
 

 

((((สาํเนาสาํเนาสาํเนาสาํเนา))))    
 
 

ประกาศกรมประชาสัมพันธ ์
เรื่อง   รับสมคัรบคุคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

------------------------------------- 
ด้วย กรมประชาสัมพันธ์ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหา และเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้าง
ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบ
อัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  จึงประกาศรับสมัคร
บุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

๑๑๑๑....        ชือ่ชือ่ชือ่ชือ่ตาํแหนง่ตาํแหนง่ตาํแหนง่ตาํแหนง่ กลุม่งาน และรายละเอียดการจ้างงาน กลุม่งาน และรายละเอียดการจ้างงาน กลุม่งาน และรายละเอียดการจ้างงาน กลุม่งาน และรายละเอียดการจ้างงาน  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ    )    
    

ลาํดบัลาํดบัลาํดบัลาํดบั
ที่ทีท่ี่ที่    

ตาํแหนง่ตาํแหนง่ตาํแหนง่ตาํแหนง่    กลุม่งานกลุม่งานกลุม่งานกลุม่งาน    หนว่ยงานหนว่ยงานหนว่ยงานหนว่ยงาน    จาํนวนจาํนวนจาํนวนจาํนวน    

๑.๑ นายช่างไฟฟ้า เทคนิค สถานวีิทยุโทรทัศนแ์ห่งประเทศไทย ๑ อตัรา 

๑.๒ เจ้าพนักงานโสตทัศนศกึษา เทคนิค 
สถานวีิทยุกระจายเสียงแหง่ประเทศไทย 

สํานักพัฒนาการประชาสัมพันธ์  

๑ อตัรา 

๑ อตัรา 

๑.๓ นักทรัพยากรบุคคล บริหารทั่วไป 
กองการเจ้าหน้าที ่  

สถาบนัการประชาสัมพันธ ์  

๑ อตัรา 

๑ อตัรา 

๑.๔ คีตศิลปิน บริหารทั่วไป สถานวีิทยุกระจายเสียงแหง่ประเทศไทย ๒ อตัรา 

 

 
 
 

 

((((สาํเนาสาํเนาสาํเนาสาํเนา))))    

/ ๒. คุณสมบตัิ ......... 



 

- ๒ - 
    

๒๒๒๒....        คณุสมบตัิคณุสมบตัิคณุสมบตัิคณุสมบตัิทัว่ไปและคณุสมบตัเิฉพาะตาํแหนง่ทัว่ไปและคณุสมบตัเิฉพาะตาํแหนง่ทัว่ไปและคณุสมบตัเิฉพาะตาํแหนง่ทัว่ไปและคณุสมบตัเิฉพาะตาํแหนง่ของผูม้สีทิธสิมคัรของผูม้สีทิธสิมคัรของผูม้สีทิธสิมคัรของผูม้สีทิธสิมคัรเขา้รบัราชการเขา้รบัราชการเขา้รบัราชการเขา้รบัราชการ    

 ๒๒๒๒....๑๑๑๑  คณุสมบตัทิัว่ไปคณุสมบตัทิัว่ไปคณุสมบตัทิัว่ไปคณุสมบตัทิัว่ไป    
 ๑. มีสัญชาติไทย 
 ๒. มีอายุจนถึงวันสมัครไม่ต่ํากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ ์ 
 ๓. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 ๔. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรอืจติฟ่ันเฟือน         
ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
 ๕. ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง 
 ๖. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
 ๗. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ 

  สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร กรมประชาสัมพันธ์ไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้
เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณ
คณะรัฐมนตรีฝา่ยบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในขอ้ ๕  ของคาํสัง่
มหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ 

    ๒๒๒๒....๒๒๒๒ คณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหนง่คณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหนง่คณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหนง่คณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหนง่    
    

ชือ่ตาํแหนง่ชือ่ตาํแหนง่ชือ่ตาํแหนง่ชือ่ตาํแหนง่    คณุสมบตัเิฉพาะตาํแหนง่คณุสมบตัเิฉพาะตาํแหนง่คณุสมบตัเิฉพาะตาํแหนง่คณุสมบตัเิฉพาะตาํแหนง่    
 

๑. นายช่างไฟฟ้า 
 

ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชา
ไฟฟ้ากําลัง , อิเล็กทรอนิกส์ , เทคโนโลยีโทรคมนาคม  และ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์

 

๒. เจ้าพนกังานโสตทัศนศึกษา 
 

ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชา
ไฟฟ้ากําล ัง  ,  อ ิเล ็กทรอน ิกส ์ ,  เทคโนโลย ีโทรคมนาคม , 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ , เทคโนโลยีการถ่ายภาพและวีดิทัศน์ 
และคอมพิวเตอร์กราฟฟิก 

 

๓. นกัทรัพยากรบุคคล 
 

ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา 
 / ๔. คตีศิลปิน............. 



