
 
                                                     

       
              

     ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร 
       เรื่อง   รบัสมัครคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน 
                และตําแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านการถ่ายภาพและวีดิทัศน์) 

       ------------------------------------ 
 

                    ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตรจะดําเนินการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการ    
ในตําแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงานและตําแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านการถ่ายภาพและวีดิทัศน์) 
ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
ประกอบกับหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 16 ลงวันที ่11 ธันวาคม 2551 และที ่นร 1004/ว 20
ลงวันที่ 17 กันยายน 2558 จึงประกาศรับสมัครคัดเลอืกเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการ โดยมี
รายละเอียด ดังต่อไปน้ี 
 

1. ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง เงินเดือนทีจ่ะได้รบั 
1.1 ตําแหน่งนายชา่งศิลปป์ฏบิตังิาน 

   อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท ทั้งน้ี จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไป 
ตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 3/2554 วันที่ 2 พฤษภาคม 2554 

1.2 ตําแหน่งนายชา่งเทคนคิปฏบิตัิงาน (ด้านการถ่ายภาพและวีดทิศัน์) 
   อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท ทั้งน้ี จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไป 
ตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 3/2554 วันที่ 2 พฤษภาคม 2554 
 

2. จํานวนตาํแหน่งว่างทีจ่ะบรรจุครั้งแรก 
2.1 ตําแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน      จํานวน 1 อัตรา 
2.2 ตําแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านการถ่ายภาพและวีดิทัศน์) จํานวน 2 อัตรา 

   

3. ลักษณะงานทีป่ฏบิตั ิ
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละตําแหน่ง ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศน้ี 
 

4. คณุสมบตัทิั่วไป ลักษณะต้องหา้ม และคณุสมบตัเิฉพาะสําหรบัตาํแหน่งของผู้มีสทิธ ิ
เข้ารบัการคดัเลือก 

4.1 ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังต่อไปน้ี 

ก. คณุสมบตัทิั่วไป 
(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปี 
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 

ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธ์ิใจ 
 
                       ข. ลกัษณะ ...
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ข. ลักษณะต้องหา้ม 
(1) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
(2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือน 

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. 
(3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

ตามพระราชบัญญัติน้ีหรือตามกฎหมายอ่ืน 
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
(5) เป็นกรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง 

หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมอืง 
(6) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทําความผิด 

ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดทีไ่ด้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน 

อ่ืนของรัฐ 
(9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราช 

บัญญัติน้ีหรือตามกฎหมายอ่ืน 
(10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกเพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัติน้ีหรือ 

ตามกฎหมายอ่ืน 
(11) เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน 

ในหน่วยงานของรัฐ 
  ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (4) (6) (7)  
(8) (9) (10) หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (8) 
หรือ (9) ผู้น้ันต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมลีักษณะต้องห้ามตาม (10)  
ผู้น้ันต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแลว้ และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการ
เพราะทุจริตต่อหน้าที่ สําหรบัผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 ข. (1) ให้มีสิทธิสมัครสอบได้ แต่จะมีสิทธิได้รับ 
การบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้รับการคัดเลือกต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองแล้ว 

สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครและไม่อาจให้เข้ารบัการคัดเลือก 
เพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการได้ ทั้งน้ี ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบรหิาร ที่ นว 89/2501 
ลงวันที่ 27 มถิุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538 

4.2 ผู้สมัครคดัเลือกต้องมีคณุสมบตัเิฉพาะสําหรบัตําแหนง่  ดังนี ้

       - ตําแหน่งนายชา่งศลิปป์ฏบิตังิาน  รายละเอียดตามเอกสารแนบทา้ยประกาศนี้  

       - ตําแหน่งนายชา่งเทคนคิปฏบิตัิงาน (ดา้นการถ่ายภาพและวีดทิศัน์) รายละเอียด 

ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  

          5. กําหนดการ ... 
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5. กําหนดการ และวิธกีารรบัสมัคร 
5.1 ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4 – 21 เมษายน 2559 

ตลอด 24 ช่ัวโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามข้ันตอนดังน้ี 
(1) เปิดเว็บไซต์ https://doae.job.thai.com หัวข้อ “รับสมัครคดัเลือกฯ” 
(2) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามข้ันตอนที่กําหนด ระบบจะกําหนด

แบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทยให้ โดยอัตโนมัติ      
(3) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํานวน 1 แผ่น หรือหาก 

ไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสือ่บันทึกข้อมูล เช่น Diskette หรือ  
USB Flash Drive เป็นต้น 
 ในกรณีไมส่ามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผูส้มัครสามารถ 
เข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมลูใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไข 
ข้อมูลในการกรอกใบสมัครครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้ 

5.2 นําแบบฟอร์มการชําระเงินไปชําระเงินเฉพาะที่เคานเ์ตอร ์บมจ. ธนาคารกรุงไทย 
ทกุสาขาทั่วประเทศ ตั้งแตวั่นที่ 4 – 22 เมษายน 2559 ภายในเวลาทาํการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐาน 
การชําระเงินไว้ด้วย ทั้งนี้ การรบัสมัครคดัเลือกจะมีผลสมบูรณ ์เม่ือชาํระคา่ธรรมเนยีมในการสมัครเรียบร้อยแลว้ 

5.3 ผู้สมัครต้องเสยีค่าธรรมเนียมในการสมัคร จํานวน 230 บาท ซึ่งประกอบด้วย 
(1) ค่าธรรมเนียมสอบ จํานวน 200 บาท 
(2) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จํานวน 30 บาท 

   ทั้งนี้ เงนิค่าธรรมเนียมการสมัครเม่ือชาํระแล้วจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั้งสิ้น 
                          5.4  ผูส้มัครที่ชําระคา่ธรรมเนียมในการสมัครแล้ว จะได้รับเลขประจําตัวผู้สมัครตามลําดับ 
ของการชําระค่าธรรมเนียมในการสมัคร และสามารถเข้าไปพิมพ์ใบสมัครได้ ต้ังแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 
ที่เว็บไซต์ https://doae.job.thai.com หัวข้อ รับสมัครคัดเลือก 
 

6. เงื่อนไขการสมัครคดัเลือก 
6.1 ผู้สมัครคัดเลือกสามารถสมัครได้เพียงตําแหน่งเดียวและคร้ังเดียวเท่าน้ัน 
6.2 ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

ของผู้มีสิทธิสมคัร ในข้อ 4.2 โดยจะต้องเป็นผู้สําเร็จการศกึษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายใน 
วันปดิรบัสมัคร คือ วันที่ 21 เมษายน 2559 ทั้งน้ี การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตรของ
สถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรขั้นประกาศนียบัตร
ของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ 

6.3 การสมัครคัดเลือกตามข้ันตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผูล้งลายมือช่ือ และรับรอง 
ความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2544 และ
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2551 ดังน้ัน หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูล 
อันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 
 
 
 
            6.4  ผู้สมคัร ... 
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6.4 ผู้สมัครคัดเลือกต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ 

ตรงตามประกาศรับสมัคร และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีทีม่ ี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิ ซึ่งผู้สมัครนํามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็น 
ไปตามประกาศรับสมัคร กรมส่งเสริมการเกษตรจะถือว่าผู้สมัครคัดเลือกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครคร้ังน้ี 
มาต้ังแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
 ในกรณีที่เลขประจําตัวประชาชนที่ใช้ในการสมัครคัดเลือก ไม่ตรงกับหลักฐานการแสดงตน 
เพ่ือเข้ารับการคัดเลือก จะไมอ่นุญาตให้เข้ารับการคัดเลือกโดยเด็ดขาด ยกเว้น ในกรณีช่ือ – นามสกุล ของผู้สมัคร
ไม่ตรงกับข้อมูลหลักฐานการแสดงตนเพื่อเข้ารับการคัดเลือก ผู้สมคัรต้องมีหลักฐานอ่ืนที่ทางราชการออกให้ 
ไปยืนยัน มิฉะน้ันจะไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก         
  

7. การประกาศรายชื่อผูส้มัครเข้ารบัการคดัเลือก กําหนดวัน เวลา สถานทีค่ดัเลือก 
และระเบียบเกี่ยวกบัการคดัเลือก 
                          กรมส่งเสริมการเกษตร จะประกาศรายช่ือผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่คัดเลือก  
และระเบียบเก่ียวกับการคัดเลือก ใหท้ราบวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ทางเว็บไซต์ https://doae.job.thai.com  
หัวข้อ “การประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารบัการคดัเลือก วัน เวลา สถานที่คดัเลือก และระเบยีบเกีย่วกบัการคดัเลือก” 

 

8. หลกัสตูรและวิธีการคดัเลือก 
8.1 สอบปฏิบัติ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

