
 
 

(สําเนา) 
 

ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ 
เร่ือง   รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

------------------------------------- 
ด้วย กรมประชาสัมพันธ์ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ   
เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการสรรหา และเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้าง  
ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ เร่ือง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดสรรกรอบ
อัตรากําลังพนักงานราชการ รอบที่ ๔ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓) ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙  
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังตอ่ไปนี้   

๑. ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน   
 

ลําดับที่ ตําแหน่ง กลุ่มงาน หน่วยงาน จํานวน 

๑.๑ วิศวกรไฟฟ้า วิชาชีพเฉพาะ 

 

กองบริหารกิจการโครงข่ายและสิ่งอํานวย

ความสะดวกดา้นกระจายเสยีงและโทรทัศน์ 
๑ อัตรา 

๑.๒ 

 

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

วิชาชีพเฉพาะ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ๒ อัตรา 

๑.๓ นายช่างไฟฟ้า (ปวส.) เทคนิค 

 

กองบริหารกิจการโครงข่ายและสิ่งอํานวย

ความสะดวกดา้นกระจายเสยีงและโทรทัศน์ 
๖ อัตรา 

 (รายละเอียดการจ้างงาน  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) 
 
 
 
 
 
 
 

(สําเนา) 

/ ๒. คุณสมบัติ ... 

(สําเนา)
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๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับราชการ 
 ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป 
  ๑. มีสัญชาติไทย 
  ๒. มีอายุจนถึงวันสมัครไม่ต่ํากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์  
  ๓. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  ๔. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน         
ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
  ๕. ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่   
ในพรรคการเมือง 
  ๖. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิด
ทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือเป็น
ผู้พ้นโทษมาแล้วเกินห้าปี 
  ๗. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ 

  สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร  กรมประชาสัมพันธ์ไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้ารับ
การประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ   ทั้งนี้  ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี
ฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม 
ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ 
 ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
 

ชื่อตําแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
 

๑. วิศวกรไฟฟ้า 
 

ได้ รับวุฒิการ ศึกษาปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสต ร์  
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าทางวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า 

 

๒. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

 

๑. ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
ทางคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางคอมพิวเตอร์
๒. ต้องมีหน่วยกิตทางคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต 

 

๓. นายช่างไฟฟ้า (ปวส.) 
 

ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือ
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

 
 

/ ๓. การรับสมัคร ... 
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๓. การรับสมัคร 
 ๓.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๒๐ – ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐     
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน  ดังนี้ 

๑) เปิดเว็บไซต์ www.prd.go.th หัวข้อ ประกาศกรมประชาสัมพันธ์  (รับสมัครงาน)   
“ข่าวรับสมัครพนักงานราชการ”  
  ๒) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะกําหนด
แบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ 
  ๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ จํานวน ๑ แผ่น หรือหากไม่มี
เคร่ืองพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น flash drive เป็นต้น 
  ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ผู้สมัครสามารถ     
เข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถ
แก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในคร้ังแรกที่สมบูรณ์แล้วได้ 
 ๓.๒ การชําระเงิน  ให้นําแบบฟอร์มการชําระเงินไปชําระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย  
ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ – ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ ภายในเวลาทําการของธนาคาร  การรับสมัครสอบ  
จะมีผลสมบูรณ์ เม่ือชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว 
 ๓.๓ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ   
   วุฒิ ปริญญาตรี ค่าสมัครจํานวน ๓๓๐.-บาท ประกอบด้วย 

  -  ค่าธรรมเนียมสอบ  จํานวน  ๓๐๐.-บาท 
   -  ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต  จํานวน ๓๐.-บาท 
  วุฒิ ปวส. ค่าสมัครจํานวน ๒๓๐.-บาท ประกอบด้วย 

  -  ค่าธรรมเนียมสอบ  จํานวน  ๒๐๐.- บาท 
   -  ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จํานวน ๓๐.- บาท 

เม่ือสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 ๓.๔ ผู้สมัครที ่ชําระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจําตัวสอบโดยจะกําหนด     
เลขประจําตัวสอบ ตามลําดับของการชําระค่าธรรมเนียมในการสอบ และสามารถเข้าไปพิมพ์ใบสมัคร
พร้อมเลขประจําตัวสอบได้ เม่ือกรมประชาสัมพันธ์ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบเรียบร้อยแล้ว 

