(สําเนา)
ประกาศกรมประชาสัมพันธ์
เรื่อง รั บ สมั ค รสอบแข่ ง ขั น เพื่ อ บรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลเข้ า รั บ ราชการในตํ า แหน่ ง
นัก สื่อ สารมวลชนปฏิบัติก าร ตํา แหน่ง นัก ประชาสัม พัน ธ์ป ฏิบัติก าร (ด้า นทั่ว ไป)
ตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ) และตําแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
------------------------------------ด้ว ย กรมประชาสัม พัน ธ์จ ะดํา เนิน การสอบแข่ง ขัน เพื่อ บรรจุแ ละแต่ง ตั้ง บุค คล
เข้ารับราชการ ในตําแหน่งนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ ตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ด้านทั่วไป)
ตํา แหน่ง นัก ประชาสัม พัน ธ์ป ฏิบัติก าร (ด้า นภาษาอัง กฤษ) และตําแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
และหนัง สือ สํา นัก งาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 1๗ ลงวัน ที่ 11 ธัน วาคม 255๖ เรื่อง การสรรหา
โดยการสอบแข่ง ขัน เพื่อ บรรจุแ ละแต่ง ตั้ง บุค คลเข้า รับ ราชการ จึง ประกาศรับ สมัค รสอบแข่ง ขัน ฯ
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
๑.๑ ตําแหน่งนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ จํานวน ๗ อัตรา
อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐0 – ๑๖,๕๐๐ บาท
๑.๒ ตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ด้านทั่วไป) จํานวน 4 อัตรา
อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐0 – ๑๖,๕๐๐ บาท
๑.3 ตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ) จํานวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐0 – ๑๖,๕๐๐ บาท
๑.4 ตําแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จํานวน 5 อัตรา
อัตราเงินเดือน ๑๑,๕๐0 – ๑๒,๖๕๐ บาท
ทั้ง นี้ จะได้รับ เงิน เดือ นเท่า ใดให้เป็นไปตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
ลงวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับ
คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง สําหรับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
ในสํานักนายกรัฐมนตรีหรือที่ ก.พ. จะกําหนด
2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละตําแหน่ง ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
3.๑ ผู้ ส มั ค รต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปและไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตามมาตรา 36
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี้
/ ก.คุณสมบัติทั่วไป....

-2ก. คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ํากว่า ๑๘ ปี
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะต้องห้าม
(1) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
(2) เป็ น คนไร้ ค วามสามารถ คนเสมื อ นไร้ ค วามสามารถ คนวิ ก ลจริ ต
หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
(3) เป็ น ผู้อ ยู่ในระหว่ างถู กสั่ งพั กราชการหรื อ ถูก สั่ง ให้อ อกจากราชการ
ไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(5) เป็นกรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๗) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทํา
ความผิ ด ทางอาญา เว้ น แต่ เ ป็ น โทษสํ า หรั บ ความผิ ด ที่ ไ ด้ ก ระทํ า โดยประมาทหรื อ ความผิ ด ลหุ โ ทษ
(๘) เป็ น ผู้ เ คยถู ก ลงโทษให้ อ อก ปลดออก หรื อ ไล่ อ อกจากรั ฐ วิ ส าหกิ จ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ เพราะกระทําความผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(๙) เป็ น ผู้ เ คยถู ก ลงโทษให้ อ อก หรื อ ปลดออก เพราะกระทํา ผิ ด วิ นั ย
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๐) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๑) เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานของรัฐ
ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน ซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ ข.
(4) (6) (7) (8) (9) (10) หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณี
มีลักษณะต้องห้ามตาม (8) หรื อ (9) ผู้นั้นต้ องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ ว
และในกรณีมีลักษณะต้องห้าม ตาม (10) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว
และต้อ งมิใ ช่เ ป็น กรณีอ อกจากงานหรือ ออกจากราชการเพราะทุจ ริต ต่อ หน้า ที่สํา หรับ ผู้มีลัก ษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา 36 ข. (1) ให้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันได้แต่จะมีสิทธิได้รับบรรจุเป็นข้าราชการ
พลเรือนสามัญที่สอบแข่งขันได้ต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองแล้ว
/ สําหรับพระภิกษุ...

