
 
 
 
 
 

ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ 
เรื่อง รับสมัครสอบแข่ งขัน เพื่ อบรรจุและแต่งตั้ งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่ ง              

นักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ  ตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ  ตําแหน่งนายช่างไฟฟ้า
ปฏิบัติงาน  และตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

  

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

  ด้วย  กรมประชาสัมพันธ์จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 
ในตําแหน่งนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ  ตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ  ตําแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน  
และตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 1๗ ลงวันที่    
11 ธันวาคม 255๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ  จึงประกาศรับสมัคร
สอบแข่งขันฯ  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ตําแหน่งที่จะบรรจุและแตง่ตั้ง  และเงินเดือนที่จะได้รับ  

 ๑.๑ ตําแหน่งนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ   จํานวน  ๙  อัตรา 
  อัตราเงินเดือน  ๑๕,๐๐0 – ๑๖,๕๐๐ บาท  ทั้งนี้จะได้รับเงินเดือนเท่าใด   
ให้เป็นไปตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขการกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง  สําหรับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในสํานักนายกรัฐมนตรีหรือที่ ก.พ. จะกําหนด  
 ๑.๒ ตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ จํานวน ๔  อัตรา 
 อัตราเงินเดือน  ๑๕,๐๐0 – ๑๖,๕๐๐ บาท  ทั้งนี้จะได้รับเงินเดือนเท่าใด    
ให้เป็นไปตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขการกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง  สําหรับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในสํานักนายกรัฐมนตรีหรือที่ ก.พ. จะกําหนด 
 ๑.๓ ตําแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน    จํานวน ๔  อัตรา 
  อัตราเงินเดือน  ๑๑,๕๐0 – ๑๒,๖๕๐ บาท  ทั้งนี้จะได้รับเงินเดือนเท่าใด          
ให้เป็นไปตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขการกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง  สําหรับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในสํานักนายกรัฐมนตรีหรือที่ ก.พ. จะกําหนด 
 
 
 

(สําเนา)

  / ๑.๔ ตําแหน่งเจ้า ... 
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 ๑.๔ ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    จํานวน ๒  อัตรา 
  อัตราเงินเดือน  ๑๑,๕๐0 – ๑๒,๖๕๐ บาท  ทั้งนี้จะได้รับเงินเดือนเท่าใด          
ให้เป็นไปตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขการกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง  สําหรับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในสํานักนายกรัฐมนตรีหรือที่ ก.พ. จะกําหนด 

 2. ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละตําแหน่ง  ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

 3. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 

 3.๑ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36              
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  ดังต่อไปนี้ 
 ก. คุณสมบัติทั่วไป 
 (1) มีสัญชาติไทย 
 (2) มีอายุไม่ต่ํากว่า ๑๘ ปี 
 (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสทุธิ์ใจ 
 ข. ลักษณะต้องห้าม 
 (1)  เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
 (2)  เป็นคนไร้ความสามารถ  คนเสมือนไร้ความสามารถ  คนวิกลจริต 
หรือจิตฟั่นเฟือน  ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.  
 (3)  เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ 
ไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 

(4)  เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดจีนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
(5)  เป็นกรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง

หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(6)  เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๗) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะ

กระทําความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ              
 (๘)  เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  เพราะกระทําความผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้  หรือตามกฎหมายอื่น 
 (๙)  เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  หรือปลดออก  เพราะกระทําผิดวินัย    
ตามพระราชบัญญัตินี้  หรือตามกฎหมายอื่น 
 

  / (๑๐)  เป็นผู้เคย ... 
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(๑๐) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก  เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น 

(๑๑) เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ  หรือเข้าปฏิบัติงาน  
ในหน่วยงานของรัฐ 

ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน  ซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ ข. 
(4) (6) (7) (8) (9) (10) หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณี      
มีลักษณะต้องห้ามตาม (8) หรือ (9)  ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว    
และในกรณีมีลักษณะต้องห้าม ตาม (10)  ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว 
และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่  สําหรับผู้มีลักษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา 36 ข. (1)  ให้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันได้แต่จะมีสิทธิได้รับบรรจุเป็นข้าราชการ   
พลเรือนสามัญที่สอบแข่งขันได้ต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองแล้ว 

สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร  กรมประชาสัมพันธ์ไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้
เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ  ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร 
ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501  และตามความในข้อ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่     
17 มีนาคม 2538 

3.๒ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  ดังนี้ 
 ตําแหน่งนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ   
 ๑. ผู้สมัครสอบได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา    
 ๒. จะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรี  

ขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ.  

 ตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ   
๑. ผู้สมัครสอบได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา 

 ๒. จะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรี  
ขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ.  

 ตําแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน   
 ๑. ผู้สมัครสอบได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง 

สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาเทคโนโลยีโทรคมนาคม  และสาขาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์   

 ๒. จะต้ อง เป็ นผู้ สอบผ่ านการวั ดความ รู้ความสามารถทั่ ว ไประดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ. 

 
 

 

  / ตําแหน่งเจ้า ... 
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 ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน   
๑. ผู้สมัครสอบได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาการบัญชี  

การตลาด  การเลขานุการ  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร  หรือ     
การจัดการทั่วไป 

 ๒. จะต้ อง เป็ นผู้ สอบผ่ านการวั ดความ รู้ความสามารถทั่ ว ไประดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ. 

4. การรับสมัครสอบ 

4.1 วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัครสอบ 
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ  สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มิถุนายน – 

๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙  ตลอด 24 ชั่วโมง  ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน  ดังนี้ 
(1) เปิดเว็บไซต์  www.prd.go.th หัวข้อ ประกาศกรมประชาสัมพันธ์      

(รับสมัครงาน) “ข่าวรับสมัครสอบแข่งขันฯ”  
(2) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน  ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด     

ระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์  บมจ.ธนาคารกรุงไทย  ให้โดยอัตโนมัติ 
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ จํานวน 1 แผ่น    

หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น  ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล       
เช่น  Flash Drive  เป็นต้น 
                           ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้  ผู้สมัคร
สามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก  แต่จะไม่
สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้ 
 (๔) นําแบบฟอร์มการชําระเงินไปชําระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มิถุนายน – ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙  ภายในเวลาทําการของธนาคาร        
การรบัสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์  เมื่อชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว  
                          ๔.๒ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  

วุฒิ ปวส.  ค่าสมัครจํานวน ๒๓๐ บาท ซึ่งประกอบด้วย 

 (๑) ค่าธรรมเนียมสอบ จํานวน ๒๐๐ บาท 
 (๒) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จํานวน 30 บาท 

วุฒิ ปริญญาตรี  ค่าสมัครจํานวน ๓๓๐ บาท ซึ่งประกอบด้วย 

 (๑) ค่าธรรมเนียมสอบ จํานวน ๓๐๐ บาท 
 (๒) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จํานวน 30 บาท 
 ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 
 

  / ๔.๓  ผู้สมัครที่ ... 
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 ๔.๓ ผู้สมัครที่ ชําระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจําตัวสอบ         
โดยจะกําหนดเลขประจําตัวสอบ  ตามลําดับของการชําระค่าธรรมเนียมสอบ  และสามารถเข้าไปพิมพ์   
ใบสมัครพร้อมเลขประจําตัวสอบได้เมื่อกรมประชาสัมพันธ์ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันฯ 
เรียบร้อยแล้วทางเว็บไซต์  www.prd.go.th 

5. เงื่อนไขการสมัครสอบ 

 5.1 ผู้สมัครสอบสามารถสมัครได้เพียงตําแหน่งเดียวเท่านั้น  เมื่อสมัครแล้ว   
จะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ 
 5.2 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ ในข้อ 3.2  โดยต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษา และได้รับการอนุมัติจากผู้มี
อํานาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙  ทั้งนี้ การสําเร็จการศึกษา    
ตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตร  หรือขั้นประกาศนียบัตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ    
หรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ 
 5.3 การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อ    
และรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว  ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์    
พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑  ดังนั้น หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ           
อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 
 5.4 ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี    
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ  และต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง  ในกรณีที่มีความผิดพลาด    
อันเกิดจากผู้สมัครสอบ หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิ  ซึ่งผู้สมัครสอบนํามาย่ืนไม่ตรงหรือ   
ไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ  กรมประชาสัมพันธ์ จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการ
สมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น  และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ (ให้ผู้สมัครตรวจสอบข้อมูล
คุณวุฒิที่ ก.พ.รับรองได้จาก www.ocsc.go.th)  