๔. เง่ือนไขการสมัครสอบ 
 ๔.๑ ผู้สมัครสอบสามารถเลือกสมัครสอบได้เพียง ๑ ตําแหน่ง เม่ือเลือกแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไข
ไม่ได้ 
 
 
 

/ ๔.๒ ผู้สมัครสอบ ... 
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 ๔.๒ ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
ของผู้มีสิทธิสมัครสอบ  โดยต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวัน
ปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ 
 ๔.๓ การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู ้สมัครเป็นผู ้ลงลายมือชื ่อ และรับรอง    
ความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ดังนั้น หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน   
ตามประมวลกฎหมายอาญา 
 ๔.๔ ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ     
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง     
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจสอบพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิ ซึ่งผู้สมัครสอบนํามา
ย่ืนไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ  กรมประชาสัมพันธ์จะถือว่าผู้สมัครสอบ เป็นผู้ขาด
คุณสมบัติในการสมัครสอบคร้ังนี้มาตั้งแต่ต้น  และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 

๕. ประกาศรายชื่อผู ้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับ    
การเข้ารับการประเมินสมรรถนะ 

 กรมประชาสัมพันธ์จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน)      
ในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ ทางเว็บไซต์ www.prd.go.th 

๖. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

 ผู้สมัครต้องเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ  และสมรรถนะด้วยวิธีการประเมิน  
ดังนี้ 

 

ตําแหน่ง สมรรถนะที่จะประเมิน 
คะแนน
เต็ม 

วิธีการประเมิน

 

1.1 วิศวกรไฟฟ้า 
 

ความรู้เฉพาะตําแหน่ง 
๑. ความรู้พื้นฐานด้านระบบไฟฟ้า โทรคมนาคมและ

อิเล็กทรอนิกส์ 
๒. ความรู้เก่ียวกับมาตรฐานการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า 
๓. หลักการสื่อสารข้อมูลระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มัลติมีเดียและระบบอินเทอร์เน็ต 
๔. ระบบสายส่งสายอากาศวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

 

๑๐๐ สอบข้อเขียน 
 

 

 / ๕. ระบบ ... 
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ตําแหน่ง สมรรถนะที่จะประเมิน 
คะแนน
เต็ม 

วิธีการประเมิน

  

๕.  ระบบไฟฟ้ากําลัง ระบบแสงสว่าง และระบบปรับอากาศ 
๖ . วิศวกรรมสายอากาศ และหลักการแพร่กระจาย

คลื่นวิทยุระบบ AM, FM 
๗. เทคโนโลยีดิจิตอลสําหรับวิทยุกระจายเสียงและ

วิทยุโทรทัศน์ 
๘. ระบบสื่อสารด้วยเส้นใยนําแสง ไมโครเวฟ และดาวเทียม 
๙. ความรู้เกี่ยวกับหน่วยงานกรมประชาสัมพันธ์ด้าน

ให้บริการวิทยุและโทรทัศน์ระบบดิจิทัล 
๑๐. แนวปฏิบัติทางเทคนิคสําหรับการให้บริการโทรทัศน์ 
     ภาคพื้นดินระบบดิจิตอลตามประกาศของ กสทช. 
 

ความเหมาะสมกับตําแหน่ง 
 

๑๐๐ 
 

สอบสัมภาษณ์ 
 

1.๒ นักวิชาการ 
       คอมพิวเตอร์ 

 

ความรู้เฉพาะตําแหน่ง 
๑. ความรู้เก่ียวกับคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์ค สามารถติดตั้ง

เชื่อมโยงเครือข่ายบรอดแบนด์ และการรักษาความ
ปลอดภัย 

๒. ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาและติดตั้ง Streaming 
Server และ Web Server 

๓. ความรู้เก่ียวกับอินเทอร์เน็ต สร้างเว็บไซต์ รู้จักชุดคําสั่ง 
HTML5, CSS3 ออกแบบ  Infographic และสร้าง 
Animation 

๔. เขียนชุดคําสั่ง Web Application + Database 
๕. ความรู้เก่ียวกับโซเชียลมีเดีย พัฒนา Responsive Web 

เชื่อมต่อกับ Youtube, Facebook และ Twitter 

 

๑๐๐ สอบข้อเขียน 
 

 

ความเหมาะสมกับตําแหน่ง 
 

 

๑๐๐ สอบสัมภาษณ์ 
 
 
 
 
 
 

/ ๑.๓ นายช่าง ... 
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ตําแหน่ง สมรรถนะที่จะประเมิน 
คะแนน
เต็ม 

วิธีการประเมิน

 

๑.๓ นายช่างไฟฟ้า   
      (ปวส.) 