-3สํา หรับ พระภิก ษุห รือ สามเณร กรมประชาสัม พัน ธ์ไ ม่รับ สมัค รสอบและไม่อ าจ
ให้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร
ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม
ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
3.๒ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ดังนี้
1. ตําแหน่งนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ
- ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
2. ตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ด้านทั่วไป)
- ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
3. ตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ)
- ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
4. ตําแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
- ได้รับ วุฒิป ระกาศนีย บัต รวิช าชีพ ชั้น สูง ในสาขาวิช าไฟฟ้า กํา ลัง
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์, สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
๓.๓ ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ดังนี้
- ตําแหน่งนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ ตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
(ด้านทั่วไป) และตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ) จะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัด
ความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของสํานักงาน ก.พ.
- ตํา แหน่ ง นายช่ า งไฟฟ้ า ปฏิ บั ติ ง าน จะต้ อ งเป็ น ผู้ ส อบผ่ า นการวั ด ความรู้
ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไปของสํานักงาน ก.พ.
4. การรับสมัครสอบ
4.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม - 5
เมษายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ดังนี้
(1) เปิดเว็บไซต์ http://www.prd.go.th หัวข้อ ประกาศกรมประชาสัมพันธ์
(รับสมัครงาน) “ข่าวรับสมัครสอบแข่งขันฯ”
(2) กรอกข้ อ ความให้ ถู ก ต้ อ งและครบถ้ ว น ปฏิ บั ติ ต ามขั้ น ตอนที่ กํ า หนด
ระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ จํานวน 1 แผ่น
หรื อ หากไม่ มี เ ครื่ อ งพิ ม พ์ ใ นขณะนั้ น ให้ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล เก็ บ ไว้ ใ นรู ป แบบ File ลงในสื่ อ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล
เช่น Flash Drive เป็นต้น
ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัคร
สามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่
สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
/ (4) นําแบบฟอร์ม...

-4(๔) นําแบบฟอร์มการชําระเงินไปชําระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม - ๖ เมษายน 2562 ภายในเวลาทําการของธนาคาร
การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
๔.๒ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
ตําแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ค่าสมัครจํานวน 430 บาท ซึ่งประกอบด้วย
(๑) ค่าธรรมเนียมสอบ จํานวน 400 บาท
(๒) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จํานวน 30 บาท
ตํ า แหน่ ง นั ก สื่ อ สารมวลชนปฏิ บั ติ ก าร ค่ า สมั ค รจํ า นวน 430 บาท
ซึ่งประกอบด้วย
(๑) ค่าธรรมเนียมสอบ จํานวน 400 บาท
(๒) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จํานวน 30 บาท
ตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ด้านทั่วไป) ค่าสมัครจํานวน 430 บาท
ซึ่งประกอบด้วย
(๑) ค่าธรรมเนียมสอบ จํานวน 400 บาท
(๒) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จํานวน 30 บาท
ตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ) ค่าสมัครจํานวน 430 บาท
ซึ่งประกอบด้วย
(๑) ค่าธรรมเนียมสอบ จํานวน 400 บาท
(๒) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จํานวน 30 บาท
ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
๔.๓ ผู ้ ส มั ค รที ่ ชํ า ระค่ า ธรรมเนี ย มสอบแล้ ว จะได้ ร ั บ เลขประจํ า ตั ว สอบ
โดยจะกําหนดเลขประจําตัวสอบตามลําดับของการชําระค่าธรรมเนียมสอบ และสามารถเข้าไปพิมพ์ใบสมัคร
พร้อมเลขประจําตัวสอบได้ เมื่อกรมประชาสัมพันธ์ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันฯ เรียบร้อยแล้ว
ทางเว็บไซต์ http://www.prd.go.th
5. เงื่อนไขการสมัครสอบ
5.1 ผู้ ส มั ค รสอบสามารถสมั ค รได้ เ พี ย งตํา แหน่ ง เดี ย วเท่ า นั้ น เมื่ อ สมั ค รแล้ ว
จะเปลี่ยนแปลงไม่ได้
5.2 ผู้ ส มั ค รสอบจะต้ อ งเป็ น ผู้ มี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาตรงตามคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะสํ า หรั บ
ตํ า แหน่ ง ของผู้ มี สิ ท ธิ ส มั ค รสอบ ในข้ อ 3.2 โดยต้ อ งเป็ น ผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษา และได้ รั บ การอนุ มั ติ
จากผู้มีอํานาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ 5 เมษายน 2562 ทั้งนี้ การสําเร็จการศึกษา
ตามหลั ก สู ต รขั้ น ปริ ญ ญาบั ต ร หรื อ ขั้ น ประกาศนี ย บั ต รของสถานศึ ก ษาใด จะถื อ ตามกฎหมาย กฎ
หรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์
/ 5.3 การสมัครสอบ...

