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Potential Evaluation
(Based on Average  Core & Leadership.Competency

กรุณาระบุตําแหนงของพนักงานในสังกัด วาอยูใน quadrants ใด ใน 4 quadrants
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สีเขียว มีศักยภาพสูง ไดแสดงความสามารถระดับถัดไปมาพอสมควร มีแนวโนมที่จะสามารถปรับระดับ

ตําแหนงสูงขึ้นใน 1- 2 ป

สีฟา มีศักยภาพที่จะรับงานที่มี บทบาทและความรับผิดชอบที่มากขึ้น จะมีแผนคอย ๆ มอบหมาย

พัฒนาความสามารถระดับถัดไป ในระยะ 2-3 ป

สีเหลือง ยังสามารถเรียนรู และเติบโตในงานตามระดับตําแหนงปจจุบัน

สีแดง ไมเหมาะสมกับงานที่ทําอยู

สีเทา พนักงานยังมีอายุงานในระดับที่นอยเกินไป (อายุงานในระดับนอยกวา 6 เดือน ทําใหไมสามารถ

ประเมินได) หรือกรณียังอยูระหวางสรรหา

คํานิยาม
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วเิคราะหศ์กัยภาพและความพรอ้มของพนกังานในสาํนกั/ศูนย ์



สาํนกั........

กลุม่สเีขยีว
1.
2.
3.

กลุม่สแีดง
1.
2.
3.

กลุม่สฟ้ีา
1.
2.
3.

กลุม่สเีหลอืง
1.
2.
3.

กลุม่สเีทา 1.
2.  

การจัดกลุมพนักงานในสํานักเพ่ือวางแผนการบริหารจัดการกําลังคนใหมีประสิทธิภาพ



แผนปรับตําแหนง/ปรับระดับพนักงานในรอบ 1 ปขางหนา (กลุมสีเขียว)

ช่ือ ตําแหนง และระดับ

ตําแหนงปจจุบัน

ตําแหนง และระดับ

ตําแหนงที่จะปรับ

ระบุป แผนการเตรียมความพรอม/พัฒนา

พนักงาน (Career Development)

หมายเหตุ

1.

2.

3.

4.

5.

• ใหระบุรายช่ือ เจาหนาท่ีท่ีจะเสนอแตงตั้ง ปรับระดับตําแหนงในอีก 1 ปขางหนา

• ตองปดเปนความลับ จนกวาจะไดรับการอนุมัติเปนลายลักษณอักษร
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แผนแตงตั้ง/ปรับระดับพนักงานในรอบ 2-3 ปขางหนา (กลุมสีฟา)

ชื่อ ตําแหนง และระดับ

ตําแหนงปจจุบัน

ตําแหนง และระดับ

ตําแหนงท่ีจะปรับในรอบ 

2-3 ปขางหนา

ระบุป แผนการเตรียมความพรอมและพัฒนา

พนักงาน (Career Development)

หมายเหตุ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

• ใหระบุรายช่ือ เจาหนาท่ีท่ีจะเสนอแตงตั้ง ปรับระดับตําแหนงในอีก 1 ปขางหนา

• ตองปดเปนความลับ จนกวาจะไดรับการอนุมัติเปนลายลักษณอักษร
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แผนพัฒนาพนักงานในงานเดิม
ช่ือ ตําแหนงและระดับตําแหนง

ปจจุบัน

แผนการพัฒนาป 2020 แผนการพัฒนาป 2021 แผนการพัฒนาป 2022

1. IDP IDP IDP

2. IDP IDP IDP

3. IDP IDP IDP

4. IDP IDP IDP

5. IDP IDP IDP

6. IDP IDP IDP

7. IDP IDP IDP
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แผนดําเนินการพนักงานที่ไมเหมาะสมกับงานที่ทําอยู

ช่ือ ตําแหนงและ

ระดับตําแหนง

ปจจุบัน

พัฒนา โอนยาย  

(ระบุ)

ไมสามารถ

ใหทํางาน

ตอได

เหตุผลประกอบ แผนดําเนินการตอไป

1. /
2. /
3. /
4.

5.

6.
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โครงการ  ER 
2020-2021


โครงการสมัครใจเกษียณก่อนกำหนด

ปี 2562-2563



HRM @17OCT19





เป้าหมายเดิม  
 “ปรับลดอัตรากำลังตามนโยบายกระชับองค์กรของ กนย. ปี2559”

ยื่น 9 อนุมัติ 5 ราย

รวม71 อัตรา

- 81

- 54

วงเงิน 3.05 ล้านบาท

ยื่น 30 อนุมัติ 30 ราย

วงเงิน 16.78 ล้านบาท

ยื่น 38 อนุมัติ 36 ราย

วงเงิน 20.45 ล้านบาท
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2559





1215 อัตรา





2560





1134 อัตรา





2561





1080 อัตรา





ช่วงอายุพนักงานแยกตามระดับ

3





103

หมายเหตุ : ข้อมูลพนักงาน เดือน เมษายน ปี 2562 

กลุ่มเป้าหมาย

3 ระดับ

251













483
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กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการฯ ปี 2562

อายุ ตั้งแต่ 45 – 59 ปี

เป็นพนักงานประจำที่ปฏิบัติงานต่อเนื่องกันมาไม่ต่ำกว่า 6 ปี (นับถึง 31 ม.ค. 2563)





HRM @07OCT19

ปฏิบัติงานในระดับ O1 , O2 , P1 , P2 , P3/S1 ในทุกสำนัก

ผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง 4 ปี เฉลี่ยอยู่ในระดับ B หรือต่ำกว่า

จัดลำดับกลุ่มจากช่วงอายุ เป็น 4 กลุ่ม 

กลุ่ม A   ช่วงอายุ 55 – 59 ปี 

กลุ่ม B   ช่วงอายุ 50 – 54 ปี 

กลุ่ม C   ช่วงอายุ 45 – 49 ปี

กลุ่ม N   ช่วงอายุ ต่ำกว่า 45 ปี

เว้นแต่มีบางตำแหน่ง/รายบุคคล ที่คณะกรรมการฯ พิจารณาอนุมัติให้เป็นกรณีพิเศษ



ประกาศแจ้งพนักงาน

เกณฑ์การพิจารณาของกรรมการ





กลุ่มเป้าหมายของโครงการสมัครใจเกษียณก่อนกำหนด

รวม  87 คน

		กลุ่ม 
(ช่วงอายุ)		

		A     (55 – 59 ปี)		11

		B     (50 – 54 ปี)		23

		C    (45 – 49 ปี)		43

		N   (ต่ำกว่า 45 ปี)		10

		รวม		87



		สำนัก		จำนวน
(คน)		สำนัก		จำนวน
(คน)

		ข่าว		39		สื่อสารและภาคีฯ		4

		โทรทัศน์และวิทยุ		19		สถาบันวิชาการฯ		-

		รายการ		4		ผู้อำนวยการ		-

		วิศวกรรม		11		ศูนย์การเงิน		1

		บริหาร		8				
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แผนดำเนินการปี 2562-2563

จะแบ่งการดำเนินการเป็น 3 ระยะ งบประมาณ 65,000,000 บาท (งบประมาณปี 2563) สำหรับเป้าหมายจำนวน 87 คน คือ

 เฟส 1 ตุลาคม – ธันวาคม 2562 (จ่ายเงินมกราคม 2563)

 เฟส 2 พฤษภาคม – กรกฎาคม 2563

 เฟส 3 กันยายน – ธันวาคม 2563
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สรุปผลการดำเนินการเฟส 1

มีผู้เข้าร่วมโครงการเพียง 17 คน คิดเป็นเพียง 20% ของจำนวนเป้าหมายทั้งหมดในเฟสแรก เนื่องจาก

 ระยะเวลาดำเนินการสั้น 

 ขาดกลยุทธ์ในการชักชวนกลุ่มเป้าหมายให้เข้าโครงการ 

 ขาดการสร้างความร่วมมือในด้านจัดการกำลังคนจากสำนัก

 โครงการวางแผนอาชีพในทางเลือกใหม่ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ 

HRM @07OCT19





โครงการสมัครใจเกษียณก่อนกำหนด

ปี 2563-2564



HRM @17OCT19





Re-Think “Early Retire Project”

ปรับ “วิธีคิด เป้าหมาย และ วิธีการ”

1. โครงการ ER เป็นเครื่องมือทางการบริหารในการบริหารคน และเป็นทั้งนโยบายและยุทธศาสตร์ของ

    องค์กร ไม่ใช่งาน Routine

2. เป้าหมายของโครงการ ไม่ใช่แค่ลดจำนวนพนักงาน แต่เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการกำลังคน

3. กลุ่มเป้าหมาย คือ 

	1) กลุ่ม Non-Productive 

	2) ตำแหน่งที่ค่างานน้อยและขยายค่างานยาก และ

	3) พนักงานที่อายุมาก

4.  Voluntary ER ไม่พอ ต้องทำ Forced ER ไปพร้อมกันด้วย

5. กำหนดดำเนินการตามแนวคิดใหม่ เฟส 2 (กันยายน-ธันวาคม 63) และเฟส 3 (เมษายน-มิถุนายน 64)
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Re-Think “Early Retire Project”

แผนดำเนินการ

เชิงนโยบาย

ขอให้ กบห.สื่อสารนโยบายเรื่องการจัดการประสิทธิภาพกำลังคน กับ ผอ.สำนัก ในการประชุมร่วมกับ กบห. ในวันที่ 1 กันยายน

  1. นโยบายการจัดการกำลังคนให้มีประสิทธิภาพ บทเรียนจากสถานการณ์โควิด-19 และโครงการ ER 

      2020 (Voluntary & Forced ER)

   2. นโยบายประเมินเข้มข้นปีละ 2 ครั้ง เริ่ม ปี 2021

   3. นโยบายจ้างพนักงานสัญญาจ้างแทนจ้างประจำ 

   4. ติดตามการวางแผนกำลังคน จากผลการศึกษาของ HIM

Simulation เกลี่ยอัตรากำลังคน โดยใช้ผลการศึกษาจากโครงการวิเคราะห์อัตรากำลังที่กำลังดำเนินการอยู่

HRM @07OCT19





Re-Think “Early Retire Project”

แผนดำเนินการ

เชิงกลยุทธ์

ดำเนินการโดยบูรณาการกับ Career Management (ซึ่งจะให้สำนักจัดทำ People Plan Part II เพื่อเตรียมพัฒนาเส้นทางและเตรียมความพร้อมของพนักงานที่เป็น High Performer (สีเขียว) ที่สำนักจะเสนอโปรโมทในเดือนกุมภาพันธ์ 2564) เพื่อค้นหากลุ่มเป้าหมาย (กลุ่มสีแดง) พร้อมติดตามเรื่องแผนการจัดการกำลังคน (People Plan Part I) ของ 4 สำนักที่มีผลการศึกษาเรื่องอัตรากำลัง

ดำเนินกลยุทธ์ในการชักชวนกลุ่มเป้าหมายให้เข้าโครงการ โดย

   กดดัน

    1) กลุ่มสีแดง เข้าโครงการ Re skill Upskill 

    2) ปรับปรุงระเบียบเรื่องประเมินผล เข้มข้นในการประเมินกลุ่ม C และเพิ่ม C ติดกัน 2 ปี เลิกจ้าง

    3) ประเมินผู้บริหารสำนักในเรื่องการจัดการกำลังคนอย่างเข้มข้นและจริงจัง

   ดึงดูด 

    1) โครงการวางแผนอาชีพในทางเลือกใหม่ ระยะแรก เดือนสิงหาคม-ตุลาคม 63

    2) ปรับช่วงเวลาในการจัดทำโครงการ ER เป็นช่วงต้นปี (หลังการปะเมิน) เสนอโครงการ ER กับกลุ่ม C

    3) โครงการหาร 2 (ปรับกติกา ER แล้วรับคนได้แต่ หาร 2)

HRM @07OCT19







ส.ค.63

27 ส.ค. เสนอแผน คกก ยุทธศาสตร์ HR

ธ.ค. 63

1 ก.ย. สื่อสารนโยบายกับผู้บริหารสำนัก

ก.ย. สำนักจัดทำ People Plan ค้นหากลุ่มสีแดง

































พ.ย. คกก.บุคคลพิจารณาผู้เข้าร่วมโครงการ ER2020

ต.ค. เปิดรับสมัครคนเข้าร่วมโครงการ ER2020

๓. กรอบการดำเนินงานและแผนปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติการ



ธ.ค. ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ ER 2020





Re-Think “Early Retire Project”

26 ส.ค. จัดอบรมโครงการทางเลือกอาชีพใหม่ ครั้งที่ 1
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Microsoft_Excel_Worksheet.xlsx

เอกสาร


						ข้อมูลที่จำเป็น			ได้รับ			ยังไม่ได้รับ


			1			Organization Chart


			2			Vision , Mission , Strategy


			3			ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัท เช่น ข้อมูล Annual Sales , Net Profit , People Cost (กรอกข้อมูลใน sheet Performance)


			4			ข้อมูลพนักงานปัจจุบัน (กรอกข้อมูลใน sheet ข้อมูลพนักงานปัจจุบัน)


			5			รายงานกำลังพลล่าสุด (Manpower)


			6			บทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน (Scope of Work) 4 สำนัก


			7			แบบบรรยายคุณลักษณะงาน (Job Description) 4 สำนัก


			8			KPIs รายฝ่ายของทั้ง 4 สำนัก


			9			Organization Chart 4 สำนัก








Performance


			HR Data Analysis





			ข้อมูล			2557			2558			2559			2560			2561


			1. ข้อมูลทางธุรกิจ


			1.1 ยอดขาย/รายได้ (ล้านบาท)			2,238,092,876			2,565,035,350			2,544,193,952			2,369,322,822			2,713,995,888


			1.2 กำไรสุทธิ  (ล้านบาท)			486,771,800			552,453,059			239,560,752			114,509,797			306,812,747


			1.3 ต้นทุนรวม (ล้านบาท)			1,751,321,076			2,012,582,291			2,304,633,199			2,254,813,025			2,407,183,141


			1.4 ต้นทุนการบริหาร (ล้านบาท)			297,848,904			382,391,301			443,674,461			360,213,641			374,353,691





			2. จำนวนพนักงาน


			2.1 จำนวนพนักงานประจำ			1,105			1,170			1,235			1,153			1,102


			2.2 จำนวนพนักงานลาออก			141			90			77			150			99





			3. ข้อมูลด้าน Human Resource Management																		updated 1/7/62


			3.1 ต้นทุนด้านทรัพยากรมนุษย์รวม (ล้านบาท)			565,360,629.26			626,596,831.84			704,028,626.40			735,094,688.30			726,351,063.93


			3.2 ค่าจ้างรวม  (ล้านบาท/ปี)			388,568,756.79			417,215,970.02			446,230,988.90			466,212,553.33			467,049,295.74


			3.3 ค่าใช้จ่ายเงินพิเศษตามผลงาน (ล้านบาท/ปี)  			0			9425450			15526010			20606400			0


			3.4 ค่าใช้จ่ายเงินได้อื่นจากการทำงาน(เงินประจำตำแหน่ง ค่าวิชาชีพ)/OT/ค่าเข้ากะ/Incentive (ล้านบาทต่อปี)			134,353,318			146,740,197.78			168,123,141.66			183,079,374.60			185,598,353.99


			3.5 ค่าใช้จ่ายสวัสดิการ (ล้านบาท/ปี)			35,578,330.34			46,535,155.60			66,762,558.84			58,395,061.37			67,838,550.69


			3.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนักงาน (ล้านบาท/ปี)			6,860,224.59			6,680,058.44			7,385,927.00			6,801,299.00			5,864,863.51


			3.8 อัตราการลาออกรวม (%)			13%			8%			6%			13%			9%





			หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายอื่นๆจากการทำงานประกอบด้วย


			ค่าล่วงเวลา, ค่าประกาศ/ค่าพิธีกร, ค่าเดินทางยามวิกาล, ค่ากะ, ค่าตอบแทนวันหยุด, ค่าเสี่ยงภัย, ค่า Car Allowance, ค่าโทรศัพท์,


			ค่าเบี้ยประชุม, ค่าเบี้ยขยัน, ค่าสึกหรอ, ค่าตำแหน่ง, ค่าตอบแทนการทำงานนอกสถานที่, เงินช่วยเหลือกรณีต่าง, GOV, PRP
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			ข้อมูล			2557			2558			2559			2560			2561																											ข้อมูล			2557			2558			2559			2560			2561


			ยอดขาย/รายได้ 			2238092876.46			2565035350.2			2544193951.58			2369322822.15			2713995888																											ยอดขาย/รายได้ 			2238092876.46			2565035350.2			2544193951.58			2369322822.15			2713995888


			กำไรสุทธิ  			486771799.99			552453059.1			239560752.33			114509797.09			306812747																											กำไรสุทธิ  			486771799.99			552453059.1			239560752.33			114509797.09			306812747


			ต้นทุนรวม 			1751321076.47			2012582291.1			2304633199.25			2254813025.06			2407183141																											ต้นทุนรวม 			1751321076.47			2012582291.1			2304633199.25			2254813025.06			2407183141


			ต้นทุนด้านทรัพยากรมนุษย์รวม 			565360629.260001			626596831.840001			704028626.400001			735094688.300001			726351063.93																											ต้นทุนด้านทรัพยากรมนุษย์รวม 			517733662.16			574352560.15			625004304.320001			653748763.210001			606204171.23


			ค่าจ้างรวม  			388568756.79			417215970.02			446230988.9			466212553.33			467049295.74																											ค่าจ้างรวม  			394424353.56			420787621			451676988.9			472526424.29			474009295.74


			%


			ข้อมูล			2557			2558			2559			2560			2561


			ยอดขาย/รายได้ 			100%			115%			114%			106%			121%


			กำไรสุทธิ  			100%			113%			49%			24%			63%


			ต้นทุนรวม 			100%			115%			132%			129%			137%


			ต้นทุนด้านทรัพยากรมนุษย์รวม 			100%			111%			125%			130%			119%


			ค่าจ้างรวม  			100%			107%			115%			120%			120%


			People Cost			2557			2558			2559			2560			2561						People Cost			2557			2558			2559			2560			2561						People Cost			2557			2558			2559			2560			2561


			Basic Salary			388568756.79			417215970.02			446230988.9			466212553.33			467049295.74						Basic Salary			68.73%			66.58%			63.38%			63.42%			64.30%						Basic Salary			100%			100%			100%			100%			100%


			Bonus			0			9425450			15526010			20606400			0						Bonus			0.00%			1.50%			2.21%			2.80%			0.00%						Bonus			0.00%			2.26%			3.48%			4.42%			0.00%


			OT/Allowance			134353317.54			146740197.780001			168123141.660001			183079374.600001			185598353.99						OT/Allowance			23.76%			23.42%			23.88%			24.91%			25.55%						OT/Allowance			34.58%			35.17%			37.68%			39.27%			39.74%


			Benefit			35578330			46535156			66762559			58395061			67838551						Benefit			6.29%			7.43%			9.48%			7.94%			9.34%						Benefit			9.16%			11.15%			14.96%			12.53%			14.52%


			Development			6860225			6680058			7385927			6801299			5864864						Development			1.21%			1.07%			1.05%			0.93%			0.81%						Development			1.77%			1.60%			1.66%			1.46%			1.26%


			Total			565360629.260001			626596831.840001			704028626.400001			735094688.300001			726351063.93						Total			100.00%			100.00			100.00			100.00%			100.00%						Total


			กรอกข้อมูล															หน่วย ล้านบาท


			ข้อมูล			2555			2556			2557			2558			2559									2555			2556			2557			2558			2559


			รายได้			2238092876.46			2565035350.2			2544193951.58			2369322822.15			2713995888						รายได้ต่อพนักงาน 1 คน (ล้านบาท)			2,025,423.42			2,192,337.91			2,060,076.07			2,054,920.05			2,462,791.19


			กำไรสุทธิ			486771799.99			552453059.1			239560752.33			114509797.09			306812747						กำไรสุทธิต่อพนักงาน 1 คน (ล้านบาท)			440,517.5			472,182.1			193,976.3			99,314.7			278,414.5


			ต้นทุนรวม			1751321076.47			2012582291.1			2304633199.25			2254813025.06			2407183141						ต้นทุนรวมต่อพนักงาน 1 คน (ล้านบาท)			1,584,906.0			1,720,155.8			1,866,099.8			1,955,605.4			2,184,376.7


			ต้นทุนทางการบริหาร			297848903.64			382391301.28			443674460.67			360213641.11			374353691						ต้นทุนด้านทรัพยากรบุคคลต่อพนักงาน 1 คน (ล้านบาท)			511,638.6			535,552.8			570,063.7			637,549.6			659,120.7


			ต้นทุนด้านทรัพยากรบุคคล			565360629.260001			626596831.840001			704028626.400001			735094688.300001			726351063.93						ค่าใช้จ่ายสวัสดิการต่อพนักงาน 1 คน (บาท)			32,198			39,774			54,059			50,646			61,559


			จำนวนพนักงานประจำ			1,105			1,170			1,235			1,153			1,102						ค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาต่อพนักงาน 1 คน (บาท)			6,208			5,709			5,981			5,899			5,322





			People Cost			2555			2556			2557			2558			2559									2555			2556			2557			2558			2559


			Basic Salary																					% กำไรสุทธิ/รายได้


			Bonus																					% ต้นทุนรวม/รายได้


			OT/Allowance																					% ค่าจ้างรวม/รายได้


			Benefit																					% ต้นทุนด้านทรัพยากรบุคคล/ต้นทุนรวม


			Development																					% ต้นทุนทางการบริหาร/ต้นทุนรวม


			Total																					% โบนัส/กำไรสุทธิ





						2559			2560			2561


			Profit on Revenue			9.4%			4.8%			11.3%


			People Cost on Total Cost			30.5%			32.6%			30.2%


			People Cost on Revenue			27.7%			31.0%			26.8%


			Salary on People Cost			63.4%			63.4%			64.3%











ยอดขาย/รายได้ 	


2557	2558	2559	2560	2561	1	1.1460808339004795	1.1367687097973169	1.0586347184561737	1.2126377401695401	กำไรสุทธิ  	


2557	2558	2559	2560	2561	1	1.1349323422419897	0.49214180	512289624	0.23524328461992342	0.63030098910064836	ต้นทุนรวม 	


2557	2558	2559	2560	2561	1	1.1491795069106365	1.3159398526141577	1.2874926564607154	1.3744956155338286	ต้นทุนด้านทรัพยากรมนุษย์รวม 	


2557	2558	2559	2560	2561	1	1.1083135248737641	1.2452735297848778	1.30022263711954	1.19	ค่าจ้างรวม  	


2557	2558	2559	2560	2561	1	1.0737249527384987	1.148396470643581	1.1998199679804986	1.2019733639892576	











Sheet6


			$


			ข้อมูล			2557			2558			2559			2560			2561


			ยอดขาย/รายได้ 			2,238,092,876			2,565,035,350			2,544,193,952			2,369,322,822			2,713,995,888
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			ช่วงอายุ			รวม			% ความถี่สะสม			ความถี่สะสม						เส้นความถี่สะสม
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			ระดับ			ช่วงอายุ			รวม						ระดับ			ช่วงอายุ			รวม
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			E1			8			-8						P1			324			-324
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									20-24			25-29			30-34			35-39			40-44			45-49			50-54			55-59			60 ปีขึ้นไป									E1			8
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			E3 / SP5			0																																	E1 / SP3			8			Officer			84.78						886


			E2 / SP4			3									1												1												M2 / SP2			13			Operative			8.52						89


			E1 / SP3			8			1			1						1			1						3												M1/ SP1			46


			M2 / SP2			13			1			1						2			1						4												S2/P4			85			Operative			8.52


			M1/ SP1			46									1			1			2						4												S1/P3			167			Officer			84.78


			S2/P4			85									1			1			1			2			5												P2			310			Manager			5.65


			S1/P3			167												1			2			1			4												P1			324			Executive			1.05


			P2			310						1									2			1			4												O2			31


			P1			324																																	O1			58			Operative			44.00			TMA


			O2			31															1			1			2																		Officer			44.64


			O1			58						2			1			1			3						7																		Manager			9.20


			รวม			1045			2			5			4			7			13			8			37																		Executive			0.40


			เงินเดือนรวม (บาทต่อเดือน)						284,030			359,060			328,510			568,690			731,570			638,740			2,626,570


			เงินชดเชยที่ต้องจ่ายเมื่อเกษียณ (บาท)						2,840,300			3,590,600			3,285,100			5,686,900			7,315,700			6,387,400			26,265,700





58	31	324	310	167	85	46	13	8	3	0	-58	-31	-324	-310	-167	-85	-46	-13	-8	-3	0	





Operative	44	Officer	44.64	Manager	9.1999999999999993	Executive	0.4	














Operative	8.52	Officer	84.78	Manager	5.65	Executive	1.05	














Sheet4


			ระดับตำแหน่ง			ช่วงอายุ																											รวม			เงินเดือน


						20-24			25-29			30-34			35-39			40-44			45-49			50-54			55-59			60 ปีขึ้นไป


			E3 / SP5																														0			-


			E2 / SP4																					1			2						3			566,660


			E1 / SP3																		3			1			3			1			8			1,017,490


			M2 / SP2															1			3			5			3			1			13			1,445,280


			M1/ SP1															7			19			16			4						46			3,692,900


			S2/P4									2			4			15			29			30			5						85			5,233,940


			S1/P3									11			26			59			47			20			4						167			7,543,440


			P2						14			46			73			82			63			26			6						310			10,313,770


			P1			10			158			108			27			10			7			4									324			7,641,740


			O2			1			8			2			2			2			7			7			2						31			582,130


			O1									5			7			14			14			11			7						58			942,790


			รวม			11			180			174			139			190			192			121			36			2			1045			38,980,140








Sheet5


			Row Labels			Sum of เงินเดือน			Count of ตำแหน่ง


			E1			1017490			8						566660


			E2			412980			2						1017490


			M1			3192480			40						1445280


			M2			1353250			12						3692900


			O1			942790			58						5233940


			O2			582130			31						7543440


			P1			7641740			324						10313770


			P2			10313770			310						7641740


			P3			6585740			147


			P4			2911680			49						582130


			S1			957700			20						942790


			S2			2322260			36


			SP1			500420			6


			SP2			92030			1


			SP4			153680			1


			(blank)


			Grand Total			38980140			1045						38980140








ข้อมูลพนักงานปัจจุบัน ไว้สง


																																							เพิ่ม


			ลำดับที่			รหัส			เลขประจำตัวพนักงาน			คำนำหน้า


owner: owner: นาย,นางสาว,นาง			ชื่อ			นามสกุล			ระดับพนักงาน			ตำแหน่ง			บริษัท


owner: ใส่ข้อมูลนี้ในกรณีที่มีบริษัทย่อยมากกว่า 1 บริษัท			หน่วยงานที่สังกัด Level 1 = สำนัก			หน่วยงานที่สังกัด Level 2 = ด้าน			หน่วยงานที่สังกัด  Level 3 =  ฝ่าย			หน่วยงานที่สังกัด  Level 4 =  งาน/จังหวัด			วันเริ่มงาน			อายุงาน(ปี)			อายุงาน(เดือน)			เงินเดือน			Lump SUM			Car Allowance			ค่าตำแหน่ง			ค่าตอบแทนภาระงาน			ค่าล่วงเวลา			ค่าล่วงเวลาเหมาจ่าย(ค่าตอบแทนสื่อสังคมออนไลน์)			ค่าล่วงเวลาเหมาจ่าย(ค่ารับโทรศัพท์ศูนย์เพื่อน)			ค่าตอบแทนวันหยุด			ค่าเบี้ยประชุม			ค่ากะ			ค่าจัดรายการวิทยุ			ค่าดำเนินรายการออนไลน์			ค่าประกาศ			ค่าพิธีกร/ลงเสียง			ค่าเบี้ยขยัน			ค่าเบี้ยเสี่ยงภัย			ค่าเดินทางยามวิกาล			ค่าโทรศัพท์			ค่าสึกหรอรถ			โบนัส			วันเกิด			อายุตัว(ปี)			อายุตัว(เดือน)			วันเข้าตำแหน่ง			อายุงานในตำแหน่ง(ปี)			อายุงานในตำแหน่ง(เดือน)			วันเข้าระดับ			อายุงานในระดับ(ปี)			อายุงานในระดับ(เดือน)			ประสบการณ์ภายนอก(ปี)			ประสบการณ์ภายนอก(เดือน)			วุฒิการศึกษาแรกเข้า			วุฒิที่จบภายหลัง (1)			วุฒิที่จบภายหลัง (2)			ผลงานปีล่าสุด			ผลงานย้อนหลัง 1 ปี			ผลงานย้อนหลัง 2 ปี			ผลงานย้อนหลัง 3 ปี			ผลการประเมิน High Potential ปีล่าสุด			ผลการประเมิน High Potential ย้อนหลัง 1 ปี			เพิ่มเติมหากมี			ปีที่เกษียณใหม่ 						วันเกษียณ


			67			00067															E1			ผู้อำนวยการสำนักรายการ			ส.ส.ท.			สำนักรายการ												6/1/08			10			8			148,460.00			0.00			27,000.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,000.00			0.00						1/16/02			60			0																					18			9			ปริญญาตรี									A+			A			A			2												2562						Dec-62


			474			00474															M2			ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักข่าว ด้านข่าวสถานการณ์และการผลิต			ส.ส.ท.			สำนักข่าว												8/1/08			10			6			135,570.00			0.00			15,000.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,000.00			0.00						1/24/02			60			0																					16			4			มัธยมศึกษาตอนปลาย									A+			A+			A+			2												2562						Dec-62


			724			00724															O1			พนักงานขับรถ			ส.ส.ท.			สำนักบริหาร						ฝ่ายบริหารทั่วไป			งานบริหารทั่วไป			6/1/08			10			8			17,860.00			0.00			0.00			0.00			0.00			5,164.59			0.00			0.00			0.00			0.00			500.00			0.00			0.00			0.00			0.00			500.00			0.00			1,000.00			300.00			0.00						4/6/02			59			10																					7			1			0									B			B+			A			2												2562						Dec-62


			49			00049															P2			เจ้าหน้าที่ตัดต่อข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว						กลุ่มข่าวสืบสวนสอบสวนและบริหารศูนย์ข่าวภูมิภาค			ศูนย์ข่าวภาคใต้			6/1/08			10			8			39,180.00			0.00			0.00			0.00			0.00			6,233.33			0.00			0.00			0.00			0.00			300.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			600.00			0.00			0.00						7/4/02			59			7																					19			4			ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)									B			B			B			2												2562						Dec-62


			717			00717															O1			พนักงานขับรถ			ส.ส.ท.			สำนักบริหาร						ฝ่ายบริหารทั่วไป			งานบริหารทั่วไป			6/1/08			10			8			17,990.00			0.00			0.00			0.00			0.00			4,501.33			0.00			0.00			0.00			0.00			600.00			0.00			0.00			0.00			0.00			500.00			0.00			1,200.00			300.00			0.00						12/23/02			59			1																					4			5			มัธยมศึกษาตอนต้น									B			B			B			2												2562			5			Dec-62


			346			00346															S2			บรรณาธิการข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านข่าวสถานการณ์และการผลิต			กลุ่มบริหารข่าวรายวัน						7/1/08			10			7			72,550.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,200.00			0.00			200.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			400.00			1,000.00			0.00						2/1/03			59			0																					16			7			ปริญญาตรี									B+			B			B			2												2563						Dec-63


			102			00102															SP1			บรรณาธิการข่าวอาวุโส			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านข่าวสถานการณ์และการผลิต			กลุ่มบริหารข่าวรายวัน						6/1/08			10			8			83,380.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,200.00			0.00			400.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			800.00			1,000.00			0.00						4/16/03			58			9																					31			4			ปริญญาตรี									B+			B			B			2												2563						Dec-63


			400			00400															O1			ผู้ช่วยช่างภาพ			ส.ส.ท.			สำนักข่าว						กลุ่มสนับสนุนการบริหารสำนักข่าว						6/1/08			10			8			18,900.00			130.00			0.00			0.00			0.00			8,203.12			0.00			0.00			0.00			0.00			1,200.00			0.00			0.00			0.00			0.00			400.00			0.00			2,400.00			300.00			0.00						9/4/03			58			5																					11			5			ประถมศึกษา									A			B			B			2												2563						Dec-63


			356			00356															SP4			ผู้เชี่ยวชาญ			ส.ส.ท.			สำนักงานผู้อำนวยการ ส.ส.ท.									สำนักงานผู้อำนวยการ ส.ส.ท.			1/12/10			9			1			153,680.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,000.00			0.00						9/28/03			58			4																					18			3			ปริญญาโท									B+			A			A+			2												2563			4			Dec-63


			401			00401															O1			ผู้ช่วยช่างภาพ			ส.ส.ท.			สำนักข่าว						กลุ่มสนับสนุนการบริหารสำนักข่าว						6/1/08			10			8			18,030.00			0.00			0.00			0.00			0.00			4,124.25			0.00			0.00			0.00			0.00			500.00			0.00			0.00			0.00			0.00			300.00			0.00			1,000.00			300.00			0.00						1/21/04			58			0																					6			3			ประถมศึกษา									B			B			B			2												2564						Dec-64


			86			00086															S2			หัวหน้าโปรดิวเซอร์รายการ			ส.ส.ท.			สำนักรายการ			ด้านผลิตและจัดหารายการ			ฝ่ายรายการประเด็นทางสังคม						6/1/08			10			8			67,020.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			700.00			0.00						5/26/04			57			8																					15			4			ปริญญาตรี									A			A			B			1												2564						Dec-64


			167			00167															M2			ผู้จัดการฝ่าย			ส.ส.ท.			สำนักรายการ			ด้านผลิตและจัดหารายการ			ฝ่ายรายการคุณภาพชีวิต						6/1/08			10			8			101,300.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,000.00			0.00						9/8/04			57			5																					21			9			ปริญญาตรี									A			A			A			1												2564						Dec-64


			305			00305															P3			เจ้าหน้าที่ศิลปกรรมอาวุโส			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านผลิตรายการ			ฝ่ายศิลปกรรม						7/14/08			10			7			40,590.00			0.00			0.00			0.00			0.00			8,002.15			0.00			0.00			0.00			0.00			1,500.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			3,000.00			0.00			0.00						10/24/04			57			3																					23			1			ปริญญาตรี									B			B			B			2												2564						Dec-64


			559			00559															P3			เจ้าหน้าที่ตรวจคุณภาพรายการต่างประเทศอาวุโส			ส.ส.ท.			สำนักรายการ			ด้านวางแผนและพัฒนารายการ			ฝ่ายตรวจคุณภาพและจัดการเนื้อหารายการ						6/1/08			10			8			57,980.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						1/13/05			57			1																					21			5			ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)									B			B			B			2												2565						Dec-65


			728			00728															O1			พนักงานขับรถ			ส.ส.ท.			สำนักบริหาร						ฝ่ายบริหารทั่วไป			งานบริหารทั่วไป			3/1/10			8			11			17,460.00			0.00			0.00			0.00			0.00			5,824.69			0.00			0.00			0.00			0.00			1,100.00			0.00			0.00			0.00			0.00			500.00			0.00			2,200.00			300.00			0.00						1/24/05			57			0																					7			0			ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)									B			B+			A			2												2565						Dec-65


			58			00058															P3			เจ้าหน้าที่แสงอาวุโส			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านผลิตรายการ			ฝ่ายกำกับงานแสง						6/1/08			10			8			51,270.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,800.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			3,600.00			0.00			0.00						2/9/05			57			0																					26			2			ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) / อนุปริญญา									A			B			B			2												2565						Dec-65


			69			00069															P4			เจ้าหน้าที่เสียงชำนาญการ			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านผลิตรายการ			ฝ่ายกำกับงานเสียง			กำกับงานเสียง			6/1/08			10			8			72,540.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			2,400.00			0.00			1,100.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			2,200.00			0.00			0.00						4/18/05			56			9																					22			4			ปริญญาโท									B			B+			B			1												2565						Dec-65


			719			00719															O1			ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เทคนิค			ส.ส.ท.			สำนักวิศวกรรม			ด้านวิศวกรรมโครงข่าย			ฝ่ายระบบส่งสัญญาณ ภาค 2			ศูนย์วิศวกรรม จ.สงขลา			6/1/08			10			8			16,300.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			500.00			2,400.00			0.00			0.00			0.00						5/24/05			56			8																					13			8			ประถมศึกษา									B			B			B			2												2565						Dec-65


			25			00025															M2			ผู้จัดการฝ่าย			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านผลิตรายการ			ฝ่ายกำกับรายการและเวที						6/1/08			10			8			107,500.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,600.00			0.00			400.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			800.00			1,000.00			0.00						5/26/05			56			8																					22			9			ปริญญาโท									B+			B+			B			2												2565						Dec-65


			413			00413															O2			ผู้ช่วยช่างภาพ			ส.ส.ท.			สำนักข่าว						กลุ่มสนับสนุนการบริหารสำนักข่าว						6/1/08			10			8			21,980.00			0.00			0.00			0.00			0.00			9,524.96			0.00			0.00			0.00			0.00			400.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			800.00			300.00			0.00						9/2/05			56			5																					6			0			มัธยมศึกษาตอนต้น									A			A			B			2												2565						Dec-65


			136			00136															P2			ช่างภาพข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านข่าวสถานการณ์และการผลิต			กลุ่มสร้างสรรค์ภาพข่าว						6/1/08			10			8			41,400.00			1,460.00			0.00			0.00			0.00			8,563.75			0.00			0.00			0.00			0.00			300.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			600.00			300.00			0.00						10/15/05			56			3																					20			7			ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) / อนุปริญญา									B			B+			B			2												2565						Dec-65


			26			00026															P2			เจ้าหน้าที่พัสดุเทคนิค			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านปฏิบัติการออกอากาศ			ฝ่ายบริการซ่อมบำรุง						6/1/08			10			8			33,000.00			0.00			0.00			0.00			0.00			15,610.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,900.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			3,800.00			0.00			0.00						10/24/05			56			3																					23			1			ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) / อนุปริญญา									B			B			B			2												2565						Dec-65


			402			00402															O1			ผู้ช่วยช่างภาพ			ส.ส.ท.			สำนักข่าว						กลุ่มสนับสนุนการบริหารสำนักข่าว						6/1/08			10			8			18,900.00			610.00			0.00			0.00			0.00			9,641.42			0.00			0.00			0.00			0.00			500.00			0.00			0.00			0.00			0.00			400.00			0.00			1,000.00			300.00			0.00						11/18/05			56			2																					7			5			ประถมศึกษา									B+			B			B			1												2565						Dec-65


			82			00082															E1			ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักโทรทัศน์และวิทยุ ด้านผลิตรายการ			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ												6/1/08			10			8			123,000.00			0.00			15,000.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,000.00			0.00						12/1/05			56			2																					28			1			ปริญญาตรี									A			B			A			2												2565						Dec-65


			335			00335															M1			ผู้จัดการฝ่าย			ส.ส.ท.			สำนักทรัพยากรมนุษย์						ฝ่ายปฏิบัติการทรัพยากรมนุษย์						8/4/08			10			6			76,350.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,000.00			0.00						12/30/05			56			1																					17			0			ปริญญาตรี									B+			B			B			2												2565			13			Dec-65


			408			00408															O2			ผู้ช่วยช่างภาพ			ส.ส.ท.			สำนักข่าว						กลุ่มสนับสนุนการบริหารสำนักข่าว						6/1/08			10			8			21,870.00			0.00			0.00			3,000.00			0.00			12,449.25			0.00			0.00			0.00			0.00			1,400.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			2,800.00			500.00			0.00						2/6/06			56			0																					7			6			0									A			B+			B			โทษ												2566						Dec-66


			20			00020															P4			เจ้าหน้าที่ออกอากาศชำนาญการ			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านปฏิบัติการออกอากาศ			ฝ่ายออกอากาศ (MCR)						6/1/08			10			8			53,800.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,200.00			0.00			1,400.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			2,800.00			0.00			0.00						2/17/08			55			11																					19			11			ปริญญาตรี									B			B			B			2												2566						Dec-66


			36			00036															P2			ช่างภาพ			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านผลิตรายการ			ฝ่ายช่างภาพ			ช่างภาพผลิตรายการ			6/1/08			10			8			34,560.00			0.00			0.00			0.00			0.00			7,512.08			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						11/10/06			55			3																					18			4			ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) / อนุปริญญา									B			B			B			2												2566						Dec-66


			115			00115															P3			เจ้าหน้าที่พัสดุอาวุโส			ส.ส.ท.			สำนักบริหาร						ฝ่ายพัสดุและจัดหารายการ			งานทรัพย์สิน			6/1/08			10			8			44,930.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						3/6/06			55			11																					11			2			ปริญญาตรี									B+			A			B			2												2566						Dec-66


			165			00165															S2			หัวหน้างานช่างภาพข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านข่าวสถานการณ์และการผลิต			กลุ่มสร้างสรรค์ภาพข่าว						6/1/08			10			8			68,300.00			0.00			0.00			0.00			0.00			36,322.92			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			300.00			0.00						6/16/06			55			7																					12			11			ปริญญาตรี									A+			A+			A+			1												2566						Dec-66


			245			00245															P2			เจ้าหน้าที่เทคนิคระบบส่งสัญญาณ			ส.ส.ท.			สำนักวิศวกรรม			ด้านวิศวกรรมโครงข่าย			ฝ่ายระบบส่งสัญญาณ ภาค 4			ศูนย์วิศวกรรม จ.สุรินทร์			6/1/08			10			8			31,160.00			0.00			0.00			0.00			0.00			4,870.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,200.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			2,400.00			600.00			0.00						2/13/07			55			0																					12			6			ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) / อนุปริญญา									B+			B			B			2


			287			00287															E1			ผู้อำนวยการสำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ												6/1/08			10			8			169,290.00			0.00			27,000.00			15,000.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,000.00			0.00						7/29/06			55			6																					18			11			ปริญญาตรี									A			B+			A			1												2566						Dec-66


			302			00302															E2			ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรม			ส.ส.ท.			สำนักวิศวกรรม												7/10/08			10			7			208,940.00			0.00			27,000.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,000.00			0.00						8/12/06			55			6																					20			0			ปริญญาโท									A			A+			A+			1												2566						Dec-66


			2			00002															M1			ผู้จัดการฝ่าย			ส.ส.ท.			สำนักบริหาร						ฝ่ายพัสดุและจัดหารายการ						6/1/08			10			8			70,570.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,000.00			0.00						1/1/08			54			1																					15			5			ปริญญาตรี									B+			A			B			2


			61			00061															P2			ช่างภาพข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านข่าวสถานการณ์และการผลิต			กลุ่มสร้างสรรค์ภาพข่าว						6/1/08			10			8			40,280.00			0.00			0.00			0.00			0.00			16,134.75			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			300.00			0.00						12/3/07			54			2																					13			1			ปริญญาตรี									B+			B+			A			2


			81			00081															S2			หัวหน้าผู้กำกับรายการ			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านผลิตรายการ			ฝ่ายกำกับรายการและเวที			กำกับรายการ			6/1/08			10			8			73,050.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,200.00			0.00			400.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			800.00			500.00			0.00						5/3/07			54			9																					30			6			ปริญญาตรี									A			A			A			1


			98			00098															P2			ช่างภาพข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว						กลุ่มข่าวสืบสวนสอบสวนและบริหารศูนย์ข่าวภูมิภาค			ศูนย์ข่าวภาคใต้			6/1/08			10			8			37,830.00			0.00			0.00			0.00			0.00			10,767.00			0.00			0.00			0.00			0.00			100.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,800.00			200.00			300.00			0.00						5/5/07			54			9																					17			9			ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) / อนุปริญญา									B+			B			B			2


			110			00110															P4			ช่างภาพชำนาญการ			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านผลิตรายการ			ฝ่ายช่างภาพ			ช่างภาพผลิตรายการ			6/1/08			10			8			61,300.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			2,000.00			0.00			500.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,200.00			1,000.00			500.00			0.00						3/21/07			54			10																					10			3			ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)									B+			B			B			2


			135			00135															P2			ช่างภาพข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านข่าวสถานการณ์และการผลิต			กลุ่มสร้างสรรค์ภาพข่าว						6/1/08			10			8			37,070.00			0.00			0.00			0.00			0.00			11,910.37			0.00			0.00			0.00			0.00			900.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,800.00			300.00			0.00						7/1/07			54			7																					20			2			ปริญญาตรี									B			B			B			3


			137			00137															P4			เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการและพนักงานสัมพันธ์ชำนาญการ			ส.ส.ท.			สำนักทรัพยากรมนุษย์						ฝ่ายปฏิบัติการทรัพยากรมนุษย์						6/1/08			10			8			54,210.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						2/28/09			54			11																					20			7			ปริญญาตรี									B			B			B			1


			160			00160															P4			ผู้กำกับรายการชำนาญการ			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านผลิตรายการ			ฝ่ายกำกับรายการและเวที			กำกับรายการ			6/1/08			10			8			73,430.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			2,000.00			0.00			200.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			400.00			500.00			0.00						1/20/08			54			0																					23			3			ปริญญาตรี									A+			A+			A+			1


			247			00247															P4			ผู้ตรวจสอบภายในชำนาญการ			ส.ส.ท.			สำนักตรวจสอบภายใน						ทีมตรวจสอบ 1						6/1/08			10			8			65,460.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						2/27/09			54			11																					13			6			ปริญญาโท									B+			A			A			2


			304			00304															M1			Executive Producer			ส.ส.ท.			สำนักงานผู้อำนวยการ ส.ส.ท.									สำนักงานผู้อำนวยการ ส.ส.ท.			7/14/08			10			7			81,330.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,000.00			0.00						4/30/07			54			9																					14			0			ปริญญาตรี									B+			B			B			2


			321			00321															M1			ผู้จัดการฝ่าย			ส.ส.ท.			สำนักบริหาร						ฝ่ายบริหารทั่วไป						8/18/08			10			6			82,190.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,000.00			0.00						7/2/07			54			7																					11			5			ปริญญาโท									A			A			A+			1


			398			00398															P3			โปรดิวเซอร์รายการ			ส.ส.ท.			สำนักรายการ			ด้านผลิตและจัดหารายการ			ฝ่ายรายการคุณภาพชีวิต						6/1/08			10			8			46,350.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			500.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,000.00			700.00			0.00						3/9/07			54			11																					14			1			ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)									B+			B			A			1


			409			00409															O1			ผู้ช่วยช่างภาพ			ส.ส.ท.			สำนักข่าว						กลุ่มสนับสนุนการบริหารสำนักข่าว						6/1/08			10			8			18,220.00			0.00			0.00			0.00			0.00			8,840.17			0.00			0.00			0.00			0.00			1,200.00			0.00			0.00			0.00			0.00			500.00			0.00			2,400.00			300.00			0.00						1/26/08			54			0																					7			5			มัธยมศึกษาตอนต้น									B			B			B			2


			517			00517															P4			เจ้าหน้าที่บัญชีชำนาญการ			ส.ส.ท.			ศูนย์การเงิน						ฝ่ายบัญชี						6/1/08			10			8			49,480.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						5/30/07			54			8																					12			4			ปริญญาตรี									B			B			B			1


			714			00714															O1			พนักงานรับส่งเอกสาร			ส.ส.ท.			สำนักบริหาร						ฝ่ายบริหารทั่วไป			งานบริหารทั่วไป			6/1/08			10			8			17,630.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			300.00			1,000.00						4/15/07			54			9																					13			6			มัธยมศึกษาตอนต้น									B			B			C			3


			35			00035															SP2			ผู้ชำนาญการอาวุโส			ส.ส.ท.			สำนักงานผู้อำนวยการ ส.ส.ท.									สำนักงานผู้อำนวยการ ส.ส.ท.			6/1/08			10			8			92,030.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,000.00			0.00						3/9/08			53			11																					21			0			ปริญญาตรี									-			-			-			-


			40			00040															M2			ผู้จัดการฝ่าย			ส.ส.ท.			สำนักรายการ			ด้านวางแผนและพัฒนารายการ			ฝ่ายตรวจคุณภาพและจัดการเนื้อหารายการ						6/1/08			10			8			89,000.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,000.00			0.00						7/27/08			53			6																					15			5			ปริญญาโท									A			A			B			2


			41			00041															M1			ผู้จัดการฝ่าย			ส.ส.ท.			สำนักรายการ			ด้านผลิตและจัดหารายการ			ฝ่ายพัฒนาผลผลิตรายการ						6/1/08			10			8			81,100.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,000.00			0.00						4/15/08			53			9																					18			5			ปริญญาตรี									B+			A			B			2


			51			00051															P4			ผู้กำกับรายการชำนาญการ			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านผลิตรายการ			ฝ่ายกำกับรายการและเวที			กำกับรายการ			6/1/08			10			8			56,980.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			800.00			0.00			1,600.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			3,200.00			0.00			0.00						12/26/08			53			1																					11			10			ปริญญาตรี									B+			B			B			2


			99			00099															S1			หัวหน้างานบริการซ่อมบำรุงและพัสดุเทคนิค			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านปฏิบัติการออกอากาศ			ฝ่ายบริการซ่อมบำรุง						6/1/08			10			8			52,560.00			0.00			0.00			0.00			0.00			10,000.00			0.00			0.00			0.00			0.00			400.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			800.00			500.00			0.00						12/30/08			53			1																					20			9			ปริญญาตรี									B			B+			B			2


			114			00114															P2			เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป			ส.ส.ท.			สำนักบริหาร						ฝ่ายบริหารทั่วไป			งานบริหารทั่วไป			6/1/08			10			8			40,500.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						10/15/08			53			3																					11			4			ปริญญาตรี									B+			B			B			2


			124			00124															M1			ผู้จัดการฝ่าย			ส.ส.ท.			สำนักวิศวกรรม			ด้านวิศวกรรมโครงข่าย			ฝ่ายระบบส่งสัญญาณ ภาค 3						6/1/08			10			8			70,560.00			0.00			0.00			0.00			10,000.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,000.00			0.00						12/30/08			53			1																					11			1			ปริญญาตรี									B+			B+			A			2


			140			00140															M1			ผู้จัดการฝ่าย			ส.ส.ท.			สำนักวิศวกรรม			ด้านวิศวกรรมโครงข่าย			ฝ่ายระบบส่งสัญญาณ ภาค 4						6/1/08			10			8			71,770.00			0.00			0.00			0.00			10,000.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,000.00			0.00						7/8/08			53			7																					19			2			ปริญญาตรี									B+			B+			A			1


			151			00151															E1			ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรม ด้านวิศวกรรมโครงข่าย			ส.ส.ท.			สำนักวิศวกรรม			ด้านวิศวกรรมโครงข่าย									6/1/08			10			8			107,220.00			0.00			15,000.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,000.00			0.00						12/26/08			53			1																					24			5			ปริญญาตรี									B+			A			B			2


			154			00154															P3			เจ้าหน้าที่เทคนิคระบบส่งสัญญาณอาวุโส			ส.ส.ท.			สำนักวิศวกรรม			ด้านวิศวกรรมโครงข่าย			ฝ่ายระบบส่งสัญญาณ ภาค 1			สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์กรุงเทพฯ (ใบหยก 2)			6/1/08			10			8			44,720.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			600.00			0.00						1/17/09			53			0																					12			6			ปริญญาตรี									B+			B			B			2


			200			00200															P2			เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป			ส.ส.ท.			สำนักรายการ						งานวางแผนงบประมาณและบริหารงานทั่วไป						6/1/08			10			8			36,950.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						2/9/09			53			0																					14			7			ปริญญาตรี									B+			B			B			2


			249			00249															P2			ผู้กำกับเวที			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านผลิตรายการ			ฝ่ายกำกับรายการและเวที			กำกับเวที			6/1/08			10			8			37,850.00			0.00			0.00			0.00			0.00			8,229.38			0.00			0.00			0.00			0.00			1,400.00			0.00			0.00			0.00			1,800.00			0.00			0.00			2,800.00			0.00			0.00						6/14/08			53			8																					17			2			ปริญญาตรี									B+			B			B			2


			314			00314															P2			เจ้าหน้าที่เทคนิคบริการซ่อมบำรุง			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านปฏิบัติการออกอากาศ			ฝ่ายบริการซ่อมบำรุง						8/1/08			10			6			33,450.00			0.00			0.00			0.00			0.00			4,201.33			0.00			0.00			0.00			0.00			300.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			600.00			0.00			0.00						8/18/08			53			5																					24			8			ปริญญาตรี									B+			B+			B			โทษ


			332			00332															P3			เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาดเพื่อสังคมอาวุโส			ส.ส.ท.			สำนักสื่อสารและภาคีสัมพันธ์						ฝ่ายสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม						8/1/08			10			6			36,540.00			0.00			0.00			0.00			0.00			3,164.06			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			500.00			0.00						6/25/08			53			7																					10			0			ปริญญาตรี									B+			B+			A			2


			363			00363															O1			ผู้ช่วยช่างภาพ			ส.ส.ท.			สำนักข่าว						กลุ่มสนับสนุนการบริหารสำนักข่าว						1/4/10			9			1			16,820.00			0.00			0.00			0.00			0.00			5,498.50			0.00			0.00			0.00			0.00			600.00			0.00			0.00			0.00			0.00			300.00			0.00			1,200.00			300.00			0.00						11/3/08			53			3																					14			0			ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)									B			B			B			2


			381			00381															M1			ผู้จัดการกลุ่ม			ส.ส.ท.			สำนักข่าว						กลุ่มสนับสนุนการบริหารสำนักข่าว						6/1/08			10			8			72,970.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,000.00			0.00						8/24/08			53			5																					24			4			ปริญญาโท									B+			B+			A			2


			406			00406															O1			ผู้ช่วยช่างภาพ			ส.ส.ท.			สำนักข่าว						กลุ่มสนับสนุนการบริหารสำนักข่าว						6/1/08			10			8			18,690.00			0.00			0.00			0.00			0.00			2,380.63			0.00			0.00			0.00			0.00			1,400.00			0.00			0.00			0.00			0.00			500.00			0.00			2,800.00			300.00			0.00						10/24/08			53			3																					7			5			มัธยมศึกษาตอนต้น									B			B			B			2


			448			00448															O2			พนักงานขับรถ			ส.ส.ท.			สำนักบริหาร						ฝ่ายบริหารทั่วไป			งานบริหารทั่วไป			7/2/08			10			7			18,730.00			0.00			0.00			0.00			0.00			14,662.50			0.00			0.00			0.00			0.00			1,600.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			3,200.00			300.00			0.00						11/4/08			53			3																					7			3			ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)									B+			B			B			2


			479			00479															M1			บรรณาธิการกลุ่มข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านข่าวสถานการณ์และการผลิต			กลุ่มบริหารข่าวรายวัน						7/1/08			10			7			96,570.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,000.00			0.00						12/2/08			53			2																					10			4			ปริญญาตรี									A			A			A+			2


			515			00515															P2			เจ้าหน้าที่การเงิน			ส.ส.ท.			ศูนย์การเงิน						ฝ่ายการเงินและควบคุมงบประมาณ						6/1/08			10			8			40,560.00			0.00			0.00			0.00			0.00			5,655.42			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						4/9/08			53			10																					16			4			ปริญญาตรี									B			B			B			2


			541			00541															E2			ผู้อำนวยการสำนักข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว												11/15/08			10			3			204,040.00			0.00			27,000.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,500.00			0.00			0.00			0.00			1,000.00			0.00						11/26/08			53			2																					6			4			ปริญญาตรี									A			A			A			1


			6			00006															P4			ผู้ประกาศข่าวชำนาญการ			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านข่าวสถานการณ์และการผลิต			กลุ่มบริหารข่าวรายวัน			ผู้ประกาศข่าว			6/1/08			10			8			59,240.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			44,400.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,000.00			0.00						9/5/09			52			5																					13			9			ปริญญาตรี									B			B			A			2


			14			00014															P2			เจ้าหน้าที่เทคนิคระบบส่งสัญญาณ			ส.ส.ท.			สำนักวิศวกรรม			ด้านวิศวกรรมโครงข่าย			ฝ่ายระบบส่งสัญญาณ ภาค 2			ศูนย์วิศวกรรม จ.สุราษฎร์ธานี			6/1/08			10			8			41,400.00			1,780.00			0.00			0.00			0.00			8,060.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,600.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			3,200.00			600.00			0.00						3/23/09			52			10																					19			2			ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) / อนุปริญญา									B			B+			B			3


			39			00039															P3			ผู้กำกับรายการอาวุโส			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านผลิตรายการ			ฝ่ายกำกับรายการและเวที			กำกับรายการ			6/1/08			10			8			46,970.00			0.00			0.00			0.00			0.00			5,273.69			0.00			0.00			0.00			0.00			1,900.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			3,800.00			0.00			0.00						4/21/09			52			9																					15			5			ปริญญาตรี									B			B			B			2


			43			00043															M1			ผู้จัดการฝ่าย			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านปฏิบัติการออกอากาศ			ฝ่ายออกอากาศ (MCR)						6/1/08			10			8			62,850.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,000.00			0.00						5/22/09			52			8																					17			6			ปริญญาตรี									B			B			B			2


			68			00068															P3			ผู้ช่วยบรรณาธิการข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านข่าวสถานการณ์และการผลิต			กลุ่มบริหารข่าวรายวัน						6/1/08			10			8			51,530.00			0.00			0.00			0.00			0.00			8,732.58			0.00			0.00			0.00			0.00			100.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			200.00			0.00			0.00						5/2/09			52			9																					17			4			ปริญญาโท									B+			B			B			2


			72			00072															P2			ช่างภาพข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านข่าวสถานการณ์และการผลิต			กลุ่มสร้างสรรค์ภาพข่าว						6/1/08			10			8			39,220.00			0.00			0.00			0.00			0.00			11,700.00			0.00			0.00			0.00			0.00			100.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			200.00			300.00			0.00						2/24/11			52			11																					11			6			ปริญญาตรี									B			B			B			2


			76			00076															P2			ช่างภาพข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านข่าวสถานการณ์และการผลิต			กลุ่มสร้างสรรค์ภาพข่าว						6/1/08			10			8			41,400.00			760.00			0.00			0.00			0.00			7,231.88			0.00			0.00			0.00			0.00			100.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			200.00			300.00			0.00						7/31/09			52			6																					20			4			ปริญญาตรี									A			B			B			2


			112			00112															P3			โปรดิวเซอร์รายการ			ส.ส.ท.			สำนักรายการ			ด้านผลิตและจัดหารายการ			ฝ่ายรายการประเด็นทางสังคม						6/1/08			10			8			53,430.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,160.50			0.00			0.00			0.00			0.00			400.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			800.00			1,000.00			0.00						3/17/09			52			10																					16			8			ปริญญาตรี									B+			B			C			2


			216			00216															P2			เจ้าหน้าที่ Play out			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านผลิตรายการ			ฝ่ายตัดต่อรายการและ Play out			Play out			6/1/08			10			8			37,740.00			0.00			0.00			0.00			0.00			11,075.17			0.00			0.00			0.00			0.00			1,700.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			3,400.00			0.00			0.00						10/18/09			52			3																					13			8			ปริญญาตรี									A+			B			B			2


			220			00220															P2			ช่างภาพข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว						กลุ่มข่าวสืบสวนสอบสวนและบริหารศูนย์ข่าวภูมิภาค			ศูนย์ข่าวภาคใต้			6/1/08			10			8			41,400.00			1,490.00			0.00			0.00			0.00			6,716.67			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,200.00			0.00			300.00			0.00						3/11/09			52			11																					7			3			ปริญญาตรี									B+			B			A			2


			309			00309															P3			เจ้าหน้าที่นโยบายแผนและงบประมาณอาวุโส			ส.ส.ท.			สำนักงานผู้อำนวยการ ส.ส.ท.			กลุ่มยุทธศาสตร์องค์การ			ฝ่ายนโยบายแผนและงบประมาณ						7/14/08			10			7			51,870.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						2/19/11			52			11																					15			11			ปริญญาโท									B+			B			C			1


			318			00318															P3			ผู้ช่วยบรรณาธิการข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านข่าวสถานการณ์และการผลิต			กลุ่มบริหารข่าวรายวัน						9/8/08			10			5			51,620.00			0.00			0.00			0.00			0.00			13,021.33			0.00			0.00			0.00			0.00			2,600.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			5,200.00			1,000.00			0.00						6/14/09			52			8																					12			1			ปริญญาตรี									B+			B			B			2


			394			00394															O2			ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เทคนิค			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านปฏิบัติการออกอากาศ			ฝ่ายเชื่อมโยงสัญญาณ						6/1/08			10			8			23,100.00			10.00			0.00			0.00			0.00			7,660.63			0.00			0.00			0.00			0.00			1,200.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			2,400.00			0.00			0.00						7/11/09			52			7																					22			1			มัธยมศึกษาตอนต้น									B+			B			B			2


			440			00440															O1			ผู้ช่วยช่างภาพ			ส.ส.ท.			สำนักข่าว						กลุ่มสนับสนุนการบริหารสำนักข่าว						6/1/08			10			8			16,750.00			0.00			0.00			0.00			0.00			2,314.71			0.00			0.00			0.00			0.00			1,200.00			0.00			0.00			0.00			0.00			400.00			0.00			2,400.00			300.00			0.00						3/1/09			52			11																					22			6			ประถมศึกษา									A			B			B			2


			449			00449															P4			โปรดิวเซอร์รายการอาวุโส			ส.ส.ท.			สำนักรายการ			ด้านผลิตและจัดหารายการ			ฝ่ายรายการประเด็นทางสังคม						7/7/08			10			7			50,600.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			700.00			0.00						10/29/09			52			3																					13			4			ปริญญาตรี									B+			B+			B			2


			499			00499															P3			ช่างภาพข่าวอาวุโส			ส.ส.ท.			สำนักข่าว						กลุ่มข่าวสืบสวนสอบสวนและบริหารศูนย์ข่าวภูมิภาค			ศูนย์ข่าวภาคใต้			6/1/08			10			8			34,940.00			0.00			0.00			0.00			0.00			9,309.25			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,800.00			0.00			300.00			0.00						4/5/09			52			10																					12			0			มัธยมศึกษาตอนปลาย									B			B			B			2


			715			00715															M1			ผู้จัดการกลุ่ม			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านข่าวสถานการณ์และการผลิต			กลุ่มตัดต่อลำดับภาพ						6/1/08			10			8			71,230.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,000.00			0.00						8/26/09			52			5																					22			6			0									B			B			B			2


			729			00729															O1			ผู้ช่วยช่างภาพ			ส.ส.ท.			สำนักข่าว						กลุ่มสนับสนุนการบริหารสำนักข่าว						3/1/10			8			11			16,070.00			0.00			0.00			0.00			0.00			3,263.92			0.00			0.00			0.00			0.00			600.00			0.00			0.00			0.00			0.00			400.00			0.00			1,200.00			300.00			0.00						3/3/09			52			11																					15			0			ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)									B+			B			B			1


			8			00008															S1			หัวหน้าช่างภาพสตูดิโอข่าว			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านผลิตรายการ			ฝ่ายช่างภาพ			ช่างภาพสตูดิโอข่าว			6/1/08			10			8			51,040.00			0.00			0.00			0.00			0.00			6,171.58			0.00			0.00			0.00			0.00			700.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,400.00			500.00			0.00						10/4/10			51			4																					28			10			ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) / อนุปริญญา									A			B+			A			1


			16			00016															P4			เจ้าหน้าที่ส่งเสริมรายการชำนาญการ			ส.ส.ท.			สำนักรายการ			ด้านวางแผนและพัฒนารายการ			ฝ่ายส่งเสริมรายการ						6/1/08			10			8			64,710.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			700.00			0.00						1/1/11			51			1																					18			5			ปริญญาตรี									B+			B+			A			2


			19			00019															SP1			ผู้ชำนาญการอาวุโส			ส.ส.ท.			สำนักรายการ						งานวางแผนงบประมาณและบริหารงานทั่วไป						6/1/08			10			8			81,790.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			700.00			0.00						7/11/10			51			7																					15			11			ปริญญาตรี									B+			B+			B			2


			28			00028															P4			เจ้าหน้าที่ออกอากาศชำนาญการ			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านปฏิบัติการออกอากาศ			ฝ่ายออกอากาศ (MCR)						6/1/08			10			8			48,890.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			800.00			0.00			1,400.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			2,800.00			0.00			0.00						11/17/10			51			2																					19			1			ปริญญาตรี									B+			B			B			2


			33			00033															P4			ผู้สื่อข่าวชำนาญการ			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านข่าวสถานการณ์และการผลิต			กลุ่มบริหารข่าวรายวัน			ข่าวในราชสำนัก			6/1/08			10			8			55,880.00			0.00			0.00			0.00			0.00			7,626.63			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,500.00			0.00						9/9/10			51			5																					17			6			ปริญญาโท									A			B+			B			2


			38			00038															M1			ผู้จัดการกลุ่ม			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านข่าวสถานการณ์และการผลิต			กลุ่มประสานงานข่าว						6/1/08			10			8			79,450.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,000.00			0.00						8/29/10			51			5																					21			11			ปริญญาตรี									B+			A			A			2


			44			00044															P4			ผู้กำกับรายการชำนาญการ			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านผลิตรายการ			ฝ่ายกำกับรายการและเวที			กำกับรายการ			6/1/08			10			8			73,380.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,200.00			0.00			900.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,800.00			0.00			0.00						3/10/10			51			11																					20			3			ปริญญาตรี									B			B			B			2


			45			00045															M2			ผู้จัดการฝ่าย			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านผลิตรายการ			ฝ่ายช่างภาพ						6/1/08			10			8			100,000.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,000.00			0.00						6/9/10			51			8																					14			4			ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) / อนุปริญญา									A+			A			A			2


			50			00050															P2			ช่างภาพข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านข่าวสถานการณ์และการผลิต			กลุ่มสร้างสรรค์ภาพข่าว						6/1/08			10			8			41,400.00			1,600.00			0.00			0.00			0.00			13,937.08			0.00			0.00			0.00			0.00			900.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,800.00			300.00			0.00						5/2/10			51			9																					15			1			ปริญญาตรี									B+			B			A			2


			53			00053															P2			ช่างภาพข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านข่าวสถานการณ์และการผลิต			กลุ่มสร้างสรรค์ภาพข่าว						6/1/08			10			8			40,930.00			0.00			0.00			0.00			0.00			26,988.44			0.00			0.00			0.00			0.00			100.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			200.00			300.00			0.00						3/4/10			51			11																					19			4			ปริญญาตรี									A			A			C			3


			59			00059															P3			ช่างภาพข่าวอาวุโส			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านข่าวสถานการณ์และการผลิต			กลุ่มสร้างสรรค์ภาพข่าว						6/1/08			10			8			53,830.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			300.00			0.00						6/22/10			51			7																					8			0			ปริญญาตรี									B+			B			A			1


			63			00063															P4			ผู้กำกับรายการชำนาญการ			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านผลิตรายการ			ฝ่ายกำกับรายการและเวที			กำกับรายการ			6/1/08			10			8			57,600.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			800.00			0.00			1,400.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			2,800.00			0.00			0.00						8/5/10			51			6																					20			0			ปริญญาตรี									B+			B+			A			2


			106			00106															P4			โปรดิวเซอร์รายการอาวุโส			ส.ส.ท.			สำนักรายการ			ด้านผลิตและจัดหารายการ			ฝ่ายรายการคุณภาพชีวิต						6/1/08			10			8			50,150.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			700.00			0.00						3/25/10			51			10																					11			4			ปริญญาตรี									B+			B			A			2


			127			00127															P2			โปรดิวเซอร์ข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านข่าวสถานการณ์และการผลิต			กลุ่มบริหารข่าวรายวัน			ข่าวกีฬา			6/1/08			10			8			41,400.00			900.00			0.00			0.00			0.00			14,272.92			0.00			0.00			0.00			0.00			1,700.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			3,400.00			500.00			0.00						5/16/10			51			8																					16			6			ปริญญาตรี									B			B			B			3


			138			00138															P4			ผู้ช่วยบรรณาธิการข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านวิเคราะห์สถานการณ์ข่าว			กลุ่มวิเคราะห์สถานการณ์ข่าว						6/1/08			10			8			67,530.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						3/14/10			51			11																					14			8			ปริญญาตรี									B+			B			B			2


			152			00152															M2			ผู้จัดการฝ่าย			ส.ส.ท.			สำนักวิศวกรรม			ด้านวางแผนและบริการวิศวกรรม			ฝ่าย Network Operation Center						6/1/08			10			8			96,900.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,000.00			0.00						7/15/10			51			6																					21			5			ปริญญาตรี									B+			A			B			2


			197			00197															P2			เจ้าหน้าที่เทคนิคถ่ายทอดนอกสถานที่			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านปฏิบัติการออกอากาศ			ฝ่ายถ่ายทอดนอกสถานที่						6/1/08			10			8			39,960.00			0.00			0.00			0.00			0.00			13,044.83			0.00			0.00			0.00			0.00			1,200.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			2,400.00			300.00			0.00						1/15/11			51			0																					22			11			ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) / อนุปริญญา									B			A			B			2


			209			00209															P3			เลขานุการอาวุโส			ส.ส.ท.			สำนักงานผู้อำนวยการ ส.ส.ท.						ฝ่ายเลขานุการผู้บริหาร						6/1/08			10			8			53,790.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						7/11/10			51			7																					10			0			ปริญญาตรี									B+			B			B			1


			218			00218															S2			หัวหน้าโปรดิวเซอร์รายการ			ส.ส.ท.			สำนักรายการ			ด้านผลิตและจัดหารายการ			ฝ่ายรายการประเด็นทางสังคม						6/1/08			10			8			60,000.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,200.00			0.00			700.00			0.00						8/18/10			51			5																					14			0			ปริญญาตรี									A			B+			A			2


			239			00239															S2			หัวหน้าศูนย์ข้อมูลข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านข่าวสถานการณ์และการผลิต			กลุ่มประสานงานข่าว						6/1/08			10			8			73,520.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,000.00			0.00						4/19/10			51			9																					18			3			ปริญญาโท									B+			B+			B			2


			388			00388															P2			เจ้าหน้าที่แสง			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านผลิตรายการ			ฝ่ายกำกับงานแสง						6/1/08			10			8			32,060.00			0.00			0.00			0.00			0.00			10,030.25			0.00			0.00			0.00			0.00			1,800.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			3,600.00			0.00			0.00						3/31/10			51			10																					11			8			มัธยมศึกษาตอนปลาย									B			B			B			2


			389			00389															P3			ช่างภาพอาวุโส			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านผลิตรายการ			ฝ่ายช่างภาพ			ช่างภาพผลิตรายการ			6/1/08			10			8			53,650.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			300.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			600.00			0.00			0.00						6/20/10			51			7																					15			7			ปริญญาตรี									B			B			B			2


			404			00404															O1			ผู้ช่วยช่างภาพ			ส.ส.ท.			สำนักข่าว						กลุ่มสนับสนุนการบริหารสำนักข่าว						6/1/08			10			8			18,900.00			60.00			0.00			0.00			0.00			5,094.69			0.00			0.00			0.00			0.00			700.00			0.00			0.00			0.00			0.00			400.00			0.00			1,400.00			300.00			0.00						11/12/10			51			3																					8			9			ประถมศึกษา									B			B+			B			2


			407			00407															O1			ผู้ช่วยช่างภาพ			ส.ส.ท.			สำนักข่าว						กลุ่มสนับสนุนการบริหารสำนักข่าว						6/1/08			10			8			18,150.00			0.00			0.00			0.00			0.00			6,814.25			0.00			0.00			0.00			0.00			1,800.00			0.00			0.00			0.00			0.00			500.00			0.00			3,600.00			300.00			0.00						7/30/10			51			6																					13			7			0									B+			B			B			2


			475			00475															O2			ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เทคนิค			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านปฏิบัติการออกอากาศ			ฝ่ายถ่ายทอดนอกสถานที่						9/1/08			10			5			18,300.00			0.00			0.00			0.00			0.00			2,905.88			0.00			0.00			0.00			0.00			700.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,400.00			300.00			0.00						11/14/10			51			3																					11			4			มัธยมศึกษาตอนปลาย									B			B			B			2


			505			00505															O1			ผู้ช่วยช่างภาพ			ส.ส.ท.			สำนักข่าว						กลุ่มข่าวสืบสวนสอบสวนและบริหารศูนย์ข่าวภูมิภาค			ศูนย์ข่าวภาคเหนือ			6/1/08			10			8			18,070.00			0.00			0.00			0.00			0.00			5,794.67			0.00			0.00			0.00			0.00			700.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,400.00			300.00			0.00						3/21/10			51			10																					10			5			มัธยมศึกษาตอนปลาย									B			B			B			2


			516			00516															P2			เจ้าหน้าที่การเงิน			ส.ส.ท.			ศูนย์การเงิน						ฝ่ายการเงินและควบคุมงบประมาณ						6/1/08			10			8			39,550.00			0.00			0.00			0.00			0.00			5,641.50			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						8/12/10			51			6																					13			4			ปริญญาตรี									B+			B			B			2


			718			00718															O2			ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เทคนิค			ส.ส.ท.			สำนักวิศวกรรม			ด้านวิศวกรรมโครงข่าย			ฝ่ายระบบส่งสัญญาณ ภาค 3			ศูนย์วิศวกรรม จ.สุโขทัย			6/1/08			10			8			19,370.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						3/4/10			51			11																					6			10			0									B+			B			A+			2


			5			00005															P3			ช่างภาพข่าวอาวุโส			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านข่าวสถานการณ์และการผลิต			กลุ่มสร้างสรรค์ภาพข่าว						6/1/08			10			8			49,750.00			0.00			0.00			0.00			0.00			7,337.50			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			300.00			0.00						9/28/11			50			4																					14			3			ปริญญาตรี									B+			B			B			2


			22			00022															P4			ผู้สื่อข่าวชำนาญการ			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านข่าวสถานการณ์และการผลิต			กลุ่มบริหารข่าวรายวัน			ข่าวในราชสำนัก			6/1/08			10			8			53,510.00			0.00			0.00			0.00			0.00			10,303.13			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,500.00			0.00						5/13/11			50			9																					15			4			ปริญญาโท									A			B+			B			2


			52			00052															P4			ช่างภาพข่าวชำนาญการ			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านข่าวสถานการณ์และการผลิต			กลุ่มสร้างสรรค์ภาพข่าว						6/1/08			10			8			67,890.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,200.00			0.00			100.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			200.00			300.00			0.00						7/3/11			50			7																					19			5			ปริญญาตรี									A+			A			A			1


			56			00056															M1			ผู้จัดการฝ่าย			ส.ส.ท.			สำนักรายการ			ด้านวางแผนและพัฒนารายการ			ฝ่ายบริหารผังรายการ						6/1/08			10			8			81,220.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,000.00			0.00						7/24/11			50			6																					16			3			ปริญญาตรี									B+			A			A			1


			64			00064															S2			หัวหน้างานถ่ายทอดนอกสถานที่			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านปฏิบัติการออกอากาศ			ฝ่ายถ่ายทอดนอกสถานที่						6/1/08			10			8			61,910.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			3,200.00			0.00			300.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			600.00			1,000.00			0.00						9/3/11			50			5																					10			8			ปริญญาตรี									A			A			A			1


			70			00070															P3			ผู้สื่อข่าวอาวุโส			ส.ส.ท.			สำนักข่าว						กลุ่มข่าวสืบสวนสอบสวนและบริหารศูนย์ข่าวภูมิภาค			ศูนย์ข่าวภาคกลาง			6/1/08			10			8			47,540.00			0.00			0.00			0.00			0.00			25,863.50			0.00			0.00			0.00			0.00			2,400.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			4,800.00			1,000.00			0.00						8/26/11			50			5																					15			11			ปริญญาตรี									B			B			B			3


			75			00075															P2			ช่างภาพข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว						กลุ่มข่าวสืบสวนสอบสวนและบริหารศูนย์ข่าวภูมิภาค			ศูนย์ข่าวภาคใต้			6/1/08			10			8			40,090.00			0.00			0.00			0.00			0.00			8,742.71			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			2,400.00			0.00			300.00			0.00						1/27/12			50			0																					16			4			ปริญญาตรี									B+			A			B			2


			79			00079															M1			ผู้จัดการฝ่าย			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านผลิตรายการ			ฝ่ายกำกับงานเสียง						6/1/08			10			8			71,880.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,000.00			0.00						6/6/11			50			8																					17			5			ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) / อนุปริญญา									B			B			B			2


			103			00103															P4			โปรดิวเซอร์รายการอาวุโส			ส.ส.ท.			สำนักรายการ			ด้านผลิตและจัดหารายการ			ฝ่ายรายการประเด็นทางสังคม						6/1/08			10			8			55,400.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			700.00			0.00						11/1/11			50			3																					11			4			ปริญญาตรี									B			B+			B			2


			104			00104															P3			โปรดิวเซอร์รายการ			ส.ส.ท.			สำนักรายการ			ด้านผลิตและจัดหารายการ			ฝ่ายรายการประเด็นทางสังคม						6/1/08			10			8			44,820.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			700.00			0.00						3/8/11			50			11																					11			0			ปริญญาตรี									B+			B+			B			2


			111			00111															S2			หัวหน้างานฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์			ส.ส.ท.			สำนักทรัพยากรมนุษย์						ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์						6/1/08			10			8			53,560.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			300.00			0.00						2/25/13			50			11																					11			3			มัธยมศึกษาตอนต้น									B+			B+			B			2


			118			00118															S2			หัวหน้าศูนย์วิศวกรรม			ส.ส.ท.			สำนักวิศวกรรม			ด้านวิศวกรรมโครงข่าย			ฝ่ายระบบส่งสัญญาณ ภาค 3			ศูนย์วิศวกรรม จ.สุโขทัย			6/1/08			10			8			62,130.00			0.00			0.00			0.00			7,000.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,000.00			0.00						5/12/11			50			9																					17			1			ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) / อนุปริญญา									A			B+			A			2


			122			00122															S2			หัวหน้าศูนย์วิศวกรรม			ส.ส.ท.			สำนักวิศวกรรม			ด้านวิศวกรรมโครงข่าย			ฝ่ายระบบส่งสัญญาณ ภาค 1			ศูนย์วิศวกรรม จ.สระแก้ว			6/1/08			10			8			53,600.00			0.00			0.00			0.00			7,000.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,000.00			0.00						3/8/11			50			11																					18			1			ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)									A			B+			A			1


			145			00145															P1			เจ้าหน้าที่เทคนิคถ่ายทอดนอกสถานที่			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านปฏิบัติการออกอากาศ			ฝ่ายถ่ายทอดนอกสถานที่						6/1/08			10			8			27,820.00			0.00			0.00			0.00			0.00			3,740.00			0.00			0.00			0.00			0.00			700.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,400.00			300.00			0.00						12/19/11			50			1																					13			0			ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) / อนุปริญญา									B+			B			B			2


			163			00163															P3			ช่างภาพข่าวอาวุโส			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านข่าวสถานการณ์และการผลิต			กลุ่มสร้างสรรค์ภาพข่าว						6/1/08			10			8			40,160.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			300.00			0.00						1/23/12			50			0																					18			9			ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)									B			B			B			2


			185			00185															P2			ช่างภาพข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านข่าวสถานการณ์และการผลิต			กลุ่มสร้างสรรค์ภาพข่าว						6/1/08			10			8			38,040.00			0.00			0.00			0.00			0.00			16,921.88			0.00			0.00			0.00			0.00			400.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			800.00			300.00			0.00						1/8/12			50			1																					13			0			ปริญญาตรี									B+			B			B			2


			260			00260															S2			บรรณาธิการข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านข่าวสถานการณ์และการผลิต			กลุ่มบริหารข่าวรายวัน						6/1/08			10			8			57,070.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,600.00			0.00			200.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			400.00			1,500.00			0.00						10/22/11			50			3																					31			1			ปริญญาตรี									B+			B+			B			2


			306			00306															M1			ผู้จัดการฝ่าย			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านผลิตรายการ			ฝ่ายกราฟิก						7/14/08			10			7			81,460.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,000.00			0.00						4/10/11			50			10																					15			3			ปริญญาตรี									A			A			B			1


			307			00307															P2			เจ้าหน้าที่เทคนิคระบบวิทยุ			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านปฏิบัติการออกอากาศ			ฝ่ายเทคนิค TCR & Studio			ระบบ Radio Studio			7/9/08			10			7			35,220.00			0.00			0.00			0.00			0.00			20,661.33			0.00			0.00			0.00			0.00			1,500.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			3,000.00			0.00			0.00						9/2/11			50			5																					13			0			ปริญญาตรี									B+			B+			B			2


			310			00310															P2			โปรดิวเซอร์ข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านข่าวสถานการณ์และการผลิต			กลุ่มโปรดิวเซอร์ข่าว						8/18/08			10			6			37,270.00			0.00			0.00			0.00			0.00			3,091.38			0.00			0.00			0.00			0.00			1,700.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			3,400.00			500.00			0.00						8/8/11			50			6																					7			9			ปริญญาตรี									B+			B			A			2


			352			00352															P2			เจ้าหน้าที่พัสดุ			ส.ส.ท.			สำนักบริหาร						ฝ่ายพัสดุและจัดหารายการ			งานทรัพย์สิน			8/1/08			10			6			32,020.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						12/25/11			50			1																					12			7			ปริญญาตรี									B			B			B			2


			384			00384															P4			ผู้กำกับรายการชำนาญการ			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านผลิตรายการ			ฝ่ายกำกับรายการและเวที			กำกับรายการ			6/1/08			10			8			62,160.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			400.00			0.00			100.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			200.00			500.00			0.00						7/10/11			50			7																					24			11			ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)									A			B+			A			1


			424			00424															O1			ผู้ช่วยช่างภาพ			ส.ส.ท.			สำนักข่าว						กลุ่มสนับสนุนการบริหารสำนักข่าว						6/1/08			10			8			15,840.00			0.00			0.00			0.00			0.00			2,577.75			0.00			0.00			0.00			0.00			600.00			0.00			0.00			0.00			0.00			500.00			0.00			1,200.00			300.00			0.00						8/30/11			50			5																					7			0			มัธยมศึกษาตอนต้น									B			B			B			2


			502			00502															S2			หัวหน้าศูนย์ข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว						กลุ่มข่าวสืบสวนสอบสวนและบริหารศูนย์ข่าวภูมิภาค			ศูนย์ข่าวภาคเหนือ			6/1/08			10			8			63,340.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			2,000.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,500.00			0.00						8/5/11			50			6																					0			4			ปริญญาตรี									A			B+			B			2


			503			00503															P2			ช่างภาพข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว						กลุ่มข่าวสืบสวนสอบสวนและบริหารศูนย์ข่าวภูมิภาค			ศูนย์ข่าวภาคเหนือ			6/1/08			10			8			41,330.00			0.00			0.00			0.00			0.00			19,775.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,000.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			2,000.00			300.00			0.00						5/10/11			50			9																					11			11			ปริญญาตรี									B			B			A			2


			3			00003															P2			ช่างภาพข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านข่าวสถานการณ์และการผลิต			กลุ่มสร้างสรรค์ภาพข่าว						6/1/08			10			8			29,970.00			0.00			0.00			0.00			0.00			21,723.25			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			300.00			0.00						7/19/12			49			6																					18			5			ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) / อนุปริญญา									B+			B			C			3


			7			00007															M1			ผู้จัดการกลุ่ม			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านข่าวสถานการณ์และการผลิต			กลุ่มสร้างสรรค์ภาพข่าว						6/1/08			10			8			77,070.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,000.00			0.00						7/31/12			49			6																					13			6			ปริญญาตรี									B+			B+			A			2


			10			00010															P2			ช่างภาพข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านข่าวสถานการณ์และการผลิต			กลุ่มสร้างสรรค์ภาพข่าว						6/1/08			10			8			37,010.00			0.00			0.00			0.00			0.00			440.38			0.00			0.00			0.00			0.00			100.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			200.00			300.00			0.00						3/14/12			49			11																					17			4			ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) / อนุปริญญา									B			B			B			3


			11			00011															P2			ช่างภาพข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว						กลุ่มข่าวสืบสวนสอบสวนและบริหารศูนย์ข่าวภูมิภาค			ศูนย์ข่าวภาคอีสาน			6/1/08			10			8			37,900.00			0.00			0.00			0.00			0.00			16,555.00			0.00			0.00			0.00			0.00			100.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			200.00			300.00			0.00						6/3/12			49			8																					17			4			ปริญญาตรี									B			B+			B			2


			15			00015															S1			หัวหน้างานตัดต่อข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านข่าวสถานการณ์และการผลิต			กลุ่มตัดต่อลำดับภาพ						6/1/08			10			8			51,330.00			0.00			0.00			0.00			0.00			17,124.94			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			300.00			0.00						12/17/12			49			1																					15			10			ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)									A			A			A			2


			27			00027															P4			เจ้าหน้าที่ออกอากาศชำนาญการ			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านปฏิบัติการออกอากาศ			ฝ่ายออกอากาศ (MCR)						6/1/08			10			8			50,080.00			0.00			0.00			0.00			0.00			7,861.33			0.00			0.00			0.00			0.00			1,500.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			3,000.00			0.00			0.00						3/30/12			49			10																					15			6			ปริญญาตรี									B+			B+			A			2


			31			00031															P2			เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านข่าวสถานการณ์และการผลิต			กลุ่มประสานงานข่าว						6/1/08			10			8			40,460.00			0.00			0.00			0.00			0.00			4,333.50			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						1/16/13			49			0																					16			0			ปริญญาตรี									B+			B			B			2


			32			00032															P2			ช่างภาพข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านข่าวสถานการณ์และการผลิต			กลุ่มสร้างสรรค์ภาพข่าว						6/1/08			10			8			41,400.00			660.00			0.00			0.00			0.00			8,024.00			0.00			0.00			0.00			0.00			100.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			200.00			300.00			0.00						1/27/13			49			0																					14			5			ปริญญาตรี									B+			B+			B			3


			37			00037															P2			ช่างภาพข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านข่าวสถานการณ์และการผลิต			กลุ่มสร้างสรรค์ภาพข่าว						6/1/08			10			8			34,360.00			0.00			0.00			0.00			0.00			8,009.25			0.00			0.00			0.00			0.00			100.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			200.00			300.00			0.00						5/31/12			49			8																					14			9			ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) / อนุปริญญา									B			B			C			3


			48			00048															S2			หัวหน้าโปรดิวเซอร์รายการ			ส.ส.ท.			สำนักรายการ			ด้านผลิตและจัดหารายการ			ฝ่ายรายการคุณภาพชีวิต						6/1/08			10			8			66,180.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			700.00			0.00						8/19/12			49			5																					14			11			ปริญญาตรี									A			A+			A+			1


			78			00078															P2			เจ้าหน้าที่พัสดุเทคนิค			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านปฏิบัติการออกอากาศ			ฝ่ายบริการซ่อมบำรุง						6/1/08			10			8			32,480.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						12/28/12			49			1																					14			6			ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) / อนุปริญญา									B			B			B			2


			91			00091															P2			เจ้าหน้าที่ออกอากาศ			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านปฏิบัติการออกอากาศ			ฝ่ายออกอากาศ (MCR)						6/1/08			10			8			37,300.00			0.00			0.00			0.00			0.00			8,510.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,300.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			2,600.00			0.00			0.00						6/18/12			49			7																					18			3			ปริญญาตรี									B			B+			B			2


			95			00095															M1			ผู้จัดการฝ่าย			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านปฏิบัติการออกอากาศ			ฝ่ายเชื่อมโยงสัญญาณ						6/1/08			10			8			73,260.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,000.00			0.00						1/28/13			49			0																					15			2			ปริญญาตรี									B+			A			B			2


			130			00130															P2			เจ้าหน้าที่ตัดต่อข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว						กลุ่มข่าวสืบสวนสอบสวนและบริหารศูนย์ข่าวภูมิภาค			ศูนย์ข่าวภาคใต้			6/1/08			10			8			40,680.00			0.00			0.00			0.00			0.00			10,330.67			0.00			0.00			0.00			0.00			800.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,600.00			0.00			0.00						10/25/12			49			3																					13			5			ปริญญาตรี									B+			A+			B			2


			132			00132															P2			เจ้าหน้าที่เทคนิคระบบส่งสัญญาณ			ส.ส.ท.			สำนักวิศวกรรม			ด้านวิศวกรรมโครงข่าย			ฝ่ายระบบส่งสัญญาณ ภาค 3			ศูนย์วิศวกรรม จ.สุโขทัย			6/1/08			10			8			38,360.00			0.00			0.00			0.00			0.00			8,423.33			0.00			0.00			0.00			0.00			1,300.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			2,600.00			600.00			0.00						10/20/12			49			3																					17			7			ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) / อนุปริญญา									A			B+			B			2


			146			00146															S1			หัวหน้าระบบเชื่อมโยงสัญญาณ			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านปฏิบัติการออกอากาศ			ฝ่ายเชื่อมโยงสัญญาณ						6/1/08			10			8			48,150.00			0.00			0.00			0.00			0.00			4,725.00			0.00			0.00			0.00			0.00			200.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			400.00			300.00			0.00						12/1/12			49			2																					18			10			ปริญญาตรี									B+			A			A			2


			149			00149															P2			เจ้าหน้าที่ออกอากาศ			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านปฏิบัติการออกอากาศ			ฝ่ายออกอากาศ (MCR)						6/1/08			10			8			35,240.00			0.00			0.00			0.00			0.00			2,858.05			0.00			0.00			0.00			0.00			1,200.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			2,400.00			0.00			0.00						11/27/12			49			2																					14			4			ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) / อนุปริญญา									B			B			B			2


			162			00162															S2			หัวหน้างานฝ่ายสร้างสรรค์งานถ่ายทอดสด			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านผลิตรายการ			ฝ่ายสร้างสรรค์งานถ่ายทอดสด						6/1/08			10			8			57,410.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,000.00			0.00						3/2/12			49			11																					14			1			ปริญญาตรี									A+			A			B			1


			171			00171															P3			ผู้สื่อข่าวอาวุโส			ส.ส.ท.			สำนักข่าว						กลุ่มข่าวสืบสวนสอบสวนและบริหารศูนย์ข่าวภูมิภาค			งานข่าวสืบสวนสอบสวน			6/1/08			10			8			47,640.00			0.00			0.00			0.00			0.00			16,445.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,500.00			0.00						10/11/12			49			4																					14			6			ปริญญาตรี									B+			B+			A			2


			203			00203															P3			เจ้าหน้าที่เสียงอาวุโส			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านผลิตรายการ			ฝ่ายกำกับงานเสียง			กำกับงานเสียง			6/1/08			10			8			47,410.00			0.00			0.00			0.00			0.00			9,013.96			0.00			0.00			0.00			0.00			500.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,000.00			0.00			0.00						2/23/14			49			11																					11			0			ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) / อนุปริญญา									A			A+			A			1


			206			00206															P2			เจ้าหน้าที่ Play out			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านผลิตรายการ			ฝ่ายตัดต่อรายการและ Play out			Play out			6/1/08			10			8			37,470.00			0.00			0.00			0.00			0.00			11,736.67			0.00			0.00			0.00			0.00			2,000.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			4,000.00			0.00			0.00						1/12/13			49			1																					11			7			ปริญญาตรี									A			B			B			2


			229			00229															P3			เจ้าหน้าที่เทคนิคระบบส่งสัญญาณอาวุโส			ส.ส.ท.			สำนักวิศวกรรม			ด้านวิศวกรรมโครงข่าย			ฝ่ายระบบส่งสัญญาณ ภาค 2			ศูนย์วิศวกรรม จ.สงขลา			6/1/08			10			8			37,040.00			0.00			0.00			0.00			0.00			5,708.33			0.00			0.00			0.00			0.00			1,200.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			2,400.00			600.00			0.00						1/5/13			49			1																					18			8			ปริญญาตรี									B+			B			A			2


			235			00235															P2			ช่างภาพข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว						กลุ่มข่าวสืบสวนสอบสวนและบริหารศูนย์ข่าวภูมิภาค			ศูนย์ข่าวภาคเหนือ			6/1/08			10			8			31,370.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			300.00			0.00						2/21/14			49			11																					5			1			ปริญญาตรี									B			B			B			2


			237			00237															P2			ช่างภาพข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านข่าวสถานการณ์และการผลิต			กลุ่มสร้างสรรค์ภาพข่าว						6/1/08			10			8			35,880.00			0.00			0.00			0.00			0.00			7,246.25			0.00			0.00			0.00			0.00			200.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			400.00			300.00			0.00						8/6/12			49			6																					6			7			ปริญญาตรี									B			B			B			2


			284			00284															P3			เจ้าหน้าที่ตัดต่อข่าวอาวุโส			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านข่าวสถานการณ์และการผลิต			กลุ่มตัดต่อลำดับภาพ						6/1/08			10			8			47,580.00			0.00			0.00			0.00			0.00			17,728.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			600.00			0.00						10/27/12			49			3																					2			2			ปริญญาตรี									A			B+			B			2


			297			00297															S2			บรรณาธิการข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านข่าวสถานการณ์และการผลิต			กลุ่มบริหารข่าวรายวัน						7/1/08			10			7			76,100.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,000.00			0.00						10/24/12			49			3																					18			7			ปริญญาตรี									B+			A			A			2


			300			00300															P2			เจ้าหน้าที่เทคนิคระบบ TCR & Studio			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านปฏิบัติการออกอากาศ			ฝ่ายเทคนิค TCR & Studio			ระบบ TCR & Studio			7/7/08			10			7			37,800.00			0.00			0.00			0.00			0.00			18,658.50			0.00			0.00			0.00			0.00			1,700.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			3,000.00			0.00			0.00						11/9/12			49			3																					15			10			ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) / อนุปริญญา									A			A			A			1


			324			00324															P3			โปรดิวเซอร์ข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านข่าวสถานการณ์และการผลิต			กลุ่มโปรดิวเซอร์ข่าว						7/1/08			10			7			49,740.00			0.00			0.00			0.00			0.00			8,551.38			0.00			0.00			0.00			0.00			2,400.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			4,800.00			1,000.00			0.00						5/31/12			49			8																					14			4			ปริญญาตรี									B			B			A			2


			374			00374															O2			ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เทคนิค			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านปฏิบัติการออกอากาศ			ฝ่ายเชื่อมโยงสัญญาณ						1/4/10			9			1			17,230.00			0.00			0.00			0.00			0.00			787.50			0.00			0.00			0.00			0.00			500.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,000.00			0.00			0.00						7/1/12			49			7																					11			11			มัธยมศึกษาตอนปลาย									B+			B			B			2


			390			00390															P3			ช่างภาพอาวุโส			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านผลิตรายการ			ฝ่ายช่างภาพ			ช่างภาพผลิตรายการ			6/1/08			10			8			52,020.00			0.00			0.00			0.00			0.00			21,119.13			0.00			0.00			0.00			0.00			700.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,400.00			0.00			0.00						8/22/12			49			5																					14			4			ประถมศึกษา									A+			A			A			2


			391			00391															P3			ช่างภาพอาวุโส			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านผลิตรายการ			ฝ่ายช่างภาพ			ช่างภาพผลิตรายการ			6/1/08			10			8			46,960.00			0.00			0.00			0.00			0.00			10,105.63			0.00			0.00			0.00			0.00			300.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			600.00			0.00			0.00						3/1/12			49			11																					11			4			ประถมศึกษา									A			B+			B			2


			429			00429															O1			พนักงานขับรถ			ส.ส.ท.			สำนักบริหาร						ฝ่ายบริหารทั่วไป			งานบริหารทั่วไป			6/1/08			10			8			17,700.00			0.00			0.00			0.00			0.00			4,285.75			0.00			0.00			0.00			0.00			400.00			0.00			0.00			0.00			0.00			500.00			0.00			800.00			300.00			0.00						5/26/12			49			8																					9			7			มัธยมศึกษาตอนต้น									B			B			B			2


			438			00438															O1			พนักงานขับรถ			ส.ส.ท.			สำนักบริหาร						ฝ่ายบริหารทั่วไป			งานบริหารทั่วไป			6/1/08			10			8			17,900.00			0.00			0.00			0.00			0.00			9,516.15			0.00			0.00			0.00			0.00			1,500.00			0.00			0.00			0.00			0.00			500.00			0.00			3,000.00			300.00			0.00						4/1/12			49			10																					8			4			ปริญญาตรี									B+			B+			A			1


			457			00457															P4			โปรดิวเซอร์รายการอาวุโส			ส.ส.ท.			สำนักรายการ			ด้านผลิตและจัดหารายการ			ฝ่ายรายการคุณภาพชีวิต						7/1/08			10			7			59,560.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			700.00			0.00						11/12/12			49			3																					10			2			ปริญญาตรี									B+			B			A+			2


			481			00481															S2			หัวหน้าโปรดิวเซอร์รายการ			ส.ส.ท.			สำนักรายการ			ด้านผลิตและจัดหารายการ			ฝ่ายรายการประเด็นทางสังคม						1/9/09			10			1			60,860.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			700.00			0.00						7/31/12			49			6																					7			4			ปริญญาตรี									B+			A			A			2


			484			00484															M1			ผู้จัดการฝ่าย			ส.ส.ท.			สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ						ฝ่ายกลยุทธ์และกิจกรรมทางวิชาการ						5/1/09			9			9			77,480.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,000.00			0.00						7/14/12			49			7																					14			4			ปริญญาโท									B+			B+			A			2


			498			00498															P2			ผู้สื่อข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว						กลุ่มข่าวสืบสวนสอบสวนและบริหารศูนย์ข่าวภูมิภาค			ศูนย์ข่าวภาคใต้			6/1/08			10			8			31,080.00			0.00			0.00			0.00			0.00			5,342.33			0.00			0.00			0.00			0.00			700.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			600.00			1,400.00			1,500.00			0.00						2/18/14			49			11																					13			6			ประถมศึกษา									B+			B+			B			2


			514			00514															E1			ผู้อำนวยการสำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ			ส.ส.ท.			สำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ												7/1/08			10			7			135,970.00			0.00			27,000.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,800.00			0.00			1,000.00			0.00						6/26/12			49			7																					5			11			ปริญญาตรี									A			A+			A+			2


			558			00558															P2			เจ้าหน้าที่กราฟิก CG			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านข่าวสถานการณ์และการผลิต			กลุ่มประสานงานข่าว						6/1/08			10			8			35,140.00			0.00			0.00			0.00			0.00			19,877.00			0.00			0.00			0.00			0.00			2,200.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			4,400.00			0.00			0.00						3/3/12			49			11																					13			0			ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) / อนุปริญญา									B			B			A			1


			4			00004															P2			ช่างภาพข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว						กลุ่มข่าวสืบสวนสอบสวนและบริหารศูนย์ข่าวภูมิภาค			ศูนย์ข่าวภาคอีสาน			6/1/08			10			8			40,250.00			0.00			0.00			0.00			0.00			10,368.10			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			300.00			0.00						11/14/13			48			3																					13			7			ปริญญาตรี									A			B+			B			2


			21			00021															P3			เจ้าหน้าที่ออกอากาศอาวุโส			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านปฏิบัติการออกอากาศ			ฝ่ายออกอากาศ (MCR)						6/1/08			10			8			45,210.00			0.00			0.00			0.00			0.00			9,898.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,300.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			2,400.00			0.00			0.00						5/20/13			48			8																					12			9			ปริญญาตรี									B+			B			A			2


			34			00034															P3			เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวอาวุโส			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านข่าวสถานการณ์และการผลิต			กลุ่มประสานงานข่าว						6/1/08			10			8			45,760.00			0.00			0.00			0.00			0.00			2,864.67			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						11/5/13			48			3																					13			6			ปริญญาโท									B+			B			A			1


			42			00042															P3			เจ้าหน้าที่กราฟิกอาวุโส			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านผลิตรายการ			ฝ่ายกราฟิก						6/1/08			10			8			50,940.00			0.00			0.00			0.00			0.00			6,400.27			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						6/3/13			48			8																					16			9			ปริญญาตรี									B			B			B			2


			54			00054															P3			ช่างภาพอาวุโส			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านผลิตรายการ			ฝ่ายช่างภาพ			ช่างภาพผลิตรายการ			6/1/08			10			8			45,390.00			0.00			0.00			0.00			0.00			16,864.31			0.00			0.00			0.00			0.00			600.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,200.00			0.00			0.00						2/5/14			48			0																					15			11			ปริญญาตรี									B			B			B			2


			62			00062															M1			ผู้จัดการฝ่าย			ส.ส.ท.			สำนักบริหาร						ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ						6/1/08			10			8			73,150.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,000.00			0.00						1/15/14			48			0																					12			2			ปริญญาตรี									A			B+			B			2


			83			00083															P4			ผู้กำกับรายการชำนาญการ			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านผลิตรายการ			ฝ่ายกำกับรายการและเวที			กำกับรายการ			6/1/08			10			8			54,420.00			0.00			0.00			0.00			0.00			9,320.08			0.00			0.00			0.00			0.00			100.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			200.00			500.00			0.00						1/16/14			48			0																					12			5			ปริญญาโท									A			B+			B			2


			87			00087															P3			เจ้าหน้าที่แสงอาวุโส			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านผลิตรายการ			ฝ่ายกำกับงานแสง						6/1/08			10			8			41,360.00			0.00			0.00			0.00			0.00			9,700.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,000.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			2,000.00			0.00			0.00						6/14/13			48			8																					11			5			ปริญญาตรี									B			B+			A			1


			88			00088															P2			เจ้าหน้าที่ประสานงาน			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านผลิตรายการ						ประสานงานการผลิต			6/1/08			10			8			35,940.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,000.00			0.00						8/27/13			48			5																					12			4			ปริญญาตรี									B+			B			B			2


			116			00116															P3			เจ้าหน้าที่พัสดุอาวุโส			ส.ส.ท.			สำนักบริหาร						ฝ่ายพัสดุและจัดหารายการ			งานพัสดุและจัดซื้อ			6/1/08			10			8			47,380.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						6/10/13			48			8																					10			10			ปริญญาโท									B			B+			B			2


			117			00117															S2			หัวหน้าศูนย์วิศวกรรม			ส.ส.ท.			สำนักวิศวกรรม			ด้านวิศวกรรมโครงข่าย			ฝ่ายระบบส่งสัญญาณ ภาค 2			ศูนย์วิศวกรรม จ.สงขลา			6/1/08			10			8			53,540.00			0.00			0.00			0.00			7,000.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,000.00			0.00						1/1/14			48			1																					18			4			ปริญญาตรี									B			B			B			2


			125			00125															P2			เจ้าหน้าที่ออกอากาศ			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านปฏิบัติการออกอากาศ			ฝ่ายออกอากาศ (MCR)						6/1/08			10			8			35,440.00			0.00			0.00			0.00			0.00			6,769.80			0.00			0.00			0.00			0.00			1,500.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			3,000.00			0.00			0.00						3/27/13			48			10																					14			1			ปริญญาตรี									B+			B			B			2


			134			00134															P1			เจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์			ส.ส.ท.			สำนักบริหาร						ฝ่ายบริหารทั่วไป			งานบริหารทั่วไป			6/1/08			10			8			25,990.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						5/21/13			48			8																					10			8			ปริญญาตรี									B			B			B			2


			155			00155															S1			หัวหน้าศูนย์วิศวกรรม			ส.ส.ท.			สำนักวิศวกรรม			ด้านวิศวกรรมโครงข่าย			ฝ่ายระบบส่งสัญญาณ ภาค 2			ศูนย์วิศวกรรม จ.ชุมพร			6/1/08			10			8			50,530.00			0.00			0.00			0.00			7,000.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,000.00			0.00						6/30/13			48			7																					13			9			ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) / อนุปริญญา									B+			A+			A			2


			161			00161															P3			โปรดิวเซอร์รายการ			ส.ส.ท.			สำนักรายการ			ด้านผลิตและจัดหารายการ			ฝ่ายรายการคุณภาพชีวิต						6/1/08			10			8			48,910.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			300.00			0.00			0.00			0.00			700.00			0.00						8/28/13			48			5																					15			0			ปริญญาตรี									B+			B+			A+			1


			194			00194															M1			ผู้จัดการฝ่าย			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านผลิตรายการ			ฝ่ายตัดต่อรายการและ Play out						6/1/08			10			8			76,240.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,200.00			0.00			300.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			600.00			1,000.00			0.00						5/20/13			48			8																					13			0			ปริญญาตรี									B			B			A			2


			240			00240															P4			เจ้าหน้าที่แสงชำนาญการ			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านผลิตรายการ			ฝ่ายกำกับงานแสง						6/1/08			10			8			55,930.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,200.00			0.00			300.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			600.00			0.00			0.00						11/19/13			48			2																					13			9			ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) / อนุปริญญา									A			A			A			1


			331			00331															P3			เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและสนับสนุนสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการอาวุโส			ส.ส.ท.			สำนักสื่อสารและภาคีสัมพันธ์						ฝ่ายประสานความร่วมมือและสนับสนุนสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ						8/1/08			10			6			40,020.00			0.00			0.00			0.00			0.00			6,789.63			0.00			7,500.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						7/29/13			48			6																					0			0			ปริญญาตรี									B			B			B			2


			382			00382															O1			พนักงานขับรถ			ส.ส.ท.			สำนักบริหาร						ฝ่ายบริหารทั่วไป			งานบริหารทั่วไป			6/1/08			10			8			18,900.00			890.00			0.00			0.00			0.00			6,849.33			0.00			0.00			0.00			0.00			800.00			0.00			0.00			0.00			0.00			500.00			0.00			1,600.00			300.00			0.00						12/15/13			48			1																					16			4			มัธยมศึกษาตอนปลาย									B			B			B			2


			393			00393															O2			ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เทคนิค			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านปฏิบัติการออกอากาศ			ฝ่ายเชื่อมโยงสัญญาณ						6/1/08			10			8			23,100.00			890.00			0.00			0.00			0.00			2,965.33			0.00			0.00			0.00			0.00			900.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,800.00			0.00			0.00						7/4/13			48			7																					14			7			มัธยมศึกษาตอนปลาย									A			B+			B			2


			418			00418															O2			ผู้ช่วยช่างภาพ			ส.ส.ท.			สำนักข่าว						กลุ่มสนับสนุนการบริหารสำนักข่าว						6/1/08			10			8			23,100.00			230.00			0.00			3,000.00			0.00			12,381.67			0.00			0.00			0.00			0.00			800.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,600.00			500.00			0.00						3/9/13			48			11																					4			11			มัธยมศึกษาตอนต้น									B+			A			B			2


			473			00473															P2			ช่างภาพข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านข่าวสถานการณ์และการผลิต			กลุ่มสร้างสรรค์ภาพข่าว						8/1/08			10			6			36,350.00			0.00			0.00			0.00			0.00			10,937.21			0.00			0.00			0.00			0.00			100.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			200.00			300.00			0.00						8/20/13			48			5																					15			4			มัธยมศึกษาตอนปลาย									A			A			A			1


			482			00482															M1			ผู้จัดการฝ่าย			ส.ส.ท.			สำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ						ฝ่ายพัฒนาเครือข่ายสื่อพลเมือง						4/1/09			9			10			77,270.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,000.00			0.00						6/1/13			48			8																					15			4			ปริญญาตรี									B+			B+			A			2


			487			00487															M1			ผู้จัดการฝ่าย			ส.ส.ท.			สำนักงานผู้อำนวยการ ส.ส.ท.			กลุ่มยุทธศาสตร์เนื้อหา			ฝ่ายสนับสนุนยุทธศาสตร์เนื้อหา						2/1/10			9			0			84,890.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,000.00			0.00						5/20/13			48			8																					9			11			ปริญญาโท									A			A+			B			2


			492			00492															M1			ผู้จัดการฝ่าย			ส.ส.ท.			สำนักทรัพยากรมนุษย์						ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์						6/1/10			8			8			92,000.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,000.00			0.00						9/21/13			48			4																					12			2			ปริญญาตรี									A			A			A			2


			506			00506															S2			หัวหน้าศูนย์ข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว						กลุ่มข่าวสืบสวนสอบสวนและบริหารศูนย์ข่าวภูมิภาค			ศูนย์ข่าวภาคอีสาน			7/1/08			10			7			61,770.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,500.00			0.00						6/20/13			48			7																					18			0			ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) / อนุปริญญา									A			B+			B			2


			557			00557															P2			เจ้าหน้าที่กราฟิก CG			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านข่าวสถานการณ์และการผลิต			กลุ่มประสานงานข่าว						6/1/08			10			8			32,820.00			0.00			0.00			0.00			0.00			9,264.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,700.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			3,400.00			0.00			0.00						6/14/13			48			8																					13			11			ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) / อนุปริญญา									B+			B+			A			2


			561			00561															P2			ช่างภาพข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านข่าวสถานการณ์และการผลิต			กลุ่มสร้างสรรค์ภาพข่าว						6/1/08			10			8			29,980.00			0.00			0.00			0.00			0.00			9,643.69			0.00			0.00			0.00			0.00			500.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,000.00			300.00			0.00						9/1/13			48			5																					9			2			ปริญญาตรี									B			B+			B			2