 

 

ความรู้เฉพาะตําแหน่ง 
๑. ความรู้พื้นฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
๒. ความรู้พื้นฐานระบบเสียงและระบบภาพ 
๓ ระบบสายส่งกําลัง และระบบสายอากาศวิทยุกระจายเสียง

และวิทยุโทรทัศน์ 
๔.  วิทยุกระจายเสียง ระบบ AM  และระบบ FM 
๕. ระบบวิทยุโทรทัศน์ในประเทศไทย 
๖. ระบบเชื่อมโยงสัญญาณวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์   
     และสื่อสารโทรคมนาคม 
๗. การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์ในงานวิทยุกระจายเสียง 
    และวิทยุโทรทัศน์ 
๘. เทคโนโลยีสารสนเทศ  และมัลติมีเดีย 
๙. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และระบบอินเทอร์เน็ต
๑๐.  เทคโนโลยีดิจิตอลในวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
๑๑.  ระบบไฟฟ้ากําลัง ระบบแสงสว่าง  และระบบปรับอากาศ 

 

๑๐๐ 
 

สอบข้อเขียน 

 

ความเหมาะสมกับตําแหน่ง 
 

๑๐๐ 
 

สอบสัมภาษณ์ 
 

 ทั้งนี้  ผู้ที่จะเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) จะต้องเป็นผู้ที่สอบผ่าน
การประเมิน (สอบข้อเขียน) ความรู้เฉพาะตําแหน่งก่อน  จึงจะมีสิทธิสอบสัมภาษณ์ 

๗. หลักฐานที่ต้องย่ืนในวันเข้ารับการประเมินสมรรถนะ 
 ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะจะต้องนําหลักฐานมาย่ืนในวันสอบสัมภาษณ์ ตามรายละเอียด ดังนี้ 
 ๗.๑ ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ตที่มีเลขประจําตัวสอบ โดยให้ติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก 
และไม่สวมแว่นตาดํา ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี ขนาด ๑ นิ้ว แล้วลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน 
 ๗.๒ ใบแสดงผลการศึกษา ตัวอย่างเช่น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระเบียนแสดงผลการเรียน           
ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่งที่สมัคร พร้อมสําเนา จํานวนอย่างละ ๒ ฉบับ  โดยจะต้อง
สําเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ 

 
 
 

/ ๗.๓ สําเนา ... 
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๗.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ 
๗.๔ สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน ๑ ฉบับ 
๗.๕ สําเนาหลักฐานอื ่นๆ เช ่น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่              

ชื่อ -  ชื่อสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ 

ทั้งนี้  ในสําเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองว่า “สําเนาถูกต้อง” และลงชื่อ      
พร้อมระบุเลขประจําตัวสอบไว้ด้วย 

๘. เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ            

แต่ละสมรรถนะ ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ 
การจัดจ้างจะเป็นไปตามลําดับคะแนนที่สอบได้ โดยจะเรียงลําดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมกัน

มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินสมรรถนะ 
(สอบสัมภาษณ์) มากกว่าเป็นผู ้อยู่ในลําดับที ่สูงกว่า   และหากคะแนนในการประเมินสมรรถนะ   
(สอบสัมภาษณ์) เท่ากัน  ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า 

๙. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
กรมประชาสัมพันธ์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบ ณ บอร์ดติดประกาศ

กรมประชาสัมพันธ์ ชั้น ๑ อาคารกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ ๖ เขตพญาไท 
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐  และทางเว็บไซต์ www.prd.go.th 

โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกําหนด ๒ ปี     
นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตําแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 

