(สําเนา)
ประกาศกรมประชาสัมพันธ์
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักสื่อสารมวลชน
ปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ) ตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ)
และตําแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
------------------------------------ด้วย กรมประชาสัมพันธ์จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และหนังสือ
สํ า นั ก งาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 1๗ ลงวั น ที่ 11 ธั น วาคม 255๖ เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร
และเงื่ อ นไขในการสอบแข่ ง ขั น เพื่ อ บรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลเข้ า รั บ ราชการ จึ ง ประกาศรั บ สมั ค ร
สอบแข่งขันดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
๑.๑ ตําแหน่งนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ) จํานวน ๑๐ อัตรา
ที่สํานักข่าว กรุงเทพฯ
อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐0 – ๑๖,๕๐๐ บาท ทั้งนี้จะได้รับเงินเดือนเท่าใด
ให้เป็นไปตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ หรือที่ ก.พ. จะกําหนด
๑.๒ ตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ) จํานวน ๔ อัตรา
ที่สํานักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ และสํานักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรุงเทพฯ
อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐0 – ๑๖,๕๐๐ บาท ทั้งนี้จะได้รับเงินเดือนเท่าใด
ให้เป็นไปตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ หรือที่ ก.พ. จะกําหนด
๑.๓ ตําแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จํานวน ๕ อัตรา ที่สํานักงานประชาสัมพันธ์
จังหวัดพังงา, สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ, สํานักข่าว กรุงเทพฯ, สถานีวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทยอําเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย สํานักประชาสัมพันธ์เขต ๑ (ขอนแก่น) , สถานีวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทยอําเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา สํานักประชาสัมพันธ์เขต ๕ (สุราษฎร์ธานี)
อัตราเงินเดือน ๑๑,๕๐0 – ๑๒,๖๕๐ บาท ทั้งนี้จะได้รับเงินเดือนเท่าใด
ให้เป็นไปตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ หรือที่ ก.พ. จะกําหนด
2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละตําแหน่ง ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
/ 3. คุณสมบัติทั่วไป......

-๒3. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
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
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ํากว่า ๑๘ ปี
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะต้องห้าม
(1) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
(2) เป็น คนไร้ความสามารถ คนเสมื อ นไร้ความสามารถ คนวิกลจริ ต
หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้แก่
- วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
- โรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง
และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ.กําหนด
(3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ
ไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(5) เป็นกรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๗) เป็ น ผู้ เ คยต้ อ งรั บ โทษจํ า คุ ก โดยคํ า พิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ให้ จํ า คุ ก เพราะ
กระทําความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) เป็น ผู้เ คยถูก ลงโทษให้อ อก ปลดออก หรือ ไล่อ อกจากรัฐ วิส าหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๙) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัย
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
/ (๑๐) เป็นผู้เคย........

-๓(๑๐) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๑) เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานของรัฐ
ผู้ ที่ จ ะเข้ า รั บ ราชการเป็ น ข้ า ราชการพลเรื อ น ซึ่ ง มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า ม
ตามมาตรา ๓๖ ข. (4) (6) (7) (8) (9) (10) หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้
แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (8) หรือ (9) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกิน
สองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้าม ตาม (10) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกิน
สามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ สําหรับผู้มี
ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตามมาตรา 36 ข. (1) ให้ มี สิ ท ธิ ส มั ค รสอบแข่ ง ขั น ได้ แ ต่ จ ะมี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ บรรจุ
เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่สอบแข่งขันได้ต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองแล้ว
สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร กรมประชาสัมพันธ์ไม่รับสมัครสอบและไม่อาจ
ให้ เ ข้ า สอบแข่ ง ขั น เพื่ อ บรรจุ บุ ค คลเข้ า รั บ ราชการ ทั้ ง นี้ ตามหนั ง สื อ กรมสารบรรณคณะรั ฐ มนตรี
ฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม
ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
3.๒ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ดังนี้
ตําแหน่งนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ)
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
2. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ในระดับคุณวุฒิ
การศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรีของ ก.พ. หรือกรณีที่ผู้สมัครสอบไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่าน
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับปริญญาตรี เมื่อสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถ
ที่ใช้เฉพาะตําแหน่งแล้ว จะต้องสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ซึ่งสํานักงาน
ก.พ. จั ด ให้ สํ าหรั บส่ วนราชการต่ าง ๆ ที่ เปิ ดสอบแข่ งขั นเพื่ อบรรจุ บุ คคลเข้ ารั บราชการ ซึ่ งจะแจ้ ง
รายละเอียดให้ทราบต่อไป ทั้งนี้ ผู้ใดเคยสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปไม่ผ่าน ต้องมีระยะห่าง
จากวันที่สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปครั้งก่อนไม่น้อยกว่า ๑๕๐ วัน หรือตามที่ ก.พ. กําหนด
ตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ)
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชานิเทศศาสตร์, สาขาวิชาภาษาและวรรณคดี,
สาขาวิชารัฐศาสตร์, สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร์
/ ๒. เป็นผู้สอบผ่าน........