 

- ๓ - 
    

ชือ่ตาํแหนง่ชือ่ตาํแหนง่ชือ่ตาํแหนง่ชือ่ตาํแหนง่    คณุสมบตัเิฉพาะตาํแหนง่คณุสมบตัเิฉพาะตาํแหนง่คณุสมบตัเิฉพาะตาํแหนง่คณุสมบตัเิฉพาะตาํแหนง่    
 

๔. คตีศิลปนิ 
 

๑. อายุไม่เกิน  ๓๕ ป ี

๒. ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาวิชา  และมีความรู้  
ความสามารถด้านการขับร้องเพลงไทยสากล        ในแนวทางของวงดนตรี
กรมประชาสัม พันธ์  สามารถขับร้ อ ง เพลงสากลไ ด้   และ
มีประสบการณ์ทางด้านคีตศิลป์โดยมีหนังสือรับรองการผ่านงาน
ด้านคีตศิลป์มาไม่น้อยกว่า ๒ ป ี

    

๓๓๓๓....    การรับสมัครการรับสมัครการรับสมัครการรับสมัคร    

    ๓๓๓๓....๑ ๑ ๑ ๑     ผู้ประสงค์จะสมัครสอบผู้ประสงค์จะสมัครสอบผู้ประสงค์จะสมัครสอบผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต  ตั้งแต่วันที่วันที่วันที่วันที่    ๕๕๕๕    ----    ๑๔๑๔๑๔๑๔ มีนาคม  มีนาคม  มีนาคม  มีนาคม ๒๕๒๕๒๕๒๕๕๕๕๕๗๗๗๗
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ดังนี ้

๑) เปิดเว็บไซต์ http://www.prd.go.th หัวข้อ “ข่าวรับสมัครพนักงานราชการ”  
 ๒) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถว้น ปฏิบัติตามขั้นตอนทีก่าํหนด ระบบจะกาํหนด
แบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัต ิ
 ๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ จํานวน ๑ แผ่น หรือหากไม่มี
เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมลู เช่น flash drive เป็นต้น 

 ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ผู้สมัครสามารถ
เข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถ
แก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได ้

    ๓๓๓๓....๒๒๒๒    การชําการชําการชําการชําระเงินระเงินระเงินระเงิน    ให้นําแบบฟอร์มการชําระเงินไปชําระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
ทุกสาขาทั่วประเทศ  ตั้งแต่วันที่ วันที่ วันที่ วันที่ ๕๕๕๕    ––––    ๑๑๑๑๕๕๕๕ มีนาคม  มีนาคม  มีนาคม  มีนาคม ๒๕๒๕๒๕๒๕๕๕๕๕๗๗๗๗   ภายในเวลาทําการของธนาคาร การรบัสมคัรสอบ
จะมีผลสมบูรณ์  เมื่อชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว 

    ๓๓๓๓....๓๓๓๓    ค่าธรรมเนียมในการค่าธรรมเนียมในการค่าธรรมเนียมในการค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบสมัครสอบสมัครสอบสมัครสอบ   
  วุฒิ ปวส.    ค่าสมัครจํานวน ๒๓๐.-บาท ประกอบด้วย 

 -  ค่าธรรมเนียมสอบ  จํานวน  ๒๐๐.-บาท 
 -  ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จํานวน ๓๐.-บาท 

   
 
 
 

/ วุฒ ิปริญญาตร ี............. 



 

- ๔ - 
   

  วุฒิ ปริญญาตรี  ค่าสมัครจํานวน ๓๓๐.-บาท ประกอบด้วย 
 -  ค่าธรรมเนียมสอบ  จํานวน  ๓๐๐.-บาท 

  -  ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จํานวน ๓๐.-บาท 
เมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิน้ 

    ๓๓๓๓....๔๔๔๔    ผู้สมัครที่ชําระค่าธรรมเนียมสอบแล้วผู้สมัครที่ชําระค่าธรรมเนียมสอบแล้วผู้สมัครที่ชําระค่าธรรมเนียมสอบแล้วผู้สมัครที่ชําระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว  จะได้รับเลขประจําตัวสอบโดยจะกําหนด
เลขประจําตัวสอบ ตามลําดับของการชําระค่าธรรมเนียมในการสอบ  และสามารถเข้าไปพิมพ์ใบสมคัร
พร้อมเลขประจําตัวสอบได ้ เมื่อกรมประชาสัมพันธ์ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบเรียบร้อยแล้ว  

๔๔๔๔....    เงื่อนไขการสมัครสอบเงื่อนไขการสมัครสอบเงื่อนไขการสมัครสอบเงื่อนไขการสมัครสอบ    

    ๔๔๔๔....๑๑๑๑    ผู้สมัครสอบสามารถเลือกสมัครสอบตําแหน่งในกรมประชาสัมพันธ์ ได้ครั้งเดียว ผู้สมัครสอบสามารถเลือกสมัครสอบตําแหน่งในกรมประชาสัมพันธ์ ได้ครั้งเดียว ผู้สมัครสอบสามารถเลือกสมัครสอบตําแหน่งในกรมประชาสัมพันธ์ ได้ครั้งเดียว ผู้สมัครสอบสามารถเลือกสมัครสอบตําแหน่งในกรมประชาสัมพันธ์ ได้ครั้งเดียว     
เมื่อส่งใบสมัครแล้ว จะไม่สาเมื่อส่งใบสมัครแล้ว จะไม่สาเมื่อส่งใบสมัครแล้ว จะไม่สาเมื่อส่งใบสมัครแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อความใดๆ ได้อีกมารถแก้ไขข้อความใดๆ ได้อีกมารถแก้ไขข้อความใดๆ ได้อีกมารถแก้ไขข้อความใดๆ ได้อีก    

    ๔๔๔๔....๒๒๒๒    ผู้ สมัครสอผู้สมัครสอผู้สมัครสอผู้สมัครสอบสามารถเลือกสมัครสอบได้บสามารถเลือกสมัครสอบได้บสามารถเลือกสมัครสอบได้บสามารถเลือกสมัครสอบได้ เ พียงเ พียงเ พียงเ พียง  ๑ ๑ ๑ ๑ ตาํแหน่ง  เมื่อ เลือกแล้ว ตาํแหน่ง  เมื่อ เลือกแล้ว ตาํแหน่ง  เมื่อ เลือกแล้ว ตาํแหน่ง  เมื่อ เลือกแล้วจะจะจะจะ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้เปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้เปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้เปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้    

 ๔.๓ ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ของผู้มีสิทธิสมัครสอบ  โดยต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับได้รับได้รับได้รับการอนุมัติจากผูม้อีาํนาจอนมุตัภิายในการอนุมัติจากผูม้อีาํนาจอนมุตัภิายในการอนุมัติจากผูม้อีาํนาจอนมุตัภิายในการอนุมัติจากผูม้อีาํนาจอนมุตัภิายใน
วันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่วันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่วันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่วันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่    ๑๔๑๔๑๔๑๔ มีนาคม  มีนาคม  มีนาคม  มีนาคม ๒๕๒๕๒๕๒๕๕๕๕๕๗๗๗๗    

 ๔.๔ การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรอง
ความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ดังนั้น หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา 

 ๔.๕ ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ  และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตาม
ความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจสอบพบว่าเอกสารหลักฐาน
คุณวุฒิ  ซึ่งผู้สมัครสอบนํามาย่ืนไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ  กรมประชาสัมพันธ์
จะถือว่าผู ้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น  และจะไม่คืน
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 

    

    
    
    

/ ๕.  ประกาศรายชื่อ        ............ 



    

- ๕ -    
    

๕๕๕๕....    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับ
การการการการเข้ารับการประเมินสมรรถนะเข้ารับการประเมินสมรรถนะเข้ารับการประเมินสมรรถนะเข้ารับการประเมินสมรรถนะ    

 กรมประชาสัมพันธ์จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  ในวันที่วันที่วันที่วันที่    
๑๑๑๑ เมษายน  เมษายน  เมษายน  เมษายน ๒๕๒๕๒๕๒๕๕๕๕๕๗๗๗๗  ณ บอร์ดติดประกาศกรมประชาสัมพันธ์ ชั้น ๑ อาคารกรมประชาสัมพันธ์  
ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ ๖  เขตพญาไท  กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ และทางเว็บไซต์  
http://www.prd.go.th 

๖๖๖๖....    หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารเลอืกสรรหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารเลอืกสรรหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารเลอืกสรรหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารเลอืกสรร    

    ผู้สมัครต้องเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ  และสมรรถนะด้วยวิธีการ
ประเมิน  ดังนี ้

ตาํแหนง่ตาํแหนง่ตาํแหนง่ตาํแหนง่    
ครัง้ที่ครัง้ที่ครัง้ที่ครัง้ที ่   

ประเมนิประเมนิประเมนิประเมนิ    
สมรรถนะทีจ่ะประเมนิสมรรถนะทีจ่ะประเมนิสมรรถนะทีจ่ะประเมนิสมรรถนะทีจ่ะประเมนิ    คะแนนเตม็คะแนนเตม็คะแนนเตม็คะแนนเตม็    วธิกีารประเมนิวธิกีารประเมนิวธิกีารประเมนิวธิกีารประเมนิ    

 

ทุกตําแหน่ง   
ตามข้อ 
๑.๑ – ๑.๔    

 

๑ 
 

 

ความรูท้ั่วไป 
๑. ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องกับพนักงานราชการ 
๒. ความรู้เกี่ยวกับกรมประชาสัมพันธ ์ 

 

๑๐๐ 
 

 

สอบข้อเขียน 
 

 

นายช่างไฟฟ้า 
 

๒ 
 

ความรูเ้ฉพาะตําแหนง่ 
๑. ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์ 
๒. ความรู้พ้ืนฐานระบบเสียงและระบบภาพ   
๓. ระบบสายส่งและระบบสายอากาศวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน ์
๔. วิทยุกระจายเสียงระบบ AM และระบบ FM 
๕. ระบบโทรทัศน์ในประเทศไทย 
๖. ระบบเชื่อมโยงสัญญาณวิทยุกระจายเสียง – 
วิทยุโทรทัศน์ – สื่อสารโทรคมนาคม  
๗ .  ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ง า น ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ใ น
วิทยุกระจายเสียง – วิทยุโทรทัศน ์

 

๑๐๐ 
 

สอบข้อเขียน 

    
    
    
    
    

/ ๘. เทคโนโลยีสารสนเทศ        ............ 



    

- ๖ - 
    

ตาํแหนง่ตาํแหนง่ตาํแหนง่ตาํแหนง่    
ครัง้ที่ครัง้ที่ครัง้ที่ครัง้ที ่   

ประเมนิประเมนิประเมนิประเมนิ    
สมรรถนะทีจ่ะประเมนิสมรรถนะทีจ่ะประเมนิสมรรถนะทีจ่ะประเมนิสมรรถนะทีจ่ะประเมนิ    คะแนนเตม็คะแนนเตม็คะแนนเตม็คะแนนเตม็    วธิกีารประเมนิวธิกีารประเมนิวธิกีารประเมนิวธิกีารประเมนิ    

 

 
 

๘. เทคโนโลยีสารสนเทศ และมัลติมีเดีย 
๙. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ , อุปกรณ์ และระบบ
อินเตอร์เน็ต 
๑๐. เทคโนโลยีดิจิตอลในวิทยุกระจายเสียง และวิทยุ
โทรทัศน ์
๑๑. ระบบไฟฟ้ากําลัง ระบบแสงสว่าง และระบบ
ปรับอากาศ 
๑๒. ระบบบํารุงรกัษาอุปกรณ์วิทยุกระจายเสียง – 
วิทยุโทรทศัน ์

 

 
 

 
 

 

 

๓ 
 

บุคลิกภาพทั่วไป ทัศนคติ และมนุษยสัมพันธ ์
 

๑๐๐ 
 

สอบสัมภาษณ ์
 

๒ 
 

ความรูเ้ฉพาะตําแหนง่ 
๑. ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส ์ 
๒. ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เพ่ือการนําเสนอ  
๓. ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมตัดต่อภาพและเสียง 
๔. ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานและติดตั้งเครื่องเสียง
ในห้องประชุม 
๕. ความรู้เกี่ยวกับงานห้องบันทึกเสียง 
๖. ความรู้เกี่ยวกับงานห้องส่งวิทยุกระจายเสียง 
๗. ความรู้ เกี่ ยวกับเครือข่ายและการเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ต 

 

๑๐๐ 
 

สอบข้อเขียน 
 

เจ้าพนักงาน
โสตทศันศกึษา 

 

๓ 
 

บุคลิกภาพทั่วไป ทัศนคติ และมนุษยสัมพันธ ์
 

๑๐๐ 
 

สอบสัมภาษณ ์

    
    
    
    
    
    
    
    

/ นักทรัพยากรบคุคล        .......... 



    

- ๗ -    
    

ตาํแหนง่ตาํแหนง่ตาํแหนง่ตาํแหนง่    
ครัง้ที่ครัง้ที่ครัง้ที่ครัง้ที ่   

ประเมนิประเมนิประเมนิประเมนิ    
สมรรถนะทีจ่ะประเมนิสมรรถนะทีจ่ะประเมนิสมรรถนะทีจ่ะประเมนิสมรรถนะทีจ่ะประเมนิ    คะแนนเตม็คะแนนเตม็คะแนนเตม็คะแนนเตม็    วธิกีารประเมนิวธิกีารประเมนิวธิกีารประเมนิวธิกีารประเมนิ    

 

๒ 
 

ความรูเ้ฉพาะตําแหนง่ 
๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. ๒๕๓๔  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
๓. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๔. หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารทรพัยากร
บุคคลภาครัฐ 
๕. กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล  