       กรมส่งเสริมการเกษตรจะทดสอบความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ โดยวิธี 
สอบปฏิบัติ ตามที่ได้กําหนดไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศน้ี 

8.2 สอบสัมภาษณ ์(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
                                 กรมส่งเสริมการเกษตรจะทดสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกบัตําแหน่ง โดยวิธีการ 
สอบสัมภาษณเ์พ่ือประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน 
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ์ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน เพ่ือให้ได้บุคคลที่มี
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอ่ืน ๆ ที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง  
 ทั้งนี้ จะทดสอบความรูค้วามสามารถโดยวิธีสอบปฏบิตักิ่อน และเม่ือสอบปฏบิตัผิ่านแล้ว  
จึงจะมีสทิธิเขา้สอบสัมภาษณ ์
 

9. หลกัฐานทีต่้องย่ืนในวันสอบสัมภาษณ ์
เอกสารการสมคัรสอบทุกอย่างให้นํามายื่นในวันสอบสัมภาษณเ์ฉพาะผูม้ีสิทธิเข้าสอบ 

สัมภาษณ์ ดังน้ี 
9.1 ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวม 

แว่นตาดํา ถ่ายไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 × 1.5 น้ิว ลงลายมือช่ือในใบสมัครให้ครบถ้วน 
9.2 สําเนาประกาศนียบัตรและสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records)  

ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมคัร โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจาก 
ผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครจํานวนอย่างละ 2 ฉบับ 
 
 
            ทั้งน้ี ... 
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                                  ทั้งน้ี ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ขั้นประกาศนียบัตรของ
สถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษา
น้ัน ๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัครคือวันที่ 21 เมษายน 2559 
                           ๙.3  บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือช่ือ  
และมีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก ระบุชัดเจนเท่าน้ัน ฉบับจริง และสําเนาภาพถ่ายบัตรดังกล่าว  
จํานวน 1 ฉบับ พร้อมสําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ 

 ๙.4  สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนช่ือ นามสกุล (ในกรณ ี 
ช่ือ – นามสกลุ ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น จํานวน 1 ฉบับ 
                           ๙.5  ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันสอบสัมภาษณ์และแสดงว่าไม่เป็น
โรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ซึ่งได้แก่ 

- วัณโรคในระยะแพร่กระจายเช้ือ 
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
- โรคพิษสุราเรื้อรัง 
- โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรค 

ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามท่ี ก.พ. กําหนด 

สําเนาเอกสารทกุฉบบัใหผู้้สมัครเขยีนคํารบัรองว่า “สําเนาถูกต้อง” และลงชื่อ วันที ่
และระบเุลขประจําตัวผู้สมัครกํากบัไว้มุมบนด้านขวาทกุหน้าของสาํเนาเอกสาร 

   อน่ึง กรณีที่ตรวจพบภายหลังว่าหลักฐานและเอกสารการสมัครคัดเลือก หรือคุณสมบัติ
เฉพาะสําหรับตําแหน่งไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครคัดเลือก กรมส่งเสริมการเกษตรจะถือว่าเป็น 
ผู้ขาดคณุสมบัติในการสมัครคร้ังน้ีมาต้ังแต่ต้น และจะไม่ได้รับการประกาศขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก หรือ
ได้รับการบรรจุและแต่งต้ัง และไม่มีสทิธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

                    ๑๐. เกณฑ์การตดัสิน 
   ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการสอบปฏิบัติไม่ตํ่ากว่า 

ร้อยละ 60 และการสอบสัมภาษณ์ ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 
 

11.  การประกาศข้ึนบญัชีผูไ้ด้รบัการคดัเลือก 
         กรมส่งเสริมการเกษตรจะประกาศการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก โดยเรียงลําดับคะแนนรวม
ของผู้สอบผ่านการสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์จากมากไปน้อย ในกรณีที่มีคะแนนเท่ากัน ใหผู้้ที่ได้คะแนนสอบ
สัมภาษณ์มากกว่าอยู่ในลําดับที่ดีกว่า แต่ถ้าคะแนนสอบสัมภาษณ์ยังเท่ากันอีก ให้เรียงลําดับตามเลขประจําตัว
ผู้สมัครจากน้อยไปมาก 
            การข้ึนบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก จะขึน้บัญชีไว้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 แต่ถ้ามี
การคัดเลือกอย่างเดียวกันน้ีอีก และได้ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้
ครั้งน้ีเป็นอันยกเลิก   
 