-๔2. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ในระดับคุณวุฒิ
การศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรีของ ก.พ. หรือกรณีที่ผู้สมัครสอบไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่าน
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับปริญญาตรี เมื่อสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถ
ที่ใช้เฉพาะตําแหน่งแล้ว จะต้องสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ซึ่งสํานักงาน
ก.พ. จั ด ให้ สํ าหรั บส่ วนราชการต่ าง ๆ ที่ เปิ ดสอบแข่ งขั นเพื่ อบรรจุ บุ คคลเข้ ารั บราชการ ซึ่ งจะแจ้ ง
รายละเอียดให้ทราบต่อไป ทั้งนี้ ผู้ใดเคยสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปไม่ผ่าน ต้องมีระยะห่าง
จากวันที่สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปครั้งก่อนไม่น้อยกว่า ๑๕๐ วัน หรือตามที่ ก.พ. กําหนด
ตําแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง, สาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกส์, สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ในระดับคุณวุฒิ
การศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของ ก.พ. หรือกรณีที่ผู้สมัครสอบไม่มีหนังสือ
รับรองผลการสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
เมื่อสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งแล้ว จะต้องสมัครสอบเพื่อวัดความรู้
ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ซึ่งสํานักงาน ก.พ. จัดให้สําหรับส่วนราชการต่าง ๆ ที่เปิดสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป ทั้งนี้ ผู้ใดเคยสอบเพื่อวัดความรู้
ความสามารถทั่วไปไม่ผ่าน ต้องมีระยะห่างจากวันที่สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปครั้งก่อน
ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ วัน หรือตามที่ ก.พ. กําหนด
สําหรับผู้สมัครที่ยังไม่มีหนังสือรับรองการสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
จะต้องมีหนังสือรับรองผลสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ตามที่กําหนดในแต่ละตําแหน่ง
มายื่นให้กรมประชาสัมพันธ์ ภายในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง
4. การรับสมัครสอบ
4.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
ผู้ ป ระสงค์ จ ะสมั ค รสอบ สมั ค รได้ ท างอิ น เทอร์ เ น็ ต ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑ – ๒๓
ธันวาคม ๒๕๕๗ ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ดังนี้
(1) เปิดเว็บไซต์ http://www.prd.go.th หัวข้อ “ข่าวรับสมัครสอบแข่งขัน”
(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 A4 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
/ ในกรณี........

-๕ในกรณี ไ ม่ ส ามารถพิ ม พ์ แ บบฟอร์ ม การชํ า ระเงิ น หรื อ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ได้
ผู้สมัครสามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก
แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
(๔) นําแบบฟอร์มการชําระเงินไปชําระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
ทุ ก สาขาทั่ ว ประเทศ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑ – ๒๔ ธั น วาคม ๒๕๕๗ ภายในเวลาทํ า การของธนาคาร
การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
๔.๒ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบวุฒิปริญญาตรี และวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) จํานวน ๒๓๐ บาท ซึ่งประกอบด้วย
(๑) ค่าธรรมเนียมสอบ จํานวน ๒๐๐ บาท
(๒) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จํานวน 30 บาท
ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
๔.๓ ผู้ ส มั ค รที่ ชํ า ระค่ า ธรรมเนี ย มสอบแล้ ว จะได้ รั บ เลขประจํ า ตั ว สอบ
โดยจะกําหนดเลขประจําตัวสอบ ตามลําดับของการชําระค่าธรรมเนียมสอบ และสามารถเข้าไปพิมพ์
ใบสมัครพร้อมเลขประจําตัวสอบได้เมื่อกรมประชาสัมพันธ์ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันฯ
เรียบร้อยแล้วทางเว็บไซต์ http://www.prd.go.th
5. เงื่อนไขการสมัครสอบ
5.1 ผู้สมัครสอบสามารถสมัครได้เพียงตําแหน่งเดียวเท่านั้น เมื่อสมัครแล้ว
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
ตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ ในข้อ 3.2 โดยต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษา และได้รับการอนุมัติจากผู้มี
อํานาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ทั้งนี้ การสําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรขั้ นปริญญาบัตร หรือขั้นประกาศนียบัตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ
หรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์
5.3 การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรอง
ความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนั้น หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมี
ความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137
5.4 ผู้ ส มั ค รสอบต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบในการตรวจสอบและรั บ รองตนเองว่ า เป็ น ผู้ มี
คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตาม
ความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิ
/ ซึ่งผู้สมัครสอบ........