			1			00001															P4			เลขานุการชำนาญการ			ส.ส.ท.			สำนักข่าว									เลขานุการ			6/1/08			10			8			68,450.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			700.00			0.00						10/24/14			47			3																					14			8			ปริญญาตรี									A			A			A			1


			23			00023															M1			ผู้จัดการฝ่าย			ส.ส.ท.			สำนักรายการ			ด้านผลิตและจัดหารายการ			ฝ่ายรายการต่างประเทศ						6/1/08			10			8			91,770.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			2,400.00			0.00			0.00			0.00			1,000.00			0.00						9/26/14			47			4																					16			5			ปริญญาตรี									B+			A			A			2


			55			00055															P2			เจ้าหน้าที่พัสดุเทคนิค			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านปฏิบัติการออกอากาศ			ฝ่ายบริการซ่อมบำรุง						6/1/08			10			8			28,480.00			0.00			0.00			0.00			0.00			9,731.33			0.00			0.00			0.00			0.00			1,900.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			3,800.00			0.00			0.00						7/25/14			47			6																					12			5			ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)									B+			B			B			2


			80			00080															P4			เจ้าหน้าที่เสียงชำนาญการ			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านผลิตรายการ			ฝ่ายกำกับงานเสียง			กำกับงานเสียง			6/1/08			10			8			58,620.00			0.00			0.00			0.00			0.00			9,899.58			0.00			0.00			0.00			0.00			1,000.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			2,000.00			0.00			0.00						10/13/14			47			4																					14			9			ปริญญาตรี									B			A+			B			2


			97			00097															P3			เจ้าหน้าที่เทคนิคถ่ายทอดนอกสถานที่อาวุโส			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านปฏิบัติการออกอากาศ			ฝ่ายถ่ายทอดนอกสถานที่						6/1/08			10			8			42,910.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			500.00			0.00						8/11/14			47			6																					18			0			ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) / อนุปริญญา									B			B			A			2


			128			00128															P4			โปรดิวเซอร์ข่าวอาวุโส			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านข่าวสถานการณ์และการผลิต			กลุ่มโปรดิวเซอร์ข่าว						6/1/08			10			8			62,580.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			700.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,400.00			1,000.00			0.00						5/3/14			47			9																					16			10			ปริญญาตรี									A			A			A			1


			133			00133															M1			ผู้จัดการฝ่าย			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านผลิตรายการ			ฝ่ายกำกับงานแสง						6/1/08			10			8			73,380.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,000.00			0.00						11/15/14			47			2																					15			2			ปริญญาตรี									A			B			B			2


			153			00153															P3			เจ้าหน้าที่เทคนิคระบบส่งสัญญาณอาวุโส			ส.ส.ท.			สำนักวิศวกรรม			ด้านวิศวกรรมโครงข่าย			ฝ่ายระบบส่งสัญญาณ ภาค 1			สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์กรุงเทพฯ (ใบหยก 2)			6/1/08			10			8			44,270.00			0.00			0.00			0.00			0.00			8,515.80			0.00			0.00			0.00			0.00			1,200.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			2,400.00			600.00			0.00						3/18/14			47			10																					14			11			ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) / อนุปริญญา									B			B			B			2


			164			00164															P2			ช่างภาพข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านข่าวสถานการณ์และการผลิต			กลุ่มสร้างสรรค์ภาพข่าว						6/1/08			10			8			39,730.00			0.00			0.00			0.00			0.00			8,586.88			0.00			0.00			0.00			0.00			300.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			600.00			300.00			0.00						3/24/14			47			10																					12			4			ปริญญาตรี									A			A			B			2


			180			00180															P2			เจ้าหน้าที่เทคนิคระบบ TCR & Studio			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านปฏิบัติการออกอากาศ			ฝ่ายเทคนิค TCR & Studio			ระบบ TCR & Studio			6/1/08			10			8			38,480.00			0.00			0.00			0.00			0.00			23,013.96			0.00			0.00			0.00			0.00			1,600.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			2,800.00			0.00			0.00						5/4/14			47			9																					9			1			ปริญญาตรี									B			B			B			2


			248			00248															M2			รักษาการผู้อำนวยการสำนักสื่อใหม่			ส.ส.ท.			สำนักสื่อใหม่												6/1/08			10			8			138,760.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,000.00			0.00						2/7/15			47			0																					11			11			ปริญญาโท									A			B+			A			2


			290			00290															M2			ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักข่าว ด้านข่าวยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อนวาระทางสังคม			ส.ส.ท.			สำนักข่าว												6/1/08			10			8			134,220.00			0.00			15,000.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,000.00			0.00						8/25/14			47			5																					15			8			ปริญญาโท									A+			A			A+			1


			292			00292															M1			บรรณาธิการกลุ่มข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านข่าวสถานการณ์และการผลิต			กลุ่มศิลปวัฒนธรรมและบันเทิง						6/1/08			10			8			91,100.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			4,400.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,000.00			0.00						7/2/14			47			7																					18			10			ปริญญาตรี									A			A+			A+			1


			315			00315															P2			ผู้กำกับเวที			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านผลิตรายการ			ฝ่ายกำกับรายการและเวที			กำกับเวที			8/18/08			10			6			36,110.00			0.00			0.00			0.00			0.00			6,794.48			0.00			0.00			0.00			0.00			900.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,800.00			0.00			0.00						8/16/14			47			5																					11			0			ปริญญาโท									B			B			B			2


			316			00316															P3			เจ้าหน้าที่แสงอาวุโส			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านผลิตรายการ			ฝ่ายกำกับงานแสง						8/1/08			10			6			42,990.00			0.00			0.00			0.00			0.00			10,383.75			0.00			0.00			0.00			0.00			1,200.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			2,400.00			0.00			0.00						12/1/14			47			2																					14			11			ปริญญาตรี									A+			B			A			2


			343			00343															E1			ผู้อำนวยการสำนักบริหาร			ส.ส.ท.			สำนักบริหาร												8/18/08			10			6			83,830.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,000.00			0.00						11/16/14			47			2																					13			0			ปริญญาโท									-			-			-			-


			348			00348															P3			เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและสนับสนุนสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการอาวุโส			ส.ส.ท.			สำนักสื่อสารและภาคีสัมพันธ์						ฝ่ายประสานความร่วมมือและสนับสนุนสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ						9/1/08			10			5			43,240.00			0.00			0.00			0.00			0.00			13,729.50			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			500.00			0.00						1/3/15			47			1																					11			10			ปริญญาตรี									B			B			B			2


			349			00349															P2			ผู้กำกับเวที			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านผลิตรายการ			ฝ่ายกำกับรายการและเวที			กำกับเวที			11/2/09			9			3			32,830.00			0.00			0.00			0.00			0.00			970.31			0.00			0.00			0.00			0.00			800.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,600.00			0.00			0.00						11/27/14			47			2																					9			2			ปริญญาตรี									B			B			B			2


			355			00355															P2			เจ้าหน้าที่เสียง			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านผลิตรายการ			ฝ่ายกำกับงานเสียง			กำกับงานเสียง			12/1/09			9			2			30,960.00			0.00			0.00			0.00			0.00			6,869.46			0.00			0.00			0.00			0.00			1,300.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			2,600.00			0.00			0.00						6/8/14			47			8																					11			9			มัธยมศึกษาตอนปลาย									B			B+			B			2


			360			00360															P4			ผู้ชำนาญการ			ส.ส.ท.			สำนักงานผู้อำนวยการ ส.ส.ท.												1/4/10			9			1			69,080.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			5,400.00			0.00			28,200.00			0.00			0.00			0.00			1,000.00			0.00						8/12/14			47			6																					9			11			ปริญญาตรี									B			B			B			2


			385			00385															P2			ช่างภาพข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านข่าวสถานการณ์และการผลิต			กลุ่มสร้างสรรค์ภาพข่าว						6/1/08			10			8			35,710.00			0.00			0.00			0.00			0.00			15,409.88			0.00			0.00			0.00			0.00			800.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,600.00			300.00			0.00						9/4/14			47			5																					12			5			มัธยมศึกษาตอนต้น									B			B			B			3


			386			00386															M1			บรรณาธิการกลุ่มข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว						กลุ่มข่าวสืบสวนสอบสวนและบริหารศูนย์ข่าวภูมิภาค						6/1/08			10			8			81,920.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,600.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,000.00			0.00						8/27/14			47			5																					13			10			ปริญญาโท									A			A			A			2


			387			00387															P2			ช่างภาพข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านข่าวสถานการณ์และการผลิต			กลุ่มสร้างสรรค์ภาพข่าว						6/1/08			10			8			34,600.00			0.00			0.00			0.00			0.00			7,452.88			0.00			0.00			0.00			0.00			100.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			200.00			300.00			0.00						12/23/14			47			1																					16			10			ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)									B			B			B			3


			399			00399															O1			ผู้ช่วยช่างภาพ			ส.ส.ท.			สำนักข่าว						กลุ่มสนับสนุนการบริหารสำนักข่าว						6/1/08			10			8			18,900.00			280.00			0.00			0.00			0.00			3,503.46			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			400.00			0.00			0.00			300.00			0.00						3/20/14			47			10																					8			1			ประถมศึกษา									B+			B+			B			2


			403			00403															O2			ผู้ช่วยช่างภาพ			ส.ส.ท.			สำนักข่าว						กลุ่มสนับสนุนการบริหารสำนักข่าว						6/1/08			10			8			22,000.00			0.00			0.00			3,000.00			0.00			10,473.75			0.00			0.00			0.00			0.00			800.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,600.00			500.00			0.00						6/8/14			47			8																					14			3			ปริญญาตรี									B+			A			B			โทษ


			410			00410															O1			พนักงานขับรถ			ส.ส.ท.			สำนักบริหาร						ฝ่ายบริหารทั่วไป			งานบริหารทั่วไป			6/1/08			10			8			18,340.00			0.00			0.00			0.00			0.00			4,810.04			0.00			0.00			0.00			0.00			400.00			0.00			0.00			0.00			0.00			500.00			0.00			800.00			300.00			0.00						1/13/15			47			1																					7			5			ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)									B			B			B			2


			412			00412															O1			ผู้ช่วยช่างภาพ			ส.ส.ท.			สำนักข่าว						กลุ่มสนับสนุนการบริหารสำนักข่าว						6/1/08			10			8			18,150.00			0.00			0.00			0.00			0.00			4,250.13			0.00			0.00			0.00			0.00			200.00			0.00			0.00			0.00			0.00			500.00			0.00			400.00			300.00			0.00						1/4/15			47			1																					7			2			ประถมศึกษา									B+			B			B			2


			420			00420															O1			ผู้ช่วยช่างภาพ			ส.ส.ท.			สำนักข่าว						กลุ่มสนับสนุนการบริหารสำนักข่าว						6/1/08			10			8			16,570.00			0.00			0.00			0.00			0.00			2,544.46			0.00			0.00			0.00			0.00			300.00			0.00			0.00			0.00			0.00			300.00			0.00			600.00			300.00			0.00						9/17/14			47			4																					7			2			มัธยมศึกษาตอนปลาย									B			B			B			2


			489			00489															S2			หัวหน้างานเลขานุการบริหาร			ส.ส.ท.			สำนักงานผู้อำนวยการ ส.ส.ท.						ฝ่ายเลขานุการผู้บริหาร						6/1/08			10			8			60,650.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			500.00			0.00						10/18/14			47			3																					3			5			ปริญญาตรี									A			A+			A			1


			504			00504															O1			ผู้ช่วยช่างภาพ			ส.ส.ท.			สำนักข่าว						กลุ่มข่าวสืบสวนสอบสวนและบริหารศูนย์ข่าวภูมิภาค			ศูนย์ข่าวภาคเหนือ			6/1/08			10			8			17,230.00			0.00			0.00			0.00			0.00			7,354.75			0.00			0.00			0.00			0.00			900.00			0.00			0.00			0.00			0.00			400.00			0.00			1,800.00			300.00			0.00						6/25/14			47			7																					5			4			มัธยมศึกษาตอนปลาย									B			B+			B			2


			507			00507															O1			ผู้ช่วยช่างภาพ			ส.ส.ท.			สำนักข่าว						กลุ่มข่าวสืบสวนสอบสวนและบริหารศูนย์ข่าวภูมิภาค			ศูนย์ข่าวภาคอีสาน			6/1/08			10			8			18,440.00			0.00			0.00			0.00			0.00			4,549.13			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			300.00			0.00			0.00			300.00			0.00						2/21/16			47			11																					9			10			มัธยมศึกษาตอนปลาย									B			B+			B			2


			511			00511															P2			เจ้าหน้าที่เทคนิคระบบส่งสัญญาณ			ส.ส.ท.			สำนักวิศวกรรม			ด้านวิศวกรรมโครงข่าย			ฝ่ายระบบส่งสัญญาณ ภาค 4			ศูนย์วิศวกรรม จ.ขอนแก่น			6/1/08			10			8			36,110.00			0.00			0.00			0.00			0.00			10,833.00			0.00			0.00			0.00			0.00			700.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,400.00			600.00			0.00						8/7/14			47			6																					12			3			ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) / อนุปริญญา									-			-			-			-


			518			00518															P2			เลขานุการ			ส.ส.ท.			สำนักงานผู้อำนวยการ ส.ส.ท.						ฝ่ายเลขานุการผู้บริหาร						6/1/08			10			8			36,200.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						9/13/14			47			5																					6			0			ปริญญาตรี									B+			B			B			2


			569			00569															P2			เจ้าหน้าที่เทคนิคถ่ายทอดนอกสถานที่			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านปฏิบัติการออกอากาศ			ฝ่ายถ่ายทอดนอกสถานที่						4/14/09			9			10			34,830.00			0.00			0.00			0.00			0.00			12,620.87			0.00			0.00			0.00			0.00			1,200.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			2,400.00			300.00			0.00						1/31/15			47			0																					10			8			ปริญญาตรี									A			B+			B			2


			727			00727															O1			ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เทคนิค			ส.ส.ท.			สำนักวิศวกรรม			ด้านวิศวกรรมโครงข่าย			ฝ่ายระบบส่งสัญญาณ ภาค 4			ศูนย์วิศวกรรม จ.ขอนแก่น			9/1/08			10			5			16,530.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			300.00			0.00			0.00			0.00			0.00						5/3/14			47			9																					2			5			0									B			B			B			2


			9			00009															P2			ช่างภาพข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว						กลุ่มข่าวสืบสวนสอบสวนและบริหารศูนย์ข่าวภูมิภาค			ศูนย์ข่าวภาคอีสาน			6/1/08			10			8			37,600.00			0.00			0.00			0.00			0.00			10,298.25			0.00			0.00			0.00			0.00			100.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			200.00			300.00			0.00						10/1/15			46			4																					12			2			ปริญญาตรี									B			B			B			2


			12			00012															S2			บรรณาธิการข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว						กลุ่มข่าวสืบสวนสอบสวนและบริหารศูนย์ข่าวภูมิภาค			รายการเปิดปม			6/1/08			10			8			61,000.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			400.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,000.00			0.00						4/4/15			46			10																					12			0			ปริญญาโท									B+			A			A			2


			24			00024															P4			ช่างภาพชำนาญการ			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านผลิตรายการ			ฝ่ายช่างภาพ			ช่างภาพผลิตรายการ			6/1/08			10			8			66,680.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			800.00			0.00			100.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			200.00			0.00			0.00						3/16/15			46			10																					13			3			ปริญญาตรี									A			A+			A+			1


			30			00030															P2			เจ้าหน้าที่ Ingest			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านข่าวสถานการณ์และการผลิต			กลุ่มตัดต่อลำดับภาพ						6/1/08			10			8			36,990.00			0.00			0.00			0.00			0.00			10,853.13			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						12/22/15			46			1																					13			3			ปริญญาตรี									A			B			B			2


			46			00046															P4			เจ้าหน้าที่พัสดุชำนาญการ			ส.ส.ท.			สำนักบริหาร						ฝ่ายพัสดุและจัดหารายการ			งานจัดหารายการ			6/1/08			10			8			56,030.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			500.00			0.00						6/8/15			46			8																					11			7			ปริญญาโท									B+			A			A			2


			57			00057															S1			หัวหน้างาน NOC			ส.ส.ท.			สำนักวิศวกรรม			ด้านวางแผนและบริการวิศวกรรม			ฝ่าย Network Operation Center						6/1/08			10			8			47,080.00			0.00			0.00			0.00			0.00			9,367.75			0.00			0.00			0.00			0.00			1,500.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			2,800.00			600.00			0.00						7/22/15			46			6																					14			2			ปริญญาตรี									B			B			B			2


			60			00060															S2			หัวหน้ากราฟิก			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านผลิตรายการ			ฝ่ายกราฟิก						6/1/08			10			8			74,940.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			500.00			0.00						8/11/15			46			6																					13			11			ปริญญาตรี									A			A			A			1


			85			00085															P3			เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการระบบสารสนเทศอาวุโส			ส.ส.ท.			สำนักบริหาร						ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ						6/1/08			10			8			48,120.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						1/16/16			46			0																					10			11			ปริญญาตรี									B			B			B			2


			92			00092															P3			เจ้าหน้าที่เทคนิคถ่ายทอดนอกสถานที่อาวุโส			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านปฏิบัติการออกอากาศ			ฝ่ายถ่ายทอดนอกสถานที่						6/1/08			10			8			50,300.00			0.00			0.00			0.00			0.00			9,016.00			0.00			0.00			0.00			0.00			500.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,000.00			500.00			0.00						7/21/15			46			6																					17			4			ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) / อนุปริญญา									A			A			A			1


			101			00101															M1			ผู้จัดการฝ่าย			ส.ส.ท.			สำนักวิศวกรรม			ด้านวิศวกรรมโครงข่าย			ฝ่ายระบบส่งสัญญาณ ภาค 1			กรุงเทพฯ			6/1/08			10			8			83,060.00			0.00			0.00			0.00			10,000.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,000.00			0.00						6/16/15			46			7																					13			2			ปริญญาตรี									A			A			A			1


			119			00119															P4			เจ้าหน้าที่เทคนิคอาคารและสถานที่ชำนาญการ			ส.ส.ท.			สำนักบริหาร						ฝ่ายบริหารทั่วไป			งานอาคารและสถานที่			6/1/08			10			8			55,170.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			500.00			0.00						10/8/15			46			4																					11			0			ปริญญาตรี									A			A+			A			1


			123			00123															P3			เจ้าหน้าที่เทคนิคระบบส่งสัญญาณอาวุโส			ส.ส.ท.			สำนักวิศวกรรม			ด้านวิศวกรรมโครงข่าย			ฝ่ายระบบส่งสัญญาณ ภาค 3			ศูนย์วิศวกรรม จ.สุโขทัย			6/1/08			10			8			45,080.00			0.00			0.00			0.00			0.00			9,758.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,300.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			2,600.00			600.00			0.00						11/18/15			46			2																					13			1			ปริญญาตรี									A			B+			A			2


			129			00129															P2			เจ้าหน้าที่ออกอากาศ			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านปฏิบัติการออกอากาศ			ฝ่ายออกอากาศ (MCR)						6/1/08			10			8			35,760.00			0.00			0.00			0.00			0.00			5,988.96			0.00			0.00			0.00			0.00			1,300.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			2,600.00			0.00			0.00						7/13/15			46			7																					10			7			ปริญญาตรี									B+			B+			B			2


			148			00148															P2			เจ้าหน้าที่เทคนิคระบบส่งสัญญาณ			ส.ส.ท.			สำนักวิศวกรรม			ด้านวิศวกรรมโครงข่าย			ฝ่ายระบบส่งสัญญาณ ภาค 4			ศูนย์วิศวกรรม จ.อุบลราชธานี			6/1/08			10			8			31,300.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			600.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,200.00			600.00			0.00						3/19/15			46			10																					13			5			ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) / อนุปริญญา									B			B			B			2


			172			00172															P2			เจ้าหน้าที่ออกอากาศ			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านปฏิบัติการออกอากาศ			ฝ่ายออกอากาศ (MCR)						6/1/08			10			8			35,320.00			0.00			0.00			0.00			0.00			9,782.50			0.00			0.00			0.00			0.00			1,500.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			3,000.00			0.00			0.00						3/18/15			46			10																					13			9			ปริญญาตรี									B			B			B			2


			178			00178															P3			เจ้าหน้าที่เทคนิคถ่ายทอดนอกสถานที่อาวุโส			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านปฏิบัติการออกอากาศ			ฝ่ายถ่ายทอดนอกสถานที่						6/1/08			10			8			54,210.00			0.00			0.00			0.00			0.00			16,623.25			0.00			0.00			0.00			0.00			700.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,400.00			300.00			0.00						1/28/16			46			0																					12			4			ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) / อนุปริญญา									A+			A+			A+			1


			187			00187															P2			ช่างภาพ			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านผลิตรายการ			ฝ่ายช่างภาพ			ช่างภาพผลิตรายการ			6/1/08			10			8			36,720.00			0.00			0.00			0.00			0.00			7,968.88			0.00			0.00			0.00			0.00			700.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,400.00			0.00			0.00						3/17/15			46			10																					9			1			ปริญญาตรี									A			B+			A			2


			210			00210															P2			วิศวกร			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านปฏิบัติการออกอากาศ			ฝ่ายเทคนิค MAM & Video Server						6/1/08			10			8			33,980.00			0.00			0.00			0.00			0.00			17,555.25			0.00			0.00			0.00			0.00			1,600.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			3,200.00			0.00			0.00						3/6/15			46			11																					11			0			ปริญญาตรี									B+			C			B			2


			224			00224															M1			ผู้จัดการฝ่าย			ส.ส.ท.			สำนักทรัพยากรมนุษย์						ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR Account Relationship)						6/1/08			10			8			87,400.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,000.00			0.00						8/14/15			46			6																					6			4			ปริญญาตรี									A			A+			A+			2


			294			00294															M2			ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักข่าว ด้านวิเคราะห์สถานการณ์ข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว												6/1/08			10			8			133,080.00			0.00			15,000.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			400.00			0.00			86,400.00			1,500.00			0.00			0.00			0.00			1,000.00			0.00						10/25/15			46			3																					16			3			ปริญญาตรี									A			A			A+			1


			295			00295															P2			ช่างภาพข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านข่าวสถานการณ์และการผลิต			กลุ่มสร้างสรรค์ภาพข่าว						7/1/08			10			7			34,040.00			0.00			0.00			0.00			0.00			11,851.29			0.00			0.00			0.00			0.00			400.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			800.00			300.00			0.00						8/11/15			46			6																					12			4			ปริญญาตรี									A			A			A			2


			334			00334															P3			เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปอาวุโส			ส.ส.ท.			สำนักรายการ						งานวางแผนงบประมาณและบริหารงานทั่วไป			เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป			8/1/08			10			6			44,410.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,387.33			0.00			0.00			0.00			0.00			100.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			200.00			500.00			0.00						5/21/15			46			8																					8			0			ปริญญาตรี									B+			B			A+			2


			336			00336															P2			เจ้าหน้าที่ธุรการ ดูแลด้านปฏิบัติการออกอากาศ			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านปฏิบัติการออกอากาศ						ธุรการด้านปฏิบัติการ			8/1/08			10			6			34,940.00			0.00			0.00			0.00			0.00			612.75			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						12/21/15			46			1																					13			2			ปริญญาตรี									A			A			A			2


			342			00342															P2			เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและสนับสนุนสภาฯ			ส.ส.ท.			สำนักสื่อสารและภาคีสัมพันธ์						ฝ่ายประสานความร่วมมือและสนับสนุนสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ						8/1/08			10			6			30,570.00			0.00			0.00			0.00			0.00			13,645.27			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			500.00			0.00						10/13/15			46			4																					7			5			ปริญญาตรี									B			B			B			2


			383			00383															P2			เจ้าหน้าที่กราฟิก			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านผลิตรายการ			ฝ่ายกราฟิก						6/1/08			10			8			38,370.00			0.00			0.00			0.00			0.00			4,383.17			0.00			0.00			0.00			0.00			800.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,600.00			0.00			0.00						10/14/15			46			4																					12			5			ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) / อนุปริญญา									B			B			B			2


			497			00497															P2			ผู้สื่อข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว						กลุ่มข่าวสืบสวนสอบสวนและบริหารศูนย์ข่าวภูมิภาค			ศูนย์ข่าวภาคใต้			6/1/08			10			8			31,660.00			0.00			0.00			0.00			0.00			4,980.00			0.00			0.00			0.00			0.00			300.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			600.00			1,500.00			0.00						3/13/15			46			11																					8			2			ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)									B			B+			B			2


			522			00522															P3			เจ้าหน้าที่พัสดุอาวุโส			ส.ส.ท.			สำนักบริหาร						ฝ่ายพัสดุและจัดหารายการ			งานจัดหารายการ			8/15/08			10			6			41,550.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						4/2/15			46			10																					15			3			มัธยมศึกษาตอนต้น									A			B			B			2


			570			00570															P1			เจ้าหน้าที่เทคนิคระบบวิทยุ			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านปฏิบัติการออกอากาศ			ฝ่ายเทคนิค TCR & Studio			ระบบ Radio Studio			4/14/09			9			10			30,300.00			30.00			0.00			0.00			0.00			14,967.38			0.00			0.00			0.00			0.00			1,200.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			2,400.00			0.00			0.00						4/9/15			46			10																					5			0			ปริญญาตรี									A			B			B			2


			13			00013															P2			เจ้าหน้าที่เทคนิคระบบส่งสัญญาณ			ส.ส.ท.			สำนักวิศวกรรม			ด้านวิศวกรรมโครงข่าย			ฝ่ายระบบส่งสัญญาณ ภาค 1			สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์กรุงเทพฯ (ใบหยก 2)			6/1/08			10			8			39,430.00			0.00			0.00			0.00			0.00			8,785.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,500.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			3,000.00			600.00			0.00						11/4/16			45			3																					13			10			ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) / อนุปริญญา									B			B			B			2


			18			00018															M1			ผู้จัดการฝ่าย			ส.ส.ท.			สำนักวิศวกรรม			ด้านวางแผนและบริการวิศวกรรม			ฝ่ายข้อมูลและวางแผนวิศวกรรม						6/1/08			10			8			82,060.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,000.00			0.00						2/3/17			45			0																					20			0			ปริญญาโท									A			A			A+			1


			47			00047															P2			ช่างภาพ			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านผลิตรายการ			ฝ่ายช่างภาพ			ช่างภาพผลิตรายการ			6/1/08			10			8			36,380.00			0.00			0.00			0.00			0.00			11,767.00			0.00			0.00			0.00			0.00			700.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,400.00			0.00			0.00						12/15/16			45			1																					14			4			ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)									B+			A			A			2


			73			00073															P1			เจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์			ส.ส.ท.			สำนักบริหาร						ฝ่ายบริหารทั่วไป			งานบริหารทั่วไป			6/1/08			10			8			26,270.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						9/4/16			45			5																					12			4			ปริญญาตรี									A			B			B			2


			84			00084															M1			รักษาการผู้อำนวยการสำนักสื่อสารและภาคีสัมพันธ์			ส.ส.ท.			สำนักสื่อสารและภาคีสัมพันธ์												6/1/08			10			8			94,690.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,000.00			0.00						11/15/16			45			2																					14			5			ปริญญาโท									A+			A			A+			1


			89			00089															P4			เจ้าหน้าที่พัฒนาผลผลิตรายการชำนาญการ			ส.ส.ท.			สำนักรายการ			ด้านผลิตและจัดหารายการ			ฝ่ายพัฒนาผลผลิตรายการ						6/1/08			10			8			57,290.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			500.00			0.00						3/21/16			45			10																					13			8			ปริญญาตรี									A			A			A+			2


			90			00090															P3			เจ้าหน้าที่ความมั่นคงระบบเครือข่ายสารสนเทศอาวุโส			ส.ส.ท.			สำนักบริหาร						ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ						6/1/08			10			8			55,750.00			0.00			0.00			0.00			0.00			10,716.71			0.00			0.00			0.00			0.00			600.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,200.00			0.00			0.00						9/23/16			45			4																					11			5			ปริญญาตรี									A			A			A			1


			108			00108															S2			บรรณาธิการข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านข่าวยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อนวาระสังคม						รายการสถานีประชาชน			6/1/08			10			8			73,000.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,000.00			0.00						4/20/16			45			9																					12			10			ปริญญาโท									A			A			A+			1


			113			00113															P3			ผู้สื่อข่าวอาวุโส			ส.ส.ท.			สำนักข่าว						กลุ่มข่าวสืบสวนสอบสวนและบริหารศูนย์ข่าวภูมิภาค			ศูนย์ข่าวภาคใต้			6/1/08			10			8			45,550.00			0.00			0.00			0.00			0.00			11,805.96			0.00			0.00			0.00			0.00			600.00			0.00			0.00			0.00			7,800.00			0.00			0.00			1,200.00			1,500.00			0.00						3/19/16			45			10																					12			7			ปริญญาโท									A			A			B			3


			141			00141															S1			หัวหน้าศิลปกรรม			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านผลิตรายการ			ฝ่ายศิลปกรรม						6/1/08			10			8			47,560.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			500.00			0.00						2/20/18			45			11																					15			4			ปริญญาตรี									B+			A			B			2


			142			00142															P2			เจ้าหน้าที่ตัดต่อข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านข่าวสถานการณ์และการผลิต			กลุ่มตัดต่อลำดับภาพ						6/1/08			10			8			36,460.00			0.00			0.00			0.00			0.00			7,838.92			0.00			0.00			0.00			0.00			1,200.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			2,400.00			600.00			0.00						12/13/16			45			2																					10			10			ปริญญาตรี									B+			B			B			2


			144			00144															P3			ช่างภาพข่าวอาวุโส			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านข่าวสถานการณ์และการผลิต			กลุ่มสร้างสรรค์ภาพข่าว						6/1/08			10			8			48,570.00			0.00			0.00			0.00			0.00			4,342.21			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			300.00			0.00						11/3/16			45			3																					11			4			ปริญญาตรี									A			A			A			1


			150			00150															S1			หัวหน้าศูนย์วิศวกรรม			ส.ส.ท.			สำนักวิศวกรรม			ด้านวิศวกรรมโครงข่าย			ฝ่ายระบบส่งสัญญาณ ภาค 4			ศูนย์วิศวกรรม จ.ขอนแก่น			6/1/08			10			8			45,770.00			0.00			0.00			0.00			7,000.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,000.00			0.00						12/4/16			45			2																					14			8			ปริญญาตรี									B+			B+			A			2


			166			00166															P2			เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการระบบสารสนเทศ			ส.ส.ท.			สำนักบริหาร						ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ						6/1/08			10			8			41,400.00			240.00			0.00			0.00			0.00			2,657.33			0.00			0.00			0.00			0.00			400.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			800.00			0.00			0.00						7/31/16			45			6																					10			0			ปริญญาตรี									B			A			A			2


			201			00201															P2			ช่างภาพข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านข่าวสถานการณ์และการผลิต			กลุ่มสร้างสรรค์ภาพข่าว						6/1/08			10			8			40,040.00			0.00			0.00			0.00			0.00			10,477.50			0.00			0.00			0.00			0.00			100.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			200.00			300.00			0.00						6/10/16			45			8																					16			0			ปริญญาตรี									B+			B+			A			2


			236			00236															P3			ช่างภาพข่าวอาวุโส			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านข่าวสถานการณ์และการผลิต			กลุ่มสร้างสรรค์ภาพข่าว						6/1/08			10			8			45,070.00			0.00			0.00			0.00			0.00			11,410.65			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			300.00			0.00						3/2/16			45			11																					14			2			ปริญญาตรี									A			A			A			1


			256			00256															P2			เจ้าหน้าที่เสียง			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านผลิตรายการ			ฝ่ายกำกับงานเสียง			กำกับงานเสียง			6/1/08			10			8			30,560.00			0.00			0.00			0.00			0.00			7,333.88			0.00			0.00			0.00			0.00			1,300.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			2,600.00			0.00			0.00						2/4/17			45			0																					4			6			ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) / อนุปริญญา									B+			B			B			2


			278			00278															P1			เจ้าหน้าที่เทคนิคระบบส่งสัญญาณ			ส.ส.ท.			สำนักวิศวกรรม			ด้านวิศวกรรมโครงข่าย			ฝ่ายระบบส่งสัญญาณ ภาค 4			ศูนย์วิศวกรรม จ.อุบลราชธานี			6/1/08			10			8			21,850.00			0.00			0.00			0.00			0.00			6,129.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,200.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			2,400.00			600.00			0.00						7/5/16			45			7																					17			1			ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) / อนุปริญญา									B+			B+			A			1


			303			00303															P3			เจ้าหน้าที่พัสดุอาวุโส			ส.ส.ท.			สำนักบริหาร						ฝ่ายพัสดุและจัดหารายการ			งานพัสดุและจัดซื้อ			8/1/08			10			6			48,730.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						10/15/16			45			3																					16			0			ปริญญาโท									A			B+			A+			1


			330			00330															E1			ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน			ส.ส.ท.			สำนักตรวจสอบภายใน												2/2/09			10			0			115,610.00			0.00			27,000.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,000.00			0.00						10/16/16			45			3																					13			2			ปริญญาตรี									B			A			B			2


			333			00333															P2			เจ้าหน้าที่พัสดุ			ส.ส.ท.			สำนักบริหาร						ฝ่ายพัสดุและจัดหารายการ			งานทรัพย์สิน			8/1/08			10			6			31,330.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						6/7/16			45			8																					11			0			ปริญญาตรี									B			A			B			2


			344			00344															P4			เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาดเพื่อสังคมชำนาญการ			ส.ส.ท.			สำนักสื่อสารและภาคีสัมพันธ์						ฝ่ายสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม						9/1/08			10			5			56,770.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,000.00			0.00						12/31/16			45			1																					5			9			ปริญญาตรี									B+			B			A			2


			345			00345															P2			เจ้าหน้าที่ Ingest			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านข่าวสถานการณ์และการผลิต			กลุ่มตัดต่อลำดับภาพ						9/1/08			10			5			31,390.00			0.00			0.00			0.00			0.00			7,896.00			0.00			0.00			0.00			0.00			500.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,000.00			0.00			0.00						4/3/16			45			10																					7			10			ปริญญาตรี									B			B			B			2


			361			00361															S2			บรรณาธิการข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านวิเคราะห์สถานการณ์ข่าว			กลุ่มวิเคราะห์สถานการณ์ข่าว						1/4/10			9			1			72,330.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,000.00			0.00						9/27/16			45			4																					13			3			ปริญญาโท									B+			B			B			2


			372			00372															O2			ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เทคนิค			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านปฏิบัติการออกอากาศ			ฝ่ายถ่ายทอดนอกสถานที่						1/4/10			9			1			18,990.00			0.00			0.00			0.00			0.00			3,097.50			0.00			0.00			0.00			0.00			600.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,200.00			300.00			0.00						1/11/17			45			1																					21			0			มัธยมศึกษาตอนปลาย									B			B+			A			2


			396			00396															P2			ช่างภาพ			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านผลิตรายการ			ฝ่ายช่างภาพ			ช่างภาพผลิตรายการ			6/1/08			10			8			38,160.00			0.00			0.00			0.00			0.00			3,590.00			0.00			0.00			0.00			0.00			500.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,000.00			0.00			0.00						10/4/16			45			4																					9			3			มัธยมศึกษาตอนปลาย									A			A+			A			2


			422			00422															O2			ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เทคนิค			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านปฏิบัติการออกอากาศ			ฝ่ายถ่ายทอดนอกสถานที่						6/1/08			10			8			19,880.00			0.00			0.00			0.00			0.00			3,950.37			0.00			0.00			0.00			0.00			600.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,200.00			300.00			0.00						1/11/17			45			1																					3			9			ประถมศึกษา									B			B			B			2


			431			00431															P2			ผู้สื่อข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านข่าวสถานการณ์และการผลิต			กลุ่มศิลปวัฒนธรรมและบันเทิง						6/1/08			10			8			29,830.00			0.00			0.00			0.00			0.00			2,571.25			0.00			0.00			0.00			0.00			100.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			200.00			1,500.00			0.00						3/24/16			45			10																					2			2			ปริญญาตรี									B			B			B			2


			434			00434															O1			ผู้ช่วยช่างภาพ			ส.ส.ท.			สำนักข่าว						กลุ่มสนับสนุนการบริหารสำนักข่าว						6/1/08			10			8			18,480.00			0.00			0.00			0.00			0.00			6,320.94			0.00			0.00			0.00			0.00			900.00			0.00			0.00			0.00			0.00			400.00			0.00			1,800.00			300.00			0.00						9/27/16			45			4																					9			10			มัธยมศึกษาตอนต้น									A			A			B			1


			463			00463															P2			ช่างภาพข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านข่าวสถานการณ์และการผลิต			กลุ่มสร้างสรรค์ภาพข่าว						8/1/08			10			6			40,250.00			0.00			0.00			0.00			0.00			11,701.29			0.00			0.00			0.00			0.00			300.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			600.00			300.00			0.00						3/5/16			45			11																					18			4			ปริญญาโท									B			B+			A			2


			510			00510															P3			เจ้าหน้าที่เทคนิคระบบส่งสัญญาณอาวุโส			ส.ส.ท.			สำนักวิศวกรรม			ด้านวิศวกรรมโครงข่าย			ฝ่ายระบบส่งสัญญาณ ภาค 3			ศูนย์วิศวกรรม จ.เชียงใหม่			6/1/08			10			8			42,080.00			0.00			0.00			0.00			0.00			3,882.00			0.00			0.00			0.00			0.00			700.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,400.00			600.00			0.00						10/9/16			45			4																					12			5			ปริญญาตรี									A			B+			A			2


			568			00568															P3			โปรดิวเซอร์ข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านข่าวสถานการณ์และการผลิต			กลุ่มโปรดิวเซอร์ข่าว						7/1/08			10			7			40,170.00			0.00			0.00			0.00			0.00			5,918.50			0.00			0.00			0.00			0.00			2,000.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			4,000.00			1,000.00			0.00						6/18/16			45			7																					5			0			ปริญญาตรี									B+			A			A			2


			713			00713															P2			เจ้าหน้าที่บริหารผังรายการ			ส.ส.ท.			สำนักรายการ			ด้านวางแผนและพัฒนารายการ			ฝ่ายบริหารผังรายการ						6/1/08			10			8			41,400.00			1,250.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						5/9/16			45			9																					16			3			มัธยมศึกษาตอนปลาย									B			B			A			2


			716			00716															O2			พนักงานศูนย์ข้อมูลคนหาย			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านข่าวยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อนวาระสังคม						รายการสถานีประชาชน			6/1/08			10			8			22,170.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,261.50			0.00			0.00			0.00			0.00			100.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			200.00			1,000.00			0.00						1/16/17			45			0																					7			11			0									B			C			B			2


			721			00721															O1			ผู้ช่วยช่างภาพ			ส.ส.ท.			สำนักข่าว						กลุ่มสนับสนุนการบริหารสำนักข่าว						6/1/08			10			8			16,630.00			0.00			0.00			0.00			0.00			5,302.67			0.00			0.00			0.00			0.00			1,300.00			0.00			0.00			0.00			0.00			500.00			0.00			2,600.00			300.00			0.00						4/12/16			45			10																					1			8			มัธยมศึกษาตอนต้น									B			B			B			2


			17			00017															P3			เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและสนับสนุนสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการอาวุโส			ส.ส.ท.			สำนักสื่อสารและภาคีสัมพันธ์						ฝ่ายประสานความร่วมมือและสนับสนุนสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ						6/1/08			10			8			35,070.00			0.00			0.00			0.00			0.00			16,745.25			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			500.00			0.00						12/24/17			44			1																					13			7			ปริญญาตรี									B+			B			B			2


			29			00029															P2			เจ้าหน้าที่ประสานงาน			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านผลิตรายการ			ฝ่ายสร้างสรรค์งานถ่ายทอดสด						6/1/08			10			8			32,930.00			0.00			0.00			0.00			0.00			11,373.46			0.00			0.00			0.00			0.00			1,200.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			2,400.00			500.00			0.00						5/19/17			44			8																					12			10			ปริญญาโท									A			B+			B			1


			65			00065															P3			เจ้าหน้าที่ออกอากาศอาวุโส			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านปฏิบัติการออกอากาศ			ฝ่ายออกอากาศ (MCR)						6/1/08			10			8			47,190.00			0.00			0.00			0.00			0.00			12,672.50			0.00			0.00			0.00			0.00			1,200.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			2,400.00			0.00			0.00						8/17/17			44			5																					12			8			ปริญญาโท									B+			B+			A			2


			66			00066															P2			เจ้าหน้าที่เสียง			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านผลิตรายการ			ฝ่ายกำกับงานเสียง			กำกับงานเสียง			6/1/08			10			8			29,450.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,959.96			0.00			0.00			0.00			0.00			900.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,800.00			0.00			0.00						2/10/18			44			0																					13			2			ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)									B			B			B			2


			77			00077															P2			เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านข่าวสถานการณ์และการผลิต			กลุ่มประสานงานข่าว						6/1/08			10			8			36,910.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,171.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,400.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			2,800.00			0.00			0.00						6/30/17			44			7																					12			4			ปริญญาตรี									B			B			B			2


			93			00093															P2			เจ้าหน้าที่เทคนิคระบบเชื่อมโยงสัญญาณ			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านปฏิบัติการออกอากาศ			ฝ่ายเชื่อมโยงสัญญาณ						6/1/08			10			8			38,460.00			0.00			0.00			0.00			0.00			11,010.83			0.00			0.00			0.00			0.00			900.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,800.00			300.00			0.00						8/7/17			44			6																					11			2			ปริญญาตรี									A			A			A			2


			100			00100															P2			เจ้าหน้าที่เทคนิคระบบส่งสัญญาณ			ส.ส.ท.			สำนักวิศวกรรม			ด้านวิศวกรรมโครงข่าย			ฝ่ายระบบส่งสัญญาณ ภาค 3			ศูนย์วิศวกรรม จ.เชียงใหม่			6/1/08			10			8			29,650.00			0.00			0.00			0.00			0.00			2,787.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						9/3/17			44			5																					11			1			ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) / อนุปริญญา									B			B			C			3


			109			00109															P3			ผู้กำกับรายการอาวุโส			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านผลิตรายการ			ฝ่ายกำกับรายการและเวที			กำกับรายการ			6/1/08			10			8			44,670.00			0.00			0.00			0.00			0.00			5,526.94			0.00			0.00			0.00			0.00			1,500.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			3,000.00			0.00			0.00						6/3/17			44			8																					12			0			ปริญญาตรี									B			B+			B			2


			120			00120															P3			ผู้กำกับรายการอาวุโส			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านผลิตรายการ			ฝ่ายกำกับรายการและเวที			กำกับรายการ			6/1/08			10			8			41,030.00			0.00			0.00			0.00			0.00			4,568.31			0.00			0.00			0.00			0.00			1,900.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			3,800.00			0.00			0.00						8/17/17			44			5																					12			3			ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) / อนุปริญญา									B			A			B			2


			121			00121															S2			หัวหน้าศูนย์วิศวกรรม			ส.ส.ท.			สำนักวิศวกรรม			ด้านวิศวกรรมโครงข่าย			ฝ่ายระบบส่งสัญญาณ ภาค 4			ศูนย์วิศวกรรม จ.อุบลราชธานี			6/1/08			10			8			55,850.00			0.00			0.00			0.00			7,000.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,000.00			0.00						5/15/17			44			8																					11			1			ปริญญาตรี									B+			B+			A			2


			139			00139															S2			บรรณาธิการข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านข่าวสถานการณ์และการผลิต			กลุ่มบริหารข่าวรายวัน						6/1/08			10			8			56,360.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,600.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,000.00			0.00						10/27/17			44			3																					10			8			ปริญญาตรี									B			B			A			2


			143			00143															P3			ผู้สื่อข่าวอาวุโส			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านวิเคราะห์สถานการณ์ข่าว			กลุ่มวิเคราะห์สถานการณ์ข่าว						6/1/08			10			8			46,410.00			0.00			0.00			0.00			0.00			6,942.92			0.00			0.00			0.00			0.00			300.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			600.00			1,500.00			0.00						8/5/17			44			6																					11			4			ปริญญาตรี									B			B			B			2


			147			00147															P3			เจ้าหน้าที่เทคนิคระบบ MAM & Video Server อาวุโส			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านปฏิบัติการออกอากาศ			ฝ่ายเทคนิค MAM & Video Server						6/1/08			10			8			53,030.00			0.00			0.00			0.00			0.00			34,216.88			0.00			0.00			0.00			0.00			2,200.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			4,400.00			0.00			0.00						11/7/17			44			3																					11			0			ปริญญาตรี									A			A			A			1


			158			00158															S1			หัวหน้าศูนย์วิศวกรรม			ส.ส.ท.			สำนักวิศวกรรม			ด้านวิศวกรรมโครงข่าย			ฝ่ายระบบส่งสัญญาณ ภาค 4			ศูนย์วิศวกรรม จ.สุรินทร์			6/1/08			10			8			45,910.00			0.00			0.00			0.00			7,000.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,000.00			0.00						1/27/18			44			0																					10			4			ปริญญาตรี									A			A			A			2


			159			00159															S2			หัวหน้าศูนย์วิศวกรรม			ส.ส.ท.			สำนักวิศวกรรม			ด้านวิศวกรรมโครงข่าย			ฝ่ายระบบส่งสัญญาณ ภาค 2			ศูนย์วิศวกรรม จ.สุราษฎร์ธานี			6/1/08			10			8			53,600.00			0.00			0.00			0.00			7,000.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,000.00			0.00						8/27/17			44			5																					13			0			ปริญญาตรี									B+			B+			A			2


			175			00175															P3			เจ้าหน้าที่เทคนิคระบบ TCR & Studio อาวุโส			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านปฏิบัติการออกอากาศ			ฝ่ายเทคนิค TCR & Studio			ระบบ TCR & Studio			6/1/08			10			8			44,640.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						4/8/17			44			10																					16			2			ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) / อนุปริญญา									A			A			A			2


			181			00181															P2			เจ้าหน้าที่เทคนิคระบบ TCR & Studio			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านปฏิบัติการออกอากาศ			ฝ่ายเทคนิค TCR & Studio			ระบบ TCR & Studio			6/1/08			10			8			31,490.00			0.00			0.00			0.00			0.00			10,522.30			0.00			0.00			0.00			0.00			1,800.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			3,400.00			0.00			0.00						3/4/17			44			11																					9			6			ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) / อนุปริญญา									B			B			B			2


			186			00186															S1			หัวหน้า Play out			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านผลิตรายการ			ฝ่ายตัดต่อรายการและ Play out			Play out			6/1/08			10			8			47,630.00			0.00			0.00			0.00			0.00			15,962.29			0.00			0.00			0.00			0.00			1,600.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			3,200.00			0.00			0.00						1/1/18			44			1																					11			0			ปริญญาตรี									B			B+			A			1


			190			00190															P2			ช่างภาพข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านข่าวสถานการณ์และการผลิต			กลุ่มสร้างสรรค์ภาพข่าว						6/1/08			10			8			29,170.00			0.00			0.00			0.00			0.00			4,247.75			0.00			0.00			0.00			0.00			200.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			400.00			300.00			0.00						9/29/17			44			4																					8			7			ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) / อนุปริญญา									B+			B+			B			2


			205			00205															P2			เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านข่าวสถานการณ์และการผลิต			กลุ่มประสานงานข่าว						6/1/08			10			8			31,400.00			0.00			0.00			0.00			0.00			2,962.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,000.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			2,000.00			0.00			0.00						12/10/17			44			2																					7			11			ปริญญาตรี									B			B			B			2


			211			00211															S2			บรรณาธิการข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านข่าวสถานการณ์และการผลิต			กลุ่มบริหารข่าวรายวัน						6/1/08			10			8			59,890.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,600.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,000.00			0.00						10/11/17			44			4																					11			1			ปริญญาตรี									B+			B+			A			1


			213			00213															P2			ช่างภาพข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านข่าวสถานการณ์และการผลิต			กลุ่มสร้างสรรค์ภาพข่าว						6/1/08			10			8			31,280.00			0.00			0.00			0.00			0.00			5,622.63			0.00			0.00			0.00			0.00			200.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			3,000.00			400.00			300.00			0.00						1/28/18			44			0																					13			11			ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)									A			B+			A			2


			252			00252															S2			บรรณาธิการข่าว/ผู้ประกาศข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านวิเคราะห์สถานการณ์ข่าว			กลุ่มวิเคราะห์สถานการณ์ข่าว						6/1/08			10			8			84,340.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			2,000.00			0.00			0.00			0.00			0.00			16,800.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,500.00			0.00						11/2/17			44			3																					7			0			ปริญญาตรี									A			A+			A+			2


			258			00258															P2			เจ้าหน้าที่เสียง			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านผลิตรายการ			ฝ่ายกำกับงานเสียง			กำกับงานเสียง			6/1/08			10			8			31,200.00			0.00			0.00			0.00			0.00			7,232.42			0.00			0.00			0.00			0.00			1,500.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			3,000.00			0.00			0.00						12/22/17			44			1																					8			7			ปริญญาตรี									B			B			B			2


			266			00266															P2			เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลและการเรียนรู้			ส.ส.ท.			สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ						ศูนย์ข้อมูลและการเรียนรู้						6/1/08			10			8			30,410.00			0.00			0.00			0.00			0.00			3,460.11			0.00			2,000.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						12/14/17			44			2																					10			5			ปริญญาตรี									A			B+			B			1


			270			00270															P2			เจ้าหน้าที่เทคนิคระบบ TCR & Studio			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านปฏิบัติการออกอากาศ			ฝ่ายเทคนิค TCR & Studio			ระบบ TCR & Studio			6/1/08			10			8			29,710.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,851.33			0.00			0.00			0.00			0.00			100.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			200.00			0.00			0.00						12/8/17			44			2																					9			5			ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) / อนุปริญญา									B+			B+			A			2


			298			00298															P2			เจ้าหน้าที่ตัดต่อรายการ			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านผลิตรายการ			ฝ่ายตัดต่อรายการและ Play out			ตัดต่อรายการ			7/1/08			10			7			32,060.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						10/8/17			44			4																					13			0			ปริญญาตรี									B			B+			B			2


			299			00299															P3			โปรดิวเซอร์รายการ			ส.ส.ท.			สำนักรายการ			ด้านผลิตและจัดหารายการ			ฝ่ายรายการคุณภาพชีวิต						7/1/08			10			7			43,640.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			700.00			0.00						10/9/17			44			4																					7			0			ปริญญาตรี									A			B			B			2


			312			00312															P2			เจ้าหน้าที่จัดการเนื้อหารายการในประเทศ			ส.ส.ท.			สำนักรายการ			ด้านวางแผนและพัฒนารายการ			ฝ่ายตรวจคุณภาพและจัดการเนื้อหารายการ						8/1/08			10			6			31,310.00			0.00			0.00			0.00			0.00			4,300.92			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						2/2/18			44			0																					15			2			ปริญญาตรี									B+			A+			B			2


			347			00347															P2			เจ้าหน้าที่ประสานงาน			ส.ส.ท.			สำนักข่าว						กลุ่มสนับสนุนการบริหารสำนักข่าว						8/1/08			10			6			26,000.00			0.00			0.00			0.00			0.00			9,939.58			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			500.00			0.00						9/16/17			44			4																					10			2			ปริญญาตรี									C			B			B			3


			351			00351															P2			เจ้าหน้าที่ข้อมูล			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านข่าวยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อนวาระสังคม						รายการสถานีประชาชน			8/1/08			10			6			32,990.00			0.00			0.00			0.00			0.00			6,274.69			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,500.00			0.00						9/16/17			44			4																					13			7			ปริญญาตรี									B+			B			B			2


			354			00354															P1			ช่างภาพ			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านผลิตรายการ			ฝ่ายช่างภาพ			ช่างภาพสตูดิโอข่าว			11/16/09			9			3			24,590.00			0.00			0.00			0.00			0.00			4,706.52			0.00			0.00			0.00			0.00			1,700.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			3,400.00			0.00			0.00						3/12/17			44			11																					8			10			ปริญญาตรี									B			B			C			2


			371			00371															M1			ผู้จัดการฝ่าย			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านปฏิบัติการออกอากาศ			ฝ่ายเทคนิค MAM & Video Server						1/4/10			9			1			64,350.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,000.00			0.00						6/15/17			44			7																					8			6			ปริญญาตรี									B+			A			A+			2


			379			00379															P4			วิศวกรชำนาญการ			ส.ส.ท.			สำนักวิศวกรรม			ด้านวางแผนและบริการวิศวกรรม			ฝ่าย Network Operation Center						2/1/10			9			0			60,840.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			600.00			0.00						4/19/17			44			9																					12			11			ปริญญาตรี									B+			B+			A			1


			397			00397															P2			ผู้ประกาศข่าว/ผู้สื่อข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว						กลุ่มข่าวสืบสวนสอบสวนและบริหารศูนย์ข่าวภูมิภาค			ศูนย์ข่าวภาคกลาง			6/1/08			10			8			51,570.00			0.00			0.00			0.00			0.00			28,950.83			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			23,000.00			0.00			0.00			0.00			0.00			700.00			0.00						6/5/17			44			8																					8			9			ปริญญาโท									B+			B			B			3


			417			00417															P2			เจ้าหน้าที่ตัดต่อข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านข่าวสถานการณ์และการผลิต			กลุ่มตัดต่อลำดับภาพ						6/1/08			10			8			32,990.00			0.00			0.00			0.00			0.00			7,282.33			0.00			0.00			0.00			0.00			1,400.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			2,800.00			600.00			0.00						11/30/17			44			2																					9			5			ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) / อนุปริญญา									B			A+			A			1


			427			00427															P1			ช่างภาพ			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านผลิตรายการ			ฝ่ายช่างภาพ			ช่างภาพสตูดิโอข่าว			6/1/08			10			8			26,700.00			0.00			0.00			0.00			0.00			4,497.92			0.00			0.00			0.00			0.00			1,700.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			3,400.00			0.00			0.00						3/22/17			44			10																					5			8			ปริญญาตรี									B			B+			B			2


			439			00439															P2			ผู้สื่อข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านข่าวสถานการณ์และการผลิต			กลุ่มบริหารข่าวรายวัน			ข่าวในราชสำนัก			6/1/08			10			8			32,240.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,500.00			0.00						2/17/19			44			11																					4			11			ปริญญาโท									B+			B+			B			2


			458			00458															P3			ผู้ช่วยบรรณาธิการข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านข่าวสถานการณ์และการผลิต			กลุ่มบริหารข่าวรายวัน						7/1/08			10			7			45,610.00			0.00			0.00			0.00			0.00			8,251.25			0.00			0.00			0.00			0.00			1,800.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			3,600.00			1,500.00			0.00						4/10/17			44			10																					8			4			ปริญญาตรี									B			A 			B			1


			470			00470															P2			ครีเอทีฟ			ส.ส.ท.			สำนักรายการ			ด้านวางแผนและพัฒนารายการ			ฝ่ายส่งเสริมรายการ						8/4/08			10			6			35,250.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						3/14/17			44			11																					6			6			ปริญญาตรี									B			B			B			2


			478			00478															O2			ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เทคนิค			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านปฏิบัติการออกอากาศ			ฝ่ายเชื่อมโยงสัญญาณ						9/1/08			10			5			21,300.00			0.00			0.00			0.00			0.00			3,551.08			0.00			0.00			0.00			0.00			500.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,000.00			0.00			0.00						5/24/17			44			8																					5			7			มัธยมศึกษาตอนปลาย									B+			B+			A			2


			485			00485															P1			เจ้าหน้าที่เทคนิค NOC			ส.ส.ท.			สำนักวิศวกรรม			ด้านวางแผนและบริการวิศวกรรม			ฝ่าย Network Operation Center						6/15/09			9			8			28,910.00			0.00			0.00			0.00			0.00			7,937.88			0.00			0.00			0.00			0.00			1,500.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			2,600.00			0.00			0.00						2/11/18			44			0																					6			4			ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) / อนุปริญญา									B			B			B			2


			560			00560															P3			เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปอาวุโส			ส.ส.ท.			สำนักวิศวกรรม									เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป			6/1/08			10			8			41,000.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						10/31/17			44			3																					10			2			ปริญญาตรี									B+			A			A			2


			720			00720															O1			พนักงานขับรถ			ส.ส.ท.			สำนักบริหาร						ฝ่ายบริหารทั่วไป			งานบริหารทั่วไป			6/1/08			10			8			17,660.00			0.00			0.00			0.00			0.00			7,093.67			0.00			0.00			0.00			0.00			1,000.00			0.00			0.00			0.00			0.00			500.00			1,200.00			2,000.00			300.00			0.00						3/19/17			44			10																					1			8			0									B+			B			C			2


			71			00071															P3			เลขานุการอาวุโส			ส.ส.ท.			สำนักงานผู้อำนวยการ ส.ส.ท.						ฝ่ายเลขานุการผู้บริหาร						6/1/08			10			8			45,990.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,000.00			0.00						12/30/18			43			1																					11			10			ปริญญาตรี									A			A+			A			2


			74			00074															P2			ช่างภาพ			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านผลิตรายการ			ฝ่ายช่างภาพ			ช่างภาพผลิตรายการ			6/1/08			10			8			35,180.00			0.00			0.00			0.00			0.00			5,357.92			0.00			0.00			0.00			0.00			300.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			600.00			0.00			0.00						11/18/18			43			2																					14			4			ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)									B			B			B			2


			94			00094															P3			วิศวกรอาวุโส			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านปฏิบัติการออกอากาศ			ฝ่ายเทคนิค MAM & Video Server						6/1/08			10			8			42,280.00			0.00			0.00			0.00			0.00			23,666.50			0.00			0.00			0.00			0.00			1,800.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			3,600.00			0.00			0.00						7/11/18			43			7																					11			2			ปริญญาตรี									B			B+			B			2


			96			00096															S1			หัวหน้าศูนย์วิศวกรรม			ส.ส.ท.			สำนักวิศวกรรม			ด้านวิศวกรรมโครงข่าย			ฝ่ายระบบส่งสัญญาณ ภาค 3			ศูนย์วิศวกรรม จ.แพร่			6/1/08			10			8			45,850.00			0.00			0.00			0.00			7,000.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,000.00			0.00						9/20/18			43			4																					12			4			ปริญญาตรี									A			A+			A			2


			105			00105															S1			หัวหน้างาน NOC			ส.ส.ท.			สำนักวิศวกรรม			ด้านวางแผนและบริการวิศวกรรม			ฝ่าย Network Operation Center						6/1/08			10			8			50,780.00			0.00			0.00			0.00			0.00			9,706.52			0.00			0.00			0.00			0.00			1,700.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			3,400.00			600.00			0.00						10/5/18			43			4																					12			6			ปริญญาตรี									A+			A+			A+			2


			107			00107															P3			ช่างภาพอาวุโส			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านผลิตรายการ			ฝ่ายช่างภาพ			ช่างภาพผลิตรายการ			6/1/08			10			8			46,160.00			0.00			0.00			0.00			0.00			3,088.33			0.00			0.00			0.00			0.00			400.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			800.00			0.00			0.00						8/13/18			43			6																					12			2			ปริญญาตรี									B			B			B			2


			126			00126															P3			เจ้าหน้าที่ออกอากาศอาวุโส			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านปฏิบัติการออกอากาศ			ฝ่ายออกอากาศ (MCR)						6/1/08			10			8			42,860.00			0.00			0.00			0.00			0.00			8,848.80			0.00			0.00			0.00			0.00			1,500.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			3,000.00			0.00			0.00						8/13/18			43			6																					11			1			ปริญญาตรี									B+			B+			A			2


			131			00131															P2			ผู้ช่วยโปรดิวเซอร์ข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านวิเคราะห์สถานการณ์ข่าว			กลุ่มวิเคราะห์สถานการณ์ข่าว						6/1/08			10			8			34,320.00			0.00			0.00			0.00			0.00			12,338.08			0.00			0.00			0.00			0.00			2,500.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			5,000.00			1,000.00			0.00						5/31/18			43			8																					12			1			ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) / อนุปริญญา									B			B			B			2


			157			00157															P2			เจ้าหน้าที่เทคนิค NOC			ส.ส.ท.			สำนักวิศวกรรม			ด้านวางแผนและบริการวิศวกรรม			ฝ่าย Network Operation Center						6/1/08			10			8			35,920.00			0.00			0.00			0.00			0.00			7,293.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,500.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			3,000.00			0.00			0.00						12/10/18			43			2																					12			4			ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) / อนุปริญญา									A			A			B			2


			169			00169															P2			วิศวกร			ส.ส.ท.			สำนักวิศวกรรม			ด้านวิศวกรรมโครงข่าย			ฝ่ายระบบส่งสัญญาณ ภาค 1			ศูนย์วิศวกรรม จ.สระแก้ว			6/1/08			10			8			37,680.00			0.00			0.00			0.00			0.00			7,180.00			0.00			0.00			0.00			0.00			400.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			800.00			600.00			0.00						6/28/18			43			7																					12			11			ปริญญาตรี									B			B			B			2


			174			00174															S2			บรรณาธิการข่าว/ผู้ประกาศข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านข่าวสถานการณ์และการผลิต			กลุ่มบริหารข่าวรายวัน			ข่าวกีฬา			6/1/08			10			8			65,950.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,600.00			0.00			0.00			0.00			600.00			20,800.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,500.00			0.00						1/9/19			43			1																					10			2			ปริญญาตรี									A			B+			A			2


			184			00184															P2			เจ้าหน้าที่เทคนิคระบบเชื่อมโยงสัญญาณ			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านปฏิบัติการออกอากาศ			ฝ่ายเชื่อมโยงสัญญาณ						6/1/08			10			8			31,780.00			0.00			0.00			0.00			0.00			5,375.00			0.00			0.00			0.00			0.00			800.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,600.00			300.00			0.00						12/29/18			43			1																					9			3			ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) / อนุปริญญา									B			B			B			2


			195			00195															P2			เจ้าหน้าที่บริหารผังรายการ วางผังรายการ			ส.ส.ท.			สำนักรายการ			ด้านวางแผนและพัฒนารายการ			ฝ่ายบริหารผังรายการ						6/1/08			10			8			37,070.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						5/12/18			43			9																					8			6			ปริญญาตรี									A			B			A			1


			196			00196															P2			ช่างภาพ			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านผลิตรายการ			ฝ่ายช่างภาพ			ช่างภาพผลิตรายการ			6/1/08			10			8			34,390.00			0.00			0.00			0.00			0.00			2,717.50			0.00			0.00			0.00			0.00			500.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,000.00			0.00			0.00						9/30/18			43			4																					13			7			ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)									B			B			B			2


			221			00221															P2			ช่างภาพข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านข่าวสถานการณ์และการผลิต			กลุ่มสร้างสรรค์ภาพข่าว						6/1/08			10			8			33,360.00			0.00			0.00			0.00			0.00			4,342.25			0.00			0.00			0.00			0.00			800.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,600.00			300.00			0.00						3/13/18			43			11																					11			5			ปริญญาตรี									B			B			B			2


			223			00223															P2			เจ้าหน้าที่เทคนิคระบบ TCR & Studio			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านปฏิบัติการออกอากาศ			ฝ่ายเทคนิค TCR & Studio			ระบบ TCR & Studio			6/1/08			10			8			33,280.00			0.00			0.00			0.00			0.00			17,041.13			0.00			0.00			0.00			0.00			1,900.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			3,600.00			0.00			0.00						4/13/18			43			10																					9			4			ปริญญาตรี									B+			B+			B			2


			226			00226															P3			ผู้สื่อข่าวอาวุโส			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านข่าวสถานการณ์และการผลิต			กลุ่มบริหารข่าวรายวัน			ข่าวกีฬา			6/1/08			10			8			36,060.00			0.00			0.00			0.00			0.00			6,654.00			0.00			0.00			0.00			0.00			300.00			1,800.00			300.00			0.00			0.00			0.00			0.00			600.00			1,500.00			0.00						9/8/18			43			5																					6			9			ปริญญาตรี									B+			B			B			2


			231			00231															S1			หัวหน้างานตรวจคุณภาพรายการ			ส.ส.ท.			สำนักรายการ			ด้านวางแผนและพัฒนารายการ			ฝ่ายตรวจคุณภาพและจัดการเนื้อหารายการ						6/1/08			10			8			43,510.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,383.59			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			500.00			0.00						2/23/20			43			11																					7			5			ปริญญาตรี									A			B+			A			2


			257			00257															P2			เจ้าหน้าที่เสียง			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านผลิตรายการ			ฝ่ายกำกับงานเสียง			กำกับงานเสียง			6/1/08			10			8			33,230.00			0.00			0.00			0.00			0.00			8,516.75			0.00			0.00			0.00			0.00			1,000.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			2,000.00			0.00			0.00						10/25/18			43			3																					10			2			ปริญญาตรี									A			B			B			2


			337			00337															P2			เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบคุณภาพและบริหารความเสี่ยง			ส.ส.ท.			สำนักงานผู้อำนวยการ ส.ส.ท.			กลุ่มยุทธศาสตร์องค์การ			ฝ่ายพัฒนาระบบคุณภาพและบริหารความเสี่ยง						8/1/08			10			6			32,360.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						10/17/18			43			3																					9			1			ปริญญาตรี									B+			B			B			2


			359			00359															P2			ช่างภาพข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านข่าวสถานการณ์และการผลิต			กลุ่มสร้างสรรค์ภาพข่าว						1/6/10			9			1			31,850.00			0.00			0.00			0.00			0.00			7,274.21			0.00			0.00			0.00			0.00			500.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,000.00			300.00			0.00						2/22/20			43			11																					10			0			ปริญญาตรี									A			B+			B			2


			373			00373															P2			โปรดิวเซอร์สื่อเสียง			ส.ส.ท.			สำนักสื่อใหม่						ฝ่ายสื่อเสียง						1/4/10			9			1			34,690.00			0.00			0.00			0.00			0.00			617.06			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			12,000.00			0.00			0.00			14,100.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						1/16/19			43			0																					12			7			ปริญญาตรี									B			B			B			2


			380			00380															P2			ผู้สื่อข่าว-เว็บไซต์			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านข่าวสถานการณ์และการผลิต			กลุ่มบริหารข่าวรายวัน			งาน Online First			1/13/10			9			1			30,240.00			0.00			0.00			0.00			0.00			4,303.96			0.00			0.00			0.00			0.00			900.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,800.00			1,000.00			0.00						3/15/18			43			10																					9			3			ปริญญาตรี									B+			B			B			2


			395			00395															O1			พนักงานขับรถ			ส.ส.ท.			สำนักบริหาร						ฝ่ายบริหารทั่วไป			งานบริหารทั่วไป			6/1/08			10			8			18,900.00			360.00			0.00			0.00			0.00			20,832.76			0.00			0.00			0.00			0.00			500.00			0.00			0.00			0.00			0.00			500.00			0.00			1,000.00			300.00			0.00						6/17/18			43			7																					9			2			ประถมศึกษา									A			B+			B			2


			405			00405															P2			ช่างภาพข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านข่าวสถานการณ์และการผลิต			กลุ่มสร้างสรรค์ภาพข่าว						6/1/08			10			8			30,450.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			300.00			0.00						12/25/18			43			1																					7			5			ปริญญาโท									A			A			A			2


			414			00414															P2			เจ้าหน้าที่ Ingest			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านข่าวสถานการณ์และการผลิต			กลุ่มตัดต่อลำดับภาพ						6/1/08			10			8			29,430.00			0.00			0.00			0.00			0.00			4,435.52			0.00			0.00			0.00			0.00			500.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,000.00			0.00			0.00						12/9/18			43			2																					6			9			ปริญญาตรี									B			B			C			3


			428			00428															O1			ผู้ช่วยช่างภาพ			ส.ส.ท.			สำนักข่าว						กลุ่มสนับสนุนการบริหารสำนักข่าว						6/1/08			10			8			16,840.00			0.00			0.00			0.00			0.00			4,308.65			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			300.00			0.00			0.00			300.00			0.00						9/13/18			43			5																					4			2			ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) / อนุปริญญา									B+			B			B			2


			490			00490															P3			เจ้าหน้าที่เทคนิคระบบส่งสัญญาณอาวุโส			ส.ส.ท.			สำนักวิศวกรรม			ด้านวิศวกรรมโครงข่าย			ฝ่ายระบบส่งสัญญาณ ภาค 1			ศูนย์วิศวกรรม กรุงเทพฯ			6/1/08			10			8			47,350.00			0.00			0.00			0.00			0.00			4,776.43			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			600.00			0.00						10/15/18			43			3																					11			2			ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)									A			A+			A+			1


			493			00493															SP1			ผู้ตรวจสอบภายในชำนาญการอาวุโส			ส.ส.ท.			สำนักตรวจสอบภายใน						ทีมตรวจสอบ 3						6/1/10			8			8			78,340.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						9/19/18			43			4																					11			9			ปริญญาตรี									B			B+			A+			2


			725			00725															O1			ผู้ช่วยช่างภาพ			ส.ส.ท.			สำนักข่าว						กลุ่มสนับสนุนการบริหารสำนักข่าว						6/1/08			10			8			16,010.00			0.00			0.00			0.00			0.00			2,882.67			0.00			0.00			0.00			0.00			300.00			0.00			0.00			0.00			0.00			400.00			0.00			600.00			300.00			0.00						8/21/18			43			5																					6			4			ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)									B+			B			B			2


			726			00726															O1			ผู้ช่วยช่างภาพ			ส.ส.ท.			สำนักข่าว						กลุ่มสนับสนุนการบริหารสำนักข่าว						7/21/08			10			7			16,950.00			0.00			0.00			0.00			0.00			4,143.38			0.00			0.00			0.00			0.00			100.00			0.00			0.00			0.00			0.00			500.00			0.00			200.00			300.00			0.00						2/18/20			43			11																					0			0			0									B+			B+			B			2


			156			00156															S1			หัวหน้าศูนย์วิศวกรรม			ส.ส.ท.			สำนักวิศวกรรม			ด้านวิศวกรรมโครงข่าย			ฝ่ายระบบส่งสัญญาณ ภาค 3			ศูนย์วิศวกรรม จ.เชียงใหม่			6/1/08			10			8			45,440.00			0.00			0.00			0.00			7,000.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,000.00			0.00						11/20/19			42			2																					10			6			ปริญญาตรี									A			A			A			2


			173			00173															P3			เจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์รายการอาวุโส			ส.ส.ท.			สำนักรายการ						ฝ่ายยุทธศาสตร์รายการ						6/1/08			10			8			46,480.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						5/26/19			42			8																					10			4			ปริญญาตรี									B+			A			A			2


			176			00176															P2			เจ้าหน้าที่เทคนิคระบบ TCR & Studio			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านปฏิบัติการออกอากาศ			ฝ่ายเทคนิค TCR & Studio			ระบบ TCR & Studio			6/1/08			10			8			37,210.00			0.00			0.00			0.00			0.00			25,921.26			0.00			0.00			0.00			0.00			2,300.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			4,200.00			0.00			0.00						2/10/20			42			0																					9			2			ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) / อนุปริญญา									A			A			A			1


			177			00177															P3			วิศวกรอาวุโส			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านปฏิบัติการออกอากาศ			ฝ่ายถ่ายทอดนอกสถานที่						6/1/08			10			8			50,190.00			0.00			0.00			0.00			0.00			11,574.75			0.00			0.00			0.00			0.00			500.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,000.00			1,000.00			0.00						10/9/19			42			4																					14			3			ปริญญาตรี									A+			A			A			2


			182			00182															P2			เจ้าหน้าที่เทคนิคระบบส่งสัญญาณ			ส.ส.ท.			สำนักวิศวกรรม			ด้านวิศวกรรมโครงข่าย			ฝ่ายระบบส่งสัญญาณ ภาค 4			ศูนย์วิศวกรรม จ.สุรินทร์			6/1/08			10			8			30,100.00			0.00			0.00			0.00			0.00			4,513.33			0.00			0.00			0.00			0.00			800.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,600.00			600.00			0.00						8/11/19			42			6																					10			5			ปริญญาตรี									B+			B+			B			2


			188			00188															P2			วิศวกร			ส.ส.ท.			สำนักวิศวกรรม			ด้านวางแผนและบริการวิศวกรรม			ฝ่าย Network Operation Center						6/1/08			10			8			34,870.00			0.00			0.00			0.00			0.00			6,586.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,600.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			3,200.00			600.00			0.00						8/22/19			42			5																					9			10			ปริญญาตรี									B+			B			B			2


			189			00189															P3			เจ้าหน้าที่สนับสนุนการบริหารสำนักข่าวอาวุโส			ส.ส.ท.			สำนักข่าว						กลุ่มสนับสนุนการบริหารสำนักข่าว						6/1/08			10			8			38,220.00			0.00			0.00			0.00			0.00			5,571.88			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			500.00			0.00						9/7/19			42			5																					9			0			ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)									B			B+			B			2


			192			00192															P2			เจ้าหน้าที่เทคนิคระบบ TCR & Studio			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านปฏิบัติการออกอากาศ			ฝ่ายเทคนิค TCR & Studio			ระบบ TCR & Studio			6/1/08			10			8			30,940.00			0.00			0.00			0.00			0.00			9,355.50			0.00			0.00			0.00			0.00			1,200.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			2,400.00			0.00			0.00						8/7/19			42			6																					11			1			ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)									B			B			B			2


			198			00198															P2			เจ้าหน้าที่เทคนิคระบบส่งสัญญาณ			ส.ส.ท.			สำนักวิศวกรรม			ด้านวิศวกรรมโครงข่าย			ฝ่ายระบบส่งสัญญาณ ภาค 4			ศูนย์วิศวกรรม จ.ขอนแก่น			6/1/08			10			8			33,650.00			0.00			0.00			0.00			0.00			5,231.67			0.00			0.00			0.00			0.00			1,100.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			2,200.00			600.00			0.00						9/11/19			42			5																					11			0			ปริญญาตรี									A			B+			A			2


			199			00199															P2			เจ้าหน้าที่ออกอากาศ			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านปฏิบัติการออกอากาศ			ฝ่ายออกอากาศ (MCR)						6/1/08			10			8			30,770.00			0.00			0.00			0.00			0.00			8,032.64			0.00			0.00			0.00			0.00			1,600.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			3,200.00			0.00			0.00						10/18/19			42			3																					7			10			ปริญญาตรี									B			C			B			2


			204			00204															P3			ผู้สื่อข่าวอาวุโส			ส.ส.ท.			สำนักข่าว						กลุ่มข่าวสืบสวนสอบสวนและบริหารศูนย์ข่าวภูมิภาค			ศูนย์ข่าวภาคเหนือ			6/1/08			10			8			39,740.00			0.00			0.00			0.00			0.00			11,854.79			0.00			0.00			0.00			0.00			1,700.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			3,400.00			1,500.00			0.00						4/15/19			42			9																					10			10			ปริญญาตรี									B+			B+			B			2


			214			00214															P3			เจ้าหน้าที่พัสดุอาวุโส			ส.ส.ท.			สำนักบริหาร						ฝ่ายพัสดุและจัดหารายการ			งานจัดหารายการ			6/1/08			10			8			40,150.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			300.00			0.00						6/4/19			42			8																					7			3			ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) / อนุปริญญา									A			B+			A			2


			243			00243															P2			ผู้สื่อข่าว/ผู้ประกาศข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านวิเคราะห์สถานการณ์ข่าว			กลุ่มวิเคราะห์สถานการณ์ข่าว						6/1/08			10			8			43,800.00			0.00			0.00			0.00			0.00			9,592.92			0.00			0.00			0.00			0.00			2,200.00			600.00			0.00			8,000.00			0.00			0.00			0.00			4,400.00			1,000.00			0.00						6/5/19			42			8																					2			11			ปริญญาตรี									B+			B+			B			2


			246			00246															P2			เจ้าหน้าที่เทคนิคบริการซ่อมบำรุง			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านปฏิบัติการออกอากาศ			ฝ่ายบริการซ่อมบำรุง						6/1/08			10			8			29,220.00			0.00			0.00			0.00			0.00			6,459.17			0.00			0.00			0.00			0.00			200.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			800.00			0.00			0.00						5/13/19			42			9																					9			1			ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) / อนุปริญญา									A			A			A			2


			269			00269															P3			เจ้าหน้าที่เสียงอาวุโส			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านผลิตรายการ			ฝ่ายกำกับงานเสียง			กำกับงานเสียง			6/1/08			10			8			42,520.00			0.00			0.00			0.00			0.00			11,859.79			0.00			0.00			0.00			0.00			1,300.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			2,600.00			0.00			0.00						9/3/19			42			5																					9			8			ปริญญาตรี									A			A			B			2


			273			00273															P3			โปรดิวเซอร์รายการ			ส.ส.ท.			สำนักรายการ			ด้านผลิตและจัดหารายการ			ฝ่ายรายการคุณภาพชีวิต						6/1/08			10			8			44,320.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			700.00			0.00						5/25/19			42			8																					10			5			ปริญญาตรี									B+			B+			A			2


			277			00277															P2			เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป			ส.ส.ท.			สำนักข่าว						กลุ่มข่าวสืบสวนสอบสวนและบริหารศูนย์ข่าวภูมิภาค			ศูนย์ข่าวภาคเหนือ			6/1/08			10			8			28,410.00			0.00			0.00			0.00			0.00			7,545.17			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			500.00			0.00						6/3/19			42			8																					7			4			ปริญญาตรี									B			B			B			2


			282			00282															P2			เจ้าหน้าที่ตัดต่อข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านข่าวสถานการณ์และการผลิต			กลุ่มตัดต่อลำดับภาพ						6/1/08			10			8			31,500.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			500.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,000.00			300.00			0.00						12/18/19			42			1																					6			2			ปริญญาตรี									B			B+			A			2


			296			00296															P2			ช่างภาพข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว						กลุ่มข่าวสืบสวนสอบสวนและบริหารศูนย์ข่าวภูมิภาค			ศูนย์ข่าวภาคอีสาน			7/1/08			10			7			30,870.00			0.00			0.00			0.00			0.00			6,060.42			0.00			0.00			0.00			0.00			100.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			200.00			300.00			0.00						2/27/21			42			11																					3			8			ปริญญาตรี									B			A			B			2


			319			00319															P2			เจ้าหน้าที่ประสานงาน			ส.ส.ท.			สำนักรายการ			ด้านผลิตและจัดหารายการ			ฝ่ายรายการประเด็นทางสังคม						8/1/08			10			6			31,850.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			500.00			0.00						2/18/21			42			11																					6			0			ปริญญาโท									B+			B+			A			2


			350			00350															P1			ช่างภาพข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว						กลุ่มข่าวสืบสวนสอบสวนและบริหารศูนย์ข่าวภูมิภาค			ศูนย์ข่าวภาคเหนือ			11/16/09			9			3			25,430.00			0.00			0.00			0.00			0.00			6,987.65			0.00			0.00			0.00			0.00			500.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,000.00			300.00			0.00						7/18/19			42			6																					6			0			ปริญญาโท									B			B			B			2


			377			00377															P2			ช่างภาพ			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านผลิตรายการ			ฝ่ายช่างภาพ			ช่างภาพสตูดิโอข่าว			1/18/10			9			1			28,400.00			0.00			0.00			0.00			0.00			5,919.67			0.00			0.00			0.00			0.00			600.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,200.00			0.00			0.00						9/2/19			42			5																					5			2			ปริญญาโท									B+			B+			B			2


			392			00392															P2			ช่างภาพข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านข่าวสถานการณ์และการผลิต			กลุ่มสร้างสรรค์ภาพข่าว						6/1/08			10			8			32,470.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			300.00			0.00						1/28/20			42			0																					10			4			ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) / อนุปริญญา									B			B+			B			2


			411			00411															O1			พนักงานขับรถ			ส.ส.ท.			สำนักบริหาร						ฝ่ายบริหารทั่วไป			งานบริหารทั่วไป			6/1/08			10			8			18,900.00			510.00			0.00			0.00			0.00			3,775.00			0.00			0.00			0.00			0.00			300.00			0.00			0.00			0.00			0.00			500.00			1,200.00			600.00			300.00			0.00						2/2/20			42			0																					7			6			ประถมศึกษา									B+			A			A			1


			426			00426															P2			เจ้าหน้าที่เทคนิคระบบ TCR & Studio			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านปฏิบัติการออกอากาศ			ฝ่ายเทคนิค TCR & Studio			ระบบ TCR & Studio			6/1/08			10			8			33,850.00			0.00			0.00			0.00			0.00			27,994.44			0.00			0.00			0.00			0.00			2,400.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			4,400.00			0.00			0.00						5/24/19			42			8																					11			8			ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) / อนุปริญญา									B			A			A			2


			432			00432															P2			เจ้าหน้าที่เทคนิคระบบเชื่อมโยงสัญญาณ			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านปฏิบัติการออกอากาศ			ฝ่ายเชื่อมโยงสัญญาณ						6/1/08			10			8			29,770.00			0.00			0.00			0.00			0.00			10,250.33			0.00			0.00			0.00			0.00			1,200.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			2,400.00			300.00			0.00						11/29/19			42			2																					7			9			ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) / อนุปริญญา									B+			A			B			2


			469			00469															P3			ผู้กำกับรายการอาวุโส			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านผลิตรายการ			ฝ่ายกำกับรายการและเวที			กำกับรายการ			8/1/08			10			6			53,030.00			0.00			0.00			0.00			0.00			8,264.92			0.00			0.00			0.00			0.00			1,800.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			3,600.00			0.00			0.00						2/10/20			42			0																					8			7			ปริญญาตรี									A+			A			A+			1


			491			00491															P2			เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านข่าวสถานการณ์และการผลิต			กลุ่มประสานงานข่าว						7/1/08			10			7			34,770.00			0.00			0.00			0.00			0.00			2,188.67			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						12/18/19			42			1																					5			4			ปริญญาตรี									B+			A			A			2


			519			00519															P2			เจ้าหน้าที่จัดการเนื้อหารายการต่างประเทศ			ส.ส.ท.			สำนักรายการ			ด้านวางแผนและพัฒนารายการ			ฝ่ายตรวจคุณภาพและจัดการเนื้อหารายการ						6/1/08			10			8			30,870.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						8/23/19			42			5																					3			4			ปริญญาตรี									B+			B			B			2


			520			00520															P3			เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการทรัพยากรมนุษย์อาวุโส			ส.ส.ท.			สำนักทรัพยากรมนุษย์						ฝ่ายปฏิบัติการทรัพยากรมนุษย์						6/1/08			10			8			43,260.00			0.00			0.00			0.00			0.00			4,583.33			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						12/30/19			42			1																					7			10			ปริญญาตรี									A			B			B			2


			170			00170															P3			เจ้าหน้าที่เทคนิคระบบส่งสัญญาณอาวุโส			ส.ส.ท.			สำนักวิศวกรรม			ด้านวิศวกรรมโครงข่าย			ฝ่ายระบบส่งสัญญาณ ภาค 4			ศูนย์วิศวกรรม จ.ขอนแก่น			6/1/08			10			8			38,210.00			0.00			0.00			0.00			0.00			7,084.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,200.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			2,400.00			600.00			0.00						10/30/20			41			3																					9			11			ปริญญาตรี									B+			B+			A			2


			179			00179															P2			เจ้าหน้าที่เทคนิคระบบ TCR & Studio			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านปฏิบัติการออกอากาศ			ฝ่ายเทคนิค TCR & Studio			ระบบ TCR & Studio			6/1/08			10			8			31,410.00			0.00			0.00			0.00			0.00			12,716.21			0.00			0.00			0.00			0.00			1,200.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			2,400.00			0.00			0.00						6/23/20			41			7																					9			6			ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) / อนุปริญญา									B			B			B			2


			183			00183															P2			วิศวกร			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านปฏิบัติการออกอากาศ			ฝ่ายเชื่อมโยงสัญญาณ						6/1/08			10			8			37,410.00			0.00			0.00			0.00			0.00			5,763.87			0.00			0.00			0.00			0.00			400.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			800.00			300.00			0.00						8/1/20			41			6																					9			5			ปริญญาตรี									B+			B+			A			2


			191			00191															P3			โปรดิวเซอร์รายการ			ส.ส.ท.			สำนักรายการ			ด้านผลิตและจัดหารายการ			ฝ่ายรายการประเด็นทางสังคม						6/1/08			10			8			45,370.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			100.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			200.00			700.00			0.00						6/22/20			41			7																					8			11			ปริญญาตรี									B+			B			B			2


			193			00193															P3			เจ้าหน้าที่จัดการเนื้อหารายการในประเทศอาวุโส			ส.ส.ท.			สำนักรายการ			ด้านวางแผนและพัฒนารายการ			ฝ่ายตรวจคุณภาพและจัดการเนื้อหารายการ						6/1/08			10			8			43,790.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			500.00			0.00						5/10/20			41			9																					8			9			ปริญญาตรี									A			A			B			2


			202			00202															P2			ช่างภาพ			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านผลิตรายการ			ฝ่ายช่างภาพ			ช่างภาพผลิตรายการ			6/1/08			10			8			37,250.00			0.00			0.00			0.00			0.00			9,913.83			0.00			0.00			0.00			0.00			500.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,000.00			0.00			0.00						7/7/20			41			7																					10			2			ปริญญาตรี									A			B+			A+			2


			217			00217															P2			เจ้าหน้าที่เสียง			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านผลิตรายการ			ฝ่ายกำกับงานเสียง			กำกับงานเสียง			6/1/08			10			8			32,190.00			0.00			0.00			0.00			0.00			6,491.15			0.00			0.00			0.00			0.00			800.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,600.00			0.00			0.00						10/18/20			41			3																					9			0			ปริญญาตรี									B+			B			B			2


			222			00222															P3			เจ้าหน้าที่แสงอาวุโส			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านผลิตรายการ			ฝ่ายกำกับงานแสง						6/1/08			10			8			41,820.00			0.00			0.00			0.00			0.00			8,194.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,000.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			2,000.00			0.00			0.00						12/24/20			41			1																					8			0			ปริญญาตรี									A			A+			B			2


			230			00230															P3			เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และพัฒนาระบบอาวุโส			ส.ส.ท.			สำนักบริหาร						ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ						6/1/08			10			8			47,950.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						4/7/20			41			10																					7			1			ปริญญาตรี									A			B+			A			2


			232			00232															P3			ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส			ส.ส.ท.			สำนักตรวจสอบภายใน						ทีมตรวจสอบ 3						6/1/08			10			8			46,250.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						4/19/20			41			9																					7			9			ปริญญาตรี									B			B			A			2


			241			00241															P2			เจ้าหน้าที่สนับสนุนการบริหารสำนักข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว						กลุ่มสนับสนุนการบริหารสำนักข่าว						6/1/08			10			8			33,170.00			0.00			0.00			0.00			0.00			6,311.06			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			500.00			0.00						6/9/20			41			8																					1			9			ปริญญาตรี									B+			B+			B			2


			242			00242															P2			เจ้าหน้าที่ Play out			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านผลิตรายการ			ฝ่ายตัดต่อรายการและ Play out			Play out			6/1/08			10			8			36,050.00			0.00			0.00			0.00			0.00			8,811.75			0.00			0.00			0.00			0.00			1,500.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			3,000.00			0.00			0.00						3/21/20			41			10																					6			7			ปริญญาตรี									B+			A+			B			2


			255			00255															P3			วิศวกรอาวุโส			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านปฏิบัติการออกอากาศ			ฝ่ายเทคนิค MAM & Video Server						6/1/08			10			8			51,890.00			0.00			0.00			0.00			0.00			33,534.44			0.00			0.00			0.00			0.00			2,200.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			4,400.00			0.00			0.00						3/20/20			41			10																					8			10			ปริญญาตรี									A			A+			A			2


			263			00263															S2			บรรณาธิการข่าว/ผู้ประกาศข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านข่าวสถานการณ์และการผลิต			กลุ่มบริหารข่าวรายวัน						6/1/08			10			8			67,510.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			2,000.00			0.00			0.00			0.00			0.00			78,800.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,000.00			0.00						11/2/20			41			3																					8			8			ปริญญาตรี									B			B+			A			2


			271			00271															P2			เจ้าหน้าที่แสง			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านผลิตรายการ			ฝ่ายกำกับงานแสง						6/1/08			10			8			30,390.00			0.00			0.00			0.00			0.00			3,615.52			0.00			0.00			0.00			0.00			1,400.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			2,800.00			0.00			0.00						4/2/20			41			10																					3			5			ปริญญาตรี									B+			B			B			2


			272			00272															P2			เจ้าหน้าที่เสียง			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านผลิตรายการ			ฝ่ายกำกับงานเสียง			กำกับงานเสียง			6/1/08			10			8			34,570.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			200.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			400.00			0.00			0.00						8/16/20			41			5																					4			9			ปริญญาตรี									A			A			A+			2


			313			00313															P2			เลขานุการและธุรการสำนัก			ส.ส.ท.			สำนักบริหาร									เลขานุการและธุรการสำนัก			7/14/08			10			7			29,120.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						4/1/20			41			10																					8			0			ปริญญาตรี									B			B+			B			2


			328			00328															P2			เจ้าหน้าที่การเงิน			ส.ส.ท.			ศูนย์การเงิน						ฝ่ายการเงินและควบคุมงบประมาณ						8/1/08			10			6			30,050.00			0.00			0.00			0.00			0.00			4,417.19			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						6/19/20			41			7																					5			1			ปริญญาตรี									B			B			B			2


			370			00370															P2			เจ้าหน้าที่ศิลปกรรม			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านผลิตรายการ			ฝ่ายศิลปกรรม						1/4/10			9			1			29,670.00			0.00			0.00			0.00			0.00			3,428.15			0.00			0.00			0.00			0.00			1,600.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			3,200.00			0.00			0.00						4/2/20			41			10																					30			10			ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) / อนุปริญญา									B			B			B			2


			421			00421															P2			เจ้าหน้าที่แสง			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านผลิตรายการ			ฝ่ายกำกับงานแสง						6/1/08			10			8			24,500.00			0.00			0.00			0.00			0.00			2,383.90			0.00			0.00			0.00			0.00			1,100.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,200.00			2,200.00			0.00			0.00						4/28/20			41			9																					6			3			มัธยมศึกษาตอนปลาย									B			B+			B			2


			423			00423															P3			เจ้าหน้าที่กราฟิกอาวุโส			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านผลิตรายการ			ฝ่ายกราฟิก						6/1/08			10			8			42,950.00			0.00			0.00			0.00			0.00			5,217.05			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						6/14/20			41			8																					4			6			ปริญญาโท									B			B			B			2


			500			00500															O1			ผู้ช่วยช่างภาพ			ส.ส.ท.			สำนักข่าว						กลุ่มข่าวสืบสวนสอบสวนและบริหารศูนย์ข่าวภูมิภาค			ศูนย์ข่าวภาคใต้			6/1/08			10			8			17,340.00			0.00			0.00			0.00			0.00			541.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			400.00			0.00			0.00			300.00			0.00						6/11/20			41			8																					7			0			ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) / อนุปริญญา									B			B			B			2


			168			00168															P3			โปรดิวเซอร์ข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านข่าวสถานการณ์และการผลิต			กลุ่มโปรดิวเซอร์ข่าว						6/1/08			10			8			37,200.00			0.00			0.00			0.00			0.00			6,062.00			0.00			0.00			0.00			0.00			400.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			800.00			1,000.00			0.00						4/7/21			40			10																					10			3			ปริญญาโท									B			B+			B			2


			219			00219															P3			โปรดิวเซอร์			ส.ส.ท.			สำนักรายการ			ด้านวางแผนและพัฒนารายการ			ฝ่ายส่งเสริมรายการ						6/1/08			10			8			55,680.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			700.00			0.00						12/7/21			40			2																					6			7			ปริญญาตรี									A			A+			A+			1


			228			00228															P2			ช่างภาพ			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านผลิตรายการ			ฝ่ายช่างภาพ			ช่างภาพผลิตรายการ			6/1/08			10			8			40,370.00			0.00			0.00			0.00			0.00			12,847.71			0.00			0.00			0.00			0.00			500.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,000.00			0.00			0.00						1/20/22			40			0																					7			0			ปริญญาโท									A+			A+			A			1


			238			00238															S2			หัวหน้าศูนย์ข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว						กลุ่มข่าวสืบสวนสอบสวนและบริหารศูนย์ข่าวภูมิภาค			ศูนย์ข่าวภาคใต้			6/1/08			10			8			67,100.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			4,400.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,800.00			0.00			4,800.00			0.00			1,500.00			0.00						6/4/21			40			8																					7			11			ปริญญาตรี									A+			A+			A+			1


			253			00253															P2			โปรดิวเซอร์ข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว						กลุ่มข่าวสืบสวนสอบสวนและบริหารศูนย์ข่าวภูมิภาค			งานข่าวสืบสวนสอบสวน			6/1/08			10			8			33,670.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,000.00			0.00						6/17/21			40			7																					6			4			ปริญญาตรี									B+			B+			A			2


			259			00259															P2			ช่างภาพข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านข่าวสถานการณ์และการผลิต			กลุ่มสร้างสรรค์ภาพข่าว						6/1/08			10			8			31,720.00			0.00			0.00			0.00			0.00			7,110.75			0.00			0.00			0.00			0.00			100.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			200.00			300.00			0.00						12/17/21			40			1																					0			10			ปริญญาตรี									B			B			B			2


			265			00265															P2			เจ้าหน้าที่เทคนิคระบบ TCR & Studio			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านปฏิบัติการออกอากาศ			ฝ่ายเทคนิค TCR & Studio			ระบบ TCR & Studio			6/1/08			10			8			25,940.00			0.00			0.00			0.00			0.00			14,700.58			0.00			0.00			0.00			0.00			2,000.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			3,800.00			0.00			0.00						2/15/23			40			11																					9			1			ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) / อนุปริญญา									B+			B+			B			2


			268			00268															P2			เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านข่าวสถานการณ์และการผลิต			กลุ่มประสานงานข่าว						6/1/08			10			8			34,690.00			0.00			0.00			0.00			0.00			4,366.67			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						12/29/21			40			1																					7			4			ปริญญาตรี									B+			B			A			2


			281			00281															P2			ช่างภาพ			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านผลิตรายการ			ฝ่ายช่างภาพ			ช่างภาพผลิตรายการ			6/1/08			10			8			38,470.00			0.00			0.00			0.00			0.00			15,495.31			0.00			0.00			0.00			0.00			600.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,200.00			0.00			0.00						8/31/21			40			5																					3			8			ปริญญาตรี									A+			A			A+			1


			291			00291															P4			โปรดิวเซอร์ข่าวอาวุโส			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านข่าวยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อนวาระสังคม			กลุ่มข่าวและรายการข่าวยุทธศาสตร์ และการขับเคลื่อนวาระทางสังคม						6/1/08			10			8			70,190.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			2,800.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,500.00			0.00						9/11/21			40			5																					7			4			ปริญญาตรี									A+			A+			A+			1


			301			00301															P3			เจ้าหน้าที่พัฒนาคุณภาพเนื้อหางานแปลอาวุโส ด้านการแปล			ส.ส.ท.			สำนักรายการ			ด้านผลิตและจัดหารายการ			ฝ่ายพัฒนาผลผลิตรายการ						7/9/08			10			7			42,290.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			500.00			0.00						10/26/21			40			3																					7			9			ปริญญาตรี									A+			B			B			2


			317			00317															P3			เจ้าหน้าที่กราฟิกอาวุโส			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านผลิตรายการ			ฝ่ายกราฟิก						8/1/08			10			6			43,910.00			0.00			0.00			0.00			0.00			6,082.33			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						9/16/21			40			4																					0			0			มัธยมศึกษาตอนต้น									B+			B			A			2


			338			00338															P3			เจ้าหน้าที่พัสดุอาวุโส			ส.ส.ท.			สำนักบริหาร						ฝ่ายพัสดุและจัดหารายการ			งานจัดหารายการ			8/1/08			10			6			38,150.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						3/14/21			40			11																					11			1			ปริญญาตรี									B			B			A			2


			341			00341															P2			ช่างภาพข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านข่าวสถานการณ์และการผลิต			กลุ่มสร้างสรรค์ภาพข่าว						8/4/08			10			6			29,140.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			200.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			400.00			300.00			0.00						12/22/21			40			1																					6			8			ปริญญาตรี									B			B			C			3


			415			00415															P3			เจ้าหน้าที่กราฟิกและวิดีโอสื่อออนไลน์อาวุโส			ส.ส.ท.			สำนักสื่อใหม่						ฝ่ายเทคโนโลยีมัลติมีเดียและถ่ายทอดสดออนไลน์			งานกราฟิกและวิดีโอสื่อออนไลน์			6/1/08			10			8			51,020.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						10/15/21			40			3																					11			2			ปริญญาตรี									A			B+			A			2


			416			00416															P2			เจ้าหน้าที่ประสานงาน			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านข่าวสถานการณ์และการผลิต			กลุ่มประสานงานข่าว						6/1/08			10			8			31,050.00			0.00			0.00			0.00			0.00			5,943.29			0.00			0.00			0.00			0.00			2,100.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			4,200.00			0.00			0.00						5/20/21			40			8																					7			1			ปริญญาตรี									B+			B			B			2


			451			00451															P1			ช่างภาพข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านข่าวสถานการณ์และการผลิต			กลุ่มสร้างสรรค์ภาพข่าว						8/1/08			10			6			28,210.00			0.00			0.00			0.00			0.00			12,167.13			0.00			0.00			0.00			0.00			700.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,400.00			300.00			0.00						11/11/21			40			3																					4			4			ปริญญาตรี									B+			B			B			2


			462			00462															P2			ช่างภาพข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านข่าวสถานการณ์และการผลิต			กลุ่มสร้างสรรค์ภาพข่าว						7/1/08			10			7			29,450.00			0.00			0.00			0.00			0.00			5,529.17			0.00			0.00			0.00			0.00			100.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			200.00			300.00			0.00						5/21/21			40			8																					2			6			ปริญญาตรี									B			B+			B			2


			488			00488															P2			เจ้าหน้าที่ออกอากาศ			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านปฏิบัติการออกอากาศ			ฝ่ายออกอากาศ (MCR)						6/1/08			10			8			31,640.00			0.00			0.00			0.00			0.00			4,479.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,400.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			2,800.00			0.00			0.00						7/19/21			40			6																					6			5			ปริญญาตรี									B			B			B			2


			513			00513															P3			เลขานุการอาวุโส			ส.ส.ท.			สำนักงานผู้อำนวยการ ส.ส.ท.						ฝ่ายเลขานุการผู้บริหาร						8/16/10			8			6			43,690.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			700.00			0.00						8/5/21			40			6																					5			0			0									A			A			A			2


			534			00534															P1			ช่างภาพ			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านผลิตรายการ			ฝ่ายช่างภาพ			ช่างภาพสตูดิโอข่าว			8/9/08			10			6			26,810.00			0.00			0.00			0.00			0.00			5,208.29			0.00			0.00			0.00			0.00			1,900.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			3,800.00			0.00			0.00						12/12/21			40			2																					5			4			ปริญญาตรี									B			B			B			1


			207			00207															P2			เจ้าหน้าที่ตรวจคุณภาพรายการ			ส.ส.ท.			สำนักรายการ			ด้านวางแผนและพัฒนารายการ			ฝ่ายตรวจคุณภาพและจัดการเนื้อหารายการ						6/1/08			10			8			37,440.00			0.00			0.00			0.00			0.00			366.46			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						10/5/22			39			4																					8			1			ปริญญาตรี									A			A+			A+			1


			208			00208															P2			เจ้าหน้าที่ตรวจคุณภาพรายการ			ส.ส.ท.			สำนักรายการ			ด้านวางแผนและพัฒนารายการ			ฝ่ายตรวจคุณภาพและจัดการเนื้อหารายการ						6/1/08			10			8			35,150.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,522.13			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						4/26/22			39			9																					8			4			ปริญญาตรี									B+			B			A+			1


			212			00212															P2			เจ้าหน้าที่เทคนิคระบบส่งสัญญาณ			ส.ส.ท.			สำนักวิศวกรรม			ด้านวิศวกรรมโครงข่าย			ฝ่ายระบบส่งสัญญาณ ภาค 3			ศูนย์วิศวกรรม จ.เชียงใหม่			6/1/08			10			8			29,000.00			0.00			0.00			0.00			0.00			5,114.00			0.00			0.00			0.00			0.00			800.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,600.00			600.00			0.00						7/25/22			39			6																					7			6			ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) / อนุปริญญา									A			B			A			1


			215			00215															P3			ผู้สื่อข่าวอาวุโส			ส.ส.ท.			สำนักข่าว						กลุ่มข่าวสืบสวนสอบสวนและบริหารศูนย์ข่าวภูมิภาค			ศูนย์ข่าวภาคเหนือ			6/1/08			10			8			39,200.00			0.00			0.00			0.00			0.00			10,381.33			0.00			0.00			0.00			0.00			1,800.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			3,600.00			1,500.00			0.00						5/4/22			39			9																					7			2			ปริญญาตรี									B			B+			B			2


			227			00227															P2			ผู้กำกับเวที			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านผลิตรายการ			ฝ่ายกำกับรายการและเวที			กำกับเวที			6/1/08			10			8			32,990.00			0.00			0.00			0.00			0.00			8,280.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,200.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			2,400.00			0.00			0.00						7/14/22			39			7																					12			0			ปริญญาตรี									B+			B+			B			2


			233			00233															S1			หัวหน้าผู้ประกาศข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านข่าวสถานการณ์และการผลิต			กลุ่มบริหารข่าวรายวัน			ผู้ประกาศข่าว			6/1/08			10			8			53,490.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			106,400.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,000.00			0.00						8/18/22			39			5																					6			0			ปริญญาโท									B			B			A			2


			250			00250															P2			เจ้าหน้าที่ศิลปกรรม			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านผลิตรายการ			ฝ่ายศิลปกรรม						6/1/08			10			8			33,230.00			0.00			0.00			0.00			0.00			4,823.88			0.00			0.00			0.00			0.00			1,100.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			2,200.00			0.00			0.00						7/4/22			39			7																					1			0			ปริญญาตรี									B+			B+			A			2


			254			00254															P1			เจ้าหน้าที่เทคนิคระบบส่งสัญญาณ			ส.ส.ท.			สำนักวิศวกรรม			ด้านวิศวกรรมโครงข่าย			ฝ่ายระบบส่งสัญญาณ ภาค 3			ศูนย์วิศวกรรม จ.เชียงใหม่			6/1/08			10			8			23,830.00			0.00			0.00			0.00			0.00			3,755.00			0.00			0.00			0.00			0.00			600.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,200.00			600.00			0.00						2/10/23			39			0																					5			9			ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) / อนุปริญญา									B			B			B			2


			261			00261															P4			เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรมนุษย์ชำนาญการ			ส.ส.ท.			สำนักทรัพยากรมนุษย์						ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR Account Relationship)						6/1/08			10			8			52,260.00			0.00			0.00			0.00			0.00			7,183.29			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						10/3/22			39			4																					5			9			ปริญญาโท									A			A			A			1


			267			00267															P3			ผู้ช่วยบรรณาธิการข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านข่าวสถานการณ์และการผลิต			กลุ่มบริหารข่าวรายวัน						6/1/08			10			8			44,880.00			0.00			0.00			0.00			0.00			6,050.44			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,500.00			0.00						9/23/22			39			4																					5			7			ปริญญาตรี									B+			A+			A			2


			275			00275															P2			เจ้าหน้าที่ตัดต่อข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว						กลุ่มข่าวสืบสวนสอบสวนและบริหารศูนย์ข่าวภูมิภาค			ศูนย์ข่าวภาคเหนือ			6/1/08			10			8			29,470.00			0.00			0.00			0.00			0.00			9,463.44			0.00			0.00			0.00			0.00			1,800.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			3,600.00			0.00			0.00						5/20/22			39			8																					4			9			ปริญญาตรี									B+			B			B			2


			288			00288															P2			ผู้สื่อข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านข่าวยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อนวาระสังคม						รายการสถานีประชาชน			6/1/08			10			8			31,320.00			0.00			0.00			0.00			0.00			3,329.79			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,500.00			0.00						7/27/22			39			6																					4			4			ปริญญาตรี									A			B+			B			2


			308			00308															P2			เลขานุการ			ส.ส.ท.			สำนักงานผู้อำนวยการ ส.ส.ท.						ฝ่ายเลขานุการผู้บริหาร						7/7/08			10			7			26,320.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						12/3/22			39			2																					5			0			ปริญญาตรี									B			B			C			2


			339			00339															S1			หัวหน้างานเนื้อหาออนไลน์ (Website & Application)			ส.ส.ท.			สำนักสื่อใหม่						ฝ่ายเนื้อหาออนไลน์			งานเนื้อหาออนไลน์ - Website & Application			8/1/08			10			6			47,830.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						7/30/22			39			6																					7			0			ปริญญาตรี									A+			A			A+			1


			340			00340															P2			เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและบริหารงานสารสนเทศ			ส.ส.ท.			สำนักบริหาร						ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ						8/1/08			10			6			28,890.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						7/11/22			39			7																					7			0			ปริญญาตรี									B+			B+			B			2


			366			00366															P2			ผู้สื่อข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านข่าวสถานการณ์และการผลิต			กลุ่มบริหารข่าวรายวัน						1/4/10			9			1			27,370.00			0.00			0.00			0.00			0.00			6,329.31			0.00			0.00			0.00			0.00			700.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,400.00			1,500.00			0.00						4/6/22			39			10																					3			6			ปริญญาตรี									C			B			B			3


			378			00378															P3			โปรดิวเซอร์รายการ			ส.ส.ท.			สำนักรายการ			ด้านผลิตและจัดหารายการ			ฝ่ายรายการคุณภาพชีวิต						1/18/10			9			1			40,760.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,898.50			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			700.00			0.00						2/18/24			39			11																					5			5			ปริญญาโท									B+			B			B			2


			419			00419															P2			ผู้สื่อข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านข่าวยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อนวาระสังคม						รายการสถานีประชาชน			6/1/08			10			8			36,060.00			0.00			0.00			0.00			0.00			2,843.33			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,200.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,500.00			0.00						8/9/22			39			6																					4			8			ปริญญาตรี									B+			A			A+			2


			446			00446															P2			ช่างภาพ			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านผลิตรายการ			ฝ่ายช่างภาพ			ช่างภาพผลิตรายการ			8/1/08			10			6			27,510.00			0.00			0.00			0.00			0.00			5,950.06			0.00			0.00			0.00			0.00			400.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			800.00			0.00			0.00						4/2/22			39			10																					2			5			ปริญญาตรี									B			B			B			2


			447			00447															P2			ช่างภาพข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านข่าวสถานการณ์และการผลิต			กลุ่มสร้างสรรค์ภาพข่าว						8/1/08			10			6			30,360.00			0.00			0.00			0.00			0.00			6,718.63			0.00			0.00			0.00			0.00			700.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,400.00			300.00			0.00						8/24/22			39			5																					5			0			ปริญญาตรี									B+			B+			B			2


			486			00486															P2			ผู้สื่อข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว						กลุ่มข่าวสืบสวนสอบสวนและบริหารศูนย์ข่าวภูมิภาค			ศูนย์ข่าวภาคอีสาน			7/16/09			9			7			34,590.00			0.00			0.00			0.00			0.00			9,968.42			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,000.00			0.00						10/7/22			39			4																					5			4			ปริญญาตรี									A			A			B			2


			539			00539															P2			ครีเอทีฟ			ส.ส.ท.			สำนักรายการ			ด้านวางแผนและพัฒนารายการ			ฝ่ายส่งเสริมรายการ						7/1/08			10			7			34,510.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,007.81			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			500.00			0.00						7/15/22			39			6																					5			2			ปริญญาตรี									A			B+			B			2


			562			00562															P2			เจ้าหน้าที่กราฟิก CG			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านข่าวสถานการณ์และการผลิต			กลุ่มประสานงานข่าว						6/1/08			10			8			28,930.00			0.00			0.00			0.00			0.00			11,007.50			0.00			0.00			0.00			0.00			1,800.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			3,600.00			0.00			0.00						4/5/22			39			10																					6			2			ปริญญาตรี									B+			B+			A			2


			225			00225															P3			เจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์รายการอาวุโส			ส.ส.ท.			สำนักรายการ						ฝ่ายยุทธศาสตร์รายการ						6/1/08			10			8			48,290.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						5/26/23			38			8																					7			3			ปริญญาตรี									A			A			A			2


			234			00234															S1			หัวหน้าศูนย์วิศวกรรม			ส.ส.ท.			สำนักวิศวกรรม			ด้านวิศวกรรมโครงข่าย			ฝ่ายระบบส่งสัญญาณ ภาค 1			ศูนย์วิศวกรรม กรุงเทพฯ			6/1/08			10			8			45,390.00			0.00			0.00			0.00			7,000.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,000.00			0.00						7/20/23			38			6																					6			8			ปริญญาตรี									B+			A			A			1


			251			00251															P2			เจ้าหน้าที่บริหารผังรายการ			ส.ส.ท.			สำนักรายการ			ด้านวางแผนและพัฒนารายการ			ฝ่ายบริหารผังรายการ						6/1/08			10			8			35,340.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			500.00			0.00						11/9/23			38			3																					5			10			ปริญญาตรี									B			B			B			2


			264			00264															P2			เจ้าหน้าที่สนับสนุนการบริหารสำนักข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว						กลุ่มสนับสนุนการบริหารสำนักข่าว						6/1/08			10			8			32,620.00			0.00			0.00			0.00			0.00			5,313.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			500.00			0.00						3/22/23			38			10																					3			1			ปริญญาตรี									A			A+			B			1


			274			00274															P2			เจ้าหน้าที่เทคนิคถ่ายทอดนอกสถานที่			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านปฏิบัติการออกอากาศ			ฝ่ายถ่ายทอดนอกสถานที่						6/1/08			10			8			35,940.00			0.00			0.00			0.00			0.00			7,157.00			0.00			0.00			0.00			0.00			700.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,400.00			300.00			0.00						3/30/23			38			10																					6			0			ปริญญาตรี									A			A+			A			2


			276			00276															P2			เจ้าหน้าที่ตัดต่อข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว						กลุ่มข่าวสืบสวนสอบสวนและบริหารศูนย์ข่าวภูมิภาค			ศูนย์ข่าวภาคอีสาน			6/1/08			10			8			29,610.00			0.00			0.00			0.00			0.00			19,885.73			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						6/22/23			38			7																					5			1			ปริญญาตรี									A			B+			B			2


			279			00279															P1			ผู้ช่วยโปรดิวเซอร์			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านข่าวสถานการณ์และการผลิต			กลุ่มบริหารข่าวรายวัน			ข่าวกีฬา			6/1/08			10			8			28,220.00			0.00			0.00			0.00			0.00			11,833.58			0.00			0.00			0.00			0.00			1,400.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			2,800.00			300.00			0.00						6/2/23			38			8																					2			7			ปริญญาตรี									B			B			B			2


			283			00283															P4			เจ้าหน้าที่บัญชีชำนาญการ			ส.ส.ท.			ศูนย์การเงิน						ฝ่ายบัญชี						6/1/08			10			8			50,000.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,450.63			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						4/18/23			38			9																					5			7			ปริญญาโท									A			A			A+			2


			289			00289															P3			ผู้สื่อข่าวอาวุโส			ส.ส.ท.			สำนักข่าว						กลุ่มข่าวสืบสวนสอบสวนและบริหารศูนย์ข่าวภูมิภาค			ศูนย์ข่าวภาคอีสาน			6/1/08			10			8			38,640.00			0.00			0.00			0.00			0.00			7,842.19			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			600.00			0.00			0.00			0.00			1,500.00			0.00						8/25/23			38			5																					5			1			ปริญญาตรี									B+			B+			B			2


			311			00311															P2			ผู้สื่อข่าว/ผู้ประกาศข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านข่าวสถานการณ์และการผลิต			กลุ่มบริหารข่าวรายวัน			ข่าวกีฬา			8/1/08			10			6			35,660.00			0.00			0.00			0.00			0.00			9,062.25			0.00			0.00			0.00			0.00			200.00			600.00			900.00			19,800.00			0.00			0.00			0.00			400.00			1,000.00			0.00						5/15/23			38			8																					5			0			ปริญญาตรี									B+			B			B			2


			320			00320															P3			เจ้าหน้าที่รายการต่างประเทศอาวุโส			ส.ส.ท.			สำนักรายการ			ด้านผลิตและจัดหารายการ			ฝ่ายรายการต่างประเทศ						8/11/08			10			6			43,130.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			500.00			0.00						5/7/23			38			9																					6			7			ปริญญาตรี									A			B			A			2


			325			00325															P2			ผู้สื่อข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านวิเคราะห์สถานการณ์ข่าว			กลุ่มวิเคราะห์สถานการณ์ข่าว						7/1/08			10			7			30,200.00			0.00			0.00			0.00			0.00			19,716.38			0.00			0.00			0.00			0.00			300.00			0.00			0.00			0.00			6,000.00			0.00			0.00			600.00			1,500.00			0.00						5/10/23			38			9																					1			2			ปริญญาตรี									B			B			B			2


			375			00375															P2			ผู้สื่อข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านข่าวสถานการณ์และการผลิต			กลุ่มบริหารข่าวรายวัน						1/1/10			9			1			39,220.00			0.00			0.00			0.00			0.00			10,241.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,500.00			0.00						11/26/23			38			2																					10			6			ปริญญาตรี									A			B			A			2


			425			00425															P1			เจ้าหน้าที่เทคนิคระบบ MAM & Video Server			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านปฏิบัติการออกอากาศ			ฝ่ายเทคนิค MAM & Video Server						6/1/08			10			8			23,800.00			0.00			0.00			0.00			0.00			12,328.13			0.00			0.00			0.00			0.00			2,000.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			4,000.00			0.00			0.00						3/31/23			38			10																					6			8			ปริญญาตรี									B			B			B			2


			433			00433															P1			ผู้สื่อข่าว/ผู้ประกาศข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านข่าวสถานการณ์และการผลิต			กลุ่มบริหารข่าวรายวัน			ข่าวกีฬา			6/1/08			10			8			32,090.00			0.00			0.00			0.00			0.00			5,965.56			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			17,000.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,500.00			0.00						9/24/23			38			4																					2			2			ปริญญาตรี									B			B			B			3


			444			00444															P1			ช่างภาพ			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านผลิตรายการ			ฝ่ายช่างภาพ			ช่างภาพสตูดิโอข่าว			8/1/08			10			6			24,570.00			0.00			0.00			0.00			0.00			4,750.96			0.00			0.00			0.00			0.00			1,700.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			3,400.00			0.00			0.00						9/10/23			38			5																					2			0			ปริญญาตรี									B			B			B			2


			460			00460															P3			ผู้ช่วยบรรณาธิการข่าว/ผู้ประกาศข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านข่าวสถานการณ์และการผลิต			กลุ่มบริหารข่าวรายวัน						7/1/08			10			7			52,450.00			0.00			0.00			0.00			0.00			9,932.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,200.00			0.00			42,800.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,500.00			0.00						4/27/23			38			9																					8			0			ปริญญาตรี									B+			B+			B			2


			465			00465															P2			ช่างภาพข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านข่าวสถานการณ์และการผลิต			กลุ่มสร้างสรรค์ภาพข่าว						8/15/08			10			6			30,070.00			0.00			0.00			0.00			0.00			6,253.00			0.00			0.00			0.00			0.00			200.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			400.00			300.00			0.00						12/28/23			38			1																					4			6			ปริญญาตรี									B+			B+			B			2


			472			00472															P2			เจ้าหน้าที่บริหารระบบเครือข่ายสารสนเทศ			ส.ส.ท.			สำนักบริหาร						ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ						9/1/08			10			5			36,570.00			0.00			0.00			0.00			0.00			2,308.67			0.00			0.00			0.00			0.00			600.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,200.00			0.00			0.00						5/9/23			38			9																					3			6			ปริญญาตรี									B+			B			B			2


			262			00262															S1			หัวหน้างานสื่อสารข่าวและรายการ			ส.ส.ท.			สำนักสื่อสารและภาคีสัมพันธ์						ฝ่ายสื่อสารองค์การ			งานสื่อสารข่าวและรายการ			6/1/08			10			8			39,210.00			0.00			0.00			0.00			0.00			2,428.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			500.00			0.00						5/25/24			37			8																					5			4			ปริญญาตรี									B+			B+			A			2


			323			00323															P3			ผู้ช่วยบรรณาธิการข่าว/ผู้ประกาศข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านวิเคราะห์สถานการณ์ข่าว			กลุ่มวิเคราะห์สถานการณ์ข่าว						7/1/08			10			7			52,170.00			0.00			0.00			0.00			0.00			11,514.23			0.00			0.00			0.00			0.00			900.00			2,400.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,800.00			1,500.00			0.00						1/11/25			37			1																					3			9			ปริญญาตรี									A			A			A+			1


			329			00329															P2			ผู้สื่อข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านข่าวสถานการณ์และการผลิต			กลุ่มบริหารข่าวรายวัน						8/1/08			10			6			29,960.00			0.00			0.00			0.00			0.00			6,457.92			0.00			0.00			0.00			0.00			100.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			200.00			1,500.00			0.00						4/29/24			37			9																					5			0			ปริญญาตรี									B			B			B			2


			353			00353															S1			หัวหน้างานสื่อสารแบรนด์			ส.ส.ท.			สำนักสื่อสารและภาคีสัมพันธ์						ฝ่ายสื่อสารองค์การ			งานสื่อสารแบรนด์			11/2/09			9			3			49,990.00			0.00			0.00			0.00			0.00			3,117.13			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			500.00			0.00						2/4/25			37			0																					5			4			ปริญญาโท									A+			A			A+			1


			365			00365															P2			ผู้สื่อข่าว/ผู้ประกาศข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านข่าวยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อนวาระสังคม			กลุ่มข่าวและรายการข่าวยุทธศาสตร์ และการขับเคลื่อนวาระทางสังคม						1/4/10			9			1			43,070.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			2,400.00			0.00			4,200.00			37,400.00			0.00			0.00			0.00			4,800.00			1,500.00			0.00						4/29/24			37			9																					4			8			ปริญญาตรี									B			B			B			2


			376			00376															P2			ผู้สื่อข่าว/ผู้ประกาศข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านวิเคราะห์สถานการณ์ข่าว			กลุ่มวิเคราะห์สถานการณ์ข่าว						1/11/10			9			1			29,630.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			17,600.00			1,200.00			0.00			0.00			0.00			1,500.00			0.00						9/22/24			37			4																					5			0			ปริญญาตรี									B			B			B			3


			435			00435															P3			ผู้สื่อข่าวอาวุโส/ผู้ประกาศข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านข่าวสถานการณ์และการผลิต			กลุ่มบริหารข่าวรายวัน						6/1/08			10			8			44,590.00			0.00			0.00			0.00			0.00			16,894.17			0.00			0.00			0.00			0.00			1,500.00			1,200.00			2,100.00			16,000.00			0.00			0.00			0.00			3,000.00			1,500.00			0.00						11/6/24			37			3																					11			4			ปริญญาตรี									B+			B			B			2


			441			00441															P1			เจ้าหน้าที่ผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารและภาคีสัมพันธ์			ส.ส.ท.			สำนักสื่อสารและภาคีสัมพันธ์									งานผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารและภาคีสัมพันธ์			7/1/08			10			7			26,300.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						5/12/24			37			9																					0			7			ปริญญาตรี									B			B			C			3


			442			00442															P2			ช่างภาพ			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านผลิตรายการ			ฝ่ายช่างภาพ			ช่างภาพสตูดิโอข่าว			8/1/08			10			6			28,340.00			0.00			0.00			0.00			0.00			2,807.90			0.00			0.00			0.00			0.00			400.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			800.00			0.00			0.00						10/30/24			37			3																					0			0			ปริญญาตรี									B			B+			B			2


			467			00467															P2			ช่างภาพข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านข่าวสถานการณ์และการผลิต			กลุ่มสร้างสรรค์ภาพข่าว						8/15/08			10			6			32,090.00			0.00			0.00			0.00			0.00			14,258.44			0.00			0.00			0.00			0.00			600.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,200.00			300.00			0.00						9/24/24			37			4																					3			4			ปริญญาตรี									B+			A			A			2


			468			00468															P2			ผู้กำกับเวที			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านผลิตรายการ			ฝ่ายกำกับรายการและเวที			กำกับเวที			8/13/08			10			6			35,360.00			0.00			0.00			0.00			0.00			7,101.75			0.00			0.00			0.00			0.00			800.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,600.00			0.00			0.00						9/2/24			37			5																					10			4			ปริญญาตรี									B+			A+			A			2


			476			00476															P3			เจ้าหน้าที่สื่อสารและการตลาดออนไลน์อาวุโส			ส.ส.ท.			สำนักสื่อใหม่						ฝ่ายการตลาดดิจิทัลและวิเคราะห์ผลสื่อออนไลน์						9/1/08			10			5			39,030.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			2,100.00			0.00			0.00			0.00			600.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,200.00			0.00			0.00						3/5/24			37			11																					0			9			ปริญญาตรี									B			B			B			1


			509			00509															P2			ผู้สื่อข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว						กลุ่มข่าวสืบสวนสอบสวนและบริหารศูนย์ข่าวภูมิภาค			ศูนย์ข่าวภาคอีสาน			8/16/10			8			6			29,670.00			0.00			0.00			0.00			0.00			7,195.13			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			2,400.00			0.00			0.00			0.00			1,500.00			0.00						12/26/24			37			1																					5			3			ปริญญาตรี									A			B+			B			2


			521			00521															P3			เจ้าหน้าที่สื่อสารแบรนด์อาวุโส			ส.ส.ท.			สำนักสื่อสารและภาคีสัมพันธ์						ฝ่ายสื่อสารองค์การ			งานสื่อสารแบรนด์			7/1/08			10			7			40,740.00			0.00			0.00			0.00			0.00			2,213.75			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			500.00			0.00						3/5/24			37			11																					4			7			ปริญญาตรี									B+			A+			A			2


			598			00598															P2			เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลวิศวกรรม			ส.ส.ท.			สำนักวิศวกรรม			ด้านวางแผนและบริการวิศวกรรม			ฝ่ายข้อมูลและวางแผนวิศวกรรม						9/16/08			10			5			30,990.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						9/1/24			37			5																					0			0			ปริญญาโท									B			B+			A			1


			244			00244															P2			เจ้าหน้าที่เทคนิคระบบส่งสัญญาณ			ส.ส.ท.			สำนักวิศวกรรม			ด้านวิศวกรรมโครงข่าย			ฝ่ายระบบส่งสัญญาณ ภาค 1			ศูนย์วิศวกรรม จ.สระแก้ว			6/1/08			10			8			28,660.00			0.00			0.00			0.00			0.00			7,920.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,400.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			2,800.00			600.00			0.00						9/30/25			36			4																					4			11			ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) / อนุปริญญา									A			A			A			2


			280			00280															P2			ผู้ประกาศข่าว/ผู้สื่อข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านวิเคราะห์สถานการณ์ข่าว			กลุ่มวิเคราะห์สถานการณ์ข่าว						6/1/08			10			8			49,370.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			134,400.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,500.00			0.00						12/5/25			36			2																					3			3			ปริญญาตรี									A			A			A+			2


			327			00327															P2			ช่างภาพข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว						กลุ่มข่าวสืบสวนสอบสวนและบริหารศูนย์ข่าวภูมิภาค			ศูนย์ข่าวภาคเหนือ			7/21/08			10			7			29,310.00			0.00			0.00			0.00			0.00			15,141.50			0.00			0.00			0.00			0.00			1,100.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			2,200.00			300.00			0.00						3/27/25			36			10																					3			5			ปริญญาตรี									B			B			B			2


			362			00362															O1			ผู้ช่วยช่างภาพ			ส.ส.ท.			สำนักข่าว						กลุ่มสนับสนุนการบริหารสำนักข่าว						1/4/10			9			1			15,310.00			0.00			0.00			0.00			0.00			887.50			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			300.00			0.00						3/29/25			36			10																					8			0			ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)									B			B			B			โทษ


			368			00368															P2			ครีเอทีฟ			ส.ส.ท.			สำนักรายการ			ด้านวางแผนและพัฒนารายการ			ฝ่ายส่งเสริมรายการ						1/4/10			9			1			31,560.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						9/6/25			36			5																					1			8			ปริญญาตรี									B			B+			B			2


			430			00430															P2			ผู้สื่อข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านข่าวสถานการณ์และการผลิต			กลุ่มบริหารข่าวรายวัน						6/1/08			10			8			29,860.00			0.00			0.00			0.00			0.00			3,722.67			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,500.00			0.00						5/5/25			36			9																					1			2			ปริญญาตรี									B+			B+			B			3


			443			00443															P2			ช่างภาพ			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านผลิตรายการ			ฝ่ายช่างภาพ			ช่างภาพผลิตรายการ			8/1/08			10			6			35,160.00			0.00			0.00			0.00			0.00			13,091.46			0.00			0.00			0.00			0.00			1,100.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			2,200.00			0.00			0.00						9/26/25			36			4																					4			6			ปริญญาตรี									A			A			A			1


			480			00480															P1			เจ้าหน้าที่เสียง			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านผลิตรายการ			ฝ่ายกำกับงานเสียง			กำกับงานเสียง			1/5/09			10			1			27,650.00			0.00			0.00			0.00			0.00			6,994.67			0.00			0.00			0.00			0.00			2,000.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			4,000.00			0.00			0.00						5/9/25			36			9																					2			9			ปริญญาตรี									B+			B			A			2


			494			00494															P1			ผู้สื่อข่าว-เว็บไซต์			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านข่าวสถานการณ์และการผลิต			กลุ่มบริหารข่าวรายวัน			งาน Online First			8/2/10			8			6			27,390.00			0.00			0.00			0.00			0.00			3,859.15			0.00			0.00			0.00			0.00			700.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,400.00			1,000.00			0.00						11/21/25			36			2																					4			0			ปริญญาตรี									B			B			B			2


			501			00501															O1			ผู้ช่วยช่างภาพ			ส.ส.ท.			สำนักข่าว						กลุ่มข่าวสืบสวนสอบสวนและบริหารศูนย์ข่าวภูมิภาค			ศูนย์ข่าวภาคใต้			6/1/08			10			8			16,770.00			0.00			0.00			0.00			0.00			6,540.50			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			400.00			2,400.00			0.00			300.00			0.00						11/3/25			36			3																					3			4			มัธยมศึกษาตอนต้น									A			B			B			2


			293			00293															P2			เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา			ส.ส.ท.			สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ						ฝ่ายวิจัยและพัฒนา						6/1/08			10			8			30,350.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						11/13/26			35			3																					2			2			ปริญญาตรี									A			A			B			2


			322			00322															P2			โปรดิวเซอร์ข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านข่าวสถานการณ์และการผลิต			กลุ่มศิลปวัฒนธรรมและบันเทิง						7/1/08			10			7			31,490.00			0.00			0.00			0.00			0.00			5,294.38			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,000.00			0.00						8/5/26			35			6																					2			0			ปริญญาตรี									B+			B			A			2


			326			00326															P2			ผู้สื่อข่าว/ผู้ประกาศข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านข่าวสถานการณ์และการผลิต			กลุ่มบริหารข่าวรายวัน						7/16/08			10			7			36,060.00			0.00			0.00			0.00			0.00			5,570.50			0.00			0.00			0.00			0.00			300.00			0.00			0.00			7,800.00			1,800.00			0.00			0.00			600.00			1,500.00			0.00						3/28/26			35			10																					1			11			ปริญญาโท									B			B			B			2


			357			00357															P2			เจ้าหน้าที่ตัดต่อข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านข่าวสถานการณ์และการผลิต			กลุ่มตัดต่อลำดับภาพ						1/1/10			9			1			31,600.00			0.00			0.00			0.00			0.00			8,313.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,400.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			2,800.00			600.00			0.00						6/23/26			35			7																					1			4			ปริญญาตรี									A			B+			A			1


			367			00367															P2			เจ้าหน้าที่ตัดต่อรายการ			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านผลิตรายการ			ฝ่ายตัดต่อรายการและ Play out			ตัดต่อรายการ			1/4/10			9			1			32,300.00			0.00			0.00			0.00			0.00			3,942.75			0.00			0.00			0.00			0.00			200.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			400.00			0.00			0.00						7/22/26			35			6																					5			1			ปริญญาตรี									A			A			A			2


			436			00436															P2			ผู้สื่อข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านวิเคราะห์สถานการณ์ข่าว			กลุ่มวิเคราะห์สถานการณ์ข่าว						6/1/08			10			8			30,370.00			0.00			0.00			0.00			0.00			12,497.35			0.00			0.00			0.00			0.00			100.00			0.00			0.00			0.00			3,600.00			0.00			0.00			200.00			1,500.00			0.00						1/20/27			35			0																					1			10			ปริญญาตรี									B+			B			B			2


			445			00445															P1			ช่างภาพ			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านผลิตรายการ			ฝ่ายช่างภาพ			ช่างภาพสตูดิโอข่าว			8/1/08			10			6			25,200.00			0.00			0.00			0.00			0.00			4,331.88			0.00			0.00			0.00			0.00			1,500.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			3,000.00			0.00			0.00						6/18/26			35			7																					5			0			มัธยมศึกษาตอนต้น									B			B			B			2


			464			00464															P1			ช่างภาพ			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านผลิตรายการ			ฝ่ายช่างภาพ			ช่างภาพสตูดิโอข่าว			8/1/08			10			6			25,420.00			0.00			0.00			0.00			0.00			4,221.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,600.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			3,200.00			0.00			0.00						7/21/26			35			6																					4			4			ปริญญาตรี									B			B			B			2


			538			00538															P2			ครีเอทีฟ			ส.ส.ท.			สำนักรายการ			ด้านผลิตและจัดหารายการ			ฝ่ายรายการประเด็นทางสังคม						7/1/08			10			7			32,440.00			0.00			0.00			0.00			0.00			826.04			0.00			0.00			0.00			0.00			300.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			600.00			500.00			0.00						1/24/27			35			0																					0			2			ปริญญาตรี									B+			A			A			2


			563			00563															P2			ผู้ช่วยโปรดิวเซอร์ข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านข่าวสถานการณ์และการผลิต			กลุ่มโปรดิวเซอร์ข่าว						6/1/08			10			8			29,590.00			0.00			0.00			0.00			0.00			6,912.50			0.00			0.00			0.00			0.00			400.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			800.00			500.00			0.00						5/5/26			35			9																					1			7			ปริญญาตรี									B+			B			B			2


			564			00564															P1			เจ้าหน้าที่เทคนิคถ่ายทอดนอกสถานที่			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านปฏิบัติการออกอากาศ			ฝ่ายถ่ายทอดนอกสถานที่						6/1/08			10			8			24,300.00			0.00			0.00			0.00			0.00			5,462.50			0.00			0.00			0.00			0.00			900.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,800.00			300.00			0.00						8/7/26			35			6																					1			3			ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) / อนุปริญญา									B			A			B			2


			285			00285															P2			เจ้าหน้าที่ Play out			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านผลิตรายการ			ฝ่ายตัดต่อรายการและ Play out			Play out			6/1/08			10			8			29,110.00			0.00			0.00			0.00			0.00			12,226.67			0.00			0.00			0.00			0.00			1,300.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			2,600.00			0.00			0.00						10/31/27			34			3																					2			0			มัธยมศึกษาตอนปลาย									B			B			B			1


			286			00286															P3			ผู้ช่วยบรรณาธิการข่าว/ผู้ประกาศข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านข่าวสถานการณ์และการผลิต			กลุ่มศิลปวัฒนธรรมและบันเทิง						6/1/08			10			8			48,770.00			0.00			0.00			0.00			0.00			7,395.38			0.00			0.00			0.00			0.00			100.00			0.00			0.00			34,800.00			0.00			0.00			0.00			200.00			1,500.00			0.00						5/6/27			34			9																					2			6			ปริญญาโท									A			A			A			2


			358			00358															P2			ช่างภาพข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านข่าวสถานการณ์และการผลิต			กลุ่มสร้างสรรค์ภาพข่าว						1/4/10			9			1			34,280.00			0.00			0.00			0.00			0.00			8,672.08			0.00			0.00			0.00			0.00			200.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			400.00			300.00			0.00						4/2/27			34			10																					2			3			ปริญญาตรี									A			A+			A			2


			437			00437															P2			เจ้าหน้าที่กราฟิก			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านผลิตรายการ			ฝ่ายกราฟิก						6/1/08			10			8			29,320.00			0.00			0.00			0.00			0.00			4,874.60			0.00			0.00			0.00			0.00			200.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			400.00			0.00			0.00						9/25/27			34			4																					1			2			ปริญญาตรี									B+			B+			B			2


			453			00453															P3			ผู้ช่วยบรรณาธิการข่าว/ผู้ประกาศข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว						กลุ่มข่าวสืบสวนสอบสวนและบริหารศูนย์ข่าวภูมิภาค			งานข่าวสืบสวนสอบสวน			7/1/08			10			7			40,730.00			0.00			0.00			0.00			0.00			4,917.94			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,500.00			0.00						4/29/27			34			9																					0			4			ปริญญาตรี									A			B+			B			1


			455			00455															P2			ผู้ช่วยโปรดิวเซอร์ข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านข่าวสถานการณ์และการผลิต			กลุ่มโปรดิวเซอร์ข่าว						7/1/08			10			7			29,230.00			0.00			0.00			0.00			0.00			5,855.98			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,000.00			0.00						10/7/27			34			4																					1			0			ปริญญาตรี									B+			B			A			2


			471			00471															P2			ผู้สื่อข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านข่าวสถานการณ์และการผลิต			กลุ่มบริหารข่าวรายวัน			ข่าวกีฬา			8/1/08			10			6			33,910.00			0.00			0.00			0.00			0.00			4,154.06			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,000.00			0.00						11/8/27			34			3																					1			6			ปริญญาตรี									A			B+			A			2


			495			00495															P1			ผู้ประกาศข่าว/ผู้สื่อข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านข่าวสถานการณ์และการผลิต			กลุ่มบริหารข่าวรายวัน			ผู้ประกาศข่าว			8/16/10			8			6			33,480.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			700.00			2,800.00			300.00			41,800.00			0.00			0.00			0.00			1,400.00			1,000.00			0.00						1/25/28			34			0																					0			3			ปริญญาตรี									B			B			B			2


			508			00508															P1			ช่างภาพข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว						กลุ่มข่าวสืบสวนสอบสวนและบริหารศูนย์ข่าวภูมิภาค			ศูนย์ข่าวภาคอีสาน			8/2/10			8			6			27,150.00			0.00			0.00			0.00			0.00			9,881.25			0.00			0.00			0.00			0.00			100.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			200.00			1,500.00			0.00						11/3/27			34			3																					1			0			ปริญญาตรี									A			A			B			2


			565			00565															P3			ผู้สื่อข่าวอาวุโส			ส.ส.ท.			สำนักข่าว						กลุ่มข่าวสืบสวนสอบสวนและบริหารศูนย์ข่าวภูมิภาค			รายการเปิดปม			7/1/08			10			7			36,160.00			0.00			0.00			0.00			0.00			3,337.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,500.00			0.00						7/8/27			34			7																					0			6			ปริญญาตรี									B+			A			B			2


			567			00567															P2			เลขานุการและธุรการสำนัก			ส.ส.ท.			สำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ									เลขานุการ-ธุรการสำนัก			9/1/08			10			5			34,280.00			0.00			0.00			0.00			0.00			5,558.44			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			500.00			0.00						4/10/27			34			10																					1			1			ปริญญาตรี									B+			B+			A+			1


			722			00722															O1			พนักงานขับรถ			ส.ส.ท.			สำนักบริหาร						ฝ่ายบริหารทั่วไป			งานบริหารทั่วไป			6/1/08			10			8			17,830.00			0.00			0.00			0.00			0.00			12,990.79			0.00			0.00			0.00			0.00			800.00			0.00			0.00			0.00			0.00			500.00			0.00			1,600.00			300.00			0.00						12/17/27			34			1																					1			2			0									B+			A			B			2


			450			00450															P2			ผู้ช่วยโปรดิวเซอร์ข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านวิเคราะห์สถานการณ์ข่าว			กลุ่มวิเคราะห์สถานการณ์ข่าว						7/1/08			10			7			30,080.00			0.00			0.00			0.00			0.00			11,591.67			0.00			0.00			0.00			0.00			1,000.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			2,000.00			600.00			0.00						11/23/28			33			2																					1			2			ปริญญาโท									A			A			A			2


			454			00454															P2			เจ้าหน้าที่ให้บริการภาพข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว						กลุ่มแผนและยุทธศาสตร์ข่าว			งานหารายได้			7/1/08			10			7			32,740.00			0.00			0.00			0.00			0.00			6,448.75			0.00			0.00			0.00			0.00			1,600.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			3,200.00			1,000.00			0.00						9/4/28			33			5																					0			4			ปริญญาตรี									A			A			A+			2


			456			00456															P1			ผู้สื่อข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านข่าวสถานการณ์และการผลิต			กลุ่มบริหารข่าวรายวัน						7/1/08			10			7			27,980.00			0.00			0.00			0.00			0.00			5,780.67			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,800.00			0.00			0.00			0.00			1,000.00			0.00						10/17/28			33			3																					0			4			ปริญญาตรี									B			B			B			2


			466			00466															P2			ช่างภาพข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านข่าวสถานการณ์และการผลิต			กลุ่มสร้างสรรค์ภาพข่าว						8/1/08			10			6			33,260.00			0.00			0.00			0.00			0.00			14,143.75			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			300.00			0.00						8/26/28			33			5																					0			4			ปริญญาตรี									A			A+			A			2


			477			00477															P2			เจ้าหน้าที่เนื้อหาออนไลน์ (Website & Application)			ส.ส.ท.			สำนักสื่อใหม่						ฝ่ายเนื้อหาออนไลน์			งานเนื้อหาออนไลน์ - Website & Application			9/1/08			10			5			29,390.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						9/23/28			33			4																					1			3			ปริญญาตรี									B			A			B			2


			496			00496															P1			ผู้ประกาศข่าว/ผู้สื่อข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านข่าวสถานการณ์และการผลิต			กลุ่มบริหารข่าวรายวัน			ผู้ประกาศข่าว			8/16/10			8			6			34,310.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,400.00			0.00			300.00			76,200.00			0.00			0.00			0.00			2,800.00			1,000.00			0.00						11/4/28			33			3																					2			1			ปริญญาตรี									A			B+			B			2


			537			00537															P2			ครีเอทีฟ			ส.ส.ท.			สำนักรายการ			ด้านผลิตและจัดหารายการ			ฝ่ายรายการประเด็นทางสังคม						7/1/08			10			7			32,310.00			0.00			0.00			0.00			0.00			626.04			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			500.00			0.00						6/8/28			33			8																					0			3			ปริญญาตรี									A			A+			A			2


			566			00566															P2			เจ้าหน้าที่ประสานงาน			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านข่าวยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อนวาระสังคม						รายการสถานีประชาชน			7/1/08			10			7			30,200.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,500.00			0.00						6/9/28			33			8																					0			0			ปริญญาตรี									B+			B+			B			2


			571			00571															P3			เจ้าหน้าที่พัฒนาเครือข่ายสื่อพลเมืองอาวุโส			ส.ส.ท.			สำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ						ฝ่ายพัฒนาเครือข่ายสื่อพลเมือง						2/16/09			10			0			35,970.00			0.00			0.00			0.00			0.00			2,350.25			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						3/30/28			33			10																					2			0			ปริญญาตรี									B+			B+			B			2


			364			00364															P2			ผู้ประกาศข่าว/ผู้สื่อข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านวิเคราะห์สถานการณ์ข่าว			กลุ่มวิเคราะห์สถานการณ์ข่าว						1/4/10			9			1			54,470.00			0.00			0.00			0.00			0.00			13,346.35			0.00			0.00			0.00			0.00			200.00			0.00			0.00			205,800.00			0.00			0.00			0.00			400.00			1,500.00			0.00						8/9/29			32			6																					0			9			ปริญญาตรี									A+			A+			A+			1


			369			00369															P2			เจ้าหน้าที่ศิลปกรรม			ส.ส.ท.			สำนักโทรทัศน์และวิทยุ			ด้านผลิตรายการ			ฝ่ายศิลปกรรม						1/4/10			9			1			36,010.00			0.00			0.00			0.00			0.00			2,531.25			0.00			0.00			0.00			0.00			1,000.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			2,000.00			0.00			0.00						11/23/29			32			2																					6			3			ปริญญาตรี									A			A			A+			1


			452			00452															P3			เจ้าหน้าที่พัฒนาเครือข่ายสื่อพลเมืองอาวุโส			ส.ส.ท.			สำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ						ฝ่ายพัฒนาเครือข่ายสื่อพลเมือง						7/1/08			10			7			37,780.00			0.00			0.00			0.00			0.00			2,186.88			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			3,000.00			0.00			500.00			0.00						4/8/29			32			10																					0			4			ปริญญาตรี									B+			A			B			2


			459			00459															P2			ผู้สื่อข่าว/ผู้ประกาศข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านข่าวสถานการณ์และการผลิต			กลุ่มบริหารข่าวรายวัน			ข่าวกีฬา			7/1/08			10			7			37,440.00			0.00			0.00			0.00			0.00			7,765.62			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			900.00			11,200.00			600.00			0.00			0.00			0.00			1,000.00			0.00						3/19/29			32			10																					0			4			ปริญญาตรี									B+			B			A			2


			461			00461															P2			ผู้สื่อข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านข่าวยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อนวาระสังคม			กลุ่มข่าวและรายการข่าวยุทธศาสตร์ และการขับเคลื่อนวาระทางสังคม						7/1/08			10			7			31,060.00			0.00			0.00			0.00			0.00			25,380.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1,400.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			2,800.00			1,500.00			0.00						4/21/29			32			9																					0			4			ปริญญาตรี									A			B			B			2


			512			00512															P1			วิศวกร			ส.ส.ท.			สำนักวิศวกรรม			ด้านวิศวกรรมโครงข่าย			ฝ่ายระบบส่งสัญญาณ ภาค 2			ศูนย์วิศวกรรม จ.สงขลา			8/2/10			8			6			26,930.00			0.00			0.00			0.00			0.00			6,741.33			0.00			0.00			0.00			0.00			1,600.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			3,000.00			600.00			0.00						8/4/29			32			6																					0			3			ปริญญาตรี									A			A			A			2


			536			00536															P2			ครีเอทีฟ			ส.ส.ท.			สำนักรายการ			ด้านผลิตและจัดหารายการ			ฝ่ายรายการคุณภาพชีวิต						7/1/08			10			7			32,480.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			500.00			0.00						3/6/29			32			11																					0			0			ปริญญาตรี									B+			B			B			2


			483			00483															P1			ผู้ช่วยโปรดิวเซอร์ข่าว			ส.ส.ท.			สำนักข่าว			ด้านข่าวยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อนวาระสังคม			กลุ่มข่าวและรายการข่าวยุทธศาสตร์ และการขับเคลื่อนวาระทางสังคม						3/1/09			9			11			26,780.00			0.00			0.00			0.00			0.00			6,476.17			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						5/21/30			31			8																					0			4			ปริญญาตรี									B			B+			B			2


			723			00723															O1			พนักงานรับส่งเทป			ส.ส.ท.			สำนักข่าว						กลุ่มสนับสนุนการบริหารสำนักข่าว						6/1/08			10			8			15,920.00			0.00			0.00			0.00			0.00			4,134.46			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			300.00			1,000.00						10/19/30			31			3																					0			0			มัธยมศึกษาตอนต้น									B			B			B			2
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แผนเตรียมบพนักงานทดแทนตําแหนงสําคัญของสํานัก

ประเมินความพรอมพนักงานทดแทนในตําแหนงสําคัญ

ช่ือตําแหนงสําคัญ
ช่ือเจาหนาที่

ที่อยูในตําแหนง

ช่ือพนักงานที่มี

ความพรอมทันที

ข่ือพนักงานที่มี

ความพรอมในอีก 1 ป

ช่ือพนักงานที่มี

ความพรอมในอีก 2 ป หรือมากกวา(*)

1.

2.

3.

4.

5.

นิยามความสามารถในการปรับระดับตําแหนง
มีความพรอมทันที ผูท่ีมีความสามารถท่ีจะปรับระดับตําแหนงไดทันที
มีความพรอมในอีก 1 ป ผูท่ียังตองไดรับการหนุนชวยในระยะอีก 1 ปขางหนา, ยังคงตองการไดรับการ พัฒนาใหมีประสบการณอีกเพ่ือความมั่นใจ, ท้ังความรู และทักษะ
มีความพรอมในอีก 2 ป ผูท่ียังตองพัฒนาศักยภาพเปนระยะเวลาอีก 2 ป, ยังคงตองการประสบการเพ่ิมเติม ท้ังความรู ทักษะท่ีจําเปนสําหรับระดับตําแหนงถัดไป
มากกวา 2 ป (*) ผูท่ีดูแลวนาจะมีศักยภาพสําหรับระดับตําแหนงถัดไป
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ตําแหนงงานที่มีแนวโนมหมดความจําเปน

ตําแหนงงาน ฝาย/งาน
เน่ืองจากจางเปน 

Outsource ได

เน่ืองจากงานไดมีการ

ปรับเปลี่ยนไปตาม

เทคโนโลยี

อื่นๆ

1. /

2. /

3. /

4. 

5. 

6. 

7. 



ตําแหนงงานที่มีโอกาสลดลง

ตําแหนงงาน ฝาย/งาน เน่ืองจากงานท่ีมีปริมาณลดลง เน่ืองจากงานท่ีมีทับซอน

1. /

2. /

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 



Core Competency

HR Information SystemTPBS Career System

People Plan Review JF JD

OKRs

รายงานผลการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย ์ปี 2563



ระบบการบริหารความก้าวหน้าทางอาชีพ (Career Management System)
องคก์ารกระจายเสยีงและแพรภ่าพสาธารณะแหง่ประเทศไทย (ส.ส.ท.)



3. เพือ่กระตุน้ให้

พนกังาน ใสใ่จพฒันา

ความสามารถ และ

พฤตกิรรม เพือ่ให้

พรอ้มทีจ่ะรบัผดิชอบ

งานสงูขึน้

2

1. เพือ่รกัษาพนกังานทีม่ี

ผลงานดเีด่นใหค้งอยูแ่ละเป็น

กาํลงัสาํคญัในการขบัเคลือ่น

องคก์ร โดยสนบัสนุนใหไ้ด้

เตบิโตกา้วหน้าในหน้าทีก่าร

งาน ไดท้าํงานทีท่า้ทาย และ

ไดร้บัคา่ตอบแทนทีส่งูขึน้ 

1 3

2.เพือ่คดัสรรพนกังานทีม่ี

ความรู ้ทกัษะ พฤตกิรรม

(Competency) เหนือกว่า

พนกังานในระดบัเดยีวกนั

ใหเ้ลื่อนขึน้ไปรบัผดิชอบ

งานทีย่ากขึน้ สาํคญัมากขึน้ 

และมคีวามรบัผดิชอบสงูขึน้ 

4. เพือ่เตรยีม

พนกังานทดแทนการ

เกษยีณอายหุรอืพน้

สภาพของตาํแหน่ง

สาํคญั

4

องค์กรและพนักงาน เติบโตไป

ด้วยกัน โดย

• พนกังานควรมคีวามกา้วหนา้ใน

อาชพีทีส่อดคลอ้งกบัความสามารถ

และความถนดัทีต่อ้งไดร้บับทบาท

ความรบัผดิชอบทีสู่งขึน้

• ขณะเดยีวกนัความสามารถและ

คณุลกัษณะของพนกังานทีเ่ตบิโตนัน้

เป็นสิ่งทีอ่งคก์รตอ้งการเพือ่สรา้ง

องคก์รใหเ้ตบิโตตามเปา้หมายและ

พนัธกจิขององคก์ร

• พรอ้มกบัรางวลัและประโยขนท์ี่

เพิ่มขึน้

วัตถุประสงคข์องการบริหารความก้าวหน้าทางอาชีพ (Career Management)



การเติบโตตามโครงสร้างระดบัตาํแหน่งและหลกัเกณฑ์

3

3

UC ผูอ้าํนวยการ สสท / รองผูอ้าํนวยการ สสท

E3 ผูอ้าํนวยการสาํนกั

E2 ผูอ้าํนวยการสาํนกั

E1
ผูอ้าํนวยการสํานกั / ผูอ้าํนวยการศนูย ์/  ผูช้ว่ยผูอ้าํนวยการ

สํานกั

M2 ผูอ้าํนวยการศนูย ์/ ผูช้ว่ยอาํนวยการสํานกั / ผูจ้ดัการฝ่าย

M1 ผูจ้ดัการฝ่าย

S2 / P4 หวัหน้างาน / ผูช้าํนาญการ

S1 / P3 หวัหน้างาน / เจา้หน้าทีอ่าวุโส

P2 เจา้หน้าที่

P1 เจา้หน้าที่

O2 พนกังาน

O1 พนกังาน

SP5 ผูเ้ชีย่วชาญพเิศษ

SP4 ผูเ้ชีย่วชาญ

SP3 ผูเ้ชีย่วชาญ

SP2 ผูช้าํนาญการอาวุโส

SP1 ผูช้าํนาญการอาวุโส

Managerial Career

Operative Career

Specialist Career

• ตําแหน่งงานวา่ง
• ผลงานยอ้นหลัง
• ประสบการณ์ (อายงุานในระดับ)
• ทักษะการบรหิาร (Managerial Competency
• ภาวะผูนํ้า

• ผลงานยอ้นหลัง
• ประสบการณ์ (อายงุานในระดับ)
• คา่งาน (Job Evaluation)
• ทักษะในงาน Functional Competency
• สดัสว่นการปรับระดับ(ภาระผกูพันองคก์รระยะยาว)

• ผลงานยอ้นหลัง
• ประสบการณ์ (อายงุานในระดับ)
• คา่งาน (Job Evaluation)
• ทักษะในงาน Functional Competency
• ผลงานเชงิประจกีษ์ (Success Story)
• สดัสว่นการปรับระดับ (ภาระผกูพันองคก์รระยะ

ยาว)



คาํนิยามบทบาทหนา้ท่ีในระดบั
Job 

Grade Position Title
Role & Responsibility

ระดบัความรูท้ ีต่อ้งการ
Management Role Specialist Role

S2/P4 หัวหนา้งาน / 
ผูชํ้านาญการ

รับผดิชอบงานทีม่คีวามซบัซอ้นยุง่ยาก ซึง่
ตอ้งอาศัยความรู ้ทักษะและประสบการณ์เพือ่
บรหิารจดัการงานใหบ้รรล ุตลอดจน
รับผดิชอบงานบรหิาร งานอํานวยการ การ
กํากับทศิทางของกลุม่งานหรอืแผนงานหรอื
โครงการหลายโครงการภายใตแ้ผนงานให ้
สําเร็จ

รับผดิชอบงานทีต่อ้งอาศยัความ
ชํานาญและสามารถนําความรูแ้ละ
ประสบการณใ์นงานบางอยา่งมา
สงัเคราะหต์ามบทบาทหนา้ทีข่อง
ตนเองได ้

ความรูร้ะดับที ่7: ปรญิญาตร ี
มคีวามรูใ้นระดับ 6 และสามารถประยกุตค์วามรูแ้ละประสบการณห์ลายอยา่งในสาย
วชิาชพี และอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่วเิคราะห ์วางแผน แกปั้ญหาหรอืใหคํ้าแนะนํา
ปรกึษาในสถานการณ์ทียุ่ง่ยากซบัซอ้นเพือ่ใหง้านบรรลตุามพันธกจิทีตั่ง้ไว ้

S1/P3 หัวหนา้งาน / 
เจา้หนา้ทีอ่าวโุส

รับผดิชอบงานทีต่อ้งอาศัยความรู ้ทักษะและ
ประสบการณ์ในการวางแผน กําหนด
ทศิทางและบรหิารจดัการงานใหบ้รรลตุาม
เป้าหมาย ตลอดจนรับผดิชอบงานอํานวยการ 
การกํากับทศิทางของงานหรอืโครงการให ้
สําเร็จ

รับผดิชอบงานประจําทีต่อ้งอาศัยตาม
ความชํานาญในงาน ดําเนนิการ
สนับสนุนและบรกิารงานตา่งๆซึง่มี
ขัน้ตอนหรอืแนวทางหรอืคําสั่งในการ
ปฏบัิตงิานอยา่งชดัเจน มกีารสอนงาน
นอ้งในทมีงาน และตดัสนิใจเบือ้งตน้
ได้

ความรูร้ะดับที ่6: ปรญิญาตร ี 
มคีวามรูใ้นระดับ 5 และสามารถประยกุตค์วามรูแ้ละประสบการณ์บางอยา่งทีม่อียูใ่น
งานเพือ่วเิคราะห ์วางแผน  แกปั้ญหาหรอืใหคํ้าแนะนําปรกึษาเพือ่ใหง้านบรรลตุาม
พันธกจิทีตั่ง้ไว ้

P2 เจา้หนา้ที่
รับผดิชอบงานประจําทีต่อ้งอาศัยความรูท้างวชิาการและความชํานาญในงาน 
ดําเนนิการ สนับสนุนและใหบ้รกิารงานตา่งๆซึง่มขีัน้ตอนหรอืแนวทางหรอืคําสั่งในการ
ปฏบัิตงิานอยา่งชดัเจน ภายใตก้ารกํากบัดแูลของผูบ้งัคบับญัชา

ความรูร้ะดับที ่5: ปรญิญาตร ีสาขาทีต่อ้งการในงาน 
มคีวามรูใ้นระดับ 4 และมคีวามเขา้ใจ พรบ.กฎเกณฑ ์ระเบยีบ ขัน้ตอนการดําเนนิการ 
หลักการ แนวคดิ ระบบและทฤษฎขีองงานทีต่นเองทําอยูอ่ยา่งชํานาญ

P1 เจา้หนา้ที่
รบัผดิชอบงานประจาํทีต่อ้งอาศยัความรูท้างวชิาการ โดยปฏบัิตติามลําดับขัน้ตอน
ซึง่ตอ้งมผีูก้ํากบัดแูลอยา่งใกลช้ดิ ตลอดจนสนับสนุนและอํานวยความสะดวกใน
กจิกรรมตา่งๆ

ความรูร้ะดับที ่4: ปรญิญาตร ีสาขาทีต่อ้งการในงาน

O2 พนักงาน

รับผดิชอบงานดา้นซอ่มบํารงุ งานธุรการ การบันทกึขอ้มลู รายงานการประชมุ ตลอดจน
การประสานงานของสํานัก สนับสนุนและบรกิารงานตา่งๆซึง่มขีัน้ตอนหรอืแนวทางหรอื
คําสั่งในการปฏบัิตงิานอยา่งชดัเจนภายใตก้ารกํากับดแูลอยา่งใกลช้ดิของผูบั้งคับบัญชา

ความรูร้ะดับที ่3: ปวส. 
และสามารถใชง้านโปรแกรมคอมพวิเตอรพ์ืน้ฐานไดอ้ยา่งคลอ่งแคลว่

O1 พนักงาน
รับผดิชอบงานขับรถยนต ์รวมถงึชว่ยเหลอื และสนับสนุนงานตา่งๆของชา่งภาพภายใต ้
การกํากับดแูลอยา่งใกลช้ดิของผูบั้งคับบัญชา

ความรูร้ะดับที ่2: ปวช./มัธยมปลาย มใีบขับขีย่านพาหนะ(รถยนต)์ และสามารถใช ้
งานโปรแกรมคอมพวิเตอรพ์ืน้ฐานได ้ 4



5

Job 
Grade Position Title Role & Responsibility ระดบัความรูท้ ีต่อ้งการManagement Role Specialist Role

E3 / SP5 ผูอํ้านวยการสํานัก / 
ผูเ้ชีย่วชาญพเิศษ

รับผดิชอบตอ่ความสําเร็จของสํานกัและองคก์ร โดยการ
กําหนดทศิทาง วางแผนเชงิกลยทุธ ์พัฒนา บรหิารจัดการ
สํานักซึง่มคีวามหลากหลาย ซบัซอ้น ใหเ้ชือ่มโยงและ
ดําเนนิไปในทศิทางเดยีวกันขององคก์ร สามารถสรา้ง
วสิัยทัศนแ์ละกําหนดแนวทางการปฏบัิตงิาน ตลอดจนให ้
คําปรกึษาแกบ่คุลากรของสํานักเพือ่บรรลตุามวสิัยทัศนแ์ละ
ภารกจิขององคก์ร

เป็นผูเ้ชีย่วชาญrพเิศษทีม่ ี
ความสามารถบรหิารจดัการองค์
ความรูใ้นสายงาน สามารถวางแผน
เชงิเทคนคิ สามารถวางแผน และ
ถา่ยทอดประสบการณแ์ละความรู ้
ทางสายอาชพีใหเ้ขา้กับบรบิทของ
องคก์ร เพิอ่ใหอ้งคก์รสามารถบรรลุ
พันธกจิทีไ่ดกํ้าหนดไว ้

มคีวามรูร้ะดับ 9 : ปรญิญาโทหรอืเทยีบเทา่ 
มคีวามรูใ้นระดับที ่8 และเป็นทีย่อมรับวา่เป็นผูเ้ชีย่วชาญในสาขานัน้ๆ 
เนือ่งจากมปีระสบการณ์และความรูท้ีล่กึซึง้และกวา้งขวางเป็นทีป่รกึษา
ในการปฏบัิตงิานใหก้ับหน่วยงานอืน่ๆได ้นอกจากนัน้ ยังตอ้งมคีวามรู ้
ความเขา้ใจในภาพกวา้งขององคค์วามรูใ้นองคก์ร สามารถเชือ่มโยง
ความรูเ้หลา่นีเ้ขา้กับนโยบายเชงิกลยทุธแ์ละยทุธศาสตรข์อง สสท.

E2 / SP4 ผูอํ้านวยการสํานัก / 
ผูเ้ชีย่วชาญ

รับผดิชอบตอ่ความสําเร็จของสํานักและองคก์ร โดยการ
กําหนดทศิทาง วางแผนเชงิกลยทุธ ์พฒันา บรหิาร
จดัการสํานกัในความรับผดิชอบใหเ้ชือ่มโยงและดําเนนิไป
ในทศิทางเดยีวกันขององคก์ร สามารถสรา้งวสิัยทัศนแ์ละ
กําหนดแนวทางการปฏบัิตงิาน ตลอดจนใหคํ้าปรกึษาแก่
บคุลากรของสํานักเพือ่บรรลตุามวสิัยทัศนแ์ละภารกจิของ
องคก์ร

เป็นผูเ้ชีย่วชาญทีส่ามารถวางแผน
เชงิเทคนคิเฉพาะมาประยกุต ์และ
สังเคราะหป์ระสบการณ์และความรูท้าง
สายอาชพีใหเ้ขา้กบับรบิทขององคก์ร 
เพิอ่ใหอ้งคก์รสามารถบรรลพัุนธกจิที่
ไดกํ้าหนดไว ้อาจเป็นแง่นโยบาย 
ปฏบัิตกิาร หรอืสนับสนุน

มคีวามรูร้ะดับ 9 : ปรญิญาโทหรอืเทยีบเทา่ 
มคีวามรูใ้นระดับที ่8 และเป็นทีย่อมรับวา่เป็นผูเ้ชีย่วชาญในสาขานัน้ๆ 
เนือ่งจากมปีระสบการณ์และความรูท้ีล่กึซึง้และกวา้งขวางเป็นทีป่รกึษา
ในการปฏบัิตงิานใหก้ับหน่วยงานอืน่ๆได ้นอกจากนัน้ ยังตอ้งมคีวามรู ้
ความเขา้ใจในภาพกวา้งขององคค์วามรูใ้นองคก์ร สามารถเชือ่มโยง
ความรูเ้หลา่นีเ้ขา้กับนโยบายเชงิกลยทุธแ์ละยทุธศาสตรข์อง สสท.

E1 / SP3
ผูอํ้านวยการสํานัก / 
ผูอํ้านวยการศนูย/์ 
ผูช้ว่ยผูอํ้านวยการ

สํานัก / ผูเ้ชีย่วชาญ

รับผดิชอบตอ่ความสําเร็จของสํานักและองคก์ร โดยการ
กําหนดทศิทาง วางแผนเชงิกลยทุธ ์พฒันา บรหิาร
จดัการสํานกัในความรับผดิชอบใหเ้ชือ่มโยงและดําเนนิไป
ในทศิทางเดยีวกันขององคก์ร สามารถสรา้งวสิัยทัศนแ์ละ
กําหนดแนวทางการปฏบัิตงิาน ตลอดจนใหคํ้าปรกึษาแก่
บคุลากรของสํานักเพือ่บรรลตุามวสิัยทัศนแ์ละภารกจิของ
องคก์ร

มคีวามรูร้ะดับ 9 : ปรญิญาโทหรอืเทยีบเทา่ 
มคีวามรูใ้นระดับที ่8 และเป็นทีย่อมรับวา่เป็นผูเ้ชีย่วชาญในสาขานัน้ๆ 
เนือ่งจากมปีระสบการณ์และความรูท้ีล่กึซึง้และกวา้งขวางเป็นทีป่รกึษา
ในการปฏบัิตงิานใหก้ับหน่วยงานอืน่ๆได ้นอกจากนัน้ ยังตอ้งมคีวามรู ้
ความเขา้ใจในภาพกวา้งขององคค์วามรูใ้นองคก์ร สามารถเชือ่มโยง
ความรูเ้หลา่นีเ้ขา้กับนโยบายเชงิกลยทุธแ์ละยทุธศาสตรข์อง สสท.

M2 / 
SP2

ผูอํ้านวยการศนูย/์
ผูช้ว่ยอํานวยการ

สํานัก/ผูจั้ดการฝ่าย/
ผูชํ้านาญการอาวโุส

เป็นผูนํ้าในการจดัการ บรูณาการงานทีห่ลากหลายใน
สํานัก เพือ่สนับสนุนภารกจิของสํานักใหเ้ชือ่มโยงและเป็น
กลไลสําคัญทีข่ับเคลือ่นองคก์รใหบ้รรลเุป้าหมาย โดย
อาศยัความรูแ้ละประสบการณท์ีส่ ัง่สมมายาวนาน 
สามารถปฏบิตังิานแทนผูอ้าํนวยการสํานกัในภารกจิที่
ไดร้บัมอบหมาย

เป็นผูช้ํานาญการทีส่ามารถประยกุต ์
และสงัเคราะหป์ระสบการณแ์ละ
ความรูท้างสายอาชพีใหเ้ขา้กับ
บรบิทขององคก์ร เพิอ่ใหอ้งคก์ร
สามารถบรรลพัุนธกจิทีไ่ดกํ้าหนดไว ้
อาจเป็นแง่นโยบาย ปฏบัิตกิาร หรอื
สนับสนุน

ความรูร้ะดับ 8: ปรญิญาตร ี
มคีวามรูใ้นระดับ 7 และมคีวามรูล้กึเฉพาะทางในงานทีทํ่าอยู ่สามารถ
เชือ่มโยงความรูเ้หลา่นีเ้ขา้กับแผนปฏบัิตกิารและนโยบายเชงิกลยทุธ์
และยทุธศาสตรข์อง สสท. ได ้

M1/ SP1 ผูจั้ดการฝ่าย / 
ผูชํ้านาญการอาวโุส

เป็นผูนํ้าในการจดัการ บรูณาการงานทีห่ลากหลาย เพือ่
สนับสนุนภารกจิของสํานักใหเ้ชือ่มโยงและเป็นกลไลสําคัญ
ทีข่ับเคลือ่นองคก์รใหบ้รรลเุป้าหมาย โดยอาศยัความรูแ้ละ
ประสบการณท์ีส่ ัง่สมมายาวนาน

ความรูร้ะดับ 8: ปรญิญาตร ี
มคีวามรูใ้นระดับ 7 และมคีวามรูล้กึเฉพาะทางในงานทีทํ่าอยู ่สามารถ
เชือ่มโยงความรูเ้หลา่นีเ้ขา้กับแผนปฏบัิตกิารและนโยบายเชงิกลยทุธ์
และยทุธศาสตรข์อง สสท. ได ้



ความก้าวหน้าทางอาชีพ การเล่ือนระดับหรือตาํแหน่ง (เตบิโตแนวดิง่) และ การหมุนเวยีนงาน (เตบิโตแนวราบ)

1) Promotion การเลื่อนระดับหรือการเลื่อนตาํแหน่ง  คือการเติบโตไปใน

ตาํแหน่งงานท่ีสงูขึน้ มีบทบาท มากขึน้ตามระดบัตาํแหน่งในองคก์ร เม่ือ

ปรบัระดบั งานตอ้งยากขึน้ หนา้ท่ีตอ้งเปล่ียนไป และมีผลกระทบต่อองคก์ร

หรอือยู่ในค่างานท่ีสงูขึน้ มีความรบัผิดชอบสงูขึน้ ซึง่จะสะทอ้นกบั

ประโยชนแ์ละค่าตอบแทนท่ีสงูขึน้

2) Rotation การหมุนเวียนงาน หรอืการเติบโตแนวราบ คือ การหมนุเวียน

ไปในตาํแหน่งงานอ่ืนท่ีมีบทบาท เปล่ียนไป โดยยงัอยู่ในระดบัตาํแหน่งเดิม

ซึง่มีความสาํคญัต่อการสรา้งฐานความรูท่ี้กวา้ง เพ่ือพรอ้มต่อการเติบโตใน

ระดบัสงู โดยเป็นแนวปฏิบตัิท่ีสาํคญัก่อนการเล่ือนระดบั

ð�ǽffċ b ���ĕ č ��

E3/SP5 �ę ēč ę�ê�ffiē ����á �gđêá �ä �fi�ěë

E2/SP4 �ę ēč ����á �gđêá �ä

E1/SP3 �ę  ě�č đ�/ �á �ę
ē��č ff�

����á �gđêá �ä

M2/SP2 �a� ���đ �á č �  ę�ê�ffiē

M1/SP1 �a�  ���đ �á č �  ę�ê�ffiē

S2/P4 ĕč  ��č �á č �  

S1/P3 ĕč  ��č ač ć ę�ê�ffiē

P2 ač ć  (professional)

P1 ač ć  (professional)

02 �č � (operation - skilled)

01 �č � (operation un skilled)
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การเล่ือนระดับ

หมายถึง การปรบัระดบัของพนกังานโดยยงัใชช่ื้อตาํแหนง่เดมิ เชน่ การปรบัระดบัจาก 

O1 เป็น O2 ซึ่งช่ือตาํแหนง่ยงัเป็นพนกังานเหมือนเดมิ เป็นตน้

การเล่ือนตาํแหน่ง

หมายถึง การปรบัระดบัของพนกังานโดยการเปล่ียนช่ือตาํแหนง่ เชน่ การปรบัระดบั

จาก O2 เป็น P1 ซึ่งช่ือตาํแหนง่เปล่ียนจากพนกังาน เป็น เจา้หนา้ท่ี เป็นตน้ และเป็น

การเปล่ียนบทบาทหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบ (Role & Responsibilities) ท่ีมากขึน้

ดว้ย

หลักเกณฑเ์พิม่เตมิสาํหรับการเล่ือนตาํแหน่ง

 มีการทดลองงานเป็นระยะเวลา 4 เดือน และมีการประเมินหลงัจากทดลองงาน

 มีคณะกรรมการในการพิจารณารายช่ือ

 ในระหวา่งปี หากมีตาํแหนง่งานสายบรหิารวา่ง สามารถพิจารณาเสนอช่ือได้

ทนัที
7

นิยาม การเลื่อนระดับ และการเลื่อนระดับตาํแหน่งงาน ของ TPBS

ð�ǽffċ b ���ĕ č ��

E3/SP5 �ę ēč ę�ê�ffiē ����á �gđêá �ä �fi�ěë

E2/SP4 �ę ēč ����á �gđêá �ä

E1/SP3 �ę  ě�č đ�/ �á �ę
ē��č ff�

����á �gđêá �ä

M2/SP2 �a� ���đ �á č �  ę�ê�ffiē

M1/SP1 �a�  ���đ �á č �  ę�ê�ffiē

S2/P4 ĕč  ��č �á č �  

S1/P3 ĕč  ��č ač ć ę�ê�ffiē

P2 ač ć  (professional)

P1 ač ć  (professional)

02 �č � (operation - skilled)

01 �č � (operation un skilled)

7



เกณฑท์ีใ่ช้ในการขอเลื่อนตาํแหน่งหรือปรับระดับตาํแหน่ง

A.  ความต้องการขององคก์ร (Job Availability): มีตาํแหน่งงานวา่งในระดบัสงูขึน้ไปรองรบั และอยู่ในสดัสว่นท่ีองคก์รกาํหนด

B.  ความพร้อมของผู้ดาํรงตาํแหน่ง (Readiness for Promotion)

เกณฑขั์น้ตํ่า:

1. Performance (Minimum): ผลการปฏิบติังานในอดีตสะสมสามปี

2. Minimum Year in position (Minimum): จาํนวนปีในตาํแหน่งงานเดิม

เกณฑป์ระกอบการพจิารณา Demonstrate competency and roles (Considerable strong criteria) 

3. Core competency  

4. การประเมิน Managerial Competency (เฉพาะ S1-E3)

5. การประเมิน Functional Competency (ยกเวน้ E1-E3)

6. Project (All) Success story (เฉพาะ M1-E3, SP1-SP5)
• เพ่ิมเติม – เกณฑ์ประกอบการพิจารณา  สาํหรบัการปรบัระดบัหรอืโปรโมทตาํแหนง่ที่เป็น strategic position ตาม Succession plan ขอใหพิ้จารณาเกณฑ์

‘Industry impact competency’ ประกอบตามแนวทางที่องคก์รมีอยูแ่ลว้

• (พ่ิมเติม - เกณฑ์ประกอบการพิจารณา สาํหรบัตาํแหนง่ระดบั M1 ขึน้ไป อาจมีเรือ่งประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติม เชน่ การผ่านหลกัสตูร leadership และการ

หมุนเวียนงาน

C.การอนุมัตจิากคณะกรรมการปรับระดับตาํแหน่ง (Mandatory)
8



เกณฑ์ขั้นตํา่ในการพจิารณาเล่ือนระดบัและเล่ือนตําแหน่ง

9

Level แปลงคะแนน
Quota

2562 2561 2560

A+ 5 2% 5% 7%

A 4 21% 24% 20%

B+ 3 51% 35% 24%

B 2 22% 31% 41%

C 1 0% 0% 0%

No Grade 2% 5% 8%

ค่าคะแนนขัน้ตํา่

Fast Track Normal Track

A , A , A+
(เฉล่ีย 4.3)

B+ , B+ , A
(เฉล่ีย 3.3)

High Performer

1. ผลการปฏิบติังานย้อนหลงั 3 ปี หรือเท่าท่ีมีผลงาน



ระดบั ตาํแหน่ง
อายงุาน อายตุวั

Normal  Track Fast Track อายงุานในสายงาน Normal Track Fast Track

E3 / SP5 ผูอ้าํนวยการสาํนกั / ผูเ้ชีย่วชาญพเิศษ 69 45

E2 / SP4 ผูอ้าํนวยการสาํนกั / ผูเ้ชีย่วชาญ 8 4 ในสายงาน 3 ปี 61 41

E1 / SP3
ผูอ้าํนวยการสาํนกั / ผูอ้าํนวยการศนูย/์ 

ผูช้ว่ยผูอ้าํนวยการสาํนกั / ผูเ้ชีย่วชาญ
8 4 ในสายงาน 3 ปี 53 37

M2 / SP2
ผูอ้าํนวยการศนูย/์ผูช้ว่ยอาํนวยการ

สาํนกั/ผูจ้ดัการฝ่าย/ผูช้าํนาญการอาวุโส
6 3 ในสายงาน 2 ปี 47 34

M1/ SP1 ผูจ้ดัการฝ่าย / ผูช้าํนาญการอาวุโส 6 3 ในสายงาน 2 ปี 41 31

S2/P4 หวัหน้างาน / ผูช้าํนาญการ 6 3 ในสายงาน 2 ปี 35 28

S1/P3 หวัหน้างาน / เจา้หน้าทีอ่าวุโส 6 3 ในสายงาน 2 ปี 29 25

P2 เจา้หน้าที่ 4 2 ในสายงาน 0-1 ปี 25 23

P1 เจา้หน้าที่ 4 2 21 21

O2 พนกังาน 6 4

O1 พนกังาน 6 4 10

2. อายงุานในระดบั

เกณฑ์ขั้นตํา่ในการพจิารณาเล่ือนระดบัและเล่ือนตําแหน่ง



เกณฑท์ีใ่ช้ในการขอเลื่อนตาํแหน่งหรือปรับระดับตาํแหน่ง – ภาพรวม

ระดับ ตาํแหน่ง A ความต้องการของ
องคก์ร 

B ความพร้อมของผู้ดาํรงตาํแหน่ง C การอนุมัติ
จาก

คณะกรรมการ1) ผลงานย้อนหลัง
3 ปี ข้ันตํ่า

2) อายุงานของผู้
ในตาํแหน่งเดมิ / 

สายงาน

3) Core 
competency

4) Managerial 
competency

(เฉพาะ S1-E3

5) Functional 
competency

ยกเวน้ E1-E3

6) Success 
story

เฉพาะ M1-E3 
และ SP1-SP5

E3/SP5 ผอ สน
อาวโุส

ผูเ้ช่ียวชาญ
พิเศษ

สายบรหิาร : มีอตัรา
วา่งตามโครงสรา้ง
สายวชิาชีพ: เป็นอตัรา
หรือตาํแหน่งท่ี 
กรรมการบรหิารอนมุตัิ
ใหมี้ และอยู่ใน 
สดัส่วน Landscape

Y

Fast track

A , A , A+
(เฉล่ีย 4.3)

Normal 
track

B+, B+, A
(เฉล่ีย 3.3)

Y Y Y (E only) Y (SP only) Y Y

E2/SP4 ผอ สน ผูเ้ช่ียวชาญ Y Y Y Y (E only) Y (SP only) Y Y
E1/SP3 ผอ ศนูย/์ 

ผช ผอ
สาํนกั

ผูเ้ช่ียวชาญ
Y Y Y Y (E only) Y (SP only) Y Y

M2/SP2 ผจกฝ่าย ผชนก 
อาวโุส สายบรหิาร : มีอตัรา

วา่งตามโครงสรา้ง
สายวชิาชีพ: ไม่เกิน
สดัส่วน  Landscape  

Y Y Y Y (M only) Y Y Y

M1/SP1 ผจก ฝ่าย ผชนก อาวโุส Y Y Y Y (M only) Y Y Y
S2/P4 หน งาน ผชนก Y Y Y Y (S only) Y Y  Pro je ct Y
S1/P3 หน งาน จนท อาวโุส Y Y Y Y (S only) Y Y  Pro je ct Y

P2 จนท (professional) ตามสดัส่วนการขึน้ใน
แตล่ะปี  (ปีละไม่เกิน
10% ของพนกังานใน
ระดบัเดมิ) 

Y Y Y Y Y  Pro je ct Y
P1 จนท (professional) Y Y Y Y Y  Pro je ct Y
02 พนง (operation - skilled) Y Y Y n/a Y  Pro je ct Y
01 พนง (op - un skilled) Y Y Y n/a Y  Pro je ct Y



เกณฑท์ีใ่ช้ในการขอเลื่อนตาํแหน่งหรือปรับระดับตาํแหน่ง – สายบริหาร

ระดับ ตาํแหน่ง A ความต้องการ
ขององคก์ร 

B ความพร้อมของผู้ดาํรงตาํแหน่ง C การอนุมัติ
จาก

คณะกรรมการ1) ผลงานย้อนหลัง
3 ปี ข้ันตํ่า

2) อายุงานของผู้ใน
ตาํแหน่งเดมิ / สาย

งาน

3) Core 
competency

4) Managerial 
competency

(เฉพาะ S1-E3

5) Functional 
competency

ยกเวน้ E1-E3

6) Success 
story

เฉพาะ M1-E3 
และ SP1-SP5

E3 ผอ สน อาวโุส

สายบรหิาร : มี
อตัราวา่งตาม
โครงสรา้ง

Y Fast track

A , A , A+
(เฉล่ีย 4.3)

Normal 
track

B+, B+, A
(เฉล่ีย 3.3)

Y Y Y n/a Y Y

E2 ผอ สน Y Y Y Y n/a Y Y

E1 ผอ ศนูย/์ ผช ผอ
สาํนกั Y Y Y Y n/a Y Y

M2 ผจกฝ่าย

สายบรหิาร : มี
อตัราวา่งตาม
โครงสรา้ง

Y Y Y Y Y Y Y

M1 ผจก ฝ่าย
Y Y Y Y Y Y Y

Complement factors : ปัจจัยทีส่นับสนุนการเติบโตในสายบริหาร

• Job Rotation: ประวัติการหมุนเวียนงาน (ตามแนวทางการหมุนเวียนงาน)

• Leadership Development Program : สําหรับผู้บริหารเท่าน้ัน (เช่น การเขา้อบรมการพฒันาผูบ้ริหาร การประเมนิพฤตกิรรมผูบ้ริหาร  เป็นตน้) อย่างไรกด็ ีควรมี

ระบบการพฒันาและอบรมพรอ้มก่อนการบงัคบัใชเ้กณฑข์อ้นี ้

12



เกณฑท์ีใ่ช้ในการขอเลื่อนตาํแหน่งหรือปรับระดับตาํแหน่ง - สายเชี่ยวชาญ

ระดับ ตาํแหน่ง A ความต้องการ
ขององคก์ร 

B ความพร้อมของผู้ดาํรงตาํแหน่ง C การอนุมัติ
จาก

คณะกรรมการ1) ผลงานย้อนหลัง
3 ปี ข้ันตํ่า

2) อายุงานของผู้
ในตาํแหน่งเดมิ /

สายงาน

3) Core 
competency

4)Managerial 
competency

(เฉพาะ S1-E3

5) Functional 
competency

ยกเวน้ E1-E3

6) Success story
เฉพาะ M1-E3 
และ SP1-SP5

SP5 ผูเ้ช่ียวชาญพเิศษ สายวชิาชีพ: เป็น
อตัราหรือตาํแหน่งท่ี
กรรมการบรหิาร
อนมุตัใิหมี้ และอยู่
ใน สดัส่วน 
Landscape

Y Fast track

A , A , A+
(เฉล่ีย 4.3)

Normal 
track

B+, B+, A
(เฉล่ีย 3.3)

Y Y n/a Y โดย FC ตวั
ท่ีเป็น 

“Critical to 
success” 

ตวัสแีดง วา่
ตอ้งแสดง 
match กบั
ระดบัท่ีจะ 
promote 
เป็นอยา่ง

นอ้ย 

Y Y

SP4 ผูเ้ช่ียวชาญ Y Y Y n/a Y Y Y

SP3 ผูเ้ช่ียวชาญ Y Y Y n/a Y Y Y

SP2 ผชนก อาวโุส สายวชิาชีพ: ไม่เกิน
สดัส่วน  
Landscape  

Y Y Y n/a Y Y Y

SP1 ผชนก อาวโุส Y Y Y n/a Y Y Y

หมายเหตุ
• สว่นของ Functional competency (FC) ยงัวดัในกลุม่ตาํแหนง่วชิาชีพเหมือนเดิม กาํหนดเพ่ิมเติมวา่ โดยเนน้ FC “Critical to success” ตวัสแีดง วา่ตอ้งแสดง match กบัระดบัท่ี

จะ promote (คือไดค้ะแนน competency score 3 = proficient)  เป็นอยา่งนอ้ย หรอืคะแนนเฉลีย่ > 70%

• เกณฑพ์จิารณาเพิ่มเตมิเป็นพเิศษ Job Rotation: ประวตักิารหมนุเวยีนงาน (ตามแนวทางการหมนุเวยีนงาน) ในงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัสายวชิาชีพตน
13



เกณฑท์ีใ่ช้ในการขอเลื่อนตาํแหน่งหรือปรับระดับตาํแหน่ง - สายปฏบิตักิาร

ระดับ ตาํแหน่ง A ความต้องการของ
องคก์ร 

B ความพร้อมของผู้ดาํรงตาํแหน่ง C การอนุมัติ
จาก

คณะกรรมกา
ร

1) ผลงานย้อนหลัง
3 ปี ข้ันตํ่า

2) อายุงานของผู้
ในตาํแหน่งเดมิ / 

สายงาน

3) Core 
competency

4)Managerial 
competency

(เฉพาะ S1-E3

5) Functional 
competency

ยกเวน้ E1-E3

6) Success story
เฉพาะ M1-E3 
และ SP1-SP5

S2/P4 หน งาน ผชนก 
ไม่เกินสดัส่วน  

Landscape และตาม
สดัส่วนการขึน้ในแต่
ละปีตามท่ีองคก์ร

กาํหนด
(เช่น ปีละไม่เกิน

10% ของพนกังานใน
ระดบัเดมิ) 

Y Fast track

A , A , A+
(เฉล่ีย 4.3)

Normal track
B+, B+, A

(เฉล่ีย 3.3)

Y Y Y (S only) Y Y  Pro je ct Y

S1/P3 หน งาน จนท อาวโุส Y Y Y Y (S only) Y Y  Pro je ct Y

P2 จนท (professional) Y Y Y n/a Y Y  Pro je ct Y

P1 จนท (professional) Y Y Y n/a Y Y  Pro je ct Y

02 พนง (operation - skilled) Y Y Y n/a n/a Y  Pro je ct Y

01 พนง (op - un skilled) Y Y Y n/a n/a Y  Pro je ct Y

Complement factors : ปัจจัยทีส่นับสนุนการเติบโตในสายปฏิบัติการ

• Functional competency (FC) match: นอกเหนอืจากการ map FC ตวัทีเ่ป็น “Critical to Success”. แลว้ผลคะแนนของ FC ตวั Necessary (สฟีา้) ทีไ่ดใ้นระดบั

ความสามารถไม่ตํ่ากวา่ทีก่าํหนดใน map กม็ผีลบวกตอ่การพจิารณา

14



บทบาทของผู้เกีย่วข้องกับการบริหารความก้าวหน้าทางอาชีพของพนักงาน

บทบาทของพนักงาน

• เขา้ใจ หนา้ท่ีความรบัผิดชอบตาม JD พฒันา

ความสามารถ ทกัษะ ความรูใ้นงานอยา่งสมํ่าเสมอ ตาม

แนวทางของ Position profile และคอยขอความเห็นและ

คาํแนะนาํจากผูบ้งัคบับญัชาถึงการปรบัปรุงตนเองใหดี้

ขึน้

• ปรกึษากบัผูบ้รหิาร หรือ ผูบ้งัคบับญัชา ถึงความตอ้งการ

ความกา้วหนา้ทางอาชีพของตนเอง

• หาความรูเ้พิ่มเตมิเก่ียวกบังานในกลุม่งานอ่ืนภายใน

องคก์ร  เพ่ือเพิ่มศกัยภาพและโอกาสในการเตบิโต

• พฒันาการทาํงานใหมี้ประสิทธิภาพเพ่ือใหไ้ดผ้ลการ

ประเมินท่ีดีอยา่งสมํ่าเสมอ

organization

Human 
Resource

Employee

Manager

15
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บทบาทของผู้บังคับบัญชา  

• ส่ือสาร และใหค้าํปรกึษากบัพนกังาน รบัฟังปัญหาและให้

คาํแนะนาํเร่ืองโอกาสในการพฒันาในอาชีพการงาน 

• ประเมินผลงาน: อธิบายกรอบและมาตรฐานในการ

ประเมินผลใหพ้นกังานทราบ ชีแ้จงเหตผุลของผลการ

ปฏิบตังิาน จดุออ่น จดุแข็งของพนกังานและแนวทางใน

การพฒันาใหดี้ย่ิงขึน้

• ตดิตามความกา้วหนา้ทางอาชีพของพนกังาน: คอย

ตรวจสอบตดิตามการพฒันาของพนกังาน เช่ือมโยงสู่

Career Path Model ขององคก์ร 

• การนาํเสนอการหมนุเวียนงานและการเล่ือนขัน้เล่ือน

ตาํแหนง่ใหก้บัพนกังานท่ีมีคณุสมบตัไิดต้ามเกณฑท่ี์

กาํหนด

organization

Human 
Resource

Employee

Manager
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บทบาทของผู้เกีย่วข้องกับการบริหารความก้าวหน้าทางอาชีพของพนักงาน



บทบาทของฝ่ายทรัพยากรบุคคล

• ใหข้อ้มลูความรูเ้ก่ียวกบัโอกาสในการพฒันาของพนกังานอยา่ง

สมํ่าเสมอ เชน่ การจดัการอบรม สมัมนา การจดักิจกรรม หรือ

โอกาสในการหมนุเวียนงานเป็นตน้

• จดัใหมี้การทดสอบ หรือการทาํกิจกรรมตา่งๆใหก้บัองคก์ร เพ่ือ

ทดสอบความสามารถและประเมินผลงานพนกังานเพ่ือการเล่ือน

ตาํแหนง่ หรือการหมนุเวียนงาน

• เป็นหนว่ยงานกลางท่ีคอยใหค้าํปรกึษาและใหค้าํแนะนาํแก่

พนกังานในเร่ืองผลงานและความกา้วหนา้ทางอาชีพ

• เป็นผูต้รวจสอบคณุสมบตัเิบือ้งตน้ของพนกังานวา่ผา่นเกณฑใ์น

การเขา้รบัพิจารณาการเล่ือนขัน้เล่ือนตาํแหนง่หรือการหมนุเวียน

งานหรือไม ่

organization

Human 
Resource

Employee

Manager
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บทบาทของผู้เกีย่วข้องกับการบริหารความก้าวหน้าทางอาชีพของพนักงาน



บทบาทขององคก์ร

• จดัใหมี้ระบบเสน้ทางความกา้วหนา้ทางอาชีพในองคก์ร

• ส่ือสารใหพ้นกังานทราบเม่ือมีโอกาสในความกา้วหนา้เปิด

ขึน้ในองคก์ร เชน่ โอกาสในตาํแหนง่งานใหม่ๆ

• ส่ือสาร ใหค้วามรู ้พนกังานและผูบ้งัคบับญัชาในเรื่อง

ความกา้วหนา้ทางอาชีพ 

• ดแูลและบรหิารการใชร้ะบบความกา้วหนา้ทางอาชีพของ

องคก์รไดด้าํเนินการอยา่งสมํ่าเสมอ 

organization

Human 
Resource

Employee

Manager
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บทบาทของผู้เกีย่วข้องกับการบริหารความก้าวหน้าทางอาชีพของพนักงาน



การเตรียมการเลื่อนระดับและเลื่อนตําแหนงพนักงานป 2564 

กันยายน 
2563
จัดทํา 

People Plan

ตลุาคม
2563

จัดเตรยีม 
Career 
Ladder

ตลุาคม-ธันวาคม
2563

Career 
Development

ธันวาคม 2563
Performance 
Management

มนีาคม
2564

HR คัดกรอง
รายชือ่พนักงาน

ทีเ่ขา้เกณฑ์
พจิารณาขัน้ตน้

เมษายน 
2564

ตน้สงักัด
ประเมนิ 

Competency 
และเสนอชือ่
เพือ่พจิารณา

กระบวนการ และชวงเวลาดําเนินการ



ขั้นตอนการดาํเนินการเล่ือนระดบัและเล่ือนตาํแหน่ง

20

เกณฑพิ์จารณาขัน้ต้น

 ผลการปฏิบติังาน 3 ปี

ย้อนหลงั

 อายงุานขัน้ตํา่ใน

ระดบั

 อายงุานขัน้ตํา่         

ในสายงาน

 ตาํแหน่งงานว่าง

o Fast Track 

o Normal Track

50% ของผู้ผ่าน

เกณฑ์

(ไม่เกิน 10% ของ

พนักงานทัง้หมด)

หน่วยงานพิจารณา

(ประเมินผูผ้า่นเกณฑข์ัน้ต้น)

และส่งรายช่ือกลบัให้ HR

สายบริหาร

Core Competency

Managerial 

Competency

Success Story (Option)

สายเช่ียวชาญ

Core Competency

Functional Competency

Success Story

 คณะกรรมการ

พจิารณา

 ทดลองงาน 4 เดอืน 

และประเมนิ

HR พิจารณาคดัเลือก

พนักงานท่ีผา่นเกณฑ์

กรณี

การปรบัระดบั

กรณี

การเล่ือน

ตาํแหน่ง

อนุมติัรายช่ือปรบัระดบั

และเล่ือนตาํแหน่ง



Core Competency

HR Information SystemTPBS Career System

People Plan Review JF JD

OKRs
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การปรับปรุง Job Function (JF) 
 

1. หน้าที่ความรับผิดชอบสำนักข่าว Job Function (JF) 

ส ำนักข่ำวมหีน้ำทีผ่ลติและน ำเสนอรำยกำรข่ำว รำยกำรกลุ่มข่ำว อย่ำงเทีย่งตรง ทนัเหตุกำรณ์  
รอบด้ำน เป็นธรรม สะท้อนควำมคดิเห็นของกลุ่มคนที่หลำกหลำยจำกทัว่ทุกพื้นที่ของประเทศ โดย
ปรำศจำกอคติทำงกำรเมอืง ผลประโยชน์เชิงพำณิชย์ และยดึถือผลประโยชน์สำธำรณะ เป็นไปตำม
กรอบจรยิธรรมวชิำชพี ยกระดบัมำตรฐำนงำนข่ำว ทัง้ด้ำนเนื้อหำและกำรน ำเสนอให้มคีุณภำพและมี
มำตรฐำน สำมำรถสรำ้งควำมแตกต่ำง โดดเด่น เป็นทีจ่ดจ ำ และตดิตำมอย่ำงต่อเนื่อง  กำรก ำหนดแผน
ยุทธศำสตร์รำยกำรข่ำว รำยกำรกลุ่มข่ำวให้สอดคล้องกับวิสยัทศัน์ พนัธกิจ วตัถุประสงค์องค์กำร  
นโยบำยและแผนกำรจดัท ำรำยกำร  ศึกษำ พฒันำและบริหำรจดักำร Platform เฉพำะด้ำนข่ำวให้
สำมำรถเขำ้ถงึกลุ่มเป้ำหมำยได้อย่ำงเหมำะสม มปีระสทิธภิำพ พฒันำและบรหิำรจดักำรบุคลำกรของ
ส ำนักให้มทีกัษะควำมสำมำรถ จรยิธรรมวชิำชพีและจติส ำนึกสำธำรณะ และประสำนเชื่อมโยงต่อยอด
กำรท ำงำนกบัหน่วยงำนอื่นในองคก์ำร เพื่อกำรใชท้รพัยำกรในกำรสร้ำงสรรคผ์ลผลติที่มคีุณค่ำ  อย่ำง
คุม้ค่ำ และเกดิประโยชน์สูงสุดต่อสำธำรณะ โดยผูป้ฏบิตังิำนส ำนักข่ำวมหีน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบกำร
ปฏบิตังิำนใน 7 ประกำร ดงันี้  

1. รบัผดิชอบงำนผลติและน ำเสนอข่ำว รำยกำรข่ำว อย่ำงเทีย่งตรง ทนัเหตุกำรณ์ รอบดำ้น เป็น

ธรรม สะทอ้นควำมคดิเหน็ของกลุ่มคนทีห่ลำกหลำยจำกทัว่ทุกพืน้ทีข่องประเทศ โดยปรำศจำก

อคติทำงกำรเมอืง ผลประโยชน์เชิงพำณิชย์ และยดึถือผลประโยชน์สำธำรณะ เป็นไปตำม

กรอบจรยิธรรมวชิำชพี 

2. ยกระดบัมำตรฐำนงำนข่ำว ทัง้ด้ำนเนื้อหำและกำรน ำเสนอให้มคีุณภำพ มำตรฐำน มคีวำม

แตกต่ำง โดดเด่น เป็นทีจ่ดจ ำ 

3. ศึกษำ พัฒนำ และบริหำรจัดกำร Platform ของข่ำวและรำยกำรข่ำวให้สำมำรถเข้ำถึง

กลุ่มเป้ำหมำยไดอ้ย่ำงเหมำะสม และมปีระสทิธภิำพ 

4. ก ำหนดแผนยุทธศำสตร์ข่ำวและรำยกำรข่ำวให้สอดคล้องกบัวสิยัทศัน์ พนัธกจิ วตัถุประสงค์

ตำมนโยบำยขององคก์ำร และแผนกำรจดัท ำรำยกำร   

5. ประสำนงำนเชื่อมโยงต่อยอดกำรท ำงำนกบัหน่วยงำนอื่นในองคก์ำร เพือ่สรำ้งสรรคผ์ลผลติทีม่ี

คุณค่ำ  มคีวำมคุม้ค่ำ และเกดิประโยชน์สงูสุดต่อสำธำรณะ 

6. พฒันำและบรหิำรจดักำรบุคลำกรของส ำนักให้มทีกัษะ ควำมเชีย่วชำญ ควำมสำมำรถ ยดึมัน่

ในหลกัจรยิธรรมวชิำชพี และจติส ำนึกสำธำรณะ 
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7. บรหิำรกำรใช้จ่ำยงบประมำณของส ำนักให้เกดิประโยชน์สูงสุด มปีระสทิธิภำพ ถูกต้อง และ

โปร่งใส 

ทัง้นี้ ส ำนักข่ำว ก ำหนดภำรกจิดำ้นกำรผลติและสร้ำงสรรคเ์นื้อหำข่ำวและรำยกำรทีเ่กี่ยวเนื่อง
กบัขำ่ว ใน 4 ภำรกจิ ประกอบดว้ย 

1. ภารกิจการผลิตข่าวภาคหลกัประจ าวนั ไดแ้ก่ กำรน ำเสนอเนื้อหำรำยกำรขำ่วประจ ำวนัที่

ออกอำกำศเผยแพร่ทำงสถำนีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส ในช่วงเวลำต่ำงๆ ตำมผงัรำยกำรที่

ก ำหนด 

2. ภารกิจการผลิตข่าวออนไลน์ ไดแ้ก่ กำรออกแบบ สรำ้งสรรค ์และน ำเสนอข่ำวในรูปแบบ

ต่ำงๆ ใหส้อดคลอ้งกบักลุ่มเป้ำหมำย เพือ่น ำเผยแพร่ทำงสือ่ออนไลน์ผ่ำน Platform ต่ำงๆ  

3. ภารกิจการผลิตรายการข่าว ได้แก่ กำรน ำเสนอเนื้อหำรำยกำรที่มเีนื้อหำเกี่ยวเนื่องกบั

ขำ่วทีอ่อกอำกำศเผยแพร่ทำงสถำนีโทรทศัน์ไทยพบีเีอสตำมผงัรำยกำรทีก่ ำหนด 

4. ภารกิจสนับสนุนงานยุทธศาสตรเ์น้ือหา ส.ส.ท. ไดแ้ก่ ภำรกจิร่วมในกำรสรำ้งสรรค์กำร

ผลติเนื้อหำข่ำว รำยกำร สำรคด ีตลอดจนเนื้อหำในรูปแบบต่ำงๆ ร่วมกบัหน่วยงำนภำยใน 

และภำยนอก เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดในแผนงำนด้ำนยุทธศำสตร์เนื้อหำ 

ส.ส.ท.  

 
ส ำนกัขำ่ว ไดจ้ดัแบ่งหน่วยงำนภำยในตำมโครงสรำ้งกำรบรหิำรงำนเป็น 5 ดำ้น ประกอบดว้ย 

1. หน่วยงานขึ้นตรงผู้อ านวยการส านักข่าว  ประกอบดว้ย 

1.1 กลุ่มแผนและยุทธศาสตรข์่าว 

ผูบ้งัคบับญัชำ ต ำแหน่ง ผูช้ ำนำญกำรอำวุโส 
มีหน้ำที่เชื่อมโยงนโยบำยและยุทธศำสตร์องค์กร น ำมำจัดท ำแผนยุทธศำสตร์และ 

แผนงบประมำณส ำนกั และตดิตำมกำรปฏบิตังิำนใหเ้ป็นไปตำมแผน ประกอบดว้ยงำนดงัต่อไปนี้ 
1.) ประสำนกำรจดัท ำแผนยุทธศำสตรร์ะดบัองคก์รและระดบัส ำนกัใหส้อดคลอ้งกนั รวมทัง้

สือ่สำรแผนและยุทธศำสตรอ์งคก์รเพือ่ใหเ้กดิกำรน ำไปปฏบิตั ิ

2.) จดัท ำงบประมำณและตดิตำมผลกำรใชจ่้ำยงบประมำณเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัยุทธศำสตร์ 

3.) ตดิตำม วเิครำะห ์ประเมนิผลผูช้มทุก Platform  ทัง้เชงิคุณภำพและเชงิปรมิำณ โดยใช้

เครื่องมือต่ำงๆ ทัง้ภำยในและภำยนอกองค์กร เพื่อสนับสนุนกำรพฒันำให้เท่ำทนั

สถำนกำรณ์สื่อ และเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรพฒันำบุคลำกร รวมถึงจดัท ำตัวชี้วดั

ควำมส ำเรจ็ของส ำนกัทีเ่ป็นไปตำมทศิทำงองคก์ร  
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4.) ตดิตำม วเิครำะห์ ประเมนิผลคุณภำพของเนื้อหำทุก Platform เพื่อศกึษำคุณค่ำและ

ผลกระทบในแง่มุมต่ำงๆ ที่เกิดจำกกำรน ำเสนอข่ำวและรำยกำรข่ำว รวมทัง้ศึกษำ

ข้อมูลควำมรู้ทำงวิชำกำรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำทิศทำงงำนข่ำวและ

สือ่สำรมวลชน  

5.) ด ำเนินโครงกำรเชงิยุทธศำสตรอ์ื่น ๆ ขององคก์ร 

6.) บรหิำรจดักำรบุคลำกรของกลุ่มใหส้ำมำรถปฏบิตังิำนไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ รำบรื่น 

7.) ควบคุมใชจ่้ำยงบประมำณของกลุ่มใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด มปีระสทิธภิำพ ถูกตอ้ง และ

โปร่งใส 

8.) กำรปฏบิตังิำนในภำรกจิอื่นๆ ตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำย 

 
1.2 กลุ่มสนับสนุนการบริหารส านักข่าว 

ผูบ้งัคบับญัชำ ต ำแหน่ง ผูจ้ดักำรกลุ่มสนบัสนุนกำรบรหิำรส ำนกัข่ำว  
มหีน้ำที่ให้บรกิำรและสนับสนุนด้ำนธุรกำร กำรเงนิ กำรจดักำร กำรให้บรกิำรผู้สนับสนุน

กำรผลิตภำพข่ำว  และกำรประสำนงำนภำยใน ภำยนอกส ำนัก เพื่อเอื้ออ ำนวยควำมสะดวก รำบรื่น
ใหก้บักำรผลติและออกอำกำศขำ่วทัง้ในและนอกสถำนที่ ประกอบดว้ย งำนดงัต่อไปนี้  

1.) ให้บรกิำรด้ำนกำรเงนิ ธุรกรรม และให้บรกิำรด้ำนเอกสำรแก่ทุกกลุ่มงำน เช่น กำร

จดัท ำบนัทกึ จดัท ำกำรจดัซือ้ จดัจำ้ง เป็นตน้ 

2.) ตรวจสอบติดตำมและวเิครำะห์ประสทิธภิำพกำรใช้จ่ำยทุกประเภทของทุกกลุ่มงำน 

และกำรใชจ่้ำยค่ำขำ่วสตรงิเกอร ์พรอ้ม feedback อย่ำงสม ่ำเสมอ 

3.) ประสำนงำนภำยในและภำยนอกเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรผลติและเผยแพร่ข่ำว

ใหเ้กดิควำมรำบรื่น เรยีบรอ้ย และรวดเรว็ 

4.) ควบคุมดูแลกำรให้บริกำรยำนพำหนะพร้อมคนขบัหรอืผู้ช่วยช่ำงภำพให้เกิดควำม

รำบรื่น เรยีบรอ้ย 

5.) จดัท ำทะเบียนทรพัย์สินของส ำนัก ตรวจสอบทรพัย์สนิและอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งำน

อย่ำงสม ่ำเสมอและดแูลใหเ้กดิกำรซ่อมบ ำรุงทรพัยส์นิใหอ้ยู่ในสภำพพรอ้มใชง้ำน 

6.) ดูแลอำคำร สถำนที่ และประสำนให้อำคำรสถำนที่ของส ำนักข่ำว ส ำนักงำนกรุงเทพ

และศูนย์ภูมิภำค ให้มีควำมสะอำด สะดวก พร้อมส ำหรับกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำง

ปลอดภยั ทุกสถำนกำรณ์ 

7.) บรหิำรจดักำรบุคลำกรของกลุ่มใหส้ำมำรถปฏบิตังิำนไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ รำบรื่น 
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8.) ควบคุมใชจ่้ำยงบประมำณของกลุ่มใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด มปีระสทิธภิำพ ถูกตอ้ง และ

โปร่งใส 

9.) กำรปฏบิตังิำนในภำรกจิอื่นๆ ตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำย 

1.3 กลุ่มข่าวและรายการศิลปวฒันธรรม 

ผูบ้งัคบับญัชำ ต ำแหน่ง บรรณำธกิำรกลุ่มขำ่วและรำยกำรศลิปวฒันธรรม 
มีหน้ำที่ผลิตและน ำเสนอข่ำวศิลปวัฒนธรรมและบันเทิงประจ ำวัน และรำยกำรข่ำว

ศลิปวฒันธรรมและบนัเทงิ ประกอบดว้ยงำนดงัต่อไปนี้ 
1.) รบัผดิชอบงำนผลติและน ำเสนอข่ำวศลิปวฒันธรรมและบนัเทงิประจ ำวนั และรำยกำร

ขำ่วศลิปวฒันธรรมและบนัเทงิ ใหโ้ดดเด่น แตกต่ำง มคีุณค่ำ น่ำสนใจ 

2.) คดัเลือกเนื้อหำข่ำวและออกแบบกำรน ำเสนอให้เหมำะสมกับแต่ละ  Platform และ

ช่วงเวลำออกอำกำศ 

3.) ตดิตำมสถำนกำรณ์ข่ำว และคำดกำรณ์พฒันำกำรของข่ำวเพื่อกำรวำงแผนงำนข่ำวให้

เกดิควำมต่อเนื่อง และตดิตำมผลกระทบจำกขำ่วทีน่ ำเสนอ 

4.) บรหิำรจดักำรบุคลำกรของกลุ่มใหส้ำมำรถปฏบิตังิำนไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ รำบรื่น 

5.) ควบคุมใชจ่้ำยงบประมำณของกลุ่มใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด มปีระสทิธภิำพ ถูกตอ้ง และ

โปร่งใส 

6.) กำรปฏบิตังิำนในภำรกจิอื่นๆ ตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำย 

 
1.4 เลขานุการ   

มหีน้ำที่ จดัระบบงำน วำงแผนกำรตดิต่อสื่อสำร ดูแลและด ำเนินกำรด้ำนงำนนัดหมำยให้
กำรต้อนรบัอ ำนวยควำมสะดวกแก่แขกของผู้อ ำนวยกำรส ำนักข่ำว และผู้มำติดต่อ ดูแลกลัน่กรอง 
ตรวจสอบควำมสมบูรณ์ถูกต้อง จดัระบบงำนเอกสำรเขำ้-ออกของผูอ้ ำนวยกำรส ำนักข่ำว จดัท ำบนัทกึ 
หนังสอืของผูอ้ ำนวยกำร ส ำนักข่ำว จดักำรประชุม เตรยีมเอกสำรกำรประชุม จดัท ำรำยงำนกำรประชุม 
ประสำนงำนกำรปฏิบัติงำนกับผู้บริหำรอื่นๆ ภำยในและภำยนอกส ำนักข่ำว  ตลอดจนถึงกำรกำร
ปฏบิตังิำนในภำรกจิอื่นๆ ตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำย 

 
2. ด้านเน้ือหาข่าว-1  

ผูบ้งัคบับญัชำ ต ำแหน่ง บรรณำธกิำรบรหิำร (เนื้อหำข่ำว-1)   

มหีน้ำที่ก ำกบัดูแลกำรผลิตเนื้อหำข่ำวประจ ำวนั รำยกำรข่ำว สำรคดีเชิงข่ำว และรำยกำรที่
เกี่ยวเนื่องกบัข่ำวในรูปแบบใดๆ ตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำยใหเ้ป็นไปตำมทศิทำงและยุทธศำสตรข์องส ำนัก 
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และก ำกับดูแลกำรเผยแพร่ข่ำวประจ ำวันและรำยกำรข่ำวที่ได้รบัมอบหมำย ไปในทุกช่องทำง ให้
สอดคลอ้งกบักลุ่มเป้ำหมำยและพฤตกิรรมผูร้บัชม โดยมหีน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบ ดงันี้ 

1.) รบัผดิชอบงำนก ำกบัดูแลกำรผลติและน ำเสนอข่ำวสถำนกำรณ์ประจ ำวนัทีเ่ป็นสถำนกำรณ์

ทัว่ไป และผลิตรำยกำรข่ำวที่ได้รบัมอบหมำย เช่นรำยกำรทุกทิศทัว่ไทย และอื่นๆ ให้

เป็นไปตำมทศิทำงและยุทธศำสตรข์องส ำนกั 

2.) รบัผดิชอบงำนก ำกบัดแูลกำรเผยแพร่ขำ่วประจ ำวนัและรำยกำรขำ่วทีไ่ดร้บัมอบหมำย ไปใน

ทุกช่องทำง ใหส้อดคลอ้งกบักลุ่มเป้ำหมำยและพฤตกิรรมผูร้บัชม 

3.) บรหิำรจดักำร พฒันำกลุ่มงำนและบุคลำกรตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำยให้สำมำรถปฏบิตังิำนได้

อย่ำงมีประสิทธิภำพ รำบรื่น และมีทักษะ ควำมเชี่ยวชำญที่ตอบสนองงำนในส่วนที่

รบัผดิชอบ 

4.) ควบคุมดูแลกำรใช้จ่ำยงบประมำณให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีประสิทธิภำพ ถูกต้อง และ

โปร่งใส 

5.) กำรปฏบิตังิำนในภำรกจิอื่นๆ ตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำย 

 

ทัง้นี้ บรรณำธกิำรบรหิำร (เนื้อหำข่ำว-1)  มหีน้ำที่และควำมรบัผดิชอบในกำรก ำกบัดูแลกำร
บรหิำรงำน สัง่กำร ตดิตำม ใหค้ ำปรกึษำ และสนบัสนุนกำรปฏบิตังิำนหน่วยงำนดงัต่อไปนี้  
 

2.1 กลุ่มบริหารข่าวรายวนั 

ผูบ้งัคบับญัชำ ต ำแหน่ง บรรณำธกิำรกลุ่มบรหิำรข่ำวรำยวนั 
มหีน้ำทีผ่ลติและน ำเสนอข่ำวประจ ำวนัและรำยกำรข่ำว ประกอบดว้ยงำนดงัต่อไปนี้ 
1.) รบัผดิชอบงำนผลิตและน ำเสนอข่ำวสถำนกำรณ์ประจ ำวนั และรำยกำรข่ำวที่ได้รบั

มอบหมำย ใหเ้ป็นไปตำมทศิทำงและยุทธศำสตรข์องส ำนกั 

2.) คดัเลือกเนื้อหำข่ำวและออกแบบกำรน ำเสนอให้เหมำะสมกับแต่ละ  Platform และ

ช่วงเวลำออกอำกำศ 

3.) ตดิตำมสถำนกำรณ์ข่ำว และคำดกำรณ์พฒันำกำรของข่ำวเพื่อกำรวำงแผนงำนข่ำวให้

เกดิควำมต่อเนื่อง และตดิตำมผลกระทบจำกขำ่วทีน่ ำเสนอ 

4.) ใหบ้รกิำรภำพข่ำวเพือ่กำรหำรำยได้ 

5.) บรหิำรจดักำรบุคลำกรของกลุ่มให้สำมำรถปฏบิตังิำนได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ รำบรื่น 

(ไดแ้ก่ บรรณำธกิำรข่ำวภำค บรรณำธกิำรข่ำว ผูช้่วยบรรณำธกิำรข่ำว ผูส้ ื่อข่ำว สำย
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รำชส ำนัก ข่ำวทัว่ไป ข่ำวออนไลน์ ข่ำวภำคกลำงและตะวันออก รำยกำรสถำนี

ประชำชน ผูป้ระกำศขำ่ว และบุคลำกรทีผ่ลติขำ่วและรำยกำรขำ่วทีไ่ดร้บัมอบหมำย) 

6.) ควบคุมใชจ่้ำยงบประมำณของกลุ่มใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด มปีระสทิธภิำพ ถูกตอ้ง และ

โปร่งใส 

7.) กำรปฏบิตังิำนในภำรกจิอื่นๆ ตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำย 

 
ทัง้นี้ บรรณำธกิำรกลุ่มบรหิำรข่ำวรำยวนั มหีน้ำที่และควำมรบัผดิชอบในกำรก ำกบัดูแล

กำรบรหิำรงำน กำรควบคุม สัง่งำน ตดิตำม และใหก้ำรสนบัสนุนกำรปฏบิตังิำนหน่วยงำนดงัต่อไปนี้  
2.1.1 บรรณำธกิำร / ผูส้ ือ่ขำ่ว 

2.1.2 ขำ่วในพระรำชส ำนกั 

2.1.3 ขำ่วออนไลน์ 

2.1.4 ขำ่วภำคกลำงและตะวนัออก 

2.1.5 รำยกำรสถำนีประชำชน 

2.1.6 ผูป้ระกำศขำ่ว 

 
3. ด้านเน้ือหาข่าว-2   

ผูบ้งัคบับญัชำ ต ำแหน่ง บรรณำธกิำรบรหิำร (เนื้อหำข่ำว-2)   

มีหน้ำที่ก ำกับดูแลกำรผลิตเนื้อหำข่ำวประจ ำวันในเนื้อหำข่ำวกำรเมือง เศรษฐกิจ กีฬำ 
ต่ำงประเทศ และรำยกำรข่ำว สำรคดเีชงิข่ำว และรำยกำรที่เกี่ยวเนื่องกบัข่ำวในรูปแบบใดๆ ที่ได้รบั
มอบหมำย ให้เป็นไปตำมทศิทำงและยุทธศำสตร์ของส ำนัก และก ำกบัดูแลกำรเผยแพร่รำยกำรข่ำวที่
ได้รบัมอบหมำย ไปในทุกช่องทำง ให้สอดคล้องกบักลุ่มเป้ำหมำยและพฤตกิรรมผู้รบัชม โดยมหีน้ำที่
และควำมรบัผดิชอบ ดงันี้  

1.) รบัผดิชอบงำนก ำกบัดูแลกำรผลติและน ำเสนอข่ำวสถำนกำรณ์ประจ ำวนัในเนื้อหำข่ำว

กำรเมอืง เศรษฐกจิ กฬีำ ต่ำงประเทศ และผลติรำยกำรข่ำวทีไ่ดร้บัมอบหมำย และอื่นๆ 

ใหเ้ป็นไปตำมทศิทำงและยุทธศำสตรข์องส ำนกั 

2.) บรหิำรจดักำร พฒันำกลุ่มงำนและบุคลำกรตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำยใหส้ำมำรถปฏบิตังิำน

ได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ รำบรื่น และมทีกัษะ ควำมเชี่ยวชำญที่ตอบสนองงำนในส่วนที่

รบัผดิชอบ 

3.) ควบคุมดแูลกำรใชจ่้ำยงบประมำณใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด มปีระสทิธภิำพ ถูกตอ้ง และ

โปร่งใส 
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4.) กำรปฏบิตังิำนในภำรกจิอื่นๆ ตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำย 

ทัง้นี้ บรรณำธกิำรบรหิำร (เนื้อหำข่ำว-2)  มหีน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบในกำรก ำกบัดแูลกำร 
บรหิำรงำน สัง่กำร ตดิตำม ใหค้ ำปรกึษำ และสนบัสนุนกำรปฏบิตังิำนหน่วยงำน ดงัต่อไปนี้  
 

3.1 กลุ่มข่าวสถานการณ์  
ผูบ้งัคบับญัชำ ต ำแหน่ง บรรณำธกิำรกลุ่มบรหิำรข่ำวรำยวนั 

มหีน้ำทีผ่ลติและน ำเสนอข่ำวสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ประกอบดว้ยงำนดงัต่อไปนี้ 
1.) รบัผดิชอบงำนผลติและน ำเสนอข่ำวสถำนกำรณ์ และรำยกำรข่ำวที่ได้รบัมอบหมำย  

ใหเ้ป็นไปตำมทศิทำงและยุทธศำสตรข์องส ำนกั 

2.) คดัเลอืกเนื้อหำข่ำวแต่ละสถำนกำรณ์ และออกแบบกำรน ำเสนอใหเ้หมำะสมกบัแต่ละ 

Platform และช่วงเวลำออกอำกำศ 

3.) ตดิตำมสถำนกำรณ์ข่ำวต่ำงๆ และคำดกำรณ์พฒันำกำรของข่ำวเพื่อกำรวำงแผนงำน

ขำ่วใหเ้กดิควำมต่อเนื่อง และตดิตำมผลกระทบจำกขำ่วทีน่ ำเสนอ 

4.) บรหิำรจดักำรบุคลำกรของกลุ่มให้สำมำรถปฏบิตังิำนได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ รำบรื่น 

(ไดแ้ก่ ข่ำวกำรเมอืง ข่ำวเศรษฐกจิ ข่ำวต่ำงประเทศ ข่ำวกฬีำ และบุคลำกรทีผ่ลติขำ่ว

และรำยกำรขำ่วทีไ่ดร้บัมอบหมำย) 

5.) ควบคุมใชจ่้ำยงบประมำณของกลุ่มใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด มปีระสทิธภิำพ ถูกตอ้ง และ

โปร่งใส 

6.) กำรปฏบิตังิำนในภำรกจิอื่นๆ ตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำย 

ทัง้นี้ บรรณำธกิำรกลุ่มข่ำวสถำนกำรณ์ มหีน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบในกำรบรหิำรงำน กำร
ควบคุม สัง่งำน ตดิตำม และใหก้ำรสนบัสนุนกำรปฏบิตังิำนหน่วยงำนดงัต่อไปนี้  

 
3.1.1 ขำ่วกำรเมอืง  

3.1.2 ขำ่วเศรษฐกจิ 

3.1.3 ขำ่วต่ำงประเทศ 

3.1.4 ขำ่วกฬีำ 
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4. ด้านข่าวสืบสวน 

ผูบ้งัคบับญัชำ ต ำแหน่ง บรรณำธกิำรบรหิำร (ขำ่วสบืสวน)   
มหีน้ำที่ก ำกบัดูแลกำรผลติเนื้อหำข่ำวประจ ำวนั รำยกำรข่ำว สำรคดเีชงิข่ำว และรำยกำรที่

เกี่ยวเนื่องกบัข่ำวในรูปแบบใดๆ ที่ได้รบัมอบหมำยให้เป็นไปตำมทิศทำงและยุทธศำสตร์ของส ำนัก 
ก ำกบัดูแลกำรเผยแพร่ข่ำวประจ ำวนัและรำยกำรข่ำวทีไ่ด้รบัมอบหมำย ไปในทุกช่องทำง ใหส้อดคลอ้ง
กบักลุ่มเป้ำหมำยและพฤตกิรรมผูร้บัชม และคดิสรำ้งสรรคป์ระเดน็ข่ำวเชงิสบืสวนสอบสวน ประเดน็ข่ำว
จำกขอ้มูล รวมทัง้ก ำกบัดูแลให้เกดิกำรผลติข่ำวเชงิสบืสวนสอบสวนและประเดน็ข่ำวจำกขอ้มูลให้เป็น
สว่นหน่ึงของเนื้อหำขำ่วประจ ำวนัอย่ำงสม ่ำเสมอ ประกอบดว้ยงำนดงัต่อไปนี้ 

1.) รบัผดิชอบงำนก ำกบัดูแลกำรผลติและน ำเสนอรำยกำรข่ำวสถำนกำรณ์ประจ ำวนั จดัท ำ

เนื้อหำข่ำวและรำยกำรข่ำวที่ได้รบัมอบหมำย ให้เป็นไปตำมทศิทำงและยุทธศำสตร์ของ

ส ำนกั 

2.) รบัผดิชอบงำนก ำกบัดูแลกำรเผยแพร่ข่ำวประจ ำวนัและรำยกำรข่ำวทีไ่ด้รบัมอบหมำย ไป

ในทุกช่องทำง ใหส้อดคลอ้งกบักลุ่มเป้ำหมำยและพฤตกิรรมผูร้บัชม 

3.) คดิสรำ้งสรรคป์ระเดน็ข่ำวเชงิสบืสวนสอบสวน ประเดน็ขำ่วจำกขอ้มลู รวมทัง้ก ำกบัดูแลให้

เกดิกำรผลติขำ่วเชงิสบืสวนสอบสวน และประเดน็ข่ำวจำกขอ้มลูใหป็้นสว่นหนึ่งของเนื้อหำ

ขำ่วประจ ำวนัอย่ำงสม ่ำเสมอ 

4.) บรหิำรจดักำร พฒันำกลุ่มงำนและบุคลำกรกลุ่มข่ำวสบืสวนและขอ้มูล บุคลำกรศูนย์ข่ำว

ภำคเหนือ ศูนย์ข่ำวภำคอีสำน และศูนย์ข่ำวภำคใต้ ให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมี

ประสทิธภิำพ รำบรื่น และมทีกัษะ ควำมเชีย่วชำญทีต่อบสนองงำนในสว่นทีร่บัผดิชอบ 

5.) ควบคุมดแูลกำรใชจ่้ำยงบประมำณใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด มปีระสทิธภิำพ ถูกตอ้ง และ

โปร่งใส 

6.) กำรปฏบิตังิำนในภำรกจิอื่นๆ ตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำย 

 
ทัง้นี้ บรรณำธกิำรบรหิำร (ข่ำวสบืสวน)  มหีน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบในกำรก ำกบัดูแลกำร

บรหิำรงำน สัง่กำร ตดิตำม ใหค้ ำปรกึษำ และสนบัสนุนกำรปฏบิตังิำนหน่วยงำนดงัต่อไปนี้  
 

4.1 กลุ่มข่าวสืบสวนและข้อมูล 

ผูบ้งัคบับญัชำ ต ำแหน่ง บรรณำธกิำรกลุ่มขำ่วสบืสวนและขอ้มลู  
มหีน้ำทีผ่ลติและน ำเสนอข่ำวและรำยกำรข่ำวสบืสวนสอบสวน และขำ่วทีผ่ลติจำกขอ้มูลและ

ชุดขอ้มลู ประกอบดว้ยงำนดงัต่อไปนี้ 
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1.) รบัผดิชอบงำนผลิตและน ำเสนอข่ำว และรำยกำรข่ำวสบืสวนสอบสวนให้โดดเด่น มี

คุณค่ำและเกดิผลกระทบเชงิบวกต่อสงัคม 

2.) รบัผดิชอบงำนผลติข่ำวจำกขอ้มลูและชุดขอ้มลู รวมทัง้ออกแบบกำรน ำเสนอใหโ้ดดเด่น  

มคีุณค่ำ และมคีวำมน่ำสนใจชวนตดิตำม 

3.) ตดิตำมสถำนกำรณ์ข่ำว และคำดกำรณ์พฒันำกำรของข่ำวเพื่อกำรวำงแผนงำนข่ำวให้

เกดิควำมต่อเนื่อง และตดิตำมผลกระทบจำกขำ่วทีน่ ำเสนอ 

4.) บรหิำรจดักำรบุคลำกรของกลุ่มให้สำมำรถปฏิบตังิำนได้อย่ำงมปีระสทิธิภำพ รำบรื่น 

(ไดแ้ก่ บรรณำธกิำรข่ำว ผูช้่วยบรรณำธกิำรข่ำว ผูส้ ื่อข่ำว ในสำยงำนสบืสวนสอบสวน 

สำยงำน Data Journalism Unit รวมถึงบุคลำกรที่ผลิตข่ำวและรำยกำรข่ำวที่ได้รับ

มอบหมำย) 

5.) ควบคุมกำรใช้จ่ำยงบประมำณของกลุ่มใหเ้กดิประโยชน์สูงสุด มปีระสทิธภิำพ ถูกต้อง 

และโปร่งใส 

 
ทัง้นี้  บรรณำธิกำรกลุ่มข่ำวสืบสวนและข้อมูล มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำร

บรหิำรงำน กำรควบคุม สัง่งำน ตดิตำม และใหก้ำรสนบัสนุนกำรปฏบิตังิำนหน่วยงำนดงัต่อไปนี้  
4.1.1 งำนข่ำวสบืสวนสอบสวน 

4.1.2 รำยกำรเปิดปม 

4.1.3 รำยกำรทีน่ี่ไทยพบีเีอส 

4.1.4 Data Journalism Unit 

 
4.2 ศนูยข์่าวภมิูภาค 

ผูบ้งัคบับญัชำ ต ำแหน่ง หวัหน้ำศูนยข์่ำว  ประกอบดว้ย  
4.2.1 ศูนยข์่ำวภำคเหนือ 

4.2.2 ศูนยข์่ำวภำคอสีำน 

4.2.3 ศูนยข์่ำวภำคใต้ 

มหีน้ำทีผ่ลติและน ำเสนอข่ำวประจ ำวนัในภูมภิำค ประกอบดว้ยงำนดงัต่อไปนี้ 
1.) รับผิดชอบงำนผลิตสถำนกำรณ์ประจ ำวัน โดยสร้ำงสรรค์ประเด็นเนื้อหำข่ำวให้

สอดคลอ้งกบัทศิทำงของกองบรรณำธกิำรข่ำว และออกแบบกำรน ำเสนอใหเ้หมำะสม

กบัแต่ละ Platform ช่วงเวลำออกอำกำศ 

2.) ตดิตำมสถำนกำรณ์ข่ำว และคำดกำรณ์พฒันำกำรของข่ำวเพื่อกำรวำงแผนงำนข่ำวให้

เกดิควำมต่อเนื่อง และตดิตำมผลกระทบจำกขำ่วทีน่ ำเสนอ 



โครงการปรับปรุง JF JD และ JS สำนักขา่ว 11 

 

3.) วำงแผนและให้กำรสนับสนุนกำรผลติรำยกำรและกจิกรรมต่ำงๆ  เช่น CLS  รำยกำร

ฟังเสยีงประเทศไทย อย่ำงเหมำะสมสอดคลอ้งกบัทศิทำงขำ่ว 

4.) สร้ำงสรรค์และด ำเนินกำรให้เกิดนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรท ำงำนข่ำวของ

ศูนยภ์ูมภิำคทีส่อดคลอ้งกบัทศิทำงองคก์ร 

5.) บรหิำรจดักำรบุคลำกรของศูนยข์่ำวใหส้ำมำรถปฏบิตังิำนไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ 

รำบรื่น  

6.) ควบคุมใชจ่้ำยงบประมำณของศูนยใ์หเ้กดิประโยชน์สูงสุด มปีระสทิธภิำพ ถูกตอ้ง และ

โปร่งใส 

7.) กำรปฏบิตังิำนในภำรกจิอื่นๆ ตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำย 

 
5. ด้านการผลิตข่าว 

ผูบ้งัคบับญัชำ ต ำแหน่ง บรรณำธกิำรบรหิำร (กำรผลติขำ่ว)   

มีหน้ำที่ก ำกับดูแลกำรสนับสนุนกำรผลิตข่ำว รำยกำรข่ำว สำรคดีเชิงข่ำว และรำยกำรที่
เกี่ยวขอ้งกบัข่ำวในรูปแบบใดๆ ทัง้ในดำ้นกำรเล่ำเรื่อง กำรออกแบบน ำเสนอข่ำวและรำยกำรข่ำวทีโ่ดด
เด่น มคีุณค่ำ น่ำสนใจ เหมำะสมกับทุก Platform สอดคล้องกบักลุ่มเป้ำหมำย และควบคุมให้ได้มำซึ่ง
องค์ประกอบของกำรน ำเสนอข่ำว เช่น ภำพเคลื่อนไหว ภำพนิ่ง ภำพกรำฟิก เสียง ที่มีคุณภำพ 
ตอบสนองกำรเล่ำเรื่องและกำรออกแบบ รวมถงึควบคุมใหเ้กดิกำรผลติไดท้นัตำมแผนงำนข่ำวในแต่ละ
วนั ประกอบดว้ยงำนดงัต่อไปนี้ 

1.) ก ำกบัดูแลกำรเล่ำเรื่อง กำรออกแบบน ำเสนอข่ำวและรำยกำรข่ำวที่โดดเด่น มีคุณค่ำ และ

น่ำสนใจ เหมำะสมกบัทุก Platform สอดคลอ้งกบักลุ่มเป้ำหมำย ใหเ้ป็นไปตำมแผนงำน 

2.) ควบคุมให้ได้มำซึ่งองค์ประกอบของกำรน ำเสนอข่ำว เช่นภำพเคลื่อนไหว ภำพนิ่ง 

ภำพกรำฟิก เสยีง ทีม่คีุณภำพ ตอบสนองกำรเล่ำเรื่องและกำรออกแบบ  

3.) ควบคุมใหเ้กดิกำรผลติไดท้นัตำมแผนงำนข่ำวในแต่ละวนั 

4.) ศกึษำแนวทำง ทศิทำง ควำมนิยมหรอืเทรนด์ในกำรเล่ำเรื่อง กำรน ำเสนอข่ำวและรำยกำร

ขำ่วทัง้ในและต่ำงประเทศ เพือ่พฒันำกำรน ำเสนอขำ่วใหท้นัสมยั โดดเด่น มคีุณค่ำ น่ำสนใจ 

5.) บริหำรจดักำร พฒันำกลุ่มงำนและบุคลำกรกลุ่มโปรดิวเซอร์และประสำนงำนข่ำว กลุ่ม

สร้ำงสรรค์กำรล ำดบัภำพ และกลุ่มสร้ำงสรรค์ภำพข่ำว ให้สำมำรถปฏิบตัิงำนได้อย่ำงมี

ประสทิธภิำพ รำบรื่น และมทีกัษะ ควำมเชีย่วชำญทีต่อบสนองงำนในสว่นทีร่บัผดิชอบ 

6.) ควบคุมดูแลกำรใช้จ่ำยงบประมำณให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีประสิทธิภำพ ถูกต้อง และ

โปร่งใส 
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7.) กำรปฏบิตังิำนในภำรกจิอื่นๆ ตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำย 

ทัง้นี้ บรรณำธกิำรบรหิำร (ข่ำวผลติข่ำว)  มหีน้ำที่และควำมรบัผดิชอบในกำรก ำกบัดูแล
กำรบรหิำรงำน สัง่กำร ตดิตำม ใหค้ ำปรกึษำ และสนบัสนุนกำรปฏบิตังิำนหน่วยงำนดงัต่อไปนี้  

 
5.1 กลุ่มโปรดิวเซอรแ์ละประสานงานข่าว  

ผูบ้งัคบับญัชำ ต ำแหน่ง ผูจ้ดักำรกลุ่มโปรดวิเซอรแ์ละประสำนงำนข่ำว  

มหีน้ำทีอ่อกแบบกำรเล่ำเรื่อง รปูแบบกำรน ำเสนอข่ำวและรำยกำรข่ำว และควบคุมกำรผลติ
ใหเ้ป็นไปตำมแผนงำน ประกอบดว้ยงำนดงัต่อไปนี้ 

1.) ก ำกบัรนัดำวน์ขำ่ว และควบคุมกำรออกอำกำศรำยกำรขำ่วประจ ำวนั ใหก้ำรออกอำกำศ

เป็นไปอย่ำงถูกตอ้ง รำบรื่น เรยีบรอ้ย 

2.) สรำ้งสรรคก์ำรเล่ำเรื่องเนื้อหำข่ำวประจ ำวนัให้มคีวำมโดดเด่น น่ำตดิตำม โดยกำรร่วม

วำงแผนกำรผลติข่ำวกบักองบรรณำธกิำร และควบคุมกำรผลติใหถู้กต้อง เป็นไปตำมที่

วำงแผน เพือ่น ำเสนอบนทุก Platform  

3.) ออกแบบกรำฟิกประกอบข่ำวได้อย่ำงสวยงำม เหมำะสม เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจต่อ

เนื้อหำใหง้ำ่ยขึน้ รวมทัง้ควบคุมกำรผลติใหถู้กตอ้ง และเป็นไปตำมทีว่ำงแผน 

4.) บรหิำรจดักำรศูนยข์อ้มลูภำพข่ำวใหเ้กดิกำรใชท้รพัยำกรภำพและขอ้มลูอย่ำงคุม้ค่ำ 

5.) บรหิำรจดักำรบุคลำกรของกลุ่มใหส้ำมำรถปฏบิตังิำนไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ และ

รำบรื่น 

6.) ควบคุมใชจ่้ำยงบประมำณของกลุ่มใหเ้กดิประโยชน์สูงสุด มปีระสทิธภิำพ ถูกต้อง และ

โปร่งใส 

7.) กำรปฏบิตังิำนในภำรกจิอื่นๆ ตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำย 

 

ทัง้นี้ ผูจ้ดักำรกลุ่มโปรดวิเซอรแ์ละประสำนงำนข่ำว มหีน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบในกำร
บรหิำรงำน กำรควบคุม สัง่งำน ตดิตำม และใหก้ำรสนบัสนุนกำรปฏบิตังิำนหน่วยงำนดงัต่อไปนี้  

5.1.1 งำนโปรดวิเซอร์ 

5.1.2 งำนประสำนงำนขำ่ว 

5.1.3 งำนศูนยข์อ้มลูภำพขำ่ว 

5.1.4 งำนหำรำยได ้
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5.2 กลุ่มสร้างสรรคก์ารล าดบัภาพ 

ผูบ้งัคบับญัชำ ต ำแหน่ง ผูจ้ดักำรกลุ่มสรำ้งสรรคก์ำรล ำดบัภำพ  
มหีน้ำที่จดัหำ เลอืกภำพประกอบข่ำว และล ำดบัภำพ เสยีงในกำรผลติข่ำว ประกอบด้วย

งำนดงัต่อไปนี้ 
1.) ท ำหน้ำที่ผลิตข่ำวจำกโต๊ะข่ำว/ผู้สื่อข่ำว เช่น จดัหำและเลือกภำพประกอบข่ำว และ 

ล ำดบัภำพ เสยีง ให้เป็นกำรเล่ำเรื่องเนื้อหำข่ำวอย่ำงสร้ำงสรรค์ ถูกต้อง เหมำะสม 

สอดคลอ้งกบักำรออกแบบกำรเล่ำเรื่องจำกทีป่ระชุมขำ่ว เพือ่น ำเสนอบนทุก Platform 

2.) บรหิำรจดักำรภำพข่ำวใน Server ใหอ้ยู่ในปรมิำณทีเ่หมำะสม 

3.) บรหิำรจดักำรบุคลำกรของกลุ่มใหส้ำมำรถปฏบิตังิำนไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ และ

รำบรื่น 

4.) ควบคุมใชจ่้ำยงบประมำณของกลุ่มใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด มปีระสทิธภิำพ ถูกตอ้ง และ

โปร่งใส 

5.) กำรปฏบิตังิำนในภำรกจิอื่นๆ ตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำย 

โดยผู้จัดกำรกลุ่มสร้ำงสรรค์กำรล ำดับภำพ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำร
บรหิำรงำน กำรควบคุม สัง่งำน ตดิตำม และใหก้ำรสนบัสนุนกำรปฏบิตังิำนหน่วยงำนดงัต่อไปนี้  

5.2.1 งำนตดัต่อและล ำดบัภำพ 

 
5.3 กลุ่มสร้างสรรคภ์าพข่าว  

ผูบ้งัคบับญัชำ ต ำแหน่ง ผูจ้ดักำรกลุ่มสรำ้งสรรคภ์ำพขำ่ว  
มหีน้ำที่ถ่ำยภำพข่ำว รำยกำรข่ำว ผลิตชิ้นงำนที่เล่ำเรื่องด้วยภำพ และควบคุมอุปกรณ์ 

กำรรำยงำนสด ประกอบดว้ยงำนดงัต่อไปนี้ 
1.) ถ่ำยภำพข่ำว และสำรคดี ที่มีคุณภำพ สอดคล้องกับเนื้อหำและประเด็นข่ำวที่

บรรณำธกิำรก ำหนด  

2.) สรรหำภำพข่ำวที่มีคุณค่ำ น่ำสนใจ ด้วยกำรติดตำมสถำนกำรณ์ควำมเคลื่อนไหว 

ก ำหนดกำรขำ่ว เพือ่ไปบนัทกึภำพมำเล่ำเรื่อง น ำเสนอต่อทีป่ระชุมขำ่ว 

3.) ผลิตชิ้นงำนจำกภำพในรูปแบบกำรเล่ำเรื่องด้วยภำพ (VDO Story) เพื่อน ำเสนอ 

บน Platform Online 

4.) ท ำหน้ำทีค่วบคุมอุปกรณ์เพือ่กำรรำยงำนสด และท ำหน้ำอื่นๆ ทีไ่ดร้บัมอบหมำย โดยมี 

กำรจดัเวรและจดัวำงบุคลำกรอย่ำงเหมำะสม 
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5.) บรหิำรจดักำรบุคลำกรของกลุ่มใหส้ำมำรถปฏบิตังิำนไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ และ

รำบรื่น 

6.) ควบคุมใชจ่้ำยงบประมำณของกลุ่มใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด มปีระสทิธภิำพ ถูกตอ้ง และ

โปร่งใส 

7.) กำรปฏบิตังิำนในภำรกจิอื่นๆ ตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำย 

โดยผูจ้ดักำรกลุ่มสรำ้งสรรคภ์ำพขำ่ว มหีน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบในกำรบรหิำรงำน กำรควบคุม 
สัง่งำน ตดิตำม และให้กำรสนับสนุนกำรปฏบิตังิำนของพนักงำนและลูกจ้ำงในสงักดัให้เป็นไปอย่ำงมี
ประสทิธภิำพ. 
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การปรับปรุง Job Description (JD) และ Job Specification (JS) 

แบบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description) คือ เอกสารแสดงรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ 

ขอบเขตของงาน และคุณสมบัติที ่จำเป็นสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งงาน เพื่อนำไปใช้ในการสรรหา คัดเลือก  

โยกย้าย พัฒนา และกำหนดผลตอบแทนผู้ดำรงตำแหน่งอย่างเหมาะสมกับลักษณะงาน 

ประโยชน์ของแบบกำหนดหน้าที่งาน 

 

การวิเคราะห์หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งงาน 

การวิเคราะห์งาน จะทำให้ทราบว่างานนั้นทำอะไร  มีผลลัพธ์อะไรออกมาให้องค์กร  ผลลัพธ์นั้นมี

ปริมาณเท่าไรต่อปี และมีมูลค่าเท่าไร (กรณีมูลค่านี้จะวัดจากต้นทุนงานซึ่งก็คือค่าจ้างผลตอบแทนที่จ่ายให้

ผู ้ปฏิบัติงาน หรือคุณค่าของตัวชิ้นงานเองก็ได้) เมื่อทราบแล้วจะทำให้เรากำหนดอัตรากำลังคนได้อย่าง

เหมาะสม 
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โครงสร้างของ Job Description ที่มีประสิทธิภาพ 

1. ต้องบอกถึงขอบเขตงาน  หน้าที่ความรับผิดชอบ  และกิจกรรมงานที่ต้องปฏิบัติ 

2. ต้องบอกถึงประมาณเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรมงาน 

3. ต้องบอกถึงผลลัพธ์มาตรฐาน ที่ควรปฏิบัติให้ได้ในแต่ละปี 

4. ต้องบอกถึงความรู้  ทักษะ  และพฤติกรรมที่จำเป็นต่อการทำงาน 

5. ต้องบอกถึงความสัมพันธ์กับตำแหน่งงานอ่ืนๆ ทั้งการประสานงานและบังคับบัญชาภายในองค์กร 

 

รายละเอียดใน Job Description 

1. ข้อมูลทั่วไป (Job Title)  
▪ ชื่อตำแหน่ง สังกัด ผู้บังคับบัญชา 

2. วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose) 
3. หน้าที่ ความรับผิดชอบหลัก (Task and Responsibilities) 

▪ ขอบเขตงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ และกิจกรรมงานที่ต้องปฏิบัติ 
▪ การประมาณเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรมงาน 
▪ ผลลัพธ์มาตรฐาน ที่ควรปฏิบัติให้ได้ในแต่ละปี 

4. คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (Job Specification) 
▪ วุฒิการศึกษา ระดับ และสาขา (Education Background) 
▪ ประสบการณ์ทำงาน (Professional Experiences) 
▪ ใบประกอบวิชาชีพ (Certification) 

5. ความสามารถประจำตำแหน่ง (Key Competencies) 
▪ ความรู้ (Knowledge) 
▪ ทักษะ (Skill) 
▪ พฤติกรรม (Behavior) 
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ตัวอย่างแบบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description) 
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สรุปตำแหน่งที่จัดทำแบบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description) 
 

ลำดับ ลักษณะงาน ลำดับ ตำแหน่ง 
1 งานบริหาร 1 ผู้อำนวยการสำนัก 

2 บรรณาธิการบริหารด้านการเผยแพร่ 

3 บรรณาธิการบริหารด้านวิเคราะห ์

4 บรรณาธิการบริหารด้านข่าวสืบสวน 

5 บรรณาธิการบริหารด้านการผลิตข่าว 

6 บรรณาธิการกลุ่มบรหิารข่าวรายวนั 

7 บรรณาธิการกลุ่มข่าวภมูิภาค 

8 บรรณาธิการกลุ่มข่าวและรายการศิลปะวัฒนธรรม 

9 ผู้จัดการกลุ่มโปรดิวเซอร์และประสานงานข่าว 

10 ผู้จัดการกลุ่มสรา้งสรรค์การลำดับภาพ 

11 ผู้จัดการกลุ่มสรา้งสรรค์ภาพข่าว 

12 ผู้จัดการกลุ่มสนับสนุนการบริหารสำนักข่าว 
2 งานแผนและ

ยุทธศาสตร์ข่าว 
13 ผู้ชำนาญการแผนและยุทธศาสตรข์่าวอาวุโส 

14 เจ้าหน้าท่ีแผนและยุทธศาสตร์ข่าว 
3 งานเนื้อหาข่าว 15 บรรณาธิการข่าว (เนื้อหา) / หัวหน้าศูนย์ข่าว 

16 บรรณาธิการข่าว (เผยแพร่) 

17 บรรณาธิการข่าว-เว็บไซต ์

18 บรรณาธิการข่าว / ผู้ประกาศข่าว  

19 ผู้ช่วยบรรณาธิการข่าว 

20 ผู้ช่วยบรรณาธิการข่าว-เว็บไซต ์

21 ผู้ช่วยบรรณาธิการข่าว / ผู้ประกาศข่าว 

22 ผู้สื่อข่าวชำนาญการ 

23 ผู้สื่อข่าวอาวุโส 

24 ผู้สื่อข่าว 

25 ผู้สื่อข่าว-เว็บไซต ์

26 ผู้สื่อข่าวอาวุโส / ผู้ประกาศข่าว 

27 ผู้สื่อข่าว / ผู้ประกาศข่าว 

28 ผู้สื่อข่าว-เว็บไซต์ / ผู้ประกาศข่าว 

29 หัวหน้าผู้ประกาศข่าว 

30 ผู้ประกาศข่าวชำนาญการ 
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ลำดับ ลักษณะงาน ลำดับ ตำแหน่ง 
31 ผู้ประกาศข่าว / ผูส้ื่อข่าวอาวุโส 

32 ผู้ประกาศข่าว / ผูส้ื่อข่าว 

33 เจ้าหน้าท่ีกราฟิก 

34 Creative Graphic & Content 

35 เจ้าหน้าท่ีข้อมูล (รายการสถานีประชาชน) 

36 เจ้าหน้าท่ีประสานงาน (รายการสถานีประชาชน) 

37 เจ้าหน้าท่ีข้อมูล- ศูนยค์นหาย (รายการสถานีประชาชน) 
4 งานผลิตข่าว 38 หัวหน้างานช่างภาพข่าว 

39 ช่างภาพข่าวชำนาญการ 

40 ช่างภาพข่าวอาวุโส 

41 ช่างภาพข่าว 

42 โปรดิวเซอร์ข่าวอาวุโส 

43 โปรดิวเซอร์ข่าว 

44 ผู้ช่วยโปรดิวเซอร์ข่าว 

45 หัวหน้าศูนย์ข้อมูลข่าว 

46 เจ้าหน้าท่ีศูนย์ข้อมลูข่าวอาวุโส 

47 เจ้าหน้าท่ีศูนย์ข้อมลูข่าว 

48 เจ้าหน้าท่ีตดัต่อข่าวอาวุโส 

49 เจ้าหน้าท่ีตดัต่อข่าว 

50 เจ้าหน้าท่ี Ingest อาวุโส 

51 เจ้าหน้าท่ี Ingest 

52 เจ้าหน้าท่ีให้บริการภาพข่าว 

53 เจ้าหน้าท่ีประสานงานข่าว  

54 เจ้าหน้าท่ีกราฟิก CG 
5 งานสนับสนุน 55 เจ้าหน้าท่ีสนับสนุนการบริหารสำนักข่าวอาวุโส 

56 เจ้าหน้าท่ีสนับสนุนการบริหารสำนักข่าว / เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป (ศูนย์ข่าว) 

57 หัวหน้าผู้ช่วยช่างภาพ 

58 ผู้ช่วยช่างภาพ 

59 เลขานุการชำนาญการ 
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ภาคผนวก 



 

 
1 

 
 

 
 

องคก์ารกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 

แบบก าหนดหน้าท่ีงาน (Job Description) 

1.ข้อมูลต าแหน่งงาน (Job Details) 

ชื่อต ำแหน่ง(ไทย) ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักขำ่ว กลุ่มงำน  
ชื่อต ำแหน่ง(องักฤษ)  กลุ่ม/ฝ่ำย  
ต ำแหน่งผูบ้งัคบับญัชำโดยตรง  ดำ้น  
ต ำแหน่งผูใ้ตบ้งัคบับญัชำ
โดยตรง 

 ส ำนัก ขำ่ว 

 

2.วตัถปุระสงคข์องต าแหน่งงาน (Job Purpose) 

ก ำกบัดูแลแนวทำงและกลยุทธ์ บรหิำรจดักำรทมีงำนข่ำวใหส้ำมำรถผลติข่ำวไดอ้ย่ำงมคีุณภำพและมำตรฐำน ใชข้อ้มลู
กำรวเิครำะห ์กำรประเมนิเพื่อน ำไปประยุกตใ์ชใ้นกำรพฒันำคุณภำพรำยกำรขำ่ว ใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยและยุทธศำสตร ์
ขอ้บงัคบัจรยิธรรม ของ ส.ส.ท. วำงแนวทำงและก ำกบักำรพฒันำบุคลำกรใหม้ปีระสทิธภิำพ  และบรหิำรงำนทัว่ไปของ
ส ำนักขำ่ว รวมทัง้มส่ีวนร่วมในกำรงำนบรหิำรองคก์ร 

 
3.ความรบัผิดชอบหลกัและเป้าหมายของต าแหน่งงาน  (Job Responsibilities and Goals) 

ควำมรบัผดิชอบหลกั 
(Key Responsibilities) 

กจิกรรมงำน 
(Key Activities) 

% เวลำใน
กำรท ำงำน 

เป้ำหมำยควำมส ำเรจ็ของงำน 
(KPIs) 

1.ก ำหนดทศิทำงและ
วำงแผนกลยทุธใ์นกำร
บรหิำรส ำนักขำ่ว 

ศกึษำแผนบรหิำรกจิกำร แผนยทุธศำสตร์
องคก์ร และแผนยุทธศำสตรข์ำ่ว เพื่อน ำไป
วำงแผนเชงิกลยุทธใ์นกำรผลติขำ่ว  

30% ขำ่วและรำยกำรขำ่วทีน่ ำเสนอ 
ตอบสนองยุทธศำสตรแ์ละ
แนวนโยบำยของ ส.ส.ท. 

มส่ีวนร่วมในกำรใหค้วำมคดิเหน็ 
ขอ้เสนอแนะต่อยุทธศำสตรแ์ละนโยบำย
ของ ส.ส.ท. 

ยุทธศำสตรแ์ละนโยบำยของ 
ส.ส.ท. ไดร้บัขอ้เสนอแนะที่
กวำ้งขวำงรอบดำ้นมำกขึน้ 

ควบคุม ตดิตำมผลสมัฤทธิต์ำมยุทธศำสตร์
และนโยบำยของ ส.ส.ท. 

ผลผลติของส ำนักขำ่วมี
ผลสมัฤทธิต์ำมยุทธศำสตรแ์ละ
นโยบำยของ ส.ส.ท. 

2.ก ำกบัดแูล และควบคมุ
คุณภำพรำยกำรขำ่ว 

น ำขอ้มลูทีส่่วนต่ำงๆ ศกึษำวเิครำะห์ไป
ประยุกตใ์ชใ้นกำรพฒันำคุณภำพรำยกำร

20% 

รหสัต ำแหน่ง       

รหสัหน่วยงำน       

รหสัส ำนัก       
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ควำมรบัผดิชอบหลกั 
(Key Responsibilities) 

กจิกรรมงำน 
(Key Activities) 

% เวลำใน
กำรท ำงำน 

เป้ำหมำยควำมส ำเรจ็ของงำน 
(KPIs) 

ขำ่ว เพื่อใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยและ
ยุทธศำสตร ์ขอ้บงัคบัจรยิธรรม ของ ส.ส.ท. 

ขำ่วและรำยกำรขำ่วมคีุณภำพ 
ตอบสนองยุทธศำสตรแ์ละ
นโยบำยของ ส.ส.ท. ควบคุมภำพรวมรำยกำรขำ่ว ทัง้ดำ้นเนื้อหำ

ขำ่ว คุณภำพ เพื่อตอบสนองยทุธศำสตร์
และนโยบำยของ ส.ส.ท. 
ควบคุมเทคนิคกำรผลติ กำรน ำเสนอ เพื่อ
ตอบสนองยุทธศำสตรแ์ละนโยบำยของ 
ส.ส.ท. 

 

3.วำงแผนกำรพฒันำ
บุคลำกรและมอบหมำย 
รวมถงึควบคมุดแูลให้
เกดิกำรด ำเนินกำรตำม
แผน 

ศกึษำขอ้มลูดำ้นกำรพฒันำบุคลำกรเพื่อ
น ำมำก ำหนดทศิทำงและวำงแผนปฏบิตักิำร
ในกำรพฒันำบคุลำกร 

30% 
 

บุคลากรทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มขีวญัก ำลงัใจใน
กำรท ำงำน สนับสนุนกำร
ด ำเนินงำน และตอบสนอง
ยุทธศำสตรข์ององคก์ร 

มอบหมำย และก ำกบัใหเ้กดิกำรด ำเนินกำร
ตำมแผนพฒันำบุคลำกร 
ควบคุมและตดิตำมผลลพัธข์องกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนพฒันำบุคลำกร 
สื่อขอ้ควำมภำยในจำกองคก์รไปสู่
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชำ เสรมิสรำ้งควำมสำมคัคี
และควำมสมัพนัธท์ีด่ใีนกำรท ำงำน 

4.บรหิำรทัว่ไปและงำน
อื่นๆ ตำมทีไ่ดร้บั
มอบหมำย 

ดแูล ตดิตำม ปัญหำกำรปฏบิตังิำนส่วน
ต่ำงๆ เพื่อก ำกบัใหเ้กดิกำรแกไ้ขปัญหำ
รวมทัง้วำงแผน ก ำหนดแนวทำงกำร
บรหิำรงำนทัว่ไปของส ำนักขำ่วใหเ้ป็นไป
ตำมนโยบำยและยุทธศำสตรข์ององคก์ร 

20% กำรบรหิำรงำนทัว่ไปของส ำนัก
ขำ่วเป็นไปดว้ยควำมเรยีบรอ้ย 
ส ำเรจ็ลุล่วง ค่าใช้จ่าย และ
งบประมาณของสำนักข่าวเป็นไป
ตามแผน 

ก ำกบัดแูล ตดิตำมกำรเชื่อมโยงงำนดำ้น
บรหิำรกบัส ำนักอื่นๆ เช่น กำรบรหิำรควำม
เสีย่ง กำรประเมนิองคก์ร กำรตรวจสอบ
ภำยใน เป็นตน้ 
บรหิำรจดักำรงบประมำณของส ำนักขำ่วให้
เป็นตำมแผน 
เป็นตวัแทนองคก์รในกำรร่วมกจิกรรมต่ำงๆ
ตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำย 

 100%  
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4.ความสามารถประจ าต าแหน่งงาน (Position Competencies) 

สมรรถนะหลกัประจ ำส ำนัก (Core Competency) สมรรถนะประจ ำต ำแหน่งงำน (Functional Competency) 

1. Professional : มุง่มัน่ในคุณภำพ รบัผดิรบัชอบ กลำ้
หำญต่อควำมถูกตอ้ง 

2. Integrity : จรยิธรรมวชิำชพี 
3. Agility : กำรปรบัตวัทีส่อดคลอ้งกบัทศิทำงและ

สถำนกำรณ์ขององคก์ร 
4. Empathy : ควำมสำมำรถในกำรเขำ้ใจควำมรูส้กึของ

ผูอ้ื่น    

1. ความรู้กระบวนการผลติข่าว 

2. ความมีวิสยัทัศน์ คิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic & 

Visionary Thinking) 

3. การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน (Motivating People) 

4. การตัดสินใจและแก้ไขปญัหา (Problem Solving & 

Decision Making) 

5. การวางแผน และควบคุม ตดิตาม (Planning & 

Controlling) 

6. การโน้มน้าวใจ (Influencing Others) 

7. มุ่งมั่นผลลัพธ์ (Driving for Result) 

 

5.คณุสมบติัประจ าต าแหน่งงาน (Job Specification)  

วุฒกิำรศกึษำ (Education Background) 
ปรญิญำโท สำขำวชิำ(Major)  
หรอื (or) นิเทศศำสตร ์สื่อสำรมวลชน 

ฯลฯ ปรญิญำตร ี

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (Professional Experiences) 
ประสบกำรณ์ :  
อย่ำงน้อย (Minimum Requirement)    15    ปี (Years) ขึน้
ไป 

ใบประกอบวชิำชพี (ถำ้ม)ี (Certification)   
ทกัษะดำ้นโปรแกรมคอมพวิเตอร ์(Computer 
Software) 

 Microsoft Office 

ทกัษะโปรแกรมพเิศษตำมต ำแหน่งงำน  
(Specialization Program) 

 

ทกัษะดำ้นภำษำ (Language Literacy) 

ภำษำ (Language) 
พดู 

(Speaking) 
ฟัง 

(Listening) 
อ่ำน 

(Reading) 
เขยีน 

(Writing) 

กำรทดสอบ
นำนำชำตทิีย่อมรบั 

(TOEIC score, 
Etc.) 

ภำษำองักฤษ (English) ดมีำก ดมีำก ดมีำก ดมีำก  

ภำษำอื่นๆ (โปรดระบุ)           
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ผู้จดัท า 
 (Prepared By) 

ผู้อนุมติั 
 (Approved By) 

ผู้ด ารงต าแหน่ง 
 (Acknowledge By) 

 
 
(.......................................................

....) 

 
 

(.......................................................
....) 

 
 

(.......................................................
....) 

(ต ำแหน่ง) (ต ำแหน่ง) (ต ำแหน่ง) 
......../......../............ ......../......../............ ......../......../............ 

 
 
  

 
  

ส ำนักทรพัยำกรมนุษย ์  
:  ตรวจทำน/บนัทกึ 

 
 

(..............………………………………………) 
…………../……......../………... 
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องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 

แบบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description) 

1.ข้อมูลตำแหน่งงาน (Job Details) 

ช่ือตำแหน่ง(ไทย) บรรณาธิการบริหารด้านการเผยแพร่ กลุ่มงาน  
ช่ือตำแหน่ง(อังกฤษ)  กลุ่ม/ฝ่าย  
ตำแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง ผู้อำนวยการสำนักข่าว ด้าน  
ตำแหน่งผู้ใต้บังคับบญัชาโดยตรง ตามโครงสรา้งสำนักข่าว สำนัก ข่าว 

 

2.วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose) 

กำกับดูแลการผลิตเนื้อหาข่าวประจำวัน รายการข่าว สารคดีเชิงข่าว และรายการที่เกี่ยวเนื่องกับข่าวในรูปแบบใดๆ กำกับดูแล
การเผยแพร่ข่าวประจำวันและรายการข่าวท่ีไดร้ับมอบหมาย ไปในทุกช่องทาง เพื่อใหส้อดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายและ
พฤติกรรมผู้รับชมและตอบสนองตอ่แผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามทิศทางและยุทธศาสตรข์องสำนักและถูกตอ้ง
ตามจรยิธรรม ของ ส.ส.ท. 

 

3.ความรับผิดชอบหลักและเป้าหมายของตำแหน่งงาน  (Job Responsibilities and Goals) 

ความรับผิดชอบหลัก 
(Key Responsibilities) 

กิจกรรมงาน 
(Key Activities) 

% เวลาใน
การทำงาน 

เป้าหมายความสำเรจ็ของงาน 
(KPIs) 

1.กำกับและดูแลเนื้อหา
ข่าวใหต้อบสนอง
ยุทธศาสตรแ์ละกลยุทธ์
ของสำนัก 

ศกึษาขอ้มลูขา่ว เพื่อน ามาก าหนดทศิทาง
ขา่วประจ าวนั โดยน าการประชมุขา่ว
ประจ าวนัใหไ้ดเ้น้ือหาขา่ว/ประเดน็ขา่ว
อย่างมทีศิทางและตอบสนองยทุธศาสตร ์

35% 
 

ขา่วประจ าวนัมทีศิทางอย่าง
ชดัเจน ตอบสนองยุทธศาสตร์
ส านักขา่ว และยทุธศาสตรอ์งคก์ร 
อย่างถูกตอ้งตามจรยิธรรม ของ 
ส.ส.ท. 

มอบหมายงานขา่วใหแ้ก่ บก. ผูส้ื่อขา่ว ทมี
ผลติขา่วตามแผนงานในการประชุม 

มบีุคลากรทีเ่หมาะสมกบัเนื้อหา
ขา่วออกปฏบิตังิานขา่วอย่าง
เพยีงพอ 

ตดิตามความคบืหน้าในการไดม้าซึง่ขา่ว
และแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้าในการ
ปฏบิตังิานของทมีขา่ว 

ไดข้า่วพรอ้มขอ้มลูทีท่นัทว่งท ี
สมบูรณ์ มคีุณภาพ ถูกตอ้ง ตรง
ตามประเดน็ซึง่ทีป่ระชมุขา่ว
ก าหนด  

รหัสตำแหน่ง       

รหัสหน่วยงาน       

รหัสสำนัก       
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ความรับผิดชอบหลัก 
(Key Responsibilities) 

กิจกรรมงาน 
(Key Activities) 

% เวลาใน
การทำงาน 

เป้าหมายความสำเรจ็ของงาน 
(KPIs) 

ก ากบั ควบคมุ ดแูลเน้ือหารายการขา่วที่
ไดร้บัมอบหมาย 

รายการขา่วทีไ่ดร้บัมอบหมาย
สอดคลอ้งกบัทศิทางขา่ว 
ยุทธศาสตรส์ านักขา่ว และ
ยุทธศาสตรอ์งคก์ร อย่างถูกตอ้ง
ตามจรยิธรรม ของ ส.ส.ท. 

2.บริหารจดัการ ขยาย
ฐานผู้ชมทุกๆ Platform 

ศกึษาขอ้มลูทัง้ดา้น Platform Audience 
และ Target  

35% 
 

มขีอ้มลูเพื่อน าไปพฒันาขา่วภาค
หลกัประจ าวนั ทัง้ On Air และ 
Online 

น าขอ้มลูทีร่อบดา้น ไปพฒันาขา่วภาคหลกั
ประจ าวนั ทัง้ On Air และ Online และท า
ใหเ้กดิการ Trans Media ของขา่วและ
รายการขา่วทีร่บัผดิชอบใหเ้หมาะสมกบั
ช่องทาง/Platform สอดคลอ้งกนั เพื่อให้
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 

รายการขา่วประจ าวนัทีเ่ผยแพร่
ทุก Platform ไดร้บัการบรหิาร
จดัการและพฒันาอย่างสม ่าเสมอ
ส่งเสรมิกนัและกนั ดว้ยฐานขอ้มลู
ทีเ่กีย่วขอ้ง เหมาะสม สอดคลอ้ง
กบัพฤตกิรรมผูช้ม และขยายฐาน
ผูช้มอย่างไดผ้ล 

ตดิตามและแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้าที่
เกดิขึน้จากการเผยแพร่ขา่วทุก Platform 

ปัญหา/ความเสีย่งทีเ่กดิจากการ
เผยแพรข่า่วไดร้บัการจดัการอยา่ง
ถูกตอ้ง ทนัท่วงท ี

3.บริหาร และบังคับ
บัญชาหน่วยงาน 

สอน ให้คำปรึกษา และพัฒนาความสามารถ
ของพนักงานเพื่อให้เป็น Successor ใน
อนาคต 

20% 
 

บุคลากรทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มขีวญัก าลงัใจในการ
ท างาน สนับสนุนการด าเนินงาน 
และตอบสนองยุทธศาสตรข์อง
องคก์ร 
 

ตั้งเป้าหมายการทำงาน ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานผู้ใตบ้ังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม 
ดูแลการเติบโตทางอาชีพให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเหมาะสม 
สื่อข้อความภายในจากองค์กรไปสู่
ผู้ใต้บังคับบัญชา เสริมสรา้งความสามัคคีและ
ความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน 

4.งานบริหารทั่วไป 
งบประมาณ และงาน
อื่นๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

ควบคุมดูแลค่าใช้จ่าย บริหารจัดการ
งบประมาณภายในหน่วยงาน 

10% ค่าใช้จ่าย และงบประมาณของ
หน่วยงานเป็นไปตามแผนอย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

บริหารงานท่ัวไปของหน่วยงานใหเ้ป็นไปตาม
นโยบายของสำนักข่าว 

สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมายไดส้ำเรจ็ลลุ่วง 

ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
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ความรับผิดชอบหลัก 
(Key Responsibilities) 

กิจกรรมงาน 
(Key Activities) 

% เวลาใน
การทำงาน 

เป้าหมายความสำเรจ็ของงาน 
(KPIs) 

 100%  
4.ความสามารถประจำตำแหน่งงาน (Position Competencies) 

สมรรถนะหลกัประจ าส านัก (Core Competency) สมรรถนะประจ าต าแหน่งงาน (Functional Competency) 

1. Professional : มุง่มัน่ในคุณภาพ รบัผดิรบัชอบ กลา้
หาญต่อความถูกตอ้ง 

2. Integrity : จรยิธรรมวชิาชพี 
3. Agility : การปรบัตวัทีส่อดคลอ้งกบัทศิทางและ

สถานการณ์ขององคก์ร 
Empathy : ความสามารถในการเขา้ใจความรูส้กึของผูอ้ื่น    

1. ความรู้กระบวนการผลติข่าว 

2. ความมีวิสยัทัศน์ คิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic & 

Visionary Thinking) 

3. การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน (Motivating People) 

4. การตัดสินใจและแก้ไขปญัหา (Problem Solving & 

Decision Making) 

5. การวางแผน และควบคุม ตดิตาม (Planning & 

Controlling) 

6. การโน้มน้าวใจ (Influencing Others) 

7. มุ่งมั่นผลลัพธ์ (Driving for Result) 

 

5.คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)  

วุฒิการศึกษา (Education Background) 
ปรญิญาโท สาขาวชิา(Major)  
หรอื (or) นิเทศศาสตร ์สื่อสารมวลชน 

ฯลฯ ปริญญาตร ี

ประสบการณ์การทำงาน (Professional Experiences) 
ประสบการณ์ : 

อย่างน้อย (Minimum Requirement)    12 - 15    ปี (Years) 

ใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) (Certification)   

ทักษะด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Software)  Microsoft Office 

ทักษะโปรแกรมพิเศษตามตำแหนง่งาน  

(Specialization Program) 
 

ทักษะด้านภาษา (Language Literacy) 

ภาษา (Language) 
พูด 

(Speaking) 
ฟัง 

(Listening) 
อ่าน 

(Reading) 
เขียน 

(Writing) 

การทดสอบนานาชาติ
ที่ยอมรับ 

(TOEIC score, Etc.) 

ภาษาอังกฤษ (English) ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก  

ภาษาอื่นๆ (โปรดระบุ)           



 

 

4 

 

 

 

  

 

  

ผู้จัดทำ 
 (Prepared By) 

ผู้อนุมัติ 
 (Approved By) 

ผู้ดำรงตำแหน่ง 
 (Acknowledge By) 
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(...........................................................) 

 
 

(...........................................................) 
(ตำแหน่ง) (ตำแหน่ง) (ตำแหน่ง) 

......../......../............ ......../......../............ ......../......../............ 

ส านักทรพัยากรมนุษย ์  
:  ตรวจทาน/บนัทกึ 
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1 

 

 

 

 

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 

แบบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description) 

1.ข้อมูลตำแหน่งงาน (Job Details) 

ช่ือตำแหน่ง(ไทย) บรรณาธิการบริหารด้านการวเิคราะห ์ กลุ่มงาน  
ช่ือตำแหน่ง(อังกฤษ)  กลุ่ม/ฝ่าย  
ตำแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง ผู้อำนวยการสำนักข่าว ด้าน  
ตำแหน่งผู้ใต้บังคับบญัชาโดยตรง ตามโครงสรา้งสำนักข่าว สำนัก ข่าว 

 

2.วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose) 

กำกับดูแลการผลิตเนื้อหาข่าว รายการข่าว สารคดีเชิงข่าว ข่าวภูมภิาค และรายการที่เกี่ยวเนื่องกับข่าว กำกับดูแลการเผยแพร่
ข่าวประจำวันและรายการข่าวท่ีได้รับมอบหมาย ไปในทุกช่องทาง เพื่อให้สอดคล้องกับกลุม่เป้าหมายและพฤติกรรมผู้รับชมและ
ตอบสนองต่อแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามทิศทางและยุทธศาสตร์ของสำนักและถูกตอ้งตามจรยิธรรม ของ 
ส.ส.ท. 

 

3.ความรับผิดชอบหลักและเป้าหมายของตำแหน่งงาน  (Job Responsibilities and Goals) 

ความรับผิดชอบหลัก 
(Key Responsibilities) 

กิจกรรมงาน 
(Key Activities) 

% เวลาใน
การทำงาน 

เป้าหมายความสำเรจ็ของงาน 
(KPIs) 

1.กำกับดูแลให้เกดิการ
วิเคราะห์ข่าวและการผลิต
เนื้อหาข่าววิเคราะห์ อย่าง
มีทิศทางและเป้าหมายให้
ตอบสนองยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์ของสำนัก 

ศกึษาขอ้มลูข่าวเชิงลึก นัยสำคญั เพื่อนำไป
กำหนดประเด็นข่าว โดยน าการประชุมขา่ว
ประจ าวนัใหไ้ดเ้น้ือหาขา่ว/ประเดน็ขา่ว
อย่างมทีศิทางและตอบสนองยทุธศาสตร ์

60% มเีน้ือหาขา่วส าคญั เชงิวเิคราะห ์
มทีศิทางและเป้าหมายของขา่ว 
ตอบสนองยุทธศาสตรส์ านักขา่ว 
และยุทธศาสตรอ์งคก์ร อย่าง
ถูกตอ้งตามจรยิธรรม ของ ส.ส.ท. 

มอบหมายงานขา่วใหแ้ก่ บก. ผูส้ื่อขา่ว 
ทมีผลติขา่วตามแผนงานในการประชุม 

มบีุคลากรทีเ่หมาะสมกบัเนื้อหา
ขา่วออกปฏบิตังิานขา่วอย่าง
เพยีงพอ 

ตดิตามความคบืหน้าในการไดม้าซึง่ขา่ว
และแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้าในการ
ปฏบิตังิานของทมีขา่ว 

ไดข้า่วพรอ้มขอ้มลูทีท่นัทว่งท ี
สมบูรณ์ มคีุณภาพ ถูกตอ้ง ตรง
ตามประเดน็ซึง่ทีป่ระชมุขา่ว
ก าหนด  

รหัสตำแหน่ง       

รหัสหน่วยงาน       

รหัสสำนัก       
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ความรับผิดชอบหลัก 
(Key Responsibilities) 

กิจกรรมงาน 
(Key Activities) 

% เวลาใน
การทำงาน 

เป้าหมายความสำเรจ็ของงาน 
(KPIs) 

ก ากบั ควบคมุ ดแูลเน้ือหารายการขา่วที่
ไดร้บัมอบหมาย 

รายการขา่วทีไ่ดร้บัมอบหมาย
สอดคลอ้งกบัทศิทางขา่ว 
ยุทธศาสตรส์ านักขา่ว และ
ยุทธศาสตรอ์งคก์ร อย่างถูกตอ้ง
ตามจรยิธรรม ของ ส.ส.ท. 

2.บริหาร และบังคับ
บัญชาหน่วยงาน 

สอน ให้คำปรึกษา และพัฒนาความสามารถ
ของพนักงานเพื่อให้เป็น Successor ใน
อนาคต 

30% 
 

บุคลากรทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มขีวญัก าลงัใจในการ
ท างาน สนับสนุนการด าเนินงาน 
และตอบสนองยุทธศาสตรข์อง
องคก์ร 
 

ตั้งเป้าหมายการทำงาน ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานผู้ใตบ้ังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม 
ดูแลการเติบโตทางอาชีพให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเหมาะสม 
สื่อข้อความภายในจากองค์กรไปสู่
ผู้ใต้บังคับบัญชา เสริมสรา้งความสามัคคี
และความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน 

3.งานบริหารทั่วไป 
งบประมาณ และงานอ่ืนๆ 
ตามที่ได้รับมอบหมาย 

ควบคุมดูแลค่าใช้จ่าย บริหารจัดการ
งบประมาณภายในหน่วยงาน 

10% ค่าใช้จ่าย และงบประมาณของ
หน่วยงานเป็นไปตามแผนอย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

บริหารงานท่ัวไปของหน่วยงานใหเ้ป็นไป
ตามนโยบายของสำนักข่าว 

สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมายไดส้ำเรจ็ลลุ่วง 

ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
 100%  
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4.ความสามารถประจำตำแหน่งงาน (Position Competencies) 

สมรรถนะหลกัประจ าส านัก (Core Competency) สมรรถนะประจ าต าแหน่งงาน (Functional Competency) 

1. Professional : มุง่มัน่ในคุณภาพ รบัผดิรบัชอบ กลา้
หาญต่อความถูกตอ้ง 

2. Integrity : จรยิธรรมวชิาชพี 
3. Agility : การปรบัตวัทีส่อดคลอ้งกบัทศิทางและ

สถานการณ์ขององคก์ร 
4. Empathy : ความสามารถในการเขา้ใจความรูส้กึของ

ผูอ้ื่น    

1. ความรู้กระบวนการผลติข่าว 

2. ความมีวิสยัทัศน์ คิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic & 

Visionary Thinking) 

3. การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน (Motivating People) 

4. การตัดสินใจและแก้ไขปญัหา (Problem Solving & 

Decision Making) 

5. การวางแผน และควบคุม ตดิตาม (Planning & 

Controlling) 

6. การโน้มน้าวใจ (Influencing Others) 

7. มุ่งมั่นผลลัพธ์ (Driving for Result) 

 

5.คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)  

วุฒิการศึกษา (Education Background) 
ปริญญาโท สาขาวิชา(Major)  

หรือ (or) 
นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน ฯลฯ 

ปริญญาตร ี

ประสบการณ์การทำงาน (Professional Experiences) 
ประสบการณ์ : 

อย่างน้อย (Minimum Requirement)    12 - 15    ปี (Years) 

ใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) (Certification)   

ทักษะด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Software)  Microsoft Office 

ทักษะโปรแกรมพิเศษตามตำแหนง่งาน  

(Specialization Program) 
 

ทักษะด้านภาษา (Language Literacy) 

ภาษา (Language) 
พูด 

(Speaking) 
ฟัง 

(Listening) 
อ่าน 

(Reading) 
เขียน 

(Writing) 

การทดสอบนานาชาติ
ที่ยอมรับ 

(TOEIC score, Etc.) 

ภาษาอังกฤษ (English) ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก  

ภาษาอื่นๆ (โปรดระบุ)           
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ผู้จัดทำ 
 (Prepared By) 

ผู้อนุมัติ 
 (Approved By) 

ผู้ดำรงตำแหน่ง 
 (Acknowledge By) 

 
 
(...........................................................) 

 
 

(...........................................................) 

 
 

(...........................................................) 
(ตำแหน่ง) (ตำแหน่ง) (ตำแหน่ง) 

......../......../............ ......../......../............ ......../......../............ 
 

 

  

 

  

ส านักทรพัยากรมนุษย ์  
:  ตรวจทาน/บนัทกึ 

 
 

(..............………………………………………) 
…………../……......../………... 
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องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 

แบบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description) 

1.ข้อมูลตำแหน่งงาน (Job Details) 

ช่ือตำแหน่ง(ไทย) บรรณาธิการบริหารด้านข่าวสืบสวน กลุ่มงาน  
ช่ือตำแหน่ง(อังกฤษ)  กลุ่ม/ฝ่าย  
ตำแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง ผู้อำนวยการสำนักข่าว ด้าน  
ตำแหน่งผู้ใต้บังคับบญัชาโดยตรง ตามโครงสรา้งสำนักข่าว สำนัก ข่าว 

 

2.วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose) 

กำกับดูแลการผลิตข่าวเชิงลึก สืบสวน และรายการที่เกี่ยวเนื่องกับข่าวในรูปแบบใดๆ ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายและ
พฤติกรรมผู้รับชม เพื่อให้ตอบสนองต่อแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามทิศทางและยุทธศาสตร์ของสำนักและถูกตอ้ง
ตามจรยิธรรม ของ ส.ส.ท. 

 

3.ความรับผิดชอบหลักและเป้าหมายของตำแหน่งงาน  (Job Responsibilities and Goals) 

ความรับผิดชอบหลัก 
(Key Responsibilities) 

กิจกรรมงาน 
(Key Activities) 

% เวลาใน
การทำงาน 

เป้าหมายความสำเรจ็ของงาน 
(KPIs) 

1.กำกับดูแลให้เกดิการผลติ
ข่าวเชิงลึก และสืบสวน 
อย่างมีเป้าหมายให้
ตอบสนองยุทธศาสตรแ์ละ
กลยุทธ์ของสำนัก 

ศกึษาขอ้มลูข่าวเชิงลึก สืบสวน 25% มเีน้ือหาขา่วเชิงลึก สืบสวน 
อย่างมเีป้าหมายของขา่ว กำหนดแนวทาง ประเด็น เพื่อผลติงาน

ข่าวข่าวเชิงลึก สืบสวน 
ก ากบัดแูลการผลติงานขา่วดงักล่าว ให้
มคีวามถูกตอ้ง โดดเด่น 

2.มอบหมายงาน ติดตาม
ความคืบหน้าการผลิต
เนื้อหาข่าวเชิงลึก สืบสวน 
ใหเ้ป็นไปตามแผนที่
ก าหนด 

มอบหมายงานขา่วใหแ้ก่ บก. ผูส้ื่อขา่ว 
ทมีผลติขา่วตามแผนงานในการประชุม 

20% มบีุคลากรทีเ่หมาะสมกบัเนื้อหา
ขา่วออกปฏบิตังิานขา่วอย่าง
เพยีงพอ 

ตดิตามความคบืหน้าในการไดม้าซึง่ขา่ว
และแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้าในการ
ปฏบิตังิานของทมีขา่ว 

ไดข้า่วพรอ้มขอ้มลูทีท่นัทว่งท ี
สมบูรณ์ มคีุณภาพ ถูกตอ้ง ตรง
ตามประเดน็ซึง่ทีป่ระชมุขา่ว
ก าหนด  

ก ากบั ควบคมุ ดแูลเน้ือหารายการขา่ว
ทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

รายการขา่วทีไ่ดร้บัมอบหมาย
สอดคลอ้งกบัทศิทางขา่ว 

รหัสตำแหน่ง       

รหัสหน่วยงาน       

รหัสสำนัก       
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ความรับผิดชอบหลัก 
(Key Responsibilities) 

กิจกรรมงาน 
(Key Activities) 

% เวลาใน
การทำงาน 

เป้าหมายความสำเรจ็ของงาน 
(KPIs) 

ยุทธศาสตรส์ านักขา่ว และ
ยุทธศาสตรอ์งคก์ร อย่างถูกตอ้ง
ตามจรยิธรรม ของ ส.ส.ท. 

3.ติดตาม ศึกษาผลกระทบ
จากการนำเสนอข่าวเชิง
สืบสวน 

ส ารวจ ตดิตาม ความคบืหน้า 
Feedback ผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากการ
น าเสนอขา่ว 

10% มขีอ้มลูเพื่อน าไปผลติเนื้อหา
ต่อเนื่องและปรบัปรุงพฒันา 
เพื่อใหข้า่วสบืสวนเกดิ
ผลกระทบอย่างเป็นรปูธรรม 

4.กำกับและดูแลเนื้อหาข่าว
จากภูมิภาคใหต้อบสนอง
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของ
สำนัก 

ศกึษา วเิคราะหข์อ้มลูขา่ว กำหนด
ทิศทางข่าวภูมิภาค 

15% ขา่วภมูภิาคมทีศิทางสอดคลอ้ง
กบัขา่วประจ าวนัอย่างชดัเจน 
ตอบสนองยุทธศาสตรส์ านักขา่ว 
และยุทธศาสตรอ์งคก์ร อย่าง
ถูกตอ้งตามจรยิธรรม ของ 
ส.ส.ท. 

ควบคุม ดูแลใหเ้กิดการผลิตข่าวจาก
ภูมิภาค 

5.บริหาร และบังคับบัญชา
หน่วยงาน 

สอน ให้คำปรึกษา และพัฒนา
ความสามารถของพนักงานเพื่อให้เป็น 
Successor ในอนาคต 

20% 
 

บุคลากรทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มขีวญัก าลงัใจใน
การท างาน สนับสนุนการ
ด าเนินงาน และตอบสนอง
ยุทธศาสตรข์ององคก์ร 
 

ตั้งเป้าหมายการทำงาน ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานผู้ใตบ้ังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม 
ดูแลการเติบโตทางอาชีพให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเหมาะสม 
สื่อข้อความภายในจากองค์กรไปสู่
ผู้ใต้บังคับบัญชา เสริมสรา้งความสามัคคี
และความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน 

6.งานบริหารทั่วไป 
งบประมาณ และงานอ่ืนๆ 
ตามที่ได้รับมอบหมาย 

ควบคุมดูแลค่าใช้จ่าย บริหารจัดการ
งบประมาณภายในหน่วยงาน 

10% ค่าใช้จ่าย และงบประมาณของ
หน่วยงานเป็นไปตามแผนอย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

บริหารงานท่ัวไปของหน่วยงานใหเ้ป็นไป
ตามนโยบายของสำนักข่าว 

สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมายไดส้ำเรจ็ลลุ่วง 

ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
 100%  
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4.ความสามารถประจำตำแหน่งงาน (Position Competencies) 

สมรรถนะหลกัประจ าส านัก (Core Competency) สมรรถนะประจ าต าแหน่งงาน (Functional Competency) 

1. Professional : มุง่มัน่ในคุณภาพ รบัผดิรบัชอบ กลา้
หาญต่อความถูกตอ้ง 

2. Integrity : จรยิธรรมวชิาชพี 
3. Agility : การปรบัตวัทีส่อดคลอ้งกบัทศิทางและ

สถานการณ์ขององคก์ร 
4. Empathy : ความสามารถในการเขา้ใจความรูส้กึของ

ผูอ้ื่น    

1. ความรู้กระบวนการผลติข่าว 

2. ความมีวิสยัทัศน์ คิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic & 

Visionary Thinking) 

3. การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน (Motivating People) 

4. การตัดสินใจและแก้ไขปญัหา (Problem Solving & 

Decision Making) 

5. การวางแผน และควบคุม ตดิตาม (Planning & 

Controlling) 

6. การโนม้น้าวใจ (Influencing Others) 

7. มุ่งมั่นผลลัพธ์ (Driving for Result) 

 

5.คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)  

วุฒิการศึกษา (Education Background) 
ปริญญาโท สาขาวิชา(Major)  

หรือ (or) 
นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน ฯลฯ 

ปริญญาตร ี

ประสบการณ์การทำงาน (Professional Experiences) 
ประสบการณ์ : 

อย่างน้อย (Minimum Requirement)    12 - 15    ปี (Years) 

ใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) (Certification)   

ทักษะด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Software)  Microsoft Office 

ทักษะโปรแกรมพิเศษตามตำแหนง่งาน  

(Specialization Program) 
 

ทักษะด้านภาษา (Language Literacy) 

ภาษา (Language) 
พูด 

(Speaking) 
ฟัง 

(Listening) 
อ่าน 

(Reading) 
เขียน 

(Writing) 

การทดสอบนานาชาติ
ที่ยอมรับ 

(TOEIC score, Etc.) 

ภาษาอังกฤษ (English) ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก  

ภาษาอื่นๆ (โปรดระบุ)           
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ผู้จัดทำ 
 (Prepared By) 

ผู้อนุมัติ 
 (Approved By) 

ผู้ดำรงตำแหน่ง 
 (Acknowledge By) 

 
 
(...........................................................) 

 
 

(...........................................................) 

 
 

(...........................................................) 
(ตำแหน่ง) (ตำแหน่ง) (ตำแหน่ง) 

......../......../............ ......../......../............ ......../......../............ 
 

 

  

 

  

ส านักทรพัยากรมนุษย ์  
:  ตรวจทาน/บนัทกึ 

 
 

(..............………………………………………) 
…………../……......../………... 
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องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 

แบบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description) 

1.ข้อมูลตำแหน่งงาน (Job Details) 

ช่ือตำแหน่ง(ไทย) บรรณาธิการบริหารด้านการผลิตข่าว กลุ่มงาน  
ช่ือตำแหน่ง(อังกฤษ)  กลุ่ม/ฝ่าย  
ตำแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง ผู้อำนวยการสำนักข่าว ด้าน  
ตำแหน่งผู้ใต้บังคับบญัชาโดยตรง ตามโครงสรา้งสำนักข่าว สำนัก ข่าว 

 

2.วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose) 

กำกับดูแลงาน Production และรายการที่เกีย่วเนื่องกับข่าวในรูปแบบใดๆ บริหารจัดการ ขยายฐานผู้ชมทุก Platform ให้
สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายและพฤติกรรมผู้รับชม เพื่อให้สอดคล้องและตอบสนองต่อแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไป
ตามทิศทางและยุทธศาสตร์ของสำนักและถูกตอ้งตามจรยิธรรม ของ ส.ส.ท. 

 

3.ความรับผิดชอบหลักและเป้าหมายของตำแหน่งงาน  (Job Responsibilities and Goals) 

ความรับผิดชอบหลัก 
(Key Responsibilities) 

กิจกรรมงาน 
(Key Activities) 

% เวลาใน
การทำงาน 

เป้าหมายความสำเรจ็ของงาน 
(KPIs) 

1.กำกับและดูแลงาน 
Production ใหต้อบสนอง
ยุทธศาสตรแ์ละกลยุทธ์ของ
สำนัก 

กำกับ ดูแล เชื่อมโยงใหฝ้่ายการผลิตข่าว 
ศึกษา ทำความเข้าใจเนื้อหาข่าว 

40% ผูป้ฏบิตังิานในสายการผลติมี
ความเขา้ใจเน้ือหาและสามารถ
ออกแบบการน าเสนอไดอ้ย่าง
สอดคลอ้งและส่งเสรมิเน้ือหาให้
โดดเด่นมากขึน้ 

ร่วมน าการประชุมใหเ้กดิการออกแบบ
การเล่าเรื่อง และรปูแบบการน าเสนอให้
ดงึดดู น่าสนใจ น่าตดิตามเหมาะสมกบั
แต่ละ Platform 

ขา่วไดร้บัออกแบบเล่าเรื่องให้
เขา้ถงึงา่ย เขา้ใจงา่ย น่าสนใจ 
น่าตดิตาม (Human Touch) 
เหมาะสมกบัแต่ละ Platform 

ควบคุม ตดิตามการไดม้าซึง่
องคป์ระกอบของขา่ว เช่น ภาพ เสยีง 
ภาพนิ่ง กราฟิก และอื่นๆ  

มภีาพ เสยีง ภาพนิ่ง กราฟิก 
และองคป์ระกอบอื่น ทีถู่กตอ้ง มี
คุณภาพ เหมาะสม เพยีงพอเพือ่
ผลติขา่ว อย่างถูกตอ้งตาม
จรยิธรรม ของ ส.ส.ท. 

รหัสตำแหน่ง       

รหัสหน่วยงาน       

รหัสสำนัก       
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ความรับผิดชอบหลัก 
(Key Responsibilities) 

กิจกรรมงาน 
(Key Activities) 

% เวลาใน
การทำงาน 

เป้าหมายความสำเรจ็ของงาน 
(KPIs) 

2.ร่วมบริหารจัดการ ขยาย
ฐานผู้ชมทุกๆ Platform 

ศกึษาขอ้มลูทัง้ดา้น Platform Audience 
และ Target  

30% 
 

มขีอ้มลูเพื่อน าไปพฒันาขา่ว
ภาคหลกัประจ าวนั ทัง้ On Air 
และ Online 

น าขอ้มลูทีร่อบดา้น ไปพฒันารปูแบบ
การน าเสนอทัง้ชิน้งานและรายการของ
ขา่วภาคหลกัประจ าวนั ทัง้ On Air และ 
Online และท าใหเ้กดิการ Trans Media 
ของขา่วและรายการขา่วทีร่บัผดิชอบให้
เหมาะสมกบัช่องทาง/Platform 
สอดคลอ้งกนั เพื่อใหค้รอบคลุม
กลุ่มเป้าหมาย 

รปูแบบการน าเสนอ ทัง้ชิน้งาน
และรายการขา่วประจ าวนัที่
เผยแพร่ทุก Platform ไดร้บัการ
พฒันาอย่างสม ่าเสมอส่งเสรมิ
กนัและกนั ดว้ยฐานขอ้มลูที่
เกีย่วขอ้ง เหมาะสม สอดคลอ้ง
กบัพฤตกิรรมผูช้ม และขยาย
ฐานผูช้มอย่างไดผ้ล 

ตดิตามและแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้าที่
เกดิขึน้จากการผลติชิน้งานและรายการ
ขา่วทุก Platform 

ปัญหา/ความเสีย่งทีเ่กดิจากการ
ผลติชิน้งานและรายการขา่ว
ไดร้บัการจดัการอย่างถูกตอ้ง 
ทนัท่วงท ี

3.บริหาร และบังคับบัญชา
หน่วยงาน 

สอน ให้คำปรึกษา และพัฒนา
ความสามารถของพนักงานเพื่อให้เป็น 
Successor ในอนาคต 

20% บุคลากรทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มขีวญัก าลงัใจใน
การท างาน สนับสนุนการ
ด าเนินงาน และตอบสนอง
ยุทธศาสตรข์ององคก์ร 
 

ตั้งเป้าหมายการทำงาน ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานผู้ใตบ้ังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม 
ดูแลการเติบโตทางอาชีพให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเหมาะสม 
สื่อข้อความภายในจากองค์กรไปสู่
ผู้ใต้บังคับบัญชา เสริมสรา้งความสามัคคี
และความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน 

4.งานบริหารทั่วไป 
งบประมาณ และงานอ่ืนๆ 
ตามที่ได้รับมอบหมาย 

ควบคุมดูแลค่าใช้จ่าย บริหารจัดการ
งบประมาณภายในหน่วยงาน 

10% ค่าใช้จ่าย และงบประมาณของ
หน่วยงานเป็นไปตามแผนอย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

บริหารงานท่ัวไปของหน่วยงานใหเ้ป็นไป
ตามนโยบายของสำนักข่าว 

สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมายไดส้ำเรจ็ลลุ่วง 

ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
 100%  
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4.ความสามารถประจำตำแหน่งงาน (Position Competencies) 

สมรรถนะหลกัประจ าส านัก (Core Competency) สมรรถนะประจ าต าแหน่งงาน (Functional Competency) 

1. Professional : มุง่มัน่ในคุณภาพ รบัผดิรบัชอบ กลา้
หาญต่อความถูกตอ้ง 

2. Integrity : จรยิธรรมวชิาชพี 
3. Agility : การปรบัตวัทีส่อดคลอ้งกบัทศิทางและ

สถานการณ์ขององคก์ร 
4. Empathy : ความสามารถในการเขา้ใจความรูส้กึของ

ผูอ้ื่น    

1. ความรู้กระบวนการผลติข่าว 

2. ความมีวิสยัทัศน์ คิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic & 

Visionary Thinking) 

3. การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน (Motivating People) 

4. การตัดสินใจและแก้ไขปญัหา (Problem Solving & 

Decision Making) 

5. การวางแผน และควบคุม ตดิตาม (Planning & 

Controlling) 

6. การโน้มน้าวใจ (Influencing Others) 

7. มุ่งมั่นผลลัพธ์ (Driving for Result) 

 

5.คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)  

วุฒิการศึกษา (Education Background) 
ปริญญาโท สาขาวิชา(Major)  

หรือ (or) 
นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน ฯลฯ 

ปริญญาตร ี

ประสบการณ์การทำงาน (Professional Experiences) 
ประสบการณ์ :  

อย่างน้อย (Minimum Requirement)    12 - 15    ปี (Years) 

ใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) (Certification)   

ทักษะด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Software)  Microsoft Office 

ทักษะโปรแกรมพิเศษตามตำแหนง่งาน  

(Specialization Program) 
 

ทักษะด้านภาษา (Language Literacy) 

ภาษา (Language) 
พูด 

(Speaking) 
ฟัง 

(Listening) 
อ่าน 

(Reading) 
เขียน 

(Writing) 

การทดสอบนานาชาติ
ที่ยอมรับ 

(TOEIC score, Etc.) 

ภาษาอังกฤษ (English) ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก  

ภาษาอื่นๆ (โปรดระบุ)           
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ผู้จัดทำ 
 (Prepared By) 

ผู้อนุมัติ 
 (Approved By) 

ผู้ดำรงตำแหน่ง 
 (Acknowledge By) 

 
 
(...........................................................) 

 
 

(...........................................................) 

 
 

(...........................................................) 
(ตำแหน่ง) (ตำแหน่ง) (ตำแหน่ง) 

......../......../............ ......../......../............ ......../......../............ 
 

 

  

 

  

ส านักทรพัยากรมนุษย ์  
:  ตรวจทาน/บนัทกึ 

 
 

(..............………………………………………) 
…………../……......../………... 



 

 
1 

 

 

 

 

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 

แบบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description) 

1.ข้อมูลตำแหน่งงาน (Job Details) 

ช่ือตำแหน่ง(ไทย) บรรณาธิการกลุ่มบรหิารข่าวรายวนั กลุ่มงาน  
ช่ือตำแหน่ง(อังกฤษ)  กลุ่ม/ฝ่าย  
ตำแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง บรรณาธิการบริหารด้านการเผยแพร่ ด้าน  
ตำแหน่งผู้ใต้บังคับบญัชาโดยตรง ตามโครงสรา้งสำนักข่าว สำนัก ข่าว 

 

2.วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose) 

กำหนดแนวทาง ประเด็นเพื่อผลิตงานข่าวรายวัน รวมทั้งกำกับดูแลการผลิตงานข่าวดังกล่าว ให้มคีวามถูกต้อง โดดเด่น รวดเร็ว
ทันต่อสถานการณ์ เป็นท่ียอมรับและเป็นแหล่งอ้างอิง เพื่อให้สอดคล้องและตอบสนองต่อแผนงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพเป็นไป
ตามทิศทางและยุทธศาสตร์ของสำนักและถูกตอ้งตามจรยิธรรม ของ ส.ส.ท. 

 

3.ความรับผิดชอบหลักและเป้าหมายของตำแหน่งงาน  (Job Responsibilities and Goals) 

ความรับผิดชอบหลัก 
(Key Responsibilities) 

กิจกรรมงาน 
(Key Activities) 

% เวลาใน
การทำงาน 

เป้าหมายความสำเรจ็ของงาน 
(KPIs) 

1.วางแผนงานและกำกับ
การเผยแพร่ข่าวประจำวัน
ทุก Platform ให้
ตอบสนองยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์ของสำนัก 

เขา้ร่วมประชมุและร่วมก าหนดทศิทางใน
การเผยแพร่ขา่วประจ าวนั  

40% 
 

ขา่วประจ าวนัมทีศิทางอย่าง
ชดัเจน ตอบสนองยุทธศาสตร์
ส านักขา่ว และยทุธศาสตร์
องคก์ร อย่างถูกตอ้งตาม
จรยิธรรม ของ ส.ส.ท. 

จดัวางบรรณาธกิารขา่วใหเ้หมาะสมกบั
ลกัษณะเนื้อหาขา่ว รายการขา่ว 

รายการขา่วมบีรรณาธกิารขา่ว
ดแูลการเผยแพร่ไดอ้ย่าง
เหมาะสมกบัเนื้อหาและรายการ 

ตดิตามความคบืหน้าใหไ้ดม้าซึง่ขา่วและ
แกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้า ควบคมุ ดแูล 
การปรบัปรุง พฒันาเน้ือหาขา่วใหเ้ป็นไป
ตามทศิทางขา่วประจ าวนั สอดคลอ้งและ
เท่าทนัความเปลีย่นแปลงของขา่วที่
เกดิขึน้ 

ขา่วทีเ่ผยแพรม่คีวามทนัสมยักบั
กระแสทีเ่กดิขึน้และสอดคลอ้ง
กบัแผนงานขา่วประจ าวนั 

รหัสตำแหน่ง       

รหัสหน่วยงาน       

รหัสสำนัก       
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ความรับผิดชอบหลัก 
(Key Responsibilities) 

กิจกรรมงาน 
(Key Activities) 

% เวลาใน
การทำงาน 

เป้าหมายความสำเรจ็ของงาน 
(KPIs) 

2.กำกับ ดูแล การ
ประกาศข่าว 

ก ากบั ดแูล การจดัวางผูป้ระกาศขา่วให้
เหมาะสมกบัลกัษณะเนื้อหาขา่ว รายการ
ขา่ว 

20% รายการขา่วมผีูป้ระกาศขา่ว
เหมาะสมกบัเนื้อหาและรายการ 

ก ากบั ดแูลและพฒันาภาพลกัษณ์ ของผู้
ประกาศขา่ว 

ผูป้ระกาศขา่วมภีาพลกัษณ์ที่
เหมาะสม สะทอ้นอตัลกัษณ์ของ
สื่อสาธารณะ 

บรหิารจดัการใหเ้กดิการพฒันา
ความสามารถของผูป้ระกาศขา่ว 

ผูป้ระกาศขา่วมทีกัษะ 
ความสามารถเป็นไปตาม
เป้าหมายของส านักขา่ว 

3.บริหารจดัการ ขยาย
ฐานผู้ชมทุกๆ Platform 

ศกึษาขอ้มลูทัง้ดา้น Platform Audience 
และ Target  

15% 
 

มขีอ้มลูเพื่อน าไปพฒันาขา่ว
ภาคหลกัประจ าวนั  

น าขอ้มลูทีร่อบดา้น ไปพฒันาขา่วภาค
หลกัประจ าวนั และร่วมท าใหเ้กดิการ 
Trans Media ของขา่วและรายการขา่วที่
รบัผดิชอบใหเ้หมาะสมกบัช่องทาง/
Platform สอดคลอ้งกนั เพื่อใหค้รอบคลุม
กลุ่มเป้าหมาย 

รายการขา่วประจ าวนัทีเ่ผยแพร่
ทุก Platform ไดร้บัการบรหิาร
จดัการและพฒันาอย่าง
สม ่าเสมอส่งเสรมิกนัและกนั 
ดว้ยฐานขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
เหมาะสม สอดคลอ้งกบั
พฤตกิรรมผูช้ม และขยายฐาน
ผูช้มอย่างไดผ้ล 

4.บริหาร และบังคับ
บัญชาหน่วยงาน 

สอน ให้คำปรึกษา และพัฒนาความสามารถ
ของพนักงานเพื่อให้เป็น Successor ใน
อนาคต 

20% บุคลากรทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มขีวญัก าลงัใจใน
การท างาน สนับสนุนการ
ด าเนินงาน และตอบสนอง
ยุทธศาสตรข์ององคก์ร 
 

ตั้งเป้าหมายการทำงาน ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานผู้ใตบ้ังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม 
ดูแลการเติบโตทางอาชีพให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเหมาะสม 
สื่อข้อความภายในจากองค์กรไปสู่
ผู้ใต้บังคับบัญชา เสริมสรา้งความสามัคคี
และความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน 

5.งานบริหารทั่วไป 
งบประมาณ และงานอ่ืนๆ 
ตามที่ได้รับมอบหมาย 

ควบคุมดูแลค่าใช้จ่าย บริหารจัดการ
งบประมาณภายในหน่วยงาน 

5% ค่าใช้จ่าย และงบประมาณของ
หน่วยงานเป็นไปตามแผนอย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

บริหารงานท่ัวไปของหน่วยงานใหเ้ป็นไป
ตามนโยบายของสำนักข่าว 

สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมายไดส้ำเรจ็ลลุ่วง 
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ความรับผิดชอบหลัก 
(Key Responsibilities) 

กิจกรรมงาน 
(Key Activities) 

% เวลาใน
การทำงาน 

เป้าหมายความสำเรจ็ของงาน 
(KPIs) 

ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
 100%  

 

 

4.ความสามารถประจำตำแหน่งงาน (Position Competencies) 

สมรรถนะหลกัประจ าส านัก (Core Competency) สมรรถนะประจ าต าแหน่งงาน (Functional Competency) 

1. Professional : มุง่มัน่ในคุณภาพ รบัผดิรบัชอบ กลา้
หาญต่อความถูกตอ้ง 

2. Integrity : จรยิธรรมวชิาชพี 
3. Agility : การปรบัตวัทีส่อดคลอ้งกบัทศิทางและ

สถานการณ์ขององคก์ร 
4. Empathy : ความสามารถในการเขา้ใจความรูส้กึของ

ผูอ้ื่น    

1. ความรู้กระบวนการผลติข่าว 

2. ความมีวิสยัทัศน์ คิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic & 

Visionary Thinking) 

3. การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน (Motivating People) 

4. การตัดสินใจและแก้ไขปญัหา (Problem Solving & 

Decision Making) 

5. การวางแผน และควบคุม ตดิตาม (Planning & 

Controlling) 

6. การโน้มน้าวใจ (Influencing Others) 

7. มุ่งมั่นผลลัพธ์ (Driving for Result) 

 

 

5.คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)  

 

วุฒิการศึกษา (Education Background) 
ปริญญาโท สาขาวิชา(Major)  

หรือ (or) 
นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน ฯลฯ 

ปริญญาตร ี

ประสบการณ์การทำงาน (Professional Experiences) 
ประสบการณ์ :  

อย่างน้อย (Minimum Requirement)    10 - 12    ปี (Years) 

ใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) (Certification)   

ทักษะด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Software)  Microsoft Office 

ทักษะโปรแกรมพิเศษตามตำแหนง่งาน  

(Specialization Program) 
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ทักษะด้านภาษา (Language Literacy) 

ภาษา (Language) 
พูด 

(Speaking) 
ฟัง 

(Listening) 
อ่าน 

(Reading) 
เขียน 

(Writing) 

การทดสอบนานาชาติ
ที่ยอมรับ 

(TOEIC score, Etc.) 

ภาษาอังกฤษ (English) ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก  

ภาษาอื่นๆ (โปรดระบุ)           

 

 

ผู้จัดทำ 
 (Prepared By) 

ผู้อนุมัติ 
 (Approved By) 

ผู้ดำรงตำแหน่ง 
 (Acknowledge By) 

 
 
(...........................................................) 

 
 

(...........................................................) 

 
 

(...........................................................) 
(ตำแหน่ง) (ตำแหน่ง) (ตำแหน่ง) 

......../......../............ ......../......../............ ......../......../............ 
 

 

  

 

  

ส านักทรพัยากรมนุษย ์  
:  ตรวจทาน/บนัทกึ 

 
 

(..............………………………………………) 
…………../……......../………... 
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องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 

แบบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description) 

1.ข้อมูลตำแหน่งงาน (Job Details) 

ช่ือตำแหน่ง(ไทย) บรรณาธิการกลุ่มข่าวภมูิภาค กลุ่มงาน  
ช่ือตำแหน่ง(อังกฤษ)  กลุ่ม/ฝ่าย  
ตำแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง บรรณาธิการบริหารด้านข่าวสืบสวน ด้าน  
ตำแหน่งผู้ใต้บังคับบญัชาโดยตรง ตามโครงสรา้งสำนักข่าว สำนัก ข่าว 

 

2.วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose) 

กำหนดแนวทาง วางแผนงานและกำกับการเผยแพร่ข่าวภมูิภาคทุก Platform วางทิศทางการพัฒนาศูนย์ข่าวภูมิภาค เพื่อให้
สอดคล้องและตอบสนองต่อแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามทิศทางและยุทธศาสตร์ของสำนักและถูกต้องตาม
จริยธรรม ของ ส.ส.ท. 

 

3.ความรับผิดชอบหลักและเป้าหมายของตำแหน่งงาน  (Job Responsibilities and Goals) 

ความรับผิดชอบหลัก 
(Key Responsibilities) 

กิจกรรมงาน 
(Key Activities) 

% เวลาใน
การทำงาน 

เป้าหมายความสำเรจ็ของงาน 
(KPIs) 

1.วางแผนงานและกำกับ
การเผยแพร่ข่าวภมูิภาค
ทุก Platform ให้
ตอบสนองยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์ของสำนัก 

ศกึษาขอ้มลูขา่ว เพื่อน ามาก าหนดทศิทาง
ขา่วภมูภิาค ใหไ้ดเ้น้ือหาขา่ว/ประเดน็ขา่ว
อย่างมทีศิทางและตอบสนองยทุธศาสตร ์

40% 
 

ขา่วภมูภิาคมทีศิทางอย่าง
ชดัเจน ตอบสนองยุทธศาสตร์
ส านักขา่ว และยทุธศาสตร์
องคก์ร อย่างถูกตอ้งตาม
จรยิธรรม ของ ส.ส.ท. 

เขา้ร่วมประชมุขา่ว น าเสนอประเดน็ขา่ว
จากภูมภิาค  
มอบหมายงานขา่วใหแ้ก่ ศูนยภ์มูภิาคทุก
แห่ง เพื่อใหผ้ลติขา่วตามแผนงานในการ
ประชุม 

มบีุคลากรทีเ่หมาะสมกบัเนื้อหา
ขา่วออกปฏบิตังิานขา่วอย่าง
เพยีงพอ 

ตดิตามความคบืหน้าใหไ้ดม้าซึง่ขา่วและ
แกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้า ควบคมุ ดแูล 
การปรบัปรุง พฒันาเน้ือหาขา่วใหเ้ป็นไป
ตามทศิทางข่าวภูมิภาค สอดคลอ้งและเท่า
ทนัความเปลีย่นแปลงของขา่วทีเ่กดิขึน้ 

ขา่วภมูภิาคมคีวามทนัสมยักบั
กระแสทีเ่กดิขึน้และสอดคลอ้ง
กบัแผนงานข่าว 

รหัสตำแหน่ง       

รหัสหน่วยงาน       

รหัสสำนัก       
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ความรับผิดชอบหลัก 
(Key Responsibilities) 

กิจกรรมงาน 
(Key Activities) 

% เวลาใน
การทำงาน 

เป้าหมายความสำเรจ็ของงาน 
(KPIs) 

น าขอ้มลูทีร่อบดา้น ไปพฒันาข่าวภูมิภาค 
และร่วมท าใหเ้กดิการ Trans Media ของ
ขา่วและรายการขา่วทีร่บัผดิชอบให้
เหมาะสมกบัช่องทาง/Platform สอดคลอ้ง
กนั เพื่อใหค้รอบคลมุกลุ่มเป้าหมาย 

รายการข่าวภูมิภาคที่เผยแพร่ทุก 
Platform ไดร้บัการบรหิาร
จดัการและพฒันาอย่าง
สม ่าเสมอส่งเสรมิกนัและกนั 
ดว้ยฐานขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
เหมาะสม สอดคลอ้งกบั
พฤตกิรรมผูช้ม และขยายฐาน
ผูช้มอย่างไดผ้ล 

2.วางทิศทางการพัฒนา
ศูนย์ข่าวภูมิภาค  

ศกึษาขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อน ามาวาง
แผนการพฒันาศูนยข์า่วภมูภิาค 

35% มแีผนพฒันาศูนยข์า่วภูมภิาค ที่
สอดคลอ้งกบัทศิทาง /นโยบาย
ของส านักขา่วและเกดิการ
ปฏบิตักิารตามแผนอย่างชดัเจน
เป็นรปูธรรม 

จดัท า/ทบทวนแผนพฒันาศูนยข์า่ว
ภูมภิาค เพื่อเสนอต่อผอ.ส านักขา่ว 
ด าเนินการตามแผนการพฒันาศนูยข์า่ว
ภูมภิาคใหบ้รรลุผลตามทีก่ าหนด 

3.บริหาร และบังคับ
บัญชาหน่วยงาน 

สอน ให้คำปรึกษา และพัฒนาความสามารถ
ของพนักงานเพื่อให้เป็น Successor ใน
อนาคต 

20% บุคลากรทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มขีวญัก าลงัใจใน
การท างาน สนับสนุนการ
ด าเนินงาน และตอบสนอง
ยุทธศาสตรข์ององคก์ร 
 

ตั้งเป้าหมายการทำงาน ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานผู้ใตบ้ังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม 
ดูแลการเติบโตทางอาชีพให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเหมาะสม 
สื่อข้อความภายในจากองค์กรไปสู่
ผู้ใต้บังคับบัญชา เสริมสรา้งความสามัคคี
และความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน 

4.งานบริหารทั่วไป 
งบประมาณ และงานอ่ืนๆ 
ตามที่ได้รับมอบหมาย 

ควบคุมดูแลค่าใช้จ่าย บริหารจัดการ
งบประมาณภายในหน่วยงาน 

5% ค่าใช้จ่าย และงบประมาณของ
หน่วยงานเป็นไปตามแผนอย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

บริหารงานท่ัวไปของหน่วยงานใหเ้ป็นไป
ตามนโยบายของสำนักข่าว 

สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมายไดส้ำเรจ็ลลุ่วง 

ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
 100%  
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4.ความสามารถประจำตำแหน่งงาน (Position Competencies) 

สมรรถนะหลกัประจ าส านัก (Core Competency) สมรรถนะประจ าต าแหน่งงาน (Functional Competency) 

1. Professional : มุง่มัน่ในคุณภาพ รบัผดิรบัชอบ กลา้
หาญต่อความถูกตอ้ง 

2. Integrity : จรยิธรรมวชิาชพี 
3. Agility : การปรบัตวัทีส่อดคลอ้งกบัทศิทางและ

สถานการณ์ขององคก์ร 
4. Empathy : ความสามารถในการเขา้ใจความรูส้กึของ

ผูอ้ื่น    

1. ความรู้กระบวนการผลติข่าว 

2. ความมีวิสยัทัศน์ คิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic & 

Visionary Thinking) 

3. การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน (Motivating People) 

4. การตัดสินใจและแก้ไขปญัหา (Problem Solving & 

Decision Making) 

5. การวางแผน และควบคุม ตดิตาม (Planning & 

Controlling) 

6. การโน้มน้าวใจ (Influencing Others) 

7. มุ่งมั่นผลลัพธ์ (Driving for Result) 

 

 

5.คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)  

วุฒิการศึกษา (Education Background) 
ปริญญาโท สาขาวิชา(Major)  

หรือ (or) 
นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน ฯลฯ 

ปริญญาตร ี

ประสบการณ์การทำงาน (Professional Experiences) 
ประสบการณ์ :  

อย่างน้อย (Minimum Requirement)    10 - 12    ปี (Years) 

ใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) (Certification)   

ทักษะด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Software)  Microsoft Office 

ทักษะโปรแกรมพิเศษตามตำแหนง่งาน  

(Specialization Program) 
 

ทักษะด้านภาษา (Language Literacy) 

ภาษา (Language) 
พูด 

(Speaking) 
ฟัง 

(Listening) 
อ่าน 

(Reading) 
เขียน 

(Writing) 

การทดสอบนานาชาติ
ที่ยอมรับ 

(TOEIC score, Etc.) 

ภาษาอังกฤษ (English) ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก  

ภาษาอื่นๆ (โปรดระบุ)           
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ผู้จัดทำ 
 (Prepared By) 

ผู้อนุมัติ 
 (Approved By) 

ผู้ดำรงตำแหน่ง 
 (Acknowledge By) 

 
 
(...........................................................) 

 
 

(...........................................................) 

 
 

(...........................................................) 
(ตำแหน่ง) (ตำแหน่ง) (ตำแหน่ง) 

......../......../............ ......../......../............ ......../......../............ 
 

 

  

 

  

ส านักทรพัยากรมนุษย ์  
:  ตรวจทาน/บนัทกึ 

 
 

(..............………………………………………) 
…………../……......../………... 
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องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 

แบบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description) 

1.ข้อมูลตำแหน่งงาน (Job Details) 

ช่ือตำแหน่ง(ไทย) บรรณาธิการกลุ่มข่าวและรายการศิลปะวัฒนธรรม กลุ่มงาน  
ช่ือตำแหน่ง(อังกฤษ)  กลุ่ม/ฝ่าย  
ตำแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง ผู้อำนวยการสำนัก ด้าน  
ตำแหน่งผู้ใต้บังคับบญัชาโดยตรง ตามโครงสรา้งสำนักข่าว สำนัก ข่าว 

 

2.วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose) 

กำหนดแนวทาง ประเด็นเพื่อผลิตข่าวศิลปวัฒนธรรมและบันเทิง  รวมทั้งกำกับดูแลการผลติข่าวดังกล่าว ให้มีความถูกต้อง โดด
เด่น จนสามารถสร้างเอกลักษณ์ของสถานีข่าวได้ และกำกับดูแลใหม้ีการผลิตข่าวใหม้ีคุณภาพออกอากาศได้ทันตามกำหนดเวลา 
เพื่อให้สอดคล้องและตอบสนองตอ่แผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามทิศทางและยุทธศาสตรข์องสำนักและถูกต้องตาม
จริยธรรม ของ ส.ส.ท.  

 

3.ความรับผิดชอบหลักและเป้าหมายของตำแหน่งงาน  (Job Responsibilities and Goals) 

ความรับผิดชอบหลัก 
(Key Responsibilities) 

กิจกรรมงาน 
(Key Activities) 

% เวลาใน
การทำงาน 

เป้าหมายความสำเรจ็ของงาน 
(KPIs) 

1.วางแผนงานและกำกับ
การเผยแพร่ขา่วและ
รายการข่าว
ศิลปะวัฒนธรรมทุก 
Platform ใหต้อบสนอง
ยุทธศาสตรแ์ละกลยุทธ์
ของสำนัก 

ศกึษาขอ้มลูขา่วและรายการข่าว
ศิลปะวัฒนธรรม เพื่อน ามาก าหนดทศิทาง
ใหไ้ดเ้น้ือหาขา่ว/ประเดน็ขา่วอยา่งมี
ทศิทางและตอบสนองยทุธศาสตร ์

40% 
 

ขา่วและรายการข่าว
ศิลปะวัฒนธรรมมทีศิทางอย่าง
ชดัเจน ตอบสนองยุทธศาสตร์
ส านักขา่ว และยทุธศาสตร์
องคก์ร อย่างถูกตอ้งตาม
จรยิธรรม ของ ส.ส.ท. 

น าเสนอประเดน็ขา่วทีส่ าคญัซึง่สอดคลอ้ง
กบัแผนงานขา่วหลกัต่อทีป่ระชมุขา่ว  
มอบหมายงานขา่วใหแ้ก่ บก.ขา่วและ
นักขา่วในสงักดั เพื่อใหผ้ลติขา่วตาม
แผนงาน 

มบีุคลากรทีเ่หมาะสมกบัเนื้อหา
ขา่วออกปฏบิตังิานขา่วอย่าง
เพยีงพอ 

ตดิตามความคบืหน้าใหไ้ดม้าซึง่ขา่วและ
แกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้า ควบคมุ ดแูล 
การปรบัปรุง พฒันาเน้ือหาขา่วใหเ้ป็นไป
ตามทศิทางข่าวที่กำหนด สอดคลอ้งและ

ขา่วและรายการข่าว
ศิลปะวัฒนธรรมมคีวามทนัสมยั
กบักระแสทีเ่กดิขึน้และ
สอดคลอ้งกบัแผนงานข่าว 

รหัสตำแหน่ง       

รหัสหน่วยงาน       

รหัสสำนัก       
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ความรับผิดชอบหลัก 
(Key Responsibilities) 

กิจกรรมงาน 
(Key Activities) 

% เวลาใน
การทำงาน 

เป้าหมายความสำเรจ็ของงาน 
(KPIs) 

เท่าทนัความเปลีย่นแปลงของขา่วที่
เกดิขึน้ 

2.บริหารจดัการ ขยาย
ฐานผู้ชมทุกๆ Platform 

ศกึษาขอ้มลูทัง้ดา้น Platform Audience 
และ Target  

35% มขีอ้มลูเพื่อน าไปพฒันาขา่วและ
รายการข่าวศิลปะวัฒนธรรม 

น าขอ้มลูทีร่อบดา้น ไปพฒันาขา่วและ
รายการข่าวศิลปะวัฒนธรรม และท าใหเ้กดิ
การ Trans Media ของขา่วและรายการ
ขา่วทีร่บัผดิชอบใหเ้หมาะสมกบัช่องทาง/
Platform สอดคลอ้งกนั เพื่อใหค้รอบคลุม
กลุ่มเป้าหมาย 

ขา่วและรายการข่าว
ศิลปะวัฒนธรรมทีเ่ผยแพร่ทุก 
Platform ไดร้บัการบรหิาร
จดัการและพฒันาอย่าง
สม ่าเสมอ ส่งเสรมิกนัและกนั 
ดว้ยฐานขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
เหมาะสม สอดคลอ้งกบั
พฤตกิรรมผูช้ม และขยายฐาน
ผูช้มอย่างไดผ้ล 

3.บริหาร และบังคับ
บัญชาหน่วยงาน 

สอน ให้คำปรึกษา และพัฒนาความสามารถ
ของพนักงานเพื่อให้เป็น Successor ใน
อนาคต 

20% บุคลากรทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มขีวญัก าลงัใจใน
การท างาน สนับสนุนการ
ด าเนินงาน และตอบสนอง
ยุทธศาสตรข์ององคก์ร 
 

ตั้งเป้าหมายการทำงาน ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานผู้ใตบ้ังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม 
ดูแลการเติบโตทางอาชีพให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเหมาะสม 
สื่อข้อความภายในจากองค์กรไปสู่
ผู้ใต้บังคับบัญชา เสริมสรา้งความสามัคคี
และความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน 

4.งานบริหารทั่วไป 
งบประมาณ และงานอ่ืนๆ 
ตามที่ได้รับมอบหมาย 

ควบคุมดูแลค่าใช้จ่าย บริหารจัดการ
งบประมาณภายในหน่วยงาน 

5% ค่าใช้จ่าย และงบประมาณของ
หน่วยงานเป็นไปตามแผนอย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

บริหารงานท่ัวไปของหน่วยงานใหเ้ป็นไป
ตามนโยบายของสำนักข่าว 

สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมายไดส้ำเรจ็ลลุ่วง 

ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
 100%  
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4.ความสามารถประจำตำแหน่งงาน (Position Competencies) 

สมรรถนะหลกัประจ าส านัก (Core Competency) สมรรถนะประจ าต าแหน่งงาน (Functional Competency) 

1. Professional : มุง่มัน่ในคุณภาพ รบัผดิรบัชอบ กลา้
หาญต่อความถูกตอ้ง 

2. Integrity : จรยิธรรมวชิาชพี 
3. Agility : การปรบัตวัทีส่อดคลอ้งกบัทศิทางและ

สถานการณ์ขององคก์ร 
4. Empathy : ความสามารถในการเขา้ใจความรูส้กึของ

ผูอ้ื่น    

1. ความรู้กระบวนการผลติข่าว 

2. ความมีวิสยัทัศน์ คิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic & 

Visionary Thinking) 

3. การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน (Motivating People) 

4. การตัดสินใจและแก้ไขปญัหา (Problem Solving & 

Decision Making) 

5. การวางแผน และควบคุม ตดิตาม (Planning & 

Controlling) 

6. การโน้มน้าวใจ (Influencing Others) 

7. มุ่งมั่นผลลัพธ์ (Driving for Result) 

 

5.คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)  

วุฒิการศึกษา (Education Background) 
ปริญญาโท สาขาวิชา(Major)  

หรือ (or) 
นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน ฯลฯ 

ปริญญาตร ี

ประสบการณ์การทำงาน (Professional Experiences) 
ประสบการณ์ :  

อย่างน้อย (Minimum Requirement)   10 - 12     ปี (Years) 

ใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) (Certification)   

ทักษะด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Software)  Microsoft Office 

ทักษะโปรแกรมพิเศษตามตำแหนง่งาน  

(Specialization Program) 
 

ทักษะด้านภาษา (Language Literacy) 

ภาษา (Language) 
พูด 

(Speaking) 
ฟัง 

(Listening) 
อ่าน 

(Reading) 
เขียน 

(Writing) 

การทดสอบนานาชาติ
ที่ยอมรับ 

(TOEIC score, Etc.) 

ภาษาอังกฤษ (English) ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก  

ภาษาอื่นๆ (โปรดระบุ)           
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ผู้จัดทำ 
 (Prepared By) 

ผู้อนุมัติ 
 (Approved By) 

ผู้ดำรงตำแหน่ง 
 (Acknowledge By) 

 
 
(...........................................................) 

 
 

(...........................................................) 

 
 

(...........................................................) 
(ตำแหน่ง) (ตำแหน่ง) (ตำแหน่ง) 

......../......../............ ......../......../............ ......../......../............ 
 

 

  

 

  

ส านักทรพัยากรมนุษย ์  
:  ตรวจทาน/บนัทกึ 

 
 

(..............………………………………………) 
…………../……......../………... 
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องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 

แบบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description) 

1.ข้อมูลตำแหน่งงาน (Job Details) 

ช่ือตำแหน่ง(ไทย) ผู้จัดการกลุ่มโปรดิวเซอร์และ
ประสานงานข่าว 

กลุ่มงาน  

ช่ือตำแหน่ง(อังกฤษ)  กลุ่ม/ฝ่าย  
ตำแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง บรรณาธิการบริหารด้านการผลิตข่าว ด้าน  
ตำแหน่งผู้ใต้บังคับบญัชาโดยตรง ตามโครงสรา้งสำนักข่าว สำนัก ข่าว 

 

2.วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose) 

กำกับดูแล วางทิศทาง สื่อสาร และบริหารแผนการพฒันางานทีมงานโปรดิวเซอร์เพื่อสร้างสรรค์และผลิตชิ้นงานข่าวของ 
ส.ส.ท. ให้มีความโดดเด่น สรา้งความแตกต่างจากสถานีโทรทัศน์อ่ืน ๆ ภายใต้บทบาทของการเป็นสื่อสาธารณะ และเป็นไปตาม
ข้อบังคับจริยธรรม ส.ส.ท. 

 

3.ความรับผิดชอบหลักและเป้าหมายของตำแหน่งงาน  (Job Responsibilities and Goals) 

ความรับผิดชอบหลัก 
(Key Responsibilities) 

กิจกรรมงาน 
(Key Activities) 

% เวลาใน
การทำงาน 

เป้าหมายความสำเรจ็ของงาน 
(KPIs) 

1.วางทิศทาง สื่อสาร และ
บริหารแผนการพฒันา
งานโปรดิวเซอร์และ
ประสานงานข่าว 

วางทศิทางหรอืแผนการพฒันางาน 
พฒันากระบวนการท างาน ใหส้อดคลอ้ง
กบัทศิทางของส านักขา่ว และองคก์ร  

50% มแีผนการท างานอย่างมทีศิทาง 
มเีป้าหมาย และเกดิการปฏบิตัิ
ตามแผนอย่างเป็นรปูธรรม มี
ขอ้มลูในการควบคมุการ
ปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปตามทศิทาง
และเป้าหมายทีก่ าหนด 

สื่อสารแผนใหเ้กดิความเขา้ใจในกลุ่ม
โปรดิวเซอร์และประสานงานข่าวและส านัก
ขา่ว 
บรหิารแผนใหเ้กดิการปฏบิตัอิยา่งเป็น
รปูธรรม เช่น วธิกีารท างาน กระบวนการ
ท างาน หลกัสตูรพฒันาต่างๆ 
ตดิตามการปฏบิตังิาน และขอ้มลูจากส่วน
งานต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามแผนงานหรอื
ทศิทางของกลุ่ม เพื่อน ามาพจิารณา

รหัสตำแหน่ง       

รหัสหน่วยงาน       

รหัสสำนัก       
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ความรับผิดชอบหลัก 
(Key Responsibilities) 

กิจกรรมงาน 
(Key Activities) 

% เวลาใน
การทำงาน 

เป้าหมายความสำเรจ็ของงาน 
(KPIs) 

ปรบัปรุงทศิทางหรอืแผนการท างานของ
กลุ่มอย่างเป็นรปูธรรม โดยรายงานขอ้มลู
ต่อผูบ้งัคบับญัชาอย่างสม ่าเสมอ 

2.ควบคุม ดูแล จดัการ
งานกลุ่มโปรดิวเซอร์และ
ประสานงานข่าว 

ควบคุม ดแูล จดัการงานประจ าของกลุม่
โปรดิวเซอร์และประสานงานข่าว ใหเ้ป็นไป
ดว้ยความราบรื่น เรยีบรอ้ย ประสานการ
แกปั้ญหาในระดบัการจดัการหรอื
โครงสรา้งงาน 

20% งานของกลุม่โปรดิวเซอร์และ
ประสานงานข่าวตอบสนองส านัก
ขา่วไดอ้ย่างราบรื่น สอดคลอ้ง
กบัทศิทางของส านักขา่ว 

ประสานการแกปั้ญหาในระดบัการจดัการ
หรอืโครงสรา้งงาน 

3.บริหาร และบังคับ
บัญชาหน่วยงาน 

สอน ให้คำปรึกษา และพัฒนาความสามารถ
ของพนักงาน 

20% 
 

บุคลากรทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มขีวญัก าลงัใจใน
การท างาน สนับสนุนการ
ด าเนินงาน และตอบสนอง
ยุทธศาสตรข์ององคก์ร 
 

ตั้งเป้าหมายการทำงาน ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานผู้ใตบ้ังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม 
ดูแลการเติบโตทางอาชีพให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเหมาะสม 
สื่อข้อความภายในจากองค์กรไปสู่
ผู้ใต้บังคับบัญชา เสริมสรา้งความสามัคคี
และความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน 

4.บริหารงบประมาณ และ
งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

ควบคุมดูแลค่าใช้จ่าย บริหารจัดการ
งบประมาณภายในหน่วยงาน 

10% ค่าใช้จ่าย และงบประมาณของ
หน่วยงานเป็นไปตามแผนอย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย งานท่ีได้รับมอบหมาย
นอกเหนือจากงานประจำสำเร็จ
ลุล่วง 

 100%  
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4.ความสามารถประจำตำแหน่งงาน (Position Competencies) 

สมรรถนะหลกัประจ าส านัก (Core Competency) สมรรถนะประจ าต าแหน่งงาน (Functional Competency) 

1. Professional : มุง่มัน่ในคุณภาพ รบัผดิรบัชอบ กลา้
หาญต่อความถูกตอ้ง 

2. Integrity : จรยิธรรมวชิาชพี 
3. Agility : การปรบัตวัทีส่อดคลอ้งกบัทศิทางและ

สถานการณ์ขององคก์ร 
4. Empathy : ความสามารถในการเขา้ใจความรูส้กึของ

ผูอ้ื่น 

1. ความรู้กระบวนการผลติข่าว 

2. ความมีวิสยัทัศน์ คิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic & 

Visionary Thinking) 

3. การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน (Motivating People) 

4. การตัดสินใจและแก้ไขปญัหา (Problem Solving & 

Decision Making) 

5. การวางแผน และควบคุม ตดิตาม (Planning & 

Controlling) 

6. การโน้มน้าวใจ (Influencing Others) 

7. มุ่งมั่นผลลัพธ์ (Driving for Result) 

 

5.คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)  

วุฒิการศึกษา (Education Background) 
ปริญญาโท สาขาวิชา(Major)  

หรือ (or) 
นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน ฯลฯ 

ปริญญาตร ี

ประสบการณ์การทำงาน (Professional Experiences) 
ประสบการณ์ :  

อย่างน้อย (Minimum Requirement)      8 - 10     ปี (Years) 

ใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) (Certification)   

ทักษะด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Software)   Microsoft Office 

ทักษะโปรแกรมพิเศษตามตำแหนง่งาน  

(Specialization Program) 
 

ทักษะด้านภาษา (Language Literacy) 

ภาษา (Language) 
พูด 

(Speaking) 
ฟัง 

(Listening) 
อ่าน 

(Reading) 
เขียน 

(Writing) 

การทดสอบนานาชาติ
ที่ยอมรับ 

(TOEIC score, Etc.) 

ภาษาอังกฤษ (English) ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดมีาก - 

ภาษาอื่นๆ (โปรดระบุ)           
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ผู้จัดทำ 
 (Prepared By) 

ผู้อนุมัติ 
 (Approved By) 

ผู้ดำรงตำแหน่ง 
 (Acknowledge By) 

 
 
(...........................................................) 

 
 

(...........................................................) 

 
 

(...........................................................) 
(ตำแหน่ง) (ตำแหน่ง) (ตำแหน่ง) 

......../......../............ ......../......../............ ......../......../............ 
 