๑๐. การจัดทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 

 ๑๐.๑ ผู้ผ่านการเลือกสรร จะได้รับการจัดทําสัญญาจ้างตามลําดับที่ในบัญชีรายชื่อผู้ผ่าน       
การเลือกสรร 
 ๑๐.๒ ผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องทําสัญญาจ้างตามที่กรมประชาสัมพันธ์กําหนด 
  ๑๐.๓ ไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจหรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
 ๑๐.๔  ผู้ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจ้าง จะต้องนําใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน  
โดยแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้แก่ 
 
 
 
 

/ วัณโรค ... 
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- วัณโรคระยะแพร่กระจายเชื้อ 
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
- โรคพิษสุราเร้ือรัง 
- โรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคเร้ือรังที่ปรากฏอาการเด่นชัด หรือรุนแรง และเป็นอุปสรรค  

ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กําหนด 
ในกรณีที่มีผู้ได้รับการเลือกสรรมากกว่าจํานวนตําแหน่งว่างที่มี และภายหลังมีตําแหน่งว่างลักษณะ

เดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน  กรมประชาสัมพันธ์อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร ที่เหลืออยู่
ดังกล่าวหรือจะดําเนินการเลือกสรรใหม่ก็ได้ 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๖  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

           (ลงชื่อ)       จรูญ   ไชยศร 
 (นายจรูญ   ไชยศร) 
 รองอธิบดี รักษาราชการแทน 
 อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖  กันยายน   ๒๕๖๐ 



 
เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 

ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 
 ตําแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า  
 กลุ่มงาน วิชาชีพเฉพาะ 

ขอบข่ายงานท่ีจะให้ปฏิบัติ    
ปฏิบัติงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเก่ียวกับการสํารวจข้อมูล ศึกษา        

และกําหนดรูปแบบรายการ ควบคุมงานก่อสร้าง ติดตั้ง บํารุงรักษาระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร  และอื่น ๆ 
ที่เก่ียวข้องกับงานวิศวกรรมไฟฟ้า ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เก่ียวกับงานวิศวกรรมไฟฟ้า และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

สมรรถนะที่ต้องการ 
๑. มีความรู้ ความสามารถในการสํารวจข้อมูล เพื่อออกแบบระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบ

ป้องกันฟ้าผ่า ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย และอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับงานวิศวกรรมไฟฟ้า 
๒. มีความรู้ ความสามารถในการกําหนดรูปแบบรายการ เพื่อให้ได้มาซึ่งรายละเอียดในการ

ก่อสร้างการผลิต การควบคุม การติดตั้ง และการประมาณราคาในงานวิศวกรรมไฟฟ้า  
๓. มีความรู้ ความสามารถในการควบคุมการก่อสร้าง ติดตั้ง บํารุงรักษาระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร 

ระบบป้องกันฟ้าผ่า ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย และอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับงานวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อให้
ระบบมีความถูกต้อง ปลอดภัย ใช้งานได้มีประสิทธิภาพ  

๔.  มีความรู้ ความสามารถในการตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพัฒนางานวิศวกรรมไฟฟ้า        
ให้มีความถูกต้อง ปลอดภัย และประหยัดพลังงาน 

๕.  มีความรู้ ความสามารถในการจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเก่ียวกับงานวิศวกรรมไฟฟ้า 

เพื่อประโยชน์สูงสุดในการใช้งานของหน่วยงาน 
 

ค่าตอบแทน ปริญญาตรี  ๑๙,๕๐๐  บาท หรือตามที่ ก.พ. กําหนด 
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗  

และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เร่ือง สิทธิประโยชน์   
ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ทําสัญญาจ้าง - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
 
 

 
 
 
 
 

นิภาพรรณ/ร่าง
สุกัญญา/พิมพ์/ทาน

๒๕  มกราคม  ๒๕๕๘ 



 

- ๒ -     
 

 ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (สากล) 
กลุ่มงาน วิชาชีพเฉพาะ 
ขอบข่ายงานท่ีจะให้ปฏิบัติ    
ปฏิบัติงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ การศึกษา วิเคราะห์ กําหนดคุณลักษณะของเครื่อง 

จัดระบบติดตั้ง เชื่อมโยงระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบเก่ียวกับชุดคําสั่งระบบ 
ชุดคําสั่งประยุกต์ การจัดทําคู่มือการใช้คําสั่งต่าง ๆ กําหนดคุณลักษณะ ติดตั้งและใช้เคร่ืองมือชุดคําสั่ง
สื่อสาร การจัดและบริหารระบบสารสนเทศ รวมทั้งการดําเนินการเกี่ยวกับการกระทําผิดทาง
คอมพิวเตอร์ และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การให้คําปรึกษาแนะนํา อบรมเก่ียวกับวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ ด้านต่าง ๆ แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ ๆ  
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เก่ียวข้อง 

สมรรถนะที่ต้องการ 
๑. มีความรู้ ความสามารถ ด้านเทคโนโลยี การใช้อินเทอร์เน็ตและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
๒. มีความรู้ ความสามารถในการติดตั้งเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดคําสั่งระบบปฏิบัติการ 

ชุดคําสั่งสําเร็จรูประบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง เพื่อสนับสนุนให้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน 

๓. มีความรู้ ความสามารถในการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ออกแบบระบบงาน เพื่อให้ได้
ระบบงานประยุกต์ที่ตรงตามคุณลักษณะและความต้องการของหน่วยงาน 

๔. มีความรู้ ความสามารถในการทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ เพื่อให้ระบบมีคุณสมบัติ
ที่ถูกต้อง ตรงตามความต้องการและสภาพการใช้งานของหน่วยงาน 

๕.  มีความรู้ ความสามารถในการประสานงานให้ความรู้ด้านระบบงานทั้งภายในและภายนอก
ทีมงานหรือหน่วยงาน  เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 

๖.  สามารถให้คําปรึกษาแนะนําแก่ผู้ใช้ระบบงานเมื่อมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งานระบบ
เพื่อให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขและใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ค่าตอบแทน ปริญญาตรี  ๑๙,๕๐๐  บาท หรือตามที่ ก.พ. กําหนด 
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗  

และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เร่ือง สิทธิประโยชน์   
ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ทําสัญญาจ้าง - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
 
 

 



- ๓ - 
 

 ตําแหน่ง นายช่างไฟฟ้า (ปวส.) 
 กลุ่มงาน เทคนิค 

ขอบข่ายงานท่ีจะให้ปฏิบัติ    
ปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้า ซึ่งปฏิบัติงานเก่ียวกับการควบคุมกํากับดูแลการทํางานของอุปกรณ์     

ในการผลิตรายการ อุปกรณ์ในการออกอากาศและอุปกรณ์สนับสนุนการออกอากาศ การจดบันทึกค่า 
Parameter ของอุปกรณ์ในความควบคุมกํากับดูแล จัดทําแผนปฏิบัติงาน การดูแลบํารุงรักษาอุปกรณ์
ให้มีความสมบูรณ์พร้อมใช้งาน ตรวจสอบ แก้ไขข้อขัดข้องของอุปกรณ์ในแต่ละระบบในเบ้ืองต้น จัดทํา
สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานและประเมินสภาพของอุปกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ให้นําไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกํากับ 
แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

สมรรถนะที่ต้องการ 
๑. มีความรู้ ความสามารถในงานด้านช่างไฟฟ้า เก่ียวกับระบบไฟฟ้า ระบบเคร่ืองปรับอากาศ ระบบ

ไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ รับส่งข้อมูลข่าวสาร อย่างเหมาะสม
แก่การปฏิบัติงานในหน้าที่  

๒. มีความรู้ ความสามารถในการใช้อุปกรณ์ในการผลิตรายการ อุปกรณ์ในการออกอากาศและ
อุปกรณ์สนับสนุนการออกอากาศ (งานผลิตรายการ งานห้องส่ง งานควบคุมหลัก งานเชื่อมโยงสัญญาณ 
งานเคร่ืองส่ง งานไฟฟ้าและเคร่ืองปรับอากาศ เป็นต้น) 

๓. มีความรู้เก่ียวกับเร่ืองนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อพัฒนาตนเองและนําไปใช้ประโยชน์
ในการปฏิบัติงาน 
 ๔. มนุษย์สัมพันธ์และทัศนคติในการให้บริการที่ดี 

 

ค่าตอบแทน ปวส. ๑๓,๘๐๐ บาท หรือตามที่ ก.พ. กําหนด 
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗  

และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เร่ือง สิทธิประโยชน์   
ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ทําสัญญาจ้าง - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
 
 

 
 
 
 
 