-๖ซึ่งผู้สมัครสอบนํามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ กรมประชาสัมพันธ์ จะถือว่า
ผู้ ส มั ค รสอบเป็ น ผู้ ข าดคุ ณ สมบั ติ ใ นการสมั ค รสอบครั้ ง นี้ ม าตั้ ง แต่ ต้ น และจะไม่ คื น ค่ า ธรรมเนี ย ม
ในการสมัครสอบ (ให้ผู้สมัครตรวจสอบข้อมูลคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรองได้จาก www.ocsc.go.th)
6. การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
กรมประชาสัมพันธ์ จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ
เกี่ยวกับการสอบในวันที่ ๑๕ มกราคม 255๘ ณ อาคารกรมประชาสัมพันธ์ ชั้นล่าง และทางเว็บไซต์
http://www.prd.go.th หัวข้อ ข่าวรับสมัครสอบแข่งขัน “การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา
สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ”
๗. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน แบ่งออกเป็น 2 ภาค ดังนี้
๗.๑ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข) (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
ตําแหน่งนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ)
ทดสอบวิชาความรู้ ความสามารถโดยวิ ธี การสอบข้ อเขี ยน (คะแนนเต็ ม ๒00 คะแนน)
ในเรื่องดังต่อไปนี้
๑. ความรู้เกี่ยวกับงานด้านสื่อสารมวลชน
๒. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่กับงานด้านสื่อสารมวลชน
๓. ความรู้ทั่วไป เหตุการณ์ปัจจุบัน และความรู้รอบตัวเกี่ยวกับอาเซียน
๔. ความรู้ และทักษะด้านภาษาอังกฤษ
ตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ)
ทดสอบวิชาความรู้ความสามารถโดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
ในเรื่องดังต่อไปนี้
๑. หลักการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์เบื้องต้น
๒. การวิเคราะห์ประเด็นและเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์
๓. ความรู้ด้านแรงงาน
๔. ความรู้ด้านอาเซียน
ตําแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
ทดสอบวิชาความรู้ความสามารถโดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
ในเรื่องดังต่อไปนี้
๑. ความรู้พื้นฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
๒. ความรู้พื้นฐานระบบเสียงและระบบภาพ
/ ๓. ระบบสายส่ง..........

-๗๓. 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
๗.๒ ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค) สัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
เป็นการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่จาก
ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ
และจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ
เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา
อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับ
ผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพ
อย่างอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จําเป็นของตําแหน่ง
ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่งจะต้องเป็นผู้สอบผ่าน
การวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ในระดับคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือในระดับ
คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของ ก.พ. และสอบผ่านการสอบแข่งขัน
เพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง
8. หลักฐานที่ต้องยื่นในวันสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค)
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 และได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครจํานวนอย่างละ
2 ฉบับ
8.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ
/ ๘.๔ สําเนา ........

-๘8.4 สํ า เนาหลั ก ฐานอื่ น ๆ เช่ น ใบสํ า คั ญ การสมรส ใบเปลี่ ย นชื่ อ -นามสกุ ล
(ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) เป็นต้น อย่างละ 1 ฉบับ
8.5 สําเนาหนังสือรับรองผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
ของ ก.พ. ระดับไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือระดับไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จํานวน 1 ฉบับ
สําเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองว่า “สําเนาถูกต้อง” ลงชื่อ วันที่
และระบุเลขประจําตัวสอบกํากับไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของสําเนาเอกสาร
9. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถ
ที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้ให้คํานึงถึงหลัก
วิชาการวัดผลด้วย
10. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
การขึ้ นบั ญ ชีผู้ ส อบแข่ งขั น ได้ จะเรี ยงลํา ดับ ที่ จากผู้ ส อบได้ ค ะแนนรวมสูง ลงมา
ตามลําดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้รับ
เลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า
การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี
แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
11. การบรรจุและแต่งตั้ง
๑๑.๑ ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ จ ะได้ รั บ การบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง ตามลํ า ดั บ ที่ ใ นบั ญ ชี
ผู้สอบแข่งขันได้ โดยได้รับเงินเดือนตามข้อ ๑ ที่กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนั้น
๑๑.๒ กรมประชาสัมพันธ์ไม่ประสงค์จะรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้าราชการ
หรือพนักงานทุกประเภทของรัฐ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. 255๗
(ลงชื่อ)