 

  

 

  

ส านักทรพัยากรมนุษย ์  
:  ตรวจทาน/บนัทกึ 

 
 

(..............………………………………………) 
…………../……......../………... 
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องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 

แบบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description) 

1.ข้อมูลตำแหน่งงาน (Job Details) 

ช่ือตำแหน่ง(ไทย) ผู้จัดการกลุ่มสรา้งสรรค์การลำดับภาพ กลุ่มงาน  
ช่ือตำแหน่ง(อังกฤษ)  กลุ่ม/ฝ่าย  
ตำแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง บรรณาธิการบริหารด้านการผลิตข่าว ด้าน  
ตำแหน่งผู้ใต้บังคับบญัชาโดยตรง ตามโครงสรา้งสำนักข่าว สำนัก ข่าว 

 

2.วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose) 

บริหารจดัการเจ้าหน้าท่ีตดัต่อและเจ้าหน้าท่ี Ingest เพื่อใหส้ามารถนำภาพข่าวเข้าระบบ และทำการตัดต่อลำดับภาพได้
คุณภาพ มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และ เป็นไปตามข้อบังคับจริยธรรม ส.ส.ท. รวมถึงติดตามศึกษา
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ท่ีเกดิขึ้นในเรื่องการตัดต่อลำดับภาพ การนำภาพจากแหล่งต่าง ๆ เข่าสู่ระบบภาพข่าว เพื่อนำมาประยุกต์ใช้
และถ่ายทอดให้กับทีมงานตัดต่อและลำดับภาพ 

 

3.ความรับผิดชอบหลักและเป้าหมายของตำแหน่งงาน  (Job Responsibilities and Goals) 

ความรับผิดชอบหลัก 
(Key Responsibilities) 

กิจกรรมงาน 
(Key Activities) 

% เวลาใน
การทำงาน 

เป้าหมายความสำเรจ็ของงาน 
(KPIs) 

1.วางทิศทาง สื่อสาร และ
บริหารแผนการพฒันา
งานสร้างสรรค์การลำดับ
ภาพ 

วางทศิทางหรอืแผนการพฒันางาน 
พฒันากระบวนการท างาน ใหส้อดคลอ้ง
กบัทศิทางของส านักขา่ว และองคก์ร  

50% มแีผนการท างานอย่างมทีศิทาง 
มเีป้าหมาย และเกดิการปฏบิตัิ
ตามแผนอย่างเป็นรปูธรรม มี
ขอ้มลูในการควบคมุการ
ปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปตามทศิทาง
และเป้าหมายทีก่ าหนด 

สื่อสารแผนใหเ้กดิความเขา้ใจในกลุ่ม
สร้างสรรค์การลำดับภาพและส านักขา่ว 
บรหิารแผนใหเ้กดิการปฏบิตัอิยา่งเป็น
รปูธรรม เช่น วธิกีารท างาน กระบวนการ
ท างาน หลกัสตูรพฒันาต่างๆ 
ตดิตามการปฏบิตังิาน และขอ้มลูจากส่วน
งานต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามแผนงานหรอื
ทศิทางของกลุ่ม เพื่อน ามาพจิารณา
ปรบัปรุงทศิทางหรอืแผนการท างานของ

รหัสตำแหน่ง       

รหัสหน่วยงาน       

รหัสสำนัก       
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ความรับผิดชอบหลัก 
(Key Responsibilities) 

กิจกรรมงาน 
(Key Activities) 

% เวลาใน
การทำงาน 

เป้าหมายความสำเรจ็ของงาน 
(KPIs) 

กลุ่มอย่างเป็นรปูธรรม โดยรายงานขอ้มลู
ต่อผูบ้งัคบับญัชาอย่างสม ่าเสมอ 

2.ควบคุม ดูแล จดัการ
งานกลุ่มสร้างสรรค์การ
ลำดับภาพ 

ควบคุม ดแูล จดัการงานประจ าของกลุ่ม
สร้างสรรค์การลำดับภาพ ใหเ้ป็นไปดว้ย
ความราบรื่น เรยีบรอ้ย ประสานการ
แกปั้ญหาในระดบัการจดัการหรอื
โครงสรา้งงาน 

20% งานของกลุ่มสร้างสรรค์การลำดับ
ภาพตอบสนองส านักขา่วได้
อย่างราบรื่น สอดคลอ้งกบั
ทศิทางของส านักขา่ว 

ประสานการแกปั้ญหาในระดบัการจดัการ
หรอืโครงสรา้งงาน 
ประสานงานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งใน
การจดัหาและดแูลรกัษาอุปกรณ์ 

มอีุปกรณ์ทีม่คีุณภาพ เพยีงพอ
ต่อการใชง้าน และอยูใ่นสภาพดี
พรอ้มใชง้าน 

3.บริหาร และบังคับ
บัญชาหน่วยงาน 

สอน ให้คำปรึกษา และพัฒนาความสามารถ
ของพนักงาน 

20% 
 

บุคลากรทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มขีวญัก าลงัใจใน
การท างาน สนับสนุนการ
ด าเนินงาน และตอบสนอง
ยุทธศาสตรข์ององคก์ร 
 

ตั้งเป้าหมายการทำงาน ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานผู้ใตบ้ังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม 
ดูแลการเติบโตทางอาชีพให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเหมาะสม 
สื่อข้อความภายในจากองค์กรไปสู่
ผู้ใต้บังคับบัญชา เสริมสรา้งความสามัคคี
และความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน 

4.บริหารงบประมาณ และ
งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

ควบคุมดูแลค่าใช้จ่าย บริหารจัดการ
งบประมาณภายในหน่วยงาน 

10% ค่าใช้จ่าย และงบประมาณของ
หน่วยงานเป็นไปตามแผนอย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย งานท่ีได้รับมอบหมาย
นอกเหนือจากงานประจำสำเร็จ
ลุล่วง 

 100%  
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4.ความสามารถประจำตำแหน่งงาน (Position Competencies) 

สมรรถนะหลกัประจ าส านัก (Core Competency) สมรรถนะประจ าต าแหน่งงาน (Functional Competency) 

1. Professional : มุง่มัน่ในคุณภาพ รบัผดิรบัชอบ กลา้
หาญต่อความถูกตอ้ง 

2. Integrity : จรยิธรรมวชิาชพี 
3. Agility : การปรบัตวัทีส่อดคลอ้งกบัทศิทางและ

สถานการณ์ขององคก์ร 
4. Empathy : ความสามารถในการเขา้ใจความรูส้กึของ

ผูอ้ื่น 

1. ความรู้กระบวนการผลติข่าว 

2. ความรู้ความเข้าใจงานตัดต่อ 

3. ความมีวิสยัทัศน์ คิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic & 

Visionary Thinking) 

4. การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน (Motivating People) 

5. การตัดสินใจและแก้ไขปญัหา (Problem Solving & 

Decision Making) 

6. การวางแผน และควบคุม ตดิตาม (Planning & 

Controlling) 

7. การโน้มน้าวใจ (Influencing Others) 

8. มุ่งมั่นผลลัพธ์ (Driving for Result) 

 

5.คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)  

วุฒิการศึกษา (Education Background) 
ปริญญาโท สาขาวิชา(Major)  

หรือ (or) 
นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน ฯลฯ 

ปริญญาตร ี

ประสบการณ์การทำงาน (Professional Experiences) 
ประสบการณ์ :  

อย่างน้อย (Minimum Requirement)      8 - 10     ปี (Years) 

ใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) (Certification)   

ทักษะด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Software)   Microsoft Office 

ทักษะโปรแกรมพิเศษตามตำแหนง่งาน  

(Specialization Program) 
 

ทักษะด้านภาษา (Language Literacy) 

ภาษา (Language) 
พูด 

(Speaking) 
ฟัง 

(Listening) 
อ่าน 

(Reading) 
เขียน 

(Writing) 

การทดสอบนานาชาติ
ที่ยอมรับ 

(TOEIC score, Etc.) 

ภาษาอังกฤษ (English) ดีมาก ดมีาก ดมีาก ดมีาก - 

ภาษาอื่นๆ (โปรดระบุ)           
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ผู้จัดทำ 
 (Prepared By) 

ผู้อนุมัติ 
 (Approved By) 

ผู้ดำรงตำแหน่ง 
 (Acknowledge By) 

 
 
(...........................................................) 

 
 

(...........................................................) 

 
 

(...........................................................) 
(ตำแหน่ง) (ตำแหน่ง) (ตำแหน่ง) 

......../......../............ ......../......../............ ......../......../............ 
 

 

  

 

  

ส านักทรพัยากรมนุษย ์  
:  ตรวจทาน/บนัทกึ 

 
 

(..............………………………………………) 
…………../……......../………... 
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องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 

แบบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description) 

1.ข้อมูลตำแหน่งงาน (Job Details) 

ช่ือตำแหน่ง(ไทย) ผู้จัดการกลุ่มสรา้งสรรค์ภาพข่าว กลุ่มงาน  
ช่ือตำแหน่ง(อังกฤษ)  กลุ่ม/ฝ่าย  
ตำแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง บรรณาธิการบริหารด้านการผลิตข่าว ด้าน  
ตำแหน่งผู้ใต้บังคับบญัชาโดยตรง ตามโครงสรา้งสำนักข่าว สำนัก ข่าว 

 

2.วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose) 

ควบคุม ดูแล และบริหารจดัการกลุ่มสร้างสรรคภ์าพข่าวใหส้ร้างสรรค์งานภาพข่าวตอบสนองการผลติข่าวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นไปตามข้อบังคบั จริยธรรม ส.ส.ท. และวางแผนพัฒนางานของกลุ่ม รวมถึงบุคลากรในสังกัดให้สอดคล้องกับ
ทิศทางของสำนักข่าวและองค์กร 

 

3.ความรับผิดชอบหลักและเป้าหมายของตำแหน่งงาน  (Job Responsibilities and Goals) 

ความรับผิดชอบหลัก 
(Key Responsibilities) 

กิจกรรมงาน 
(Key Activities) 

% เวลาใน
การทำงาน 

เป้าหมายความสำเรจ็ของงาน 
(KPIs) 

1.วางทิศทาง สื่อสาร และ
บริหารแผนการพฒันา
งานสรา้งสรรคภ์าพขา่ว 

วางทศิทางหรอืแผนการพฒันางาน 
พฒันากระบวนการท างาน ใหส้อดคลอ้ง
กบัทศิทางของส านักขา่ว และองคก์ร  

50% มแีผนการท างานอย่างมทีศิทาง 
มเีป้าหมาย และเกดิการปฏบิตัิ
ตามแผนอย่างเป็นรปูธรรม มี
ขอ้มลูในการควบคมุการ
ปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปตามทศิทาง
และเป้าหมายทีก่ าหนด 

สื่อสารแผนใหเ้กดิความเขา้ใจในกลุ่ม
สรา้งสรรคภ์าพขา่วและส านักขา่ว 
บรหิารแผนใหเ้กดิการปฏบิตัอิยา่งเป็น
รปูธรรม เช่น วธิกีารท างาน กระบวนการ
ท างาน หลกัสตูรพฒันาต่างๆ 
ตดิตามการปฏบิตังิาน และขอ้มลูจากส่วน
งานต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามแผนงานหรอื
ทศิทางของกลุ่ม เพื่อน ามาพจิารณา
ปรบัปรุงทศิทางหรอืแผนการท างานของ

รหัสตำแหน่ง       

รหัสหน่วยงาน       

รหัสสำนัก       
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ความรับผิดชอบหลัก 
(Key Responsibilities) 

กิจกรรมงาน 
(Key Activities) 

% เวลาใน
การทำงาน 

เป้าหมายความสำเรจ็ของงาน 
(KPIs) 

กลุ่มอย่างเป็นรปูธรรม โดยรายงานขอ้มลู
ต่อผูบ้งัคบับญัชาอย่างสม ่าเสมอ 

2.ควบคุม ดูแล จดัการ
งานกลุ่มสร้างสรรค์ภาพ
ข่าว 

ควบคุม ดแูล จดัการงานประจ าของกลุ่ม
สรา้งสรรคภ์าพขา่ว ใหเ้ป็นไปดว้ยความ
ราบรื่น เรยีบรอ้ย ประสานการแกปั้ญหา
ในระดบัการจดัการหรอืโครงสรา้งงาน 

20% งานของกลุ่มสรา้งสรรคภ์าพขา่ว
ตอบสนองส านักขา่วไดอ้ย่าง
ราบรื่น สอดคลอ้งกบัทศิทางของ
ส านักขา่ว 

ประสานการแกปั้ญหาในระดบัการจดัการ
หรอืโครงสรา้งงาน 
ประสานงานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งใน
การจดัหาและดแูลรกัษาอุปกรณ์ 

มอีุปกรณ์ทีม่คีุณภาพ เพยีงพอ
ต่อการใชง้าน และอยูใ่นสภาพดี
พรอ้มใชง้าน 

3.บริหาร และบังคับ
บัญชาหน่วยงาน 

สอน ให้คำปรึกษา และพัฒนาความสามารถ
ของพนักงาน 

20% 
 

บุคลากรทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มขีวญัก าลงัใจใน
การท างาน สนับสนุนการ
ด าเนินงาน และตอบสนอง
ยุทธศาสตรข์ององคก์ร 
 

ตั้งเป้าหมายการทำงาน ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานผู้ใตบ้ังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม 
ดูแลการเติบโตทางอาชีพให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเหมาะสม 
สื่อข้อความภายในจากองค์กรไปสู่
ผู้ใต้บังคับบัญชา เสริมสรา้งความสามัคคี
และความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน 

4.บริหารงบประมาณ และ
งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

ควบคุมดูแลค่าใช้จ่าย บริหารจัดการ
งบประมาณภายในหน่วยงาน 

10% ค่าใช้จ่าย และงบประมาณของ
หน่วยงานเป็นไปตามแผนอย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย งานท่ีได้รับมอบหมาย
นอกเหนือจากงานประจำสำเร็จ
ลุล่วง 

 100%  
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4.ความสามารถประจำตำแหน่งงาน (Position Competencies) 

สมรรถนะหลกัประจ าส านัก (Core Competency) สมรรถนะประจ าต าแหน่งงาน (Functional Competency) 

1. Professional : มุง่มัน่ในคุณภาพ รบัผดิรบัชอบ กลา้
หาญต่อความถูกตอ้ง 

2. Integrity : จรยิธรรมวชิาชพี 
3. Agility : การปรบัตวัทีส่อดคลอ้งกบัทศิทางและ

สถานการณ์ขององคก์ร 
4. Empathy : ความสามารถในการเขา้ใจความรูส้กึของ

ผูอ้ื่น 

1. ความรู้กระบวนการผลติข่าว 

2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการถ่ายภาพข่าว 

3. ความมีวิสยัทัศน์ คิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic & 

Visionary Thinking) 

4. การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน (Motivating People) 

5. การตัดสินใจและแก้ไขปญัหา (Problem Solving & 

Decision Making) 

6. การวางแผน และควบคุม ตดิตาม (Planning & 

Controlling) 

7. การโน้มน้าวใจ (Influencing Others) 

8. มุ่งมั่นผลลัพธ์ (Driving for Result) 

 

5.คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)  

วุฒิการศึกษา (Education Background) 
ปริญญาโท สาขาวิชา(Major)  

หรือ (or) 
นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน ฯลฯ 

ปริญญาตร ี

ประสบการณ์การทำงาน (Professional Experiences) 
ประสบการณ์ :  

อย่างน้อย (Minimum Requirement)      8 - 10     ปี (Years) 

ใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) (Certification)   

ทักษะด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Software)   Microsoft Office 

ทักษะโปรแกรมพิเศษตามตำแหนง่งาน  

(Specialization Program) 
 

ทักษะด้านภาษา (Language Literacy) 

ภาษา (Language) 
พูด 

(Speaking) 
ฟัง 

(Listening) 
อ่าน 

(Reading) 
เขียน 

(Writing) 

การทดสอบนานาชาติ
ที่ยอมรับ 

(TOEIC score, Etc.) 

ภาษาอังกฤษ (English) ดีมาก ดมีาก ดมีาก ดมีาก - 

ภาษาอื่นๆ (โปรดระบุ)           
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ผู้จัดทำ 
 (Prepared By) 

ผู้อนุมัติ 
 (Approved By) 

ผู้ดำรงตำแหน่ง 
 (Acknowledge By) 

 
 
(...........................................................) 

 
 

(...........................................................) 

 
 

(...........................................................) 
(ตำแหน่ง) (ตำแหน่ง) (ตำแหน่ง) 

......../......../............ ......../......../............ ......../......../............ 
 

 

  

 

  

ส านักทรพัยากรมนุษย ์  
:  ตรวจทาน/บนัทกึ 

 
 

(..............………………………………………) 
…………../……......../………... 
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องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 

แบบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description) 

1.ข้อมูลตำแหน่งงาน (Job Details) 

ช่ือตำแหน่ง(ไทย) ผู้จัดการกลุ่มสนับสนุนการบริหารสำนัก
ข่าว 

กลุ่มงาน  

ช่ือตำแหน่ง(อังกฤษ)  กลุ่ม/ฝ่าย  
ตำแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง ผู้อำนวยการสำนัก ด้าน  
ตำแหน่งผู้ใต้บังคับบญัชาโดยตรง ตามโครงสรา้งสำนักข่าว สำนัก ข่าว 

 

2.วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose) 

กำกับดูแล วางทิศทาง สื่อสาร และบริหารแผนการพฒันางานการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี การเบิกจ่ายค่าตอบแทนตา่งๆ 
งานธุรการ งานจัดซื้อจัดจ้าง การประชุม การสื่อสารภายในสำนัก และการประสานภายในและภายนอกสำนัก รวมทั้งจัดสรร 
และพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการผลติ การออกอากาศและการบริหารสำนักข่าว 

 

3.ความรับผิดชอบหลักและเป้าหมายของตำแหน่งงาน  (Job Responsibilities and Goals) 

ความรับผิดชอบหลัก 
(Key Responsibilities) 

กิจกรรมงาน 
(Key Activities) 

% เวลาใน
การทำงาน 

เป้าหมายความสำเรจ็ของงาน 
(KPIs) 

1.กำกับ ดูแล บริหาร
แผนการพฒันางาน
สนับสนุนการบริหารสำนัก
ข่าว 

ก ากบั ดแูลการปฏบิตังิานดา้นการเงนิ 
บญัช ีการเบกิจ่ายค่าตอบแทนตา่งๆ งาน
ธุรการ และงานจดัซื้อจดัจา้งของส านัก
ขา่วใหส้อดคลอ้งกบัทศิทางของส านักขา่ว 
และองคก์ร  

50% มแีผนการท างานอย่างมทีศิทาง 
มเีป้าหมาย และเกดิการปฏบิตัิ
ตามแผนอย่างเป็นรปูธรรม มี
ขอ้มลูในการควบคมุการ
ปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปตามทศิทาง
และเป้าหมายทีก่ าหนด สื่อสารแผนใหเ้กดิความเขา้ใจในกลุ่ม

สนับสนุนการบริหารสำนักข่าว 
บรหิารแผนใหเ้กดิการปฏบิตัอิยา่งเป็น
รปูธรรม เช่น วธิกีารท างาน กระบวนการ
ท างาน หลกัสตูรพฒันาต่างๆ 
ตดิตามการปฏบิตังิาน และขอ้มลูจากส่วน
งานต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามแผนงานหรอื

รหัสตำแหน่ง       

รหัสหน่วยงาน       

รหัสสำนัก       
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ความรับผิดชอบหลัก 
(Key Responsibilities) 

กิจกรรมงาน 
(Key Activities) 

% เวลาใน
การทำงาน 

เป้าหมายความสำเรจ็ของงาน 
(KPIs) 

ทศิทางของกลุ่ม เพื่อน ามาพจิารณา
ปรบัปรุงทศิทางหรอืแผนการท างานของ
กลุ่มอย่างเป็นรปูธรรม โดยรายงานขอ้มลู
ต่อผูบ้งัคบับญัชาอย่างสม ่าเสมอ 

2.ควบคุม ดูแล จดัการ
งานกลุ่มสนับสนุนการ
บริหารสำนักข่าว 

ควบคุม ดแูล จดัการงานประจ าของกลุม่
สนับสนุนการบริหารสำนักข่าว ใหเ้ป็นไป
ดว้ยความราบรื่น เรยีบรอ้ย ประสานการ
แกปั้ญหาในระดบัการจดัการหรอื
โครงสรา้งงาน 

20% งานของกลุม่สนับสนุนการบริหาร
สำนักข่าวตอบสนองส านักขา่วได้
อย่างราบรื่น สอดคลอ้งกบั
ทศิทางของส านักขา่ว 

ประสานการแกปั้ญหาในระดบัการจดัการ
หรอืโครงสรา้งงาน 

3.บริหาร และบังคับ
บัญชาหน่วยงาน 

สอน ให้คำปรึกษา และพัฒนาความสามารถ
ของพนักงาน 

20% 
 

บุคลากรทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มขีวญัก าลงัใจใน
การท างาน สนับสนุนการ
ด าเนินงาน และตอบสนอง
ยุทธศาสตรข์ององคก์ร 
 

ตั้งเป้าหมายการทำงาน ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานผู้ใตบ้ังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม 
ดูแลการเติบโตทางอาชีพให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเหมาะสม 
สื่อข้อความภายในจากองค์กรไปสู่
ผู้ใต้บังคับบัญชา เสริมสรา้งความสามัคคี
และความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน 

4.บริหารงบประมาณ และ
งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

ควบคุมดูแลค่าใช้จ่าย บริหารจัดการ
งบประมาณภายในหน่วยงาน 

10% ค่าใช้จ่าย และงบประมาณของ
หน่วยงานเป็นไปตามแผนอย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย งานท่ีได้รับมอบหมาย
นอกเหนือจากงานประจำสำเร็จ
ลุล่วง 

 100%  
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4.ความสามารถประจำตำแหน่งงาน (Position Competencies) 

สมรรถนะหลกัประจ าส านัก (Core Competency) สมรรถนะประจ าต าแหน่งงาน (Functional Competency) 

1. Professional : มุง่มัน่ในคุณภาพ รบัผดิรบัชอบ กลา้
หาญต่อความถูกตอ้ง 

2. Integrity : จรยิธรรมวชิาชพี 
3. Agility : การปรบัตวัทีส่อดคลอ้งกบัทศิทางและ

สถานการณ์ขององคก์ร 
4. Empathy : ความสามารถในการเขา้ใจความรูส้กึของ

ผูอ้ื่น 

1. ความรู้ด้านบัญชีการเงิน 

2. ทักษะการสื่อสาร ประสานงาน 

3. ทักษะการบริหารสำนักงาน 

4. ความมีวิสยัทัศน์ คิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic & 

Visionary Thinking) 

5. การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน (Motivating People) 

6. การตัดสินใจและแก้ไขปญัหา (Problem Solving & 

Decision Making) 

7. การวางแผน และควบคุม ตดิตาม (Planning & 

Controlling) 

8. การโน้มน้าวใจ (Influencing Others) 

9. มุ่งมั่นผลลัพธ์ (Driving for Result) 

5.คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)  

วุฒิการศึกษา (Education Background) 
ปริญญาโท สาขาวิชา(Major)  

หรือ (or) 
บัญชี บริหาร การจัดการ ฯลฯ 

ปริญญาตร ี

ประสบการณ์การทำงาน (Professional Experiences) 
ประสบการณ์ :  

อย่างน้อย (Minimum Requirement)      8 - 10    ปี (Years) 

ใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) (Certification)   

ทักษะด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Software)   Microsoft Office 

ทักษะโปรแกรมพิเศษตามตำแหนง่งาน  

(Specialization Program) 

 

 

ทักษะด้านภาษา (Language Literacy) 

ภาษา (Language) 
พูด 

(Speaking) 
ฟัง 

(Listening) 
อ่าน 

(Reading) 
เขียน 

(Writing) 

การทดสอบนานาชาติ
ที่ยอมรับ 

(TOEIC score, Etc.) 

ภาษาอังกฤษ (English) ดีมาก ดมีาก ดมีาก ดมีาก - 

ภาษาอื่นๆ (โปรดระบุ)           
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ผู้จัดทำ 
 (Prepared By) 

ผู้อนุมัติ 
 (Approved By) 

ผู้ดำรงตำแหน่ง 
 (Acknowledge By) 

 
 
(...........................................................) 

 
 

(...........................................................) 

 
 

(...........................................................) 
(ตำแหน่ง) (ตำแหน่ง) (ตำแหน่ง) 

......../......../............ ......../......../............ ......../......../............ 
 

 

  

 

  

ส านักทรพัยากรมนุษย ์  
:  ตรวจทาน/บนัทกึ 

 
 

(..............………………………………………) 
…………../……......../………... 
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องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 

แบบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description) 

1.ข้อมูลตำแหน่งงาน (Job Details) 

ช่ือตำแหน่ง(ไทย) ผู้ชำนาญการแผนและยุทธศาสตร์
ข่าวอาวุโส 

กลุ่มงาน  

ช่ือตำแหน่ง(อังกฤษ)  กลุ่ม/ฝ่าย  
ตำแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง ผู้อำนวยการสำนักข่าว ด้าน  
ตำแหน่งผู้ใต้บังคับบญัชาโดยตรง ตามโครงสรา้งสำนักข่าว สำนัก ข่าว 

 

2.วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose) 

วิเคราะหย์ุทธศาสตร์ ส.ส.ท.พร้อมทั้งกำหนดแนวทางปฏิบัติเสนอต่อผู้อำนวยการสำนักข่าวและรองผู้อำนวยการ ส.ส.ท.ด้านข่าว
เพื่อนำไปสู่การกำหนดนโยบาย รวมถึงติดตามการดำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบาย คณะกรรมการบริหาร เพ
และเสนอแนวทางการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบคุค ให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถที่สูงข้ึน 

 

3.ความรับผิดชอบหลักและเป้าหมายของตำแหน่งงาน  (Job Responsibilities and Goals) 

ความรับผิดชอบหลัก 
(Key Responsibilities) 

กิจกรรมงาน 
(Key Activities) 

% เวลาใน
การทำงาน 

เป้าหมายความสำเรจ็ของงาน 
(KPIs) 

1.ศึกษาวิเคราะห์และ
จัดการข้อมลู 

ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรมสื่อ 
อุตสาหกรรมข่าว แผนบริหารกิจการ แผนยุ
ทศาสตร์องค์กร ข้อมูลเนื้อหาข่าว ข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการประเมินผลข่าว รายการข่าว 
ข้อมูลด้านการใช้จ่ายและการบริหาร 

20% มีข้อมูลรอบด้านสำหรับการ
วางแผนยุทธศาสตร์และการ
พัฒนาสำนัก 

จัดการข้อมลูจากส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ประเมินผลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อ
ใช้ประโยชน์ในวาระตา่งๆ เช่นเพ่ือจัดทำ
รายงานประจำปี รายงานผลการปฏิบัติงานต่อ
สภา เป็นต้น 
 

30% มีข้อมูลครบถ้วนและถูกจดัเก็บ
เป็นระบบ เอื้อต่อการใช้
ประโยชน์ของสำนักข่าวและ
องค์กร 

รหัสตำแหน่ง       

รหัสหน่วยงาน       

รหัสสำนัก       
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ความรับผิดชอบหลัก 
(Key Responsibilities) 

กิจกรรมงาน 
(Key Activities) 

% เวลาใน
การทำงาน 

เป้าหมายความสำเรจ็ของงาน 
(KPIs) 

2.จัดทำแผนยุทธศาสตร์ 
แผนงบประมาณ การ
ติดตามและวิเคราะหผ์ล 

จัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักข่าว งบประมาณ
ประจำปี และตดิตามผลการดำเนนิงาน วัดผล
ความสำเร็จตามยุทธศาสตร์ จัดทำรายงานการ
ดำเนินงานตามกลยุทธ์ และรายงานอื่น ๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอแก่หน่วยงานภายใน
และภายนอกตามทีร่้องขอ 

20% มีแผนยุทธศาสตร์และ
งบประมาณที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์องค์กรและ
สถานการณ์แวดล้อม และมีการ
ติดตามผลและดำเนินการตาม
ยุทธศาสตร์อย่างเป็นระบบ 

วางแผน และควบคมุการวิเคราะห์และ
ประเมินรายการข่าวของสำนักข่าว พร้อมท้ัง
เสนอแนะการปรับปรุงพัฒนา 

20% รายการข่าวมีข้อมูลการประเมิน
เพื่อนำไปสู่การพัฒนา 

3.งานอ่ืนๆ ตามทีไดร้ับ
มอบหมาย 

งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  เช่น ศึกษา ให้
ข้อเสนอแนะ ทางเลือกต่างๆ ต่อการบริหาร
สำนักข่าวด้านตา่งๆ เช่น การใช้จ่าย การ
บริหารบุคลากร เป็นต้น 

10% งานท่ีได้รับมอบหมายสำเร็จ
ลุล่วง 

 100%  
 

4.ความสามารถประจำตำแหน่งงาน (Position Competencies) 

สมรรถนะหลกัประจ ำส ำนัก (Core Competency) สมรรถนะประจ ำต ำแหน่งงำน (Functional Competency) 

1. Professional : มุ่งมั่นในคุณภาพ รับผิดรับชอบ กล้า

หาญต่อความถูกต้อง 

2. Integrity : จริยธรรมวิชาชีพ 

3. Agility : การปรับตัวทีส่อดคล้องกับทิศทางและ

สถานการณ์ขององค์กร 

4. Empathy : ความสามารถในการเข้าใจความรู้สึกของ

ผู้อื่น 

1. ความรู้กระบวนการผลติข่าว 

2. ความคิดรเิริม่สร้างสรรค ์

3. การทำงานเป็นทีม 

4. ความสามารถในการค้นหา ข้อมูลการประเมินผล  

5. ความสามารถในการสังเคราะห์ และวิเคราะห์  

6. ความสามารถในการให้ข้อเสนอแนะ   

7. มีความสามารถในการออกแบบการรายงานผล 

8. ทักษะการประสานงาน 
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5.คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)  

วุฒิการศึกษา (Education Background) 
ปริญญาตร ี สาขาวิชา(Major)  

หรือ (or) 
นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชนฯลฯ 

 

ประสบการณ์การทำงาน (Professional Experiences) 
ประสบการณ์ :  

อย่างน้อย (Minimum Requirement)     3-5       ปี (Years) 

ใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) (Certification)   

ทักษะด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Software)  Microsoft Office 

ทักษะโปรแกรมพิเศษตามตำแหนง่งาน  

(Specialization Program) 

 

 

 

 

ทักษะด้านภาษา (Language Literacy) 

ภาษา (Language) 
พูด 

(Speaking) 
ฟัง 

(Listening) 
อ่าน 

(Reading) 
เขียน 

(Writing) 

การทดสอบนานาชาติ
ที่ยอมรับ 

(TOEIC score, Etc.) 

ภาษาอังกฤษ (English) ด ี ด ี ด ี ด ี - 

ภาษาอื่นๆ (โปรดระบุ)           

 

 

ผู้จัดทำ 
 (Prepared By) 

ผู้อนุมัติ 
 (Approved By) 

ผู้ดำรงตำแหน่ง 
 (Acknowledge By) 

 
 
(...........................................................) 

 
 

(...........................................................) 

 
 

(...........................................................) 
(ตำแหน่ง) (ตำแหน่ง) (ตำแหน่ง) 

......../......../............ ......../......../............ ......../......../............ 
 

 

  
ส ำนักทรพัยำกรมนุษย ์  

:  ตรวจทำน/บนัทกึ 
 
 

(..............………………………………………) 
…………../……......../………... 
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องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 

แบบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description) 

1.ข้อมูลตำแหน่งงาน (Job Details) 

ช่ือตำแหน่ง(ไทย) เจ้าหน้าท่ีแผนและยุทธศาสตร์ข่าว กลุ่มงาน  
ช่ือตำแหน่ง(อังกฤษ)  กลุ่ม/ฝ่าย  
ตำแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง ผู้ชำนาญการแผนและยุทธศาสตร์

ข่าวอาวุโส 
ด้าน  

ตำแหน่งผู้ใต้บังคับบญัชาโดยตรง  สำนัก ข่าว 
 

2.วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose) 

รวบรวมข้อมลูผู้ชมข่าว เนื้อหาข่าวท่ีสำคัญทุก Platform รวมถึงวิเคราะห์ ประเมินผล และจัดทำข้อเสนอแนะ แนวทางการ
ปรับปรุงข่าวและรายการข่าวต่อสำนักข่าว 

 

3.ความรับผิดชอบหลักและเป้าหมายของตำแหน่งงาน  (Job Responsibilities and Goals) 

ความรับผิดชอบหลัก 
(Key Responsibilities) 

กิจกรรมงาน 
(Key Activities) 

% เวลาใน
การทำงาน 

เป้าหมายความสำเรจ็ของงาน 
(KPIs) 

1.รวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูล 

รวบรวมข้อมลูผู้ชมข่าวและรายการข่าวทุก 
Platform ทั้งของ ส.ส.ท.และคู่แขง่ วิเคราะห์
ทั้งเชิงปริมาณและคณุภาพ  

45% มีข้อมูลประเมินผลเชิงคุณภาพ
ของเนื้อหาข่าวเพื่อการปรับปรุง
พัฒนาและเป็นข้อมลูใช้ในระดับ
ต่างๆขององค์กร รวบรวมข้อมลูเนื้อหาข่าวทีส่ำคัญทุก 

Platform ของ ส.ส.ท.  
วิเคราะหค์ุณภาพ  ผลกระทบที่เกดิขึ้นจากการ
นำเสนอข่าว เปรยีบเทียบเนื้อหากบัคู่แข่ง 

2.ให้ข้อเสนอแนะ จัดทำบทสรุปการวิเคราะห์ รวมถงึ
ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงข่าว 
และรายการข่าวต่อสำนักข่าว 

25% ข่าวและรายการข่าวได้รบัการ
วิเคราะห์ ประเมินและข้อเสนอ
แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาใน
เชิงตอบสนองปริมาณผู้ชม 

รหัสตำแหน่ง       

รหัสหน่วยงาน       

รหัสสำนัก       
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ความรับผิดชอบหลัก 
(Key Responsibilities) 

กิจกรรมงาน 
(Key Activities) 

% เวลาใน
การทำงาน 

เป้าหมายความสำเรจ็ของงาน 
(KPIs) 

3.ประสานงาน ประสานแผนงานยุทธศาสตร์  ท่ีเกี่ยวข้องกับ
การประเมินผลตามนโยบายของ ส.ส.ท. 

20% การประเมินผลข่าวและรายการ
ข่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกับการ
ประเมินระดับองค์กร 

4.งานอ่ืนๆที่ได้รับ
มอบหมาย 

ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมายด้วย
ความราบรื่น เรียบร้อย 

10% งานท่ีได้รับมอบหมายสำเร็จ
ลุล่วง 

 100%  
 

 

4.ความสามารถประจำตำแหน่งงาน (Position Competencies) 

สมรรถนะหลกัประจ ำส ำนัก (Core Competency) สมรรถนะประจ ำต ำแหน่งงำน (Functional Competency) 

1. Professional : มุง่มัน่ในคุณภำพ รบัผดิรบัชอบ กลำ้
หำญต่อควำมถูกตอ้ง 

2. Integrity : จรยิธรรมวชิำชพี 
3. Agility : กำรปรบัตวัทีส่อดคลอ้งกบัทศิทำงและ

สถำนกำรณ์ขององคก์ร 
4. Empathy : ควำมสำมำรถในกำรเขำ้ใจควำมรูส้กึของ

ผูอ้ื่น 

1. ความรู้กระบวนการผลติข่าว 

2. ความคิดรเิริม่สร้างสรรค ์

3. การทำงานเป็นทีม 

4. ความสามารถในการค้นหา ข้อมูลการประเมินผล  

5. ความสามารถในการสังเคราะห์ และวิเคราะห์  

6. ความสามารถในการให้ข้อเสนอแนะ   

7. มีความสามารถในการออกแบบการรายงานผล 

8. ทักษะการประสานงาน 

 

5.คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)  

วุฒิการศึกษา (Education Background) 
ปริญญาตร ี สาขาวิชา(Major)  

หรือ (or) 
นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชนฯลฯ 

 

ประสบการณ์การทำงาน (Professional Experiences) 
ประสบการณ์ :  

อย่างน้อย (Minimum Requirement)       0-3       ปี (Years) 

ใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) (Certification)   

ทักษะด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Software)  Microsoft Office 

ทักษะโปรแกรมพิเศษตามตำแหนง่งาน  

(Specialization Program) 
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ทักษะด้านภาษา (Language Literacy) 

ภาษา (Language) 
พูด 

(Speaking) 
ฟัง 

(Listening) 
อ่าน 

(Reading) 
เขียน 

(Writing) 

การทดสอบนานาชาติ
ที่ยอมรับ 

(TOEIC score, Etc.) 

ภาษาอังกฤษ (English) ด ี ด ี ด ี ด ี - 

ภาษาอื่นๆ (โปรดระบุ)           

 

 

ผู้จัดทำ 
 (Prepared By) 

ผู้อนุมัติ 
 (Approved By) 

ผู้ดำรงตำแหน่ง 
 (Acknowledge By) 

 
 
(...........................................................) 

 
 

(...........................................................) 

 
 

(...........................................................) 
(ตำแหน่ง) (ตำแหน่ง) (ตำแหน่ง) 

......../......../............ ......../......../............ ......../......../............ 
 

 

  
ส ำนักทรพัยำกรมนุษย ์  

:  ตรวจทำน/บนัทกึ 
 
 

(..............………………………………………) 
…………../……......../………... 
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องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 

แบบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description) 

1.ข้อมูลตำแหน่งงาน (Job Details) 

ช่ือตำแหน่ง(ไทย) บรรณาธิการข่าว (เนื้อหา) / หัวหน้าศูนย์
ข่าว 

กลุ่มงาน  

ช่ือตำแหน่ง(อังกฤษ)  กลุ่ม/ฝ่าย  
ตำแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง บรรณาธิการบริหารด้านวิเคราะห ์/ 

บรรณาธิการบริหารด้านข่าวสืบสวน 
ด้าน  

ตำแหน่งผู้ใต้บังคับบญัชาโดยตรง ตามโครงสรา้งสำนักข่าว สำนัก ข่าว 
 

2.วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose) 

วางแผน กำหนดแนวทาง รวมทั้งควบคุม ดูแล การผลิตช้ินงานข่าวของผู้สื่อข่าว ให้มีการนำเสนอที่น่าสนใจ ข้อมูลครบถ้วน
สมบูรณ์ ตรงตามประเด็นที่กำหนด สร้างสรรค์ข่าวท่ีมีความโดดเด่นแตกต่าง มีผลกระทบต่อสังคม และเป็นไปตามแนวทางและ
ยุทธศาสตร์ ข้อบังคับจริยธรรมของ ส.ส.ท. 

 

3.ความรับผิดชอบหลักและเป้าหมายของตำแหน่งงาน  (Job Responsibilities and Goals) 

ความรับผิดชอบหลัก 
(Key Responsibilities) 

กิจกรรมงาน 
(Key Activities) 

% เวลาใน
การทำงาน 

เป้าหมายความสำเรจ็ของงาน 
(KPIs) 

1.คิดสรา้งสรรค์ กำหนด
ประเด็นข่าวและบริหาร
จัดการให้เกดิการผลติ
ช้ินงานข่าว 

ศกึษาขอ้มลูขา่วทีเ่กีย่วขอ้ง คดิสรา้งสรรค์
ประเดน็ขา่ว เช่น ข่าว Exclusive ,ประเด็นท่ี
แตกต่าง 

40% 
 

มปีระเดน็ขา่วทีโ่ดดเด่น
แตกต่าง มผีลกระทบต่อสงัคม  

เขา้ร่วมประชมุและร่วมก าหนดทศิทางในการ
เผยแพรข่า่วประจ าวนั มอบหมายงานขา่ว
ใหแ้ก่ผูส้ื่อขา่ว ทมีผลติขา่วตามแผนงานใน
การประชุม 

มบีุคลากรทีเ่หมาะสมกบั
เน้ือหาขา่วออกปฏบิตังิานขา่ว 

ตดิตามความคบืหน้าในการไดม้าซึ่งขา่วและ
แกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้าในการปฏบิตังิานของ
ทมีขา่ว 

ไดข้า่วพรอ้มขอ้มลูทีท่นัทว่งท ี
สมบูรณ์ มคีุณภาพ ถูกตอ้ง 
ตรงประเดน็ทีก่ าหนด 

ตรวจ/เขยีน script ขา่ว การโปรยขา่ว เรยีบ
เรยีงขา่ว ตรวจสอบความถูกตอ้ง โดยเลอืกใช้

35% เน้ือหาขา่วมคีวามถูกตอ้ง มี
ประเดน็ทีช่ดัเจน มกีาร

รหัสตำแหน่ง       

รหัสหน่วยงาน       

รหัสสำนัก       
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ความรับผิดชอบหลัก 
(Key Responsibilities) 

กิจกรรมงาน 
(Key Activities) 

% เวลาใน
การทำงาน 

เป้าหมายความสำเรจ็ของงาน 
(KPIs) 

2.ควบคุมดูแลการผลิต
ช้ินงานข่าว 

ภาพและเสยีงใหส้อดคลอ้งกบัเนื้อหาขา่ว
อย่างมศีลิปะในการเล่าเรื่องทางโทรทศัน์ 

น าเสนอทีง่า่ยต่อการท าความ
เขา้ใจและถูกตอ้งตาม
จรยิธรรม ส.ส.ท. 

สมัภาษณ์แหล่งขา่วและผลติรายงานพเิศษ
ดว้ยตนเอง 

มปีระเดน็ขา่วทีโ่ดดเด่น
แตกต่าง มผีลกระทบต่อสงัคม 

พฒันาเนื้อหาขา่วและเผยแพร่บน Platform 
Online 

ขา่วไดร้บัการเผยแพร่ทกุ 
Platform 

3.บริหาร และบังคับ
บัญชาหน่วยงาน 

สอน ให้คำปรึกษา และพัฒนาความสามารถของ
พนักงานเพื่อให้เป็น Successor ในอนาคต 

20% บุคลากรทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มขีวญัก าลงัใจใน
การท างาน สนับสนุนการ
ด าเนินงาน และตอบสนอง
ยุทธศาสตรข์ององคก์ร 

ตั้งเป้าหมายการทำงาน ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานผู้ใตบ้ังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม 

4.งานบริหารทั่วไป 
ค่าใช้จ่าย และงานอ่ืนๆ 
ตามที่ได้รับมอบหมาย 

ควบคุมดูแลค่าใช้จ่าย ภายในหน่วยงาน 5% ค่าใช้จ่าย เป็นไปตามแผนอย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

บริหารงานท่ัวไปของหน่วยงานใหเ้ป็นไปตาม
นโยบายของสำนักข่าว 

สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมายไดส้ำเรจ็ลลุ่วง 

ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
 100%  

 

4.ความสามารถประจำตำแหน่งงาน (Position Competencies) 

สมรรถนะหลกัประจ าส านัก (Core Competency) สมรรถนะประจ าต าแหน่งงาน (Functional Competency) 

1. Professional : มุง่มัน่ในคุณภาพ รบัผดิรบัชอบ กลา้
หาญต่อความถูกตอ้ง 

2. Integrity : จรยิธรรมวชิาชพี 
3. Agility : การปรบัตวัทีส่อดคลอ้งกบัทศิทางและ

สถานการณ์ขององคก์ร 
4. Empathy : ความสามารถในการเขา้ใจความรูส้กึของ

ผูอ้ื่น    

1. ความรู้กระบวนการผลติข่าว 

2. ทักษะการผลิตงานข่าว 

3. ทักษะการกำหนดทิศทางและประเด็นข่าว 

4. ความคิดรเิริม่สร้างสรรค ์

5. การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน (Motivating People) 

6. การตัดสินใจและแก้ไขปญัหา (Problem Solving & 

Decision Making) 

7. การวางแผน และควบคุม ตดิตาม (Planning & 

Controlling) 

8. การโน้มน้าวใจ (Influencing Others) 

9. มุ่งมั่นผลลัพธ์ (Driving for Result) 

 



 

 

3 

5.คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)  

วุฒิการศึกษา (Education Background) 
ปริญญาตร ี สาขาวิชา(Major)  

หรือ (or) 
นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน ฯลฯ  

ประสบการณ์การทำงาน (Professional Experiences) 
ประสบการณ์ :  

อย่างน้อย (Minimum Requirement)       5 - 8     ปี (Years) 

ใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) (Certification)   

ทักษะด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Software)   Microsoft Office 

ทักษะโปรแกรมพิเศษตามตำแหนง่งาน  

(Specialization Program) 
 

ทักษะด้านภาษา (Language Literacy) 

ภาษา (Language) 
พูด 

(Speaking) 
ฟัง 

(Listening) 
อ่าน 

(Reading) 
เขียน 

(Writing) 

การทดสอบนานาชาติ
ที่ยอมรับ 

(TOEIC score, Etc.) 

ภาษาอังกฤษ (English) ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก - 

ภาษาอื่นๆ (โปรดระบุ)           

 

 

 

ผู้จัดทำ 
 (Prepared By) 

ผู้อนุมัติ 
 (Approved By) 

ผู้ดำรงตำแหน่ง 
 (Acknowledge By) 

 
 
(...........................................................) 

 
 

(...........................................................) 

 
 

(...........................................................) 
(ตำแหน่ง) (ตำแหน่ง) (ตำแหน่ง) 

......../......../............ ......../......../............ ......../......../............ 
 

 

  

 

  

ส านักทรพัยากรมนุษย ์  
:  ตรวจทาน/บนัทกึ 

 
 

(..............………………………………………) 
…………../……......../………... 
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องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 

แบบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description) 

1.ข้อมูลตำแหน่งงาน (Job Details) 

ช่ือตำแหน่ง(ไทย) บรรณาธิการข่าว (เผยแพร่) กลุ่มงาน  
ช่ือตำแหน่ง(อังกฤษ)  กลุ่ม/ฝ่าย  
ตำแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง บรรณาธิการกลุ่มบรหิารข่าวรายวนั ด้าน  
ตำแหน่งผู้ใต้บังคับบญัชาโดยตรง  สำนัก ข่าว 

 

2.วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose) 

กำหนดทิศทางรายการข่าวภาคใหม้ีความแตกต่าง  โดดเด่น และนำสนออย่างดึงดูดใจของผู้ชมได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตาม
กำหนดเวลาของผัง รวมทั้งควบคมุ ดูแล การผลติชิ้นงานข่าวของผู้สื่อข่าว ให้มีการนำเสนอที่น่าสนใจ ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ 
ตรงตามประเด็นท่ีกำหนด และดูแลการออกอากาศช้ินงานข่าวให้เปน็ไปตามแผนงาน เป็นไปตามแนวทางและยุทธศาสตร์  
ข้อบังคับจริยธรรมของ ส.ส.ท. 

 

3.ความรับผิดชอบหลักและเป้าหมายของตำแหน่งงาน  (Job Responsibilities and Goals) 

ความรับผิดชอบหลัก 
(Key Responsibilities) 

กิจกรรมงาน 
(Key Activities) 

% เวลาใน
การทำงาน 

เป้าหมายความสำเรจ็ของงาน 
(KPIs) 

1.ดูแลการออกอากาศ
ช้ินงานข่าวให้เป็นไปตาม
แผนงาน 

คดิสรา้งสรรคป์ระเดน็ขา่ว เขา้รว่มประชุม
และร่วมก าหนดทศิทางในการเผยแพร่
ขา่วประจ าวนั  

40% 
 

ขา่วประจ าวนัมทีศิทางอย่าง
ชดัเจน ตอบสนองยุทธศาสตร์
ส านักขา่ว และยทุธศาสตร์
องคก์ร อย่างถูกตอ้งตาม
จรยิธรรม ของ ส.ส.ท. 

ตรวจสครปิตข์า่ว ปรบัปรุง พฒันาเน้ือหา
ขา่วใหเ้ป็นไปตามทศิทางขา่วประจ าวนั 
สอดคลอ้งและเท่าทนัความเปลีย่นแปลง
ของขา่วทีเ่กดิขึน้และตดิตามความ
คบืหน้าใหไ้ดม้าซึง่ชิน้งานขา่ว 

ขา่วทีเ่ผยแพรม่คีวามทนัสมยักบั
กระแสทีเ่กดิขึน้และสอดคลอ้ง
กบัแผนงานขา่วประจ าวนั 

ควบคุมการออกอากาศขา่ว การจดัวางรนั
ดาวน์ ค านวณเวลาออกอากาศ 

25% รายการขา่วออกอากาศเป็นไป
ตามผงัอย่างราบรื่น เรยีบรอ้ย 

รหัสตำแหน่ง       

รหัสหน่วยงาน       

รหัสสำนัก       
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ความรับผิดชอบหลัก 
(Key Responsibilities) 

กิจกรรมงาน 
(Key Activities) 

% เวลาใน
การทำงาน 

เป้าหมายความสำเรจ็ของงาน 
(KPIs) 

2.ควบคุมการนำเสนอข่าว
ทางโทรทัศน ์

ก ากบั ดแูล และตดัสนิใจในการแกไ้ข
ปัญหาเฉพาะหน้าในระหว่างออกอากาศ
ขา่ว  

3.พัฒนารายการข่าว ศกึษาขอ้มลูทัง้ดา้น Platform Audience  
,Target ,Feedback รปูแบบการน าเสนอ
รายการขา่วประจ าวนัและอื่นๆ ที่
เกีย่วขอ้ง 

20% 
 

มขีอ้มลูเพื่อน าไปพฒันาขา่ว
ภาคหลกัประจ าวนั  

น าขอ้มลูทีร่อบดา้น ไปพฒันาขา่วภาค
หลกัประจ าวนั และร่วมท าใหเ้กดิการ 
Trans Media ของขา่วและรายการขา่วที่
รบัผดิชอบใหเ้หมาะสมกบัช่องทาง/
Platform สอดคลอ้งกนั เพื่อใหค้รอบคลุม
กลุ่มเป้าหมาย 

รายการขา่วประจ าวนัทีเ่ผยแพร่
ทุก Platform ไดร้บัการบรหิาร
จดัการและพฒันาอย่าง
สม ่าเสมอส่งเสรมิกนัและกนั 
ดว้ยฐานขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
เหมาะสม สอดคลอ้งกบั
พฤตกิรรมผูช้ม และขยายฐาน
ผูช้มอย่างไดผ้ล 

4.บริหารหน่วยงาน สอน ให้คำปรึกษา และพัฒนาความสามารถ
ของพนักงานเพื่อให้เป็น Successor ใน
อนาคต 

10% บุคลากรทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มขีวญัก าลงัใจใน
การท างาน สนับสนุนการ
ด าเนินงาน และตอบสนอง
ยุทธศาสตรข์ององคก์ร 

5.งานบริหารทั่วไป และ
งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

บริหารงานท่ัวไปของหน่วยงานใหเ้ป็นไป
ตามนโยบายของสำนักข่าว 

5% สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมายไดส้ำเรจ็ลลุ่วง 

ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
 100%  

 

4.ความสามารถประจำตำแหน่งงาน (Position Competencies) 

สมรรถนะหลกัประจ าส านัก (Core Competency) สมรรถนะประจ าต าแหน่งงาน (Functional Competency) 

1. Professional : มุง่มัน่ในคุณภาพ รบัผดิรบัชอบ กลา้
หาญต่อความถูกตอ้ง 

2. Integrity : จรยิธรรมวชิาชพี 
3. Agility : การปรบัตวัทีส่อดคลอ้งกบัทศิทางและ

สถานการณ์ขององคก์ร 
4. Empathy : ความสามารถในการเขา้ใจความรูส้กึของ

ผูอ้ื่น    

1. ความรู้กระบวนการผลติข่าว 

2. ทักษะการผลิตงานข่าว 

3. ทักษะการกำหนดทิศทางและประเด็นข่าว 

4. ความคิดรเิริม่สร้างสรรค ์

5. การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน (Motivating People) 
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สมรรถนะหลกัประจ าส านัก (Core Competency) สมรรถนะประจ าต าแหน่งงาน (Functional Competency) 

6. การตัดสินใจและแก้ไขปญัหา (Problem Solving & 

Decision Making) 

7. การวางแผน และควบคุม ตดิตาม (Planning & 

Controlling) 

8. การโน้มน้าวใจ (Influencing Others) 

9. มุ่งมั่นผลลัพธ์ (Driving for Result) 

 

5.คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)  

วุฒิการศึกษา (Education Background) 
ปริญญาตร ี สาขาวิชา(Major)  

หรือ (or) 
นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน ฯลฯ 

 

ประสบการณ์การทำงาน (Professional Experiences) 
ประสบการณ์ :  

อย่างน้อย (Minimum Requirement)       5 - 8     ปี (Years) 

ใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) (Certification)   

ทักษะด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Software)  Microsoft Office 

ทักษะโปรแกรมพิเศษตามตำแหนง่งาน  

(Specialization Program) 
 

ทักษะด้านภาษา (Language Literacy) 

ภาษา (Language) 
พูด 

(Speaking) 
ฟัง 

(Listening) 
อ่าน 

(Reading) 
เขียน 

(Writing) 

การทดสอบนานาชาติ
ที่ยอมรับ 

(TOEIC score, Etc.) 

ภาษาอังกฤษ (English) ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก  

ภาษาอื่นๆ (โปรดระบุ)           
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ผู้จัดทำ 
 (Prepared By) 

ผู้อนุมัติ 
 (Approved By) 

ผู้ดำรงตำแหน่ง 
 (Acknowledge By) 

 
 
(...........................................................) 

 
 

(...........................................................) 

 
 

(...........................................................) 
(ตำแหน่ง) (ตำแหน่ง) (ตำแหน่ง) 

......../......../............ ......../......../............ ......../......../............ 
 

 

  

 

  

ส านักทรพัยากรมนุษย ์  
:  ตรวจทาน/บนัทกึ 

 
 

(..............………………………………………) 
…………../……......../………... 
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องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 

แบบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description) 

1.ข้อมูลตำแหน่งงาน (Job Details) 

ช่ือตำแหน่ง(ไทย) บรรณาธิการข่าว-เว็บไซต ์ กลุ่มงาน  
ช่ือตำแหน่ง(อังกฤษ)  กลุ่ม/ฝ่าย  
ตำแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง บรรณาธิการบริหารด้านการ

เผยแพร ่
ด้าน  

ตำแหน่งผู้ใต้บังคับบญัชาโดยตรง ตามโครงสรา้งสำนักข่าว สำนัก ข่าว 
 

2.วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose) 

กำกับดูแล บรหิารการผลิตงานข่าว กำหนดแนวทางการผลิตงานข่าว ประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อการวาง คัดสรร คดั
กรองประเด็นข่าว ตามวางแผนและออกแบบการผลิตข่าว สำหรับ web site และ Social media รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากร
ทีมข่าวให้เหมาะสม เพื่อให้การผลติชิ้นงานข่าวเป็นไปแนวทางและยทุธศาสตร์ของ ส.ส.ท. ข้อบังคับจรยิธรรมของ ส.ส.ท. 

 

3.ความรับผิดชอบหลักและเป้าหมายของตำแหน่งงาน  (Job Responsibilities and Goals) 

ความรับผิดชอบหลัก 
(Key Responsibilities) 

กิจกรรมงาน 
(Key Activities) 

% เวลาใน
การทำงาน 

เป้าหมายความสำเรจ็ของงาน 
(KPIs) 

1.ศึกษา วิเคราะห์ข้อมลูข่าว 
 

มอนิเตอร์ ตดิตามประเด็นข่าวท่ีทนัสมัย 
ศึกษาข้อมูลข่าว คิดสร้างสรรค์ประเด็นข่าว 
และกำหนดประเด็นใหม่ ๆ นำเสนอในที่
ประชุมข่าว เพื่อให้เกิดการบูรณาการเนื้อหา
ในการนำเสนอ 

35% 
 

มีประเด็นข่าวท่ีทันสมยั โดด
เด่นมี Impact เสนอต่อที่
ประชุม 

มอบหมายงานขา่วใหแ้ก่ผูส้ื่อขา่ว และ
ควบคุมดแูลการผลติชิน้งานขา่วใหเ้ป็นไป
ตามแผนงาน 

มีบุคลากรที่เหมาะสมกับ
เนื้อหาข่าวออกปฏิบัติงานข่าว
อย่างเพียงพอ และทีมงานมี
ความเข้าใจในประเด็นท่ีสำคัญ
เพื่อการผลิตชิ้นงานข่าว  

วางแผน บริหารจัดการ ทีมงาน ให้มี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถรองรับ
สถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา 

มีบุคลากรปฏิบตัิงานอย่าง
เหมาะสม มีประสิทธิภาพ 

รหัสตำแหน่ง       

รหัสหน่วยงาน       

รหัสสำนัก       
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ความรับผิดชอบหลัก 
(Key Responsibilities) 

กิจกรรมงาน 
(Key Activities) 

% เวลาใน
การทำงาน 

เป้าหมายความสำเรจ็ของงาน 
(KPIs) 

 ติดตามความคืบหน้าของการผลิตช้ินงาน 
ตรวจสอบความถูกต้อง รีไรต์ข่าวก่อนการ
นำเสนอ 

 ข่าวมีความครบถ้วน สมบูรณ์
น่าสนใจ 

2.ควบคุม ดูแลการเผยแพร่
และพัฒนา Platform  

ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล Platform Target 
Audience Feedback และ Trend การ
นำเสนอข่าว Online  

35% 
 

มีข้อมูลเพื่อการพัฒนา 

ใช้ข้อมูลมาวางกลยุทธ์ในการพัฒนา 
Platform และการนำเสนอ 

ข่าว Online ไดร้ับการ
นำเสนออย่างมีกลยุทธ์ตรง
ตามกลุม่เป้าหมาย 

ศึกษาและพัฒนาการนำเสนอข่าวให้
สอดคล้องกับจริยธรรมของสื่อสาธารณะ 

ข่าวมีมาตรฐานการนำเสนอ
ของสื่อสาธารณะ 

กำกับ ติดตามให้มีการเผยแพร่ทาง Web 
Site และ Social media อย่างรวดเร็วทัน
เหตุการณ์ ครบถ้วนสมบรูณ์ และเป็นไปตาม
ข้อบังคับ จริยธรรมของ ส.ส.ท. 

3.บริหาร และบังคับบัญชา
หน่วยงาน 

สอน ให้คำปรึกษา และพัฒนาความสามารถ
ของพนักงานเพื่อให้เป็น Successor ใน
อนาคต 

20% บุคลากรทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีขวัญกำลังใจ
ในการทำงาน สนับสนุนการ
ดำเนินงาน และตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ขององค์กร 

ตั้งเป้าหมายการทำงาน ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานผู้ใตบ้ังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม 

4.งานบริหารทั่วไป ค่าใช้จ่าย 
และงานอ่ืนๆ ตามที่ไดร้ับ
มอบหมาย 

ควบคุมดูแลค่าใช้จ่าย ภายในหน่วยงาน 10% ค่าใช้จ่าย เป็นไปตามแผน
อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ 

บริหารงานท่ัวไปของหน่วยงานใหเ้ป็นไป
ตามนโยบายของสำนักข่าว 

สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมายไดส้ำเรจ็ลลุ่วง 

ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
 100%  

 

4.ความสามารถประจำตำแหน่งงาน (Position Competencies) 

สมรรถนะหลกัประจ าส านัก (Core Competency) สมรรถนะประจ าต าแหน่งงาน (Functional Competency) 

1. Professional : มุง่มัน่ในคุณภาพ รบัผดิรบัชอบ กลา้
หาญต่อความถูกตอ้ง 

2. Integrity : จรยิธรรมวชิาชพี 

1. ความรู้กระบวนการผลติข่าว 

2. ทักษะการผลิตงานข่าว 

3. ทักษะการกำหนดทิศทางและประเด็นข่าว 

4. ความคิดรเิริม่สร้างสรรค ์
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สมรรถนะหลกัประจ าส านัก (Core Competency) สมรรถนะประจ าต าแหน่งงาน (Functional Competency) 

3. Agility : การปรบัตวัทีส่อดคลอ้งกบัทศิทางและ
สถานการณ์ขององคก์ร 

4. Empathy : ความสามารถในการเขา้ใจความรูส้กึของ
ผูอ้ื่น    

5. การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน (Motivating People) 

6. การตัดสินใจและแก้ไขปญัหา (Problem Solving & 

Decision Making) 

7. การวางแผน และควบคุม ตดิตาม (Planning & 

Controlling) 

8. การโน้มน้าวใจ (Influencing Others) 

9. มุ่งมั่นผลลัพธ์ (Driving for Result) 

 

5.คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)  

วุฒิการศึกษา (Education Background) 
ปริญญาตร ี สาขาวิชา(Major)  

หรือ (or) 
นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน ฯลฯ 

 

ประสบการณ์การทำงาน (Professional Experiences) 
ประสบการณ์ :  

อย่างน้อย (Minimum Requirement)       5 - 8     ปี (Years) 

ใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) (Certification)   

ทักษะด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Software)  Microsoft Office 

ทักษะโปรแกรมพิเศษตามตำแหนง่งาน  

(Specialization Program) 
 

ทักษะด้านภาษา (Language Literacy) 

ภาษา (Language) 
พูด 

(Speaking) 
ฟัง 

(Listening) 
อ่าน 

(Reading) 
เขียน 

(Writing) 

การทดสอบนานาชาติ
ที่ยอมรับ 

(TOEIC score, Etc.) 

ภาษาอังกฤษ (English) ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก  

ภาษาอื่นๆ (โปรดระบุ)           
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ผู้จัดทำ 
 (Prepared By) 

ผู้อนุมัติ 
 (Approved By) 

ผู้ดำรงตำแหน่ง 
 (Acknowledge By) 

 
 
(...........................................................) 

 
 

(...........................................................) 

 
 

(...........................................................) 
(ตำแหน่ง) (ตำแหน่ง) (ตำแหน่ง) 

......../......../............ ......../......../............ ......../......../............ 
 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

  

ส านักทรพัยากรมนุษย ์  
:  ตรวจทาน/บนัทกึ 

 
 

(..............………………………………………) 
…………../……......../………... 
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องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 

แบบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description) 

1.ข้อมูลตำแหน่งงาน (Job Details) 

ช่ือตำแหน่ง(ไทย) บรรณาธิการข่าว / ผู้ประกาศข่าว กลุ่มงาน  
ช่ือตำแหน่ง(อังกฤษ)  กลุ่ม/ฝ่าย  
ตำแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง บรรณาธิการกลุ่มบรหิารข่าวรายวนั ด้าน  
ตำแหน่งผู้ใต้บังคับบญัชาโดยตรง ผู้ช่วยบรรณาธิการและผูส้ื่อข่าว สำนัก ข่าว 

 

2.วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose) 

วางแผน กำหนดแนวทาง รวมทั้งควบคุม ดูแล การผลิตช้ินงานข่าวของผู้สื่อข่าว ให้มีการนำเสนอที่น่าสนใจ ข้อมูลครบถ้วน
สมบูรณ์ ตรงตามประเด็นที่กำหนด สร้างสรรค์ข่าวท่ีมีความโดดเด่นแตกต่าง มีผลกระทบต่อสังคม และเป็นไปตามแนวทางและ
ยุทธศาสตร์ ข้อบังคับจริยธรรมของ ส.ส.ท. รวมถึงสามารถดำเนินการประกาศข่าวได้อยา่งราบรื่น สื่อความหมายได้อย่างถูกต้อง
ตรงประเด็น ชัดเจน 

 

3.ความรับผิดชอบหลักและเป้าหมายของตำแหน่งงาน  (Job Responsibilities and Goals) 

ความรับผิดชอบหลัก 
(Key Responsibilities) 

กิจกรรมงาน 
(Key Activities) 

% เวลาใน
การทำงาน 

เป้าหมายความสำเรจ็ของงาน 
(KPIs) 

1.คิดสรา้งสรรค์ กำหนด
ประเด็นข่าวและบริหาร
จัดการให้เกดิการผลติ
ช้ินงานข่าว 

ศึกษาข้อมูลข่าวที่เกี่ยวข้อง คิดสรา้งสรรค์
ประเด็นข่าว เช่น ข่าว Exclusive ,ประเด็น
ที่แตกต่าง 

35% 
 

มีประเด็นข่าวท่ีโดดเด่นแตกต่าง มี
ผลกระทบต่อสังคม  

เข้าร่วมประชุมและร่วมกำหนดทศิทางใน
การเผยแพร่ข่าวประจำวัน มอบหมายงาน
ข่าวให้แก่ผู้สื่อข่าว ทีมผลิตข่าวตามแผนงาน
ในการประชุม 

มีบุคลากรที่เหมาะสมกับเนื้อหา
ข่าวออกปฏิบัติงานข่าว 

ติดตามความคืบหน้าในการได้มาซึง่ข่าวและ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการปฏบิัติงาน
ของทีมข่าว 

ได้ข่าวพร้อมข้อมลูที่ทันท่วงที 
สมบูรณ์ มีคณุภาพ ถูกต้อง ตรง
ประเด็นที่กำหนด 

2.ควบคุมดูแลการผลิต
ช้ินงานข่าว 

ตรวจ/เขียน script ข่าว การโปรยข่าว เรียบ
เรียงข่าว ตรวจสอบความถูกต้อง โดย
เลือกใช้ภาพและเสยีงให้สอดคล้องกับ

30% เนื้อหาข่าวมีความถูกต้อง มี
ประเด็นที่ชัดเจน มีการนำเสนอที่

รหัสตำแหน่ง       

รหัสหน่วยงาน       

รหัสสำนัก       
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ความรับผิดชอบหลัก 
(Key Responsibilities) 

กิจกรรมงาน 
(Key Activities) 

% เวลาใน
การทำงาน 

เป้าหมายความสำเรจ็ของงาน 
(KPIs) 

เนื้อหาข่าวอย่างมีศิลปะในการเล่าเรื่องทาง
โทรทัศน ์

ง่ายต่อการทำความเข้าใจและ
ถูกต้องตามจริยธรรม ส.ส.ท. 

สัมภาษณ์แหล่งข่าวและผลติรายงานพิเศษ
ด้วยตนเอง 

มีประเด็นข่าวท่ีโดดเด่นแตกต่าง มี
ผลกระทบต่อสังคม 

พัฒนาเนื้อหาข่าวและเผยแพร่บน Platform 
Online 

ข่าวได้รับการเผยแพร่ทุก 
Platform 

3.ประกาศข่าว รายการ
ข่าว ทั้งรายการข่าวหรือ
ช่วงช่าวในระบบ On Air 
และในระบบ Online  

ศึกษาและทำความเข้าใจประเด็นข่าวที่ต้อง
ประกาศในแตล่ะช่วงเพื่อให้สามารถ
ประกาศข่าวได้อย่างราบรื่น สื่อความหมาย
ได้อย่างถูกต้องตรงประเด็น ชัดเจน และมี
ข้อมูลเพิ่มเติมในการประกาศ 

10% ประกาศข่าวได้ถูกต้อง ราบรื่น สื่อ
ความหมายของประเด็นข่าวได้
อย่างเข้าใจ 

อ่านบทข่าวเพื่อตรวจทานความถกูต้องก่อน
ประกาศข่าว และแจ้งให้ บก.หรือโปรดิว
เซอร์แก้ไขปรับปรุงเมื่อพบความคลุมเครือ 
ไม่ชัดเจน หรือความผิดพลาด 

4.บริหาร และบังคับ
บัญชาหน่วยงาน 

สอน ให้คำปรึกษา และพัฒนาความสามารถ
ของพนักงานเพื่อให้เป็น Successor ใน
อนาคต 

20% บุคลากรทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีขวัญกำลังใจใน
การทำงาน สนับสนุนการ
ดำเนินงาน และตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ขององค์กร 

ตั้งเป้าหมายการทำงาน ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานผู้ใตบ้ังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม 

5.งานบริหารทั่วไป 
ค่าใช้จ่าย และงานอ่ืนๆ 
ตามที่ได้รับมอบหมาย 

ควบคุมดูแลค่าใช้จ่าย ภายในหน่วยงาน 5% ค่าใช้จ่าย เป็นไปตามแผนอย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมายไดส้ำเรจ็ลลุ่วง 

บริหารงานท่ัวไปของหน่วยงานใหเ้ป็นไป
ตามนโยบายของสำนักข่าว 
ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 

 100%  
 

4.ความสามารถประจำตำแหน่งงาน (Position Competencies) 

สมรรถนะหลักประจำสำนัก (Core Competency) สมรรถนะประจำตำแหน่งงาน (Functional Competency) 

1. Professional : มุ่งมั่นในคุณภาพ รับผิดรับชอบ 

กล้าหาญต่อความถูกต้อง 

2. Integrity : จริยธรรมวิชาชีพ 

3. Agility : การปรับตัวทีส่อดคล้องกับทิศทางและ

สถานการณ์ขององค์กร 

1. ความรู้กระบวนการผลติข่าว 

2. ทักษะการผลิตงานข่าว 

3. ทักษะการกำหนดทิศทางและประเด็นข่าว 

4. ทักษะการประกาศข่าว 

5. ความคิดรเิริม่สร้างสรรค ์
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สมรรถนะหลักประจำสำนัก (Core Competency) สมรรถนะประจำตำแหน่งงาน (Functional Competency) 

4. Empathy : ความสามารถในการเข้าใจความรู้สึก

ของผู้อื่น    

6. การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน (Motivating People) 

7. การตัดสินใจและแก้ไขปญัหา (Problem Solving & 

Decision Making) 

8. การวางแผน และควบคุม ตดิตาม (Planning & 

Controlling) 

9. การโน้มน้าวใจ (Influencing Others) 

10. มุ่งมั่นผลลัพธ์ (Driving for Result) 

 

5.คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)  

วุฒิการศึกษา (Education Background) 
ปริญญาตร ี สาขาวิชา(Major)  

หรือ (or) 
นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน ฯลฯ 

 

ประสบการณ์การทำงาน (Professional Experiences) 
ประสบการณ์ :  

อย่างน้อย (Minimum Requirement)       5 - 8     ปี (Years) 

ใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) (Certification)   

ทักษะด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Software)  Microsoft Office 

ทักษะโปรแกรมพิเศษตามตำแหนง่งาน  

(Specialization Program) 
 

ทักษะด้านภาษา (Language Literacy) 

ภาษา (Language) 
พูด 

(Speaking) 
ฟัง 

(Listening) 
อ่าน 

(Reading) 
เขียน 

(Writing) 

การทดสอบนานาชาติ
ที่ยอมรับ 

(TOEIC score, Etc.) 

ภาษาอังกฤษ (English) ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก  

ภาษาอื่นๆ (โปรดระบุ)           
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ผู้จัดทำ 
 (Prepared By) 

ผู้อนุมัติ 
 (Approved By) 

ผู้ดำรงตำแหน่ง 
 (Acknowledge By) 

 
 
(...........................................................) 

 
 

(...........................................................) 

 
 

(...........................................................) 
(ตำแหน่ง) (ตำแหน่ง) (ตำแหน่ง) 

......../......../............ ......../......../............ ......../......../............ 
 

 

  

 

  

ส ำนักทรพัยำกรมนุษย ์  
:  ตรวจทำน/บนัทกึ 

 
 

(..............………………………………………) 
…………../……......../………... 
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องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 

แบบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description) 

1.ข้อมูลตำแหน่งงาน (Job Details) 

ช่ือตำแหน่ง(ไทย) ผู้ช่วยบรรณาธิการข่าว กลุ่มงาน  
ช่ือตำแหน่ง(อังกฤษ)  กลุ่ม/ฝ่าย  
ตำแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง บรรณาธิการข่าว ด้าน  
ตำแหน่งผู้ใต้บังคับบญัชาโดยตรง ผู้สื่อข่าว สำนัก ข่าว 

 

2.วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose) 

ศึกษาข้อมูล เพื่อช่วยบรรณาธิการ วางแผน กำหนดทิศทางข่าว รวมทั้งช่วยควบคุม ดูแล การผลิตชิ้นงานข่าวของผู้สื่อข่าว ให้มี
การนำเสนอที่น่าสนใจ ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ ตรงตามประเด็นที่กำหนด และดูแลการออกอากาศช้ินงานข่าวให้เป็นไปตาม
แผนงาน เป็นไปตามแนวทางและยุทธศาสตร์ของ ส.ส.ท.ข้อบังคับจริยธรรมของ ส.ส.ท. 

 

3.ความรับผิดชอบหลักและเป้าหมายของตำแหน่งงาน  (Job Responsibilities and Goals) 

ความรับผิดชอบหลัก 
(Key Responsibilities) 

กิจกรรมงาน 
(Key Activities) 

% เวลาใน
การทำงาน 

เป้าหมายความสำเรจ็ของงาน 
(KPIs) 

1.คดิสรา้งสรรค ์ก าหนด
ประเดน็ขา่วและบรหิาร
จดัการใหเ้กดิการผลติ
ชิน้งานขา่ว 

ศกึษาขอ้มลูขา่วทีเ่กีย่วขอ้ง คดิสรา้งสรรค์
ประเดน็ขา่ว เช่น ขา่ว Exclusive ,
ประเดน็ทีแ่ตกต่าง 

40% 
 

มปีระเดน็ขา่วทีโ่ดดเด่นแตกต่าง 
มผีลกระทบต่อสงัคม  

ช่วยมอบหมายงานขา่วใหแ้ก่ผูส้ือ่ขา่ว ทมี
ผลติขา่วตามแผนงานในการประชุม 

มบีุคลากรทีเ่หมาะสมกบัเนื้อหา
ขา่วออกปฏบิตังิานขา่ว 

ช่วยตดิตามความคบืหน้าในการไดม้าซึง่
ขา่วและแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้าในการ
ปฏบิตังิานของทมีขา่ว 

ไดข้า่วพรอ้มขอ้มลูทีท่นัทว่งท ี
สมบูรณ์ มคีุณภาพ ถูกตอ้ง ตรง
ประเดน็ทีก่ าหนด 

ช่วยตรวจ/เขยีน script ขา่ว การโปรยขา่ว 
เรยีบเรยีงขา่ว ตรวจสอบความถกูตอ้ง 
โดยเลอืกใชภ้าพและเสยีงใหส้อดคลอ้งกบั
เน้ือหาขา่วอยา่งมศีลิปะในการเล่าเรื่อง
ทางโทรทศัน์ 

เน้ือหาขา่วมคีวามถูกตอ้ง มี
ประเดน็ทีช่ดัเจน มกีารน าเสนอ
ทีง่า่ยต่อการท าความเขา้ใจและ
ถูกตอ้งตามจรยิธรรม ส.ส.ท. 

 

รหัสตำแหน่ง       

รหัสหน่วยงาน       

รหัสสำนัก       
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ความรับผิดชอบหลัก 
(Key Responsibilities) 

กิจกรรมงาน 
(Key Activities) 

% เวลาใน
การทำงาน 

เป้าหมายความสำเรจ็ของงาน 
(KPIs) 

 
2.การผลติชิ้นงานข่าว  
 
 

ทำข่าวกระแส จับประเด็นทีแ่หลมคม โดด
เด่น และทำข่าว Exclusive และข่าวเชิง
สืบสวน สมัภาษณ์แหล่งข่าว ค้นคว้า 
รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล 

 
45% 

 
 

มีชิ้นงานข่าวที่สมบูรณ์ โดดเด่น ม ี
Impact น่าสนใจนำเสนอทุก 
Platform 

เรียบเรียงเนื้อหาข่าว script ข่าว และโปรย
ข่าว 
นำเสนอข่าวในทุก Platform 
จัดหาภาพ เสียง และองค์ประกอบข่าวอื่นๆ 
ให้ครบถ้วนตามประเด็นข่าวติดตาม ควบคุม 
ดูแลการผลิตชิ้นงานตั้งแต่ต้นจนจบ
กระบวนการผลติข่าว 

3.บริหาร และบังคับ
บัญชาหน่วยงาน 

สอน ให้คำปรึกษา และพัฒนาความสามารถ
ของพนักงานเพื่อให้เป็น Successor ใน
อนาคต 

10% บุคลากรทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีขวัญกำลังใจใน
การทำงาน สนับสนุนการ
ดำเนินงาน และตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ขององค์กร 

ตั้งเป้าหมายการทำงาน ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานผู้ใตบ้ังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม 

4.งานอ่ืนๆ ตามที่ไดร้ับ
มอบหมาย 

บริหารงานท่ัวไปของหน่วยงานใหเ้ป็นไป
ตามนโยบายของสำนักข่าว 

5% สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมายไดส้ำเรจ็ลลุ่วง 

ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
 100%  

 

 

4.ความสามารถประจำตำแหน่งงาน (Position Competencies) 

สมรรถนะหลกัประจ าส านัก (Core Competency) สมรรถนะประจ าต าแหน่งงาน (Functional Competency) 

1. Professional : มุง่มัน่ในคุณภาพ รบัผดิรบัชอบ กลา้
หาญต่อความถูกตอ้ง 

2. Integrity : จรยิธรรมวชิาชพี 
3. Agility : การปรบัตวัทีส่อดคลอ้งกบัทศิทางและ

สถานการณ์ขององคก์ร 
4. Empathy : ความสามารถในการเขา้ใจความรูส้กึของ

ผูอ้ื่น    

1. ความรู้กระบวนการผลติข่าว 

2. ทักษะการผลิตงานข่าว 

3. ทักษะการกำหนดทิศทางและประเด็นข่าว 

4. ความคิดรเิริม่สร้างสรรค ์

5. การตัดสินใจและแก้ไขปญัหา  

(Problem Solving & Decision Making) 

6. การวางแผน และควบคุม ตดิตาม  

(Planning & Controlling) 
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5.คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)  

วุฒิการศึกษา (Education Background) 
ปริญญาตร ี สาขาวิชา(Major)  

หรือ (or) 
นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชนฯลฯ 

 

ประสบการณ์การทำงาน (Professional Experiences) 
ประสบการณ์ :  

อย่างน้อย (Minimum Requirement)       3-5       ปี (Years) 

ใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) (Certification)   

ทักษะด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Software)  Microsoft Office 

ทักษะโปรแกรมพิเศษตามตำแหนง่งาน  

(Specialization Program) 
 

ทักษะด้านภาษา (Language Literacy) 

ภาษา (Language) 
พูด 

(Speaking) 
ฟัง 

(Listening) 
อ่าน 

(Reading) 
เขียน 

(Writing) 

การทดสอบนานาชาติ
ที่ยอมรับ 

(TOEIC score, Etc.) 

ภาษาอังกฤษ (English) ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก  

ภาษาอื่นๆ (โปรดระบุ)           

 

 

 

ผู้จัดทำ 
 (Prepared By) 

ผู้อนุมัติ 
 (Approved By) 

ผู้ดำรงตำแหน่ง 
 (Acknowledge By) 

 
 
(...........................................................) 

 
 

(...........................................................) 

 
 

(...........................................................) 
(ตำแหน่ง) (ตำแหน่ง) (ตำแหน่ง) 

......../......../............ ......../......../............ ......../......../............ 
 

 

  

 

  

ส านักทรพัยากรมนุษย ์  
:  ตรวจทาน/บนัทกึ 

 
 

(..............………………………………………) 
…………../……......../………... 
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องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 

แบบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description) 

 

1.ข้อมูลตำแหน่งงาน (Job Details) 

ช่ือตำแหน่ง(ไทย) ผู้ช่วยบรรณาธิการข่าว-เว็บไซต ์ กลุ่มงาน  
ช่ือตำแหน่ง(อังกฤษ)  กลุ่ม/ฝ่าย  
ตำแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง บรรณาธิการข่าว-เว็บไซต ์ ด้าน  
ตำแหน่งผู้ใต้บังคับบญัชาโดยตรง ผู้สื่อข่าว-เว็บไซต ์ สำนัก ข่าว 

 

2.วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose) 

กำกับดูแล บรหิารการผลิตงานข่าว กำหนดแนวทางการผลิตงานข่าว ประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อการวาง คัดสรร คดั
กรองประเด็นข่าว ตามวางแผนและออกแบบการผลิตข่าว สำหรับ web site และ Social media รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากร
ทีมข่าวให้เหมาะสม เพื่อให้การผลติชิ้นงานข่าวเป็นไปแนวทางและยทุธศาสตร์ของ ส.ส.ท. ข้อบังคับจรยิธรรมของ ส.ส.ท. 

 

3.ความรับผิดชอบหลักและเป้าหมายของตำแหน่งงาน  (Job Responsibilities and Goals) 

ความรับผิดชอบหลัก 
(Key Responsibilities) 

กิจกรรมงาน 
(Key Activities) 

% เวลาใน
การทำงาน 

เป้าหมายความสำเรจ็ของงาน 
(KPIs) 

1.ศึกษา วิเคราะห์ข้อมลู
ของข่าว 
 

มอนิเตอร์ ติดตามประเด็นข่าวที ่ทันสมัย 
ศึกษาข้อมูลข่าว คิดสร้างสรรค์ประเด็นข่าว 

40% 
 

มีประเด็นข่าวท่ีทันสมยั โดดเด่นม ี
Impact  

ช่วยมอบหมายงานข่าวให้แก่ผู้สื่อข่าว 
และควบคุมดูแลการผลิตชิ้นงานข่าวให้
เป็นไปตามแผนงาน 

มีบุคลากรที่เหมาะสมกับเนื้อหา
ข่าวออกปฏิบัติงานข่าวอย่าง
เพียงพอ และทีมงานมีความเข้าใจ
ในประเด็นท่ีสำคัญเพื่อการผลิต
ช้ินงานข่าว  

ช่วยบริหารจดัการ ทีมงาน ให้มี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถรองรับ
สถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา 

มีบุคลากรปฏิบตัิงานอย่าง
เหมาะสม มีประสิทธิภาพ 

ช่วยติดตามความคืบหน้าของการผลิต
ช้ินงาน ตรวจสอบความถูกต้อง รไีรท์ข่าว
ก่อนการนำเสนอ 

ข่าวมีความครบถ้วน สมบูรณ์
น่าสนใจ 

รหัสตำแหน่ง       

รหัสหน่วยงาน       

รหัสสำนัก       
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ความรับผิดชอบหลัก 
(Key Responsibilities) 

กิจกรรมงาน 
(Key Activities) 

% เวลาใน
การทำงาน 

เป้าหมายความสำเรจ็ของงาน 
(KPIs) 

2.การผลติชิ้นงานข่าว  
 
 

ทำข่าวกระแส จับประเด็นทีแ่หลมคม โดด
เด่น และทำข่าว Exclusive และข่าวเชิง
สืบสวน 

45% 
 
 

มีชิ้นงานข่าวทีส่มบูรณ์ โดดเด่น ม ี
Impact น่าสนใจนำเสนอทุก 
Platform Online 

เขียน script ข่าว การโปรยข่าว และเรียบ
เรียงเนื้อหาข่าว 
นำเสนอข่าวใน Platform Online เป็นหลัก 
ติดตาม ควบคุม ดูแลการผลติชิ้นงานตั้งแต่
ต้นจนจบกระบวนการผลติข่าว 

3.บริหาร และบังคับ
บัญชาหน่วยงาน 

สอน ให้คำปรึกษา และพัฒนาความสามารถ
ของพนักงานเพื่อให้เป็น Successor ใน
อนาคต 

10% บุคลากรทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีขวัญกำลังใจใน
การทำงาน สนับสนุนการ
ดำเนินงาน และตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ขององค์กร 

ตั้งเป้าหมายการทำงาน ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานผู้ใตบ้ังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม 

4.งานอ่ืนๆ ตามที่ไดร้ับ
มอบหมาย 

บริหารงานท่ัวไปของหน่วยงานใหเ้ป็นไป
ตามนโยบายของสำนักข่าว 

5% สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมายไดส้ำเรจ็ลลุ่วง 

ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย  
 100%  

 

4.ความสามารถประจำตำแหน่งงาน (Position Competencies) 

สมรรถนะหลกัประจ าส านัก (Core Competency) สมรรถนะประจ าต าแหน่งงาน (Functional Competency) 

1. Professional : มุง่มัน่ในคุณภาพ รบัผดิรบัชอบ กลา้
หาญต่อความถูกตอ้ง 

2. Integrity : จรยิธรรมวชิาชพี 
3. Agility : การปรบัตวัทีส่อดคลอ้งกบัทศิทางและ

สถานการณ์ขององคก์ร 
4. Empathy : ความสามารถในการเขา้ใจความรูส้กึของ

ผูอ้ื่น    

1. ความรู้กระบวนการผลติข่าว 

2. ทักษะการผลิตงานข่าว 

3. ทักษะการกำหนดทิศทางและประเด็นข่าว 

4. ความคิดรเิริม่สร้างสรรค ์

5. การตัดสินใจและแก้ไขปญัหา (Problem Solving & 

Decision Making) 

6. การวางแผน และควบคุม ตดิตาม (Planning & 

Controlling) 
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5.คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification) 

วุฒิการศึกษา (Education Background) 
ปริญญาตร ี สาขาวิชา(Major)  

หรือ (or) 
นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน ฯลฯ 

 

ประสบการณ์การทำงาน (Professional Experiences) 
ประสบการณ์ :  

อย่างน้อย (Minimum Requirement)       3 - 5     ปี (Years) 

ใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) (Certification)   

ทักษะด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Software)  Microsoft Office 

ทักษะโปรแกรมพิเศษตามตำแหนง่งาน  

(Specialization Program) 
 

ทักษะด้านภาษา (Language Literacy) 

ภาษา (Language) 
พูด 

(Speaking) 
ฟัง 

(Listening) 
อ่าน 

(Reading) 
เขียน 

(Writing) 

การทดสอบนานาชาติ
ที่ยอมรับ 

(TOEIC score, Etc.) 

ภาษาอังกฤษ (English) ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก  

ภาษาอื่นๆ (โปรดระบุ)           

 

  

 

 

 

  

 

  

ผู้จัดทำ 
 (Prepared By) 

ผู้อนุมัติ 
 (Approved By) 

ผู้ดำรงตำแหน่ง 
 (Acknowledge By) 

 
 
(...........................................................) 

 
 

(...........................................................) 

 
 

(...........................................................) 
(ตำแหน่ง) (ตำแหน่ง) (ตำแหน่ง) 

......../......../............ ......../......../............ ......../......../............ 

นักทรพัยากรมนุษย ์  
:  ตรวจทาน/บนัทกึ 

 
 

(..............………………………………………) 
…………../……......../………... 
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องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 

แบบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description) 

1.ข้อมูลตำแหน่งงาน (Job Details) 

ช่ือตำแหน่ง(ไทย) ผู้ช่วยบรรณาธิการข่าว / ผู้ประกาศข่าว กลุ่มงาน  
ช่ือตำแหน่ง(อังกฤษ)  กลุ่ม/ฝ่าย  
ตำแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง บรรณาธิการข่าว ด้าน  
ตำแหน่งผู้ใต้บังคับบญัชาโดยตรง ผู้สื่อข่าว สำนัก ข่าว 

 

2.วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose) 

ดำเนินการมอบหมายงานและติดตามงานข่าวแก่ผูส้ื่อข่าว ทีมผลิตขา่ว ให้มีการนำเสนอที่น่าสนใจ ข้อมูลครบถ้วนสมบรูณ์ ตรง
ตามประเด็นที่กำหนด สร้างสรรคข์่าวที่มีความโดดเด่นแตกต่าง มผีลกระทบต่อสังคม และเป็นไปตามแนวทางและยุทธศาสตร์ 
ข้อบังคับจริยธรรมของ ส.ส.ท. รวมถึงสามารถดำเนินการประกาศขา่วได้อย่างราบรื่น สื่อความหมายได้อย่างถูกต้องตรงประเด็น 
ชัดเจน 

 

3.ความรับผิดชอบหลักและเป้าหมายของตำแหน่งงาน  (Job Responsibilities and Goals) 

ความรับผิดชอบหลัก 
(Key Responsibilities) 

กิจกรรมงาน 
(Key Activities) 

% เวลาใน
การทำงาน 

เป้าหมายความสำเรจ็ของงาน 
(KPIs) 

1.คิดสรา้งสรรค์ กำหนด
ประเด็นข่าวและบริหาร
จัดการให้เกดิการผลติ
ช้ินงานข่าว 

ศึกษาข้อมูลข่าวที่เกี่ยวข้อง คิดสรา้งสรรค์

ประเด็นข่าว เช่น ข่าว Exclusive ,ประเด็น
ที่แตกต่าง 

35% 
 

มีประเด็นข่าวท่ีโดดเด่นแตกต่าง มี
ผลกระทบต่อสังคม  

ช่วยมอบหมายงานข่าวให้แก่ผูส้ื่อข่าว ทีม
ผลิตขา่วตามแผนงานในการประชุม 

มีบุคลากรที่เหมาะสมกับเนื้อหา
ข่าวออกปฏิบัติงานข่าว 

ช่วยติดตามความคืบหน้าในการไดม้าซึ่งข่าว
และแก้ไขปญัหาเฉพาะหน้าในการ
ปฏิบัติงานของทีมข่าว 

ได้ข่าวพร้อมข้อมลูที่ทันท่วงที 
สมบูรณ์ มีคณุภาพ ถูกต้อง ตรง
ประเด็นที่กำหนด 

2.การผลติชิ้นงานข่าว  
 
 

ทำข่าวกระแส จับประเด็นที่แหลมคม โดด
เด่น และทำข่าว Exclusive และข่าวเชิง
สืบสวน สมัภาษณ์แหล่งข่าว ค้นคว้า 
รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล 

40% 
 
 

มีชิ้นงานข่าวที่สมบูรณ์ โดดเด่น ม ี
Impact น่าสนใจนำเสนอทุก 
Platform 

รหัสตำแหน่ง       

รหัสหน่วยงาน       

รหัสสำนัก       
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ความรับผิดชอบหลัก 
(Key Responsibilities) 

กิจกรรมงาน 
(Key Activities) 

% เวลาใน
การทำงาน 

เป้าหมายความสำเรจ็ของงาน 
(KPIs) 

เรียบเรียงเนื้อหาข่าว script ข่าว และโปรย
ข่าว 
นำเสนอข่าวในทุก Platform 
จัดหาภาพ เสียง และองค์ประกอบข่าวอื่นๆ 
ให้ครบถ้วนตามประเด็นข่าวติดตาม ควบคุม 
ดูแลการผลิตชิ้นงานตั้งแต่ต้นจนจบ
กระบวนการผลติข่าว 

3.ประกาศข่าว รายการ
ข่าว ท้ังรายการข่าวหรือ
ช่วงช่าวในระบบ On Air 
และในระบบ Online 

ศึกษาและทำความเข้าใจประเด็นข่าวที่ต้อง
ประกาศในแตล่ะช่วงเพื่อให้สามารถ
ประกาศข่าวได้อย่างราบรื่น สื่อความหมาย
ได้อย่างถูกต้องตรงประเด็น ชัดเจน และมี
ข้อมูลเพิ่มเติมในการประกาศ 

10% ประกาศข่าวได้ถูกต้อง ราบรื่น สื่อ
ความหมายของประเด็นข่าวได้
อย่างเข้าใจ 

อ่านบทขา่วเพื่อตรวจทานความถกูต้องก่อน
ประกาศข่าว และแจ้งให้ บก.หรือโปรดิว
เซอร์แก้ไขปรับปรุงเมื่อพบความคลุมเครือ 
ไม่ชัดเจน หรือความผิดพลาด 

4.บริหาร และบังคับ
บัญชาหน่วยงาน 

สอน ให้คำปรึกษา และพัฒนาความสามารถ
ของพนักงานเพื่อให้เป็น Successor ใน
อนาคต 

10% บุคลากรทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีขวัญกำลังใจใน
การทำงาน สนับสนุนการ
ดำเนินงาน และตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ขององค์กร 

ตั้งเป้าหมายการทำงาน ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานผู้ใตบ้ังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม 

5.งานบริหารทั่วไป 
ค่าใช้จ่าย และงานอ่ืนๆ 
ตามที่ได้รับมอบหมาย 

ช่วยควบคุมดูแลค่าใช้จ่าย ภายในหน่วยงาน 5% ค่าใช้จ่าย เป็นไปตามแผนอย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมายไดส้ำเรจ็ลลุ่วง 

บริหารงานท่ัวไปของหน่วยงานใหเ้ป็นไป
ตามนโยบายของสำนักข่าว 
ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 

 100%  
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4.ความสามารถประจำตำแหน่งงาน (Position Competencies) 

สมรรถนะหลักประจำสำนัก (Core Competency) สมรรถนะประจำตำแหน่งงาน (Functional Competency) 

1. Professional : มุ่งมั่นในคุณภาพ รับผิดรับชอบ 

กล้าหาญต่อความถูกต้อง 

2. Integrity : จริยธรรมวิชาชีพ 

3. Agility : การปรับตัวทีส่อดคล้องกับทิศทางและ

สถานการณ์ขององค์กร 

4. Empathy : ความสามารถในการเข้าใจความรู้สึก

ของผู้อื่น    

1. ความรู้กระบวนการผลติข่าว 

2. ทักษะการผลิตงานข่าว 

3. ทักษะการกำหนดทิศทางและประเด็นข่าว 

4. ทักษะการประกาศข่าว 

5. ความคิดรเิริม่สร้างสรรค ์

6. การตัดสินใจและแก้ไขปญัหา (Problem Solving 

& Decision Making) 

7. การวางแผน และควบคุม ตดิตาม (Planning & 

Controlling) 

 

 

 

5.คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)  

วุฒิการศึกษา (Education Background) 
ปริญญาตร ี สาขาวิชา(Major)  

หรือ (or) 
นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน ฯลฯ 

 

ประสบการณ์การทำงาน (Professional Experiences) 
ประสบการณ์ :  

อย่างน้อย (Minimum Requirement)       3 - 5     ปี (Years) 

ใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) (Certification)   

ทักษะด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Software)  Microsoft Office 

ทักษะโปรแกรมพิเศษตามตำแหนง่งาน  

(Specialization Program) 
 

ทักษะด้านภาษา (Language Literacy) 

ภาษา (Language) 
พูด 

(Speaking) 
ฟัง 

(Listening) 
อ่าน 

(Reading) 
เขียน 

(Writing) 

การทดสอบนานาชาติ
ที่ยอมรับ 

(TOEIC score, Etc.) 

ภาษาอังกฤษ (English) ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก  

ภาษาอื่นๆ (โปรดระบุ)           
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ผู้จัดทำ 
 (Prepared By) 

ผู้อนุมัติ 
 (Approved By) 

ผู้ดำรงตำแหน่ง 
 (Acknowledge By) 

 
 
(...........................................................) 

 
 

(...........................................................) 

 
 

(...........................................................) 
(ตำแหน่ง) (ตำแหน่ง) (ตำแหน่ง) 

......../......../............ ......../......../............ ......../......../............ 
 

 

  

 

  

ส ำนักทรพัยำกรมนุษย ์  
:  ตรวจทำน/บนัทกึ 

 
 

(..............………………………………………) 
…………../……......../………... 
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องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 

แบบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description) 

1.ข้อมูลตำแหน่งงาน (Job Details) 

ช่ือตำแหน่ง(ไทย) ผู้สื่อข่าวชำนาญการ กลุ่มงาน  
ช่ือตำแหน่ง(อังกฤษ)  กลุ่ม/ฝ่าย  
ตำแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง บรรณาธิการข่าว ด้าน  
ตำแหน่งผู้ใต้บังคับบญัชาโดยตรง  สำนัก ข่าว 

 

2.วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose) 

ติดตาม จัดทำข่าวให้มีประเด็นแหลมคม โดดเด่น และคิดประเด่นข่าว นำเสนอบรรณาธิการข่าว เพ่ือนำมาผลิตเป็นช้ินงานข่าว
นำเสนอและเผยแพรต่่อสาธารชนอย่างถูกต้อง รวดเร็วและเป็นไปตามข้อบังคับจริยธรรมของ ส.ส.ท. 

 

3.ความรับผิดชอบหลักและเป้าหมายของตำแหน่งงาน  (Job Responsibilities and Goals) 

ความรับผิดชอบหลัก 
(Key Responsibilities) 

กิจกรรมงาน 
(Key Activities) 

% เวลาใน
การทำงาน 

เป้าหมายความสำเรจ็ของงาน 
(KPIs) 

1.ศึกษาข้อมูล ทำความเข้าใจ
ประเด็นข่าว 

มอนิเตอร์ ตดิตามประเด็นข่าวท่ีทนัสมัย 
ศึกษาข้อมูลข่าว คิดสร้างสรรค์ประเด็น
ข่าว 

15% มีประเด็นข่าวท่ีทันสมยั โดดเด่น
มี Impact และมีความเช่ียวชาญ
ในเนื้อหาท่ีได้รับมอบหมาย 

2.การผลติชิ้นงานข่าว  
 

ทำข่าว Exclusive และข่าวเชิงสืบสวน 
สัมภาษณ์แหล่งข่าว ค้นคว้า รวบรวม 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมลู 

50% มีชิ้นงานข่าวที่สมบูรณ์ โดดเด่น 
มี Impact น่าสนใจนำเสนอทุก 
Platform 

เรียบเรียงเนื้อหาข่าว script ข่าว และ
โปรยข่าว 
นำเสนอข่าวในทุก Platform 
จัดหาภาพ เสียง และองค์ประกอบข่าว
อื่นๆ ให้ครบถ้วนตามประเด็นข่าว
ติดตาม ควบคุม ดูแลการผลติชิ้นงาน
ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการผลิตขา่ว 

รหัสตำแหน่ง       

รหัสหน่วยงาน       

รหัสสำนัก       
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ความรับผิดชอบหลัก 
(Key Responsibilities) 

กิจกรรมงาน 
(Key Activities) 

% เวลาใน
การทำงาน 

เป้าหมายความสำเรจ็ของงาน 
(KPIs) 

3.จัดการฐานข้อมลูข่าว เก็บรวบรวมข้อมูลข่าว สะสมแหลง่ข่าว
และสร้างความสัมพันธ์กับแหล่งข่าว 

15% มีฐานข้อมูลและแหล่งข่าว
สำหรับการทำงานข่าวเชิงลึก 

4.สอนงานข่าว ให้คำปรึกษา คำแนะนำด้านการคดิ
ประเด็นข่าว การผลิตชิ้นงานข่าว และ
การจัดการฐานข้อมูลข่าวให้แกผู่้สือ่ข่าว 

15% ผู้สื่อข่าวมีทักษะความสามารถ
ในการทำข่าวเพิ่มขึ้น 

5.งานอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย       5% สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมายไดส้ำเรจ็ลลุ่วง 

 100%  
 

4.ความสามารถประจำตำแหน่งงาน (Position Competencies) 

สมรรถนะหลกัประจ ำส ำนัก (Core Competency) สมรรถนะประจ ำต ำแหน่งงำน (Functional Competency) 

1. Professional : มุง่มัน่ในคุณภำพ รบัผดิรบัชอบ กลำ้
หำญต่อควำมถูกตอ้ง 

2. Integrity : จรยิธรรมวชิำชพี 
3. Agility : กำรปรบัตวัทีส่อดคลอ้งกบัทศิทำงและ

สถำนกำรณ์ขององคก์ร 
4. Empathy : ควำมสำมำรถในกำรเขำ้ใจควำมรูส้กึของ

ผูอ้ื่น    

1. ความรู้กระบวนการผลติข่าว 

2. การทำงานเป็นทีม 

3. ทักษะการผลิตงานข่าว 

4. ทักษะการกำหนดทิศทางและประเด็นข่าว 

5. ความคิดรเิริม่สร้างสรรค ์

6. ทักษะการให้คำปรึกษา 

7. การตัดสินใจและแก้ไขปญัหา (Problem Solving 

& Decision Making) 

8. การวางแผน และควบคุม ตดิตาม (Planning & 

Controlling) 

 

5.คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)  

วุฒิการศึกษา (Education Background) 
ปริญญาตร ี สาขาวิชา(Major)  

หรือ (or) 
นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน ฯลฯ 

 

ประสบการณ์การทำงาน (Professional Experiences) 
ประสบการณ์ :  

อย่างน้อย (Minimum Requirement)       3 - 5     ปี (Years) 

ใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) (Certification)   

ทักษะด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Software)  Microsoft Office 
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ทักษะโปรแกรมพิเศษตามตำแหนง่งาน  

(Specialization Program) 
 

ทักษะด้านภาษา (Language Literacy) 

ภาษา (Language) 
พูด 

(Speaking) 
ฟัง 

(Listening) 
อ่าน 

(Reading) 
เขียน 

(Writing) 

การทดสอบนานาชาติ
ที่ยอมรับ 

(TOEIC score, Etc.) 

ภาษาอังกฤษ (English) ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก  

ภาษาอื่นๆ (โปรดระบุ)           

 

ผู้จัดทำ 
 (Prepared By) 

ผู้อนุมัติ 
 (Approved By) 

ผู้ดำรงตำแหน่ง 
 (Acknowledge By) 

 
 
(...........................................................) 

 
 

(...........................................................) 

 
 

(...........................................................) 
(ตำแหน่ง) (ตำแหน่ง) (ตำแหน่ง) 

......../......../............ ......../......../............ ......../......../............ 
 

 

  

 

  

ส ำนักทรพัยำกรมนุษย ์  
:  ตรวจทำน/บนัทกึ 

 
 

(..............………………………………………) 
…………../……......../………... 
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องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 

แบบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description) 

1.ข้อมูลตำแหน่งงาน (Job Details) 

ช่ือตำแหน่ง(ไทย) ผู้สื่อข่าวอาวุโส กลุ่มงาน  
ช่ือตำแหน่ง(อังกฤษ)  กลุ่ม/ฝ่าย  
ตำแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง บรรณาธิการข่าว ด้าน  
ตำแหน่งผู้ใต้บังคับบญัชาโดยตรง  สำนัก ข่าว 

 

2.วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose) 

ติดตาม จัดทำข่าวให้มีประเด็นแหลมคม โดดเด่น และคิดประเด่นข่าว นำเสนอบรรณาธิการข่าว เพ่ือนำมาผลิตเป็นช้ินงานข่าว
นำเสนอและเผยแพรต่่อสาธารชนอย่างถูกต้อง รวดเร็วและเป็นไปตามข้อบังคับจริยธรรมของ ส.ส.ท. 

 

3.ความรับผิดชอบหลักและเป้าหมายของตำแหน่งงาน  (Job Responsibilities and Goals) 

ความรับผิดชอบหลัก 
(Key Responsibilities) 

กิจกรรมงาน 
(Key Activities) 

% เวลาใน
การทำงาน 

เป้าหมายความสำเรจ็ของงาน 
(KPIs) 

1.ศึกษาข้อมูล ทำความเข้าใจ
ประเด็นข่าว 

มอนิเตอร์ ตดิตามประเด็นข่าวท่ีทนัสมัย 
ศึกษาข้อมูลข่าว คิดสร้างสรรค์ประเด็น
ข่าว 

20% มีประเด็นข่าวท่ีทันสมยั โดดเด่น
มี Impact และมีความเช่ียวชาญ
ในเนื้อหาท่ีได้รับมอบหมาย 

2.การผลติชิ้นงานข่าว  
 

ทำข่าวกระแส จับประเด็นทีแ่หลมคม 
โดดเด่น และทำข่าว Exclusive และ
ข่าวเชิงสืบสวน สัมภาษณ์แหล่งข่าว 
ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์
ข้อมูล 

50% มีชิ้นงานข่าวที่สมบูรณ์ โดดเด่น 
มี Impact น่าสนใจนำเสนอทุก 
Platform 

เรียบเรียงเนื้อหาข่าว script ข่าว และ
โปรยข่าว 
นำเสนอข่าวในทุก Platform 
จัดหาภาพ เสียง และองค์ประกอบข่าว
อื่นๆ ให้ครบถ้วนตามประเด็นข่าว

รหัสตำแหน่ง       

รหัสหน่วยงาน       

รหัสสำนัก       
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ความรับผิดชอบหลัก 
(Key Responsibilities) 

กิจกรรมงาน 
(Key Activities) 

% เวลาใน
การทำงาน 

เป้าหมายความสำเรจ็ของงาน 
(KPIs) 

ติดตาม ควบคุม ดูแลการผลติชิ้นงาน
ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการผลิตขา่ว 

3.จัดการฐานข้อมลูข่าว เก็บรวบรวมข้อมูลข่าว สะสมแหลง่ข่าว
และสร้างความสัมพันธ์กับแหล่งข่าว 

10% มีฐานข้อมูลและแหล่งข่าว
สำหรับการทำงานข่าวเชิงลึก 

4.สอนงานข่าว ให้คำปรึกษา คำแนะนำด้านการคดิ
ประเด็นข่าว การผลิตชิ้นงานข่าว และ
การจัดการฐานข้อมูลข่าวให้แกผู่้สือ่ข่าว 

15% ผู้สื่อข่าวมีทักษะความสามารถ
ในการทำข่าวเพิ่มขึ้น 

5.งานอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย       5% สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมายไดส้ำเรจ็ลลุ่วง 

 100%  
 

4.ความสามารถประจำตำแหน่งงาน (Position Competencies) 

สมรรถนะหลกัประจ ำส ำนัก (Core Competency) สมรรถนะประจ ำต ำแหน่งงำน (Functional Competency) 

1. Professional : มุง่มัน่ในคุณภำพ รบัผดิรบัชอบ กลำ้
หำญต่อควำมถูกตอ้ง 

2. Integrity : จรยิธรรมวชิำชพี 
3. Agility : กำรปรบัตวัทีส่อดคลอ้งกบัทศิทำงและ

สถำนกำรณ์ขององคก์ร 
4. Empathy : ควำมสำมำรถในกำรเขำ้ใจควำมรูส้กึของ

ผูอ้ื่น 

1. ความรู้กระบวนการผลติข่าว 

2. ทักษะการผลิตงานข่าว 

3. ทักษะการกำหนดทิศทางและประเด็นข่าว 

4. ทักษะการสัมภาษณ์แหล่งข่าว 

5. ความคิดรเิริม่สร้างสรรค ์

6. การทำงานเป็นทีม 

7. ทักษะการให้คำปรึกษา 

 

5.คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)  

วุฒิการศึกษา (Education Background) 
ปริญญาตร ี สาขาวิชา(Major)  

หรือ (or) 
นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน ฯลฯ 

 

ประสบการณ์การทำงาน (Professional Experiences) 
ประสบการณ์ :  

อย่างน้อย (Minimum Requirement)       3 - 5     ปี (Years) 

ใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) (Certification)   

ทักษะด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Software)  Microsoft Office 
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ทักษะโปรแกรมพิเศษตามตำแหนง่งาน  

(Specialization Program) 
 

ทักษะด้านภาษา (Language Literacy) 

ภาษา (Language) 
พูด 

(Speaking) 
ฟัง 

(Listening) 
อ่าน 

(Reading) 
เขียน 

(Writing) 

การทดสอบนานาชาติ
ที่ยอมรับ 

(TOEIC score, Etc.) 

ภาษาอังกฤษ (English) ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก  

ภาษาอื่นๆ (โปรดระบุ)           

 

 

ผู้จัดทำ 
 (Prepared By) 

ผู้อนุมัติ 
 (Approved By) 

ผู้ดำรงตำแหน่ง 
 (Acknowledge By) 

 
 
(...........................................................) 

 
 

(...........................................................) 

 
 

(...........................................................) 
(ตำแหน่ง) (ตำแหน่ง) (ตำแหน่ง) 

......../......../............ ......../......../............ ......../......../............ 
 

 

  

 

  

ส ำนักทรพัยำกรมนุษย ์  
:  ตรวจทำน/บนัทกึ 

 
 

(..............………………………………………) 
…………../……......../………... 
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องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 

แบบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description) 

1.ข้อมูลตำแหน่งงาน (Job Details) 

ช่ือตำแหน่ง(ไทย) ผู้สื่อข่าว กลุ่มงาน  
ช่ือตำแหน่ง(อังกฤษ)  กลุ่ม/ฝ่าย  
ตำแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง บรรณาธิการข่าว ด้าน  
ตำแหน่งผู้ใต้บังคับบญัชาโดยตรง  สำนัก สำนักข่าว 

 

2.วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose) 

จัดทำข่าว ให้มีประเด็นแหลมคม โดดเด่น และคดิประเด่นข่าว นำเสนอบรรณาธิการข่าว เพื่อนำมาผลติเป็นช้ินงานข่าวนำเสนอ
และเผยแพรต่่อสาธารชนอย่างถูกต้อง รวดเร็วและเป็นไปตามข้อบังคับจริยธรรมของ ส.ส.ท. 

 

3.ความรับผิดชอบหลักและเป้าหมายของตำแหน่งงาน  (Job Responsibilities and Goals) 

ความรับผิดชอบหลัก 
(Key Responsibilities) 

กิจกรรมงาน 
(Key Activities) 

% เวลาใน
การทำงาน 

เป้าหมายความสำเรจ็ของงาน 
(KPIs) 

1.ศึกษาข้อมูล ทำความเข้าใจ
ประเด็นข่าว 

มอนิเตอร์ ตดิตามประเด็นข่าวท่ีทนัสมัย 
ศึกษาข้อมูลข่าว คิดสร้างสรรค์ประเด็น
ข่าว 

25% มีประเด็นข่าวท่ีทันสมยั โดดเด่น
มี Impact และมีความเช่ียวชาญ
ในเนื้อหาท่ีได้รับมอบหมาย 

2.การผลติชิ้นงานข่าว  
 

ทำข่าวกระแส จับประเด็นทีแ่หลมคม 
โดดเด่น และทำข่าว Exclusive และ
ข่าวเชิงสืบสวน สัมภาษณ์แหล่งข่าว 
ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์
ข้อมูล 

50% มีชิ้นงานข่าวที่สมบูรณ์ โดดเด่น 
มี Impact น่าสนใจนำเสนอทุก 
Platform 

เรียบเรียงเนื้อหาข่าว script ข่าว และ
โปรยข่าว 
นำเสนอข่าวในทุก Platform 

จัดหาภาพ เสียง และองค์ประกอบข่าว
อื่นๆ ให้ครบถ้วนตามประเด็นข่าว

รหัสตำแหน่ง       

รหัสหน่วยงาน       

รหัสสำนัก       
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ความรับผิดชอบหลัก 
(Key Responsibilities) 

กิจกรรมงาน 
(Key Activities) 

% เวลาใน
การทำงาน 

เป้าหมายความสำเรจ็ของงาน 
(KPIs) 

ติดตาม ควบคุม ดูแลการผลติชิ้นงาน
ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการผลิตขา่ว 

3.จดัการฐานข้อมลูข่าว เก็บรวบรวมข้อมูลข่าว สะสมแหลง่ข่าว
และสร้างความสัมพันธ์กับแหล่งข่าว 

20% มีฐานข้อมูลและแหล่งข่าว
สำหรับการทำงานข่าวเชิงลึก 

4.งานอ่ืนๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 5% สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมายไดส้ำเรจ็ลลุ่วง 

 100%  
 

4.ความสามารถประจำตำแหน่งงาน (Position Competencies) 

สมรรถนะหลกัประจ ำส ำนัก (Core Competency) สมรรถนะประจ ำต ำแหน่งงำน (Functional Competency) 

1. Professional : มุง่มัน่ในคุณภำพ รบัผดิรบัชอบ กลำ้
หำญต่อควำมถูกตอ้ง 

2. Integrity : จรยิธรรมวชิำชพี 
3. Agility : กำรปรบัตวัทีส่อดคลอ้งกบัทศิทำงและ

สถำนกำรณ์ขององคก์ร 
4. Empathy : ควำมสำมำรถในกำรเขำ้ใจควำมรูส้กึของ

ผูอ้ื่น    

1. ความรู้กระบวนการผลติข่าว 

2. ทักษะการผลิตงานข่าว 

3. ทักษะการกำหนดทิศทางและประเด็นข่าว 

4. ทักษะการสัมภาษณ์แหล่งข่าว 

5. ความคิดรเิริม่สร้างสรรค ์

6. การทำงานเป็นทีม 

 

 

5.คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)  

วุฒิการศึกษา (Education Background) 
ปริญญาตร ี สาขาวิชา(Major)  

หรือ (or) 
นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน ฯลฯ 

 

ประสบการณ์การทำงาน (Professional Experiences) 
ประสบการณ์ :  

อย่างน้อย (Minimum Requirement)      0 - 3     ปี (Years) 

ใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) (Certification)   

ทักษะด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Software)  Microsoft Office 

ทักษะโปรแกรมพิเศษตามตำแหนง่งาน  

(Specialization Program) 
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ทักษะด้านภาษา (Language Literacy) 

ภาษา (Language) 
พูด 

(Speaking) 
ฟัง 

(Listening) 
อ่าน 

(Reading) 
เขียน 

(Writing) 

การทดสอบนานาชาติ
ที่ยอมรับ 

(TOEIC score, Etc.) 

ภาษาอังกฤษ (English) ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก  

ภาษาอื่นๆ (โปรดระบุ)           

 

ผู้จัดทำ 
 (Prepared By) 

ผู้อนุมัติ 
 (Approved By) 

ผู้ดำรงตำแหน่ง 
 (Acknowledge By) 

 
 
(...........................................................) 

 
 

(...........................................................) 

 
 

(...........................................................) 
(ตำแหน่ง) (ตำแหน่ง) (ตำแหน่ง) 

......../......../............ ......../......../............ ......../......../............ 
 

 

  

 

  

ส ำนักทรพัยำกรมนุษย ์  
:  ตรวจทำน/บนัทกึ 

 
 

(..............………………………………………) 
…………../……......../………... 
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องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 

แบบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description) 

1.ข้อมูลตำแหน่งงาน (Job Details) 

ช่ือตำแหน่ง(ไทย) ผู้สื่อข่าว-เว็บไซต ์ กลุ่มงาน  
ช่ือตำแหน่ง(อังกฤษ)  กลุ่ม/ฝ่าย  
ตำแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง บรรณาธิการข่าว-เว็บไซต ์ ด้าน  
ตำแหน่งผู้ใต้บังคับบญัชาโดยตรง  สำนัก สำนักข่าว 

 

2.วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose) 

ติดตามข่าว/ภาพข่าว จากแหล่งตา่ง ๆ เพื่อนำมาเรียบเรยีงเป็นข่าว ที่นำเสนอเผยแพร่ต่อสาธารณชนทาง Website และ 
Social Media อย่างถูกต้อง และเป็นไปตามข้อบังคับจริยธรรมของ ส.ส.ท. 

 

3.ความรับผิดชอบหลักและเป้าหมายของตำแหน่งงาน  (Job Responsibilities and Goals) 

ความรับผิดชอบหลัก 
(Key Responsibilities) 

กิจกรรมงาน 
(Key Activities) 

% เวลาใน
การทำงาน 

เป้าหมายความสำเรจ็ของงาน 
(KPIs) 

1.ศึกษาข้อมูล ทำความเข้าใจ
ประเด็นข่าว 

มอนิเตอร์ ตดิตามประเด็นข่าวท่ีทนัสมัย 
ศึกษาข้อมูลข่าว คิดสร้างสรรค์ประเด็น
ข่าว 

25% มีประเด็นข่าวท่ีทันสมยั โดดเด่น
มี Impact และมีความเช่ียวชาญ
ในเนื้อหาท่ีได้รับมอบหมาย 

2.การผลติชิ้นงานข่าว  
 

ทำข่าวกระแส จับประเด็นทีแ่หลมคม 
โดดเด่น และทำข่าว Exclusive และ
ข่าวเชิงสืบสวน 

50% มีชิ้นงานข่าวที่สมบูรณ์ โดดเด่น 
มี Impact น่าสนใจนำเสนอทุก 
Platform Online 

เรียบเรียงเนื้อหาข่าว script ข่าว และ
โปรยข่าว 
ทำข่าวสั้นสำหรับตัวว่ิง ทันข่าวเดน่บน
เว็บและ Social Media ตดัคลปิข่าว รีไรท์
ข่าว 
นำเสนอข่าวใน Platform Online เป็น
หลัก 

รหัสตำแหน่ง       

รหัสหน่วยงาน       

รหัสสำนัก       
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ความรับผิดชอบหลัก 
(Key Responsibilities) 

กิจกรรมงาน 
(Key Activities) 

% เวลาใน
การทำงาน 

เป้าหมายความสำเรจ็ของงาน 
(KPIs) 

ติดตาม ควบคุม ดูแลการผลติชิ้นงาน
ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการผลิตขา่ว 

3.จดัการฐานข้อมลูข่าว เก็บรวบรวมข้อมูลข่าว สะสมแหลง่ข่าว
และสร้างความสัมพันธ์กับแหล่งข่าว 

20% มีฐานข้อมูลและแหล่งข่าว
สำหรับการทำงานข่าวเชิงลึก 

4.งานอ่ืนๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 5% สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมายไดส้ำเรจ็ลลุ่วง 

 100%  
 

4.ความสามารถประจำตำแหน่งงาน (Position Competencies) 

สมรรถนะหลกัประจ ำส ำนัก (Core Competency) สมรรถนะประจ ำต ำแหน่งงำน (Functional Competency) 

1. Professional : มุง่มัน่ในคุณภำพ รบัผดิรบัชอบ กลำ้
หำญต่อควำมถูกตอ้ง 

2. Integrity : จรยิธรรมวชิำชพี 
3. Agility : กำรปรบัตวัทีส่อดคลอ้งกบัทศิทำงและ

สถำนกำรณ์ขององคก์ร 
4. Empathy : ควำมสำมำรถในกำรเขำ้ใจควำมรูส้กึของ

ผูอ้ื่น    

1. ความรู้กระบวนการผลติข่าว 

2. ทักษะการผลิตงานข่าว 

3. ทักษะการกำหนดทิศทางและประเด็นข่าว 

4. ทักษะการสัมภาษณ์แหล่งข่าว 

5. ความคิดรเิริม่สร้างสรรค ์

6. การทำงานเป็นทีม 

 

 

5.คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)  

วุฒิการศึกษา (Education Background) 
ปริญญาตร ี สาขาวิชา(Major)  

หรือ (or) 
นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน ฯลฯ 

 

ประสบการณ์การทำงาน (Professional Experiences) 
ประสบการณ์ :  

อย่างน้อย (Minimum Requirement)      0 - 3     ปี (Years) 

ใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) (Certification)   

ทักษะด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Software)  Microsoft Office 

ทักษะโปรแกรมพิเศษตามตำแหนง่งาน  

(Specialization Program) 
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ทักษะด้านภาษา (Language Literacy) 

ภาษา (Language) 
พูด 

(Speaking) 
ฟัง 

(Listening) 
อ่าน 

(Reading) 
เขียน 

(Writing) 

การทดสอบนานาชาติ
ที่ยอมรับ 

(TOEIC score, Etc.) 

ภาษาอังกฤษ (English) ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก  

ภาษาอื่นๆ (โปรดระบุ)           

 

ผู้จัดทำ 
 (Prepared By) 

ผู้อนุมัติ 
 (Approved By) 

ผู้ดำรงตำแหน่ง 
 (Acknowledge By) 

 
 
(...........................................................) 

 
 

(...........................................................) 

 
 

(...........................................................) 
(ตำแหน่ง) (ตำแหน่ง) (ตำแหน่ง) 

......../......../............ ......../......../............ ......../......../............ 
 

 

  

 

  

ส ำนักทรพัยำกรมนุษย ์  
:  ตรวจทำน/บนัทกึ 

 
 

(..............………………………………………) 
…………../……......../………... 
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องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 

แบบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description) 

1.ข้อมูลตำแหน่งงาน (Job Details) 

ช่ือตำแหน่ง(ไทย) ผู้สื่อข่าวอาวุโส / ผู้ประกาศข่าว กลุ่มงาน  
ช่ือตำแหน่ง(อังกฤษ)  กลุ่ม/ฝ่าย  
ตำแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง บรรณาธิการข่าว ด้าน  
ตำแหน่งผู้ใต้บังคับบญัชาโดยตรง  สำนัก ข่าว 

 

2.วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose) 

คิดสร้างสรรค์ ติดตามประเด็นข่าวที่ทันสมัย ให้คำปรึกษา คำแนะนำด้านการคดิประเด็นข่าว การผลติช้ินงานข่าวให้มีความ
แหลมคม โดดเด่น พร้อมนำเสนอทุก Platform และการจัดการฐานข้อมูลข่าวให้แก่ผูส้ื่อข่าว รวมถึงการศึกษาและทำความ
เข้าใจประเด็นข่าวท่ีต้องประกาศในแต่ละช่วงเพื่อให้สามารถประกาศข่าวได้อย่างราบรื่น สื่อความหมายได้อยา่งถูกต้องตรง
ประเด็น ชัดเจน 

 

3.ความรับผิดชอบหลักและเป้าหมายของตำแหน่งงาน  (Job Responsibilities and Goals) 

ความรับผิดชอบหลัก 
(Key Responsibilities) 

กิจกรรมงาน 
(Key Activities) 

% เวลาใน
การทำงาน 

เป้าหมายความสำเรจ็ของงาน 
(KPIs) 

1.ศึกษาข้อมูล ทำความเข้าใจ
ประเด็นข่าว 

มอนิเตอร์ ตดิตามประเด็นข่าวท่ีทนัสมัย 
ศึกษาข้อมูลข่าว คิดสร้างสรรค์ประเด็น
ข่าว 

20% มีประเด็นข่าวท่ีทันสมยั โดดเด่น
มี Impact และมีความเช่ียวชาญ
ในเนื้อหาท่ีได้รับมอบหมาย 

2.การผลติชิ้นงานข่าว  
 

ทำข่าวกระแส จับประเด็นทีแ่หลมคม 
โดดเด่น และทำข่าว Exclusive และ
ข่าวเชิงสืบสวน สัมภาษณ์แหล่งข่าว 
ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์
ข้อมูล 

40% มีชิ้นงานข่าวที่สมบูรณ์ โดดเด่น 
มี Impact น่าสนใจนำเสนอทุก 
Platform 

เรียบเรียงเนื้อหาข่าว script ข่าว และ
โปรยข่าว 
นำเสนอข่าวในทุก Platform 

รหัสตำแหน่ง       

รหัสหน่วยงาน       

รหัสสำนัก       
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ความรับผิดชอบหลัก 
(Key Responsibilities) 

กิจกรรมงาน 
(Key Activities) 

% เวลาใน
การทำงาน 

เป้าหมายความสำเรจ็ของงาน 
(KPIs) 

จัดหาภาพ เสียง และองค์ประกอบข่าว
อื่นๆ ให้ครบถ้วนตามประเด็นข่าว
ติดตาม ควบคุม ดูแลการผลติชิ้นงาน
ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการผลิตขา่ว 

3.จัดการฐานข้อมลูข่าว เก็บรวบรวมข้อมูลข่าว สะสมแหลง่ข่าว
และสร้างความสัมพันธ์กับแหล่งข่าว 

10% มีฐานข้อมูลและแหล่งข่าว
สำหรับการทำงานข่าวเชิงลึก 

4.สอนงานข่าว ให้คำปรึกษา คำแนะนำด้านการคดิ
ประเด็นข่าว การผลิตชิ้นงานข่าว และ
การจัดการฐานข้อมูลข่าวให้แกผู่้สือ่ข่าว 

15% ผู้สื่อข่าวมีทักษะความสามารถ
ในการทำข่าวเพิ่มขึ้น 

5.ประกาศข่าว รายการข่าว ทั้ง
รายการข่าวหรือช่วงช่าวในระบบ 
On Air และในระบบ Online 

ศึกษาและทำความเข้าใจประเด็นข่าวที่
ต้องประกาศในแตล่ะช่วงเพื่อให้สามารถ
ประกาศข่าวได้อย่างราบรื่น สื่อ
ความหมายได้อยา่งถูกต้องตรงประเด็น 
ชัดเจน และมีข้อมูลเพิ่มเตมิในการ
ประกาศ 

10% ประกาศข่าวได้ถูกต้อง ราบรื่น 
สื่อความหมายของประเด็นข่าว
ได้อย่างเข้าใจ 

อ่านบทข่าวเพื่อตรวจทานความถกูต้อง
ก่อนประกาศข่าว และแจ้งให้ บก.หรือ
โปรดิวเซอร์แก้ไขปรับปรุงเมื่อพบความ
คลุมเครือ ไม่ชัดเจน หรือความผดิพลาด 

6.งานอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย
ด้วยความตั้งใจ และกระตือรือร้นในการ
ปฏิบัติงาน 

5% งานท่ีได้รับมอบหมายสำเร็จ
ลุล่วง 

 100%  
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4.ความสามารถประจำตำแหน่งงาน (Position Competencies) 

สมรรถนะหลักประจำสำนัก (Core Competency) สมรรถนะประจำตำแหน่งงาน (Functional Competency) 

1. Professional : มุ่งมั่นในคุณภาพ รับผิดรับชอบ 

กล้าหาญต่อความถูกต้อง 

2. Integrity : จริยธรรมวิชาชีพ 

3. Agility : การปรับตัวทีส่อดคล้องกับทิศทางและ

สถานการณ์ขององค์กร 

4. Empathy : ความสามารถในการเข้าใจความรู้สึก

ของผู้อื่น 

1. ความรู้กระบวนการผลติข่าว 

2. ทักษะการผลิตงานข่าว 

3. ทักษะการกำหนดทิศทางและประเด็นข่าว 

4. ทักษะการสัมภาษณ์แหล่งข่าว 

5. ทักษะการประกาศข่าว 

6. ความคิดรเิริม่สร้างสรรค ์

7. การทำงานเป็นทีม 

8. ทักษะการให้คำปรึกษา 

 

 

5.คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)  

วุฒิการศึกษา (Education Background) 
ปริญญาตร ี สาขาวิชา(Major)  

หรือ (or) 
นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน ฯลฯ 

 

ประสบการณ์การทำงาน (Professional Experiences) 
ประสบการณ์ :  

อย่างน้อย (Minimum Requirement)       3 - 5     ปี (Years) 

ใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) (Certification)   

ทักษะด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Software)  Microsoft Office 

ทักษะโปรแกรมพิเศษตามตำแหนง่งาน  

(Specialization Program) 
 

ทักษะด้านภาษา (Language Literacy) 

ภาษา (Language) 
พูด 

(Speaking) 
ฟัง 

(Listening) 
อ่าน 

(Reading) 
เขียน 

(Writing) 

การทดสอบนานาชาติ
ที่ยอมรับ 

(TOEIC score, Etc.) 

ภาษาอังกฤษ (English) ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก  

ภาษาอื่นๆ (โปรดระบุ)           
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ผู้จัดทำ 
 (Prepared By) 

ผู้อนุมัติ 
 (Approved By) 

ผู้ดำรงตำแหน่ง 
 (Acknowledge By) 

 
 
(...........................................................) 

 
 

(...........................................................) 

 
 

(...........................................................) 
(ตำแหน่ง) (ตำแหน่ง) (ตำแหน่ง) 

......../......../............ ......../......../............ ......../......../............ 
 

 

  

 

  

ส ำนักทรพัยำกรมนุษย ์  
:  ตรวจทำน/บนัทกึ 

 
 

(..............………………………………………) 
…………../……......../………... 
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องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 

แบบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description) 

1.ข้อมูลตำแหน่งงาน (Job Details) 

ช่ือตำแหน่ง(ไทย) ผู้สื่อข่าว / ผู้ประกาศข่าว กลุ่มงาน  
ช่ือตำแหน่ง(อังกฤษ)  กลุ่ม/ฝ่าย  
ตำแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง บรรณาธิการข่าว ด้าน  
ตำแหน่งผู้ใต้บังคับบญัชาโดยตรง  สำนัก ข่าว 

 

2.วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose) 

ศึกษา ค้นคว้าข้อมูล/แหล่งข้อมูล คิดสร้างสรรค์ ติดตามประเด็นข่าวที่ทันสมัย เพื่อนำมาผลติชิ้นงานข่าวที่มีประเด็นแหลมคม 
โดดเด่น พร้อมนำเสนอทุก Platform รวมถึงการศึกษาและทำความเข้าใจประเด็นข่าวท่ีต้องประกาศในแต่ละช่วงเพื่อให้
สามารถประกาศข่าวได้อย่างราบรืน่ สื่อความหมายได้อย่างถูกต้องตรงประเด็น ชัดเจน 

 

3.ความรับผิดชอบหลักและเป้าหมายของตำแหน่งงาน  (Job Responsibilities and Goals) 

ความรับผิดชอบหลัก 
(Key Responsibilities) 

กิจกรรมงาน 
(Key Activities) 

% เวลาใน
การทำงาน 

เป้าหมายความสำเรจ็ของงาน 
(KPIs) 

1.ศึกษาข้อมูล ทำความ
เข้าใจประเด็นข่าว 
 

มอนิเตอร์ ตดิตามประเด็นข่าวท่ีทนัสมัย 
ศึกษาข้อมูลข่าว คิดสร้างสรรค์ประเด็นข่าว 

25% มีประเด็นข่าวท่ีทันสมยั โดดเด่น
มี Impact และมีความเช่ียวชาญ
ในเนื้อหาท่ีได้รับมอบหมาย 

2.การผลติชิ้นงานข่าว  
 

ทำข่าวกระแส จับประเด็นทีแ่หลมคม โดด
เด่น และทำข่าว Exclusive และข่าวเชิง
สืบสวน สมัภาษณ์แหล่งข่าว ค้นคว้า 
รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล 

40% 
 
 

มีชิ้นงานข่าวที่สมบูรณ์ โดดเด่น 
มี Impact น่าสนใจนำเสนอทุก 
Platform 

เรียบเรียงเนื้อหาข่าว script ข่าว และโปรย
ข่าว 

นำเสนอข่าวในทุก Platform 

จัดหาภาพ เสียง และองค์ประกอบข่าวอื่นๆ 
ให้ครบถ้วนตามประเด็นข่าวติดตาม ควบคุม 

รหัสตำแหน่ง       

รหัสหน่วยงาน       

รหัสสำนัก       
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ความรับผิดชอบหลัก 
(Key Responsibilities) 

กิจกรรมงาน 
(Key Activities) 

% เวลาใน
การทำงาน 

เป้าหมายความสำเรจ็ของงาน 
(KPIs) 

ดูแลการผลิตชิ้นงานตั้งแต่ต้นจนจบ
กระบวนการผลติข่าว 

3.ประกาศข่าว รายการข่าว 
ทั้งรายการข่าวหรือช่วงช่าว
ในระบบ On Air และใน
ระบบ Online 

ศึกษาและทำความเข้าใจประเด็นข่าวที่ต้อง
ประกาศในแตล่ะช่วงเพื่อให้สามารถ
ประกาศข่าวได้อย่างราบรื่น สื่อความหมาย
ได้อย่างถูกต้องตรงประเด็น ชัดเจน และมี
ข้อมูลเพิ่มเติมในการประกาศ 

10% ประกาศข่าวได้ถูกต้อง ราบรื่น 
สื่อความหมายของประเด็นข่าว
ได้อย่างเข้าใจ 

อ่านบทข่าวเพื่อตรวจทานความถกูต้องก่อน
ประกาศข่าว และแจ้งให้ บก.หรือโปรดิว
เซอร์แก้ไขปรับปรุงเมื่อพบความคลุมเครือ 
ไม่ชัดเจน หรือความผิดพลาด 

4.จัดการฐานข้อมลูข่าว เก็บรวบรวมข้อมูลข่าว สะสมแหลง่ข่าวและ
สร้างความสัมพันธ์กับแหล่งข่าว 

20% มีฐานข้อมูลและแหล่งข่าวสำหรับ
การทำงานข่าวเชิงลึก 

5.งานอ่ืนๆ ตามที่ไดร้ับ
มอบหมาย 

ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมายด้วย
ความตั้งใจ และกระตือรือร้นในการ
ปฏิบัติงาน 

5% งานท่ีได้รับมอบหมายสำเร็จ
ลุล่วง 

 100%  
 

4.ความสามารถประจำตำแหน่งงาน (Position Competencies) 

สมรรถนะหลกัประจ ำส ำนัก (Core Competency) สมรรถนะประจ ำต ำแหน่งงำน (Functional Competency) 

1. Professional : มุง่มัน่ในคุณภำพ รบัผดิรบัชอบ กลำ้
หำญต่อควำมถูกตอ้ง 

2. Integrity : จรยิธรรมวชิำชพี 
3. Agility : กำรปรบัตวัทีส่อดคลอ้งกบัทศิทำงและ

สถำนกำรณ์ขององคก์ร 
4. Empathy : ควำมสำมำรถในกำรเขำ้ใจควำมรูส้กึของ

ผูอ้ื่น    

1. ความรู้กระบวนการผลติข่าว 

2. ทักษะการผลิตงานข่าว 

3. ทักษะการกำหนดทิศทางและประเด็นข่าว 

4. ทักษะการสัมภาษณ์แหล่งข่าว 

5. ทักษะการประกาศข่าว 

6. ความคิดรเิริม่สร้างสรรค ์

7. การทำงานเป็นทีม 
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5.คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)  

วุฒิการศึกษา (Education Background) 
ปริญญาตร ี สาขาวิชา(Major)  

หรือ (or) 
นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน ฯลฯ 

 

ประสบการณ์การทำงาน (Professional Experiences) 
ประสบการณ์ :  

อย่างน้อย (Minimum Requirement)      0 - 3     ปี (Years) 

ใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) (Certification)   

ทักษะด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Software)  Microsoft Office 

ทักษะโปรแกรมพิเศษตามตำแหนง่งาน  

(Specialization Program) 
 

ทักษะด้านภาษา (Language Literacy) 

ภาษา (Language) 
พูด 

(Speaking) 
ฟัง 

(Listening) 
อ่าน 

(Reading) 
เขียน 

(Writing) 

การทดสอบนานาชาติ
ที่ยอมรับ 

(TOEIC score, Etc.) 

ภาษาอังกฤษ (English) ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก  

ภาษาอื่นๆ (โปรดระบุ)           

 

ผู้จัดทำ 
 (Prepared By) 

ผู้อนุมัติ 
 (Approved By) 

ผู้ดำรงตำแหน่ง 
 (Acknowledge By) 

 
 
(...........................................................) 

 
 

(...........................................................) 

 
 

(...........................................................) 
(ตำแหน่ง) (ตำแหน่ง) (ตำแหน่ง) 

......../......../............ ......../......../............ ......../......../............ 
 

 

  

 

  

ส ำนักทรพัยำกรมนุษย ์  
:  ตรวจทำน/บนัทกึ 

 
 

(..............………………………………………) 
…………../……......../………... 
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องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 

แบบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description) 

1.ข้อมูลตำแหน่งงาน (Job Details) 

ช่ือตำแหน่ง(ไทย) ผู้สื่อข่าว-เว็บไซต์ / ผู้ประกาศข่าว กลุ่มงาน  
ช่ือตำแหน่ง(อังกฤษ)  กลุ่ม/ฝ่าย  
ตำแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง บรรณาธิการข่าว-เว็บไซต ์ ด้าน  
ตำแหน่งผู้ใต้บังคับบญัชาโดยตรง  สำนัก ข่าว 

 

2.วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose) 

ศึกษาข้อมูล ทำความเข้าใจ ติดตาม และคดิสร้างสรรค์ประเด็นข่าว ทันสมัย เพื่อนำมาผลติชิ้นงานข่าว ทำข่าวสั้นสำหรับตัวว่ิง 
ทันข่าวเด่นบนเว็บและ Social Media ตัดคลิปข่าว รีไรท์ข่าว รวมถึงการศึกษาและทำความเข้าใจประเดน็ข่าวท่ีต้องประกาศในแต่
ละช่วง เพื่อให้สามารถประกาศขา่วได้อย่างราบรื่น สื่อความหมายไดอ้ย่างถูกต้องตรงประเด็น ชัดเจน  

 

3.ความรับผิดชอบหลักและเป้าหมายของตำแหน่งงาน  (Job Responsibilities and Goals) 

ความรับผิดชอบหลัก 
(Key Responsibilities) 

กิจกรรมงาน 
(Key Activities) 

% เวลาใน
การทำงาน 

เป้าหมายความสำเรจ็ของงาน 
(KPIs) 

1.ศึกษาข้อมูล ทำความเข้าใจ
ประเด็นข่าว 

มอนิเตอร์ ตดิตามประเด็นข่าวท่ีทนัสมัย 
ศึกษาข้อมูลข่าว คิดสร้างสรรค์ประเด็น
ข่าว 

25% มีประเด็นข่าวท่ีทันสมยั โดดเด่น
มี Impact และมีความ
เชี่ยวชาญในเนื้อหาท่ีไดร้ับ
มอบหมาย 

2.การผลติชิ้นงานข่าว  
 

ทำข่าวกระแส จับประเด็นทีแ่หลมคม 
โดดเด่น และทำข่าว Exclusive และ
ข่าวเชิงสืบสวน 

40% มีชิ้นงานข่าวที่สมบูรณ์ โดดเด่น 
มี Impact น่าสนใจนำเสนอทุก 
Platform Online 

เรียบเรียงเนื้อหาข่าว script ข่าว และ
โปรยข่าว 
ทำข่าวสั้นสำหรับตัวว่ิง ทันข่าวเดน่บน

เว็บและ Social Media ตัดคลปิข่าว 
รีไรท์ข่าว 

รหัสตำแหน่ง       

รหัสหน่วยงาน       

รหัสสำนัก       
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ความรับผิดชอบหลัก 
(Key Responsibilities) 

กิจกรรมงาน 
(Key Activities) 

% เวลาใน
การทำงาน 

เป้าหมายความสำเรจ็ของงาน 
(KPIs) 

นำเสนอข่าวใน Platform Online เป็น
หลัก 
ติดตาม ควบคุม ดูแลการผลติชิ้นงาน
ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการผลิตขา่ว 

3.ประกาศข่าว รายการข่าว ทั้ง
รายการข่าวหรือช่วงช่าวในระบบ 
On Air และในระบบ Online 

ศึกษาและทำความเข้าใจประเด็นข่าวที่
ต้องประกาศในแตล่ะช่วงเพื่อให้สามารถ
ประกาศข่าวได้อย่างราบรื่น สื่อ
ความหมายได้อยา่งถูกต้องตรงประเด็น 
ชัดเจน และมีข้อมูลเพิ่มเตมิในการ
ประกาศ 

10% 
 

ประกาศข่าวได้ถูกต้อง ราบรื่น 
สื่อความหมายของประเด็นข่าว
ได้อย่างเข้าใจ 

อ่านบทข่าวเพื่อตรวจทานความถกูต้อง
ก่อนประกาศข่าว และแจ้งให้ บก.หรือ
โปรดิวเซอร์แก้ไขปรับปรุงเมื่อพบความ
คลุมเครือ ไม่ชัดเจน หรือความผดิพลาด 

4.จัดการฐานข้อมลูข่าว เก็บรวบรวมข้อมูลข่าว สะสมแหลง่ข่าว
และสร้างความสัมพันธ์กับแหล่งข่าว 

20% มีฐานข้อมูลและแหล่งข่าว
สำหรับการทำงานข่าวเชิงลึก 

5.งานอ่ืนๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย
ด้วยความตั้งใจ และกระตือรือร้นในการ
ปฏิบัติงาน 

5% งานท่ีได้รับมอบหมายสำเร็จ
ลุล่วง 

 100%  
 

4.ความสามารถประจำตำแหน่งงาน (Position Competencies) 

สมรรถนะหลกัประจ ำส ำนัก (Core Competency) สมรรถนะประจ ำต ำแหน่งงำน (Functional Competency) 

1. Professional : มุง่มัน่ในคุณภำพ รบัผดิรบัชอบ กลำ้
หำญต่อควำมถูกตอ้ง 

2. Integrity : จรยิธรรมวชิำชพี 
3. Agility : กำรปรบัตวัทีส่อดคลอ้งกบัทศิทำงและ

สถำนกำรณ์ขององคก์ร 
4. Empathy : ควำมสำมำรถในกำรเขำ้ใจควำมรูส้กึของ

ผูอ้ื่น    

1. ความรู้กระบวนการผลติข่าว 

2. ทักษะการผลิตงานข่าว 

3. ทักษะการกำหนดทิศทางและประเด็นข่าว 

4. ทักษะการสัมภาษณ์แหล่งข่าว 

5. ทักษะการประกาศข่าว 

6. ความคิดรเิริม่สร้างสรรค ์

7. การทำงานเป็นทีม 
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5.คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)  

วุฒิการศึกษา (Education Background) 
ปริญญาตร ี สาขาวิชา(Major)  

หรือ (or) 
นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน ฯลฯ 

 

ประสบการณ์การทำงาน (Professional Experiences) 
ประสบการณ์ :  

อย่างน้อย (Minimum Requirement)      0 - 3     ปี (Years) 

ใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) (Certification)   

ทักษะด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Software)  Microsoft Office 

ทักษะโปรแกรมพิเศษตามตำแหนง่งาน  

(Specialization Program) 
 

ทักษะด้านภาษา (Language Literacy) 

ภาษา (Language) 
พูด 

(Speaking) 
ฟัง 

(Listening) 
อ่าน 

(Reading) 
เขียน 

(Writing) 

การทดสอบนานาชาติ
ที่ยอมรับ 

(TOEIC score, Etc.) 

ภาษาอังกฤษ (English) ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก  

ภาษาอื่นๆ (โปรดระบุ)           

 

 

ผู้จัดทำ 
 (Prepared By) 

ผู้อนุมัติ 
 (Approved By) 

ผู้ดำรงตำแหน่ง 
 (Acknowledge By) 

 
 
(...........................................................) 

 
 

(...........................................................) 

 
 

(...........................................................) 
(ตำแหน่ง) (ตำแหน่ง) (ตำแหน่ง) 

......../......../............ ......../......../............ ......../......../............ 
 

 

  

 

  

ส ำนักทรพัยำกรมนุษย ์  
:  ตรวจทำน/บนัทกึ 

 
 

(..............………………………………………) 
…………../……......../………... 
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องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 

แบบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description) 

1.ข้อมูลตำแหน่งงาน (Job Details) 

ช่ือตำแหน่ง(ไทย) หัวหน้าผู้ประกาศข่าว กลุ่มงาน  
ช่ือตำแหน่ง(อังกฤษ)  กลุ่ม/ฝ่าย  
ตำแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง บรรณาธิการกลุ่มบรหิารข่าวรายวนั ด้าน  
ตำแหน่งผู้ใต้บังคับบญัชาโดยตรง ผู้ประกาศข่าว สำนัก ข่าว 

 

2.วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose) 

กำกับดูแลทีมผู้ประกาศข่าว เพื่อให้มีความเหมาะสมเพียงพอในการนำเสนอข่าว พัฒนา บริหารจัดการด้านภาพลักษณ์ เครื่อง
แต่งกายให้แก่ผู้ประกาศข่าวใหม้ีความถูกต้องเหมาะสมตามมาตรฐานสื่อสาธารณะของ ส.ส.ท. 

 

3.ความรับผิดชอบหลักและเป้าหมายของตำแหน่งงาน  (Job Responsibilities and Goals) 

ความรับผิดชอบหลัก 
(Key Responsibilities) 

กิจกรรมงาน 
(Key Activities) 

% เวลาใน
การทำงาน 

เป้าหมายความสำเรจ็ของงาน 
(KPIs) 

1.ควบคุม บริหาร จัดสรรผู้
ประกาศข่าวให้มีความเหมาะสม
และวางแผนพัฒนาการประกาศ
ข่าว 

บริหารและจดัสรรผู้ประกาศข่าว ให้
เหมาะสมและพียงพอ 

30% 
 

มีผู้ประกาศข่าวเพียงพอต่อใน
แต่ละช่วงเวลาออกอากาศ  
และผูป้ระกาศประกาศข่าวได้
อย่างถูกต้อง มีคุณภาพ 

ควบคุมคุณภาพการประกาศข่าวของผู้
ประกาศ ให้เป็นไปตามรูปแบบ-จริยธรรม
และข้อบังคับ ส.ส.ท. 
ศึกษาข้อมูลกลุม่เป้าหมาย ข้อมูลวิจัย ข้อมูล
ความปรับเปลี่ยนของสื่อและรูปแบบการ
ประกาศข่าว เพื่อนำมาวางแผนพฒันาผู้
ประกาศข่าวให้มีคณุสมบัตติามทิศทางและ
นโยบายของสำนักข่าว 

ผู้ประกาศข่าวมีคณุภาพ
คุณสมบัติและภาพลักษณ์ที่
เหมาะสม ทันสมัยเป็นไปตาม
ทิศทางและนโยบายของสำนัก
ข่าว 

ติดตาม ทบทวน ประเมินและสรุปผลการ
ประกาศอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำมาปรับปรุง
และพัฒนาการประกาศใหด้ีขึ้น 

รหัสตำแหน่ง       

รหัสหน่วยงาน       

รหัสสำนัก       
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ความรับผิดชอบหลัก 
(Key Responsibilities) 

กิจกรรมงาน 
(Key Activities) 

% เวลาใน
การทำงาน 

เป้าหมายความสำเรจ็ของงาน 
(KPIs) 

 ศึกษาข้อมูลด้านภาพลักษณ์ การแต่งกาย 
และนำมาวางแผน รวมถึงบรหิารจัดการดา้น
ภาพลักษณ์ เครื่องแต่งกายให้แกผู่ป้ระกาศ
ข่าว 

  

2.การประกาศขา่ว  ติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ และรว่มประชุม
กับกองบรรณาธิการข่าว ให้มีความรอบรู้ 
เท่าทันกระแสข่าว นัยยะของสถานการณ์
ข่าว และประเด็นสำคัญ 

     40% ประกาศข่าวได้ถูกต้อง ราบรื่น 
สื่อความหมายของประเด็น
ข่าวได้อย่างเข้าใจ 

ศึกษาและทำความเข้าใจประเด็นข่าวที่ต้อง
ประกาศในแตล่ะช่วงเพื่อให้สามารถ
ประกาศข่าวได้อย่างราบรื่น สื่อความหมาย
ได้อย่างถูกต้องตรงประเด็น ชัดเจน และมี
ข้อมูลเพิ่มเติมในการประกาศ 
อ่านบทข่าวเพื่อตรวจทานความถกูต้องก่อน
ประกาศข่าว และแจ้งให้ บก.หรือโปรดิว
เซอร์แกไ้ขปรับปรุงเมื่อพบความคลุมเครือ 
ไม่ชัดเจน หรือความผิดพลาด 
สัมภาษณ์แหล่งข่าว ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม หรือ
นักข่าวภาคสนามขณะประกาศข่าว 
ใช้อุปกรณ์ต่างๆ ประกอบการนำเสนอ เช่น 
การอธิบายข้อมูลด้วยกราฟิก wall 
Immersive ฯลฯ  

3.การผลติชิ้นงานข่าว  
 

ทำข่าวกระแส จับประเด็นทีแ่หลมคม โดด
เด่น และทำข่าว Exclusive และข่าวเชิง
สืบสวน สมัภาษณ์แหล่งข่าว ค้นคว้า 
รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล 

20% 
 

ช้ินงานข่าวทีม่ีความแหลมคม 
โดดเด่น ถูกต้อง ท้ังด้าน
เนื้อหา ภาพ เสยีง และ
องค์ประกอบอ่ืนๆ และ
เผยแพรไ่ด้ทุกแพลตฟอร์ม
อย่างรวดเร็วทันสถานการณ ์

เรียบเรียงเนื้อหาข่าว script ข่าว และโปรย
ข่าว 
นำเสนอข่าวในทุก Platform 
จัดหาภาพ เสียง และองค์ประกอบข่าวอื่นๆ 
ให้ครบถ้วนตามประเด็นข่าวติดตาม ควบคุม 
ดูแลการผลิตชิ้นงานตั้งแต่ต้นจนจบ
กระบวนการผลติข่าว 
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ความรับผิดชอบหลัก 
(Key Responsibilities) 

กิจกรรมงาน 
(Key Activities) 

% เวลาใน
การทำงาน 

เป้าหมายความสำเรจ็ของงาน 
(KPIs) 

4.งานอ่ืนๆ ตามที่ไดร้ับ
มอบหมาย 

ประเมินผลผู้ประกาศข่าวภายใต้บงัคับ
บัญชา 

10% 
 

งานท่ีได้รับมอบหมายสำเร็จ
ลุล่วง 

และปฏิบตัิงานอ่ืนๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย
ด้วยความราบรื่น เรียบร้อย  

 100%  
 

4.ความสามารถประจำตำแหน่งงาน (Position Competencies) 

สมรรถนะหลักประจำสำนัก (Core Competency) สมรรถนะประจำตำแหน่งงาน (Functional Competency) 

1. Professional : มุ่งมั่นในคุณภาพ รับผิดรับชอบ 

กล้าหาญต่อความถูกต้อง 

2. Integrity : จริยธรรมวิชาชีพ 

3. Agility : การปรับตัวทีส่อดคล้องกับทิศทางและ

สถานการณ์ขององค์กร 

4. Empathy : ความสามารถในการเข้าใจความรู้สึก

ของผู้อื่น 

1. ความรู้กระบวนการผลติข่าว 

2. ทักษะการผลิตงานข่าว 

3. ทักษะการประกาศข่าว 

4. ความคิดรเิริม่สร้างสรรค ์

5. การทำงานเป็นทีม 

6. ทักษะการให้คำปรึกษา 

7. การตัดสินใจและแก้ไขปญัหา (Problem Solving & 

Decision Making) 

8. การวางแผน และควบคุม ตดิตาม (Planning & 

Controlling) 

 

5.คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)  

วุฒิการศึกษา (Education Background) 
ปริญญาตร ี สาขาวิชา(Major)  

หรือ (or) 
นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน ฯลฯ 

 

ประสบการณ์การทำงาน (Professional Experiences) 
ประสบการณ์ :  

อย่างน้อย (Minimum Requirement)       3 - 5     ปี (Years) 

ใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) (Certification)   

ทักษะด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Software)  Microsoft Office 

ทักษะโปรแกรมพิเศษตามตำแหนง่งาน  

(Specialization Program) 
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ทักษะด้านภาษา (Language Literacy) 

ภาษา (Language) 
พูด 

(Speaking) 
ฟัง 

(Listening) 
อ่าน 

(Reading) 
เขียน 

(Writing) 

การทดสอบนานาชาติ
ที่ยอมรับ 

(TOEIC score, Etc.) 

ภาษาอังกฤษ (English) ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก  

ภาษาอื่นๆ (โปรดระบุ)           

 

 

ผู้จัดทำ 
 (Prepared By) 

ผู้อนุมัติ 
 (Approved By) 

ผู้ดำรงตำแหน่ง 
 (Acknowledge By) 

 
 
(...........................................................) 

 
 

(...........................................................) 

 
 

(...........................................................) 
(ตำแหน่ง) (ตำแหน่ง) (ตำแหน่ง) 

......../......../............ ......../......../............ ......../......../............ 
 

 

  

 

  

ส ำนักทรพัยำกรมนุษย ์  
:  ตรวจทำน/บนัทกึ 

 
 

(..............………………………………………) 
…………../……......../………... 
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องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 

แบบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description) 

1.ข้อมูลตำแหน่งงาน (Job Details) 

ช่ือตำแหน่ง(ไทย) ผู้ประกาศข่าวชำนาญการ กลุ่มงาน  
ช่ือตำแหน่ง(อังกฤษ)  กลุ่ม/ฝ่าย  
ตำแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง หัวหน้าผู้ประกาศข่าว ด้าน  
ตำแหน่งผู้ใต้บังคับบญัชาโดยตรง  สำนัก ขา่ว 

 

2.วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose) 

ดำเนินการประกาศข่าว รายงานขา่วอย่างถูกต้องราบรื่น ตรงประเดน็  ผลิตชิ้นงานข่าวที่แหลมคม โดดเด่นเพื่อนำเสนอข่าวใน
ทุก Platform และวางแผนการพฒันาผู้ประกาศให้มีคณุสมบัติตามทิศทางและนโยบายของสำนัก รวมถึงการให้ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะต่อหัวหน้าผู้ประกาศข่าวด้านภาพลักษณ์ เครื่องแต่งกายให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ 

 

3.ความรับผิดชอบหลักและเป้าหมายของตำแหน่งงาน  (Job Responsibilities and Goals) 

ความรับผิดชอบหลัก 
(Key Responsibilities) 

กิจกรรมงาน 
(Key Activities) 

% เวลาใน
การทำงาน 

เป้าหมายความสำเรจ็ของงาน 
(KPIs) 

1.ประกาศข่าว รายการข่าว 
ทั้งรายการข่าวหรือช่วงช่าว
ในระบบ On Air และใน
ระบบ Online 

ติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ และรว่มประชุม
กับกองบรรณาธิการข่าว ให้มีความรอบรู้ เท่า
ทันกระแสข่าว นัยยะของสถานการณ์ข่าว 
และประเด็นสำคญั 

50% ประกาศข่าวได้ถูกต้อง ราบรื่น 
สื่อความหมายของประเด็น
ข่าวได้อย่างเข้าใจ 

ศึกษาและทำความเข้าใจประเด็นข่าวที่ต้อง
ประกาศในแตล่ะช่วงเพื่อให้สามารถประกาศ
ข่าวได้อย่างราบรื่น สื่อความหมายได้อย่าง
ถูกต้องตรงประเด็น ชัดเจน และมขี้อมูล
เพิ่มเตมิในการประกาศ 
อ่านบทข่าวเพื่อตรวจทานความถกูต้องก่อน
ประกาศข่าว และแจ้งให้ บก.หรือโปรดิวเซอร์
แก้ไขปรับปรุงเมื่อพบความคลุมเครือ ไม่
ชัดเจน หรือความผิดพลาด 

รหัสตำแหน่ง       

รหัสหน่วยงาน       

รหัสสำนัก       
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ความรับผิดชอบหลัก 
(Key Responsibilities) 

กิจกรรมงาน 
(Key Activities) 

% เวลาใน
การทำงาน 

เป้าหมายความสำเรจ็ของงาน 
(KPIs) 

สัมภาษณ์แหล่งข่าว ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม หรือ
นักข่าวภาคสนามขณะประกาศข่าว 
ใช้อุปกรณ์ต่างๆ ประกอบการนำเสนอ เช่น 
การอธิบายข้อมูลด้วยกราฟิก wall 
Immersive ฯลฯ  

2.พัฒนาการประกาศข่าว ศึกษาข้อมูลกลุม่เป้าหมาย ข้อมูลวิจัย ข้อมูล
ความปรับเปลี่ยนของสื่อและรูปแบบการ
ประกาศข่าว เพื่อให้ข้อคิดเห็นและช่วย
วางแผนพัฒนาผู้ประกาศข่าวให้มคีุณสมบัติ
ตามทิศทางและนโยบายของสำนกัข่าว 

20% 
 

ผู้ประกาศข่าวมีคณุภาพและ
คุณสมบัติเป็นไปตามทิศทาง
และนโยบายของสำนักข่าว 

ทบทวน ประเมินสรุปผลการประกาศ เพื่อ
นำมาปรับปรุงและพัฒนาการประกาศให้ดีขึ้น 
ให้คำปรึกษา คำแนะนำด้านการประกาศข่าว 
การผลิตชิ้นงานข่าว ให้แก่ผู้ประกาศข่าว 
ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อหัวหน้าผู้
ประกาศข่าวดา้นภาพลักษณ์ เครือ่งแต่งกาย 

หัวหน้าผู้ประกาศมีข้อมลู
ประกอบการบริหารจัดการ
และวางแผนพัฒนาการแต่ง
กายให้ทันสมัยและเหมาะสม 

3.การผลติชิ้นงานข่าว  
 

ทำข่าวกระแส จับประเด็นทีแ่หลมคม โดดเด่น 
และทำข่าว Exclusive และข่าวเชิงสืบสวน 
สัมภาษณ์แหล่งข่าว ค้นคว้า รวบรวม 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมลู 

25% 
 

ช้ินงานข่าวทีม่ีความแหลมคม 
โดดเด่น ถูกต้อง ท้ังด้าน
เนื้อหา ภาพ เสยีง และ
องค์ประกอบอ่ืนๆ และ
เผยแพรไ่ด้ทุกแพลตฟอร์ม
อย่างรวดเร็วทันสถานการณ ์

เรียบเรียงเนื้อหาข่าว script ข่าว และโปรย
ข่าว 
นำเสนอข่าวในทุก Platform 
จัดหาภาพ เสียง และองค์ประกอบข่าวอื่นๆ 
ให้ครบถ้วนตามประเด็นข่าวติดตาม ควบคุม 
ดูแลการผลิตชิ้นงานตั้งแต่ต้นจนจบ
กระบวนการผลติข่าว 

4.งานอ่ืนๆ ตามที่ไดร้ับ
มอบหมาย 

ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมายด้วย
ความตั้งใจ และกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 

5% งานท่ีได้รับมอบหมายสำเร็จ
ลุล่วง 

 100%  
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4.ความสามารถประจำตำแหน่งงาน (Position Competencies) 

สมรรถนะหลักประจำสำนัก (Core Competency) สมรรถนะประจำตำแหน่งงาน (Functional Competency) 

1. Professional : มุ่งมั่นในคุณภาพ รับผิดรับชอบ 

กล้าหาญต่อความถูกต้อง 

2. Integrity : จริยธรรมวิชาชีพ 

3. Agility : การปรับตัวทีส่อดคล้องกับทิศทางและ

สถานการณ์ขององค์กร 

4. Empathy : ความสามารถในการเข้าใจความรู้สึก

ของผู้อื่น 

1. ความรู้กระบวนการผลติข่าว 

2. ทักษะการผลิตงานข่าว 

3. ทักษะการประกาศข่าว 

4. ความคิดรเิริม่สร้างสรรค ์

5. การทำงานเป็นทีม 

6. ทักษะการให้คำปรึกษา 

7. ความสามารถในการวางแผนพัฒนาผู้ประกาศข่าวท้ัง

ด้านการประกาศ ภาพลักษณ์และการแต่งกาย 

 

 

5.คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification) 

วุฒิการศึกษา (Education Background) 
ปริญญาตร ี สาขาวิชา(Major)  

หรือ (or) 
นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน ฯลฯ 

 

ประสบการณ์การทำงาน (Professional Experiences) 
ประสบการณ์ :  

อย่างน้อย (Minimum Requirement)       3 - 5     ปี (Years) 

ใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) (Certification)   

ทักษะด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Software)  Microsoft Office 

ทักษะโปรแกรมพิเศษตามตำแหนง่งาน  

(Specialization Program) 
 

ทักษะด้านภาษา (Language Literacy) 

ภาษา (Language) 
พูด 

(Speaking) 
ฟัง 

(Listening) 
อ่าน 

(Reading) 
เขียน 

(Writing) 

การทดสอบนานาชาติ
ที่ยอมรับ 

(TOEIC score, Etc.) 

ภาษาอังกฤษ (English) ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก  

ภาษาอื่นๆ (โปรดระบุ)           
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ผู้จัดทำ 
 (Prepared By) 

ผู้อนุมัติ 
 (Approved By) 

ผู้ดำรงตำแหน่ง 
 (Acknowledge By) 

 
 
(...........................................................) 

 
 

(...........................................................) 

 
 

(...........................................................) 
(ตำแหน่ง) (ตำแหน่ง) (ตำแหน่ง) 

......../......../............ ......../......../............ ......../......../............ 
 

 

  

 

  

ส านักทรพัยากรมนุษย ์  
:  ตรวจทาน/บนัทกึ 

 
 

(..............………………………………………) 
…………../……......../………... 
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องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 

แบบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description) 

1.ข้อมูลตำแหน่งงาน (Job Details) 

ช่ือตำแหน่ง(ไทย) ผู้ประกาศ / ผูส้ื่อข่าวอาวุโส  กลุ่มงาน  
ช่ือตำแหน่ง(อังกฤษ)  กลุ่ม/ฝ่าย  
ตำแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง หัวหน้าผู้ประกาศข่าว ด้าน  
ตำแหน่งผู้ใต้บังคับบญัชาโดยตรง  สำนัก ขา่ว 

 

2.วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose) 

ดำเนินการประกาศข่าว รายงานขา่วอย่างถูกต้องราบรื่น ตรงประเดน็  ผลิตชิ้นงานข่าวที่แหลมคม โดดเด่นเพื่อนำเสนอข่าวใน
ทุก Platform และวางแผนการพฒันาผู้ประกาศให้มีคณุสมบัติตามทิศทางและนโยบายของสำนัก รวมถึงการให้ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะต่อผู้ประกาศข่าวด้านภาพลักษณ์ เครื่องแต่งกายให้มคีวามเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ 

 

3.ความรับผิดชอบหลักและเป้าหมายของตำแหน่งงาน  (Job Responsibilities and Goals) 

ความรับผิดชอบหลัก 
(Key Responsibilities) 

กิจกรรมงาน 
(Key Activities) 

% เวลาใน
การทำงาน 

เป้าหมายความสำเรจ็ของงาน 
(KPIs) 

1.ประกาศข่าว รายการข่าว 
ทั้งรายการข่าวหรือช่วงช่าว
ในระบบ On Air และใน
ระบบ Online 

ติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ และรว่มประชุม
กับกองบรรณาธิการข่าว ให้มีความรอบรู้ เท่า
ทันกระแสข่าว นัยยะของสถานการณ์ข่าว 
และประเด็นสำคญั 

50% ประกาศข่าวได้ถูกต้อง ราบรื่น 
สื่อความหมายของประเด็น
ข่าวได้อย่างเข้าใจ 

ศึกษาและทำความเข้าใจประเด็นข่าวที่ต้อง
ประกาศในแตล่ะช่วงเพื่อให้สามารถประกาศ
ข่าวได้อย่างราบรื่น สื่อความหมายได้อย่าง
ถูกต้องตรงประเด็น ชัดเจน และมขี้อมูล
เพิ่มเตมิในการประกาศ 
อ่านบทข่าวเพื่อตรวจทานความถกูต้องก่อน
ประกาศข่าว และแจ้งให้ บก.หรือโปรดิวเซอร์
แก้ไขปรับปรุงเมื่อพบความคลุมเครือ ไม่
ชัดเจน หรือความผิดพลาด 

รหัสตำแหน่ง       

รหัสหน่วยงาน       

รหัสสำนัก       
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ความรับผิดชอบหลัก 
(Key Responsibilities) 

กิจกรรมงาน 
(Key Activities) 

% เวลาใน
การทำงาน 

เป้าหมายความสำเรจ็ของงาน 
(KPIs) 

สัมภาษณ์แหล่งข่าว ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม หรือ
นักข่าวภาคสนามขณะประกาศข่าว 
ใช้อุปกรณ์ต่างๆ ประกอบการนำเสนอ เช่น 
การอธิบายข้อมูลด้วยกราฟิก wall 
Immersive ฯลฯ  

2.พัฒนาการประกาศข่าว ศึกษาข้อมูลกลุม่เป้าหมาย ข้อมูลวิจัย ข้อมูล
ความปรับเปลี่ยนของสื่อและรูปแบบการ
ประกาศข่าว เพื่อให้ข้อคิดเห็นและช่วย
วางแผนพัฒนาผู้ประกาศข่าวให้มคีุณสมบัติ
ตามทิศทางและนโยบายของสำนกัข่าว 

20% 
 

ผู้ประกาศข่าวมีคณุภาพและ
คุณสมบัติเป็นไปตามทิศทาง
และนโยบายของสำนักข่าว 

ทบทวน ประเมินสรุปผลการประกาศ เพื่อ
นำมาปรับปรุงและพัฒนาการประกาศให้ดีขึ้น 
ให้คำปรึกษา คำแนะนำด้านการประกาศข่าว 
การผลิตชิ้นงานข่าว ให้แก่ผู้ประกาศข่าว 

3.การผลติชิ้นงานข่าว  
 

ทำข่าวกระแส จับประเด็นทีแ่หลมคม โดดเด่น 
และทำข่าว Exclusive และข่าวเชิงสืบสวน 
สัมภาษณ์แหล่งข่าว ค้นคว้า รวบรวม 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมลู 

25% 
 

ช้ินงานข่าวทีม่ีความแหลมคม 
โดดเด่น ถูกต้อง ท้ังด้าน
เนื้อหา ภาพ เสยีง และ
องค์ประกอบอ่ืนๆ และ
เผยแพรไ่ด้ทุกแพลตฟอร์ม
อย่างรวดเร็วทันสถานการณ ์

เรียบเรียงเนื้อหาข่าว script ข่าว และโปรย
ข่าว 
นำเสนอข่าวในทุก Platform 
จัดหาภาพ เสียง และองค์ประกอบข่าวอื่นๆ 
ให้ครบถ้วนตามประเด็นข่าวติดตาม ควบคุม 
ดูแลการผลิตชิ้นงานตั้งแต่ต้นจนจบ
กระบวนการผลติข่าว 

4.งานอ่ืนๆ ตามที่ไดร้ับ
มอบหมาย 

ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมายด้วย
ความตั้งใจ และกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 

5% งานท่ีได้รับมอบหมายสำเร็จ
ลุล่วง 

 100%  
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4.ความสามารถประจำตำแหน่งงาน (Position Competencies) 

สมรรถนะหลักประจำสำนัก (Core Competency) สมรรถนะประจำตำแหน่งงาน (Functional Competency) 

1. Professional : มุ่งมั่นในคุณภาพ รับผิดรับชอบ 

กล้าหาญต่อความถูกต้อง 

2. Integrity : จริยธรรมวิชาชีพ 

3. Agility : การปรับตัวทีส่อดคล้องกับทิศทางและ

สถานการณ์ขององค์กร 

4. Empathy : ความสามารถในการเข้าใจความรู้สึก

ของผู้อื่น 

1. ความรู้กระบวนการผลติข่าว 

2. ทักษะการผลิตงานข่าว 

3. ทักษะการกำหนดทิศทางและประเด็นข่าว 

4. ทักษะการสัมภาษณ์แหล่งข่าว 

5. ทักษะการประกาศข่าว 

6. ความคิดรเิริม่สร้างสรรค ์

7. การทำงานเป็นทีม 

8. ทักษะการให้คำปรึกษา 

 

5.คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)  

วุฒิการศึกษา (Education Background) 
ปริญญาตร ี สาขาวิชา(Major)  

หรือ (or) 
นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน ฯลฯ 

 

ประสบการณ์การทำงาน (Professional Experiences) 
ประสบการณ์ :  

อย่างน้อย (Minimum Requirement)       3 - 5     ปี (Years) 

ใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) (Certification)   

ทักษะด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Software)  Microsoft Office 

ทักษะโปรแกรมพิเศษตามตำแหนง่งาน  

(Specialization Program) 
 

ทักษะด้านภาษา (Language Literacy) 

ภาษา (Language) 
พูด 

(Speaking) 
ฟัง 

(Listening) 
อ่าน 

(Reading) 
เขียน 

(Writing) 

การทดสอบนานาชาติ
ที่ยอมรับ 

(TOEIC score, Etc.) 

ภาษาอังกฤษ (English) ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก  

ภาษาอื่นๆ (โปรดระบุ)           
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ผู้จัดทำ 
 (Prepared By) 

ผู้อนุมัติ 
 (Approved By) 

ผู้ดำรงตำแหน่ง 
 (Acknowledge By) 

 
 
(...........................................................) 

 
 

(...........................................................) 

 
 

(...........................................................) 
(ตำแหน่ง) (ตำแหน่ง) (ตำแหน่ง) 

......../......../............ ......../......../............ ......../......../............ 
 

 

  

 

  

ส านักทรพัยากรมนุษย ์  
:  ตรวจทาน/บนัทกึ 

 
 

(..............………………………………………) 
…………../……......../………... 
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องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 

แบบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description) 

1.ข้อมูลตำแหน่งงาน (Job Details) 

ช่ือตำแหน่ง(ไทย) ผู้ประกาศข่าว / ผูส้ื่อข่าว กลุ่มงาน  
ช่ือตำแหน่ง(อังกฤษ)  กลุ่ม/ฝ่าย  
ตำแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง หัวหน้าผู้ประกาศข่าว ด้าน  
ตำแหน่งผู้ใต้บังคับบญัชาโดยตรง  สำนัก ขา่ว 

 

2.วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose) 

ประกาศข่าว เพื่อนำเสนอข่าว และสื่อสารข้อมูลประเด็นท่ีสำคัญ และผลิตชิ้นงานข่าวให้มีประเด็นแหลมคม โดดเด่น เพื่อ
นำเสนอและเผยแพร่ทุก Platform อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นไปตามยุทธศาสตร์ นโยบาย และข้อบังคับจริยธรรมของ 
ส.ส.ท. 

 

3.ความรับผิดชอบหลักและเป้าหมายของตำแหน่งงาน  (Job Responsibilities and Goals) 

ความรับผิดชอบหลัก 
(Key Responsibilities) 

กิจกรรมงาน 
(Key Activities) 

% เวลาใน
การทำงาน 

เป้าหมายความสำเรจ็ของงาน 
(KPIs) 

1.ประกาศข่าว รายการข่าว 
ทั้งรายการข่าวหรือช่วงช่าว
ในระบบ On Air และใน
ระบบ Online 

ติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ และรว่มประชุม
กับกองบรรณาธิการข่าว ให้มีความรอบรู้ เท่า
ทันกระแสข่าว นัยยะของสถานการณ์ข่าว 
และประเด็นสำคญั 

60% ประกาศข่าวได้ถูกต้อง ราบรื่น 
สื่อความหมายของประเด็น
ข่าวได้อย่างเข้าใจ 

ศึกษาและทำความเข้าใจประเด็นข่าวที่ต้อง
ประกาศในแตล่ะช่วงเพื่อให้สามารถประกาศ
ข่าวได้อย่างราบรื่น สื่อความหมายได้อย่าง
ถูกต้องตรงประเด็น ชัดเจน และมขี้อมูล
เพิ่มเตมิในการประกาศ 
อ่านบทข่าวเพื่อตรวจทานความถกูต้องก่อน
ประกาศข่าว และแจ้งให้ บก.หรือโปรดิวเซอร์
แก้ไขปรับปรุงเมื่อพบความคลุมเครือ ไม่
ชัดเจน หรือความผิดพลาด 

รหัสตำแหน่ง       

รหัสหน่วยงาน       

รหัสสำนัก       
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ความรับผิดชอบหลัก 
(Key Responsibilities) 

กิจกรรมงาน 
(Key Activities) 

% เวลาใน
การทำงาน 

เป้าหมายความสำเรจ็ของงาน 
(KPIs) 

 สัมภาษณ์แหล่งข่าว ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม หรือ
นักข่าวภาคสนามขณะประกาศข่าว 

  

2.พัฒนาการประกาศข่าว ศึกษาข้อมูลกลุม่เป้าหมาย ข้อมูลวิจัย ข้อมูล
ความปรับเปลี่ยนของสื่อและรูปแบบการ
ประกาศข่าว เพื่อนำมาพัฒนาบคุลิกภาพใน
การประกาศข่าวให้เหมาะสมกับประเภทข่าว 
ช่วงข่าวในแต่ละแพลตฟอรม์ 

10% 
 

ข่าวหรือผู้ประกาศข่าวเป็นท่ี
เชื่อถือและจดจำของผู้ชม 

ทบทวน ประเมินสรุปผลการประกาศ เพื่อ
นำมาปรับปรุงและพัฒนาการประกาศให้ดีขึ้น 

3.การผลติชิ้นงานข่าว  
 

ทำข่าวกระแส จับประเด็นทีแ่หลมคม โดดเด่น 
และทำข่าว Exclusive และข่าวเชิงสืบสวน 
สัมภาษณ์แหล่งข่าว ค้นคว้า รวบรวม 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมลู 

25% 
 

ช้ินงานข่าวทีม่ีความแหลมคม 
โดดเด่น ถูกต้อง ท้ังด้าน
เนื้อหา ภาพ เสยีง และ
องค์ประกอบอ่ืนๆ และ
เผยแพรไ่ด้ทุกแพลตฟอร์ม
อย่างรวดเร็วทันสถานการณ ์

เรียบเรียงเนื้อหาข่าว script ข่าว และโปรย
ข่าว 
นำเสนอข่าวในทุก Platform 
จัดหาภาพ เสียง และองค์ประกอบข่าวอื่นๆ 
ให้ครบถ้วนตามประเด็นข่าวติดตาม ควบคุม 
ดูแลการผลิตชิ้นงานตั้งแต่ต้นจนจบ
กระบวนการผลติข่าว 

4.งานอ่ืนๆ ตามที่ไดร้ับ
มอบหมาย 

ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมายด้วย
ความตั้งใจ และกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 

5% งานท่ีได้รับมอบหมายสำเร็จ
ลุล่วง 

 100%  
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4.ความสามารถประจำตำแหน่งงาน (Position Competencies) 

สมรรถนะหลกัประจ าส านัก (Core Competency) สมรรถนะประจ าต าแหน่งงาน (Functional Competency) 

1. Professional : มุง่มัน่ในคุณภาพ รบัผดิรบัชอบ กลา้
หาญต่อความถูกตอ้ง 

2. Integrity : จรยิธรรมวชิาชพี 
3. Agility : การปรบัตวัทีส่อดคลอ้งกบัทศิทางและ

สถานการณ์ขององคก์ร 
4. Empathy : ความสามารถในการเขา้ใจความรูส้กึของ

ผูอ้ื่น    

1. ความรู้กระบวนการผลติข่าว 

2. ทักษะการผลิตงานข่าว 

3. ทักษะการกำหนดทิศทางและประเด็นข่าว 

4. ทักษะการสัมภาษณ์แหล่งข่าว 

5. ทักษะการประกาศข่าว 

6. ความคิดรเิริม่สร้างสรรค ์

7. การทำงานเป็นทีม 

 

5.คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)  

วุฒิการศึกษา (Education Background) 
ปริญญาตร ี สาขาวิชา(Major)  

หรือ (or) 
นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน ฯลฯ 

 

ประสบการณ์การทำงาน (Professional Experiences) 
ประสบการณ์ :  

อย่างน้อย (Minimum Requirement)      0 - 3     ปี (Years) 

ใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) (Certification)   

ทักษะด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Software)  Microsoft Office 

ทักษะโปรแกรมพิเศษตามตำแหนง่งาน  

(Specialization Program) 
 

ทักษะด้านภาษา (Language Literacy) 

ภาษา (Language) 
พูด 

(Speaking) 
ฟัง 

(Listening) 
อ่าน 

(Reading) 
เขียน 

(Writing) 

การทดสอบนานาชาติ
ที่ยอมรับ 

(TOEIC score, Etc.) 

ภาษาอังกฤษ (English) ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก  

ภาษาอื่นๆ (โปรดระบุ)           
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ผู้จัดทำ 
 (Prepared By) 

ผู้อนุมัติ 
 (Approved By) 

ผู้ดำรงตำแหน่ง 
 (Acknowledge By) 

 
 
(...........................................................) 

 
 

(...........................................................) 

 
 

(...........................................................) 
(ตำแหน่ง) (ตำแหน่ง) (ตำแหน่ง) 

......../......../............ ......../......../............ ......../......../............ 
 

 

  

 

  

ส านักทรพัยากรมนุษย ์  
:  ตรวจทาน/บนัทกึ 

 
 

(..............………………………………………) 
…………../……......../………... 
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องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 

แบบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description) 

1.ข้อมูลตำแหน่งงาน (Job Details) 

ช่ือตำแหน่ง(ไทย) เจ้าหน้าท่ีกราฟิก  กลุ่มงาน  
ช่ือตำแหน่ง(อังกฤษ)  กลุ่ม/ฝ่าย  
ตำแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง บรรณาธิการข่าว-เว็บไซต ์ ด้าน  
ตำแหน่งผู้ใต้บังคับบญัชาโดยตรง  สำนัก ข่าว 

 

2.วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose) 

ค้นคว้า ศึกษาข้อมูล  ย่อยข้อมูล และออกแบบและสร้างเป็น Graphic / Info Graphic เพื่อเผยแพรต่่อสาธารณชนทาง 
Website และ Social Media อยา่งถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นไปตามข้อบังคับจริยธรรมของ ส.ส.ท. 

 

3.ความรับผิดชอบหลักและเป้าหมายของตำแหน่งงาน  (Job Responsibilities and Goals) 

ความรับผิดชอบหลัก 
(Key Responsibilities) 

กิจกรรมงาน 
(Key Activities) 

% เวลาใน
การทำงาน 

เป้าหมายความสำเรจ็ของงาน 
(KPIs) 

1.ค้นคว้า ศึกษาข้อมูล
ข่าวสาร   

ติดตามข้อมูลข่าวสารจากแหล่ง ตา่ง ๆ ท้ัง
เนื้อหาข่าวและภาพข่าว ค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม 
รวมทั้งสัมภาษณ์แหล่งข้อมูล  

20% ได้ข้อมลูที่ถูกต้องเพื่อใช้งานตาม
วัตถุประสงค์ 

ย่อยข้อมูลเนื้อหา เพื่อออกแบบการสื่อสาร 
2.สร้างและออกแบบ 
Graphic 

ออกแบบ  และสร้างเป็น Graphic  / Info 
Graphic เผยแพร่ให้เหมาะสมกับ Platform 
ต่าง ๆ ของสำนักข่าว และตดิตามผล 
comment feedback ต่างๆ เพื่อนำมา
ปรับปรุงพัฒนางาน 

60% ข้อมูลที่สื่อสารได้เข้าใจง่าย  
ถ่ายทอดด้วย Graphic  / Info 
Graphic ที่ถูกต้อง สวยงาม 
เหมาะสม 

3.ทำความเข้าใจ
กลุ่มเป้าหมาย   

ศึกษาและทำความเข้าใจกลุม่เป้าหมาย  
Platform รวมถึงเครื่องมือเผยแพร่ข่าวทาง
ออนไลน์ใหม่ๆ เพื่อคิดประเด็นและออกแบบ
การนำเสนอ Graphic  / Info Graphic ที่
เหมาะสมกับกลุ่มเปา้หมายและ Platform 

10% มีข้อมูลกลุม่เป้าหมายเพื่อใช้ใน
การออกแบบกราฟิกให้
สอดคล้องกับการเข้าถึง 

รหัสตำแหน่ง       

รหัสหน่วยงาน       

รหัสสำนัก       
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ความรับผิดชอบหลัก 
(Key Responsibilities) 

กิจกรรมงาน 
(Key Activities) 

% เวลาใน
การทำงาน 

เป้าหมายความสำเรจ็ของงาน 
(KPIs) 

4.งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย 

ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมายด้วย
ความตั้งใจ และกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 

10% งานท่ีได้รับมอบหมายสำเร็จ
ลุล่วง 

 100%  
4.ความสามารถประจำตำแหน่งงาน (Position Competencies) 

สมรรถนะหลักประจำสำนัก (Core Competency) สมรรถนะประจำตำแหน่งงาน (Functional Competency) 

1. Professional : มุ่งมั่นในคุณภาพ รับผิดรับชอบ 

กล้าหาญต่อความถูกต้อง 

2. Integrity : จริยธรรมวิชาชีพ 

3. Agility : การปรับตัวทีส่อดคล้องกับทิศทางและ

สถานการณ์ขององค์กร 

4. Empathy : ความสามารถในการเข้าใจความรู้สึก

ของผู้อื่น 

1. ความรู้กระบวนการผลติข่าว 

2. ทกัษะการใชโ้ปรแกรมต่างๆ ในการออกแบบและ
ผลติ Graphic / Info Graphic 

3. ทกัษะการน าเสนองานขา่วผ่านช่องทางสื่อใหม่ 
หรอืสื่อสงัคมออนไลน์ต่างๆ ไดเ้ป็นอย่างด ี

4. ความคิดรเิริม่สร้างสรรค ์

5. การท างานเป็นทมี 

5.คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)  

วุฒิการศึกษา (Education Background) 
ปริญญาตร ี สาขาวิชา(Major)  

หรือ (or) 
นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน ฯลฯ 

 

ประสบการณ์การทำงาน (Professional Experiences) 
ประสบการณ์ :  

อย่างน้อย (Minimum Requirement)      0 - 3     ปี (Years) 

ใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) (Certification)   

ทักษะด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Software)  Microsoft Office 

ทักษะโปรแกรมพิเศษตามตำแหนง่งาน  

(Specialization Program) 
 

ทักษะด้านภาษา (Language Literacy) 

ภาษา (Language) 
พูด 

(Speaking) 
ฟัง 

(Listening) 
อ่าน 

(Reading) 
เขียน 

(Writing) 

การทดสอบนานาชาติ
ที่ยอมรับ 

(TOEIC score, Etc.) 

ภาษาอังกฤษ (English)      

ภาษาอื่นๆ (โปรดระบุ)           
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ผู้จัดทำ 
 (Prepared By) 

ผู้อนุมัติ 
 (Approved By) 

ผู้ดำรงตำแหน่ง 
 (Acknowledge By) 

 
 
(...........................................................) 

 
 

(...........................................................) 

 
 

(...........................................................) 
(ตำแหน่ง) (ตำแหน่ง) (ตำแหน่ง) 

......../......../............ ......../......../............ ......../......../............ 
 

 

  

 

  

ส านักทรพัยากรมนุษย ์  
:  ตรวจทาน/บนัทกึ 

 
 

(..............………………………………………) 
…………../……......../………... 
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องคก์ารกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 

แบบก าหนดหน้าท่ีงาน (Job Description) 

1.ข้อมูลต าแหน่งงาน (Job Details) 

ชื่อต ำแหน่ง(ไทย) Creative Graphic & Content กลุ่มงำน  
ชื่อต ำแหน่ง(องักฤษ)  กลุ่ม/ฝ่ำย  
ต ำแหน่งผูบ้งัคบับญัชำโดยตรง บรรณาธิการบริหารด้านข่าว

สืบสวน 
ดำ้น  

ต ำแหน่งผูใ้ตบ้งัคบับญัชำ
โดยตรง 

 ส ำนัก ขำ่ว 

 

2.วตัถปุระสงคข์องต าแหน่งงาน (Job Purpose) 

คน้ควำ้ ศกึษำขอ้มลู  ย่อยขอ้มลู และออกแบบและสรำ้งเป็น Graphic / Info Graphic เพื่อเผยแพร่ต่อสำธำรณชนทำง 
Website และ Social Media อยำ่งถูกตอ้ง รวดเรว็ และเป็นไปตำมขอ้บงัคบัจรยิธรรมของ ส.ส.ท. 

 
3.ความรบัผิดชอบหลกัและเป้าหมายของต าแหน่งงาน  (Job Responsibilities and Goals) 

ควำมรบัผดิชอบหลกั 
(Key 

Responsibilities) 

กจิกรรมงำน 
(Key Activities) 

% เวลำใน
กำรท ำงำน 

เป้ำหมำยควำมส ำเรจ็ของงำน 
(KPIs) 

1.คน้ควำ้ ศกึษำขอ้มลู
ขำ่วสำร   

ตดิตำมขอ้มลูขำ่วสำรจำกแหล่ง ต่ำง ๆ ทัง้
เน้ือหำขำ่วและภำพขำ่ว คน้ควำ้ขอ้มลู
เพิม่เตมิ รวมทัง้สมัภำษณ์แหล่งขอ้มลู  

35% ไดข้อ้มลูทีถู่กตอ้งเพื่อใชง้ำน
ตำมวตัถุประสงค ์

ย่อยขอ้มลูเน้ือหำ เพื่อออกแบบกำรสื่อสำร 
2.สรำ้งและออกแบบ 
Graphic 

ออกแบบ  และสรำ้งเป็น Graphic  / Info 
Graphic / Visualization ในรปูแบบต่ำงๆ 
เผยแพรใ่หเ้หมำะสมกบั Platform ต่ำง ๆ 
ของส ำนักขำ่ว และตดิตำมผล comment 
feedback ต่ำงๆ เพื่อน ำมำปรบัปรุงพฒันำ
งำน 

45% ขอ้มลูทีส่ื่อสำรไดเ้ขำ้ใจงำ่ย  
ถ่ำยทอดดว้ย Graphic  / Info 
Graphic ทีถู่กตอ้ง สวยงำม 
เหมำะสม 

รหสัต ำแหน่ง       

รหสัหน่วยงำน       

รหสัส ำนัก       
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ควำมรบัผดิชอบหลกั 
(Key 

Responsibilities) 

กจิกรรมงำน 
(Key Activities) 

% เวลำใน
กำรท ำงำน 

เป้ำหมำยควำมส ำเรจ็ของงำน 
(KPIs) 

3.ท ำควำมเขำ้ใจ
กลุ่มเป้ำหมำย   

ศกึษำและท ำควำมเขำ้ใจกลุ่มเป้ำหมำย  
Platform รวมถงึเครื่องมอืเผยแพร่ขำ่วทำง
ออนไลน์ใหม่ๆ เพื่อคดิประเดน็และออกแบบ
กำรน ำเสนอ Graphic  / Info Graphic ที่
เหมำะสมกบักลุ่มเป้ำหมำยและ Platform 

10% มขีอ้มลูกลุ่มเป้ำหมำยเพื่อใชใ้น
กำรออกแบบกรำฟิกให้
สอดคลอ้งกบักำรเขำ้ถงึ 

4.งำนอื่น ๆ ทีไ่ดร้บั
มอบหมำย 

ปฏบิตังิำนอื่นๆ ตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำยดว้ย
ควำมตัง้ใจ และกระตอืรอืรน้ในกำร
ปฏบิตังิำน 

10% งำนทีไ่ดร้บัมอบหมำยส ำเรจ็
ลุล่วง 

 100%  
 
 

4.ความสามารถประจ าต าแหน่งงาน (Position Competencies) 

สมรรถนะหลักประจำสำนัก (Core Competency) สมรรถนะประจำตำแหน่งงาน (Functional Competency) 

1. Professional : มุ่งมั่นในคุณภาพ รับผิดรับชอบ 

กล้าหาญต่อความถูกต้อง 

2. Integrity : จริยธรรมวิชาชีพ 

3. Agility : การปรับตัวทีส่อดคล้องกับทิศทางและ

สถานการณ์ขององค์กร 

4. Empathy : ความสามารถในการเข้าใจความรู้สึก

ของผู้อื่น 

1. ความรู้กระบวนการผลติข่าว 

2. ทกัษะกำรใชโ้ปรแกรมต่ำงๆ ในกำรออกแบบและ
ผลติ Graphic / Info Graphic 

3. ทกัษะกำรน ำเสนองำนขำ่วผ่ำนช่องทำงสื่อใหม่ 
หรอืสื่อสงัคมออนไลน์ต่ำงๆ ไดเ้ป็นอย่ำงด ี

4. ความคิดรเิริม่สร้างสรรค ์

5. กำรท ำงำนเป็นทมี 

 

5.คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)  

วุฒิการศึกษา (Education Background) 
ปริญญาตร ี สาขาวิชา(Major)  

หรือ (or) 
นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน ฯลฯ 

 

ประสบการณ์การทำงาน (Professional Experiences) 
ประสบการณ์ :  

อย่างน้อย (Minimum Requirement)      0 - 3     ปี (Years) 

ใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) (Certification)   

ทักษะด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Software)  Microsoft Office 
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ทักษะโปรแกรมพิเศษตามตำแหนง่งาน  

(Specialization Program) 
 

ทักษะด้านภาษา (Language Literacy) 

ภาษา (Language) 
พูด 

(Speaking) 
ฟัง 

(Listening) 
อ่าน 

(Reading) 
เขียน 

(Writing) 

การทดสอบนานาชาติ
ที่ยอมรับ 

(TOEIC score, Etc.) 

ภาษาอังกฤษ (English)      

ภาษาอื่นๆ (โปรดระบุ)           

 

ผู้จดัท า 
 (Prepared By) 

ผู้อนุมติั 
 (Approved By) 

ผู้ด ารงต าแหน่ง 
 (Acknowledge By) 

 
 
(.......................................................

....) 

 
 

(.......................................................
....) 

 
 

(.......................................................
....) 

(ต ำแหน่ง) (ต ำแหน่ง) (ต ำแหน่ง) 
......../......../............ ......../......../............ ......../......../............ 

 
 
  

 
  

ส ำนักทรพัยำกรมนุษย ์  
:  ตรวจทำน/บนัทกึ 

 
 

(..............………………………………………) 
…………../……......../………... 
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องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 

แบบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description) 

1.ข้อมูลตำแหน่งงาน (Job Details) 

ช่ือตำแหน่ง(ไทย) เจ้าหน้าท่ีข้อมูล (รายการสถานี
ประชาชน) 

กลุ่มงาน  

ช่ือตำแหน่ง(อังกฤษ)  กลุ่ม/ฝ่าย  
ตำแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง บรรณาธิการ (รายการสถานี

ประชาชน) 
ด้าน  

ตำแหน่งผู้ใต้บังคับบญัชาโดยตรง  สำนัก ข่าว 
 

2.วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose) 

ดำเนินการเป็นผูร้ับเรื่องร้องเรียนและข้อมลูเพิ่มเติมตา่ง ๆ บันทึกจัดทำสรุป รายงาน และประสานงานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อ
นำไปใช้ในการผลิตรายการสถานปีระชาชน รวมทั้งดำเนินการจัดกจิกรรมตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 

 

3.ความรับผิดชอบหลักและเป้าหมายของตำแหน่งงาน  (Job Responsibilities and Goals) 

ความรับผิดชอบหลัก 
(Key Responsibilities) 

กิจกรรมงาน 
(Key Activities) 

% เวลาใน
การทำงาน 

เป้าหมายความสำเรจ็ของงาน 
(KPIs) 

1.การรับเรื่องร้องเรียน รับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ของ
รายการ เพื่อเก็บข้อมูลจากผู้ที่ตดิต่อเข้ามา
ให้ข้อมูลหรือแจ้งเรื่องร้องเรียน 

60% มีการจัดการข้อมลูจากการ
ร้องเรียนและนำไปสู่การผลิต
เนื้อหาในรายการ  

วิเคราะหเ์รื่องร้องเรยีนและข้อมูลที่ได้รับ 
บันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียน 
ทำสรุปข้อมลูและเรื่องร้องเรียน นำเข้าที่
ประชุมหรือเสนอต่อบรรณาธิการ 

2.การประสานงาน ประสานงานกับทนายความประจำรายการ  30% ผู้เกี่ยวข้องไดร้ับข้อมูลที่ชัดเจน
ครบถ้วนเพื่อการนำไปแก้ไข
ปัญหาหรือดำเนินการต่อ ประสานงานแจ้งข้อมูลและเรื่องร้องเรียนให้

หน่วยงานภายนอก เพื่อส่งต่อเรื่องที่ได้รับ
ข้อร้องเรียน 

รหัสตำแหน่ง       

รหัสหน่วยงาน       

รหัสสำนัก       
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ความรับผิดชอบหลัก 
(Key Responsibilities) 

กิจกรรมงาน 
(Key Activities) 

% เวลาใน
การทำงาน 

เป้าหมายความสำเรจ็ของงาน 
(KPIs) 

3.การจัดกิจกรรมและ งาน
อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

ประสานงาน จัดกิจกรรม เช่น ThaiPBS 
สัญจร , งานวันเด็ก ThaiPBS หรอืกิจกรรม
อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

10% การจัดกิจกรรมเป็นไปอยา่ง
ราบรื่น ดำเนินตามแผนท่ีกำหนด
อย่างมีประสิทธิภาพ 

งานอ่ืนๆ ทีได้รับมอบหมาย งานสำเร็จลลุ่วงตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

 100%  

 

4.ความสามารถประจำตำแหน่งงาน (Position Competencies) 

สมรรถนะหลกัประจ ำส ำนัก (Core Competency) สมรรถนะประจ ำต ำแหน่งงำน (Functional Competency) 

1. Professional : มุง่มัน่ในคุณภำพ รบัผดิรบัชอบ กลำ้
หำญต่อควำมถูกตอ้ง 

2. Integrity : จรยิธรรมวชิำชพี 
3. Agility : กำรปรบัตวัทีส่อดคลอ้งกบัทศิทำงและ

สถำนกำรณ์ขององคก์ร 
4. Empathy : ควำมสำมำรถในกำรเขำ้ใจควำมรูส้กึของ

ผูอ้ื่น    

1. ความรู้กระบวนการผลติข่าว 

2. ความคิดรเิริม่สร้างสรรค ์

3. การทำงานเป็นทีม 

4. ทักษะในการสื่อสารและประสานงาน 

5. ทักษะการคิดวิเคราะห ์

6. ทักษะการเจรจาต่อรอง 

7. ความละเอียดรอบคอบ ตรวจสอบงานให้ถูกต้อง 

 

 

 

5.คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)  

วุฒิการศึกษา (Education Background) 
ปริญญาตร ี สาขาวิชา(Major)  

หรือ (or) 
บริหารทั่วไปและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

ปวส. 

ประสบการณ์การทำงาน (Professional Experiences) 
ประสบการณ์ :  

อย่างน้อย (Minimum Requirement)       0 - 3      ปี (Years) 

ใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) (Certification)   

ทักษะด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Software)   

ทักษะโปรแกรมพิเศษตามตำแหนง่งาน  

(Specialization Program) 
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ทักษะด้านภาษา (Language Literacy) 

ภาษา (Language) 
พูด 

(Speaking) 
ฟัง 

(Listening) 
อ่าน 

(Reading) 
เขียน 

(Writing) 

การทดสอบนานาชาติ
ที่ยอมรับ 

(TOEIC score, Etc.) 

ภาษาอังกฤษ (English)      

ภาษาอื่นๆ (โปรดระบุ)           

 

 

ผู้จัดทำ 
 (Prepared By) 

ผู้อนุมัติ 
 (Approved By) 

ผู้ดำรงตำแหน่ง 
 (Acknowledge By) 

 
 
(...........................................................) 

 
 

(...........................................................) 

 
 

(...........................................................) 
(ตำแหน่ง) (ตำแหน่ง) (ตำแหน่ง) 

......../......../............ ......../......../............ ......../......../............ 
 

 

  

 

  

ส ำนักทรพัยำกรมนุษย ์  
:  ตรวจทำน/บนัทกึ 

 
 

(..............………………………………………) 
…………../……......../………... 
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องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 

แบบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description) 

1.ข้อมูลตำแหน่งงาน (Job Details) 

ช่ือตำแหน่ง(ไทย) เจ้าหน้าท่ีประสานงาน (รายการ
สถานีประชาชน) 

กลุ่มงาน  

ช่ือตำแหน่ง(อังกฤษ)  กลุ่ม/ฝ่าย  
ตำแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง บรรณาธิการ (รายการสถานี

ประชาชน) 
ด้าน  

ตำแหน่งผู้ใต้บังคับบญัชาโดยตรง  สำนัก ข่าว 
 

2.วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose) 

ดำเนินการประสานงานงานกับผู้ทีเ่กี่ยวข้อง เป็นผู้รับเรื่องร้องเรียนและข้อมลูเพิ่มเติม บันทึกจัดทำสรปุ รายงานต่างๆ และเพื่อ
นำไปใช้ในการผลิตรายการสถานปีระชาชน รวมทั้งดำเนินการจัดกจิกรรมตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 

 

3.ความรับผิดชอบหลักและเป้าหมายของตำแหน่งงาน  (Job Responsibilities and Goals) 

ความรับผิดชอบหลัก 
(Key Responsibilities) 

กิจกรรมงาน 
(Key Activities) 

% เวลาใน
การทำงาน 

เป้าหมายความสำเรจ็ของงาน 
(KPIs) 

1.การรับเรื่องร้องเรียน รับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ของ
รายการ เพื่อเก็บข้อมูลจากผู้ที่ตดิต่อเข้ามา
ให้ข้อมูลหรือแจ้งเรื่องร้องเรียน 

30% มีการจัดการข้อมลูจากการ
ร้องเรียนและนำไปสู่การผลิต
เนื้อหาในรายการ 

วิเคราะหเ์รื่องร้องเรยีนและข้อมูลที่ได้รับ 
บันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียน 
ทำสรุปข้อมลูและเรื่องร้องเรียน นำเข้าที่
ประชุมหรือเสนอต่อบรรณาธิการ 

2.การประสานงาน ประสานงานกับทนายความประจำรายการ  60% มีข้อมูล ประเด็นและแหล่งข่าวผู้
ร่วมรายการครบถ้วนเป็นไปด้วย
ความเรยีบร้อยและผู้เกี่ยวข้อง
ได้รับข้อมลูที่ชัดเจนครบถ้วนเพื่อ

ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเกี่ยวกับ
ประเด็นออกอากาศ 

ประสานงานแหล่งข่าวและประสานสถานท่ี
ในการทำรายการ  

รหัสตำแหน่ง       

รหัสหน่วยงาน       

รหัสสำนัก       
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ความรับผิดชอบหลัก 
(Key Responsibilities) 

กิจกรรมงาน 
(Key Activities) 

% เวลาใน
การทำงาน 

เป้าหมายความสำเรจ็ของงาน 
(KPIs) 

ดูแล รับรองแหล่งข่าวรวมทั้งประสาน
ประเด็นในการทำรายการ 

การนำไปแกไ้ขปัญหาหรือ
ดำเนินการต่อ 

3.การจัดกิจกรรมและ งาน
อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

ประสานงาน จัดกิจกรรม เช่น ThaiPBS 
สัญจร , งานวันเด็ก ThaiPBS หรอืกิจกรรม
อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

10% การจัดกิจกรรมเป็นไปอยา่ง
ราบรื่น ดำเนินตามแผนท่ีกำหนด
อย่างมีประสิทธิภาพ 

งานอ่ืนๆ ทีได้รับมอบหมาย งานสำเร็จลลุ่วงตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

 100%  
 

4.ความสามารถประจำตำแหน่งงาน (Position Competencies) 

สมรรถนะหลกัประจ ำส ำนัก (Core Competency) สมรรถนะประจ ำต ำแหน่งงำน (Functional Competency) 

1. Professional : มุง่มัน่ในคุณภำพ รบัผดิรบัชอบ กลำ้
หำญต่อควำมถูกตอ้ง 

2. Integrity : จรยิธรรมวชิำชพี 
3. Agility : กำรปรบัตวัทีส่อดคลอ้งกบัทศิทำงและ

สถำนกำรณ์ขององคก์ร 
4. Empathy : ควำมสำมำรถในกำรเขำ้ใจควำมรูส้กึของ

ผูอ้ื่น    

1. ความรู้กระบวนการผลติข่าว 

2. ความคิดรเิริม่สร้างสรรค ์

3. การทำงานเป็นทีม 

4. ทักษะการสื่อสารและประสานงาน 

5. ทักษะการคิดวิเคราะห ์

6. ทักษะการเจรจาต่อรอง 

7. ความละเอียดรอบคอบ  

 

5.คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)  

วุฒิการศึกษา (Education Background) 
ปริญญาตร ี สาขาวิชา(Major)  

หรือ (or) 
บริหารทั่วไปและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

ปวส. 

ประสบการณ์การทำงาน (Professional Experiences) 
ประสบการณ์ :  

อย่างน้อย (Minimum Requirement)       0 - 3      ปี (Years) 

ใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) (Certification)   

ทักษะด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Software)   

ทักษะโปรแกรมพิเศษตามตำแหนง่งาน  

(Specialization Program) 
 



 

 
3 

ทักษะด้านภาษา (Language Literacy) 

ภาษา (Language) 
พูด 

(Speaking) 
ฟัง 

(Listening) 
อ่าน 

(Reading) 
เขียน 

(Writing) 

การทดสอบนานาชาติ
ที่ยอมรับ 

(TOEIC score, Etc.) 

ภาษาอังกฤษ (English)      

ภาษาอื่นๆ (โปรดระบุ)           

 

 

ผู้จัดทำ 
 (Prepared By) 

ผู้อนุมัติ 
 (Approved By) 

ผู้ดำรงตำแหน่ง 
 (Acknowledge By) 

 
 
(...........................................................) 

 
 

(...........................................................) 

 
 

(...........................................................) 
(ตำแหน่ง) (ตำแหน่ง) (ตำแหน่ง) 

......../......../............ ......../......../............ ......../......../............ 
 

 

  

 

  

ส ำนักทรพัยำกรมนุษย ์  
:  ตรวจทำน/บนัทกึ 

 
 

(..............………………………………………) 
…………../……......../………... 
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องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 

แบบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description) 

1.ข้อมูลตำแหน่งงาน (Job Details) 

ช่ือตำแหน่ง(ไทย) เจ้าหน้าท่ีข้อมูล-ศูนย์คนหาย
(รายการสถานีประชาชน) 

กลุ่มงาน  

ช่ือตำแหน่ง(อังกฤษ)  กลุ่ม/ฝ่าย  
ตำแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง บรรณาธิการ (รายการสถานี

ประชาชน) 
ด้าน  

ตำแหน่งผู้ใต้บังคับบญัชาโดยตรง  สำนัก ข่าว 
 

2.วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose) 

ดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน ประสานงานข้อมูลเกี่ยวกับ คนหาย คนไร้ญาติ ทำสื่อเพื่อการประชาสัมพนัธ์คนหาย คนไร้ญาติ 
รวมถึงการลงพื้นที่ทำสกู๊ปข่าว เพือ่นำไปผลิตรายการสถานีประชาชน 

 

3.ความรับผิดชอบหลักและเป้าหมายของตำแหน่งงาน  (Job Responsibilities and Goals) 

ความรับผิดชอบหลัก 
(Key Responsibilities) 

กิจกรรมงาน 
(Key Activities) 

% เวลาใน
การทำงาน 

เป้าหมายความสำเรจ็ของงาน 
(KPIs) 

1.การรับเรื่องร้องเรียน คน
หาย 

รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับคนหายและคนไร้
ญาติ ผ่านช่องทางต่างๆ ของรายการ  

40% มีการจัดการข้อมลูจากการ
ร้องเรียนเรื่องคนหาย นำไปสู่การ
ผลิตเนื้อหาในรายการและนำไปสู่
การติดตามคนหายร่วมกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

วิเคราะห์ข้อมูลคนหายทีได้รับ และ
ประสานงานไปยังตำรวจ ญาติ และผู้ที่
เกี่ยวข้อง 
บันทึกข้อมูลคนหายลงฐานข้อมูล 
ทำสรุปข้อมลูคนหาย นำเข้าทีป่ระชุมสรุป
ให้ส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

2.การประชาสัมพันธ์คนหาย 
คนไรญ้าต ิ

ทำสื่อประชาสัมพันธ์คนหาย คนไร้ญาติ 
ผ่านทุก Platform แบบ infographic 

30% มีสื่อประชาสัมพันธ์คนหายได้รับ
การเผยแพร่ทุก Platform 

เผยแพรส่ื่อเพื่อประชาสัมพันธผ์่านทุก 
Platform 

รหัสตำแหน่ง       

รหัสหน่วยงาน       

รหัสสำนัก       
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ความรับผิดชอบหลัก 
(Key Responsibilities) 

กิจกรรมงาน 
(Key Activities) 

% เวลาใน
การทำงาน 

เป้าหมายความสำเรจ็ของงาน 
(KPIs) 

3.การทำสกู๊ปข่าวคนหาย ลงพื้นที่ เพื่อผลิตสกู๊ปข่าวคนหาย 20% มีสกู๊ปข่าวประเด็นคนหายและ
ประเด็นอื่นๆ ตามทีไ่ดร้ับ
มอบหมาย ผลิตสกู๊ปข่าวอ่ืนๆ ทีได้รับมอบหมาย 

4.การจัดกิจกรรมและ งาน
อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

ประสานงาน จัดกิจกรรม เช่น ThaiPBS 
สัญจร , งานวันเด็ก ThaiPBS หรอืกิจกรรม
อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

10% การจัดกิจกรรมเป็นไปอยา่ง
ราบรื่น ดำเนินตามแผนท่ีกำหนด
อย่างมีประสิทธิภาพ 

งานอ่ืนๆ ทีได้รับมอบหมาย งานสำเร็จลลุ่วงตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

 100%  
 

4.ความสามารถประจำตำแหน่งงาน (Position Competencies) 

สมรรถนะหลกัประจ ำส ำนัก (Core Competency) สมรรถนะประจ ำต ำแหน่งงำน (Functional Competency) 

1. Professional : มุง่มัน่ในคุณภำพ รบัผดิรบัชอบ กลำ้
หำญต่อควำมถูกตอ้ง 

2. Integrity : จรยิธรรมวชิำชพี 
3. Agility : กำรปรบัตวัทีส่อดคลอ้งกบัทศิทำงและ

สถำนกำรณ์ขององคก์ร 
4. Empathy : ควำมสำมำรถในกำรเขำ้ใจควำมรูส้กึของ

ผูอ้ื่น    

1. ความรู้กระบวนการผลติข่าว 

2. ความคิดรเิริม่สร้างสรรค ์

3. การทำงานเป็นทีม 

4. ทักษะในการสื่อสารและประสานงาน 

5. ทักษะการคิดวิเคราะห ์

6. ทักษะการเจรจาต่อรอง 

7. ความละเอียดรอบคอบ ตรวจสอบงานให้ถูกต้อง 

 

 

5.คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)  

วุฒิการศึกษา (Education Background) 
ปริญญาตร ี สาขาวิชา(Major)  

หรือ (or) 
บริหารทั่วไปและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

ปวส. 

ประสบการณ์การทำงาน (Professional Experiences) 
ประสบการณ์ :  

อย่างน้อย (Minimum Requirement)       0 - 3      ปี (Years) 

ใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) (Certification)   

ทักษะด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Software)   
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ทักษะโปรแกรมพิเศษตามตำแหนง่งาน  

(Specialization Program) 
 

ทักษะด้านภาษา (Language Literacy) 

ภาษา (Language) 
พูด 

(Speaking) 
ฟัง 

(Listening) 
อ่าน 

(Reading) 
เขียน 

(Writing) 

การทดสอบนานาชาติ
ที่ยอมรับ 

(TOEIC score, Etc.) 

ภาษาอังกฤษ (English)      

ภาษาอื่นๆ (โปรดระบุ)           

 

 

ผู้จัดทำ 
 (Prepared By) 

ผู้อนุมัติ 
 (Approved By) 

ผู้ดำรงตำแหน่ง 
 (Acknowledge By) 

 
 
(...........................................................) 

 
 

(...........................................................) 

 
 

(...........................................................) 
(ตำแหน่ง) (ตำแหน่ง) (ตำแหน่ง) 

......../......../............ ......../......../............ ......../......../............ 
 

 

  

 

  

ส ำนักทรพัยำกรมนุษย ์  
:  ตรวจทำน/บนัทกึ 

 
 

(..............………………………………………) 
…………../……......../………... 
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องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 

แบบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description) 

1.ข้อมูลตำแหน่งงาน (Job Details) 

ช่ือตำแหน่ง(ไทย) หัวหน้างานช่างภาพข่าว กลุ่มงาน  
ช่ือตำแหน่ง(อังกฤษ)  กลุ่ม/ฝ่าย  
ตำแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง ผู้จัดการกลุ่มสรา้งสรรค์ภาพข่าว ด้าน  
ตำแหน่งผู้ใต้บังคับบญัชาโดยตรง ช่างภาพข่าว สำนัก ข่าว 

 

2.วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose) 

จัดช่างภาพตามหมายข่าว  นำเสนอภาพข่าวเด่นต่อกองบรรณาธิการ คิดประเด็นภาพข่าวและมอบหมายงาน กำกับ ดูแล และ
ประสานการแก้ปญัหาเฉพาะหน้าให้ช่างภาพปฏิบัติงานได้อย่างมีคณุภาพ สะดวกถูกต้องตรงตามจรยิธรรมของ ส.ส.ท. 

 

3.ความรับผิดชอบหลักและเป้าหมายของตำแหน่งงาน  (Job Responsibilities and Goals) 

ความรับผิดชอบหลัก 
(Key Responsibilities) 

กิจกรรมงาน 
(Key Activities) 

% เวลาใน
การทำงาน 

เป้าหมายความสำเรจ็ของงาน 
(KPIs) 

1.กำกับและควบคมุงาน
ช่างภาพ 

กำกับให้ช่างภาพแต่ละคนปฏิบัตหิน้าท่ี
ตามที่ได้รับมอบหมายในวันน้ัน ๆ  ท้ังการ
ถ่ายภาพวิดีโอ ภาพน่ิง การร่วมผลิต การ
ผลิตชิ้นงาน การเก็บข้อมูลข่าว การจัดทำ 
shot list การเขียน Description การ
คัดเลือกภาพนิ่งเพื่อจัดเก็บเข้าระบบ และ
การดูแลรักษาอุปกรณ ์

50% ช่างภาพได้รับการกำกับดูแลให้
ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างใกล้ชิด 

จัดทีมช่างภาพเพื่อตอบสนองทีมขา่ว และ
ประสานงานกับกองบรรณาธิการหรือ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าท่ีเกิดขึ้นรายวัน 

10% มีช่างภาพตอบสนองทีมข่าวอย่าง
เพียงพอ เหมาะสม และปฏิบัติ
หน้าท่ีได้อย่างราบรื่น 

2.นำเสนอภาพข่าว นำเสนอภาพข่าวที่มีคณุค่า โดดเดน่ และคิด
ประเด็นภาพข่าวเสนอต่อกองบรรณาธิการ 

20% กองบรรณาธิการได้รับทราบถึง
ภาพที่ดี เพ่ือพิจารณานำไปใช้
งาน 

รหัสตำแหน่ง       

รหัสหน่วยงาน       

รหัสสำนัก       
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ความรับผิดชอบหลัก 
(Key Responsibilities) 

กิจกรรมงาน 
(Key Activities) 

% เวลาใน
การทำงาน 

เป้าหมายความสำเรจ็ของงาน 
(KPIs) 

3.ประเมินและพัฒนา
บุคลากรในทีมงาน 

เก็บและจดัทำข้อมูลเพื่อการประเมินผลงาน
ของทีมงานช่างภาพข่าวและรายงานต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

10% มีข้อมูลเพื่อการประเมินอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีข้อมูลเพื่อ
พัฒนาช่างภาพ 

พัฒนากระบวนการทำงาน ทักษะ
ความสามารถของช่างภาพข่าวทั้งภาพรวม
และรายบุคคล 

ช่างภาพข่าวได้รับการพัฒนา
ทักษะและความสามารถ และ
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
คุณภาพ 

4.งานอ่ืนๆ ตามที่ไดร้ับ
มอบหมาย 

ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมายด้วย
ความราบรื่น เรียบร้อย 

10% 
 

งานท่ีได้รับมอบหมายสำเร็จ
ลุล่วง 

 100%  
 

4.ความสามารถประจำตำแหน่งงาน (Position Competencies) 

สมรรถนะหลกัประจ ำส ำนัก (Core Competency) สมรรถนะประจ ำต ำแหน่งงำน (Functional Competency) 

1. Professional : มุง่มัน่ในคุณภำพ รบัผดิรบัชอบ กลำ้
หำญต่อควำมถูกตอ้ง 

2. Integrity : จรยิธรรมวชิำชพี 
3. Agility : กำรปรบัตวัทีส่อดคลอ้งกบัทศิทำงและ

สถำนกำรณ์ขององคก์ร 
4. Empathy : ควำมสำมำรถในกำรเขำ้ใจควำมรูส้กึของ

ผูอ้ื่น 

1. ความรู้กระบวนการผลติข่าว 

2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการถ่ายภาพข่าว 

3. ความรู้เรื่องเทคโนโลยีการควบคุมอุปกรณ์รายงานสด

ผ่านอุปกรณ์ 3G 

4. ทักษะการใช้อุปกรณ์การถา่ยภาพ 

5. ทักษะการตัดต่อวิดีโอ 

6. ความคิดรเิริม่สร้างสรรค ์

7. การทำงานเป็นทีม 

8. ทักษะการให้คำปรึกษา 

9. การตัดสินใจและแก้ไขปญัหา (Problem Solving & 

Decision Making) 

10. การวางแผน และควบคุม ตดิตาม (Planning & 

Controlling) 
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5.คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)  

วุฒิการศึกษา (Education Background) 
ปริญญาตร ี สาขาวิชา(Major)  

หรือ (or) 
นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน ฯลฯ 

 

ประสบการณ์การทำงาน (Professional Experiences) 
ประสบการณ์ :  

อย่างน้อย (Minimum Requirement)       3 - 5     ปี (Years) 

ใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) (Certification)   

ทักษะด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Software)  Microsoft Office 

ทักษะโปรแกรมพิเศษตามตำแหนง่งาน  

(Specialization Program) 
 

ทักษะด้านภาษา (Language Literacy) 

ภาษา (Language) 
พูด 

(Speaking) 
ฟัง 

(Listening) 
อ่าน 

(Reading) 
เขียน 

(Writing) 

การทดสอบนานาชาติ
ที่ยอมรับ 

(TOEIC score, Etc.) 

ภาษาอังกฤษ (English) ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก  

ภาษาอื่นๆ (โปรดระบุ)           

 

 

ผู้จัดทำ 
 (Prepared By) 

ผู้อนุมัติ 
 (Approved By) 

ผู้ดำรงตำแหน่ง 
 (Acknowledge By) 

 
 
(...........................................................) 

 
 

(...........................................................) 

 
 

(...........................................................) 
(ตำแหน่ง) (ตำแหน่ง) (ตำแหน่ง) 

......../......../............ ......../......../............ ......../......../............ 
 

 

  

 

  

ส ำนักทรพัยำกรมนุษย ์  
:  ตรวจทำน/บนัทกึ 

 
 

(..............………………………………………) 
…………../……......../………... 
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องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 

แบบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description) 

1.ข้อมูลตำแหน่งงาน (Job Details) 

ช่ือตำแหน่ง(ไทย) ช่างภาพข่าวชำนาญการ กลุ่มงาน  
ช่ือตำแหน่ง(อังกฤษ)  กลุ่ม/ฝ่าย  
ตำแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง หัวหน้าช่างภาพข่าว ด้าน  
ตำแหน่งผู้ใต้บังคับบญัชาโดยตรง  สำนัก ข่าว 

 

2.วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose) 

วางแผนการปฏิบตัิงานด้านช่างภาพในระดับที่รองลงมาที่อยู่ในความรับผิดชอบ ดำเนินการประสานงานท้ังภายในและภายนอก
เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งตรวจสอบ ดูแล บำรุงรักษาและซ่อมแซม 
เครื่องมือด้านการถ่ายภาพเพื่อให้พร้อมต่อการปฏิบัติงานได้อยู่เสมอ ตลอดจนให้คำแนะนำ สนับสนนุ และถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านช่างภาพ ให้แก่หน่วยงานหรือผู้รับบริการ  

 

3.ความรับผิดชอบหลักและเป้าหมายของตำแหน่งงาน  (Job Responsibilities and Goals) 

ความรับผิดชอบหลัก 
(Key Responsibilities) 

กิจกรรมงาน 
(Key Activities) 

% เวลาใน
การทำงาน 

เป้าหมายความสำเรจ็ของงาน 
(KPIs) 

1.ผลิตชิ้นงานภาพข่าวและ
ควบคุม ตรวจสอบคณุภาพ
งาน 

ร่วมตรวจสอบคณุภาพของภาพข่าวท้ังภาพ
วิดโีอและภาพนิ่ง ให้ได้มาตรฐานและมี
คุณภาพตามที่กำหนดทั้งก่อนผลิตและหลัง
ผลิตขา่ว 

25% ภาพข่าวไดม้าตรฐานคุณภาพ
ตามที่กำหนด และช่างภาพได้รับ
การช้ีแนะ/แนะนำเพื่อพัฒนางาน
อย่างต่อเนื่อง 

ผลิตชิ้นงานจากสนามข่าว และผลติชิ้นงาน
ข่าวจากภาพ เก็บข้อมูลหรือผลิตชิน้งานจาก
เนื้อหาข่าวเบื้องต้น 

35% ภาพข่าวไดร้ับการคดักรอง
เบื้องต้น เพื่อใช้ในการผลิตตาม
ขั้นตอนต่อไป 

จัดทำ short list ภาพวิดีโอ และคัดเลือก
ภาพนิ่ง เขียน description ส่งเกบ็เข้า
ระบบ 

10% ภาพข่าวมีรายละเอียดระบุและ
ง่ายต่อการค้นคืนกลับมาใช้ 

จัดเก็บ ดูแลอุปกรณ์ให้เรยีบร้อยและพร้อม
ใช้งานอยู่เสมอ 

5% มีอุปกรณ์ที่อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้
งาน 

รหัสตำแหน่ง       

รหัสหน่วยงาน       

รหัสสำนัก       
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ความรับผิดชอบหลัก 
(Key Responsibilities) 

กิจกรรมงาน 
(Key Activities) 

% เวลาใน
การทำงาน 

เป้าหมายความสำเรจ็ของงาน 
(KPIs) 

2.ดูแล พัฒนาทีมงาน ติดตามข้อมูลการปฏิบตัิงานของทีมช่างภาพ
ข่าว 

15% มีแนวทาง/หลักสูตรการพัฒนา
ช่างภาพที่ตอบสนองทิศทางของ
กลุ่มสร้างสรรคภ์าพข่าวอย่าง
เป็นรูปธรรม 

วิเคราะห์ทักษะ เสนอแนวทาง หลกัสูตร 
เพื่อการพัฒนาทักษะช่างภาพให้เป็นไปตาม
คุณลักษณะที่กำหนด 

3.งานอ่ืนๆ ตามที่ไดร้ับ
มอบหมาย 

ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมายด้วย
ความราบรื่น เรียบร้อย 

10% 
 

งานท่ีได้รับมอบหมายสำเร็จ
ลุล่วง 

 100%  
 

4.ความสามารถประจำตำแหน่งงาน (Position Competencies) 

สมรรถนะหลกัประจ ำส ำนัก (Core Competency) สมรรถนะประจ ำต ำแหน่งงำน (Functional Competency) 

1. Professional : มุง่มัน่ในคุณภำพ รบัผดิรบัชอบ กลำ้
หำญต่อควำมถูกตอ้ง 

2. Integrity : จรยิธรรมวชิำชพี 
3. Agility : กำรปรบัตวัทีส่อดคลอ้งกบัทศิทำงและ

สถำนกำรณ์ขององคก์ร 
4. Empathy : ควำมสำมำรถในกำรเขำ้ใจควำมรูส้กึของ

ผูอ้ื่น 

1. ความรู้กระบวนการผลติข่าว 

2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการถ่ายภาพข่าว 

3. ความรู้เรื่องเทคโนโลยีการควบคุมอุปกรณ์รายงานสด

ผ่านอุปกรณ์ 3G 

4. ทักษะการใช้อุปกรณ์การถา่ยภาพ 

5. ทักษะการตัดต่อวิดีโอ 

6. ความคิดรเิริม่สร้างสรรค ์

7. การทำงานเป็นทีม 

 

 

5.คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)  

วุฒิการศึกษา (Education Background) 
ปริญญาตร ี สาขาวิชา(Major)  

หรือ (or) 
นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน ฯลฯ 

 

ประสบการณ์การทำงาน (Professional Experiences) 
ประสบการณ์ :  

อย่างน้อย (Minimum Requirement)       3 - 5     ปี (Years) 

ใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) (Certification)   

ทักษะด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Software)  Microsoft Office 

ทักษะโปรแกรมพิเศษตามตำแหนง่งาน  

(Specialization Program) 
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ทักษะด้านภาษา (Language Literacy) 

ภาษา (Language) 
พูด 

(Speaking) 
ฟัง 

(Listening) 
อ่าน 

(Reading) 
เขียน 

(Writing) 

การทดสอบนานาชาติ
ที่ยอมรับ 

(TOEIC score, Etc.) 

ภาษาอังกฤษ (English)     - 

ภาษาอื่นๆ (โปรดระบุ)           

 

 

ผู้จัดทำ 
 (Prepared By) 

ผู้อนุมัติ 
 (Approved By) 

ผู้ดำรงตำแหน่ง 
 (Acknowledge By) 

 
 
(...........................................................) 

 
 

(...........................................................) 

 
 

(...........................................................) 
(ตำแหน่ง) (ตำแหน่ง) (ตำแหน่ง) 

......../......../............ ......../......../............ ......../......../............ 
 

 

  

 

  

ส ำนักทรพัยำกรมนุษย ์  
:  ตรวจทำน/บนัทกึ 

 
 

(..............………………………………………) 
…………../……......../………... 
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องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 

แบบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description) 

1.ข้อมูลตำแหน่งงาน (Job Details) 

ช่ือตำแหน่ง(ไทย) ช่างภาพข่าวอาวุโส กลุ่มงาน  
ช่ือตำแหน่ง(อังกฤษ)  กลุ่ม/ฝ่าย  
ตำแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง หัวหน้าช่างภาพข่าว ด้าน  
ตำแหน่งผู้ใต้บังคับบญัชาโดยตรง  สำนัก ข่าว 

 

2.วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose) 

ควบคุม กํากับดูแล ให้คําปรึกษา แนะนําแก่เจ้าหน้าท่ีระดับรองลงมาในการใช้อุปกรณ์การบันทึกภาพต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้
และความเข้าใจในการปฏบิัติงาน ร่วมวางแผนเพื่อกำหนดรูปแบบการนำเสนอภาพและสนับสนุน กอง บ.ก.ข่าว ตลอดจน
วางแผน บันทึก และสรุปการทำงานของช่างภาพเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาบุคลากร 

 

3.ความรับผิดชอบหลักและเป้าหมายของตำแหน่งงาน  (Job Responsibilities and Goals) 

ความรับผิดชอบหลัก 
(Key Responsibilities) 

กิจกรรมงาน 
(Key Activities) 

% เวลาใน
การทำงาน 

เป้าหมายความสำเรจ็ของงาน 
(KPIs) 

1.ควบคุม กำกับ ดูแล 
อุปกรณ์ในการบันทึกภาพ 

กํากับดูแลการใช้อุปกรณ์ในการบนัทึกภาพ
ต่างๆ เพื่อให้สามารถให้บริการไดต้รงตาม
กําหนดและตอบสนองความต้องการของทุก
ส่วนงาน  

15% สามารถเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสม
กับงานได้เป็นอย่างด ี

2.ผลิตชิ้นงานข่าว และ
ตรวจสอบคุณภาพข่าว 

ร่วมผลิตช้ินงานจากสนามข่าว และผลติ
ช้ินงานข่าวจากภาพ เก็บข้อมูลหรอืผลิต
ช้ินงานจากเนื้อหาข่าวเบื้องต้น 

20% ภาพข่าวไดร้ับการคดักรอง
เบื้องต้น เพื่อใช้ในการผลิตตาม
ขั้นตอนต่อไป 

ร่วมน ำเสนอภำพเด่น และคดิประเดน็
ภำพขำ่วจำกสถำนกำรณ์ขำ่ว หรอืหมำย
งำนขำ่ว ต่อกองบรรณำธกิำร 

20% กองบรรณำธกิำรไดร้บัทรำบถงึ
ภำพทีด่ ีเพื่อพจิำรณำน ำไปใช้
งำน 

ตรวจสอบคุณภาพของภาพข่าวทั้งภาพ
วิดโีอและภาพนิ่ง ให้ได้มาตรฐานคุณภาพที่
กำหนดทั้งก่อนผลิตและหลังผลิตขา่ว และ 
feedback ต่อช่างภาพเจ้าของงาน รวมทั้ง

20% ภาพข่าวไดม้าตรฐานคุณภาพ
ตามที่กำหนด และช่างภาพได้รับ
การโค้ชเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

รหัสตำแหน่ง       

รหัสหน่วยงาน       

รหัสสำนัก       
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ความรับผิดชอบหลัก 
(Key Responsibilities) 

กิจกรรมงาน 
(Key Activities) 

% เวลาใน
การทำงาน 

เป้าหมายความสำเรจ็ของงาน 
(KPIs) 

จัดทำข้อมูลรายงานต่อผู้จัดการกลุ่มอย่าง
สม่ำเสมอ 

3.พัฒนาบุคลากร ออกแบบ วำงแผน บนัทกึ และสรุปกำร
ท ำงำนของช่ำงภำพเพื่อเป็นขอ้มลูในกำร
พฒันำบุคลำกร 

20% ทรำบถงึปัญหำอุปสรรคในกำร
ท ำงำนของช่ำงภำพเพื่อหำ
วธิแีกไ้ขต่อไป 

4.งานอ่ืนๆ ท่ีได้รับ
มอบหมาย 

ปฏิบัติงานท่ีไดร้ับมอบหมายด้วยความ
กระตือรือร้น สำเร็จลุล่วง 

5% งานทีได้รับมอบหมายสำเร็จ
ลุล่วง 

 100%  
 

4.ความสามารถประจำตำแหน่งงาน (Position Competencies) 

สมรรถนะหลกัประจ ำส ำนัก (Core Competency) สมรรถนะประจ ำต ำแหน่งงำน (Functional Competency) 

1. Professional : มุง่มัน่ในคุณภำพ รบัผดิรบัชอบ กลำ้
หำญต่อควำมถูกตอ้ง 

2. Integrity : จรยิธรรมวชิำชพี 
3. Agility : กำรปรบัตวัทีส่อดคลอ้งกบัทศิทำงและ

สถำนกำรณ์ขององคก์ร 
4. Empathy : ควำมสำมำรถในกำรเขำ้ใจควำมรูส้กึของ

ผูอ้ื่น 

1. ความรู้กระบวนการผลติข่าว 

2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการถ่ายภาพข่าว 

3. ความรู้เรื่องเทคโนโลยีการควบคุมอุปกรณ์รายงานสด

ผ่านอุปกรณ์ 3G 

4. ทักษะการใช้อุปกรณ์การถา่ยภาพ 

5. ทักษะการตัดต่อวิดีโอ 

6. ความคิดรเิริม่สร้างสรรค ์

7. การทำงานเป็นทีม 

 

 

5.คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)  

วุฒิการศึกษา (Education Background) 
ปริญญาตร ี สาขาวิชา(Major)  

หรือ (or) 
นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน ฯลฯ 

 

ประสบการณ์การทำงาน (Professional Experiences) 
ประสบการณ์ :  

อย่างน้อย (Minimum Requirement)       3 - 5     ปี (Years) 

ใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) (Certification)   

ทักษะด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Software)  Microsoft Office 

ทักษะโปรแกรมพิเศษตามตำแหนง่งาน  

(Specialization Program) 
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ทักษะด้านภาษา (Language Literacy) 

ภาษา (Language) 
พูด 

(Speaking) 
ฟัง 

(Listening) 
อ่าน 

(Reading) 
เขียน 

(Writing) 

การทดสอบนานาชาติ
ที่ยอมรับ 

(TOEIC score, Etc.) 

ภาษาอังกฤษ (English)     - 

ภาษาอื่นๆ (โปรดระบุ)           

 

 

ผู้จัดทำ 
 (Prepared By) 

ผู้อนุมัติ 
 (Approved By) 

ผู้ดำรงตำแหน่ง 
 (Acknowledge By) 

 
 
(...........................................................) 

 
 

(...........................................................) 

 
 

(...........................................................) 
(ตำแหน่ง) (ตำแหน่ง) (ตำแหน่ง) 

......../......../............ ......../......../............ ......../......../............ 
 

 

  

 

  

ส ำนักทรพัยำกรมนุษย ์  
:  ตรวจทำน/บนัทกึ 

 
 

(..............………………………………………) 
…………../……......../………... 
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องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 

แบบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description) 

1.ข้อมูลตำแหน่งงาน (Job Details) 

ช่ือตำแหน่ง(ไทย) ช่างภาพข่าว กลุ่มงาน  
ช่ือตำแหน่ง(อังกฤษ)  กลุ่ม/ฝ่าย  
ตำแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง หัวหน้าช่างภาพข่าว ด้าน  
ตำแหน่งผู้ใต้บังคับบญัชาโดยตรง  สำนัก ข่าว 

 

2.วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose) 

ถ่ายภาพนิ่งหรือวิดีโอเพื่อบันทึกเหตุการณ์ที่ไดร้ับมอบหมายพร้อมรายละเอียดเบื้องต้น ตกแต่ง ตดัตอ่ลำดับภาพและเสียง ผลิต
หรือสรา้งสรรค์ชิ้นงาน เพื่อใช้ประกอบเรื่องราวในข่าวหรือสื่อประเภทอ่ืนขององค์กร ตลอดจนสามารถเลือกใช้เครื่องมือหรือ
อุปกรณ์ทีเ่หมาะสมเพื่อรายงานข่าวสดจากท้ังในและนอกสถานท่ี 

 

3.ความรับผิดชอบหลักและเป้าหมายของตำแหน่งงาน  (Job Responsibilities and Goals) 

ความรับผิดชอบหลัก 
(Key Responsibilities) 

กิจกรรมงาน 
(Key Activities) 

% เวลาใน
การทำงาน 

เป้าหมายความสำเรจ็ของงาน 
(KPIs) 

1.การเตรียมความพร้อม
ก่อนการบันทึกภาพข่าว 

เบิกอุปกรณ์การถ่ายภาพและตรวจสอบ
ความเรยีบร้อยเพื่อให้พร้อมใช้งาน 

10% การถ่ายภาพในสนามข่าวมีความ
ราบรื่น เรียบร้อย 

ทำความเข้าใจและวางแผนเรื่องรายละเอียด
ของการถ่ายภาพในเบื้องต้นกับนักข่าวในแต่
ละหมายข่าว 

2.บันทึกภาพข่าว ภาพนิ่ง 
และวิดโีอ 

บันทึกภาพข่าวท้ังภาพวิโอและภาพน่ิงตาม
หมายงานท่ีไดร้ับมอบหมายให้ถูกต้องตาม
เนื้อหา ไดต้ามมาตรฐานคุณภาพที่กำหนด 
และสวยงาม 

30% ได้ภาพข่าวท่ีถูกต้องตามเนื้อหา 
ได้ตามมาตรฐานคณุภาพที่
กำหนด และสวยงามมีศิลปะ 

วางแผนการถ่ายภาพร่วมกับผู้สื่อข่าว / 
โปรดิวเซอร์ และคัดเลือกภาพส่งกลับเพื่อ
ผลิตขา่ว 

3.ผลิตชิ้นงานจากภาพข่าว ผลิตชิ้นงานข่าวจากภาพ เช่น การทำ CL 
Clip/Filler/Story Telling 

20% มีชิ้นงานและรายละเอียดภาพ
ข่าว เนื้อหาข่าว ที่นำไปใช้ใน

รหัสตำแหน่ง       

รหัสหน่วยงาน       

รหัสสำนัก       
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ความรับผิดชอบหลัก 
(Key Responsibilities) 

กิจกรรมงาน 
(Key Activities) 

% เวลาใน
การทำงาน 

เป้าหมายความสำเรจ็ของงาน 
(KPIs) 

ส่งข้อมูลหรือผลติชิ้นงานจากเนื้อหาข่าว
เบื้องต้นให้หัวหน้าช่างภาพหรือ
ผู้บังคับบัญชา 

20% ทุกๆ Platform ขององค์กรอย่าง
มีคุณภาพ 

จัดทำ short list ภาพวิดีโอ และคัดเลือก
ภาพนิ่ง เขียน description ส่งเกบ็เข้า
ระบบ 

10% 
 

ภาพข่าวมีรายละเอียดระบุและ
ง่ายต่อการค้นคืนกลับมาใช้ 

4.ดูแลจัดเก็บอุปกรณ์ และ
งานอ่ืนๆ ตามทีได้รับ
มอบหมาย 

จัดเก็บ ดูแลอุปกรณ์หลังใช้งาน ให้เรียบร้อย
และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ  

10% มีอุปกรณ์ที่อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้
งาน 

ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามทีไดร้ับมอบหมายด้วย
ความกระตือรือร้น  

ปฏิบัติงานทีไดร้ับมอบหมาย
สำเรจ็ลลุ่วง 

 100%  
 

4.ความสามารถประจำตำแหน่งงาน (Position Competencies) 

สมรรถนะหลกัประจ ำส ำนัก (Core Competency) 
สมรรถนะประจ ำต ำแหน่งงำน (Functional 

Competency) 
1. Professional : มุง่มัน่ในคุณภำพ รบัผดิรบัชอบ กลำ้

หำญต่อควำมถูกตอ้ง 
2. Integrity : จรยิธรรมวชิำชพี 
3. Agility : กำรปรบัตวัทีส่อดคลอ้งกบัทศิทำงและ

สถำนกำรณ์ขององคก์ร 
4. Empathy : ควำมสำมำรถในกำรเขำ้ใจควำมรูส้กึของ

ผูอ้ื่น 

1. ความรู้กระบวนการผลติข่าว 

2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการถ่ายภาพข่าว 

3. ความรู้เรื่องเทคโนโลยีการควบคุมอุปกรณ์รายงาน

สดผา่นอุปกรณ์ 3G 

4. ทักษะการใช้อุปกรณ์การถา่ยภาพ 

5. ทักษะการตัดต่อวิดีโอ 

6. ความคิดรเิริม่สร้างสรรค ์

7. การทำงานเป็นทีม 

 

5.คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)  

วุฒิการศึกษา (Education Background) 
ปริญญาตร ี สาขาวิชา(Major)  

หรือ (or) 
นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน ฯลฯ 

 

ประสบการณ์การทำงาน (Professional Experiences) 
ประสบการณ์ : 

อย่างน้อย (Minimum Requirement)      0 - 3    ปี (Years) 

ใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) (Certification)   

ทักษะด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Software)  Microsoft Office 
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ทักษะโปรแกรมพิเศษตามตำแหนง่งาน  

(Specialization Program) 
 

ทักษะด้านภาษา (Language Literacy) 

ภาษา (Language) 
พูด 

(Speaking) 
ฟัง 

(Listening) 
อ่าน 

(Reading) 
เขียน 

(Writing) 

การทดสอบนานาชาติ
ที่ยอมรับ 

(TOEIC score, Etc.) 

ภาษาอังกฤษ (English)     - 

ภาษาอื่นๆ (โปรดระบุ)           

 

 

ผู้จัดทำ 
 (Prepared By) 

ผู้อนุมัติ 
 (Approved By) 

ผู้ดำรงตำแหน่ง 
 (Acknowledge By) 

 
 
(...........................................................) 

 
 

(...........................................................) 

 
 

(...........................................................) 
(ตำแหน่ง) (ตำแหน่ง) (ตำแหน่ง) 

......../......../............ ......../......../............ ......../......../............ 
 

 

  

 

  

ส ำนักทรพัยำกรมนุษย ์  
:  ตรวจทำน/บนัทกึ 

 
 

(..............………………………………………) 
…………../……......../………... 
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องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 

แบบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description) 

1.ข้อมูลตำแหน่งงาน (Job Details) 

ช่ือตำแหน่ง(ไทย) โปรดิวเซอร์ข่าวอาวุโส กลุ่มงาน  
ช่ือตำแหน่ง(อังกฤษ)  กลุ่ม/ฝ่าย  
ตำแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง ผู้จัดการกลุ่มโปรดิวเซอร์และ

ประสานงานข่าว 
ด้าน  

ตำแหน่งผู้ใต้บังคับบญัชาโดยตรง  สำนัก ข่าว 
 

2.วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose) 

ออกแบบการผลติชิ้นงานข่าว / รายการข่าว ติดตามความคืบหน้าของการผลติ ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอก  รวมทั้งการตดัต่อลำดับภาพตามทีไ่ด้รับมอบหมาย เพื่อทำให้บทข่าวมีความสมัพันธ์กับภาพและช้ินงานข่าว รวมถึงมี
ความน่าสนใจ ถูกต้องโดยเป็นไปตามข้อบังคับจริยธรรมส.ส.ท. 

 

3.ความรับผิดชอบหลักและเป้าหมายของตำแหน่งงาน  (Job Responsibilities and Goals) 

ความรับผิดชอบหลัก 
(Key Responsibilities) 

กิจกรรมงาน 
(Key Activities) 

% เวลาใน
การทำงาน 

เป้าหมายความสำเรจ็ของ
งาน (KPIs) 

1.วางแผนการผลิตและ
นำเสนอข่าว   

ศึกษาทำความเข้าใจข้อมลูข่าว สคริปตข์่าว เพื่อ
ตีความหมายและออกแบบการเลา่เรื่องข่าวนั้นๆ 

0% ช้ินงาน/รายการข่าว 
ได้รับการนำเสนออย่างมี
ภาพ เสียงและองค์ประกอบ
อื่นในการเล่าเรื่องอย่างมี
ศาสตร์และศิลป์ถูกต้อง
สมบูรณ์ เป็นไปตาม
จริยธรรม 

ออกแบบการเล่าเรื่อง การนำเสนอ การวางแผนการ
ผลิต และออกแบบกราฟิก 
จัดหาภาพ เสียง ช้ินงานกราฟิกเพือ่นำมาผลิต
ช้ินงานข่าว 

2.ตัดต่อภาพและ
รายการข่าว 

ตัดต่อช้ินงานข่าว รายการข่าวที่ไดร้ับมอบหมาย ทั้ง
ในและนอกสถานท่ีให้ถูกต้อง สมบูรณ์ มีการ
นำเสนอที่น่าสนใจ 

0% ช้ินงานข่าวเสร็จสมบูรณ์ด้วย
ความถูกต้อง เรียบร้อย 

รหัสตำแหน่ง       

รหัสหน่วยงาน       

รหัสสำนัก       
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ความรับผิดชอบหลัก 
(Key Responsibilities) 

กิจกรรมงาน 
(Key Activities) 

% เวลาใน
การทำงาน 

เป้าหมายความสำเรจ็ของ
งาน (KPIs) 

3.กำกับ และควบคุม
การออกอากาศตามที่
กำหนด 

ศึกษาทำความเข้าใจรายการข่าว ข้อมูล Audience 
และTarget เพื่อออกแบบรูปแบบการนำเสนอและ
สไตล์รายการ 

0% 
 

รายการไดร้ับการออกแบบ
การนำเสนอและมีสไตล์ที่
เหมาะสมกับ Audience 
Target และการออกอากาศ
สมบูรณ์ถูกต้อง เป็นไปด้วย
ความเรยีบร้อย 

ออกแบบรูปแบบการนำเสนอและสไตล์รายการข่าว 
ควบคุมการออกอากาศ (การทำงานใน Studio) 
พร้อมท้ังจัดทำรายงานการออกอากาศทุกครั้งท่ี
ออกอากาศเสร็จสิ้น 

4.ให้คำแนะนำทีมงาน ให้คำแนะนำบรรณาธิการ/ผู้ช่วยบรรณาธิการ/
ผู้สื่อข่าวและทีมผลิตข่าว ในด้านการออกแบบ
รายการ การเล่าเรื่อง การนำเสนอเพื่อให้ประเด็น
ข่าวมีความโดดเด่นยิ่งข้ึน 

0% ทีมงานท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ผลิตขา่วมีทักษะด้านการ
ออกแบบ การเล่าเรื่อง และ
สามารถทำให้การนำเสนอ
ข่าวมีความโดดเด่นยิ่งข้ึน 

5.การประสานงานและ
ส่งต่อข้อมูล 

ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายนอก อาทิ นัด
หมายแหล่งข่าว/ ผูร้่วมรายการ ประสานการใช้
สถานท่ี เป็นต้น 

0% การบันทึกเทป/ออกอากาศ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน อาทิ 
ตรวจสอบการส่งเทปและเนื้อหาเพื่อออกอากาศ 
ติดตามความก้าวหน้าในการผลิต  เป็นต้น 

การส่งภาพและเนื้อหาเพื่อ
ออกอากาศเป็นไปด้วยความ 
เรียบร้อย ถูกต้อง สมบูรณ ์

คัดกรองภาพส่งเก็บห้องสมุดภาพข่าว ภาพข่าวที่มีคุณคา่ไดร้ับการ
คัดเลือกเพื่อส่งไปจดัเก็บ 

6.งานอ่ืนๆ ทีได้รับ
มอบหมาย 

ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 0% งานท่ีได้รับมอบหมายสำเร็จ
ลุล่วง เป็นไปด้วยความ
ราบรื่น เรียบร้อย  

 100%  

 

4.ความสามารถประจำตำแหน่งงาน (Position Competencies) 

สมรรถนะหลักประจำสำนัก (Core Competency) 
สมรรถนะประจำตำแหน่งงาน (Functional 

Competency) 

1. Professional : มุ่งมั่นในคุณภาพ รับผิดรับชอบ 

กล้าหาญต่อความถูกต้อง 

2. Integrity : จริยธรรมวิชาชีพ 

1. ความรู้กระบวนการผลติข่าว 

2. ความคิดรเิริม่สร้างสรรค ์

3. การทำงานเป็นทีม 
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สมรรถนะหลักประจำสำนัก (Core Competency) 
สมรรถนะประจำตำแหน่งงาน (Functional 

Competency) 

3. Agility : การปรับตัวทีส่อดคล้องกับทิศทางและ

สถานการณ์ขององค์กร 

4. Empathy : ความสามารถในการเข้าใจความรู้สึก

ของผู้อื่น 

4. ทักษะการให้คำปรึกษา 

5. การตัดสินใจและแก้ไขปญัหา (Problem Solving 

& Decision Making) 

6. การวางแผน และควบคุม ตดิตาม (Planning & 

Controlling) 

7. ความรู้การเขียนข่าวโทรทัศน ์

8. ความรู้การถา่ยภาพ การจัดแสง การควบคุมเสียง  

9. ความรู้การตัดต่อ ด้วย Software ที่ใช้ในองค์กร  

10. ความรู้การออกแบบกราฟิกเพื่องานโทรทัศน ์

11. ความรู้ในระบบการออกอากาศของสถานีโทรทัศน์ 

(workflow) 

 

5.คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)  

วุฒิการศึกษา (Education Background) 
ปริญญาตร ี สาขาวิชา(Major)  

หรือ (or) 
นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชนฯลฯ 

 

ประสบการณ์การทำงาน (Professional Experiences) 
ประสบการณ์ :  

อย่างน้อย (Minimum Requirement)         5-7     ปี (Years) 

ใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) (Certification)   

ทักษะด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Software)  Microsoft Office 

ทักษะโปรแกรมพิเศษตามตำแหนง่งาน  

(Specialization Program) 
 

ทักษะด้านภาษา (Language Literacy) 

ภาษา (Language) 
พูด 

(Speaking) 
ฟัง 

(Listening) 
อ่าน 

(Reading) 
เขียน 

(Writing) 

การทดสอบนานาชาติ
ที่ยอมรับ 

(TOEIC score, Etc.) 

ภาษาอังกฤษ (English) ด ี ด ี ด ี ด ี - 

ภาษาอื่นๆ (โปรดระบุ)           
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ผู้จัดทำ 
 (Prepared By) 

ผู้อนุมัติ 
 (Approved By) 

ผู้ดำรงตำแหน่ง 
 (Acknowledge By) 

 
 
(...........................................................) 

 
 

(...........................................................) 

 
 

(...........................................................) 
(ตำแหน่ง) (ตำแหน่ง) (ตำแหน่ง) 

......../......../............ ......../......../............ ......../......../............ 
 

 

  

 

  

ส ำนักทรพัยำกรมนุษย ์  
:  ตรวจทำน/บนัทกึ 

 
 

(..............………………………………………) 
…………../……......../………... 
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องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 

แบบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description) 

1.ข้อมูลตำแหน่งงาน (Job Details) 

ช่ือตำแหน่ง(ไทย) โปรดิวเซอร์ข่าว กลุ่มงาน  
ช่ือตำแหน่ง(อังกฤษ)  กลุ่ม/ฝ่าย  
ตำแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง ผู้จัดการกลุ่มโปรดิวเซอร์และ

ประสานงานข่าว 
ด้าน  

ตำแหน่งผู้ใต้บังคับบญัชาโดยตรง  สำนัก ข่าว 
 

2.วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose) 

ออกแบบการผลติชิ้นงานข่าว / รายการข่าว ติดตามความคืบหน้าของการผลติ ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอก  รวมทั้งการตดัต่อลำดับภาพตามทีไ่ด้รับมอบหมาย เพื่อทำให้บทข่าวมีความสมัพันธ์กับภาพและช้ินงานข่าว รวมถึงมี
ความน่าสนใจ ถูกต้องโดยเป็นไปตามข้อบังคับจริยธรรมส.ส.ท. 

 

3.ความรับผิดชอบหลักและเป้าหมายของตำแหน่งงาน  (Job Responsibilities and Goals) 

ความรับผิดชอบหลัก 
(Key Responsibilities) 

กิจกรรมงาน 
(Key Activities) 

% เวลาใน
การทำงาน 

เป้าหมายความสำเรจ็ของ
งาน (KPIs) 

1.วางแผนการผลิตและ
นำเสนอข่าว   

ศึกษาทำความเข้าใจข้อมลูข่าว สคริปตข์่าว เพื่อ
ตีความหมายและออกแบบการเลา่เรื่องข่าวนั้นๆ 

0% ช้ินงาน/รายการข่าว 
ได้รับการนำเสนออย่างมี
ภาพ เสียงและองค์ประกอบ
อื่นในการเล่าเรื่องอย่างมี
ศาสตร์และศิลป์ถูกต้อง
สมบูรณ์ เป็นไปตาม
จริยธรรม 

ออกแบบการเล่าเรื่อง การนำเสนอ การวางแผนการ
ผลิต และออกแบบกราฟิก 
จัดหาภาพ เสียง ช้ินงานกราฟิกเพือ่นำมาผลิต
ช้ินงานข่าว 

2.ตัดต่อภาพและ
รายการข่าว 

ตัดต่อช้ินงานข่าว รายการข่าวที่ไดร้ับมอบหมาย ทั้ง
ในและนอกสถานท่ีให้ถูกต้อง สมบูรณ์ มีการ
นำเสนอที่น่าสนใจ 

0% ช้ินงานข่าวเสร็จสมบูรณ์ด้วย
ความถูกต้อง เรียบร้อย 

รหัสตำแหน่ง       

รหัสหน่วยงาน       

รหัสสำนัก       
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ความรับผิดชอบหลัก 
(Key Responsibilities) 

กิจกรรมงาน 
(Key Activities) 

% เวลาใน
การทำงาน 

เป้าหมายความสำเรจ็ของ
งาน (KPIs) 

3.กำกับ และควบคุม
การออกอากาศตามที่
กำหนด 

ศึกษาทำความเข้าใจรายการข่าว ข้อมูล Audience 
และTarget เพื่อออกแบบรูปแบบการนำเสนอและ
สไตล์รายการ 

0% รายการไดร้ับการออกแบบ
การนำเสนอและมีสไตล์ที่
เหมาะสมกับ Audience 
Target และการออกอากาศ
สมบูรณ์ถูกต้อง เป็นไปด้วย
ความเรยีบร้อย 

ออกแบบรูปแบบการนำเสนอและสไตล์รายการข่าว 
ควบคุมการออกอากาศ (การทำงานใน Studio) 
พร้อมท้ังจัดทำรายงานการออกอากาศทุกครั้งท่ี
ออกอากาศเสร็จสิ้น 

4.การประสานงานและ
ส่งต่อข้อมูล 

ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายนอก อาทิ นัด
หมายแหล่งข่าว/ ผูร้่วมรายการ ประสานการใช้
สถานท่ี เป็นต้น 

0% การบันทึกเทป/ออกอากาศ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน อาทิ 
ตรวจสอบการส่งเทปและเนื้อหาเพื่อออกอากาศ 
ติดตามความก้าวหน้าในการผลิต  เป็นต้น 

การส่งภาพและเนื้อหาเพื่อ
ออกอากาศเป็นไปด้วยความ 
เรียบร้อย ถูกต้อง สมบูรณ ์

คัดกรองภาพส่งเก็บห้องสมุดภาพข่าว ภาพข่าวที่มีคุณคา่ไดร้ับการ
คัดเลือกเพื่อส่งไปจดัเก็บ 

5.งานอ่ืนๆ ทีได้รับ
มอบหมาย 

ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 0% งานท่ีได้รับมอบหมายสำเร็จ
ลุล่วง เป็นไปด้วยความ
ราบรื่น เรียบร้อย  

 100%  

 

4.ความสามารถประจำตำแหน่งงาน (Position Competencies) 

สมรรถนะหลักประจำสำนัก (Core Competency) 
สมรรถนะประจำตำแหน่งงาน (Functional 

Competency) 

1. Professional : มุ่งมั่นในคุณภาพ รับผิดรับชอบ 

กล้าหาญต่อความถูกต้อง 

2. Integrity : จริยธรรมวิชาชีพ 

3. Agility : การปรับตัวทีส่อดคล้องกับทิศทางและ

สถานการณ์ขององค์กร 

4. Empathy : ความสามารถในการเข้าใจความรู้สึก

ของผู้อื่น 

1. ความรู้กระบวนการผลติข่าว 

2. ความคิดรเิริม่สร้างสรรค ์

3. การทำงานเป็นทีม 

4. ทักษะการให้คำปรึกษา 

5. การตัดสินใจและแก้ไขปญัหา (Problem Solving 

& Decision Making) 

6. การวางแผน และควบคุม ตดิตาม (Planning & 

Controlling) 
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สมรรถนะหลักประจำสำนัก (Core Competency) 
สมรรถนะประจำตำแหน่งงาน (Functional 

Competency) 

7. ความรู้การเขียนข่าวโทรทัศน ์

8. ความรู้การถา่ยภาพ การจัดแสง การควบคุมเสียง  

9. ความรู้การตัดต่อ ด้วย Software ที่ใช้ในองค์กร  

10. ความรู้การออกแบบกราฟิกเพื่องานโทรทัศน ์

ความรู้ในระบบการออกอากาศของสถานีโทรทัศน์ 

(workflow) 

 

5.คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)  

วุฒิการศึกษา (Education Background) 
ปริญญาตร ี สาขาวิชา(Major)  

หรือ (or) 
นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชนฯลฯ 

 

ประสบการณ์การทำงาน (Professional Experiences) 
ประสบการณ์ :  

อย่างน้อย (Minimum Requirement)         5     ปี (Years) 

ใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) (Certification)   

ทักษะด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Software)  Microsoft Office 

ทักษะโปรแกรมพิเศษตามตำแหนง่งาน  

(Specialization Program) 
 

ทักษะด้านภาษา (Language Literacy) 

ภาษา (Language) 
พูด 

(Speaking) 
ฟัง 

(Listening) 
อ่าน 

(Reading) 
เขียน 

(Writing) 

การทดสอบนานาชาติ
ที่ยอมรับ 

(TOEIC score, Etc.) 

ภาษาอังกฤษ (English) ด ี ด ี ด ี ด ี - 

ภาษาอื่นๆ (โปรดระบุ)           
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ผู้จัดทำ 
 (Prepared By) 

ผู้อนุมัติ 
 (Approved By) 

ผู้ดำรงตำแหน่ง 
 (Acknowledge By) 

 
 
(...........................................................) 

 
 

(...........................................................) 

 
 

(...........................................................) 
   

(ตำแหน่ง) (ตำแหน่ง) (ตำแหน่ง) 
......../......../............ ......../......../............ ......../......../............ 

 

 

  

 

  

ส ำนักทรพัยำกรมนุษย ์  
:  ตรวจทำน/บนัทกึ 

 
 

(..............………………………………………) 
…………../……......../………... 
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องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 

แบบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description) 

1.ข้อมูลตำแหน่งงาน (Job Details) 

ช่ือตำแหน่ง(ไทย) ผู้ช่วยโปรดิวเซอร์ข่าว กลุ่มงาน  
ช่ือตำแหน่ง(อังกฤษ)  กลุ่ม/ฝ่าย  
ตำแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง ผู้จัดการกลุ่มโปรดิวเซอร์และ

ประสานงานข่าว 
ด้าน  

ตำแหน่งผู้ใต้บังคับบญัชาโดยตรง  สำนัก ข่าว 
 

2.วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose) 

ออกแบบการผลติชิ้นงานข่าว และรายการข่าว ตดิตามความคืบหน้าของการผลิต ประสานงานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทั้งภายใน
และภายนอก  รวมทั้งการตดัต่อลำดับภาพตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อทำให้บทข่าวมีความสัมพันธ์กบัภาพและช้ินงานข่าว 
รวมถึงมีความน่าสนใจ ถูกต้องโดยเป็นไปตามข้อบังคับจรยิธรรมส.ส.ท. 

 

3.ความรับผิดชอบหลักและเป้าหมายของตำแหน่งงาน  (Job Responsibilities and Goals) 

ความรับผิดชอบหลัก 
(Key Responsibilities) 

กิจกรรมงาน 
(Key Activities) 

% เวลาใน
การทำงาน 

เป้าหมายความสำเรจ็ของ
งาน (KPIs) 

1.วางแผนการผลิตและ
นำเสนอข่าว   

ศึกษาทำความเข้าใจข้อมลูข่าว สคริปตข์่าว เพื่อ
ตีความหมายและออกแบบการเลา่เรื่องข่าวนั้นๆ 

50% ช้ินงาน/รายการข่าว 
ได้รับการนำเสนออย่างมี
ภาพ เสียงและองค์ประกอบ
อื่นในการเล่าเรื่องอย่างมี
ศาสตร์และศิลป์ถูกต้อง
สมบูรณ์ เป็นไปตาม
จริยธรรม 

ร่วมออกแบบการเล่าเรื่อง การนำเสนอ การวางแผน
การผลิต และออกแบบกราฟิก 
จัดหาภาพ เสียง ช้ินงานกราฟิกเพือ่นำมาผลิต
ช้ินงานข่าว 

2.ตัดต่อภาพและ
รายการข่าว 

ตัดต่อช้ินงานข่าว รายการข่าวที่ไดร้ับมอบหมาย ทั้ง
ในและนอกสถานท่ีให้ถูกต้อง สมบูรณ์ มีการ
นำเสนอที่น่าสนใจ 

10% ช้ินงานข่าวเสร็จสมบูรณ์ด้วย
ความถูกต้อง เรียบร้อย 

รหัสตำแหน่ง       

รหัสหน่วยงาน       

รหัสสำนัก       
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ความรับผิดชอบหลัก 
(Key Responsibilities) 

กิจกรรมงาน 
(Key Activities) 

% เวลาใน
การทำงาน 

เป้าหมายความสำเรจ็ของ
งาน (KPIs) 

3.การประสานงานและ
ส่งต่อข้อมูล 

ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายนอก อาทิ นัด
หมายแหล่งข่าว/ ผูร้่วมรายการ ประสานการใช้
สถานท่ี เป็นต้น 

35% การบันทึกเทป/ออกอากาศ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน อาทิ 
ตรวจสอบการส่งเทปและเนื้อหาเพื่อออกอากาศ 
ติดตามความก้าวหน้าในการผลิต  เป็นต้น 

การส่งภาพและเนื้อหาเพื่อ
ออกอากาศเป็นไปด้วยความ 
เรียบร้อย ถูกต้อง สมบูรณ ์

คัดกรองภาพส่งเก็บห้องสมุดภาพข่าว ภาพข่าวที่มีคุณคา่ไดร้ับการ
คัดเลือกเพื่อส่งไปจดัเก็บ 

4.งานอ่ืนๆ ทีได้รับ
มอบหมาย 

ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 5% งานท่ีได้รับมอบหมายสำเร็จ
ลุล่วง เป็นไปด้วยความ
ราบรื่น เรียบร้อย  

 100%  

 

4.ความสามารถประจำตำแหน่งงาน (Position Competencies) 

สมรรถนะหลักประจำสำนัก (Core Competency) 
สมรรถนะประจำตำแหน่งงาน (Functional 

Competency) 

1. Professional : มุ่งมั่นในคุณภาพ รับผิดรับชอบ 

กล้าหาญต่อความถูกต้อง 

2. Integrity : จริยธรรมวิชาชีพ 

3. Agility : การปรับตัวทีส่อดคล้องกับทิศทางและ

สถานการณ์ขององค์กร 

4. Empathy : ความสามารถในการเข้าใจความรู้สึก

ของผู้อื่น 

1. ความรู้กระบวนการผลติข่าว 

2. ความคิดรเิริม่สร้างสรรค ์

3. การทำงานเป็นทีม 

4. ความรู้การเขียนข่าวโทรทัศน ์

5. ความรู้การถา่ยภาพ การจัดแสง การควบคุมเสียง  

6. ความรู้การตัดต่อ ด้วย Software ที่ใช้ในองค์กร  

7. ความรู้การออกแบบกราฟิกเพื่องานโทรทัศน ์

8. ความรู้ในระบบการออกอากาศของสถานีโทรทัศน์ 

(workflow) 

 

5.คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)  

วุฒิการศึกษา (Education Background) 
ปริญญาตร ี สาขาวิชา(Major)  

หรือ (or) 
นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชนฯลฯ 

 

ประสบการณ์การทำงาน (Professional Experiences) ประสบการณ์ :  
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อย่างน้อย (Minimum Requirement)         3-5     ปี (Years) 

ใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) (Certification)   

ทักษะด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Software)  Microsoft Office 

ทักษะโปรแกรมพิเศษตามตำแหนง่งาน  

(Specialization Program) 
 

ทักษะด้านภาษา (Language Literacy) 

ภาษา (Language) 
พูด 

(Speaking) 
ฟัง 

(Listening) 
อ่าน 

(Reading) 
เขียน 

(Writing) 

การทดสอบนานาชาติ
ที่ยอมรับ 

(TOEIC score, Etc.) 

ภาษาอังกฤษ (English) ด ี ด ี ด ี ด ี - 

ภาษาอื่นๆ (โปรดระบุ)           

 

 

ผู้จัดทำ 
 (Prepared By) 

ผู้อนุมัติ 
 (Approved By) 

ผู้ดำรงตำแหน่ง 
 (Acknowledge By) 

 
 
(...........................................................) 

 
 

(...........................................................) 

 
 

(...........................................................) 
(ตำแหน่ง) (ตำแหน่ง) (ตำแหน่ง) 

......../......../............ ......../......../............ ......../......../............ 
 

 

  

 

  

ส ำนักทรพัยำกรมนุษย ์  
:  ตรวจทำน/บนัทกึ 

 
 

(..............………………………………………) 
…………../……......../………... 
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องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 

แบบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description) 

1.ข้อมูลตำแหน่งงาน (Job Details) 

ช่ือตำแหน่ง(ไทย) หัวหน้าศูนยข์้อมูลข่าว กลุ่มงาน  
ช่ือตำแหน่ง(อังกฤษ)  กลุ่ม/ฝ่าย  
ตำแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง ผู้จัดการกลุ่มโปรดิวเซอร์และ

ประสานงานข่าว 
ด้าน  

ตำแหน่งผู้ใต้บังคับบญัชาโดยตรง เจ้าหน้าท่ีศูนย์ข้อมลูข่าว สำนัก ข่าว 
 

2.วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose) 

วางแผนการบรหิารจดัการข้อมลูและการให้บริการ รวมทั้งกำกับดูแลการดำเนินการและปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีข้อมูลเพื่อ
ให้บริการภาพข่าวแก่หน่วยงานภายในและภายนอกได้อย่างมีประสทิธิภาพ รวมถึงดูแลการจัดเก็บภาพข่าวเข้าฐานข้อมูลให้
ถูกต้อง และให้บริการสืบค้นข้อมลูเพิ่มเติมแก่ทีมงานข่าว 

 

3.ความรับผิดชอบหลักและเป้าหมายของตำแหน่งงาน  (Job Responsibilities and Goals) 

ความรับผิดชอบหลัก 
(Key Responsibilities) 

กิจกรรมงาน 
(Key Activities) 

% เวลาใน
การทำงาน 

เป้าหมายความสำเรจ็ของงาน 
(KPIs) 

1.ศึกษาข้อมูลของข่าวและ
แหล่งข่าว 

ศึกษาข้อมูล เพื่อให้บริการสืบค้น หาข้อมูล
เชิงลึก ได้อย่างถูกต้อง เพื่อสนับสนุนการ
ทำงานของทีมงานข่าว 

10% ข้อมูลและภาพท่ีได้จากการ
สืบค้น และรวบรวมมีความ
ถูกต้อง ตรงกับวัตถุประสงค์
ของทีมข่าว พร้อมนำมาใช้
อย่างทันเวลา 

แสวงหาข้อมูลความรู้ที่เกี ่ยวข้องกับระบบ
การจัดเก็บฐานข้อมูล เพื่อนำมาพัฒนางาน
และบุคลากร 

10% ระบบงาน เทคโนโลยีและ
บุคลากรไดร้ับการพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพ ทันสมัย 

2.ควบคุมการให้บริการภาพ
ข่าว 

ควบคุมดูแลการให้บริการภาพข่าวของ
ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ข้อมูลข่าวให้กับ
หน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อนำไปใช้
ในการผลติงานข่าว การประกอบ

40% ผู้รับบริการได้รับภาพที่ถูกต้อง 
ตรงกับความต้องการภายใน
เวลาที่กำหนด 

รหัสตำแหน่ง       

รหัสหน่วยงาน       

รหัสสำนัก       
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ความรับผิดชอบหลัก 
(Key Responsibilities) 

กิจกรรมงาน 
(Key Activities) 

% เวลาใน
การทำงาน 

เป้าหมายความสำเรจ็ของงาน 
(KPIs) 

เอกสารอ้างอิง หรือผลิตชิ้นงาน การเรยีน
การสอน การสื่อสาร ฯลฯ 

3.บริหารจดัการฐานข้อมลู วางแผนการบรหิารจดัการฐานข้อมูล และ
ดูแลการจัดเก็บแฟ้มภาพข่าวท้ัง Master 
และ On-air เข้าสู่ฐานข้อมลู Archive ให้
ครบถ้วนและสืบค้นได้ง่าย 

30% ภาพถูกเก็บในระบบอย่าง
ถูกต้องและสามารถสืบค้นได้
อย่างรวดเร็ว 

4.งานอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมายด้วย
ความราบรื่น เรียบร้อย 

10 % งานท่ีได้รับมอบหมายสำเร็จ
ลุล่วง 

 100%  
 

 

4.ความสามารถประจำตำแหน่งงาน (Position Competencies) 

สมรรถนะหลักประจำสำนัก (Core Competency) 
สมรรถนะประจำตำแหน่งงาน (Functional 

Competency) 

1. Professional : มุ่งมั่นในคุณภาพ รับผิดรับชอบ 

กล้าหาญต่อความถูกต้อง 

2. Integrity : จริยธรรมวิชาชีพ 

3. Agility : การปรับตัวทีส่อดคล้องกับทิศทางและ

สถานการณ์ขององค์กร 

4. Empathy : ความสามารถในการเข้าใจความรู้สึก

ของผู้อื่น 

1. ความรู้กระบวนการผลติข่าว 

2. ความคิดรเิริม่สร้างสรรค ์

3. การทำงานเป็นทีม 

4. ทักษะการให้คำปรึกษา 

5. การตัดสินใจและแก้ไขปญัหา  

(Problem Solving & Decision Making) 

6. การวางแผน และควบคุม ตดิตาม  

(Planning & Controlling) 

7. ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ข่าวในปัจจุบัน 

8. ทักษะการวางแผนและผลิตงานข่าว  

9. ทักษะการถ่ายภาพ และตดัต่องาน 

10. ทักษะการสื่อสารและมนุษยสัมพนัธ์ 

11. ทักษะการบริหารงานบุคคลเบื้องต้น 
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5.คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)  

วุฒิการศึกษา (Education Background) 
ปริญญาตร ี สาขาวิชา(Major)  

หรือ (or) 
นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชนฯลฯ 

 

ประสบการณ์การทำงาน (Professional Experiences) 
ประสบการณ์ :  

อย่างน้อย (Minimum Requirement)       5      ปี (Years) 

ใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) (Certification)   

ทักษะด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Software)  Microsoft Office 

ทักษะโปรแกรมพิเศษตามตำแหนง่งาน  

(Specialization Program) 
โปรแกรมด้านการจัดการรูปภาพ (ถ้ามี) 

ทักษะด้านภาษา (Language Literacy) 

ภาษา (Language) 
พูด 

(Speaking) 
ฟัง 

(Listening) 
อ่าน 

(Reading) 
เขียน 

(Writing) 

การทดสอบนานาชาติ
ที่ยอมรับ 

(TOEIC score, Etc.) 

ภาษาอังกฤษ (English) ด ี ด ี ด ี ด ี - 

ภาษาอื่นๆ (โปรดระบุ)           

 

 

ผู้จัดทำ 
 (Prepared By) 

ผู้อนุมัติ 
 (Approved By) 

ผู้ดำรงตำแหน่ง 
 (Acknowledge By) 

 
 
(...........................................................) 

 
 

(...........................................................) 

 
 

(...........................................................) 
(ตำแหน่ง) (ตำแหน่ง) (ตำแหน่ง) 

......../......../............ ......../......../............ ......../......../............ 
 

 

  

 

  

ส ำนักทรพัยำกรมนุษย ์  
:  ตรวจทำน/บนัทกึ 

 
 

(..............………………………………………) 
…………../……......../………... 
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องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 

แบบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description) 

1.ข้อมูลตำแหน่งงาน (Job Details) 

ช่ือตำแหน่ง(ไทย) เจ้าหน้าท่ีศูนย์ข้อมลูข่าว
อาวุโส 

กลุ่มงาน  

ช่ือตำแหน่ง(อังกฤษ)  กลุ่ม/ฝ่าย  
ตำแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง หัวหน้าศูนย์ข้อมูลข่าว ด้าน  
ตำแหน่งผู้ใต้บังคับบญัชาโดยตรง  สำนัก ข่าว 

 

2.วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose) 

จัดเก็บภาพและเสียงข่าวจากแหลง่ต่างๆ เช่น การผลิตโดยฝา่ยข่าว ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพข่าวจากดาวเทียม ฯลฯ ให้เป็น
หมวดหมู่ เพื่อสะดวกแก่การค้นหาภายหลัง สำหรบัการให้บริการแก่พนักงานขององค์การฯ  บุคคลภายนอก รวมทั้งให้บริการ
สำเนาภาพแก่บุคคล หรือหน่วยงานต่างๆ  

 

3.ความรับผิดชอบหลักและเป้าหมายของตำแหน่งงาน  (Job Responsibilities and Goals) 

ความรับผิดชอบหลัก 
(Key Responsibilities) 

กิจกรรมงาน 
(Key Activities) 

% เวลาใน
การทำงาน 

เป้าหมายความสำเรจ็ของงาน 
(KPIs) 

1.สืบค้นและรวบรวม ให้บริการสืบค้นหา และนำภาพข่าวท่ีตรงตาม
ความต้องการของผู้ใช้บริการภายในองค์กร
จากฐานข้อมูลและจัดเก็บแฟ้มภาพ 

30% สามารถให้บริการภาพข่าวได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

จัดเก็บแฟ้มภาพและจัดระบบเพื่อการนำ
กลับมาใช้ในการผลิตข่าว รายการข่าว รวมทั้ง
ประสานการดูแลรักษา Server 

30% ภาพข่าวไดร้ับการกำหนด
คุณสมบัติเพื่อการสืบค้น และถูก
ถ่ายโอนเข้าระบบ 

จัดทำฐานข้อมูลข่าวและให้บริการด้านข้อมูล
ข่าวเชิงสถิติ 

10% มีฐานข้อมูลตอบสนองงาน
บริหารของสำนักข่าว 

2.บริการสำเนาภาพข่าว ให้บริการสำเนาภาพข่าวแก่หน่วยงานและ
บุคคลภายนอก 

10% สามารถให้บริการภาพข่าวได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

รหัสตำแหน่ง       

รหัสหน่วยงาน       

รหัสสำนัก       
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ความรับผิดชอบหลัก 
(Key Responsibilities) 

กิจกรรมงาน 
(Key Activities) 

% เวลาใน
การทำงาน 

เป้าหมายความสำเรจ็ของงาน 
(KPIs) 

3.ให้คำแนะนำทีมงาน เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำทีมงานในเรื่อง
การจัดระบบการจัดเก็บข้อมูลและการสืบค้น 

10% ทีมงานมีความเข้าใจและสามารถ
ปฏิบัติได้ถูกต้องตามเทคนิคท่ี
เกี่ยวข้อง 

4.งานอ่ืนๆที่ได้รับ
มอบหมาย 

ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมายด้วย
ความราบรื่น เรียบร้อย 

10% งานท่ีได้รับมอบหมายสำเร็จ
ลุล่วง 

 100%  
 

4.ความสามารถประจำตำแหน่งงาน (Position Competencies) 

สมรรถนะหลักประจำสำนัก (Core Competency) 
สมรรถนะประจำตำแหน่งงาน (Functional 

Competency) 

1. Professional : มุ่งมั่นในคุณภาพ รับผิดรับชอบ 

กล้าหาญต่อความถูกต้อง 

2. Integrity : จริยธรรมวิชาชีพ 

3. Agility : การปรับตัวทีส่อดคล้องกับทิศทางและ

สถานการณ์ขององค์กร 

4. Empathy : ความสามารถในการเข้าใจความรู้สึก

ของผู้อื่น 

1. ความรู้กระบวนการผลติข่าว 

2. ความคิดรเิริม่สร้างสรรค ์

3. การทำงานเป็นทีม 

4. ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ข่าวในปัจจุบัน 

5. ความรู้ด้านการทำ Metadata  

6. ความรู้ด้านไฟลภ์าพในแบบต่างๆ 

7. ทักษะการวิเคราะห์หมวดหมู ่

8. ทักษะการถ่ายภาพ และตดัต่องาน 

9. ทักษะการสร้างคำสืบค้น (Keywords)  

10. ทักษะการใช้โปรแกรมจัดเก็บและสืบค้นภาพข่าว 

 

 

5.คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)  

วุฒิการศึกษา (Education Background) 
ปริญญาตร ี สาขาวิชา(Major)  

หรือ (or) 
นิเทศศาสตร์หรือสาขาอ่ืนๆ 

 

ประสบการณ์การทำงาน (Professional Experiences) 
ประสบการณ์ :  

อย่างน้อย (Minimum Requirement)      3-5      ปี (Years) 

ใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) (Certification)   

ทักษะด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Software)  Microsoft Office 
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ทักษะโปรแกรมพิเศษตามตำแหนง่งาน  

(Specialization Program) 

โปรแกรมด้านการจัดการรูปภาพ (ถ้ามี) 

 

ทักษะด้านภาษา (Language Literacy) 

ภาษา (Language) 
พูด 

(Speaking) 
ฟัง 

(Listening) 
อ่าน 

(Reading) 
เขียน 

(Writing) 

การทดสอบนานาชาติ
ที่ยอมรับ 

(TOEIC score, Etc.) 

ภาษาอังกฤษ (English) พอใช้ พอใช้ พอใช้ พอใช้ - 

ภาษาอื่นๆ (โปรดระบุ)           

 

 

ผู้จัดทำ 
 (Prepared By) 

ผู้อนุมัติ 
 (Approved By) 

ผู้ดำรงตำแหน่ง 
 (Acknowledge By) 

 
 
(...........................................................) 

 
 

(...........................................................) 

 
 

(...........................................................) 
(ตำแหน่ง) (ตำแหน่ง) (ตำแหน่ง) 

......../......../............ ......../......../............ ......../......../............ 
 

 

  

 

  

ส ำนักทรพัยำกรมนุษย ์  
:  ตรวจทำน/บนัทกึ 

 
 

(..............………………………………………) 
…………../……......../………... 
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องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 

แบบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description) 

1.ข้อมูลตำแหน่งงาน (Job Details) 

ช่ือตำแหน่ง(ไทย) เจ้าหน้าท่ีศูนย์ข้อมลูข่าว กลุ่มงาน  
ช่ือตำแหน่ง(อังกฤษ)  กลุ่ม/ฝ่าย  
ตำแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง หัวหน้าศูนย์ข้อมูลข่าว ด้าน  
ตำแหน่งผู้ใต้บังคับบญัชาโดยตรง  สำนัก ข่าว 

 

2.วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose) 

จัดเก็บภาพและเสียงข่าวจากแหลง่ต่างๆ เช่น การผลิตโดยฝา่ยข่าว ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพข่าวจากดาวเทียม ฯลฯ ให้เป็น
หมวดหมู่ เพื่อสะดวกแก่การค้นหาภายหลัง สำหรบัการให้บริการแก่พนักงานขององค์การฯ  และบุคคลภายนอก รวมทั้ง
ให้บริการสำเนาภาพแก่บุคคล หรอืหน่วยงานต่างๆ  

 

3.ความรับผิดชอบหลักและเป้าหมายของตำแหน่งงาน  (Job Responsibilities and Goals) 

ความรับผิดชอบหลัก 
(Key Responsibilities) 

กิจกรรมงาน 
(Key Activities) 

% เวลาใน
การทำงาน 

เป้าหมายความสำเรจ็ของงาน 
(KPIs) 

1.สืบค้นและรวบรวม ให้บริการสืบค้นหา และนำภาพข่าวท่ีตรงตาม
ความต้องการของผู้ใช้บริการภายในองค์กร
จากฐานข้อมูล 

30% สามารถให้บริการภาพข่าวได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

จัดเก็บแฟ้มภาพและจัดระบบเพื่อการนำ
กลับมาใช้ในการผลิตข่าว รายการข่าว รวมทั้ง
ประสานการดูแลรักษา Server 

40% ภาพข่าวไดร้ับการกำหนด
คุณสมบัติเพื่อการสืบค้น และถูก
ถ่ายโอนเข้าระบบ 

จัดทำฐานข้อมูลข่าวและให้บริการด้านข้อมูล
ข่าวเชิงสถิติ 

10% มีฐานข้อมูลตอบสนองงาน
บริหารของสำนักข่าว 

2.บริการสำเนาภาพข่าว ให้บริการสำเนาภาพข่าวแก่หน่วยงานและ
บุคคลภายนอก 

10% สามารถให้บริการภาพข่าวได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.งานอ่ืนๆที่ได้รับ
มอบหมาย 

ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมายด้วย
ความราบรื่น เรียบร้อย 

10% งานท่ีได้รับมอบหมายสำเร็จ
ลุล่วง 

 100%  

รหัสตำแหน่ง       

รหัสหน่วยงาน       

รหัสสำนัก       
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4.ความสามารถประจำตำแหน่งงาน (Position Competencies) 

สมรรถนะหลักประจำสำนัก (Core Competency) 
สมรรถนะประจำตำแหน่งงาน (Functional 

Competency) 

1. Professional : มุ่งมั่นในคุณภาพ รับผิดรับชอบ 

กล้าหาญต่อความถูกต้อง 

2. Integrity : จริยธรรมวิชาชีพ 

3. Agility : การปรับตัวทีส่อดคล้องกับทิศทางและ

สถานการณ์ขององค์กร 

4. Empathy : ความสามารถในการเข้าใจความรู้สึก

ของผู้อื่น 

1. ความรู้กระบวนการผลติข่าว 

2. ความคิดรเิริม่สร้างสรรค ์

3. การทำงานเป็นทีม 

4. ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ข่าวในปัจจุบัน 

5. ความรู้ด้านการทำ Metadata  

6. ความรู้ด้านไฟลภ์าพในแบบต่างๆ 

7. ทักษะการวิเคราะห์หมวดหมู ่

8. ทักษะการถ่ายภาพ และตดัต่องาน 

9. ทักษะการสร้างคำสืบค้น (Keywords)  

10. ทักษะการใช้โปรแกรมจัดเก็บและสืบค้นภาพข่าว 

 

5.คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)  

วุฒิการศึกษา (Education Background) 
ปริญญาตร ี สาขาวิชา(Major)  

หรือ (or) 
นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชนฯลฯ 

 

ประสบการณ์การทำงาน (Professional Experiences) 
ประสบการณ์ :  

อย่างน้อย (Minimum Requirement)        0-3       ปี (Years) 

ใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) (Certification)   

ทักษะด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Software)  Microsoft Office 

ทักษะโปรแกรมพิเศษตามตำแหนง่งาน  

(Specialization Program) 

 

 

ทักษะด้านภาษา (Language Literacy) 

ภาษา (Language) 
พูด 

(Speaking) 
ฟัง 

(Listening) 
อ่าน 

(Reading) 
เขียน 

(Writing) 

การทดสอบนานาชาติ
ที่ยอมรับ 

(TOEIC score, Etc.) 

ภาษาอังกฤษ (English) พอใช้ พอใช้ พอใช้ พอใช้ - 

ภาษาอื่นๆ (โปรดระบุ)           
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ผู้จัดทำ 
 (Prepared By) 

ผู้อนุมัติ 
 (Approved By) 

ผู้ดำรงตำแหน่ง 
 (Acknowledge By) 

 
 
(...........................................................) 

 
 

(...........................................................) 

 
 

(...........................................................) 
(ตำแหน่ง) (ตำแหน่ง) (ตำแหน่ง) 

......../......../............ ......../......../............ ......../......../............ 
 

 

  

 

  

ส ำนักทรพัยำกรมนุษย ์  
:  ตรวจทำน/บนัทกึ 

 
 

(..............………………………………………) 
…………../……......../………... 
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องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 

แบบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description) 

1.ข้อมูลตำแหน่งงาน (Job Details) 

ช่ือตำแหน่ง(ไทย) เจ้าหน้าท่ีตดัต่อข่าวอาวุโส กลุ่มงาน  
ช่ือตำแหน่ง(อังกฤษ)  กลุ่ม/ฝ่าย  
ตำแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง ผู้จัดการกลุ่มสรา้งสรรค์การลำดับ

ภาพ 
ด้าน  

ตำแหน่งผู้ใต้บังคับบญัชาโดยตรง  สำนัก ข่าว 
 

2.วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose) 

ตัดต่อภาพข่าว และรายการทีเ่กี่ยวเนื่องกับข่าว ทั้งในและนอกสถานท่ี ให้ถูกต้อง สมบูรณ์  มีศลิปะ  และทันต่อการออกอากาศ
ตามช่วงเวลาที่กำหนด รวมทั้งดูแลอุปกรณต์ัดต่อให้มีสภาพสมบูรณ ์และพร้อมใช้งานตลอดเวลา 

 

3.ความรับผิดชอบหลักและเป้าหมายของตำแหน่งงาน  (Job Responsibilities and Goals) 

ความรับผิดชอบหลัก 
(Key Responsibilities) 

กิจกรรมงาน 
(Key Activities) 

% เวลาใน
การทำงาน 

เป้าหมายความสำเรจ็ของงาน 
(KPIs) 

1.ตัดต่อช้ินงานข่าว ศึกษาทำความเข้าใจข้อมลูข่าว สคริปตข์่าว 
เพื่อตีความหมายและออกแบบการเล่าเรื่อง
ข่าวนั้นๆ 

50% ช้ินงานข่าวมีการเล่าเรื่อง ภาพ
และเสียงท่ีสมบรูณ์ ถูกต้อง มี
ศาสตร์และศิลป์ ทันต่อเวลา
ออกอากาศ ตัดต่อช้ินงานข่าว รายการข่าว ท้ังในและนอก

สถานท่ีให้ถูกต้อง สมบูรณ์ มีการนำเสนอที่
น่าสนใจ 

2.ศึกษาและพัฒนางาน 
ดูแลและรักษาอุปกรณ ์

ศึกษาค้นคว้า เรียนรู้ในการใช้เครือ่งมือ 
อุปกรณ์ใหม่ๆ  ให้เกิดประสิทธิภาพ และเรยีนรู้
การนำเสนออย่างมีความคดิสร้างสรรค ์

25% มีความสามารถในการใช้อุปกรณ์
อย่างถูกต้องเหมาะสม และมี
ความคิดสร้างสรรค์ในการ
นำเสนออย่างมีศาสตร์และศิลป์
ในการเล่าเรื่องทางโทรทัศน ์

ดูแลรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือให้อยูใ่นสภาพที่
พร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 

อุปกรณ์/เครื่องมืออยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน 

รหัสตำแหน่ง       

รหัสหน่วยงาน       

รหัสสำนัก       
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ความรับผิดชอบหลัก 
(Key Responsibilities) 

กิจกรรมงาน 
(Key Activities) 

% เวลาใน
การทำงาน 

เป้าหมายความสำเรจ็ของงาน 
(KPIs) 

 
3.ให้คำแนะนำทีมงาน เป็นที่ปรึกษา สอนงานและให้คำแนะนำ

เจ้าหน้าท่ี ในเรื่องการเล่าเรื่องให้มศีาสตร์และ
ศิลป์ และการใช้อุปกรณต์ัดต่อ 

20% เจ้าหน้าท่ีตดัต่อมีทักษะ มีความ
เข้าใจและสามารถปฏิบตัิได้
ถูกต้องตามเทคนิคและจริยธรรม 

4.งานอ่ืนๆ ทีได้รับ
มอบหมาย 

ปฎิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 5% งานท่ีได้รับมอบหมายสำเร็จ
ลุล่วง 

 100%  
 

 

4.ความสามารถประจำตำแหน่งงาน (Position Competencies) 

สมรรถนะหลักประจำสำนัก (Core Competency) 
สมรรถนะประจำตำแหน่งงาน (Functional 

Competency) 

1. Professional : มุ่งมั่นในคุณภาพ รับผิดรับชอบ 

กล้าหาญต่อความถูกต้อง 

2. Integrity : จริยธรรมวิชาชีพ 

3. Agility : การปรับตัวทีส่อดคล้องกับทิศทางและ

สถานการณ์ขององค์กร 

4. Empathy : ความสามารถในการเข้าใจความรู้สึก

ของผู้อื่น 

1. ความรู้กระบวนการผลติข่าว 

2. ความคิดรเิริม่สร้างสรรค ์

3. การทำงานเป็นทีม 

4. ทักษะการใช้โปรแกรมและอุปกรณ์ตัดต่อ 

5. ทักษะการตัดงานท้ัง LINEAR และ NON-LINEAR 

6. ทักษะการถ่ายทอดถ่ายทอดความรู้  

 

 

5.คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)  

วุฒิการศึกษา (Education Background) 
ปริญญาตร ี สาขาวิชา(Major)  

หรือ (or) 
นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชนฯลฯ 

 

ประสบการณ์การทำงาน (Professional Experiences) 
ประสบการณ์ :  

อย่างน้อย (Minimum Requirement)         3-5      ปี (Years) 

ใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) (Certification)   

ทักษะด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Software)  Microsoft Office 
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ทักษะโปรแกรมพิเศษตามตำแหนง่งาน  

(Specialization Program) 
โปรแกรมด้านการจัดการรูปภาพ (ถ้ามี) 

ทักษะด้านภาษา (Language Literacy) 

ภาษา (Language) 
พูด 

(Speaking) 
ฟัง 

(Listening) 
อ่าน 

(Reading) 
เขียน 

(Writing) 

การทดสอบนานาชาติ
ที่ยอมรับ 

(TOEIC score, Etc.) 

ภาษาอังกฤษ (English) ด ี ด ี ด ี ด ี - 

ภาษาอื่นๆ (โปรดระบุ)           

 

 

ผู้จัดทำ 
 (Prepared By) 

ผู้อนุมัติ 
 (Approved By) 

ผู้ดำรงตำแหน่ง 
 (Acknowledge By) 

 
 
(...........................................................) 

 
 

(...........................................................) 

 
 

(...........................................................) 
(ตำแหน่ง) (ตำแหน่ง) (ตำแหน่ง) 

......../......../............ ......../......../............ ......../......../............ 
 

 

  

 

  

ส ำนักทรพัยำกรมนุษย ์  
:  ตรวจทำน/บนัทกึ 

 
 

(..............………………………………………) 
…………../……......../………... 
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องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 

แบบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description) 

1.ข้อมูลตำแหน่งงาน (Job Details) 

ช่ือตำแหน่ง(ไทย) เจ้าหน้าท่ีตดัต่อข่าว กลุ่มงาน  
ช่ือตำแหน่ง(อังกฤษ)  กลุ่ม/ฝ่าย  
ตำแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง ผู้จัดการกลุ่มสรา้งสรรค์การลำดับ

ภาพ 
ด้าน  

ตำแหน่งผู้ใต้บังคับบญัชาโดยตรง  สำนัก ข่าว 
 

2.วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose) 

ตัดต่อภาพข่าว และรายการทีเ่กี่ยวเนื่องกับข่าว ทั้งในและนอกสถานท่ี ให้ถูกต้อง สมบูรณ์  มีศลิปะ  และทันต่อการออกอากาศ
ตามช่วงเวลาที่กำหนด รวมทั้งดูแลอุปกรณต์ัดต่อให้มีสภาพสมบูรณ ์และพร้อมใช้งานตลอดเวลา 

 

3.ความรับผิดชอบหลักและเป้าหมายของตำแหน่งงาน  (Job Responsibilities and Goals) 

ความรับผิดชอบหลัก 
(Key Responsibilities) 

กิจกรรมงาน 
(Key Activities) 

% เวลาใน
การทำงาน 

เป้าหมายความสำเรจ็ของงาน 
(KPIs) 

1.ตัดต่อช้ินงานข่าว ศึกษาทำความเข้าใจข้อมลูข่าว สคริปข่าว เพื่อ
ตีความหมายและออกแบบการเลา่เรื่องข่าว
นั้นๆ  

60% ช้ินงานข่าวมีการเล่าเรื่อง ภาพ
และเสียงท่ีสมบรูณ์ ถูกต้อง มี
ศาสตร์และศิลป์ ทันต่อเวลา
ออกอากาศ ตัดต่อช้ินงานข่าว รายการข่าว ทั้งในและนอก

สถานท่ีให้ถูกต้อง สมบูรณ์ มีการนำเสนอที่
น่าสนใจ 

2.ศึกษา พัฒนางาน 
ดูแลและรักษาอุปกรณ ์

ศึกษาค้นคว้า เรียนรู้ในการใช้เครือ่งมือ 
อุปกรณ์ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และเรยีนรู้
การนำเสนออย่างมีความคดิสร้างสรรค ์

20% มีความสามารถในการใช้อุปกรณ์
อย่างถูกต้องเหมาะสม และมี
ความคิดสร้างสรรค์ในการ
นำเสนออย่างมีศาสตร์และศิลป์
ในการเล่าเรื่องทางโทรทัศน ์

ดูแลรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือให้อยูใ่นสภาพที่
พร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 

15% อุปกรณ์/เครื่องมืออยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน 

รหัสตำแหน่ง       

รหัสหน่วยงาน       

รหัสสำนัก       
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ความรับผิดชอบหลัก 
(Key Responsibilities) 

กิจกรรมงาน 
(Key Activities) 

% เวลาใน
การทำงาน 

เป้าหมายความสำเรจ็ของงาน 
(KPIs) 

3.ปฎิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่
ได้รับมอบหมาย 

ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมายด้วย
ความราบรื่น เรียบร้อย 

5% งานท่ีได้รับมอบหมายสำเร็จ
ลุล่วง 

 100%  
 

 

4.ความสามารถประจำตำแหน่งงาน (Position Competencies) 

สมรรถนะหลักประจำสำนัก (Core Competency) 
สมรรถนะประจำตำแหน่งงาน (Functional 

Competency) 

1. Professional : มุ่งมั่นในคุณภาพ รับผิดรับชอบ 

กล้าหาญต่อความถูกต้อง 

2. Integrity : จริยธรรมวิชาชีพ 

3. Agility : การปรับตัวทีส่อดคล้องกับทิศทางและ

สถานการณ์ขององค์กร 

4. Empathy : ความสามารถในการเข้าใจความรู้สึก

ของผู้อื่น 

1. ความรู้กระบวนการผลติข่าว 

2. ความคิดรเิริม่สร้างสรรค ์

3. การทำงานเป็นทีม 

4. ทักษะการใช้โปรแกรมและอุปกรณ์ตัดต่อ 

5. ทักษะการตัดงานท้ัง LINEAR และ NON-LINEAR 

6. ทักษะการถ่ายทอดถ่ายทอดความรู้ 

 

 

 

5.คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)  

 

วุฒิการศึกษา (Education Background) 
ปริญญาตร ี สาขาวิชา(Major)  

หรือ (or) 
นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชนฯลฯ 

 

ประสบการณ์การทำงาน (Professional Experiences) 
ประสบการณ์ :  

อย่างน้อย (Minimum Requirement)        0-3       ปี (Years) 

ใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) (Certification)   

ทักษะด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Software)  Microsoft Office 

ทักษะโปรแกรมพิเศษตามตำแหนง่งาน  

(Specialization Program) 
โปรแกรมด้านการจัดการรูปภาพ (ถ้ามี) 
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ทักษะด้านภาษา (Language Literacy) 

ภาษา (Language) 
พูด 

(Speaking) 
ฟัง 

(Listening) 
อ่าน 

(Reading) 
เขียน 

(Writing) 

การทดสอบนานาชาติ
ที่ยอมรับ 

(TOEIC score, Etc.) 

ภาษาอังกฤษ (English) ด ี ด ี ด ี ด ี - 

ภาษาอื่นๆ (โปรดระบุ)           

 

 

ผู้จัดทำ 
 (Prepared By) 

ผู้อนุมัติ 
 (Approved By) 

ผู้ดำรงตำแหน่ง 
 (Acknowledge By) 

 
 
(...........................................................) 

 
 

(...........................................................) 

 
 

(...........................................................) 
(ตำแหน่ง) (ตำแหน่ง) (ตำแหน่ง) 

......../......../............ ......../......../............ ......../......../............ 
 

 

  

 

  

ส ำนักทรพัยำกรมนุษย ์  
:  ตรวจทำน/บนัทกึ 

 
 

(..............………………………………………) 
…………../……......../………... 
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องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 

แบบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description) 

1.ข้อมูลตำแหน่งงาน (Job Details) 

ช่ือตำแหน่ง(ไทย) เจ้าหน้าท่ี Ingest  อาวุโส กลุ่มงาน  
ช่ือตำแหน่ง(อังกฤษ)  กลุ่ม/ฝ่าย  
ตำแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง ผู้จัดการกลุ่มสรา้งสรรค์การลำดับ

ภาพ 
ด้าน  

ตำแหน่งผู้ใต้บังคับบญัชาโดยตรง  สำนัก ข่าว 
 

2.วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose) 

นำภาพข่าวจากแหล่งต่างๆ ทั้ง ภาพข่าวจากการทำข่าวในสนามข่าว ภาพข่าวจากรายการข่าว ภาพข่าวจากศูนย์ข่าวภูมภิาค 
รวมถึง ภาพจากสญัญาณดาวเทียมจากต่างประเทศ นำมาลงในระบบ NEWS SERVER เพื่อให้กองบรรณาธิการข่าวสามารถนำ
ภาพไปใช้ในการผลิตงานข่าวได้อย่างถูกต้อง 

 

3.ความรับผิดชอบหลักและเป้าหมายของตำแหน่งงาน  (Job Responsibilities and Goals) 

ความรับผิดชอบหลัก 
(Key Responsibilities) 

กิจกรรมงาน 
(Key Activities) 

% เวลาใน
การทำงาน 

เป้าหมายความสำเรจ็ของงาน 
(KPIs) 

1.การนำภาพข่าวลง
ระบบ 

นำภาพข่าวจากแหล่งต่าง ๆ เข้าสูร่ะบบ 
NEWS SERVER พร้อมจดัหมวดหมู่  กำหนด
รหัส   

40% 
 

ฟุตเทจงานข่าวพร้อมนำไปตัดต่อ
อยู่ในระบบมรีหัสเฉพาะ ง่ายต่อ
การเรยีกใช้ และรายการข่าวที่
ออกอากาศในระบบครบถ้วน
สมบูรณ ์

บันทึกข้อมูลรายการข่าวออกอากาศเข้าระบบ 
NEW SERVER 

2.ควบคุมดูแลการใช้ 
SERVER 

ควบคุม ตรวจสอบความเรียบร้อยของ
ข้อมูลภาพที่บันทึกในระบบ NEWS SERVER 

35% 
 

ข้อมูลมีความเรียบร้อยสมบูรณ์ 
และมีพื้นท่ีในการจดัเก็บอย่าง
เพียงพอและมีประสิทธิภาพ ติดตามการใช้พื้นที่ในการเก็บข่าวใน NEW 

SERVER ให้เป็นไปตามที่ไดม้ีการกำหนดไว ้
3.ดูแลและรักษาอุปกรณ ์ ศึกษาข้อมูลโปรแกรมและเครื่องมอืใหม่ๆ ท่ีจะ

เสรมิประสิทธิภาพของระบบการรบัภาพข่าว 
10% มขี้อมูล มีอุปกรณ์ เครื่องมือที่อยู่

ในสภาพดีพร้อมใช้งานและ

รหัสตำแหน่ง       

รหัสหน่วยงาน       

รหัสสำนัก       
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ความรับผิดชอบหลัก 
(Key Responsibilities) 

กิจกรรมงาน 
(Key Activities) 

% เวลาใน
การทำงาน 

เป้าหมายความสำเรจ็ของงาน 
(KPIs) 

ดูแลรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือให้อยูใ่นสภาพที่
พร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 

เพียงพอต่อการใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.ให้คำแนะนำทีมงาน เป็นที่ปรึกษา สอนงานและให้คำแนะนำ
เจ้าหน้าท่ี Ingest ในเรื่องระบบการรับและ
จัดเก็บภาพ โปรแกรมและเครื่องมอื 

10% เจ้าหน้าท่ี Ingest มีทักษะ มี
ความเข้าใจและสามารถปฏิบัตไิด้
ถูกต้อง 

5.งานอ่ืนๆที่ได้รับ
มอบหมาย 

ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมายด้วย
ความราบรื่น เรียบร้อย 

5% งานท่ีได้รับมอบหมายสำเร็จ
ลุล่วง 

 100%  
 

4.ความสามารถประจำตำแหน่งงาน (Position Competencies) 

สมรรถนะหลกัประจ ำส ำนัก (Core Competency) สมรรถนะประจ ำต ำแหน่งงำน (Functional Competency) 

1. Professional : มุง่มัน่ในคุณภำพ รบัผดิรบัชอบ กลำ้
หำญต่อควำมถูกตอ้ง 

2. Integrity : จรยิธรรมวชิำชพี 
3. Agility : กำรปรบัตวัทีส่อดคลอ้งกบัทศิทำงและ

สถำนกำรณ์ขององคก์ร 
4. Empathy : ควำมสำมำรถในกำรเขำ้ใจควำมรูส้กึของ

ผูอ้ื่น 

1. ความรู้กระบวนการผลติข่าว 

2. ความคิดรเิริม่สร้างสรรค ์

3. การทำงานเป็นทีม 

4. ทักษะการบริหารพื้นท่ีการจดัเก็บ  

ในระบบ NEWS SERVER 

5. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร ์

6. ทักษะการใช้โปรแกรมการแปลง File ต่างๆ 

 

 

5.คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)  

วุฒิการศึกษา (Education Background) 
ปริญญาตร ี สาขาวิชา(Major)  

หรือ (or) 
นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชนฯลฯ 

 

ประสบการณ์การทำงาน (Professional Experiences) 
ประสบการณ์ :  

อย่างน้อย (Minimum Requirement)       3-5       ปี (Years) 

ใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) (Certification)   

ทักษะด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Software)  Microsoft Office 
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ทักษะโปรแกรมพิเศษตามตำแหนง่งาน  

(Specialization Program) 

 

 

 

 

ทักษะด้านภาษา (Language Literacy) 

ภาษา (Language) 
พูด 

(Speaking) 
ฟัง 

(Listening) 
อ่าน 

(Reading) 
เขียน 

(Writing) 

การทดสอบนานาชาติ
ที่ยอมรับ 

(TOEIC score, Etc.) 

ภาษาอังกฤษ (English) ด ี ด ี ด ี ด ี - 

ภาษาอื่นๆ (โปรดระบุ)           

 

 

ผู้จัดทำ 
 (Prepared By) 

ผู้อนุมัติ 
 (Approved By) 

ผู้ดำรงตำแหน่ง 
 (Acknowledge By) 

 
 
(...........................................................) 

 
 

(...........................................................) 

 
 

(...........................................................) 
(ตำแหน่ง) (ตำแหน่ง) (ตำแหน่ง) 

......../......../............ ......../......../............ ......../......../............ 
 

 

  
ส ำนักทรพัยำกรมนุษย ์  

:  ตรวจทำน/บนัทกึ 
 
 

(..............………………………………………) 
…………../……......../………... 
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องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 

แบบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description) 

1.ข้อมูลตำแหน่งงาน (Job Details) 

ช่ือตำแหน่ง(ไทย) เจ้าหน้าท่ี Ingest กลุ่มงาน  
ช่ือตำแหน่ง(อังกฤษ)  กลุ่ม/ฝ่าย  
ตำแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง ผู้จัดการกลุ่มสรา้งสรรค์การลำดับ

ภาพ 
ด้าน  

ตำแหน่งผู้ใต้บังคับบญัชาโดยตรง  สำนัก ข่าว 
 

2.วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose) 

นำภาพข่าวจากแหล่งต่างๆ ทั้ง ภาพข่าวจากการทำข่าวในสนามข่าว ภาพข่าวจากรายการข่าว ภาพข่าวจากศูนย์ข่าวภูมภิาค 
รวมถึง ภาพจากสญัญาณดาวเทียมจากต่างประเทศ นำมาลงในระบบ NEWS SERVER เพื่อให้กองบรรณาธิการข่าวสามารถนำ
ภาพไปใช้ในการผลิตงานข่าวได้อย่างถูกต้อง 

 

3.ความรับผิดชอบหลักและเป้าหมายของตำแหน่งงาน  (Job Responsibilities and Goals) 

ความรับผิดชอบหลัก 
(Key Responsibilities) 

กิจกรรมงาน 
(Key Activities) 

% เวลาใน
การทำงาน 

เป้าหมายความสำเรจ็ของงาน 
(KPIs) 

1.การนำภาพข่าวลง
ระบบ 

นำภาพข่าวจากแหล่งต่าง ๆ เข้าสูร่ะบบ 
NEWS SERVER พร้อมจดัหมวดหมู่  กำหนด
รหัส   

45% 
 

ฟุตเทจงานข่าวพร้อมนำไปตัดต่อ
อยู่ในระบบมรีหัสเฉพาะ ง่ายต่อ
การเรยีกใช้ และรายการข่าวที่
ออกอากาศในระบบครบถ้วน
สมบูรณ ์

บันทึกข้อมูลรายการข่าวออกอากาศเข้าระบบ 
NEW SERVER 

2.ควบคุมดูแลการใช้ 
SERVER 

ควบคุม ตรวจสอบความเรียบร้อยของ
ข้อมูลภาพที่บันทึกในระบบ NEWS SERVER 

40% 
 

ข้อมูลมีความเรียบร้อยสมบูรณ์ 
และมีพื้นท่ีในการจดัเก็บอย่าง
เพียงพอและมีประสิทธิภาพ ติดตามการใช้พื้นที่ในการเก็บข่าวใน NEW 

SERVER ให้เป็นไปตามที่ไดม้ีการกำหนดไว ้
3.ดูแลและรักษาอุปกรณ ์ ศึกษาข้อมูลโปรแกรมและเครื่องมอืใหม่ๆ ท่ีจะ

เสรมิประสิทธิภาพของระบบการรบัภาพข่าว 
10% มขี้อมูล มีอุปกรณ์ เครื่องมือที่อยู่

ในสภาพดีพร้อมใช้งานและ

รหัสตำแหน่ง       

รหัสหน่วยงาน       

รหัสสำนัก       
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ความรับผิดชอบหลัก 
(Key Responsibilities) 

กิจกรรมงาน 
(Key Activities) 

% เวลาใน
การทำงาน 

เป้าหมายความสำเรจ็ของงาน 
(KPIs) 

ดูแลรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือให้อยูใ่นสภาพที่
พร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 

เพียงพอต่อการใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.งานอ่ืนๆที่ได้รับ
มอบหมาย 

ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมายด้วย
ความราบรื่น เรียบร้อย 

5% งานท่ีได้รับมอบหมายสำเร็จ
ลุล่วง 

 100%  
 

 

 

4.ความสามารถประจำตำแหน่งงาน (Position Competencies) 

สมรรถนะหลกัประจ ำส ำนัก (Core Competency) สมรรถนะประจ ำต ำแหน่งงำน (Functional Competency) 

1. Professional : มุง่มัน่ในคุณภำพ รบัผดิรบัชอบ กลำ้
หำญต่อควำมถูกตอ้ง 

2. Integrity : จรยิธรรมวชิำชพี 
3. Agility : กำรปรบัตวัทีส่อดคลอ้งกบัทศิทำงและ

สถำนกำรณ์ขององคก์ร 
4. Empathy : ควำมสำมำรถในกำรเขำ้ใจควำมรูส้กึของ

ผูอ้ื่น 

1. ความรู้กระบวนการผลติข่าว 

2. ความคิดรเิริม่สร้างสรรค ์

3. การทำงานเป็นทีม 

4. ทักษะการบริหารพื้นท่ีการจดัเก็บ  

ในระบบ NEWS SERVER 

5. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร ์

6. ทักษะการใช้โปรแกรมการแปลง File ต่างๆ 

 

 

5.คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)  

วุฒิการศึกษา (Education Background) 
ปริญญาตร ี สาขาวิชา(Major)  

หรือ (or) 
นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชนฯลฯ 

 

ประสบการณ์การทำงาน (Professional Experiences) 
ประสบการณ์ :  

อย่างน้อย (Minimum Requirement)        0-3       ปี (Years) 

ใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) (Certification)   

ทักษะด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Software)  Microsoft Office 

ทักษะโปรแกรมพิเศษตามตำแหนง่งาน  

(Specialization Program) 
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ทักษะด้านภาษา (Language Literacy) 

ภาษา (Language) 
พูด 

(Speaking) 
ฟัง 

(Listening) 
อ่าน 

(Reading) 
เขียน 

(Writing) 

การทดสอบนานาชาติ
ที่ยอมรับ 

(TOEIC score, Etc.) 

ภาษาอังกฤษ (English) ด ี ด ี ด ี ด ี - 

ภาษาอื่นๆ (โปรดระบุ)           

 

 

ผู้จัดทำ 
 (Prepared By) 

ผู้อนุมัติ 
 (Approved By) 

ผู้ดำรงตำแหน่ง 
 (Acknowledge By) 

 
 
(...........................................................) 

 
 

(...........................................................) 

 
 

(...........................................................) 
(ตำแหน่ง) (ตำแหน่ง) (ตำแหน่ง) 

......../......../............ ......../......../............ ......../......../............ 
 

  

 

 

  

ส ำนักทรพัยำกรมนุษย ์  
:  ตรวจทำน/บนัทกึ 

 
 

(..............………………………………………) 
…………../……......../………... 
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องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 

แบบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description) 

1.ข้อมูลตำแหน่งงาน (Job Details) 

ช่ือตำแหน่ง(ไทย) เจ้าหน้าท่ีให้บริการภาพข่าว กลุ่มงาน  
ช่ือตำแหน่ง(อังกฤษ)  กลุ่ม/ฝ่าย  
ตำแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง หัวหน้าศูนย์ข้อมูลข่าว ด้าน  
ตำแหน่งผู้ใต้บังคับบญัชาโดยตรง  สำนัก ข่าว 

 

2.วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose) 

จัดทำเนื้อหาข่าว คัดเลือกภาพข่าว เพื่อให้บริการแก่สำนักข่าวอื่น ๆ และบุคคลภายนอก ทั้งที่เป็นภาพข่าวออกอากาศแล้วและ
ภาพ Footage 

 

3.ความรับผิดชอบหลักและเป้าหมายของตำแหน่งงาน  (Job Responsibilities and Goals) 

ความรับผิดชอบหลัก 
(Key Responsibilities) 

กิจกรรมงาน 
(Key Activities) 

% เวลาใน
การทำงาน 

เป้าหมายความสำเรจ็ของงาน 
(KPIs) 

1.จัดเตรียมและจดัทำ
ข้อมูล 

คัดเลือกภาพข่าวที่ออกอากาศแลว้/ภาพข่าว
ก่อนออกอากาศที่เป็นไปตามมาตรฐานของสื่อ
สาธารณะ ถูกต้อง ตรงตามประเดน็เนื้อหา 

10% สามารถให้บริการภาพข่าวที่มี
มาตรฐานของสื่อสาธารณะแก่
สำนักข่าวอ่ืน ๆ หรือหน่วยงาน
อื่น ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัดต่อลำดับภาพหรือเรียงภาพข่าวท่ีคัดเลือก

มา ทำสำเนาไฟลภ์าพ หรือสำเนาเทป 
10% 

แปลงสัญญาณเทปในบางกรณี ใหถู้กต้อง
ครบถ้วนสมบรูณ์  ตามมาตรฐานของระบบ
การออกอากาศของสื่อท่ัวไป 

10% 

ส่งเข้าระบบการให้บริการภาพข่าว 10% 
2.งานบริการ 
ประสานงานและให้การ
สนับสนุน 

ประสานงานภายในองค์กร เพื่อใหไ้ด้เนื้อหา
ประกอบภาพข่าว ท้ังที่เป็นบทข่าวอ่าน ลง
เสียงสำเร็จรูป และเนื้อหาจากการรายงานข่าว
ตามช่องทางและวิธีการต่าง ๆ  

20 % สามารถให้บริการเนื้อหาข่าวที่มี
มาตรฐานของสื่อสาธารณะแก่
สำนักข่าวอ่ืน ๆ หรือหน่วยงาน
อื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

รหัสตำแหน่ง       

รหัสหน่วยงาน       

รหัสสำนัก       
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ความรับผิดชอบหลัก 
(Key Responsibilities) 

กิจกรรมงาน 
(Key Activities) 

% เวลาใน
การทำงาน 

เป้าหมายความสำเรจ็ของงาน 
(KPIs) 

 เรียบเรียงเนื้อหาข่าว ให้สั้น กระชับ ตรง
ประเด็น  เป็นมาตรฐานของสื่อสาธารณะ และ
ส่งเข้าระบบการให้บริการเนื้อหาขา่ว 

15% 

ต้อนรับ ดูแล อำนวยความสะดวก ให้
คำแนะนำ ต่อสำนักข่าวอ่ืน ๆ หนว่ยงาน
ภายนอก และบคุคลทั่วไป ในการคัดเลือกภาพ
ข่าวต้นฉบับ 

5% สามารถให้บริการภาพข่าวได้ตรง
ตามความต้องการของ
ผู้รับบริการอย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

ทำสำเนาไฟล์ภาพ สำเนาเทป แปลงสัญญาณ
เทปในบางกรณี ให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ 
ตามมาตรฐานของระบบการออกอากาศของ
สื่อท่ัวไป  และส่งเข้าระบบการใหบ้ริการภาพ
ข่าวหรือส่งให้กับผู้ขอรับบริการ 

5% 

3.ดูแลและรักษาอุปกรณ ์ ดูแลรักษาอุปกรณ์  ระบบปฏิบตัิการ และ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้านเทคนิคบางกรณี 
รวมถึงประสานการแก้ปญัหาทางเทคนิคของ
ระบบ 

10% ระบบและอุปกรณ์ได้รับการดูแล
รักษาให้มีความพร้อมต่อการ
ให้บริการ 

4.งานอ่ืนๆ ทีได้รับ
มอบหมาย 

ปฏิบัติงานทีไดร้ับมอบหมาย 5% งานทีได้รับมอบหมายสำเร็จ 
ราบรื่น เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

 100%  
 

4.ความสามารถประจำตำแหน่งงาน (Position Competencies) 

สมรรถนะหลกัประจ ำส ำนัก (Core Competency) 
สมรรถนะประจ ำต ำแหน่งงำน (Functional 

Competency) 
1. Professional : มุง่มัน่ในคุณภำพ รบัผดิรบัชอบ กลำ้

หำญต่อควำมถูกตอ้ง 
2. Integrity : จรยิธรรมวชิำชพี 
3. Agility : กำรปรบัตวัทีส่อดคลอ้งกบัทศิทำงและ

สถำนกำรณ์ขององคก์ร 
4. Empathy : ควำมสำมำรถในกำรเขำ้ใจควำมรูส้กึของ

ผูอ้ื่น 

1. ความรู้กระบวนการผลติข่าว 

2. ความคิดรเิริม่สร้างสรรค ์

3. การทำงานเป็นทีม 

4. ความรู้การใช้ระบบหรือเทคโนโลยทีี่เกี่ยวข้องใน

การนำภาพ/ข่าวมาคัดเลือก และอัพโหลดเข้าสู่

ระบบให้บริการ 

5. ทักษะการค้นหา วิเคราะหภ์าพข่าว 

6. ทักษะการสรุปความ  



 

 
3 

5.คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)  

วุฒิการศึกษา (Education Background) 
ปริญญาตร ี สาขาวิชา(Major)  

หรือ (or) 
นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชนฯลฯ 

 

ประสบการณ์การทำงาน (Professional Experiences) 
ประสบการณ์ :  

อย่างน้อย (Minimum Requirement)        0-3       ปี (Years) 

ใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) (Certification)   

ทักษะด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Software)  Microsoft Office 

ทักษะโปรแกรมพิเศษตามตำแหนง่งาน  

(Specialization Program) 

 

 

ทักษะด้านภาษา (Language Literacy) 

ภาษา (Language) 
พูด 

(Speaking) 
ฟัง 

(Listening) 
อ่าน 

(Reading) 
เขียน 

(Writing) 

การทดสอบนานาชาติ
ที่ยอมรับ 

(TOEIC score, Etc.) 

ภาษาอังกฤษ (English) ด ี ด ี ด ี ด ี - 

ภาษาอื่นๆ (โปรดระบุ)           

 

 

ผู้จัดทำ 
 (Prepared By) 

ผู้อนุมัติ 
 (Approved By) 

ผู้ดำรงตำแหน่ง 
 (Acknowledge By) 

 
 
(...........................................................) 

 
 

(...........................................................) 

 
 

(...........................................................) 
(ตำแหน่ง) (ตำแหน่ง) (ตำแหน่ง) 

......../......../............ ......../......../............ ......../......../............ 
 

 

  

 

  

ส ำนักทรพัยำกรมนุษย ์  
:  ตรวจทำน/บนัทกึ 

 
 

(..............………………………………………) 
…………../……......../………... 
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องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 

แบบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description) 

1.ข้อมูลตำแหน่งงาน (Job Details) 

ช่ือตำแหน่ง(ไทย) เจ้าหน้าท่ีประสานงานข่าว กลุ่มงาน  
ช่ือตำแหน่ง(อังกฤษ)  กลุ่ม/ฝ่าย  
ตำแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง ผู้จัดการกลุ่มโปรดิวเซอร์

และประสานงานข่าว 
ด้าน  

ตำแหน่งผู้ใต้บังคับบญัชาโดยตรง  สำนัก ข่าว 
 

2.วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose) 

ประสานงานการผลิตข่าวเพื่อออกอากาศตามกำหนดเวลา เช่น การเตรียมบทข่าว การเตรียมลำดับข่าว การกำหนดรหัสเฉพาะ
(ID)ของข่าวที่จะนำออกอากาศ ประสานงานกับผู้ร่วมรายการ หรือผู้สื่อข่าว ตรวจสอบความเรยีบร้อยของภาพและบทข่าว 
รวมถึง การประสานงานกราฟฟิค และดูแลความเรียบร้อยระหว่างการออกอากาศให้ดำเนินการออกอากาศอย่างราบรื่น 

 

3.ความรับผิดชอบหลักและเป้าหมายของตำแหน่งงาน  (Job Responsibilities and Goals) 

ความรับผิดชอบหลัก 
(Key Responsibilities) 

กิจกรรมงาน 
(Key Activities) 

% เวลาใน
การทำงาน 

เป้าหมายความสำเรจ็ของงาน 
(KPIs) 

1.จัดทำ Rundown 
ประสานงานข่าว
ออกอากาศ 

จัดเตรียมสำเนาบทข่าว พิมพ์เอกสารลำดับ
ข่าว สำหรับการออกอากาศ   

70 % บทข่าว คลิปภาพข่าว และ
เอกสารต่าง ๆ รวมถึงแหล่งข่าว
พร้อมสำหรับการออกอากาศ
อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและ
ทันต่อการออกอากาศ 
 

สร้าง Rundown ในระบบ ENPS ตามที่กอง
บรรณาธิการกำหนดมาให ้
กำหนดรหสัเฉพาะ(ID) ใน Rundown  
ตรวจสอบความเรียบร้อยของบท และ ภาพ
ข่าวจากตัดต่อ รวบรวม Script และ เทปมาลง
ใน ENPS 
ประสานงานกับผู้ร่วมรายการ ผูส้ือ่ข่าว เพื่อ
ร่วมรายการข่าว และเตรียมพร้อมเพื่อรอ
ออกอากาศ 

รหัสตำแหน่ง       

รหัสหน่วยงาน       

รหัสสำนัก       
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ความรับผิดชอบหลัก 
(Key Responsibilities) 

กิจกรรมงาน 
(Key Activities) 

% เวลาใน
การทำงาน 

เป้าหมายความสำเรจ็ของงาน 
(KPIs) 

 ทำ Rundown สำหรับเปดิหน้ารายการข่าว 
โดยการแปลงจาก T-NEW ไปยัง ENPS เป็น
ต้น 

  

2.ประสานงานและ
สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ  
 

ประสานกับแผนกกราฟฟิคทำ Cut Page 
รายการ เพื่อสนับสนุนการผลิตรายการข่าว 

10% สามารถนำกราฟฟิคที่ใช้ในการ
ออกอากาศข่าวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ติดตามตรวจสอบสถานะข่าว และแจ้งเตือน
ข่าวผู้ที่เกี่ยวข้อง 

15% การออกอากาศเป็นไปอยา่ง
ถูกต้อง สมบูรณ ์

ประสานงานระหว่างออกอากาศ เช่น สำเนา 
Script ให้ผู้ประกาศ ห้องควบคุมการ
ออกอากาศ ผู้กำกับ ฯลฯ 

3.งานอ่ืนๆที่ได้รับ
มอบหมาย 

ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมายด้วย
ความราบรื่น เรียบร้อย 

5% งานท่ีได้รับมอบหมายสำเร็จ
ลุล่วง 

 100%  
 

4.ความสามารถประจำตำแหน่งงาน (Position Competencies) 

สมรรถนะหลักประจำสำนัก (Core Competency) 
สมรรถนะประจำตำแหน่งงาน (Functional 

Competency) 

1. Professional : มุ่งมั่นในคุณภาพ รับผิดรับชอบ 

กล้าหาญต่อความถูกต้อง 

2. Integrity : จริยธรรมวิชาชีพ 

3. Agility : การปรับตัวทีส่อดคล้องกับทิศทางและ

สถานการณ์ขององค์กร 

4. Empathy : ความสามารถในการเข้าใจความรู้สึก

ของผู้อื่น 

1. ความรู้กระบวนการผลติข่าว 

2. ความคิดรเิริม่สร้างสรรค ์

3. การทำงานเป็นทีม 

4. ทักษะการสื่อสารและประสานงาน 

5. ทักษะการคิดวิเคราะห ์

6. ทักษะการเจรจาต่อรอง 

7. ความละเอียดรอบคอบ ตรวจสอบงานให้ถูกต้อง 
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5.คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)  

วุฒิการศึกษา (Education Background) 
ปริญญาตร ี สาขาวิชา(Major)  

หรือ (or) 
นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชนฯลฯ 

 

ประสบการณ์การทำงาน (Professional Experiences) 
ประสบการณ์ :  

อย่างน้อย (Minimum Requirement)         0-3     ปี (Years) 

ใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) (Certification)   

ทักษะด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Software)  Microsoft Office 

ทักษะโปรแกรมพิเศษตามตำแหนง่งาน  

(Specialization Program) 

 

 

ทักษะด้านภาษา (Language Literacy) 

ภาษา (Language) 
พูด 

(Speaking) 
ฟัง 

(Listening) 
อ่าน 

(Reading) 
เขียน 

(Writing) 

การทดสอบนานาชาติ
ที่ยอมรับ 

(TOEIC score, Etc.) 

ภาษาอังกฤษ (English) พอใช้ พอใช้ พอใช้ พอใช้ - 

ภาษาอื่นๆ (โปรดระบุ)           

 

 

ผู้จัดทำ 
 (Prepared By) 

ผู้อนุมัติ 
 (Approved By) 

ผู้ดำรงตำแหน่ง 
 (Acknowledge By) 

 
 
(...........................................................) 

 
 

(...........................................................) 

 
 

(...........................................................) 
(ตำแหน่ง) (ตำแหน่ง) (ตำแหน่ง) 

......../......../............ ......../......../............ ......../......../............ 
 

 

  

 

  

ส ำนักทรพัยำกรมนุษย ์  
:  ตรวจทำน/บนัทกึ 

 
 

(..............………………………………………) 
…………../……......../………... 
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องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 

 

แบบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description) 

1.ข้อมูลตำแหน่งงาน (Job Details) 

ช่ือตำแหน่ง(ไทย) เจ้าหน้าท่ีกราฟิก CG กลุ่มงาน  
ช่ือตำแหน่ง(อังกฤษ)  กลุ่ม/ฝ่าย  
ตำแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง ผู้จัดการกลุ่มโปรดิวเซอร์และ

ประสานงานข่าว 
ด้าน  

ตำแหน่งผู้ใต้บังคับบญัชาโดยตรง  สำนัก ข่าว 
 

2.วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose) 

จัดเตรียมตัวอักษรสำหรับขึ้นประกอบภาพข่าวขณะออกอากาศ และการจัดเตรียมกราฟิกสนับสนุนการผลิตรายการสดของข่าว
ให้ถูกต้อง 

 

3.ความรับผิดชอบหลักและเป้าหมายของตำแหน่งงาน  (Job Responsibilities and Goals) 

ความรับผิดชอบหลัก 
(Key Responsibilities) 

กิจกรรมงาน 
(Key Activities) 

% เวลาใน
การทำงาน 

เป้าหมายความสำเรจ็ของงาน 
(KPIs) 

1.การจัดเตรียมกราฟิก
สำหรับสนับสนุนการผลติ
ข่าว 

ทำ CG, ตัวอักษรประกอบภาพข่าวให้ถูกต้อง
สมบูรณ์ สำหรับช้ินงานข่าวออกอากาศ 

50% งาน CG ที่จะประกอบในข่าวมี
ความสวยงาม ถูกต้อง พร้อม
สำหรับการออกอากาศและ
รายการไดร้ับการบันทึกตาม
ระบบท่ีสมบูรณ ์
 

ตรวจสอบ CG, ตัวอักษร ที่เกี่ยวข้องใน
ระหว่างการออกอากาศ 

30% 

2.ดูแลอุปกรณ์การ
ออกอากาศ 

ดูแลอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานสำหรับ
การออกอากาศ 

5% การออกอากาศมีความเรียบร้อย
และอุปกรณ์พร้อมใช้งาน 

3.บันทึกรายการ บันทึกรายการที่ออกอากาศ 10% รายการไดร้ับการบันทึกตาม
ระบบท่ีสมบูรณ ์

4.งานอ่ืนๆที่ได้รับ
มอบหมาย 

ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมายด้วย
ความราบรื่น เรียบร้อย 

5% งานท่ีได้รับมอบหมายสำเร็จ
ลุล่วง 

รหัสตำแหน่ง       

รหัสหน่วยงาน       

รหัสสำนัก       
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ความรับผิดชอบหลัก 
(Key Responsibilities) 

กิจกรรมงาน 
(Key Activities) 

% เวลาใน
การทำงาน 

เป้าหมายความสำเรจ็ของงาน 
(KPIs) 

 100%  
 

4.ความสามารถประจำตำแหน่งงาน (Position Competencies) 

สมรรถนะหลักประจำสำนัก (Core Competency) 
สมรรถนะประจำตำแหน่งงาน (Functional 

Competency) 

1. Professional : มุ่งมั่นในคุณภาพ รับผิดรับชอบ 

กล้าหาญต่อความถูกต้อง 

2. Integrity : จริยธรรมวิชาชีพ 

3. Agility : การปรับตัวทีส่อดคล้องกับทิศทางและ

สถานการณ์ขององค์กร 

4. Empathy : ความสามารถในการเข้าใจความรู้สึก

ของผู้อื่น 

1. ความรู้กระบวนการผลติข่าว 

2. ความคิดรเิริม่สร้างสรรค ์

3. การทำงานเป็นทีม 

4. ทักษะการใช้โปรแกรมและอุปกรณ์ตัดต่อ 

5. ความรู้ด้านเครื่องมือท่ีใช้ในการออกอากาศ 

6. ความรู้ประเภทของไฟล์ในแบบต่างๆ 

 

 

5.คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)  

วุฒิการศึกษา (Education Background) 
ปริญญาตร ี สาขาวิชา(Major)  

หรือ (or) 
นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชนฯลฯ 

 

ประสบการณ์การทำงาน (Professional Experiences) 
ประสบการณ์ :  

อย่างน้อย (Minimum Requirement)       0-3       ปี (Years) 

ใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) (Certification)   

ทักษะด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Software)  Microsoft Office  

ทักษะโปรแกรมพิเศษตามตำแหนง่งาน  

(Specialization Program) 
โปรแกรมด้านการจัดการรูปภาพ (ถ้ามี) 

ทักษะด้านภาษา (Language Literacy) 

ภาษา (Language) 
พูด 

(Speaking) 
ฟัง 

(Listening) 
อ่าน 

(Reading) 
เขียน 

(Writing) 

การทดสอบนานาชาติ
ที่ยอมรับ 

(TOEIC score, Etc.) 

ภาษาอังกฤษ (English) ด ี ด ี ด ี ด ี - 

ภาษาอื่นๆ (โปรดระบุ)           
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ผู้จัดทำ 
 (Prepared By) 

ผู้อนุมัติ 
 (Approved By) 

ผู้ดำรงตำแหน่ง 
 (Acknowledge By) 

 
 
(...........................................................) 

 
 

(...........................................................) 

 
 

(...........................................................) 
(ตำแหน่ง) (ตำแหน่ง) (ตำแหน่ง) 

......../......../............ ......../......../............ ......../......../............ 
 

 

  

 

  

ส ำนักทรพัยำกรมนุษย ์  
:  ตรวจทำน/บนัทกึ 

 
 

(..............………………………………………) 
…………../……......../………... 
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องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 

แบบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description) 

1.ข้อมูลตำแหน่งงาน (Job Details) 

ช่ือตำแหน่ง(ไทย) เจ้าหน้าท่ีสนับสนุนการบริหาร
สำนักข่าวอาวุโส 

กลุ่มงาน  

ช่ือตำแหน่ง(อังกฤษ)  กลุ่ม/ฝ่าย  
ตำแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง ผู้อำนวยการสำนักข่าว ด้าน  
ตำแหน่งผู้ใต้บังคับบญัชาโดยตรง ตามโครงสรา้งสำนักข่าว สำนัก ข่าว 

 

2.วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose) 

ดำเนินการและปฏิบัติงานในเรื่องการจัดทำเอกสาร การจัดซื้อจดัจ้าง การทำรายการของสนข. รวบรวมข้อมูลอุปกรณ์ฯ สรุป
การประชุมของสำนักข่าว ในภาระกิจที่ไดร้ับมอบหมายให้กับผู้บริหารสำนักฯ  ให้การสนับสนุนในงานอ่ืนๆกับทีมข่าว 

 

3.ความรับผิดชอบหลักและเป้าหมายของตำแหน่งงาน  (Job Responsibilities and Goals) 

ความรับผิดชอบหลัก 
(Key Responsibilities) 

กิจกรรมงาน 
(Key Activities) 

% เวลาใน
การทำงาน 

เป้าหมายความสำเรจ็ของงาน 
(KPIs) 

1.ด้านการเงิน-บัญช ี ตั้งเบิกเงินทดรองจ่ายเพื่อการปฏบิัติงานนอก
สถานท่ีของทีมข่าว รวมทั้งการปฏบิัติงาน
รายงานสด 

 ผู้สื่อข่าวสามารถออกไป              
ปฏิบัติงานได้ โดยไมม่ีปัญหาเรื่อง
การเงินในการทำข่าว 

ติดตาม เช็ค ค่าใช้จ่ายหรือเงินยมืทดรองจาก
ฝ่ายบัญชีใหไ้ด้ตามกำหนดก่อนการออกไป
ปฏิบัติงานของทีมข่าว 

 

ติดตาม แจ้งเตือนทีมข่าว เรื่องการเคลยีร์
ค่าใช้จ่ายเมื่อทีมข่าวกลับมาจากทำข่าว 

 

ตรวจสอบความถูกต้องของใบเสรจ็ต่างๆ รวมถึง
ค่าใช้จ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบ 

 สามารถเคลยีร์ค่าใช้จ่ายในการ
ทำข่าวได้อย่างถูกต้องและ
รวดเร็ว 

รหัสตำแหน่ง       

รหัสหน่วยงาน       

รหัสสำนัก       
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ความรับผิดชอบหลัก 
(Key Responsibilities) 

กิจกรรมงาน 
(Key Activities) 

% เวลาใน
การทำงาน 

เป้าหมายความสำเรจ็ของงาน 
(KPIs) 

ทำเอกสารจา่ยค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของฝ่ายข่าว : ค่า
อ่านข่าว,ค่าข่าวภูมิภาค,บุคคลภายนอก,สำนัก
ข่าวต่างประเทศ,เบี้ยเสี่ยงภัยฯลฯ 

 สามารถทำจ่ายค่าตอบแทน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรัดกมุ 
ตรงตามกำหนดเวลา 

ตรวจสอบการเบิกคา่ล่วงเวลา,ค่าประกาศข่าว
และค่าตอบแทนการทำงานอื่นๆ ของฝ่ายข่าว 
ให้เป็นไปตามระเบียบ และส่งต่อให้หน่วยงาน
ด้านทรัพยากรบคุคล 

 การเบิกค่าล่วงเวลาของพนักงาน
เป็นไปอย่างถูกต้องตรงตาม
กำหนดและระเบียบ 
และการบริหารจัดการเอกสารมี
ประสิทธิภาพ 

จัดทำข้อมูลค่าใช้จ่ายและวเิคราะห์การใช้จ่าย  มีข้อมูลการวเิคราะห์ค่าใช้จ่าย
เสนอต่อผูบ้ริการของสำนักข่าว
อย่างสม่ำเสมอ 

2.ด้านธุรการและจดัซื้อ 
จัดจ้าง 

จัดซื้อ จัดหาเครื่องเขียนหรืออุปกรณส์ำนักงาน 
หรือแจ้งซ่อม/ส่งซ่อมอุปกรณ์-เครือ่งใช้
สำนักงาน 

 สำนักข่าวมีอุปกรณ์ เครื่องใช้
สำนักงานรวมถึงรายการข่าวหรือ
ผู้ผลิตรายการข่าวท่ีเพยีงพอ มี
ประสิทธิภาพ ถูกต้องและรวดเร็ว จัดซื้อ จัดหารายการและ/หรือผูผ้ลิตรายการ

ข่าว 
 

ควบคุมการเบิกจ่ายอุปกรณส์ำนักงาน 
โดยเฉพาะวัสดสุิ้นเปลือง เช่น เทปข่าวให้
เหมาะสมการปรมิาณงาน 

 

ศึกษาค้นคว้าทำความเข้าใจงาน และ
กฎระเบียบปฏิบตัิใหม่ ๆ เพื่อแกไ้ขปัญหาต่างๆ 
ได้เหมาะสมกับสถานการณ ์

 

3.ให้คำแนะนำทีมงาน เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำทีมงานในเรื่อง
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง การจัดระบบข้อมูลและการ
วิเคราะห ์

 ทีมงานมีความเข้าใจ มีทักษะ
และสามารถปฏิบัตไิด้ถูกต้องตาม
ระบบและระเบียบที่เกีย่วข้อง 

4.ประสานงานและ
สนับสนุน 

จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร เช่น  
KPI บุคลากรของสำนักข่าว และเอกสาร
ประสานงานต่างๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย เช่น 
ร่างจดหมายออก,ทำบันทึกขออนุมัติ,คัดแยก
แฟกซ-์จดหมาย,จองตั๋วเครื่องบิน,ฯลฯ และ
ติดตามผลของการประสานงานจนลุล่วง 

 การบริหารสำนักข่าวไดร้ับการ
สนับสนุนอย่างมีประสิทธิภาพ 
รวดเร็ว ถูกต้อง 

ประสานงาน เช่น สถานท่ีจอดรถถ่ายทอด, จุด
ติดตั้งจานดาวเทียม,การขออนุญาตใช้สถานท่ี 
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ความรับผิดชอบหลัก 
(Key Responsibilities) 

กิจกรรมงาน 
(Key Activities) 

% เวลาใน
การทำงาน 

เป้าหมายความสำเรจ็ของงาน 
(KPIs) 

เป็นต้น และติดตามผลของการประสานงานจน
ลุล่วง 

5.งานอ่ืนๆที่ได้รับ
มอบหมาย 

ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมายด้วย
ความราบรื่น เรียบร้อย 

 งานท่ีได้รับมอบหมายสำเร็จ
ลุล่วง 

 100%  
 

4.ความสามารถประจำตำแหน่งงาน (Position Competencies) 

สมรรถนะหลกัประจ ำส ำนัก (Core Competency) สมรรถนะประจ ำต ำแหน่งงำน (Functional Competency) 

1. Professional : มุง่มัน่ในคุณภำพ รบัผดิรบัชอบ กลำ้
หำญต่อควำมถูกตอ้ง 

2. Integrity : จรยิธรรมวชิำชพี 
3. Agility : กำรปรบัตวัทีส่อดคลอ้งกบัทศิทำงและ

สถำนกำรณ์ขององคก์ร 
4. Empathy : ควำมสำมำรถในกำรเขำ้ใจควำมรูส้กึของ

ผูอ้ื่น 

1. ความรู้กระบวนการผลติข่าว 

2. ความคิดรเิริม่สร้างสรรค ์

3. การทำงานเป็นทีม 

4. ความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ  

5. ความรู้ในระเบียบ และขั้นตอนการปฏิบัติงานของ

สำนักข่าว และ ส.ส.ท. 

6. ทักษะการทำงานภายใต้แรงกดดัน  

7. ทักษะการสื่อสารและประสานงาน 

 

 

5.คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)  

วุฒิการศึกษา (Education Background) 
ปริญญาตร ี สาขาวิชา(Major)  

หรือ (or) 
บริหารทั่วไปและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

ปวส. 

ประสบการณ์การทำงาน (Professional Experiences) 
ประสบการณ์ :  

อย่างน้อย (Minimum Requirement)        3-5       ปี (Years) 

ใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) (Certification)   

ทักษะด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Software)  Microsoft Office 

ทักษะโปรแกรมพิเศษตามตำแหนง่งาน  

(Specialization Program) 
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ทักษะด้านภาษา (Language Literacy) 

ภาษา (Language) 
พูด 

(Speaking) 
ฟัง 

(Listening) 
อ่าน 

(Reading) 
เขียน 

(Writing) 

การทดสอบนานาชาติ
ที่ยอมรับ 

(TOEIC score, Etc.) 

ภาษาอังกฤษ (English) ด ี ด ี ด ี ด ี - 

ภาษาอื่นๆ (โปรดระบุ)           

 

 

ผู้จัดทำ 
 (Prepared By) 

ผู้อนุมัติ 
 (Approved By) 

ผู้ดำรงตำแหน่ง 
 (Acknowledge By) 

 
 
(...........................................................) 

 
 

(...........................................................) 

 
 

(...........................................................) 
(ตำแหน่ง) (ตำแหน่ง) (ตำแหน่ง) 

......../......../............ ......../......../............ ......../......../............ 
 

 

  

 

  

ส ำนักทรพัยำกรมนุษย ์  
:  ตรวจทำน/บนัทกึ 

 
 

(..............………………………………………) 
…………../……......../………... 
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องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 

แบบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description) 

1.ข้อมูลตำแหน่งงาน (Job Details) 

ช่ือตำแหน่ง(ไทย) เจ้าหน้าท่ีสนับสนุนการบริหาร
สำนักข่าว 

กลุ่มงาน  

ช่ือตำแหน่ง(อังกฤษ)  กลุ่ม/ฝ่าย  
ตำแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง ผู้จัดการกลุ่มสนับสนุนการบริหาร

สำนักข่าว 
ด้าน  

ตำแหน่งผู้ใต้บังคับบญัชาโดยตรง  สำนัก ข่าว 
 

2.วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose) 

ดำเนินการและปฏิบัติงานในเรื่องการจัดทำเอกสาร การจัดซื้อจดัจ้าง การทำรายการของสนข. รวบรวมข้อมูลอุปกรณ์ฯ สรุป
การประชุมของสำนักข่าว ในภาระกิจที่ไดร้ับมอบหมายให้กับผู้บริหารสำนักฯ  ให้การสนับสนุนในงานอ่ืนๆกับทีมข่าว 

 

3.ความรับผิดชอบหลักและเป้าหมายของตำแหน่งงาน  (Job Responsibilities and Goals) 

ความรับผิดชอบหลัก 
(Key Responsibilities) 

กิจกรรมงาน 
(Key Activities) 

% เวลาใน
การทำงาน 

เป้าหมายความสำเรจ็ของงาน 
(KPIs) 

1.ด้านการเงิน-บัญช ี ตั้งเบิกเงินทดรองจ่ายเพื่อการปฏบิัติงานนอก
สถานท่ีของทีมข่าว รวมทั้งการปฏบิัติงาน
รายงานสด 

 ผู้สื่อข่าวสามารถออกไป              
ปฏิบัติงานได้ โดยไมม่ีปัญหาเรื่อง
การเงินในการทำข่าว 

ติดตาม เช็ค ค่าใช้จ่ายหรือเงินยมืทดรองจาก
ฝ่ายบัญชีใหไ้ด้ตามกำหนดก่อนการออกไป
ปฏิบัติงานของทีมข่าว 

 

ติดตาม แจ้งเตือนทีมข่าว เรื่องการเคลยีร์
ค่าใช้จ่ายเมื่อทีมข่าวกลับมาจากทำข่าว 

 

ตรวจสอบความถูกต้องของใบเสรจ็ต่างๆ รวมถึง
ค่าใช้จ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบ 

 สามารถเคลยีร์ค่าใช้จ่ายในการ
ทำข่าวได้อย่างถูกต้องและ
รวดเร็ว 

รหัสตำแหน่ง       

รหัสหน่วยงาน       

รหัสสำนัก       



 

 
2 

ความรับผิดชอบหลัก 
(Key Responsibilities) 

กิจกรรมงาน 
(Key Activities) 

% เวลาใน
การทำงาน 

เป้าหมายความสำเรจ็ของงาน 
(KPIs) 

ทำเอกสารจา่ยค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของฝ่ายข่าว : ค่า
อ่านข่าว,ค่าข่าวภูมิภาค,บุคคลภายนอก,สำนัก
ข่าวต่างประเทศ,เบี้ยเสี่ยงภัยฯลฯ 

 สามารถทำจ่ายค่าตอบแทน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรัดกมุ 
ตรงตามกำหนดเวลา 

ตรวจสอบการเบิกคา่ล่วงเวลา,ค่าประกาศข่าว
และค่าตอบแทนการทำงานอื่นๆ ของฝ่ายข่าว 
ให้เป็นไปตามระเบียบ และส่งต่อให้หน่วยงาน
ด้านทรัพยากรบคุคล 

 การเบิกค่าล่วงเวลาของพนักงาน
เป็นไปอย่างถูกต้องตรงตาม
กำหนดและระเบียบ 
และการบริหารจัดการเอกสารมี
ประสิทธิภาพ 

จัดทำข้อมูลค่าใช้จ่ายและวเิคราะห์การใช้จ่าย  มีข้อมูลการวเิคราะห์ค่าใช้จ่าย
เสนอต่อผูบ้ริการของสำนักข่าว
อย่างสม่ำเสมอ 

2.ด้านธุรการและจดัซื้อ 
จัดจ้าง 

จัดซื้อ จัดหาเครื่องเขียนหรืออุปกรณส์ำนักงาน 
หรือแจ้งซ่อม/ส่งซ่อมอุปกรณ์-เครือ่งใช้
สำนักงาน 

 สำนักข่าวมีอุปกรณ์ เครื่องใช้
สำนักงานรวมถึงรายการข่าวหรือ
ผู้ผลิตรายการข่าวท่ีเพยีงพอ มี
ประสิทธิภาพ ถูกต้องและรวดเร็ว จัดซื้อ จัดหารายการและ/หรือผูผ้ลิตรายการ

ข่าว 
 

ควบคุมการเบิกจ่ายอุปกรณส์ำนักงาน 
โดยเฉพาะวัสดสุิ้นเปลือง เช่น เทปข่าวให้
เหมาะสมการปรมิาณงาน 

 

ศึกษาค้นคว้าทำความเข้าใจงาน และ
กฎระเบียบปฏิบตัิใหม่ ๆ เพื่อแกไ้ขปัญหาต่างๆ 
ได้เหมาะสมกับสถานการณ ์

 

3.ประสานงานและ
สนับสนุน 

จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร เช่น  
KPI บุคลากรของสำนักข่าว และเอกสาร
ประสานงานต่างๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย เช่น 
ร่างจดหมายออก,ทำบันทึกขออนุมัติ,คัดแยก
แฟกซ-์จดหมาย,จองตั๋วเครื่องบิน,ฯลฯ และ
ติดตามผลของการประสานงานจนลุล่วง 

 การบริหารสำนักข่าวไดร้ับการ
สนับสนุนอย่างมีประสิทธิภาพ 
รวดเร็ว ถูกต้อง 

ประสานงาน เช่น สถานท่ีจอดรถถ่ายทอด, จุด
ติดตั้งจานดาวเทียม,การขออนุญาตใช้สถานท่ี 
เป็นต้น และติดตามผลของการประสานงานจน
ลุล่วง 
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ความรับผิดชอบหลัก 
(Key Responsibilities) 

กิจกรรมงาน 
(Key Activities) 

% เวลาใน
การทำงาน 

เป้าหมายความสำเรจ็ของงาน 
(KPIs) 

4.งานอ่ืนๆที่ได้รับ
มอบหมาย 

ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมายด้วย
ความราบรื่น เรียบร้อย 

 งานท่ีได้รับมอบหมายสำเร็จ
ลุล่วง 

 100%  
 

 

 

4.ความสามารถประจำตำแหน่งงาน (Position Competencies) 

สมรรถนะหลกัประจ ำส ำนัก (Core Competency) สมรรถนะประจ ำต ำแหน่งงำน (Functional Competency) 

1. Professional : มุง่มัน่ในคุณภำพ รบัผดิรบัชอบ กลำ้
หำญต่อควำมถูกตอ้ง 

2. Integrity : จรยิธรรมวชิำชพี 
3. Agility : กำรปรบัตวัทีส่อดคลอ้งกบัทศิทำงและ

สถำนกำรณ์ขององคก์ร 
4. Empathy : ควำมสำมำรถในกำรเขำ้ใจควำมรูส้กึของ

ผูอ้ื่น 

1. ความรู้กระบวนการผลติข่าว 

2. ความคิดรเิริม่สร้างสรรค ์

3. การทำงานเป็นทีม 

4. ความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ  

5. ความรู้ในระเบียบ และขั้นตอนการปฏิบัติงานของ

สำนักข่าว และ ส.ส.ท. 

6. ทักษะการทำงานภายใต้แรงกดดัน  

7. ทักษะการสื่อสารและประสานงาน 

 

 

 

5.คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)  

วุฒิการศึกษา (Education Background) 
ปริญญาตร ี สาขาวิชา(Major)  

หรือ (or) 
บริหารทั่วไปและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

ปวส. 

ประสบการณ์การทำงาน (Professional Experiences) 
ประสบการณ์ :  

อย่างน้อย (Minimum Requirement)        0-3       ปี (Years) 

ใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) (Certification)   

ทักษะด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Software)  Microsoft Office 

ทักษะโปรแกรมพิเศษตามตำแหนง่งาน  

(Specialization Program) 
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ทักษะด้านภาษา (Language Literacy) 

ภาษา (Language) 
พูด 

(Speaking) 
ฟัง 

(Listening) 
อ่าน 

(Reading) 
เขียน 

(Writing) 

การทดสอบนานาชาติ
ที่ยอมรับ 

(TOEIC score, Etc.) 

ภาษาอังกฤษ (English) ด ี ด ี ด ี ด ี - 

ภาษาอื่นๆ (โปรดระบุ)           

 

 

ผู้จัดทำ 
 (Prepared By) 

ผู้อนุมัติ 
 (Approved By) 

ผู้ดำรงตำแหน่ง 
 (Acknowledge By) 

 
 
(...........................................................) 

 
 

(...........................................................) 

 
 

(...........................................................) 
(ตำแหน่ง) (ตำแหน่ง) (ตำแหน่ง) 

......../......../............ ......../......../............ ......../......../............ 
 

 

  

 

  

ส ำนักทรพัยำกรมนุษย ์  
:  ตรวจทำน/บนัทกึ 

 
 

(..............………………………………………) 
…………../……......../………... 



 

 
1 

 

 

 

 

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 

แบบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description) 

1.ข้อมูลตำแหน่งงาน (Job Details) 

ช่ือตำแหน่ง(ไทย) หัวหน้าผู้ช่วยช่างภาพ  กลุ่มงาน  
ช่ือตำแหน่ง(อังกฤษ)  กลุ่ม/ฝ่าย  
ตำแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง ผู้จัดการกลุ่มสนับสนุนการบริหาร

สำนักข่าว 
ด้าน  

ตำแหน่งผู้ใต้บังคับบญัชาโดยตรง ผู้ช่วยช่างภาพ สำนัก ข่าว 
 

2.วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose) 

บริหารจดัการ ดูแล ผู้ช่วยช่างภาพ การจัดยานพาหนะ สำหรับผู้ช่วยช่างภาพ เพื่อออกไปตามกำหนดการข่าวท่ีกองบรรณาธิการ
ได้กำหนดไว้ในแตล่ะวันและทำหน้าท่ีผู้ช่วยช่างภาพในการทำข่าว 

 

3.ความรับผิดชอบหลักและเป้าหมายของตำแหน่งงาน  (Job Responsibilities and Goals) 

ความรับผิดชอบหลัก 
(Key Responsibilities) 

กิจกรรมงาน 
(Key Activities) 

% เวลาใน
การทำงาน 

เป้าหมายความสำเรจ็ของงาน 
(KPIs) 

1.การปฏิบัติการสนับสนุน
การผลิตภาพข่าว 

บริหารจดัการผู้ช่วยช่างภาพ ให้ไป
ปฏิบัติงานตามกำหนดการข่าวในแต่ละวัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

75% การบริหารจัดการผู้ช่วยช่างภาพ
อย่างเหมาะสมในแตล่ะวันตาม
กำหนดการข่าว โดยเฉพาะกรณี
เร่งด่วน 

ขับรถรับส่งทีมงานข่าวให้ถึงที่หมายอย่าง
ปลอดภัย ทันตามกำหนด 

10% 
 

ทีมข่าวไปถึงจุดหมายปลายทาง
ให้ตรงเวลาและปลอดภัย 

ช่วยติดตั้งอุปกรณ์การบันทึกภาพและเสียง 
รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมท่ัวไปในการทำ
ข่าว 
สนับสนุนและอำนวยความสะดวกทั่วไป
ให้กับทีมข่าวในการทำข่าว 

2.การดูแลรักษารถและ
อุปกรณ ์

ให้คำปรึกษา แนะนำการทำงาน ช่วยแก้ไข
ปัญหาเฉพาะแกผู่้ช่วยช่างภาพ 

10% คำแนะนำเพื่อการทำงานและ
แก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ 

รหัสตำแหน่ง       

รหัสหน่วยงาน       

รหัสสำนัก       
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ความรับผิดชอบหลัก 
(Key Responsibilities) 

กิจกรรมงาน 
(Key Activities) 

% เวลาใน
การทำงาน 

เป้าหมายความสำเรจ็ของงาน 
(KPIs) 

3.งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมายด้วย
ความราบรื่น เรียบร้อย 

5% งานท่ีได้รับมอบหมายสำเร็จ
ลุล่วง 

 100%  
 

 

4.ความสามารถประจำตำแหน่งงาน (Position Competencies) 

สมรรถนะหลกัประจ ำส ำนัก (Core Competency) 
สมรรถนะประจ ำต ำแหน่งงำน (Functional 

Competency) 
1. Professional : มุง่มัน่ในคุณภำพ รบัผดิรบัชอบ กลำ้

หำญต่อควำมถูกตอ้ง 
2. Integrity : จรยิธรรมวชิำชพี 
3. Agility : กำรปรบัตวัทีส่อดคลอ้งกบัทศิทำงและ

สถำนกำรณ์ขององคก์ร 
4. Empathy : ควำมสำมำรถในกำรเขำ้ใจควำมรูส้กึของ

ผูอ้ื่น 

1. ความรู้กระบวนการผลติข่าว 

2. ความคิดรเิริม่สร้างสรรค ์

3. การทำงานเป็นทีม 

4. ทักษะการให้คำปรึกษา 

5. การตัดสินใจและแก้ไขปญัหา  

(Problem Solving & Decision Making) 

6. การวางแผน และควบคุม ตดิตาม  

(Planning & Controlling) 

7. ความรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพข่าว 

8. ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ข่าวในปัจจุบัน 

9. ความรู้เรื่องเทคโนโลยีการควบคุมอุปกรณ์รายงาน

สดผา่นอุปกรณ์ 3G 

10. ทักษะการใช้อุปกรณ์การถา่ยภาพ 

11. ทักษะการตัดต่อวิดีโอ 
 

 

 

5.คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)  

วุฒิการศึกษา (Education Background) 
ปริญญาตร ี สาขาวิชา(Major)  

หรือ (or) 
นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชนฯลฯ 

 

ประสบการณ์การทำงาน (Professional Experiences) 
ประสบการณ์ :  

อย่างน้อย (Minimum Requirement)         5       ปี (Years) 

ใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) (Certification)   
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ทักษะด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Software)  Microsoft Office 

ทักษะโปรแกรมพิเศษตามตำแหนง่งาน  

(Specialization Program) 
 

ทักษะด้านภาษา (Language Literacy) 

ภาษา (Language) 
พูด 

(Speaking) 
ฟัง 

(Listening) 
อ่าน 

(Reading) 
เขียน 

(Writing) 

การทดสอบนานาชาติ
ที่ยอมรับ 

(TOEIC score, Etc.) 

ภาษาอังกฤษ (English) ด ี ด ี ด ี ด ี - 

ภาษาอื่นๆ (โปรดระบุ)           

 

ผู้จัดทำ 
 (Prepared By) 

ผู้อนุมัติ 
 (Approved By) 

ผู้ดำรงตำแหน่ง 
 (Acknowledge By) 

 
 
(...........................................................) 

 
 

(...........................................................) 

 
 

(...........................................................) 
(ตำแหน่ง) (ตำแหน่ง) (ตำแหน่ง) 

......../......../............ ......../......../............ ......../......../............ 
 

 

  

 

  

ส ำนักทรพัยำกรมนุษย ์  
:  ตรวจทำน/บนัทกึ 

 
 

(..............………………………………………) 
…………../……......../………... 
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องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 

แบบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description) 

1.ข้อมูลตำแหน่งงาน (Job Details) 

ช่ือตำแหน่ง(ไทย) ผู้ช่วยช่างภาพ  กลุ่มงาน  
ช่ือตำแหน่ง(อังกฤษ)  กลุ่ม/ฝ่าย  
ตำแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง หัวหน้าผู้ช่วยช่างภาพ ด้าน  
ตำแหน่งผู้ใต้บังคับบญัชาโดยตรง  สำนัก ข่าว 

 

2.วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose) 

ขับรถรับส่งทีมงานข่าว เพื่อออกไปตามกำหนดการข่าวที่กองบรรณาธิการได้กำหนดไว้ในแต่ละวัน และทำหน้าท่ีผู้ช่วยช่างภาพ
ในการติดตั้งอุปกรณ์ทำข่าว 

 

3.ความรับผิดชอบหลักและเป้าหมายของตำแหน่งงาน  (Job Responsibilities and Goals) 

ความรับผิดชอบหลัก 
(Key Responsibilities) 

กิจกรรมงาน 
(Key Activities) 

% เวลาใน
การทำงาน 

เป้าหมายความสำเรจ็ของงาน 
(KPIs) 

1.การปฏิบัติการสนับสนุน
การผลิตภาพข่าว 

ขับรถรับส่งทีมงานข่าวให้ถึงที่หมายอย่าง
ปลอดภัย ทันตามกำหนด 

55% 
 

ทีมข่าวไปถึงจุดหมายปลายทาง
อย่างตรงเวลาและปลอดภัย 

ช่วยติดตั้งอุปกรณ์การบันทึกภาพและเสียง 
รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมท่ัวไปในการทำ
ข่าว 

20% การถ่ายภาพไดร้ับความสะดวก
ราบรื่น 

สนับสนุนและอำนวยความสะดวกทั่วไป
ให้กับทีมข่าวในการทำข่าว 

10% ทีมงานได้รับความสะดวก 
ราบรื่นในการทำงาน 

2.การดูแลรักษารถ ดูแลรักษารถและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับรถ 10% ยานพาหนะพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
3.งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมายด้วย

ความราบรื่น เรียบร้อย 
5% งานท่ีได้รับมอบหมายสำเร็จ

ลุล่วง 
 100%  

 

 

 

 

รหัสตำแหน่ง       

รหัสหน่วยงาน       

รหัสสำนัก       
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4.ความสามารถประจำตำแหน่งงาน (Position Competencies) 

สมรรถนะหลกัประจ ำส ำนัก (Core Competency) 
สมรรถนะประจ ำต ำแหน่งงำน (Functional 

Competency) 
1. Professional : มุง่มัน่ในคุณภำพ รบัผดิรบัชอบ กลำ้

หำญต่อควำมถูกตอ้ง 
2. Integrity : จรยิธรรมวชิำชพี 
3. Agility : กำรปรบัตวัทีส่อดคลอ้งกบัทศิทำงและ

สถำนกำรณ์ขององคก์ร 
4. Empathy : ควำมสำมำรถในกำรเขำ้ใจควำมรูส้กึของ

ผูอ้ื่น 

1. ความรู้กระบวนการผลติข่าว 

2. ความคิดรเิริม่สร้างสรรค ์

3. การทำงานเป็นทีม 

4. ทักษะการให้คำปรึกษา 

5. การตัดสินใจและแก้ไขปญัหา  

(Problem Solving & Decision Making) 

6. การวางแผน และควบคุม ตดิตาม  

(Planning & Controlling) 

7. ความรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพข่าว 

8. ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ข่าวในปัจจุบัน 

9. ความรู้เรื่องเทคโนโลยีการควบคุมอุปกรณ์รายงาน

สดผา่นอุปกรณ์ 3G 

10. ทักษะการใช้อุปกรณ์การถา่ยภาพ 

11. ทักษะการตัดต่อวิดีโอ 

 

5.คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)  

วุฒิการศึกษา (Education Background) 
ปริญญาตร ี สาขาวิชา(Major)  

หรือ (or) 
นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชนฯลฯ 

 

ประสบการณ์การทำงาน (Professional Experiences) 
ประสบการณ์ :  

อย่างน้อย (Minimum Requirement)        3-5       ปี (Years) 

ใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) (Certification)   

ทักษะด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Software)  Microsoft Office 

ทักษะโปรแกรมพิเศษตามตำแหนง่งาน  

(Specialization Program) 
 

ทักษะด้านภาษา (Language Literacy) 

ภาษา (Language) 
พูด 

(Speaking) 
ฟัง 

(Listening) 
อ่าน 

(Reading) 
เขียน 

(Writing) 

การทดสอบนานาชาติ
ที่ยอมรับ 

(TOEIC score, Etc.) 

ภาษาอังกฤษ (English) ด ี ด ี ด ี ด ี - 

ภาษาอื่นๆ (โปรดระบุ)           
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ผู้จัดทำ 
 (Prepared By) 

ผู้อนุมัติ 
 (Approved By) 

ผู้ดำรงตำแหน่ง 
 (Acknowledge By) 

 
 
(...........................................................) 

 
 

(...........................................................) 

 
 

(...........................................................) 
(ตำแหน่ง) (ตำแหน่ง) (ตำแหน่ง) 

......../......../............ ......../......../............ ......../......../............ 
 

 

  

 

  

ส ำนักทรพัยำกรมนุษย ์  
:  ตรวจทำน/บนัทกึ 

 
 

(..............………………………………………) 
…………../……......../………... 
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องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 

แบบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description) 

1.ข้อมูลตำแหน่งงาน (Job Details) 

ช่ือตำแหน่ง(ไทย) เลขานุการชำนาญการ กลุ่มงาน  
ช่ือตำแหน่ง(อังกฤษ)  กลุ่ม/ฝ่าย  
ตำแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง ผู้อำนวยการสำนักข่าว ด้าน  
ตำแหน่งผู้ใต้บังคับบญัชาโดยตรง  สำนัก ข่าว 

 

2.วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose) 

เข้าร่วมประชุมและบันทึก การประชุมแผนข่าวประจำวัน-ประจำสัปดาห์ ช่วยติดตาม เก็บข้อมลูการปฏิบัติงานของทีมข่าวให้
เป็นไปตามแผนงาน รวมถึงประสานงานกับเลขานุการผู้บรหิารสำนกัต่างๆหรือผู้ประสานจากหน่วยงานนอกองค์กร เรื่องนัด
หมายประชุม-กิจกรรมต่างๆ ของสำนักข่าวและตรวจสอบเอกสารงานต่างๆ ให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบยีบของ ส.ส.ท. ก่อน
เสนอ ผอ.สำนักข่าว 

 

3.ความรับผิดชอบหลักและเป้าหมายของตำแหน่งงาน  (Job Responsibilities and Goals) 

ความรับผิดชอบหลัก 
(Key Responsibilities) 

กิจกรรมงาน 
(Key Activities) 

% เวลาใน
การทำงาน 

เป้าหมายความสำเรจ็ของงาน 
(KPIs) 

1.ด้านเลขานุการ ประสานเตรียมและบันทึกการประชุม การ
ประชุมผู้บริหารสำนักข่าว  ประชุมภายในสำนัก
ข่าวและประชุมอื่นๆ 

40% การประชุม การนัดหมาย และ
งานเอกสารตา่งๆเป็นไปด้วย
ความเรยีบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ สามารถอ้างอิง
และทวนสอบได ้

ตรวจสอบ กลั่นกรองเอกสารต่างๆ ให้ถูกต้อง 
และเป็นไปตามระเบียบของ ส.ส.ท. ก่อนเสนอ
ผู้อำนวยการสำนักลงนาม 
ประสานงาน นัดหมายประชุม พบปะ  
การเดินทาง ท้ังภายใน/ภายนอก เพื่อให้การไป
ปฏิบัติภารกิจของผอ.สำนักข่าวใหเ้ป็นไปอย่าง
เหมาะสมและทันเวลา    
ร่าง / พิมพ์บันทึกงานต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

รหัสตำแหน่ง       

รหัสหน่วยงาน       

รหัสสำนัก       
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ความรับผิดชอบหลัก 
(Key Responsibilities) 

กิจกรรมงาน 
(Key Activities) 

% เวลาใน
การทำงาน 

เป้าหมายความสำเรจ็ของงาน 
(KPIs) 

จัดเก็บเอกสารและหนังสือเข้า-ออก สำเนาคำสั่ง 
ประกาศ รายงานการประชุมและหนังสือเอกสาร
ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 

2.ด้านสนับสนุนการ
ดำเนินงานสำนักข่าว 

เข้าร่วมการประชุม-บันทึกประชุม แผน/หมาย
ข่าวประจำวัน-ประจำสัปดาห์ ส่งต่อแผนข่าวและ
ประเด็นนั้นๆให้กองบรรณาธิการ และผูเ้กี่ยวข้อง
เพื่อดำเนินการต่อ 

30% การบริหารงานและการ
ดำเนินงานของกองบก.ข่าว
และทีมข่าวเป็นไปอย่าง
ราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 
ผู้บริหารได้รับข้อมลูเพื่อ
ประโยชน์ในด้านการบรหิาร
และวางแผนได ้

ช่วยกองบก.พิจารณาและบริหารหมายข่าวและ
ทีมสนับสนุน ในที่ประชุมหมายข่าวทุกวันจันทร์-
ศุกร์ เวลา 16.00 น. ให้เหมาะสมกับหมายงาน
และกำลังคน 
ช่วยติดตาม เก็บข้อมูลการปฏิบตัิงานของทีมข่าว 
ว่าเป็นไปตามแผนงานจากท่ีประชุมข่าวหรือไม่
เป็นรายสัปดาห ์

3.อำนวยการและให้
คำปรึกษา 

ให้คำปรึกษา ข้อมูลเพิม่เตมิ ข้อแนะนำต่างๆ เพื่อ
ประกอบการดำเนินการกิจกรรมใดๆของสำนัก
ข่าว เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ ตามขั้นตอน 

10% กองบก.สามารถดำเนินการ
ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และภารกิจของคกก.ฯดำเนิน
ไปได้อย่างราบรื่น ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นศูนย์กลางข้อมลูข่าวสารรบัเข้า

และส่งออก สำหรับการวินจิฉัยสั่งการของ
ผู้อำนวยการสำนักข่าวท้ังข้อมูลข่าวสารภายใน
และข้อมลูข่าวสารภายนอก 

10% 

4.งานอ่ืนๆ ทีได้รับ
มอบหมาย 

ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 10% งานท่ีได้รับมอบหมายสำเร็จ 
ลุล่วงเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ราบรื่น 

 100%  
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4.ความสามารถประจำตำแหน่งงาน (Position Competencies) 

สมรรถนะหลกัประจ ำส ำนัก (Core Competency) 
สมรรถนะประจ ำต ำแหน่งงำน (Functional 

Competency) 
1. Professional : มุง่มัน่ในคุณภำพ รบัผดิรบัชอบ กลำ้หำญต่อ

ควำมถูกตอ้ง 
2. Integrity : จรยิธรรมวชิำชพี 
3. Agility : กำรปรบัตวัทีส่อดคลอ้งกบัทศิทำงและสถำนกำรณ์

ขององคก์ร 
4. Empathy : ควำมสำมำรถในกำรเขำ้ใจควำมรูส้กึของผูอ้ื่น 

1. ความรู้กระบวนการผลติข่าว 

2. ความคิดรเิริม่สร้างสรรค์ 

3. การทำงานเป็นทีม 

4. ความรู้ในระเบียบ สายงาน โครงสร้าง

ของ ส.ส.ท. 

5. ความรู้ในสถานการณ์ข่าวปจัจุบัน 

6. ทักษะการบริหารจัดการเวลา 

7. ทักษะด้านโปรแกรมคอมพิวเตอรเ์บื้องต้น 

8. ทักษะการจับประเด็น 

9. ความละเอียดรอบคอบ 

 

5.คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)  

วุฒิการศึกษา (Education Background) 
ปริญญาตร ี สาขาวิชา(Major)  

หรือ (or) 
บริหารทั่วไปและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

ปวส. 

ประสบการณ์การทำงาน (Professional Experiences) 
ประสบการณ์ :  

อย่างน้อย (Minimum Requirement)       3-5     ปี (Years) 

ใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) (Certification)   

ทักษะด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Software)  Microsoft Office 

ทักษะโปรแกรมพิเศษตามตำแหนง่งาน  

(Specialization Program) 
 

ทักษะด้านภาษา (Language Literacy) 

ภาษา (Language) 
พูด 

(Speaking) 
ฟัง 

(Listening) 
อ่าน 

(Reading) 
เขียน 

(Writing) 

การทดสอบนานาชาติ
ที่ยอมรับ 

(TOEIC score, Etc.) 

ภาษาอังกฤษ (English) ด ี ด ี ด ี ด ี - 

ภาษาอื่นๆ (โปรดระบุ)           
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ผู้จัดทำ 
 (Prepared By) 

ผู้อนุมัติ 
 (Approved By) 

ผู้ดำรงตำแหน่ง 
 (Acknowledge By) 

 
 
(...........................................................) 

 
 

(...........................................................) 

 
 

(...........................................................) 
(ตำแหน่ง) (ตำแหน่ง) (ตำแหน่ง) 

......../......../............ ......../......../............ ......../......../............ 
 

 

  
ส ำนักทรพัยำกรมนุษย ์  

:  ตรวจทำน/บนัทกึ 
 
 

(..............………………………………………) 
…………../……......../………... 



Core Competency

HR Information SystemTPBS Career System

People Plan Review JF JD

OKRs

รายงานผลการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย ์ปี 2563



การพัฒนาระบบบรหิารผลการปฏบิตังิาน
(PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEM)

THAI PBS  since 2012



วตัถปุระสงคข์องระบบบรหิารผลการปฏบิตังิาน 
Performance Management System

5. เพ่ือเปนหลักประกันของ

ความอยูรอด และ

ความย่ังยืนขององคกร

4. สงเสริมบรรยากาศการทํางานที่สนับสนุนกัน

และชวยใหเกิดความสําเร็จระดับบุคคล

และระดับองคกร

1. เพ่ือถายทอด

เปาหมายของ

องคกรไปสู

เปาหมายการ

ทํางานของพนักงาน

2. มุงเนน

ผลการปฏิบัติงานของ

พนักงานที่จะชวยเพ่ิม

ประสิทธิภาพ

ผลการปฏิบัติงาน

ขององคกร

3.สงเสริมการสือ่สาร

และการสอนงานของ

หัวหนาและลูกนองอยาง

ตอเนื่องสม่ําเสมอ เพ่ือ

มุงสูการบรรลุเปาหมาย

ที่กําหนด

ส.ส.ท.ไดนํ้าระบบบรหิารผลการปฏบิัตงิานมาใชใ้นการขับเคลือ่นเป้าหมายขององคก์รมาตัง้แต่ปลายปี 
2554 โดยเริม่ใหม้ผีลตอ่การกําหนด KPI และใชป้ระเมนิผลการปฏบิตังิานของผูอํ้านวยการสํานัก และผูจั้ดการ
ฝ่ายกอ่น และไดเ้ริม่นํามาใชท้ั่วทัง้องคก์ร คอืขยายลงมาถงึระดบัพนักงานในปี 2559



ตวัชีว้ัด                                               
ระดบั

องคก์ารการกําหนด
ตวัชีว้ัด                          

ระดบัสํานัก

การกําหนดตวัชีว้ดั                          
ระดบัฝ่ายงาน

การกําหนดตวัชีว้ดัรายบคุคล

ชีว้ดัความสําเร็จในการดาํเนนิ  
กลยทุธ/์ยทุธศาสตร ์                  
ระดบัองคก์าร Corporate KPIs

ใชเ้พือ่ชีว้ดัความสาํเร็จในการทาํงานของแตล่ะตาํแหนง่งาน Individual KPIs

ใชเ้พือ่ชีว้ดั
ความสําเร็จในการ
ดําเนนิงาน ระดบัฝ่าย
รวมท ัง้งานประจาํตาม
ภารกจิของฝ่ายงาน
Section KPIs 

3

ใชเ้พือ่ชีว้ดัความสําเร็จใน
การดําเนนิกลยทุธ ์ระดบั
สํานกั รวมท ัง้งานประจาํ
ตามภารกจิของสาํนกั
Department KPIs 

การถา่ยทอดเป้าหมายองคก์รสูเ่ป้าหมายพนกังาน



เสรมิความเขม้แข็งของระบบบรหิารผลงานดว้ย OKRs 
(Objective Key Results)

ในปี 2563 ส.ส.ท.ไดจ้ดัตัง้หน่วยงานขบัเคลื่อนยทุธศาสตรร์ปูแบบพเิศษทีม่ลีกัษณะ Content Based Unit 

ขึน้จาํนวน 4 หน่วยงาน เพื่อผลติเน้ือหาตอบสนองต่อกลุ่มผูช้มเฉพาะกลุ่มดว้ยรปูแบบการนําเสนอและช่องทาง

ใหม่ๆทีห่ลากหลาย เช่น Transmedia จงึไดศ้กึษาและนําระบบวธิกีารตัง้เป้าหมายเพื่อวดัผลความสาํเรจ็แบบ

Objective Key Results (OKRs) เขา้มาเสรมิเพือ่ขบัเคลื่อนเป้าหมายระยะสัน้ในลกัษณะ Quick Win



โครงสร้างกลุ่มขบัเคล่ือนยทุธศาสตรร์ปูแบบพิเศษ จาํนวน 4 ศนูย์
(ตามมติ กนย.วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2562)

ẃّ₤Ŭּףī ĵ ₤Ŭ
ų ỳּש۷ ّ₤ŬẀǺī ₤ǻ ẃςẃςŪς

ẁ۷ŬǺẃּُקỳẃ₤ǻẀ₤ǻ‾ Ū₤ĵ ẃּףĵ Į ſ
⅜Ǿ‾ Ŭ⅝Ǻŭ ₤Ǻẃ₤ū₤ǻŦ ‾

ẁ۷ŬǺẃּُקỳẃ₤ū₤ǻŦ ‾
⅛ŵּُקỳ⅛ŧ ،ī ⅜Ǿ‾ Į ǻỳŭ Į ǻּףẀ ẁ۷ŬǺ Thai PBS World ẁ۷ŬǺŵּףŝ Ŭ₤ī ₤ǻẃּُקỳẃ₤ǻ

ŧ ŭءǺŵּףŬŷ₤ּש ءŨּף

Б⅛ẃŬỳ⅛ŬּُתỳẄ₤⅞Ŭǻ۷Ų⅜ŭ ŭ Ūǻ₤Ŭẃſ ⅛ًŧ ًǺ
⅛ŵּُקỳ⅞Ẅּש⅛ī ŧء ī ₤ǻ⅛Ĭ ũٍĵ₤ּש ⅜Ǿ‾ Ǻỳſ ǻּףŭ
Б⅛Ų؛ŬĮ Ǿּףĵ Ĭ ỳſּש ۷Ǿ⅛ŵּُקỳų Ǿּףī ŧ ‾Ŭ⅜Ǿּף
Ķּףŧ Ūّ₤Ŭ⅝Ǻŭ ₤Ǻẃ₤ū₤ǻŦ ‾
Бẃǻּש₤ĵ ī ǻ‾ ŭ ẀŬī ₤ǻſ ًẃּצẀŬǻּצẀſ ī ŭּף
Ųǻ‾ ⅛ŧ ،ŬŪ₤ĵ ẃּףĵ Į ſ ŪּًקǺּקּףĵ ǺُŬ

Бẃּצĵ ⅛ẃǻءſ ī ₤ǻ⅛ǻًǺŬǻ۷ּשĬ ỳĵ ⅛ŧ ،ī ỳǺּצ₤ĵ
ẃỳŧ Į Ǿּשỳĵ ī ŭּף ŵּףŝ Ŭ₤ī ₤ǻĬ ỳĵ ĸּצẀĵ ẀּףǺ ⅜Ǿ‾
Ũỳŭ ẃŬỳĵ Ũּצỳī ₤ǻſ ًŪּףī Ẃ‾ ⅜Ẅּצĵ ỳŬ₤Į Ũ
Б⅛Ų؛ŬŵּُתŬŪּًק⅜Ǿī ⅛ŲǾּًקǺŬŲǻ‾ ẃŭ ī ₤ǻŦ Ĭ ỳĵ
Į ǻỳŭ Į ǻּףẀ ⅝ǻĵ ⅛ǻًǺŬ ĸ٥ſ ĸŬ
Б⅛Ų؛ŬŵּُתŬŪּًקǻּצẀſ ŲŎءŭ īءŨּף ₤ǻĬ ỳĵ ŵּףŬūſ Ũǻء
⅜Ǿ‾ ⅛Į ǻُỳĬ Ūّ₤ĵּקǺŪً₤ּצ ₤Ŭ⅛ŵּُקỳ⅛ŧ ،ī ⅜Ǿ‾
Į ǻỳŭ Į ǻּףẀ
Бẃǻּש₤ĵ ǻ‾ ŭ ŭ Ŭء⅛ẀẁẃּُקỳŪּًק⅛Ẅſ ₤‾ ẃſ Ũּצỳī ₤ǻ
⅛ǻًǺŬǻ۷ּשĬ ỳĵ ⅛ŧ ،ī ⅜Ǿ‾ Į ǻỳŭ Į ǻּףẀ ųּצ₤Ŭ⅛ŬּُתỳẄ₤
⅜Ǿ‾ ĸּצỳĵ Ū₤ĵ Ũּצ₤ĵ Ш Ĭ ỳĵ �ŪǺŵًŭ ً⅛ỳẃ

Бẃǻּש₤ĵ ⅜ŭ ǻŬŧ  Thai PBS World ⅞Ẅּש
⅛Ų؛Ŭẃּُקỳẃ₤ū₤ǻŦ ‾ ŷ₤Ẃ₤ỳּףĵ ī ǼẂỳּףŬŧ ŭּף
ẄŬּٍקĵ Ĭ ỳĵ Ųǻ‾ ⅛Ūẁ�ŪǺ ⅜Ǿ‾ ⅞Ẅּש⅝Ǿī �ŧ ּש
ǻ۷ּשĶּףī

Б⅛ẃŬỳ⅛ŬּُתỳẄ₤⅜Ǿ‾ Ẁءūًī ₤ǻī ₤ǻẃּُקỳẃ₤ǻŧ Ŭ₤ּש
ŷּףǺŵءŭ ‾Ǿ⅜ءŨּף ẃ₤ū₤ǻŦ ‾ ŷּףǺŨּצ₤ĵ Ш ⅛ŵּُקỳŬّ₤ſ ₤
Ųǻ‾ ſ ẀǾ⅛Ų؛ŬĮ Ẁ₤ſ ǻ۷ּשŪּًקẃ₤ſ ₤ǻũ⅞ĸּש�ŧ Ŭī⅞ּש ₤ǻ
ỳŭ ǻſ ẃּُקỳ ⅜Ǿ‾ Ųǻ‾ ĸ₤ĸŬ Ūּתּףĵ ⅞ŬŲǻ‾ ⅛Ūẁ
�ŪǺ⅜Ǿ‾ ŷ۷ſ ŷ₤Įء ỳ₤⅛ซ ًǺŬ
Бŵּףŝ Ŭ₤ǻ‾ ŭ ŭ ī ₤ǻẃּُקỳẃ₤ǻ⅝ŧ Ǻ⅞ĸּש⅛ŪĮ ⅝Ŭ⅝ǾǺً
Ūּًק⅛ĸּُקỳſ ⅝Ǻĵ Ĭ ỳſּש ۷Ǿī ŭּף ŷ۷ſ ŊּפŲء Ŋ ₤⅞ŬŪּשỳĵ ũּקءŬ
Б ẃǻּש₤ĵ ī ǻ‾ ŭ ẀŬī ₤ǻſ ًẃּצẀŬǻּצẀſ ī ŭּף Ųǻ‾ ⅛ŧ ،Ŭ
Ū₤ĵ Ẁءĸ₤ī ₤ǻ ǻּצẀſ ī ŭּף  ẄŬּצẀǺĵ ₤ŬẀءĸ₤ī ₤ǻ 
ỳĵ Į ī ǻŷ₤Į ⅛ỳī ĸŬ ŷ₤Į ǻּףŖ ⅜Ǿ‾ ŷ₤Į Ųǻ‾ ĸ₤
ẃּףĵ Į ſ  ⅞Ẅּשſ ًŲǻ‾ ẃءŪūءŷ₤ŵŪّ₤ĵ ₤ŬǻּצẀſ ī Ŭּף







ผลประเมินการปฏิบติังาน

(OKRs)

กลุ่มขบัเคล่ือนยทุธศาสตรร์ปูแบบพิเศษ
ไตรมาส 1-4 /2563



การประเมินผลการปฏิบติังานกลุ่มขบัเคล่ือนยทุธศาสตรร์ปูแบบพิเศษ ไตรมาส 1-4 /2563

ẁ۷ŬǺẃּُקỳẃ₤ǻẀ₤ǻ‾ Ū₤ĵ ẃּףĵ Į ſ ⅜Ǿ‾ Ŭ⅝Ǻŭ ₤Ǻẃ₤ū₤ǻŦ ‾



การประเมินผลการปฏิบติังาน OKRs กลุ่มขบัเคล่ือนยทุธศาสตรร์ปูแบบพิเศษ ไตรมาส 1/2563

ẁ۷ŬǺẃּُקỳẃ₤ǻẀ₤ǻ‾ Ū₤ĵ ẃּףĵ Į ſ ⅜Ǿ‾ Ŭ⅝Ǻŭ ₤Ǻẃ₤ū₤ǻŦ ‾

Objective 1 :
นําเสนอเน้ือหานโยบายสาธารณะในรปูแบบทรานสมี์เดีย

เพ่ือให้เกิดการเข้าถึง และยอมรบัของกลุ่มเป้าหมาย

Objective 2 :
เป็นคลงัข้อมลูเพ่ือผลกัดนัและจดัทาํนโยบายสาธารณะ

Objective 3 :
สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกบัประเดน็ทางสงัคมอย่าง

ยัง่ยืน

งบประมาณ

23.18 ล้านบาท

บคุลากร รวม 25 อตัรา
พนักงาน ลกูจ้างโครงการ

KR 1 : อบรม Transmedia ให้ทีมงาน
KR 2 : เสนอช้ินงานในรปูแบบ Transmedia 10 เรื่อง
KR 3 : เพ่ิมจาํนวนผู้ชม Transmedia ในการผลิต 10 เรื่อง

KR 1 : จดัทาํ Web Page เพ่ือส่ือสารเน้ือหาสู่สาธารณะ

KR 2 : จดัทาํเน้ือหา Data Visualization

KR 1 : สร้างนวตักรรมแบบใหม่ในการขบัเคล่ือนประเดน็ทางสงัคม
KR 2 : จดัเวทีสาธารณะเพ่ือระดมความรู้ต่อประเดน็ในสงัคม

23 3

100%

81%

พร้อมใช้งาน

Q3/63

62% 4%

3%

138%
150%

125%



การประเมินผลการปฏิบติังานกลุ่มขบัเคล่ือนยุทธศาสตรร์ปูแบบพิเศษ ไตรมาส 2/2563

Objective 1 :
นําเสนอเน้ือหานโยบายสาธารณะใน

รปูแบบทรานสมี์เดีย เพ่ือให้เกิดการเข้าถึง

และยอมรบัของกลุ่มเป้าหมาย

Objective 2 : 
เป็นคลงัข้อมลูเพ่ือผลกัดนัและจดัทาํนโยบาย

สาธารณะ

งบประมาณ

- ล้านบาท

บคุลากร รวม 14 อตัรา
พนักงาน ลกูจ้างโครงการ

KR 1 :จดัอบรมทีมงานทุกคนให้มีทกัษะ ความรู้ และความคิดสร้างสรรคใ์น
งาน Transmedia
KR 2 :มีการนําเสนอช้ินงานในรปูแบบ Transmedia จาํนวน 10 เรื่อง

KR 3 : เพ่ิมจาํนวนผู้ชมรายการ โดยนําเสนอช้ินงานในรปูแบบ
Transmedia จาํนวน 10 เรื่อง ผ่านช่องทางต่าง ๆ

KR 1 : สร้างนวตักรรมแบบใหม่ในการขบัเคล่ือนประเดน็ทางสงัคม
KR 2 : จดัเวทีสาธารณะเพ่ือระดมความรู้ต่อประเดน็ในสงัคม

23 3

100%

130%

479%

100%

225%

0%

236%

0%

ẁ۷ŬǺẃּُקỳẃ₤ǻẀ₤ǻ‾ Ū₤ĵ ẃּףĵ Į ſ ⅜Ǿ‾ Ŭ⅝Ǻŭ ₤Ǻẃ₤ū₤ǻŦ ‾

Objective 3 : 
สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกบัประเดน็ทาง

สงัคมอย่างยัง่ยืน

163%

KR 1 : จดัทาํ Web Page เพ่ือส่ือสารเน้ือหาของ BU สู่สาธารณะ

KR 2 : จดัทาํเน้ือหาบน Web Page 0%



การประเมินผลการปฏิบติังานกลุ่มขบัเคล่ือนยุทธศาสตรร์ปูแบบพิเศษ ไตรมาส 3/2563

Objective 1 :
นําเสนอเน้ือหานโยบายสาธารณะใน

รปูแบบทรานสมี์เดีย เพ่ือให้เกิดการเข้าถึง

และยอมรบัของกลุ่มเป้าหมาย

Objective 2 : 
เป็นคลงัข้อมลูเพ่ือผลกัดนัและจดัทาํนโยบาย

สาธารณะ

งบประมาณ

- ล้านบาท

บคุลากร รวม 14 อตัรา
พนักงาน ลกูจ้างโครงการ

KR 1 :มีการนําเสนอช้ินงานในรปูแบบ Transmedia จาํนวน 10 เรื่อง

KR 2 : เพ่ิมจาํนวนผู้ชมรายการ โดยนําเสนอช้ินงานในรปูแบบ
Transmedia จาํนวน 10 เรื่อง ผ่านช่องทางต่าง ๆ

KR 1 : สร้างนวตักรรมแบบใหม่ในการขบัเคล่ือนประเดน็ทางสงัคม
KR 2 : จดัเวทีสาธารณะเพ่ือระดมความรู้ต่อประเดน็ในสงัคม

23 3

100%

101%

150%

175%

100%

100.37%

106%

ẁ۷ŬǺẃּُקỳẃ₤ǻẀ₤ǻ‾ Ū₤ĵ ẃּףĵ Į ſ ⅜Ǿ‾ Ŭ⅝Ǻŭ ₤Ǻẃ₤ū₤ǻŦ ‾

Objective 3 : 
สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกบัประเดน็ทาง

สงัคมอย่างยัง่ยืน

163%

KR 1 : จดัทาํ Storytelling Data Visualization สู่สาธารณะ

KR 2 : จดัทาํเน้ือหาบน Web Page 
112%



การประเมินผลการปฏิบติังานกลุ่มขบัเคล่ือนยุทธศาสตรร์ปูแบบพิเศษ ไตรมาส 4/2563

Objective 1 :
นําเสนอเน้ือหานโยบายสาธารณะใน

รปูแบบทรานสมี์เดีย เพ่ือให้เกิดการเข้าถึง

และยอมรบัของกลุ่มเป้าหมาย

Objective 2 : 
เป็นคลงัข้อมลูเพ่ือผลกัดนัและจดัทาํนโยบาย

สาธารณะ

งบประมาณ

- ล้านบาท

บคุลากร รวม 14 อตัรา
พนักงาน ลกูจ้างโครงการ

KR 1 :มีการนําเสนอช้ินงานในรปูแบบ Transmedia จาํนวน 10 เรื่อง

KR 2 : เพ่ิมจาํนวนผู้ชมรายการ โดยนําเสนอช้ินงานในรปูแบบ
Transmedia จาํนวน 10 เรื่อง ผ่านช่องทางต่าง ๆ

KR 1 : สร้างนวตักรรมแบบใหม่ในการขบัเคล่ือนประเดน็ทางสงัคม
KR 2 : จดัเวทีสาธารณะเพ่ือระดมความรู้ต่อประเดน็ในสงัคม
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120%

59%

200%

75%

114%

78%

114%

ẁ۷ŬǺẃּُקỳẃ₤ǻẀ₤ǻ‾ Ū₤ĵ ẃּףĵ Į ſ ⅜Ǿ‾ Ŭ⅝Ǻŭ ₤Ǻẃ₤ū₤ǻŦ ‾

Objective 3 : 
สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกบัประเดน็ทาง

สงัคมอย่างยัง่ยืน

138%

KR 1 : จดัทาํเน้ือหาบน Web Page 
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Objective 1 :
นําเน้ือหาจากรายการมาเผยแพร่ในรปูแบบ Transmedia

Objective 2 :
จดัการระบบและเพ่ิมเน้ือหาของ Website ThaiPBS Kids

Objective 3 :
จดักิจกรรม เพ่ือสร้างความรบัรู้และจดจาํ ในกลุ่มเดก็อายุ

3-6 ปี จาํนวน 200 คน

งบประมาณ

168.14 ล้านบาท

บคุลากร รวม 14 อตัรา
พนักงาน ลกูจ้างโครงการ

KR 1 : จดัทาํหนังสือนิทานสอดแทรกความรู้ด้าน EF 
KR 2 : จดัทาํคลิปในรปูแบบ MV รปูแบบคาราโอเกะ
KR 3 : จดัทาํหนังสือวิทยาศาสตร์ เป็นคู่มือการดู

รายการก่อนออกอากาศ

KR 1 : ผลิตเน้ือหาจากรายการกลุ่มเป้าหมายเดก็ปฐมวยั
KR 2 : Influencer ผลิตงานท่ีเก่ียวกบัเดก็และครอบครวั
KR 3 :  ผลิตเกมออนไลน์ให้เดก็ปฐมวยั จาํนวน 2 เกม

KR 4 : ระบบลงทะเบียนใน Website และ Facebook

KR 1 : เปิดตวักิจกรรมThaiPBS Kids Family Day 
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40%

99%

113%

100%

100%

50%

100%

121%

84%

88%

121%
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Objective 1 :
จดัทาํรายการ ในรปูแบบ Multi Platform 1 รายการ

Objective 2 :
สร้างช่องทางใหม่ๆ บนส่ือออนไลน์

Objective 3 :
เปล่ียนการจดักิจกรรมในรปูแบบ On Ground มาเป็น
Online

งบประมาณ

70.22 ล้านบาท

บคุลากร รวม 14 อตัรา
พนักงาน ลกูจ้างโครงการ

KR 1 : รายการ หม้อข้าวหม้อแกง จดัทาํรายการในรปูแบบ
Multi Platform
KR 2 : จดัทาํ Content วิชาเรียนสาํหรบัเดก็ประถมศึกษา
ในช่วงปิดภาคเรียน

KR 3 : บา้นนักวิทยาศาสตรน้์อย ในช่องทาง FB Live
KR 4 : Kid Rangers จดักิจกรรม ในช่องทาง FB Live

KR 1 : สร้างกระทู้แลกเปล่ียน เรียนรู้ แบง่ปัน ในเวบ็ไซต์ 8 กระทู้

KR 2 : มี FB Live ทุกวนัศกุร์ เน้ือท่ีเก่ียวข้องกบัครอบครวั
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243%

119%

KR 1 : กิจกรรม ThaiPBS Kids Happy Day ครัง้ท่ี1 ในช่องทาง
FB Live
KR 2 : กิจกรรม ThaiPBS Kids Happy Day ครัง้ท่ี2 ในช่องทาง
FB Live

0%

15%

75%

115%

98%

115%

45%

106%

100%
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Objective 1 :
พฒันาเน้ือหารายการให้เป็นส่ือการเรียนการสอน ใน

กลุ่มครอบครวั โรงเรียน และชมุชน

Objective 2 :
จดัทาํ Campaign “Show & Share” เผยแพร่ใน
Website ThaiPBS Kids 

Objective 3 :
จดักิจกรรม เพ่ือสร้างความรบัรู้และจดจาํ ในกลุ่มเดก็

อายุ 13-15 ปี

งบประมาณ

70.22 ล้านบาท

บคุลากร รวม 14 อตัรา
พนักงาน ลกูจ้างโครงการ

KR 1 : จดัทาํ Activity Book รายการบา้นนักวิทยาศาสตร์
น้อย จาํนวน 10,000 เล่ม
KR 2 : จดัทาํหนังสือนิทานอ่านเพลิน จากรายการสนุกสะกด

จาํนวน 12,000 เล่ม

KR 3 : ALTV Quiz Challenge การแข่งขนัตอบปัญหาจาก

เน้ือหารายการ ระดบัประถมศึกษา

KR 1 :จดักิจกรรม “Show & Share”  เดก็เก่งท่ีมีศกัยภาพ เฉพาะ

ด้าน เช่นกีฬา ดนตรี ศิลปะ

KR 2 : จดักิจกรรม “Show & Share” เดก็ดีช่วยงานบา้น
ช่วยเหลือครอบครวั

KR 3 : จดักิจกรรม “Show & Share” เดก็มีน้ําใจช่วยเหลือผู้อ่ืน
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100%

KR 1 : อบรมทกัษะการผลิตส่ือออนไลน์ สาํหรบัเดก็มธัยมศึกษา

ตอนต้น

KR 2 : จดักิจกรรม ThaiPBS Kids and Family Happy Day 
กิจกรรมวนัแม่

50%

50%

50%

50%

50%

67%

50%

50%

50%

50%
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Objective 1 :
เพ่ิมช่องทางการเข้าถึงเน้ือหาของผู้พิการทางการได้ยิน

(CC /AD) ในช่องทางต่างๆ 4 รายการ

Objective 2 :
เพ่ิมปริมาณผู้ติดตาม ในส่ือออนไลน์ Website 
และ Facebook ThaiPBS Kids

Objective 3 :
สร้างความร่วมมือ กบัพนัธมิตร และเครือข่าย ในการ

ขบัเคล่ือนการเรียนรู้ ในชมุชน

งบประมาณ

............ ล้านบาท

บคุลากร รวม 14 อตัรา
พนักงาน ลกูจ้างโครงการ

KR 1 : จดัทาํ CC เพ่ือเข้าถงึเน้ือหาของผู้พิการทางการได้ยิน
2 รายการ (ปฐมวยั /ประถมศึกษา)
KR 2 : จดัทาํ AD เพ่ือเข้าถงึเน้ือหาของผู้พิการทางการได้ยิน
2 รายการ (ปฐมวยั /ประถมศึกษา)

KR 1 :จดักิจกรรมร่วมแชร์ เวบ็ไซต์ และ ช่องทางออนไลน์ เพ่ิม

ผู้เข้าร่วมร้อยละ 20 จากยอดทัง้ 3 ไตรมาส
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KR 1 : มีความร่วมมือ กบัพนัธมิตร และเครื่อข่าย 10 หน่วยงาน

50%

76%

100%

0%

25%

76%

100%

0%

Objective 4 :
ผลิตรายการ ท่ีเกิดจากความร่วมมือ กบัต่างประเทศ

และนําไปเผยแพร่จริงหรือได้รบัรางวลัจากการ

ประกวดในเวทีนานาชาติ

0% KR 1 : ผลิตและจดัหารายการส่งประกวดท่ีงาน Japan Prize
KR 2 : ผลิตและจดัหารายการส่งประกวดท่ีงาน Southeast Asia 
KR 3 : งานประชมุ ABU Kids/Drama 2020

0%

0%
(งดจดังาน)
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ẁ۷ŬǺ Thai PBS World
งบประมาณ

15.50 ล้านบาท

บคุลากร รวม 12 อตัรา
พนักงาน ลกูจ้างโครงการ

3 9
74%

93%

87%

100%

11%
85%
0%

121%
0%

110%
110%
154%

94%

88%
97%
95% 100%

100%
100%100%

0%
100%

KR 1 : นําเสนอข่าวรายวนัทางเวบ็ Thai PBS World เดือนละ 300 ช้ิน

KR 2 : เขียนบทวิเคราะหก์ารเมอืง เศรษฐกิจ วิถีชีวิต เดือนละ 25 ช้ิน

KR 3 : ตดั Clip เหตกุารณ์สาํคญัและน่าสนใจ วนัละ 2 ช้ิน

KR 4 : จดัทาํ VDO Clip Special Report วนัละ 1 ช้ิน

KR 5 : จดัทาํรายการ TV ในรายการท่ีน่ี ไทยพีบีเอส สปัดาหล์ะ 5 ช้ิน
KR 6 : จดัทาํรายการ TV ในรายการข่าวเจาะ ย่อโลก สปัดาหล์ะ 1 ช้ิน

KR 7 : จดัทาํรายการ TV ทนัโลกกบั thai pbs world สปัดาหล์ะ 5 ตอน

KR 8 : จดัทาํรายการออนไลน์ Thai PBS World Tonight สปัดาหล์ะ 5 ตอน

KR 1 : เพ่ิมจาํนวนผูติ้ดตามใน Facebook 20% จากปัจจบุนั 43.9 K 
KR 2 : เพ่ิมจาํนวนผูติ้ดตามใน Twitter 20% จากปัจจบุนั 32.1 K 
KR 3 : เพ่ิมจาํนวนผูติ้ดตามใน Intagram 20% จากปัจจบุนั 2.9 K 
KR 4 :เพ่ิมจาํนวนผูติ้ดตามใน Youtube 20% จากปัจจบุนั 0.7 K 

KR 1 :จดักิจกรรม และงานเสวนาท่ีไทยพีบีเอส ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม 100 คน

KR 2 :จดัเวทีเสวนากบัสาํนักส่ือในไทย และต่างประเทศ ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม 100 คน

KR 3 : ร่วมมอืกบัสถาบนัการศึกษาผลิตรายการท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม 100 คน

KR 1 : อบรมทกัษะการพดูและการเขียนภาษาองักฤษ 2 ครัง้

KR 2 : ให้พนักงานเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ตามสายงานคนละ 1 ครัง้

KR 3 : อบรมเรื่องจดุประกายแนวคิดการทาํงาน 2 เดือนครัง้

KR 4 : เป็นวิทยากรบรรยายตามมหาวิทยาลยั ไตรมาสละ 1 ครัง้
KR 5 : เดินทางไปต่างประเทศเพ่ือทาํข่าว และอบรม ไตรมาสละ 1 ครัง้

Objective 1 :
ผลิตเน้ือหาคณุภาพสงู สร้างแบรนด์ Thai PBS 
World ผ่านส่ือออนไลน์และทีวี

Objective 2 :
เพ่ิมจาํนวนผู้ติดตามThai PBS ในSocial Media 
Platform

Objective 3 :
สร้างพนัธมิตรความร่วมมือ

Objective 4 :
ปรบัทกัษะ และเพ่ิมศกัยภาพทีมงาน 200%

33%
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ẁ۷ŬǺ Thai PBS World

Objective 1 :
ผลิตเน้ือหาคณุภาพสงู สร้างแบรนด์ Thai PBS World
ผ่านส่ือออนไลน์และทีวี

Objective 2 :
เพ่ิมจาํนวนผู้ติดตามThai PBS ในSocial Media Platform

Objective 3 :
สร้างพนัธมิตรความร่วมมือ

งบประมาณ

3.40 ล้านบาท

บคุลากร รวม 12 อตัรา
พนักงาน ลกูจ้างโครงการ
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0%

Objective 4 :
ปรบัทกัษะ และเพ่ิมศกัยภาพทีมงาน

63%

100%

KR 1 : นําเสนอข่าวรายวนัทางเวบ็ Thai PBS World เดือนละ 300 ช้ิน

KR 2 : เขียนบทวิเคราะหก์ารเมือง เศรษฐกิจ วิถีชีวิต เดือนละ 25 ช้ิน

KR 3 : ตดั Clip เหตุการณ์สาํคญัและน่าสนใจ วนัละ 2 ช้ิน

KR 4 : จดัทาํ VDO Clip Special Report วนัละ 1 ช้ิน

KR 5 : จดัทาํรายการ TV ในรายการท่ีน่ี ไทยพีบีเอส สปัดาหล์ะ 5 ช้ิน
KR 6 : จดัทาํรายการ TV ในรายการข่าวเจาะ ย่อโลก สปัดาหล์ะ 1 ช้ิน

KR 7 : จดัทาํรายการ TV ทนัโลกกบั thai pbs world สปัดาหล์ะ 5 ตอน

KR 8 : จดัทาํรายการออนไลน์ ทนัโลกกบั thai pbs world สปัดาหล์ะ 5 ตอน

KR 9 : จดัทาํรายการออนไลน์ Thai PBS World Tonight สปัดาหล์ะ 5 ตอน

KR 1 : เพ่ิมจาํนวนผู้ติดตามใน Facebook 20% จากปัจจบุนั 49.5 K 
KR 2 : เพ่ิมจาํนวนผู้ติดตามใน Twitter 20% จากปัจจบุนั 34.0 K 
KR 3 : เพ่ิมจาํนวนผู้ติดตามใน Intagram 20% จากปัจจบุนั 3.2 K 
KR 4 :เพ่ิมจาํนวนผู้ติดตามใน Youtube 20% จากปัจจบุนั 8.0 K 
KR 1 :จดักิจกรรม และงานเสวนาท่ีไทยพีบีเอส ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 100 คน

KR 2 :จดัเวทีเสวนากบัสาํนักส่ือในไทย และต่างประเทศ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 100 คน

KR 3 :ร่วมมือกบัสถาบนัการศึกษาผลิตรายการท่ีส่งเสริมความรู้และการเรียนรู้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 100 คน
KR 1 : อบรมทกัษะการพดูและการเขียนภาษาองักฤษ 2 ครัง้

KR 2 :อบรมทกัษะการเขียนข่าวภาษาองักฤษ

100%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

92%
88%
87%
174%

100%
100%
100%

100%
100%
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ẁ۷ŬǺ Thai PBS World

Objective 1 :
ผลิตเน้ือหาคณุภาพสงู สร้างแบรนด์ Thai PBS World
ผ่านส่ือออนไลน์และทีวี

Objective 2 :
เพ่ิมจาํนวนผู้ติดตามThai PBS ในSocial Media Platform

Objective 3 :
สร้างพนัธมิตรความร่วมมือ

งบประมาณ

11.18 ล้านบาท

บคุลากร รวม 12 อตัรา
พนักงาน ลกูจ้างโครงการ

3 9

0%

Objective 4 :
ปรบัทกัษะ และเพ่ิมศกัยภาพทีมงาน

57%

100%

KR 1 : นําเสนอข่าวรายวนัทางเวบ็ Thai PBS World เดือนละ 300 ช้ิน

KR 2 : เขียนบทวิเคราะหก์ารเมือง เศรษฐกิจ วิถีชีวิต เดือนละ 25 ช้ิน

KR 3 : ตดั Clip เหตุการณ์สาํคญัและน่าสนใจ วนัละ 2 ช้ิน

KR 4 : จดัทาํ VDO Clip Special Report วนัละ 1 ช้ิน

KR 5 : จดัทาํรายการ TV ในรายการท่ีน่ี ไทยพีบีเอส สปัดาหล์ะ 5 ช้ิน
KR 6 : จดัทาํรายการ TV ในรายการข่าวเจาะ ย่อโลก สปัดาหล์ะ 1 ช้ิน

KR 7 : จดัทาํรายการ TV ทนัโลกกบั thai pbs world สปัดาหล์ะ 5 ตอน

KR 8 : จดัทาํรายการ TV (ช่อง ALTV) สปัดาหล์ะ 2 ตอน

KR 9 : จดัทาํรายการออนไลน์ ทนัโลกกบั thai pbs world สปัดาหล์ะ 5 ตอน

KR 10 : จดัทาํรายการออนไลน์ Thai PBS World Tonight สปัดาหล์ะ 5 ตอน
KR 1 : เพ่ิมจาํนวนผู้ติดตามใน Facebook 20% จากปัจจบุนั 54.7 K 
KR 2 : เพ่ิมจาํนวนผู้ติดตามใน Twitter 20% จากปัจจบุนั 35.9 K 
KR 3 : เพ่ิมจาํนวนผู้ติดตามใน Intagram 20% จากปัจจบุนั 3.3 K 
KR 4 :เพ่ิมจาํนวนผู้ติดตามใน Youtube 20% จากปัจจบุนั 25.0 K 
KR 1 :จดักิจกรรม และงานเสวนาท่ีไทยพีบีเอส ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 100 คน

KR 1 : อบรมเทคนิคการใช้เสียงในการเล่าเรื่อง(Podcast)

100%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

86%
97%
100%
80%
100%
100%
100%

100%
100%Objective 5 :

โครงการสร้างภาพลกัษณ์ให้แก่สถานี

100%
KR 1 : ร่วมต้อนรบัอปุทูตรกัษาการแทนเอกอคัรราชทูตจีน ประจาํประเทศไทย

KR 2 : ร่วมต้อนรบั กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

KR 3 : ส่งเจ้าหน้าท่ีร่วมเป็นวิทยากร

0%
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ẁ۷ŬǺ Thai PBS World

Objective 1 :
ผลิตเน้ือหาคณุภาพสงู สร้างแบรนด์ Thai PBS World
ผ่านส่ือออนไลน์และทีวี

Objective 2 :
เพ่ิมจาํนวนผู้ติดตามThai PBS ในSocial Media Platform

Objective 3 :
สร้างพนัธมิตรความร่วมมือ

งบประมาณ

………. ล้านบาท

บคุลากร รวม 12 อตัรา
พนักงาน ลกูจ้างโครงการ

3 9

67%

Objective 4 :
ปรบัทกัษะ และเพ่ิมศกัยภาพทีมงาน

90%

50%

KR 1 : นําเสนอข่าวรายวนัทางเวบ็ Thai PBS World เดือนละ 300 ช้ิน

KR 2 : เขียนบทวิเคราะหก์ารเมือง เศรษฐกิจ วิถีชีวิต เดือนละ 25 ช้ิน

KR 3 : ตดั Clip เหตุการณ์สาํคญัและน่าสนใจ วนัละ 2 ช้ิน

KR 4 : จดัทาํ VDO Clip Special Report วนัละ 1 ช้ิน

KR 5 : จดัทาํรายการ TV ในรายการท่ีน่ี ไทยพีบีเอส สปัดาหล์ะ 5 ช้ิน
KR 6 : จดัทาํรายการ TV ในรายการข่าวเจาะ ย่อโลก สปัดาหล์ะ 1 ช้ิน

KR 7 : จดัทาํรายการ TV ทนัโลกกบั thai pbs world สปัดาหล์ะ 5 ตอน

KR 8 : จดัทาํรายการ TV (ช่อง ALTV) สปัดาหล์ะ 2 ตอน

KR 9 : จดัทาํรายการออนไลน์ ทนัโลกกบั thai pbs world สปัดาหล์ะ 5 ตอน

KR 10 : จดัทาํรายการออนไลน์ Thai PBS World Tonight สปัดาหล์ะ 5 ตอน

KR 1 : เพ่ิมจาํนวนผู้ติดตามใน Facebook 20% จากปัจจบุนั 54.7 K 
KR 2 : เพ่ิมจาํนวนผู้ติดตามใน Twitter 20% จากปัจจบุนั 35.9 K 
KR 3 : เพ่ิมจาํนวนผู้ติดตามใน Intagram 20% จากปัจจบุนั 3.3 K 
KR 4 :เพ่ิมจาํนวนผู้ติดตามใน Youtube 20% จากปัจจบุนั 25.0 K 

KR 1 :เตรียมงานรางวลัเจ้าฟ้ามหิดล (ภาควิชาการ) 

KR 1 : อบรมเทคนิคการใช้เสียงในการเล่าเรื่อง(Podcast)
100%

102%
116%
66%
3%
97%
14%
100%
40%
92%

83%
83%
69%
125%

50%

100%

92%
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ẁ۷ŬǺŵּףŝ Ŭ₤ī ₤ǻẃּُקỳẃ₤ǻŧ ŭءǺŵּףŬŷ₤ּש ءŨּף



การประเมินผลการปฏิบติังานกลุ่มขบัเคล่ือนยุทธศาสตรร์ปูแบบพิเศษ ไตรมาส 1/2563

ẁ۷ŬǺŵּףŝ Ŭ₤ī ₤ǻẃּُקỳẃ₤ǻŧ ŭءǺŵּףŬŷ₤ּש ءŨּף

Objective 1 : 
พฒันาเน้ือหางานส่ือสารด้านภยัพิบติับน

แพลตฟอรม์ On air และ Online

Objective 2 : 
สร้างเครือข่ายส่ือสารด้านภยัพิบติัระดบัท้องถ่ิน

และภมิูภาค

งบประมาณ

19.52 ล้านบาท

KR 1 :

บคุลากร รวม 14 อตัรา
พนักงาน ลกูจ้างโครงการ

KR 2 :
KR 3 :

พฒันาเน้ือหา และรปูแบบรายการ "รู้สู้ภยั"
พฒันาเน้ือหา และรปูแบบรายการ "ทาํมาหากิน ดินฟ้าอากาศ"

เผยแพร่บทความก่ึงวิชาการบนส่ือออนไลน์KR 4 :

KR 1 :

พฒันาเน้ือหา และรปูแบบรายการ "เมืองปลอดภยั เมืองไทย

น่าอยู่"

สร้างนักส่ือสารด้านภยัพิบติัรุ่นใหม่ ไทยพีบีเอส

5 11

KR 2 : สร้างนักส่ือสารด้านภยัพิบติั ไทยพีบีเอส ระดบั

ท้องถ่ิน-ลุ่มน้ําในประเทศไทย

KR 3 : สร้าง Website และ Facebook เพ่ือจดัทาํฐานข้อมูล
เครือข่ายและเน้ือหา สาํหรบัการบริการสาธารณะ

ผลิต/เผยแพร่คลิปหรืออินโฟกราฟิก เน้ือหา

ส่ิงแวดล้อม สภาวะโลกร้อน ภยัพิบติับนส่ือออนไลน์
KR 5 :

35.91%

41.60%

100.00%

8.3%

75.00%

100.00%
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ẁ۷ŬǺŵּףŝ Ŭ₤ī ₤ǻẃּُקỳẃ₤ǻŧ ŭءǺŵּףŬŷ₤ּש ءŨּף

Objective 1 :
พฒันาเน้ือหางานส่ือสารด้านภยัพิบติับน

แพลตฟอรม์ On air และ Online

Objective 2 : 
สร้างเครือข่ายส่ือสารด้านภยัพิบติัระดบัท้องถ่ิน

และภมิูภาค

งบประมาณ

- ล้านบาท

บคุลากร รวม 14 อตัรา
พนักงาน ลกูจ้างโครงการ

KR 1 : พฒันาเน้ือหา และรปูแบบรายการ "รู้สู้ภยั" ให้มีคณุภาพและได้

มาตรฐานสถาบนัส่ือสาธารณะ

KR 2 : พฒันาเน้ือหา และรปูแบบรายการ "รู้สู้ภยั ไทยสู้โควิด" ให้มีคณุภาพ

และได้มาตรฐานสถาบนัส่ือสาธารณะ

KR 3 : เผยแพร่ข่าวรายวนั ท่ีน่าเช่ือถือบนส่ือออนไลน์ของศนูยฯ์ (แชรข่์าว
จาํนวน 72 ช้ิน)
KR 4 :ผลิตและเผยแพร่คลิปหรืออินโฟกราฟิก เน้ือหาเก่ียวกบัส่ิงแวดล้อม

สภาวะโลกร้อน และภยัพิบติับนส่ือออนไลน์ จาํนวน 48 ช้ิน

KR 1 :สร้างนักส่ือสารด้านภยัพิบติั ไทยพีบีเอส ระดบัท้องถ่ิน-ลุ่มน้ําใน
ประเทศไทย จาํนวน 400 คน

KR 2 : พฒันา Website และ Facebook เพ่ือการบริการสาธารณะ

5 11

44%

33%

90%

44%

80%

75%

61%

62%



การประเมินผลการปฏิบติังานกลุ่มขบัเคล่ือนยุทธศาสตรร์ปูแบบพิเศษ ไตรมาส 3/2563

ẁ۷ŬǺŵּףŝ Ŭ₤ī ₤ǻẃּُקỳẃ₤ǻŧ ŭءǺŵּףŬŷ₤ּש ءŨּף

Objective 1 :
พฒันาเน้ือหางานส่ือสารด้านภยัพิบติับน

แพลตฟอรม์ On air และ Online

Objective 2 : 
สร้างเครือข่ายส่ือสารด้านภยัพิบติัระดบัท้องถ่ิน

และภมิูภาค

งบประมาณ

- ล้านบาท

บคุลากร รวม 14 อตัรา
พนักงาน ลกูจ้างโครงการ

KR 1 : พฒันาเน้ือหา และรปูแบบรายการ "รู้สู้ภยั" ให้มีคณุภาพและได้

มาตรฐานสถาบนัส่ือสาธารณะ

KR 2 :พฒันาเน้ือหา และรปูแบบรายการ "DXC TV" 
KR 3 : พฒันาเน้ือหา และรปูแบบรายการ "The Camp ค่ายหรรษา" ALTV
KR 4 : เผยแพร่ข่าวรายวนั ท่ีน่าเช่ือถือบนส่ือออนไลน์ของศนูยฯ์ แชรข่์าว

จาํนวน 72 ช้ิน

KR 5 : พฒันาเน้ือหา และรปูแบบรายการ "2 องศา" ALTV

KR 1 : จดัเวทีวิชาการ Forum นับคนเข้าร่วม (50 คน มาร่วมงาน คน)
KR 2 : สร้างนักส่ือสารด้านภยัพิบติั ไทยพีบีเอส ระดบัท้องถ่ิน-ลุ่มน้ําใน
ประเทศไทย จาํนวน 100 คน

KR 3 : พฒันา Website และ Facebook เพ่ือการบริการสาธารณะ

5 11

44%

94%

53%

55%

100%

90%

70%

78%

75%

80%
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ẁ۷ŬǺŵּףŝ Ŭ₤ī ₤ǻẃּُקỳẃ₤ǻŧ ŭءǺŵּףŬŷ₤ּש ءŨּף

Objective 1 :
พฒันาเน้ือหางานส่ือสารด้านภยัพิบติับน

แพลตฟอรม์ On air และ Online

Objective 2 : 
สร้างเครือข่ายส่ือสารด้านภยัพิบติัระดบัท้องถ่ิน

และภมิูภาค

งบประมาณ

- ล้านบาท

บคุลากร รวม 14 อตัรา
พนักงาน ลกูจ้างโครงการ

KR 1 : พฒันาเน้ือหา และรปูแบบรายการ "รู้สู้ภยั" ให้มีคณุภาพและได้

มาตรฐานสถาบนัส่ือสาธารณะ

KR 2 :พฒันาเน้ือหา และรปูแบบรายการ "DXC TV" 
KR 3 : พฒันาเน้ือหา และรปูแบบรายการ "The Camp ค่ายหรรษา" ALTV
KR 4 : เผยแพร่ข่าวรายวนั ท่ีน่าเช่ือถือบนส่ือออนไลน์ของศนูยฯ์ แชรข่์าว

จาํนวน 72 ช้ิน

KR 5 : พฒันาเน้ือหา และรปูแบบรายการ "2 องศา" ALTV

KR 1 : จดัเวทีวิชาการ Forum นับคนเข้าร่วม (50 คน มาร่วมงาน คน)
KR 2 : สร้างนักส่ือสารด้านภยัพิบติั ไทยพีบีเอส ระดบัท้องถ่ิน-ลุ่มน้ําใน
ประเทศไทย จาํนวน 100 คน

KR 3 : พฒันา Website และ Facebook เพ่ือการบริการสาธารณะ

5 11

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

***ยังไม่มีข้อมูลไตรมาส 4



Core Competency

HR Information SystemTPBS Career System

People Plan Review JF JD

OKRs

รายงานผลการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย ์ปี 2563



ส : สื่อสาธารณะ 

(PUBLIC MEDIA)

ท : เที่ยงตรงโปรงใส

(INTEGRITY)

ส : สังคมเปนธรรม 

(SOCIAL JUSTICE)

Core Values

• Social Mind & Public Mind

• Professional & Accountability

• Agility 

• Collaboration 

• Creativity & Innovation

• Social Mind & Public Mind

• Collaboration 

• Integrity & Ethics 

• Integrity & Ethics 

1. Professional 

2. Integrity & Ethics 

3. Agility 

4. Creative & Innovation

5. Social & Public Mind 

6. Collaboration  

7. Service Mind 

Core Competency

TBPS Core Values and Core Competency
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Professional & Accountability 

มีความเปนมืออาชีพในการทํางานอยางมีมาตรฐาน และนาเช่ือถือ

คํานิยาม
ปฎิบัติงานอยางมีคุณภาพ มาตรฐาน ดวยความรับผิดชอบอยางเต็มที่ เพ่ือสงมอบผลลัพทที่ดี เปนที่ยอมรับ

นาเช่ือถือและไววางใจของสังคม

Level 5: พัฒนาศักยภาพโดยรวม

ของบุคลากรและองคกร ทาํให

องคกรเปนที่ยอมรับและไววางใจ

ของสังคม

1. รวมรับผิดชอบตอภารกิจโดยรวมขององคกร ผลักดันใหเกิดผลลัพทท่ีดี มีมาตรฐาน นาเชื่อถือ เปนท่ียอมรับและไววางใจของสังคม 

2. สงเสริมวัฒนธรรมความรับผิดชอบและรักษาคําม่ันสัญญา สรางความเชื่อม่ันและไววางใจแกผูเก่ียวของ

3. พัฒนาบุคลากรใหเปนมืออาชีพและมุงความเปนเลิศในองคกร แสวงหา Best Practice จากหลากหลายอุตสาหกรรมมาบูรณาการ

เพ่ือใชในการทํางานในองคกร 

Level 4: เปนที่ปรึกษา ให

คําแนะนําในการทํางานใหกับผูอ่ืน

1. เปนท่ีปรึกษา ถายทอดและใหคําแนะนําแนวทางพัฒนาผลงานแบบมืออาชีพท่ีมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ

2. กําหนดเปาหมายท่ีชัดเจนของหนวยงาน โดยตั้งเปาหมายท่ีทาทายเพ่ือใหไดผลงานท่ีดีกวา และมุงม่ัน ทุมเท ผลักดันใหทีมสงมอบ

งานท่ีมีมาตรฐานสูงแกผูอ่ืน

3. ติดตาม ประเมินและคาดการณปญหา ท่ีอาจจะเกิดข้ึนและมีผลกระทบตอการบรรลุเปาหมาย โดยหาวิธี ปองกัน แกไข หรือลดสิ่ง

เหลานั้นไดลวงหนาได

Level 3: เช่ียวชาญ กลาคิด กลา

ยืนหยัดในความถูกตองเพ่ือ

ประโยชนโดยรวมขององคกร

1. เชี่ยวชาญในงานท่ีรับผิดชอบ รอบรู กลาคิด กลาแสดงความเห็นและยืนหยัดในความถูกตองเพ่ือประโยชนโดยรวมขององคกร

2. มีความรับผิดชอบ มุงม่ัน ทุมเท เสียสละในทุกทางท่ีทําได เพ่ือใหงานสําเร็จ และสงมอบผลลัพทท่ีมีคุณภาพใหผูอ่ืนไดอยางถูกตอง

ตามกําหนด

3. สามารถพิจารณาขอบกพรองของตนเองเพ่ือปรับปรุงแกไข แสวงหาวิธีการทํางานเพ่ือใหไดผลงานท่ีมีคุณภาพสูง หม่ันปรับเปลี่ยน

วิธีการทํางาน รวมท้ังพัฒนาความรู ทักษะและความเชี่ยวชาญของตนเองอยางสมํ่าเสมอ

Level 2: มีความรูในวิชาชีพ 

ปฏิบัติงานตามข้ันตอนและ

มาตรฐานอยางมีคุณภาพ

1. มีความรูในวิชาชีพของตนเองเปนอยางดี สามารถปฏิบัติงานดวยความละเอียด รอบคอบ มีขอผิดพลาดนอย

2. เรียนรูวิธีการทํางานใหมๆ อยูเสมอ

3. วิเคราะหผลกระทบของงานและใหความเห็นไดอยางเหมาะสม

Level 1: ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ
1. เขาใจขอบเขตงาน ภาระความรับผิดชอบของตนเอง
2. ทํางานแลวเสร็จไดตามมาตรฐาน สงมอบงานอยางถูกตองและตรงเวลา
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Integrity  & Ethics     

มีจริยธรรม  จรรยาบรรณในวิชาชีพ  โปรงใส นาเช่ือถือไววางใจได 

คํานิยาม
ปฏิบัติงานโดยยดึมัน่ในจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ดวยความซื่อสัตย โปรงใส ไมทําเพ่ือประโยชน

ตนหรือพวกพอง ไมมีผลประโยชนทับซอน นาเช่ือถือและไววางใจได

Level 5 : สรางองคกรท่ีนาเช่ือถือ (Build 

Trust) มีความโปรงใส และยึดม่ันใน

จริยธรรมในการทํางานใหเกิดข้ึนกับคนใน

องคกร

1. ใหความสําคัญในการทาํงานดวยความโปรงใส ถูกตอง ไมใหประโยชนสวนตนและพวกพองมอีิทธิพลตอการตดัสินใจ 

และการปฏิบัติหนาที่ ไมปลอยผาน หรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นหรอืทราบเบาะแสการทจุริตภายในองคกร

2. ผลักดันนโยบาย สรางกลไก และแนวปฏิบัตใินเรื่องคณุธรรม จริยธรรม และความเท่ียงตรง โปรงใสท่ัวท้ังองคกร

3. มีความเขาใจหลักธรรมาภิบาลและสามารถนาํมาประยุกตใชใหเกดิผลในองคกร

Level 4 : เปนตัวอยางท่ีดี (Role Model)

ดานคุณธรรม ยึดม่ันในความซ่ือสัตย

1. เปนตัวอยางท่ีดีในเรื่องความซือ่สัตย สุจริต โปรงใส ไมมีผลประโยชนทบัซอน นาเชื่อถือ

2. บริหารงานดวยความเท่ียงธรรม ไมมีอคติ

3. ส่ือสารและปลูกฝงพนักงานใหเปนผูรูถกูรูผิด ซื่อสัตยสุจริต ยึดมั่นจรรยาบรรณ และจริยธรรมองคกร

Level 3 : มีจริยธรรมและรักษาจรรยาบรรณ

ในวิชาชีพของตนเอง

1. มีความรูความเขาใจในจรรยาบรรณวิชาชีพและจริยธรรมองคกร สามารถใหคําแนะนาํและประยุกตใชในการทํางาน

ได

2. ไมเรียกและไมรับผลประโยชน  ไมมีประโยชนทบัซอน ไมรวมมือกับการกระทําทจุริต

3. ไมกระทําการใด ๆ ที่ละเมิดตอสิทธิ เสรีภาพและทรัพยสินของผูอื่น

Level 2 : ปฏิบัติงานดวยความโปรงใสและ

คํานึงถึงผลประโยชนขององคกร 

1. เปนผูรูถูกรูผิด ปฏิบัติงานดวยความโปรงใส ซื่อตรงตอขอเท็จจริง และรักษาจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

2. ยอมรับการตรวจสอบทัง้จากภายในและภายนอก และพรอมใหตรวจสอบการปฏิบัติงานอยูเสมอ

3. ปฏิบัติงานโดยคาํนงึถงึผลประโยชนโดยรวมขององคกรเปนท่ีตัง้ 

Level 1: ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ และ

จริยธรรมขององคกร

1. ประพฤติและปฏิบัตติามกฎ ระเบียบ และขอบังคับขององคกรสม่าํเสมอ

2. ซื่อสัตย สุจริต ไมเอาเปรียบผูอื่น และองคกร

3  ไมใหรายหรือทําลายภาพลักษณของผอื่นและองคกร 
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Collaboration 

ทํางานแบบเคียงบาเคียงไหล  ใหความรวมมือ  พรอมชวยเหลือ  มีการทํางานเปนทีม 

คํานิยาม
เขาใจและเคารพในความแตกตาง ปฏิบัติงานดวยความไวเนื้อเช่ือใจ ใหเกียรติ แบงปน และสงเสริมกัน เพ่ือสรางผลงานท่ีดี

รวมกันท้ังองคกร

Level 5: สรางวัฒนธรรมความเปน

อันหนึ่งอันเดียวกันในระดับองคกร และใน

การทํางานรวมกับเครือขายพันธมิตร

1. สื่อสารและสรางความเชื่อมั่นในวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมายและทิศทางขององคกรใหพนักงานทราบอยางทั่วถึง กระตุนจงูใจสรางความ

เปนเจาของ เพื่อรวมกันนําองคกรสูความสําเร็จ 

2. เปนตนแบบในการสรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในระดับองคกร โดยกําหนดแนวทางการทํางานและสรางบรรยายกาศแหงความ

ยอมรับ ใหเกียรติ และไววางใจกันทั้งองคกร

3. แสวงหาเครือขายพันธมิตรที่มีเปาหมายเดียวกัน เพื่อแบงปนขอมูล ความเชี่ยวชาญ และทรัพยากร เพื่อรวมมือกันขับเคลื่อนเปาหมาย

รวมกัน ดวยความเปนมิตร ใหเกียรติ และไมเอาเปรียบกัน

Level 4 : สงเสริมการทํางานรวมกันแบบ

ขามสายงาน (Cross Functional) เพ่ือ

ตอบเปาหมายขององคกรรวมกัน 

1. สามารถเชื่อมโยงเปาหมายและแผนงานของทีมงานที่มีความแตกตางหลากหลาย ใหเชื่อมโยง และสนับสนุนกัน รวมทั้งรวมคิด รวม

แกปญหา รวมรับผิดชอบ เต็มใจเสียสละและใหการสนับสนุนผูอ่ืนเพื่อความสําเร็จรวมกันของทีมและองคกร

2. สรางบรรยากาศในการทํางานรวมกัน กระตุนใหเกิดการรับฟง และแลกเปลี่ยนอยางสรางสรรค สรางความเขาใจและยอมรับในความ

แตกตาง รูจักเคารพสิทธิ์ผูอ่ืน ไมดวนตัดสิน หรือ พูดจาใหรายผูอ่ืน

3. สรางทีมที่มีความคลองตัว โดยกําหนดแนวปฏิบตัิ กระบวนการและวิธีการทํางานรวมกันอยางเปนระบบ และเปนการทํางานแบบมุง

ผลสําเร็จในภาพรวม

Level 3: เขาใจเปาหมายท่ีเปน

ความสําเร็จรวมกัน ทํางานรวมกันไดบน

ความแตกตาง

1. เขาใจเปาหมายความสําเร็จรวมกัน สามารถสรางความรวมมือเพื่อบรรลุเปาหมายรวมกันได

2. ทํางานแบบเคียงบา เคียงไหล ใหกียรติ ใหคุณคา และ ไมทอดทิ้งกัน เขาใจและยอมรับในความแตกตางระหวางบคุคล

3. ไมเก่ียงงานกัน หรือ ไมโยนงานกัน  ประสานชวยเหลือผูอ่ืนดวยความเอาใจใสและสื่อสารความคืบหนาอยางสม่ําเสมอ

Level 2 : มีความเปนมิตรและใหเกียรติ

ผูอ่ืนเสมอ 

1. เปดใจรับฟง ใหเกียรติผูอ่ืนเสมอ และกลาแสดงความคิดเห็นอยางสรางสรรค 

2. ไมเก่ียงงาน ใหความเชวยเหลือ และประสานกับผูอ่ืนไดอยางราบร่ืน ติดตามเอาใจใสและสื่อสารความคืบหนาใหผูเก่ียวของทราบ

3. แบงปนขอมูล และ สนับสนุนทรัพยากร หรืออุปกรณใหกับหนวยงานอ่ืนในการปฏิบตัิงานรวมกัน

Level 1 :ใหความชวยเหลือและสนับสนุน

การทํางานของทุกสวน

1. มีน้ําใจและปฏิบตัิงานรวมกับผูอ่ืนดวยความเปนมิตร ไมเก่ียงงาน

2. สนับสนุนการทํางานของผูอ่ืนอยางเต็มความสามารถ อาสาใหความชวยเหลือดวยความเต็มใจเสมอ

3. สามารถประสานงานและทํางานเปนทีมรวมกับผูอ่ืนได
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ฃ
Agility  

กระตือรือรนในการเรียนรู พรอมรับการเปลี่ยนแปลง และสามารถปรับตัวใหสอดคลองกับสถานการณ 

มีความมุงมั่นตั้งใจ และผลักดันงานใหบรรุลเปาหมาย

คํานิยาม
กระตือรือรนในการเรียนรู  พรอมรับการเปล่ียนแปลง และสามารถปรับตัวใหสอดคลองกับสถานการณ โดยกลาคิดนอกกรอบ 

เสนอมุมมองท่ีแตกตาง และตอยอดใหเกิดนวัตกรรมในองคกรอยูเสมอดวยความมุงม่ันท่ีจะผลักดันงานใหบรรุลเปาหมาย 

Level 5: ผูนําการเปล่ียนแปลงและ

สรางวัฒนธรรมเชิงรุก ปรับตัวเร็ว เพ่ือ

มุงเปน Agile Organization

1. เปนแบบอยางและสรางแรงบันดาลใจในการทํางานเชิงรุก มีความมุงม่ันตั้งใจ และผลักดันงานใหบรรุลเปาหมาย 

2. เปนผูนําการเปลี่ยนแปลงองคกร กําหนดนโยบาย กลยุทธ เปาหมาย และแผนงานท่ีชัดเจนในการเปลี่ยนผานองคกรให

สอดคลองกับสถานการณ เชน Digital Transformation  

3. สรางบรรยากาศกลาคิดนอกกรอบของพนักงาน ดวยการจูงใจ ชื่นชม กระตุนและสนับสนุนใหเกิดวัฒนธรรมการคิดและทําสิ่ง

ใหมๆ หรือเกิดนวัตกรรมการทํางานใหมๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความสามารถในการแขงขันขององคกร

งLevel 4 : ผลักดันใหเกิดการ

เปล่ียนแปลงการทํางานภายใน

หนวยงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

1. เปนแบบอยางในการทํางานเชิงรุกและการปรับตัวใหสอดคลองกับสถานการณไดอยางรวดเร็ว

2. คิดหาแนวทางปรับปรุงหรือลดกระบวนการทํางานท่ีชวยใหผลการปฏิบัติงานของหนวยงานดีข้ึนอยูเสมอ

3. สนับสนุนและกระตุนการแชรความรู หรือระดมความคิดของพนักงาน เพ่ือพัฒนารูปแบบ กระบวนการ และระบบงานรวมกัน

Level 3: สามารถปรับตัวใหสอดคลอง

กับทิศทาง การเปล่ียนแปลงและ

สถานการณขององคกร

1. ทํางานเชิงรุก มีความมุงม่ันตั้งใจ และผลักดันผลสําเร็จของงาน

2. ติดตามการเปลี่ยบแปลงท้ังภายในองคกรและสภาพแวดลอมภายนอกท่ีจะกระทบงานท่ีรับผิดชอบอยูเสมอ

3. สามารถปรับตัวและการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับสภาวการณหรือทิศทางขององคกรท่ีเปลี่ยนแปลงไปไดอยางรวดเร็ว

Level 2 : กระตือรือรน ตื่นตัวและ

เปดรับการเปล่ียนแปลง

1. กระตือรือรนในการเรียนรูสิ่งใหม เพ่ือนํามาปรับปรุงการทํางานใหสําเร็จ 

2. มีความตื่นตัวและพรอมท่ีจะปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง 

3. ยอมรับและเรียนรูจากขอผิดพลาดท้ังของตนเองและผูอ่ืน หม่ันทดลองวิธีการทํางานแบบใหมเพ่ือใหไดผลลัพทท่ีดีข้ึน

Level 1: เรียนรู และพัฒนาตนเอง 1. ตั้งใจเรียนรู ศึกษาหาความรูและสนใจสิ่งท่ีเปนประโยชนตอการทํางาน

2. เปดใจรับฟงแนวคิดใหม สิ่งใหมท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน

3. ติดตามขอมูลขาวสารและรวมกิจกรรมการพัฒนาความรูและทักษะตางๆขององคกร
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Social Mind & Public Mind  

มีจิตสํานึกรับผิดชอบตอผูอื่น ตอสังคมสวนรวม และยึดประโยชนสาธารณะ 

คํานิยาม
เขาใจและเห็นใจผูอ่ืน ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนตอสวนรวม สังคม รวมท้ังยึดม่ัน

ประโยชนของสาธารณะเปนเปาหมายเปนตัวอยางในการเคารพสิทธิความเปนมนุษย  สวนบุคคล ความหลากหลาย

แตกตางใหกับสมาชิกในองคกร

Level 5: กําหนดกลยุทธในการพัฒนา

จิตสํานึกสาธารณะใหเปนคุณลักษณะ

ของพนักงานในองคกร

1. เปนผูนําในการคนหา พัฒนาและสงเสริมพนักงานใหมีจิตสํานึกสาธารณะและเขาใจการอยูรวมกันในสังคม

2. สนับสนุนองคกรในทุกทางเพ่ือใหองคกรสามารถแสดงบทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมสวนรวม

3. สื่อสารและบริหารภาพลักษณองคกรใหไดรับความเชื่อถือและศรัทธาจากสังคม

Level 4: เขาใจและตอบสนองความ

คาดหวังของสังคมและผูมีสวนไดเสีย

1. เปนแบบอยาง (Role Model) ในการเขาใจความแตกตางของบุคคลและการอยูรวมกันในสังคม 

2. กระตุนใหสมาชิกในทีมใหเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน เขาใจความคาดหวังของสังคมและผูมีสวนไดเสีย เพ่ือคิดคนสิ่งใหมท่ีเปน

ประโยชนตอสาธารณะและชวยพัฒนาการบริการท่ีดีข้ึน

3. จัดกระบวนการ และวางแผนการทํางานเพ่ือตอบสนอง หรือสนับสนุนและเอ้ือใหผูอ่ืนสามารถตอบสนองความคาดหวังของ

สังคม และผูมีสวนไดเสีย

Level 3: เต็มใจรับใชสังคมสวนรวม 

ปฏิบัติงานโดยยึดผลผระโยชนของ

สาธารณะเปนท่ีตั้ง

1. มุงม่ัน ทุมเท ในการปฏิบัติงานเพ่ือประโยชนตอสาธารณะ เต็มใจสละเวลาสวนตนใหแกสวนรวม

2. ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกับผูอ่ืน ไมนิ่งดูดายกับการกระทําท่ีจะมีผลเสียหายตอสวนรวม 

3. มีความเห็นอกเห็นใจ เขาใจผูอ่ืนและชวยลดชองวางระหวางผูคนเม่ือมีโอกาส ไมสรางความแตกแยกในสังคมทุกระดับ 

Level 2: เขาใจและเห็นใจผูอ่ืน เคารพ

ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย

1. เขาใจความแตกตางและการอยูรวมกันในสังคม โดยมีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน และรูจักเอาใจเขามาใสใจเรา 

2. เปดกวางรับฟงความเห็นท่ีแตกตาง เคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ไมดูถูกเหยียดหยามผูอ่ืน 

3. ปฏิบัติงานโดยไมเบียดเบียน เอาเปรียบ หรือสรางความเสียหายตอผูอ่ืนหรือสังคมสวนรวม

Level 1 : ใสใจตอทรัพยากรของ

สวนรวม และใชอยางเหมาะสมคุมคา
1. ใชทรัพยากรขององคกรอยางประหยัดและดูแลรักษาใหใชงานไดอยางคุมคาเสมอ

2. ทํางานสนับสนุนผูอ่ืนดวยความเต็มใจ สามารถเสียสละเพ่ือสวนรวมได

3. เขารวมหรือทํากิจกรรมเพ่ือประโยชนของสาธารณะอยางสมํ่าเสมอ
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Creative & Innovation  

สรางสรรคผลงานดวยนวัตกรรมในองคกร

คํานิยาม มีความคิดสรางสรรค  พัฒนาตนเอง และพัฒนางาน คิดคนส่ิงใหมเพ่ือสรางนวัตกรรมในการทํางาน 

Level 5: สนับสนุนการทํางานบนความ

สรางสรรคและพัฒนานวัตกรรมในองคกร

1. เปดพ้ืนท่ี และสรางบรรยากาศท่ีสงเสริมความคิดสรางสรรคใหเกิดข้ึนท่ัวท้ังองคกร สนับสนุนกิจกรรมหรอืโครงการท่ีชวย

พัฒนาทักษะดานความคิดสรางสรรคของพนักงาน

2. เปนผูนําในการสรางองคกรแหงนวัตกรรม กระตุนและสงเสริมใหทุกหนวยงานพัฒนาความรูดานเทคโนโลยีและนํามาใชงาน

จริง

3. ขจัดปญหาอุปสรรคใดๆท่ีจํากัด หรือบั่นทอนความคิดสรางสรรคของพนักงาน

Level 4: สามารถถายทอดวิธีการหรือ

กระตุนการสรางสรรคผลงานใหกับ

ทีมงาน

1. คิดคนสิ่งใหมๆ และนําเทคโนโลยีใหมๆ เขามาพัฒนาใหเกิดนวัตกรรมในการทํางาน

2. เปดโอกาสและสนับสนุนใหทีมไดคิดริเริ่ม นําเสนอและตอยอดดานนวัตกรรมในการทํางานอยางเปนรูปธรรม

3. ใหคําแนะนํา การตอยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีเหมาะสมสําหรับพนักงานแตละคน

Level 3: กลาคิดนอกกรอบ คิดคนส่ิง

ใหมท่ีสรางสรรคในการทํางาน และ

ยอมรับการมอบหมายงานใหมๆ

1. มองขามขอจํากัดปจจุบัน สรางวิธีการหรือกระบวนการใหม มีความคิดริเริ่มสรางสรรคดวยตนเอง พัฒนางานอยูตลอดเวลา

2. กลาคิดนอกกรอบ เสนอมุมมองท่ีแตกตางเก่ียวกับวิธีการทํางานใหมๆเพ่ือลดเวลา ขอผิดพลาดและทรัพยากรในการทํางาน

3. ยอมรับการมอบหมายงานใหมๆท่ีทาทาย และหาโอกาสในการไดใชความคิดสรางสรรคอยูเสมอ

Level2: ประยุกตใชความรูในดานๆ

ตางๆ เพ่ือผลงานท่ีดีข้ึน

1. แสวงหาขอมูล ความรูใหมๆ และเทคโนโลยีใหมๆ มาประยุกตใชในการพัฒนางาน เพ่ือผลงานท่ีดีข้ึน

2. รับฟงและรับรูเรื่องราวใหมๆ ยอมรับแนวคิด และพรอมปรับตัวกับวิธีการทํางานท่ีเปลี่ยนแปลงไป

3. นําเสนอแนวคิดริเริ่มสรางสรรคหรือวิธีการทํางานใหมๆใหกับทีมได

Level 1: ไมยึดติดรูปแบบเดิม ไมปฏิเสธ

ความคิดหรือวิธีการใหมๆ

1. ไมยึดติดรูปแบบการทํางานเดิมๆ  และไมปฏิเสธความคิดหรือวิธีการทํางานใหมๆ

2. เปดใจกวาง เรียนรู และพรอมทดลองทํางานดวยวิธีการใหมๆ 

3. มีสวนรวมในการนําเสนอความคิดเห็นเพ่ือปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน เชน ลดเวลา ลดความ

ผิดพลาด เปนตน
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Service Mind 

มีจิตใจของผูใหบริการ 

คํานิยาม
ความสามารถในการเขาใจในความตองการ ความคาดหวังของผูรับบริการ ใสใจในการตอบสนอง

เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและความพึงพอใจสูงสุด

Level 5 : สงเสริมใหองคกรมีการบริการท่ี

เปนเลิศ
1. สงเสริมและกระตุนในพนักงานทุกระดับใหความสําคัญในการบริการ

2. กําหนดกลยุทธ นโยบายเพ่ือสรางการบริการท่ีเหนือกวา

3. กําหนดตัวชี้วัดและผลักดันใหเกิดความสําเร็จดานบริการขององคกร

Level 4 : เปนแบบอยางท่ีดี และกระตุน

ใหผูอ่ืนใสใจในการบริการท่ีดี

1. แสดงพฤติกรรมการบริการและทัศนคติท่ีดีเปนตัวอยาง

2. ถายทอดวิธีคิด เทคนิคและพฤติกรรมบริการท่ีดี มีประสิทธิภาพใหกับพนักงานในทีมอยูเสมอ ผลักดันใหหนวยงานของตนเอง

เปนหนวยงานตัวอยางในการใหการบริการ

3. ออกแบบกระบวนการทํางาน รวมท้ังใชเทคโนโลยีสมัยใหมเพ่ือใหผูรับบริการไดรับความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและ

ทรัพยากรท้ังของหนวยงานและผูรับบริการ

Level 3: แสวงหาหนทางปรับปรุง        

การใหบริการเพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจแก

ผูรับบริการอยูเสมอ

1. ใสใจในความตองการของผูรับบริการ ไมติดเง่ือนไข แตจะนําขอมูลความเห็นจากผูรับบริการมาวิเคราะหเพ่ือแกไขจุดท่ีตอง

พัฒนา

2. ปรับปรุงกระบวนการใหบริการเพ่ือลดปญหาอุปสรรค ภาระและเวลาของผูรับบริการอยูเสมอ

3. รับมือกับการใหบริการไดทุกกลุมและทุกโอกาส โดยสามารถจัดการกับสถานการณขัดแยงดวยทัศนคติท่ีเปนบวก

Level 2 : ใสใจตอบสนองความตองการ

ของผูรับบริการ

1. ใหเกียรติ รับฟงและใหความชวยเหลือเบื้องตนในทุกการบริการเสมอ

2. สามารถใหคําปรึกษา แนะนําวิธีการแกไขในเรื่องท่ีซับซอนไดอยางเหมาะสม ใสใจติดตามผลการใหบริการเสมอ

3. สามารถรับแรงกดดันจากผูใชบริการไดดี

Level 1: เขาใจความตองการของ

ผูรับบริการ 

1. ยิ้มแยมแจมใส ทักทายและพูดจาดวยความสุภาพ

2. เขาใจในความตองการของผูรับบริการเปนอยางดี 

3  เต็มใจใหบริการโดยไมเลือกปฏิบัติ



TPBS Competency Based Management  

คัดเลือก

พนักงานใหม่
พัฒนาพนักงาน

ประเมินผลงาน*

With KPI & other 

criteria 

การหมุนเวียนงาน

การเติบโตใน

ระดับถัดไป* 

With other criteria 

Core competency Yes Yes Yes Default level Yes

Managerial 
competency Yes Yes Yes Default level Yes

Digital competency Yes Yes n/a Guideline Guideline

Functional 
competency Yes Yes n/a Guideline YES

For specialist track

การบริหารพนักงาน

TPBS ใชแ้นวคิด Competency Based Management ในการบรหิารทรพัยากรมนษุย ์จงึกาํหนดใหน้าํ

Competency ทัง้ Core Competency,  Managerial Competency, Digital Competency รวมทัง้ 

Functional Competency มาประกอบการพิจารณาทัง้ในการคดัเลือกพนกังานใหม่ (Recruitment) การ

พฒันา การประเมินผลการปฏิบติังานประจาํปี รวมทัง้ในการหมนุเวียนงานและการเติบโตในระดบัถดัไป



Core Competency

HR Information SystemTPBS Career System

People Plan Review JF JD

OKRs

รายงานผลการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย ์ปี 2563



TPBS HR Information System 
(HRIS)



การพฒันาฐานข้อมลูและระบบสารสนเทศด้านทรพัยากรมนุษย ์ส.ส.ท.

ส.ส.ท. มุ่งนาํเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการทาํงานของ HR อย่างเต็มรูปแบบ 

เพ่ือใหก้ารทาํงานตัง้แต่สรรหาคดัเลือกไปจนเลิกจา้ง เช่น ใชใ้นการคดัเลือกพนักงาน เพ่ือคน้หา 

Competency และตวัตนของผูส้มคัร เป็นตน้ นอกจากนัน้ พนักงานจะสามารถดาํเนินการต่างๆใน

กระบวนการด้านการบริหารบุคคลได้จากทุก ท่ี  ในทุก เวลา บนเครื่อง มือ ท่ีทุกคนมีคือ

โทรศพัทเ์คลื่อนท่ี (HR Anywhere Anytime และ Any Devices) เช่น  การขออนมุติัการทาํงาน

ล่วงเวลา การขอลาหยดุงาน การขอเบิกสวสัดิการต่างๆ หรือการขอใบรบัรอง เป็นตน้ เช่นเดียวกับ

ผู้บังคับบัญชาทุกคน นอกจากจะสามารถเขา้ไปอนุมติัการรอ้งขอต่างๆของพนกังานขา้งตน้แลว้ 

ยังสามารถบันทึกข้อมูลเพ่ือ feedback และประเมินการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาได้

ตลอดเวลา ในขณะท่ี HR ซึ่งลดภาระงานด้านปฏิบัติการ จะสามารถทํางานเชิงกลยุทธ์ ให้

คาํปรกึษา และเป็น Business Partner หรอืเป็นท่ีพึ่งของผูบ้รหิารส.ส.ท.ในดา้นบรหิารคนไดม้ากขึน้ 

Presenter
Presentation Notes
As from myHR conceptual. You may see that how does myHR work. Pure web application means able to use via Internet explorer, chrome or firefox without install program in the PC. Self Service Concept helps all staffs to view their own personal data, able to post leave application, something like that. Workflow system can identify the step of approval and send email to the authorized person. One hundred comply company policy means it can set up formula to fit the company policy. Scheduling service can help to import time attendance data from fingerprint to system and automatic alert for example expire work permit, end of probation period, end of contract and so on. Our system is supported high volume user for example KFC and Pizza Hut which hire more than ten thousand staffs are now using our software. Now we can go on our myHR program. 



Organization 
Management

Personnel
Management

Time 
Management

Payroll 
Management

Welfare & 
Benefit

Recruitment Training & 
Development

Workflow 
SystemZeeMe

Performance 
Appraisal

User 
Management OrgPlus

Phase I

การพฒันาระบบสารสนเทศด้านทรพัยากรมนุษยข์อง ส.ส.ท.
HR Information System (HRIS)

1 2 3 4

1

5

ประกอบดว้ย 5 Modules +1 workflow

Phase II ประกอบดว้ย 1 Module



Facial Recognition 
Timestamp

Viewing Timestamp and 
Location

Viewing Subordinate 
Timestamp

After Facial Login Page Leave Application 
Form

ZeeMe
myHR is available with any device, at anywhere, on anytime 



Leave Information Supervisor Approval Self/Employee Leave 
Status

Viewing epayslip Notification

ZeeMe
myHR is available with any device, at anywhere, on anytime 



Your Picture Here

ระบบ HRIS และระบบ Zeeme (Application on Mobile) 

ลําดับ วันที่ 10.00 - 12.00
14.00 -

16.00
อบรมใหกับ

1 19 ตุลาคม 2563 * * อบรมผูบรหิาร (ผอ.ส.ส.ท. / 

รอง ผอ.ส.ส.ท. / ผอ.สํานัก / 

ผช.ผอ.สํานัก และ ผจก.ฝาย

2 20 ตุลาคม 2563 * * พนักงาน

3 22 ตุลาคม 2563 * * พนักงาน

4 26 ตลาคม 2563 * พนักงาน

สถานท่ี : หอง Briefing Room รอบละ 50-60 ค

พนักงานสวนภูมภิาค อบรมออนไลน  

Live สด ใน Facebook Thai PBS

1. Personnel Database

2. Organization and Workflow Management   

3. Time Attendance (บันทึกเวลา และขออนุมัติ OT)

4. Payroll 

5. Employee Self Service หรือ ESS (ZeeMe)

6. Welfare

เร่ิมใช้งาน

ระบบปี 2564
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