 6. การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 

 กรมประชาสัมพันธ์ จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบตําแหน่งนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ  
วัน เวลา สถานที่สอบ  และระเบียบเก่ียวกับการสอบในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ อาคาร         
กรมประชาสัมพันธ์ ชั้นล่าง  และทางเว็บไซต์ www.prd.go.th หัวข้อ ประกาศกรมประชาสัมพันธ์      
(รับสมัครงาน) “การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ”
สําหรับตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ  ตําแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน  และตําแหน่ง        
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ  และระเบียบ
เกี่ยวกับการสอบในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
 
 

  / ๗.  หลักสูตรและ ... 
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๗. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน 

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน  แบ่งออกเป็น 2 ส่วน  ดังนี้ 
 ๗.๑ การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง  (คะแนนเต็ม 
200 คะแนน) 

ตําแหน่งนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ  

 ทดสอบวิชาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน (สอบเสียง) (คะแนนเต็ม              
100 คะแนน) 

- ทดสอบการเป็นผู้ประกาศ ผู้จัดรายการ และผู้รายงานข่าว  

   ทดสอบวิชาความรู้ความสามารถโดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  
ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

 ๑. ความรู้พื้นฐานสื่อสารมวลชน 
 ๒. การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์  
 ๓. ความรู้เกี่ยวกับการเขียนข่าวและรายงานข่าว 
 ๔. หลักการเขียนและการอ่านที่ถูกต้อง 
 ๕. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและประชาคมอาเซียน  

 โดยจะทดสอบการปฏิบัติงาน (สอบเสียง) ก่อน  และเมื่อสอบผ่านแล้วจึงจะมีสิทธิ
สอบข้อเขียนต่อไป 

ตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 

    ทดสอบวิชาความรู้ความสามารถโดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)  
ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
 ๑. หลักการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์เบื้องต้น 
 ๒. การวิเคราะห์ประเด็น การแปลและการเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ 

(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
 ๓. ความรู้ทั่วไป  เหตุการณ์ปัจจุบัน  และความรู้รอบตัวเกี่ยวกับประเทศไทย

และสังคมโลก  
 ๔. ความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ 

ตําแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน   

    ทดสอบวิชาความรู้ความสามารถโดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)  
ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
 ๑. ความรู้พื้นฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๒. ความรู้พื้นฐานระบบเสียงและระบบภาพ 
   / ๓. ระบบสาย ... 
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  ๓. ระบบสายส่งและระบบสายอากาศวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
 ๔. วิทยุกระจายเสียง ระบบ AM  และระบบ FM 
 ๕. ระบบโทรทัศน์ในประเทศไทย 
 ๖. ระบบเชื่อมโยงสัญญาณวิทยุกระจายเสียง – วิทยุโทรทัศน์–  สื่อสารโทรคมนาคม 

 ๗. การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์ในวิทยุกระจายเสียง – วิทยุโทรทัศน์ 
 ๘. เทคโนโลยีสารสนเทศ  และมัลติมีเดีย 

  ๙. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ , อุปกรณ์  และระบบอินเทอร์เน็ต 
  ๑๐. เทคโนโลยีดิจิตอลในวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
  ๑๑. ระบบไฟฟ้ากําลัง ระบบแสงสว่าง  และระบบปรับอากาศ 

 ๑๒. ระบบบํารุงรักษาอุปกรณ์วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 

ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน   

    ทดสอบวิชาความรู้ความสามารถโดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)  
ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
 ๑. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖  

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 ๒. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕  

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 ๓. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  

    ๗.๒ ความเหมาะสมกับตําแหน่ง สัมภาษณ์  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 เป็นการทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง      
โดยวิธีการสัมภาษณ์หรือวิธีอื่น เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติ
การศึกษา ประวัติการทํางาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับ
ผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรม
ของผู้สอบแข่งขัน  เพื่อให้ได้บุคคลท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ      
และอื่น ๆ ที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง  

ทั้งนี้  จะสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งก่อน       
และเมื่อสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งแล้ว  จึงจะมีสิทธิเข้าสอบ        
แข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง ต่อไป 

 
 
 
 

 

  / ๘.  เอกสารหลัก ... 
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 8. เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง 

 8.1 ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวม
แว่นตาดํา ถ่ายครั้งเดียวไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว  ลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน 
 8.2 สําเนาปริญญาบัตรหรือสําเนาประกาศนียบัตร  และสําเนาระเบียนแสดงผล
การศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร     
โดยต้องสําเร็จการศึกษา  และได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร  จํานวนอย่างละ    
2 ฉบับ  
 8.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  และสําเนาทะเบียนบ้าน  จํานวน 1 ฉบับ 
 8.4 สําเนาหลักฐานอื่นๆ  เช่น  ใบสําคัญการสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อ  - นามสกุล          
(ในกรณีที่ชื่อ - นามสกุล  ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) เป็นต้น  อย่างละ 1 ฉบับ 
 8.5 สําเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับ
ปริญญาตรีขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ.  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ.  
จํานวน 1 ฉบับ 

สําเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองว่า “สําเนาถูกต้อง”  ลงชื่อ วันที่ 
และระบุเลขประจําตัวสอบกํากับไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของสําเนาเอกสาร 

 9.  เกณฑ์การตัดสิน 

ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้  ต้องเป็นผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งจะต้องได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60  และเป็นผู้สอบผ่านการสอบแข่งขัน
เพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่งจะต้องได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐  ทั้งนี้ ให้คํานึงถึงหลักวิชาการวัดผล 

 10.   การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้   

  ๑๐.๑ การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้เรียงตามลําดับคะแนนรวมของผู้สอบผ่าน   
การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง  และความเหมาะสมกับตําแหน่งจากมาก
ไปน้อย  ในกรณีที่มีคะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนนความเหมาะสมกับตําแหน่งมากกว่าอยู่ในลําดับที่ดีกว่า  
แต่ถ้าคะแนนความเหมาะสมกับตําแหน่งยังเท่ากันอีก  ให้เรียงลําดับตามเลขประจําตัวสอบแข่งขัน    
จากน้อยไปมาก 

๑๐.๒ การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี  นับตั้งแต่    
วันประกาศขึ้นบัญชี  แต่ถ้ากรมประชาสัมพันธ์ ได้จัดให้มีการสอบแข่งขันในตําแหน่งอย่างเดียวกันนี้อีก
และได้ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว  บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก   

 
 
 
 
 

  / ๑๑.  การบรรจุ ... 



- ๙ - 
 

 11. การบรรจุและแต่งตั้ง 

 ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลําดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  
โดยได้รับเงินเดือนตามข้อ ๑ ที่กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนั้น 

 1๒. การรับโอนผู้สอบแข่งขันได ้

 กรมประชาสัมพันธ์ไม่ประสงค์จะรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้าราชการ หรือ
พนักงานทุกประเภทของรัฐ 
 กรมประชาสัมพันธ์ จะดําเนินการสอบแข่งขันด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม  และเสมอภาค  
ดังนั้น หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านสอบแข่งขันได้  หรือมีพฤติกรรมในทํานองเดียวกันนี้
โปรดอย่าได้หลงเชื่อ  และแจ้งให้อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ทราบด้วย 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐  มิถุนายน  พ.ศ. 255๙ 
 

             (ลงชื่อ)       อภินันท์   จันทรังษี 

          (นายอภินันท์   จันทรังษี) 
         อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๕๙ 

นิภาพรรณ / ร่าง 
เยาวลักษณ์ / พิมพ์ / ทาน 



ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ตําแหน่งนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ 
(แนบท้ายประกาศกรมประชาสัมพันธ์  ลงวันที่  ๑๐  มิถุนายน  พ.ศ. 255๙) 

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

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
                มีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
                1. ด้านการปฏิบัติการ 
                     (1) ศึกษา จัดเตรียม และรวบรวมข้อมูล  เพื่อผลิตรายการตามที่ได้รับมอบหมาย 
                     (2) อ่านข่าว ประกาศ บทความ สารคดี ภาษาไทยหรือต่างประเทศ เป็นพิธีกร        
และดําเนินการถ่ายทอดเสียงนอกสถานที่ในงานต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์      
ต่อหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  และประชาชน 
                    (3)  ทําหน้าที่ผู้สื่อข่าว  ผู้ช่วยบรรณาธิการ  ในการเรียบเรียงและผลิตข่าว  เพื่อให้   
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล 
                     (4)  รวบรวมและจัดทําฐานข้อมูลด้านข่าวและรายการ  เพื่อประโยชน์แก่การสืบค้น 
                     (5)  ติดตามผลการรับฟังและคําติชมต่างๆ  เพื่อนํามาเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนา
คุณภาพรายการ 
 2. ด้านการวางแผน 
 วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ  ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงาน   
หรือโครงการ  เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 
                ๓. ด้านการประสานงาน 
                    (๑) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงาน  เพื่อให้เกิดความร่วมมือ    
และผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
                     (๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน       
ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
                  ๔. ด้านการบริการ 
                  ให้บริการข้อมูลด้านข่าวและรายการ  แก่หน่วยงานราชการ  เอกชน  ข้าราชการ  หรือ
ประชาชนทั่วไป  เพื่อสนับสนุนงานตามภารกิจของหน่วยงานหรือเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ
   



 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
(แนบท้ายประกาศกรมประชาสัมพันธ์  ลงวันที่  ๑๐  มิถุนายน  พ.ศ. 255๙) 

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

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
                 มีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
                 1. ด้านการปฏิบัติการ 
                    (๑) จัดกิจกรรมดําเนินการตามโครงการประชาสัมพันธ์ทั้งในและต่างประเทศ       
โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้การดําเนินงานประชาสัมพันธ์บรรลุผลสําเร็จ          
ตามเป้าหมาย 
                     (๒) สํารวจความคิดเห็นของประชาชน และรวบรวมข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  และสรุปผล
เพื่อเป็นข้อมูลในการดําเนินการประชาสัมพันธ์ 
                 (๓) ศึกษา  ค้นคว้า  วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการวิจัย  วางแผนการประชาสัมพันธ์
และติดตามผล  
                    (๔) จัดทําเอกสาร และผลิตบทความ  เพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 
          ๒. ด้านการวางแผน 
                    วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ  ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงาน   
หรอืโครงการ  เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 
               ๓. ด้านการประสานงาน 
                    (๑) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงาน  เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
                     (๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล  ข้อเท็จจริง  แก่บุคคลหรือหน่วยงาน    
ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
             ๔. ด้านการบริการ 
                    ให้บริการข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ  เพื่อให้
เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง  ตรงตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น 

 ทั้งนี้  ผู้สมัครต้องมีความรู้ความสามารถและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษชั้นสูง 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ตําแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 
(แนบท้ายประกาศกรมประชาสัมพันธ์  ลงวันที่  ๑๐  มิถุนายน  พ.ศ. 255๙) 

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

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
                 มีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
                 1. ด้านการปฏิบัติการ 
                    (๑) สํารวจ เขียนแบบ ประมาณการ ติดตั้ง ซ่อม ประดิษฐ์ ดัดแปลง ปรับปรุง ควบคุม
การใช้งาน ดูแล บํารุงรักษา และใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า              
ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ 
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์ รับส่งข้อมูลข่าวสาร  ในภารกิจที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้อย่างต่อเนื่อง  และมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภายในและภายนอก 

                   (๒) จัดทําทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน เพื่อการวางแผน
บํารุงรักษา 
                    (๓) ปรับเทียบค่ามาตรฐานตามภารกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการออกใบรับรองตามที่
หน่วยงาน  หรือกฎหมายกําหนด  

                  ๒. ด้านการบริการ 
                    (๑)  ให้คําแนะนํา  ตอบปัญหา  แก้ไขปัญหา  ให้แก่ผู ้ใช้งานและผู ้รับบริการ    
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน  เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 (๒) ประสาน แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน    
เพื่อประกอบการปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุม  และมีประสิทธิภาพ 

                      
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
(แนบท้ายประกาศกรมประชาสัมพันธ์  ลงวันที่  ๑๐  มิถุนายน  พ.ศ. 255๙) 

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

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
                 มีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
                 1. ด้านการปฏิบัติการ 
                    (๑) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับส่ง ลงทะเบียน    
ร่างหนังสือโต้ตอบจัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่าง ๆ ดําเนินไปได้  
โดยสะดวกราบรื่นและมีหลักฐานตรวจสอบได้ 
                   (๒) รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ  
เพื่อสะดวกต่อการค้นหา  และเป็นหลักฐานทางราชการ 
                    (๓) ดําเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสํานักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้งาน
และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  

 (๔) รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่าง ๆ นําเสนอต่อผู้บังคับบัญชา  
เพื่อนําไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป 
                  ๒. ด้านการบริการ 
                    (๑)  ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงาน    
ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น 
 (๒) ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ  เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนําไปใช้ประโยชน์    
ได้ต่อไป 
 (๓) ผลิตเอกสารต่าง ๆ  เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานและ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