อภินันท์ จันทรังษี
(นายอภินันท์ จันทรังษี)
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

๒๔ พฤศจิกายน 255๗

นิภาพรรณ / ร่าง
เยาวลักษณ์ / พิมพ์ / ทาน

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ตําแหน่งนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ)
(แนบท้ายประกาศกรมประชาสัมพันธ์ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. 255๗)
-----------------------------------------ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
มีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ศึกษา จัดเตรียม และรวบรวมข้อมูลเพื่อผลิตรายการตามที่ได้รับมอบหมาย
(2) อ่านข่ าว ประกาศ บทความ สารคดีทั้ งภาษาไทยและต่ างประเทศ เป็นพิ ธี กร
และดําเนินการถ่ายทอดเสียงนอกสถานที่ในงานต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
ต่อหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
(3) ทําหน้าที่ผู้สื่อข่าว ผู้ช่วยบรรณาธิการ ในการเรียบเรียงและผลิตข่าวเพื่อให้
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล
(4) รวบรวมและจัดทําฐานข้อมูลด้านข่าวและรายการเพื่อประโยชน์แก่การสืบค้น
(5) ติดตามผลการรับฟังและคําติชมต่างๆ เพื่อนํามาเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนา
คุณภาพรายการ
(๖) ผลิตรายการและข่าวโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษ
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงาน
หรือโครงการ เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
ให้บริการข้อมูลด้านข่าวและรายการ แก่หน่วยงานราชการ เอกชน ข้าราชการ
หรือประชาชนทั่วไป เพื่อสนับสนุนงานตามภารกิจของหน่วยงานหรือเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ
ดังนั้น ผู้สมัครจึงควรมีประสบการณ์ในงานสื่อสารมวลชนมาไม่น้อยกว่า ๒ ปี

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ)
(แนบท้ายประกาศกรมประชาสัมพันธ์ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. 255๗)
-----------------------------------------ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
มีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) จั ด กิ จ กรรมดํ า เนิ น การตามโครงการประชาสั ม พั น ธ์ ทั้ ง ในและต่ า งประเทศ
โดยประสานงานกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ให้ ก ารดํ า เนิ น งานประชาสั ม พั น ธ์ บ รรลุ ผ ลสํ า เร็ จ
ตามเป้าหมาย
(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) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
ให้บริการข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ตรงตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
ดังนั้น ผู้สมัครจึงควรมีประสบการณ์ในงานประชาสัมพันธ์มาไม่น้อยกว่า ๒ ปี

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ตําแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
(แนบท้ายประกาศกรมประชาสัมพันธ์ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. 255๗)
-----------------------------------------ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
มีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) สํารวจ เขียนแบบ ประมาณการ ติดตั้ง ซ่อม ประดิษฐ์ ดัดแปลง ปรับปรุง ควบคุม
การใช้ ง าน ดู แ ล บํ า รุ ง รั ก ษา และใช้ ง านเครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ เครื่ อ งจั ก รกลไฟฟ้ า ระบบไฟฟ้ า
ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์ รับส่งข้อมูลข่าวสาร ในภารกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภายในและภายนอก
(๒) จัดทําทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน เพื่อการวางแผน
บํารุงรักษา
(๓) ปรับเทียบค่ามาตรฐานตามภารกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการออกใบรับรองตามที่
หน่วยงาน หรือกฎหมายกําหนด
(๔) ถ่ายภาพ, ตัดต่อภาพ
๒. ด้านการบริการ
(๑) ให้ คํา แนะนํา ตอบปั ญ หา แก้ ไ ขปั ญ หา ให้ แ ก่ ผู้ ใ ช้ ง านและผู้ รั บ บริ ก าร
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
(๒) ประสาน แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
เพื่อประกอบการปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ

