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JOB DESCRIPTION  (ใบก ำหนดหน้ำท่ีงำน) 
 
ข้อมูลทั่วไป ( Job Title ) 
ช่ือ-สกุล นางสาวนิชดา คงสงค์ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทศันศกึษา หน่วยงาน สุขศึกษาประชาสัมพันธ ์
กลุ่ม/ฝ่าย ภารกิจด้านยุทธศาสตรแ์ละสนับสนุนบริการสุขภาพ ผู้บังคับบัญชา  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่าศาลา 
 
วัตถุประสงค์ของต ำแหน่งงำน ( Job Purpose ) 
1.รับผดิชอบด้านการผลิต บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ,ตัดตอ่ภาพเคลื่อนไหว  และจัดรายการเสียงตามสาย เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการ 
2.รับผดิชอบด้านการบริการ ควบคุมการใช้โสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุมและนอกสถานที ่เพื่อความสะดวกในการประชุม อบรมต่างๆ 
3.รับผดิชอบด้านการประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรมต่างๆของโรงพยาบาล 
 
ควำมรับผิดชอบหลัก ( Key Responsibilities ) 

หน้ำท่ีหลัก/กิจกรรมหลัก ควำมคำดหวัง ตัวชี้วัดผลงำน ควำมสำมำรถที่ควรม ี

1. ด้ำนกำรบรกิำร 
ประกอบด้วยงาน  ดงันี ้
  1.1  บันทึกภำพนิ่งและ
ภำพเคลื่อนไหว 
- งานประชุมวิชาการ/อบรมต่างๆ 
- งานรับบริจาค 
- งานนโยบายต่างๆตามแผนของ
องค์กร 
 1.2  ตัดต่อภำพเคลื่อนไหว 
 -ดิวิทัศนง์านกิจกรรมต่างๆของ
โรงพยาบาล 
-ดิวิทัศน์เกี่ยวกับภาพลักษณ์ของ
โรงพยาบาล 
   1.3 ควบคมุ – ดูแลโสตทัศนปูกรณ ์
ทั้งในห้องประชุมและนอกสถำนที่ 
- จัดแผนการดูแลอุปกรณ์ให้พร้อมใช้ 
-จัดใหบ้ริการ 
-บ ารุงดูแลรักษาโสตทัศนูปกรณ์ 
1.4 ประชำสัมพันธก์ิจกรรมองคก์ร 
- เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพ
กิจกรรมของโรงพยาบาล ส่งผ่านกลุ่ม
ไลน์และเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อการ
เผยแพร ่
 

  ด้ำนกำรบริกำร 
 
 - สามารถจัดเก็บภาพนิ่งและ
ภาพเคลื่อนไหวได้เป็นหมวดหมู่ ง่าย
ต่อการค้นหาและน าไปใช้ในครั้ง
ต่อไป 
-สามารถตัดต่อล าดับภาพ 
ภาพเคลื่อนไหวได้เหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์และการเผยแพร ่
-สามารถติดตั้งโสตทัศนูปกรณ์ใน
ห้องประชุมและนอกสถานที่ได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมกับงาน 
   -สามารถควบคุมการใช้
โสตทัศนปูกรณ์  และเครื่องต่าง ๆ 
ได้อย่างถูกต้อง และตรวจสอบ
เบื้องตน้ได้หากโสตทศันปูกรณ์ มี
ปัญหา 
 - ให้บริการแก่ผู้มารับบริการ และผู้
ที่มาติดต่อให้ได้รบัความสะดวก 
และได้รับความพึงพอใจ 
 - เนื้อหาข่าว มีความถูกต้อง 
ครบถ้วน เหมาะสม และลงข่าวได้
ทันเหตุการณ์ 
- มีความถูกต้อง ครบถ้วนของเนือ้หา 
 

- จ านวนใบงาน  
ที่มีผู้ส่ังงาน 
- ปริมาณงานที่ได้
ผลิต 
 
 

1. มีความสามารถใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร ์เพื่อใช้ในการตัดต่อ 
2.  มีทักษะการใช้อปุกรณ์ โสตทัศนู -
ปกรณ์ และเครื่องต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้อง  
3. มีความสามารถในการบันทึก 
ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว 
4. มีความสามารถในการตัดต่อ
ภาพเคลื่อนไหว 
5. มีความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน,การ
ติดตั้งโสตทศันปูกรณ์ และสามารถ
ควบคุมการใช้โสตทศันปูกรณ์และ
เครื่องต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง และ
ตรวจสอบเบื้องตน้ได้หาก
โสตทัศนปูกรณ์ มีปัญหา 
6. มคีวามรู้ในหลักการเขียนข่าว
เพื่อการประชาสัมพันธ์ และ
รูปแบบการประชาสัมพันธ์เพื่อให้
ความน่าเชื่อถือ 
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หน้ำท่ีหลัก/กิจกรรมหลัก ควำมคำดหวัง ตัวชี้วัดผลงำน ควำมสำมำรถที่ควรม ี

  1.5 ป้ำยยินดีต้อนรบั  
- ป้ายยินดีต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม
,คณะศึกษาดูงาน และประชุมวิชาการ
ต่างๆ 
   1.6 จัดรำยกำรเสียงตำมสำยภำยใน
โรงพยำบำล 
 
 
 
 
1.7 เปิดทีวีออนไลน์ให้ควำมรู ้

 
 - ผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจ 
 
 
 - รายการวิทยุสามารถสร้างความ
บันเทิงและใหค้วามรู้กับผู้ฟังได ้
  -ให้ความรู้ด้านสุขภาพและผ่อน
คลายความเครียดแก่เจ้าหน้าที่ ผู้มา
รับบริการและประชาชนทั่วไป 
 
- ความรู้น่าสนใจและเข้าใจง่าย 
 

 
- จัดท าป้ายยินดี
ต้อนรับไดต้ามที่
แจ้งมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
- การรับรู้ทางส่ือ
ทีวีออนไลน ์
 

 
- ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและจ าเปน็ใน
การท าป้าย 
 
 
-ความรู้เรื่องโรคทีน่ ามาใช้ในการ
ให้ความรู้ตามความเหมาะสมและ
เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง 
 
 
 
- การใช้อุปกรณ์ส่ือออนไลน์ 
 

 

หน้ำท่ีรอง/กิจกรรมรอง ควำมคำดหวัง ตัวชี้วัดผลงำน ควำมสำมำรถที่ควรม ี

ภำระงำนรอง 
-  จัดท าซูมท่าศาลาสาร 
-  งานบริการที่เคาน์เตอร์
ประชาสัมพันธ์ 
 

 
-ออกแบบ ซูมท่าศาลาประชาสัมพันธ์
โรงพยาบาล  
-ให้บริการแก่ผู้มารับบริการและผู้
ที่มาติดต่อให้ได้รับความสะดวกและ
ได้รับความพึงพอใจได้รับข้อมูล
ข่าวสารที่ถูกต้อง 

  
-มีความสามารถในกาจัดรูปแบบ 
การน าเสนอให้น่าสนใจและ
สร้างสรรค์ 
-สามารถจดจ าหรือหาข้อมูลที่
เกี่ ยวข้องกับโรงพยาบาลให้แก่
ผู้รับบริการได้ถูกต้องและทันเวลา 

 
ควำมยำกของงำน ( Major Challenge ) /หัวใจหลักของงำน 
ผู้รับมคีวามพึงพอใจต่องาน ช้ินงานมีความถูกต้อง ส่งตรงเวลาและสามารถน าไปใช้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ได ้
 
 
 
ขอบเขตงำนของผู้ใตบ้ังคับบัญชำ ( Subordinate,s Responsibilities ) 

ต ำแหน่ง จ ำนวน ขอบเขตงำนโดยย่อ 
 
- 
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กำรประสำนงำนกับหน่วยงำนอืน่ ( Working Relationship ) 

องค์กร/หน่วยงำน (ภำยใน/นอก) งำนที่ต้องติดตอ่ ควำมถี ่
ทุกหน่วยงาน - รับใบงานตามค าส่ัง  

- บันทึกภาพนิ่ง,ภาพเคลื่อนไหวและตัดต่อ 
- แชร์ไฟล์ภาพให้แต่ละหน่วยงาน 
- ติดตั้งอปุกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 

เป็นกรณี 

ฝ่ายบริหารทั่วไป - การเบิกพัสดุและอุปกรณ์ 
- การซ่อมบ ารุงต่างๆ 
- ประสานการใช้ห้องประชุมต่างๆ 

เป็นกรณี 

สารสนเทศ - ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร ์
- จัดส่งไฟล์ภาพ และส่ือประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
เพื่อเผยแพรป่ระชาสัมพันธ์ทาง Intranet และ
Internet 
- ยืมเครื่องคอมพิวเตอร ์

สัปดาห์ละ 1-2 ครัง้ 

กลุ่มภารกิจด้านบริการ -การแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ เป็นกรณี 
 

คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง ( Job Specification ) 
วุฒิกำรศกึษำ 
ส าเร็จการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์ 
 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 
1.เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา รพ.ท่าศาลา              เมษายน 2556 – ปัจจบุัน 

 

ควำมสำมำรถเฉพำะต ำแหน่ง 

ควำมรู้ ทักษะ พฤติกรรม/ทัศนคต ิ
1. ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
เพื่อการตัดต่อภาพเคลื่อนไหว 
2. มีความรู้ในการใช้อุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์
และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
3.  มีความ รู้ในการบันทึกภาพนิ่ งและ
ภาพเคลื่อนไหว 
4. มีความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและผลิต
ส่ือใน 
 

1. มีความสามารถใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร ์ เพื่อการตัดต่อ
ภาพเคลื่อนไหว 
2. มีทักษะการใช้อุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์และ
เครื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
4. มีความสามารถในการบันทึกภาพนิ่ง
และภาพเคลื่อนไหว 
5.มีความละเอียดรอบคอบและช่างสังเกต 
 

1. การมุ่งผลสัมฤทธิ ์
2. การบริการที่ด ี
3. การส่ังสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม
และจริยธรรม 
5. การท างานเป็นทีม 
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คุณสมบัตอิื่นๆ 
1. ความใฝ่เรียน (Knowledge-Based Orientation) 
2. คุณธรรมและความซ่ือสัตย์ (Morality and Integrity) 
3. ความมุ่งมั่นใหเ้กิดความส าเร็จของงาน (Ultimate Determination) 
4. การท างานเป็นทีม (Team Work) 
5. จิตส านึกองค์กร (Notice of Organization) 
6. การพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง (Based on Continuous Improvement) 
 

ผู้จัดท า ผู้อนุมัต ิ ผู้ด ารงต าแหน่ง 
 

(…………………………………) 
(นางจิราพร  ชาญณรงค์) 

ต าแหน่งหัวหน้างานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ 

………/………../………. 

 
(…………………………………) 

(นายกิตติ    รัตนสมบัติ) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่าศาลา 

………/………../………. 

 
(…………………………………) 

นางสาวนิชดา คงสงค ์
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทศันศกึษา 

………/………../………. 
 