                  12. การบรรจุ ... 
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รายละเอียดเกีย่วกบัการคดัเลือกเพื่อบรรจุและแตง่ตั้งบคุคลเข้ารบัราชการ 

ในตําแหน่งนายช่างศิลปป์ฏบิตังิาน 
(แนบทา้ยประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 25 มีนาคม 2559) 

 
 
ลักษณะงานทีป่ฏบิตั ิ
         ปฏิบัติงานทางช่างศิลป์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเก่ียวกับ การร่างและออกแบบทั่วไปในการ
จัดทําภาพฉากการประดิษฐ์ตัวอักษรและการตกแต่งอาคารสถานที ่เขียนภาพ เขียนตัวอักษร ป้ันภาพและจําลอง
แบบพิมพ์ เขียนแผนภูมิแสดงข้อมูลทางสถิติ วางรูปเล่มให้ถูกต้องตามรายละเอียดทางวิชาการต่าง ๆ เพ่ือประกอบ
คําบรรยาย การจัดทําหนังสือ จัดเอกสารเผยแพร่ การจัดทําแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์และแผ่นภาพในการจัดแสดง
นิทรรศการต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
 
คณุสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 
        ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ หรือสาขาวิชาการออกแบบ 
 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปน็ 
  ผู้สมัครควรมีความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในด้านการใช้งานโปรแกรม
คอมพิวเตอร์กราฟฟิกด้านศิลปกรรมขั้นพ้ืนฐาน สามารถออกแบบและจัดรูปแบบโปสเตอร์เพ่ือเตรียมข้อมูล 
ในการจัดนิทรรศการและคทัเอาท์ ประดิษฐ์ตัวอักษรและเขียนตัวอักษรได้ และสามารถออกแบบป้ายโฆษณา 
คัทเอ้าท์จัดสวนได้  
 
หลกัสตูรและวิธีการคดัเลือก โดยวธิีสอบปฏบิตั ิ
           ทดสอบความรู้ความสามารถและทกัษะเก่ียวกับการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิค 
การใช้โปรแกรมตกแต่งภาพ  โปรแกรมออกแบบด้านศิลปกรรมขั้นพ้ืนฐาน และออกแบบโปสเตอร์  
ขนาด 15 × 20 น้ิว   
 

 
----------------------------- 
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รายละเอียดเกีย่วกบัการคดัเลือกเพื่อบรรจุและแตง่ตั้งบคุคลเข้ารบัราชการ 
ในตําแหน่งนายช่างเทคนิคปฏบิตัิงาน (ด้านการถ่ายภาพและวีดทิศัน)์ 
(แนบทา้ยประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 25 มีนาคม 2559) 

 
 
ลักษณะงานทีป่ฏบิตั ิ
         ปฏิบัติเก่ียวกับการถ่ายทําและเผยแพร่ภาพวิจิตร รวมท้ังภาพสี ภาพขาวดํา ภาพยนตร์ข่าว 
และสารคดี เขียนบทถ่ายทําภาพยนตร์ ล้างฟิล์ม และล้างอัด ขยายภาพ ตัดต่อหรือตกแต่งฟิล์มตกแต่งภาพ  
ลําดับภาพ บันทึกเสียง ตัดต่อและเทียบเสยีงภาพยนตร์และภาพสไลด์ พิมพ์ฟิล์มภาพยนตร์ จัดหมวดหมู่และ 
เก็บรักษาภาพและฟิล์ม และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
 
คณุสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 
        ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวีดิทัศน์ 

 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปน็ 
  ผู้สมัครควรมีความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในด้านการใช้งานโปรแกรม 
คอมพิวเตอร์กราฟฟิค โปรแกรมตกแต่งภาพ สามารถถ่ายภาพน่ิง ถ่ายวีดีโอ และสามารถดูแลรักษาและซ่อมบํารุง 
เครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์ได้ เช่น กล้องถ่ายภาพ กล้องวีดีโอ และเคร่ืองตัดต่อวีดีโอ เป็นต้น 

 
หลกัสตูรและวิธีการคดัเลือก โดยวธิีสอบปฏบิตั ิ
        ทดสอบความรู้ความสามารถและทกัษะเก่ียวกับการใช้งานอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์  
การใช้โปรแกรมตัดต่อวีดีโอและโปรแกรมตกแต่งภาพ  การใช้งานกล้องภาพน่ิง และวีดีโอขั้นพ้ืนฐาน 
 

 
----------------------------- 

 
 