 

๑๐๐ 
 

สอบข้อเขียน 
 

นกัทรัพยากร
บุคคล 

 

๓ 
 

บุคลิกภาพทั่วไป ทัศนคติ และมนุษยสัมพันธ ์
 

๑๐๐ 
 

สอบสัมภาษณ ์
 

๒ 
 

ความรูเ้ฉพาะตําแหนง่ 
ประวัติความเป็นมาของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์  
และโน๊ตการขับร้องเบื้องต้น 

 

๑๐๐ 
 

สอบข้อเขียน 

 

๓ 
 

ทดสอบความสามารถด้านการขับร้องเพลงร่วมกับ
วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ ์

 

๑๐๐ 
 

สอบปฏิบตั ิ

 

คีตศิลปิน 

 

๔ 
 

บุคลิกภาพทั่วไป ทัศนคติ และมนุษยสมัพันธ ์
 

๑๐๐ 
 

สอบสัมภาษณ ์
    

๗๗๗๗....    หลกัหลกัหลกัหลกัฐานทีต่อ้งยืน่ในวนัเขา้รบัการประเมนิสมรรถนะฐานทีต่อ้งยืน่ในวนัเขา้รบัการประเมนิสมรรถนะฐานทีต่อ้งยืน่ในวนัเขา้รบัการประเมนิสมรรถนะฐานทีต่อ้งยืน่ในวนัเขา้รบัการประเมนิสมรรถนะ    

ผู้ เข้ารับการประเมินสมรรถนะจะต้องนําหลักฐานมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์ 
ตามรายละเอียด ดังนี้  

    ๗๗๗๗....๑๑๑๑ ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ตที่มีเลขประจําตัวสอบใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ตที่มีเลขประจําตัวสอบใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ตที่มีเลขประจําตัวสอบใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ตที่มีเลขประจําตัวสอบ  โดยให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง 
ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดํา ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว แล้วลงลายมือชื่อ
ในใบสมัครให้ครบถ้วน 

 
 

/ ๗.๒ ใบแสงดผล        .......... 



 

- ๘ - 
 

    ๗๗๗๗....๒๒๒๒  ใบแสดงผลการศึกษา ฉบับจริงใบแสดงผลการศึกษา ฉบับจริงใบแสดงผลการศึกษา ฉบับจริงใบแสดงผลการศึกษา ฉบับจริง ตัวอย่างเช่น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
และระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่งที่สมัคร พร้อมสําเนาพร้อมสําเนาพร้อมสําเนาพร้อมสําเนา 
จํานวนอย่างละ ๒ ฉบับ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายใน
วันปิดรับสมัคร คือ วันที่ วันที่ วันที่ วันที่ ๑๔๑๔๑๔๑๔ มีนาคม  มีนาคม  มีนาคม  มีนาคม ๒๕๒๕๒๕๒๕๕๕๕๕๗๗๗๗    

๗.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ 
๗.๔ สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน ๑ ฉบับ 
๗.๕ สําเนาหลักฐานอื ่นๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผู ้สมัครสอบเพศหญิง )           

ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีท่ีชื่อ - ชื่อสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ 
๗.๖ หนังสือรับรองการผ่านงาน จํานวน ๑ ฉบับ (ถ้าม)ี 
๗.๗ สําเนาหลักฐานการผ่านการรับราชการทหาร (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จํานวน ๑ ฉบับ 

ทั้ทัท้ั้ทั้งนี้งนี้งนี้งนี้        ในสําเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองว่า ในสําเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองว่า ในสําเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองว่า ในสําเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองว่า ““““สําเนาถูกต้องสําเนาถูกต้องสําเนาถูกต้องสําเนาถูกต้อง”””” และ และ และ และ
ลงชื่อพร้อมระบุเลขประจําตัวสอบไว้ด้วยลงชื่อพร้อมระบุเลขประจําตัวสอบไว้ด้วยลงชื่อพร้อมระบุเลขประจําตัวสอบไว้ด้วยลงชื่อพร้อมระบุเลขประจําตัวสอบไว้ด้วย 

๘๘๘๘....    เกณฑ์การตัดสินเกณฑ์การตัดสินเกณฑ์การตัดสินเกณฑ์การตัดสิน    

ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผูท้ี่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ
แต่ละครั้ง ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ 

 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องเป็นผู้ที่สอบข้อเขียนได้ ไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ ๖๐ 

การจัดจ้างจะเป็นไปตามลําดับคะแนนที่สอบได้  โดยจะเรียงลําดับที่จากผู้ที ่ได้
คะแนนรวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า    ถ้าได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการ
ประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์)  มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการ
ประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ)์ เท่ากัน  ให้ผู้ท่ีได้รับเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า 

๙๙๙๙....    การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร    

กรมประชาสัมพันธ์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบ 
ณ บอร์ดติดประกาศกรมประชาสัมพันธ์ ชั้น ๑ อาคารกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ 
ถนนพระรามที่ ๖ เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐  และทางเว็บไซต์ http://www.prd.go.th 

โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกําหนด ๒ ปี 
นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตําแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณ ี

    / ๑๐๑๐๑๐๑๐....    การจดัทาํการจดัทาํการจดัทาํการจดัทาํ    .......... 



    

- ๙ -    
    

๑๐๑๐๑๐๑๐    ....การจัดทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรการจัดทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรการจัดทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรการจัดทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร    

๑๐.๑  ผู้ผ่านการเลือกสรร จะได้รับการจัดทําสัญญาจ้างตามลําดับที่ในบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการ
เลือกสรร 

๑๐.๒  ผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องทําสัญญาจ้างตามที่กรมประชาสัมพันธ์กําหนด 
 ๑๐.๓  ไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจหรือพนักงาน หรือลูกจา้งของราชการส่วนท้องถิ่น 

๑๐.๔   ผู้ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจ้าง จะต้องนําใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 
๑ เดือน  โดยแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้แก ่

- วัณโรคระยะแพร่กระจายเชื้อ 
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นทีร่ังเกียจแก่สังคม 
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
- โรคพิษสุราเรื้อรัง 
- โรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเดน่ชดั หรอืรนุแรง และเปน็อปุสรรค

ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กําหนด 

ในกรณีท่ีมีผู้ได้รับการเลือกสรรมากกว่าจํานวนตําแหน่งว่างที่มี และภายหลังมตีําแหน่งว่าง
ลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน กรมประชาสัมพันธ์ อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ที่เหลืออยู่ดังกล่าวหรือจะดําเนินการเลือกสรรใหม่ก็ได ้

ประกาศ  ณ  วนัที ่  ๗  กุมภาพันธ ์ พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 

    (ลงชื่อ)       อภินันท ์  จันทรังษี 

 (นายอภินันท ์  จนัทรงัษี) 
 อธิบดีกรมประชาสัมพันธ ์

 

นิภาพรรณ/ร่าง 
สุกัญญา/พิมพ/์ทาน 

๑๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗ 



    

เอกสารแนบทา้ยประกาศรบัสมคัรพนกังานราชการทัว่ไปเอกสารแนบทา้ยประกาศรบัสมคัรพนกังานราชการทัว่ไปเอกสารแนบทา้ยประกาศรบัสมคัรพนกังานราชการทัว่ไปเอกสารแนบทา้ยประกาศรบัสมคัรพนกังานราชการทัว่ไป    

ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงานชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงานชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงานชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน    
๑๑๑๑....๑๑๑๑    ตําแหน่งตําแหน่งตําแหน่งตําแหน่ง    นายช่างไฟฟ้า    
    กลุ่มงานกลุ่มงานกลุ่มงานกลุ่มงาน เทคนิค 

ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ   ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ   ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ   ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ       
เป็นเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้า ซึ่งปฏิบัติงานเกีย่วกับการควบคุมกํากับดูแลการทํางาน

ของอุปกรณ์ในการผลิตรายการ  อุปกรณ์ในการออกอากาศ และอุปกรณ์สนับสนุนการออกอากาศ 
การจดบันทึกค่า Parameter ของอุปกรณ์ในความควบคุมกํากับดูแล จัดทําแผนปฏิบัติงาน การดูแล
บํารุงรักษาอุปกรณ์ให้มีความสมบูรณ์พร้อมใช้งาน ตรวจสอบ แก้ไขข้อขัดข้องของอุปกรณ์ในแต่ละ
ระบบในเบื้องต้น จัดทําสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานและประเมินสภาพของอุปกรณ์ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบ  เพ่ือพัฒนาคุณภาพให้นําไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทาง แบบอย่าง 
ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

สมรรถนะที่ต้องการสมรรถนะที่ต้องการสมรรถนะที่ต้องการสมรรถนะที่ต้องการ    
๑. มีความรู้ ความสามารถในงานด้านช่างไฟฟ้า เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องปรับอากาศ 

ระบบไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
รับส่งข้อมูลข่าวสาร อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่  
 ๒. มีความรู้ ความสามารถในการใช้อุปกรณ์ในการผลิตรายการ อุปกรณ์ในการออกอากาศ
และอุปกรณ์สนับสนุนการออกอากาศ (งานผลิตรายการ งานห้องส่ง งานควบคุมหลัก งานเชื่อมโยง
สัญญาณ งานเครื่องส่ง งานไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น) 
 ๓. มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือพัฒนาตนเองและนําไปใช้
ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 

๔. มนุษย์สัมพันธ์และทัศนคติในการให้บริการที่ด ี
 

ค่าตอบแทนค่าตอบแทนค่าตอบแทนค่าตอบแทน ปวส.  ๑๓,๘๐๐  บาท หรือตามที่ ก.พ. กําหนด 
สิทธิประโยชน์สิทธิประโยชน์สิทธิประโยชน์สิทธิประโยชน ์ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗  

และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์
ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ระยะเวลาการจ้างระยะเวลาการจ้างระยะเวลาการจ้างระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ทําสัญญาจ้าง - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 
    

 



 

- ๒ - 
 

๑๑๑๑....๒๒๒๒    ตําแหน่งตําแหน่งตําแหน่งตําแหน่ง    เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 
กลุ่มงานกลุ่มงานกลุ่มงานกลุ่มงาน เทคนิค 
ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ   ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ   ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ   ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ       
เป็นเจ้าหน้าที่ที ่ปฏิบัติงานด้านโสตทัศนศึกษา ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทําแผนภาพ 

แผนภูมิ กร๊าฟ โปสเตอร์ แผนที่และตารางแสดงสถิติข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้ในการประชุม สัมมนา 
ฝึกอบรม และการแสดงนิทรรศการต่าง ๆ การเก็บรักษาซ่อมบํารุงโสตทัศนูปกรณ์ ติดตาม 
รวบรวม และจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน นําเสนอต่อผู้บังคับบัญชา ติดต่อประสานงาน
กับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปรับวิธีการทํางานให้ยืดหยุ่น
ตามสถานการณ์ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และประหยัด
งบประมาณ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกํากับ แนะนํา 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย    

สมรรถนะที่ต้องการสมรรถนะที่ต้องการสมรรถนะที่ต้องการสมรรถนะที่ต้องการ    
๑. มีความรู้ ความสามารถในงานโสตทัศนศึกษา อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๒. มีความรู้ ความสามารถในการใช้และควบคุมการใช้เครื่องโสตทัศนูปกรณ์ ประเภทต่าง ๆ 

เช่น เครื่องฉายภาพยนตร์ เครื่องฉายภาพนิ่ง เครื่องเสียงต่าง ๆ กล้องถ่ายภาพนิ่ง กล้องวีดิทัศน์ 
เพ่ือประกอบการประชุมสัมมนา หรือฝึกอบรมต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานที ่

๓.  มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือพัฒนาตนเองและนําไปใช้
ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 

๔. มีความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการออกแบบกราฟฟิก 
๕. มีมนุษยสัมพันธ์และทัศนคติในการให้บริการที่ด ี
 

ค่าตอบแทนค่าตอบแทนค่าตอบแทนค่าตอบแทน ปวส.  ๑๓,๘๐๐  บาท หรือตามที่ ก.พ. กําหนด 
สิทธิประโยชน์สิทธิประโยชน์สิทธิประโยชน์สิทธิประโยชน ์ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗  

และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์
ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ระยะเวลาการจ้างระยะเวลาการจ้างระยะเวลาการจ้างระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ทําสัญญาจ้าง - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 
 

 
 

 



 

- ๓ - 
 

๑๑๑๑....๓๓๓๓    ตําแหน่งตําแหน่งตําแหน่งตําแหน่ง    นักทรัพยากรบุคคล 
กลุ่มงานกลุ่มงานกลุ่มงานกลุ่มงาน บริหารทั่วไป 
ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ   ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ   ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ   ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ       
เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ศึกษา รวบรวม 

และวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือประกอบการวางระบบ การจัดทํามาตรฐานหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐ  หรือของส่วนราชการ  เพ่ือประกอบการดําเนินงานเกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  การกําหนดความต้องการและความจําเป็นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  การวางแผนทาง
ก้าวหน้าในอาชีพ  การจัดหลักสูตร  และการถ่ายทอดความรู้  การวางแผนและเสนอแนะนโยบาย
หรือยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ  และแผนการจัดสรรทุนการศึกษา
และการฝึกอบรม ศึกษา รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์งาน  เพ่ือประกอบการกําหนดตําแหน่ง  และ
การวางแผนอัตรากําลังของส่วนราชการ  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย    

สมรรถนะที่ต้องการสมรรถนะที่ต้องการสมรรถนะที่ต้องการสมรรถนะที่ต้องการ    
๑. มีความรู้ ความสามารถในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในการวิเคราะห์  จัดทําข้อมูลเพ่ือ

ประกอบการดําเนินงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหนา้ที ่
๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยระเบียบ

บริหารราชการแผ่นดิน  และกฎหมาย กฎ ระเบียบ  และข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที ่ 

๓. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล  วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล  
๔.  มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดรอบคอบ  และแม่นยํา 
๕.  มีมนุษยสัมพันธ์  และทัศนคติในการให้บริการที่ด ี
 

ค่าตอบแทนค่าตอบแทนค่าตอบแทนค่าตอบแทน ปริญญาตรี  ๑๘,๐๐๐  บาท หรือตามที่ ก.พ. กําหนด 
สิทธิประโยชน์สิทธิประโยชน์สิทธิประโยชน์สิทธิประโยชน ์ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗  

และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์
ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ระยะเวลาการจ้างระยะเวลาการจ้างระยะเวลาการจ้างระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ทําสัญญาจ้าง - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 
 

 
 
 
 



 

- ๔ - 
 

๑๑๑๑....๔๔๔๔    ตําแหน่งตําแหน่งตําแหน่งตําแหน่ง    คตีศิลปิน     
กลุ่มงานกลุ่มงานกลุ่มงานกลุ่มงาน บริหารทั่วไป 
ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ   ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ   ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ   ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ       
เป็นเจ้าหน้าที่ที ่ปฏิบัติงานด้านคีตศิลป์ ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขับร้องเพลงไทยเดิม 

เพลงไทยสากล  และเพลงสากล  เช่น การศึกษา จดจํา บทเพลง โน้ตเพลง จังหวะ ลีลา ท่วงทํานอง 
และศิลปะในการขับร้องเพลงต่าง ๆ การฝึกซ้อม การขับร้องเดี่ยว และขับร้องหมู่ การคัดลอก เก็บ
รวบรวม และจัดเตรียมบทเพลง ตลอดจนการติดต่อประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ตามแนวทาง แบบอย่าง ชั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกํากับ แนะนําตรวจสอบ 
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย    

สมรรถนะที่ต้องการสมรรถนะที่ต้องการสมรรถนะที่ต้องการสมรรถนะที่ต้องการ    
๑. มีความรู้ ความสามารถในการขับร้องเพลงไทยเดิม เพลงไทยสากล และเพลงสากล 

เพ่ือเผยแพร่งานด้านคีตศิลป์ ไทยและสากล ให้ความรู้ ความบันเทิงแก่สาธารณชน และผู้ที่สนใจ 
เป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมด้านคีตศิลป ์

๒. มีความรู้ ความสามารถในการขับร้องเดี่ยวและขับร้องหมู่ การฝึกซ้อมเพื่อเป็นการ
เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน 

๓. มีความรู้ ความสามารถในการศึกษา จดจํา บทเพลง โน้ตเพลง จังหวะ ลีลา ท่วงทํานอง 
และศิลปะในการขับร้องเพลงต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และเป็นการพัฒนาความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน   

๔. มีมนุษยสัมพันธ์และทัศนคติในการให้บริการที่ด ี
 

ค่าตอบแทนค่าตอบแทนค่าตอบแทนค่าตอบแทน ปริญญาตรี  ๑๘,๐๐๐  บาท หรือตามที่ ก.พ. กําหนด 
สิสสิิสิทธิประโยชน์ทธิประโยชน์ทธิประโยชน์ทธิประโยชน ์ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗  

และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์
ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ระยะเวลาการจ้างระยะเวลาการจ้างระยะเวลาการจ้างระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ทําสัญญาจ้าง - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 
 

 
 

    

    ((((สาํเนาสาํเนาสาํเนาสาํเนา))))    



    

หนังสอืรบัรองหนังสอืรบัรองหนังสอืรบัรองหนังสอืรบัรอง    
 

ข้าพเจ้า                                               ตําแหน่ง                            .
หน่วยงาน/สถานท่ีอยู่                                                                                       . 
                                                                โทรศัพท์                                       . 
ขอรับรองว่า (นาย/นาง/นางสาว)                                                                          .
ผู้สมัครสอบตําแหน่ง                                             เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและ
ความชํานาญและประสบการณ์ในสายงาน 

 � ดุริยางคศิลปิน � คีตศิลปิน 
มาแล้วไม่น้อยกว่า                      ปี กับท้ังมีความขยันหมั่นเพียร ความซื่อสัตย์สุจริตและ
ความประพฤติเหมาะสมท่ีจะเป็นพนักงานราชการ 

จึงขอรับรองไว้เป็นสําคัญ 
 
 
(ลงชื่อ)                                                 .                                                 

   (                                                ) 

                                                        วันท่ี         เดือน                    พ.ศ.           . 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุหมายเหต ุ ๑. ผู้รับรองจะต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญในตําแหน่ง

ท่ีรับรอง 
๒. ผู้รับรองไม่จําเป็นต้องเป็นข้าราชการประจํา 

 
 
 
 