-55.3 การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรอง
ความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544
และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ดั ง นั้ น หากผู้ ส มั ค รจงใจกรอกข้ อ มู ล อั น เป็ น เท็ จ
อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137
5.4 ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าคุณวุฒิ เอกสารหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครสอบ
นํามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ หรือเอกสารปลอม กรมประชาสัมพันธ์ จะถือว่า
ผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการ
สมัครสอบ (ให้ผู้สมัครตรวจสอบข้อมูลคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรองได้จาก www.ocsc.go.th) ทั้งนี้ ในกรณี
ผู้สมัครยื่นเอกสารปลอม กรมประชาสัมพันธ์จะดําเนินการทางคดีอาญาต่อไป
6. การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
กรมประชาสัมพันธ์ จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ
เกี่ยวกับการสอบในวันที่ 19 เมษายน 2562 ณ อาคารกรมประชาสัมพันธ์ ชั้นล่าง และทางเว็บไซต์
http://www.prd.go.th หัวข้อ ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ (รับสมัครงาน) “การประกาศรายชื่อ
ผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ”
๗. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน แบ่งออกเป็น 2 ภาค ดังนี้
๗.๑ การสอบแข่ งขั นเพื่ อวั ดความรู้ ความสามารถที่ ใช้ เฉพาะตํ าแหน่ ง (ภาค ข)
(คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
ตําแหน่งนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ
ทดสอบวิชาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน (สอบเสียง) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
- ทดสอบ การอ่านข่าว บทความ บทร้อยกรอง
ทดสอบวิชาความรู้ความสามารถโดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ในเรื่องดังต่อไปนี้
๑. ความรู้พื้นฐานสื่อสารมวลชน
๒. การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์
๓. ความรู้เกี่ยวกับการเขียนข่าวและรายงานข่าว
๔. หลักการเขียนและการอ่านที่ถูกต้อง
๕. ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสื่อใหม่ (New Media) ในการสื่อสาร
๖. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและประชาคมอาเซียน

/ ตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์...

-6ตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ด้านทั่วไป)
ทดสอบวิชาความรู้ความสามารถโดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
ในเรื่องดังต่อไปนี้
๑. ความรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ และการติดตามประเมินผล
๒. การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
๓. จรรยาบรรณนักประชาสัมพันธ์
๔. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาลและเหตุการณ์ปัจจุบัน
ตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ)
ทดสอบวิชาความรู้ความสามารถโดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
ในเรื่องดังต่อไปนี้
๑. หลักการประชาสัมพันธ์และกลยุทธ์การสื่อสารยุคดิจิทัล
๒. การวิเคราะห์ประเด็นและเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์
๓. ความรู้ทั่วไป และความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันทั้งในและต่างประเทศ
๔. ความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ
ตําแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
ทดสอบวิชาความรู้ความสามารถโดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
ในเรื่องดังต่อไปนี้
๑. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
๒. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบเสียงและระบบภาพ
๓. ระบบสายส่งกําลัง และระบบสายอากาศวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
๔. วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในประเทศไทย
5. ระบบเชื่อมโยงสัญญาณวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อสารโทรคมนาคม
6. การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์ในงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
7. เทคโนโลยีสารสนเทศ และมัลติมีเดีย
8. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และระบบอินเตอร์เน็ต
9. เทคโนโลยีดิจิตอลในวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
10. ระบบไฟฟ้ากําลัง ระบบแสงสว่าง และระบบปรับอากาศ
๗.๒ การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว
ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์
ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ เป็นประโยชน์
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ
ของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก
สมรรถนะที่จําเป็นของตําแหน่ง
/ ทั้งนี้ จะดําเนินการ...

-7ทั ้ง นี ้ จะดํ า เนิน การสอบแข่ง ขัน เพื ่อ วัด ความรู ้ค วามสามารถที ่ใ ช้เ ฉพาะ
ตํา แหน่ง ก่อ น และเมื่อสอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งแล้ว
จึงจะมีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่งต่อไป
8. หลักฐานการสมัครสอบ
หลักฐานที่ต้องยื่นภายในวันที่ 3 - 11 มิถุนายน 2562
8.1 ใบสมัค รที่พ ิม พ์จ ากอิน เทอร์เ น็ต ให้ต ิด รูป ถ่า ยหน้า ตรง ไม่ส วมหมวก
และไม่สวมแว่นตาดํา ถ่ายไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน
8.2 สําเนาปริญญาบัตรหรือสําเนาประกาศนียบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผล
การศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร
โดยต้องสําเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร จํานวนอย่างละ 2 ฉบับ
8.๓ สํา เนาหลั ก ฐานอื่ น ๆ เช่ น ใบสํา คั ญ การสมรส ใบเปลี่ ย นชื่ อ -นามสกุ ล
(ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) เป็นต้น อย่างละ 1 ฉบับ
8.๔ สําเนาหนังสือรับรองผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ.
ระดับปริญญาตรีขึ้นไป (ตําแหน่งนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ ตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ)
หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป (ตําแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน) จํานวน 1 ฉบับ
8.๕ ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม
ตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 พ.ศ. 25๕๓ ซึ่งได้แก่
- วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
- โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กําหนด
สําเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองว่า “สําเนาถูกต้อง” ลงชื่อ
วันที่ และระบุเลขประจําตัวสอบกํากับไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของสําเนาเอกสาร
9. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการสอบแข่งขันเพื่อวัด
ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 และการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับ
ตําแหน่งได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ ทั้งนี้ ให้คํานึงถึงหลักวิชาการวัดผล

/ 10. การขึ้นบัญชี...

-810. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
๑๐.๑ กรมประชาสัมพันธ์ จะประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้โดยเรียงตามลําดับ
คะแนนรวมของผู้สอบผ่าน การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง และความเหมาะสม
กับตําแหน่งจากมากไปน้อย ในกรณีที่มีคะแนนเท่า กันให้ ผู้ที่ได้ คะแนนความเหมาะสมกับตําแหน่ ง
มากกว่าอยู่ในลําดับที่ดีกว่า แต่ถ้าคะแนนความเหมาะสมกับตําแหน่งยังเท่ากันอีก ให้เรียงลําดับตาม
เลขประจําตัวสอบแข่งขันจากน้อยไปมาก
๑๐.๒ การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่
วันประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ากรมประชาสัมพันธ์ ได้จัดให้มีการสอบแข่งขันในตําแหน่งอย่างเดียวกันนี้อีก
และได้ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
11. การบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลําดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
โดยได้รับเงินเดือนตามข้อ ๑ ที่กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนั้น
1๒. การรับโอนผู้สอบแข่งขันได้
กรมประชาสัมพันธ์ไม่ประสงค์จะรั บโอนผู้สอบแข่งขันได้ ที่เป็นข้าราชการ หรื อ
พนักงานทุกประเภทของรัฐ
กรมประชาสัมพัน ธ์ จะดําเนินการสอบแข่งขัน ด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และ
เสมอภาค ดัง นั้น หากมีผู้ใ ดแอบอ้า งว่า สามารถช่ว ยเหลือ ให้ท่า นสอบแข่ง ขัน ได้ หรือ มีพ ฤติก รรม
ในทํานองเดียวกันนี้โปรดอย่าได้หลงเชื่อ และแจ้งให้อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ทราบด้วย
ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 256๒
(ลงชื่อ) พลโท สรรเสริญ แก้วกําเนิด
(สรรเสริญ แก้วกําเนิด)
รักษาราชการในตําแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

1 มีนาคม 2562

สุมณวรรณ / ร่าง
นฤภร / พิมพ์
ดวงสวรรค์ / ตรวจ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ตําแหน่งนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ
(แนบท้ายประกาศกรมประชาสัมพันธ์ ลงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 256๒)
-----------------------------------------ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ศึกษา จัดเตรียม และรวบรวมข้อมูลเพื่อผลิตรายการตามที่ได้รับมอบหมาย
(๒) อ่านข่าว ประกาศ บทความ สารคดีทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ เป็นพิธีกรและ
ดําเนินการถ่ายทอดเสียงนอกสถานที่ในงานต่าง ๆ
(๓) ทําหน้าที่ผู้สื่อข่าว ผู้ช่วยบรรณาธิการในการผลิต เรียบเรียงและผลิตข่าว
(๔) รวบรวม จัดทําและจัดเก็บข้อมูลข่าวและรายการ เพื่อเป็นฐานข้อมูล
(๕) ติด ตามผลการรับ ฟัง และคํ า ติช มต่า ง ๆ เพื ่อ นํ า มาเป็น ข้อ มูล ประกอบ
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพรายการ
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงาน
หรือโครงการ เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
(๑) เป็นสื่อกลางสร้างความเข้าใจระหว่างรัฐบาลกับประชาชน และประชาชนกับประชาชน
(๒) ให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ด้ า นข่ า วและรายการแก่ ผู้ ส นใจ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ด้านทั่วไป)
(แนบท้ายประกาศกรมประชาสัมพันธ์ ลงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.256๒)
-----------------------------------------ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) จัดกิจกรรมตามโครงการประชาสัมพันธ์ ทั้งในและต่างประเทศ โดยประสานงาน
กับหน่วยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดําเนินงานประชาสัมพันธ์บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมาย
(๒) สํารวจความคิดเห็นของประชาชน และรวบรวมข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ และสรุปผล
เพื่อเป็นข้อมูลในการดําเนินการประชาสัมพันธ์
(๓) ศึกษา ค้นคว้าข้อมูล วิเคราะห์เพื่อประกอบการวิจัย วางแผนการประชาสัมพันธ์
และติดตามผล
(๔) จัดทําเอกสาร และผลิตบทความเพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือ
โครงการเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
๓. ด้านประสานงาน
(1) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว้
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านบริการ
ให้บริการข้อมูลการประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ)
(แนบท้ายประกาศกรมประชาสัมพันธ์ ลงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 256๒)
-----------------------------------------ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) จั ด กิ จ กรรมดํ า เนิ น การตามโครงการประชาสั ม พั น ธ์ ท้ั ง ในและต่ า งประเทศ
โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดําเนินงานประชาสัมพันธ์บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมาย
(๒) สํ า รวจความคิ ด เห็ น ของประชาชน และรวบรวมข้ อ มู ล ข่ า วสารต่ า ง ๆ
และสรุปผลเพื่อเป็นข้อมูลในการดําเนินการประชาสัมพันธ์
(๓) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการวิจัย วางแผนการประชาสัมพันธ์
และติดตามผล
(๔) จัดทําเอกสาร และผลิตบทความ เพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงาน
หรือโครงการ เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานร่ว มกันทั้งภายในและภายนอก เพื่อ ให้เกิดความร่ว มมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
ให้บริการข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ตรงตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ตําแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
(แนบท้ายประกาศกรมประชาสัมพันธ์ ลงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.256๒)
-----------------------------------------ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) สํ า รวจ เขี ย นแบบ ประมาณการ ติ ด ตั้ ง ซ่ อ ม ประดิ ษ ฐ์ ดั ด แปลง ปรั บ ปรุ ง
ควบคุมการใช้งาน ดูแล บํารุงรักษา และใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า
ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์ รับส่งข้อมูลข่าวสาร ในภารกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภายในและภายนอก
(๒) จัดทําทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน เพื่อการวางแผน
บํารุงรักษา
(๓) ปรับเทียบค่ามาตรฐานตามภารกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการออกใบรับรองตามที่
หน่วยงาน หรือกฎหมายกําหนด
2. ด้านการบริการ
(๑) ให้คําแนะนํา ตอบปัญหา แก้ไขปัญหา ให้แก่ผู้ใช้งานและผู้รับบริการทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
(๒) ประสาน แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
เพื่อประกอบการปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ

