
  
 

 
 

ประกาศกรมประชาสัมพันธ ์
            เรือ่ง   รับสมคัรสอบแข่งขนัเพ่ือบรรจแุละแตง่ตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหนง่ 
                     นักสื่อสารมวลชนปฏิบตัิการ และตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบตัิการ 

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

  ด้วย กรมประชาสมัพันธ์ จะดําเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตําแหน่งนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการและตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตาม
ความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หนังสือสํานักงาน 
ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 15 ลงวันที่  11 ธันวาคม 2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนที ่ส ุด ที ่ นร 
๑๐๐๘.๑/ว๓ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่องการกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. 
รับรอง จึงประกาศรบัสมัครสอบแข่งขันดังรายละเอียดต่อไปนี ้

1111.... ตาํแหนง่ทีจ่ะบรรจแุละแตง่ตัง้ตาํแหนง่ทีจ่ะบรรจแุละแตง่ตัง้ตาํแหนง่ทีจ่ะบรรจแุละแตง่ตัง้ตาํแหนง่ทีจ่ะบรรจแุละแตง่ตัง้    และเงนิเดอืนทีจ่ะไดร้บัและเงนิเดอืนทีจ่ะไดร้บัและเงนิเดอืนทีจ่ะไดร้บัและเงนิเดอืนทีจ่ะไดร้บั     

    ๑.๑        ตาํแหนง่ทีจ่ะบรรจแุละแต่งตั้ง จาํนวนตําแหน่งวา่งครั้งแรก  
        ตาํแหนง่นักสือ่สารมวลชนปฏิบตัิการ                       จํานวน ๑ ตําแหน่ง 

ที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวดันครพนม สํานักประชาสัมพันธ์เขต ๒ (อบุลราชธาน)ี) 
      ตําแหน่งนกัประชาสมัพันธ์ปฏิบตัิการ                      จํานวน ๑ ตําแหน่ง 
ที่ ส่วนวิจัยและพัฒนา  สํานักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์  กรุงเทพฯ 
        ๑.๒  อตัราเงินเดอืน   ๑๑,๖๘0 – ๑๒,๘๕๐ บาท ทั้งนี้  จะไดร้ับเงินเดือนเท่าใด
ให้เป็นไปตามประกาศสาํนักนายกรฐัมนตรี ลงวันที ่๒ มถิุนายน ๒๕๕๔ 

    2222....    ลกัษณะงานทีป่ฏบิตัิลกัษณะงานทีป่ฏบิตัิลกัษณะงานทีป่ฏบิตัิลกัษณะงานทีป่ฏบิตั ิ   

ลักษณะงานที่ปฏิบัตติามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี ้

    3333....    คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ    

 3.๑ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36              
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี ้
 ก. คุณสมบัติทั่วไป 
 (1) มีสัญชาติไทย 
 (2) มีอายุไม่ต่ํากว่า ๑๘ ป ี
 (3) เป็ นผู้ เ ลื่ อม ใส ในการปกครองระบอบประชาธิป ไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
 
 
        /ข. ลักษณะต้องห้าม...... 
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 ข. ลักษณะต้องห้าม 
 (1) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
 (2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจรติหรอืจติ
ฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓  ได้แก ่

      - วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
      - โ รคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
      - โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
      - โรคพิษสุราเรื้อรงั 
      - โรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเดน่ชดัหรอืรนุแรง และ

เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ.กําหนด 
 (3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ 
ไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 

(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
(5) เป็นกรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรค

การเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(6) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(�) ����	
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 (๘) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ เพราะกระทําความผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น 

 (9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  หรือปลดออก  เพราะกระทําผิดวินัยตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น 

(10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก  เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบญัญตัิ
นี้หรือตามกฎหมายอื่น 

(11) เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานของรัฐ 

ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน ซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม
มาตรา ๓๖ ข. (4) (6) (7) (8) (9) (10) หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกเวน้ใหเ้ขา้รบัราชการได ้แตถ่า้
เป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (8) หรือ (9) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปี
แล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้าม ตาม (10) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปี
แล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ สําหรับผู้มีลักษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา 36 ข. (1) ให้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันได้แต่จะมีสิทธิได้รับบรรจุเป็นข้าราชการ
พลเรือนสามัญที่สอบแข่งขันได้ต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองแล้ว 

สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร กรมประชาสัมพันธ์ไม่รับสมัครสอบและไม่
อาจให้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี
ผ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคําสั่งมหาเถร
สมาคม ลงวันที่ 17  มีนาคม 2538 

        /๓.๒ ผู้สมคัร......... 



                                 - ๓ - 

3.๒ ผูส้มัครต้องมีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรบัตําแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอยีด
แนบท้ายประกาศนี ้

4444.... การรบัสมคัรสอบการรบัสมคัรสอบการรบัสมคัรสอบการรบัสมคัรสอบ    

4.1 วัน  เวลา  และสถานทีร่ับสมัครสอบ 
 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ  สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ตั้งแต่วันที่ตั้งแต่วันที่ตั้งแต่วันที่ ๗๗๗๗    ----    ๒๕๒๕๒๕๒๕    

มกราคมมกราคมมกราคมมกราคม 255 255 255 255๖๖๖๖ ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ดังนี ้
(1) เปิดเว็บไซต์ http://www.prd.go.th หัวข้อ ““““ข่าวรับสมัครข่าวรับสมัครข่าวรับสมัครข่าวรับสมัครสอบแข่งขันสอบแข่งขันสอบแข่งขันสอบแข่งขัน””””

หรือหรือหรือหรือ http://job.prd.go.th 
(2) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบ

จะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัต ิ
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํานวน 1 แผ่น หรือ

หากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Flash 
Drive เป็นต้น 
                                  ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรอืบนัทกึขอ้มลูได ้ผูส้มคัร
สามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่
สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได ้
                                   (๔)  นําแบบฟอร์มการชําระเงินไปชาํระเงนิเฉพาะทีเ่คานเ์ตอร ์บมจ.ธนาคารกรงุไทย 
ทกุสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ตั้งแต่วันที่ตั้งแต่วันที่ตั้งแต่วันที่    ๗๗๗๗    ---- 2 2 2 2๖๖๖๖    มกราคมมกราคมมกราคมมกราคม 255 255 255 255๖๖๖๖ ภายในเวลาทําการของธนาคาร การการการการรับสมัครรับสมัครรับสมัครรับสมัคร
สอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้วสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้วสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้วสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว 

                          ๔.๒ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน 230 บาท ซึ่งประกอบด้วย 
   (๑) ค่าธรรมเนียมสอบ จํานวน 200 บาท 
   (๒) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอรเ์น็ต จํานวน 30 บาท 

   ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น    

  ๔.๓ ผู้สมัครที่ชําระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจําตัวสอบ โดยจะผู้สมัครที่ชําระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจําตัวสอบ โดยจะผู้สมัครที่ชําระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจําตัวสอบ โดยจะผู้สมัครที่ชําระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจําตัวสอบ โดยจะ
กําหนดเลขประจําตัวสอบ ตามลําดับของการชําระค่าธรรมเนียมสอบกําหนดเลขประจําตัวสอบ ตามลําดับของการชําระค่าธรรมเนียมสอบกําหนดเลขประจําตัวสอบ ตามลําดับของการชําระค่าธรรมเนียมสอบกําหนดเลขประจําตัวสอบ ตามลําดับของการชําระค่าธรรมเนียมสอบ    

    5555....        เงื่อนไขการสมัครสอบเงื่อนไขการสมัครสอบเงื่อนไขการสมัครสอบเงื่อนไขการสมัครสอบ    

    5555....1111    ผู้สมัครสอบผู้สมัครสอบผู้สมัครสอบผู้สมัครสอบสามารถสามารถสามารถสามารถสมัครได้เพียงสมัครได้เพียงสมัครได้เพียงสมัครได้เพียงตําแหน่งตําแหน่งตําแหน่งตําแหน่งเดียวเท่เดียวเท่เดียวเท่เดียวเท่านั้นานั้นานั้นานั้น เมื่อสมัครแล้วจะ เมื่อสมัครแล้วจะ เมื่อสมัครแล้วจะ เมื่อสมัครแล้วจะ
เปลี่ยนแปลงไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้    

 5.2 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ ในข้อ 3.2 โดยต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษา และได้รับการอนุมัติจากผู้มี
อํานาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที ่2๕ มกราคม 255๖ ทั้งนี้ การสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรขั้นปริญญาของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ 

  
        /๕.๓ การสมัคร...... 
 



 
                            - ๔ – 

 

 5.3 การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และ
รับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 
2544 ดังนั้น หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน 
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 

 5.4 ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี
คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตาม
ความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิ ซึ่ง
ผูส้มัครสอบนํามาย่ืนไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมคัรสอบ กรมประชาสมัพันธ ์จะถอืวา่ผูส้มคัรสอบ
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ                           
(ให้ผู้สมัครตรวจสอบข้อมูลคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรองได้จาก www.ocsc.go.th) 

                                                                                        6666....    การประกาศรายชือ่ผูส้มคัรสอบ วนั เวลา สถานทีส่อบ และระเบียบเกี่ยวกบัการสอบการประกาศรายชือ่ผูส้มคัรสอบ วนั เวลา สถานทีส่อบ และระเบียบเกี่ยวกบัการสอบการประกาศรายชือ่ผูส้มคัรสอบ วนั เวลา สถานทีส่อบ และระเบียบเกี่ยวกบัการสอบการประกาศรายชือ่ผูส้มคัรสอบ วนั เวลา สถานทีส่อบ และระเบียบเกี่ยวกบัการสอบ 

 กรมประชาสัมพันธ์ จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบตําแหน่งนักสื่อสารมวลชน
ปฏิบัติการ  วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในวันที่วันที่วันที่วันที่    ๑๒๑๒๑๒๑๒    กุมภาพันธ์กุมภาพันธ์กุมภาพันธ์กุมภาพันธ์ 255 255 255 255๖๖๖๖ ณ 
อาคารกรมประชาสัมพันธ์ ชั้นล่าง และทางเว็บไซต์ http://www.prd.go.th หัวข้อ ข่าวรับสมัคร
สอบแข่งขัน “การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบการประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบการประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบการประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ”
สําหรับตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและ
ระเบียบเกี่ยวกับการสอบให้ทราบภายหลัง 

๗๗๗๗.... หลกัสตูรและวธิกีารสอบแขง่ขนัหลกัสตูรและวธิกีารสอบแขง่ขนัหลกัสตูรและวธิกีารสอบแขง่ขนัหลกัสตูรและวธิกีารสอบแขง่ขนั    

  หลกัสูตรและวธิีการสอบแข่งขนั แบ่งออกเป็น 2 ภาค ดังนี ้
       ๗.๑ ภาคความรูค้วามสามารถที่ใช้เฉพาะตาํแหนง่ ภาค ข. (คะแนนเตม็ 200 คะแนน) 

ตําแหน่งนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการตําแหน่งนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการตําแหน่งนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการตําแหน่งนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ    
  ทดสอบวิชาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน (สอบเสียง) (คะแนนเต็ม 100 

คะแนน) 
- ทดสอบการเป็นผู้ประกาศ ผู้จัดรายการ และผู้รายงานข่าว  
 

   ทดสอบวิชาความรู้ความสามารถโดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 
คะแนน)  ในเรื่องดังต่อไปนี ้

๑. การจัดและผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ์
๒. การเขียนข่าว รายงานข่าว การสัมภาษณ์ทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ

โทรทัศน์  
๓. ความรู้ทั่วไปและเหตุการณป์ัจจุบัน  

โดยโดยโดยโดยจะทดสอบจะทดสอบจะทดสอบจะทดสอบการเป็นการเป็นการเป็นการเป็นผู้ประกาศ ผู้จัดรายการ และผู้รายงานข่าวผู้ประกาศ ผู้จัดรายการ และผู้รายงานข่าวผู้ประกาศ ผู้จัดรายการ และผู้รายงานข่าวผู้ประกาศ ผู้จัดรายการ และผู้รายงานข่าวก่อน และเมื่อสอบก่อน และเมื่อสอบก่อน และเมื่อสอบก่อน และเมื่อสอบ
ผ่านแล้วจึงจะมีสิผ่านแล้วจึงจะมีสิผ่านแล้วจึงจะมีสิผ่านแล้วจึงจะมีสิทธิสอบข้อเขียนต่อไปทธิสอบข้อเขียนต่อไปทธิสอบข้อเขียนต่อไปทธิสอบข้อเขียนต่อไป    
    
          /ตําแหน่ง......... 
    



 
- ๕ - 

 

ตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ    
    ทดสอบวิชาความรู้ความสามารถโดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๒๐๐ 
คะแนน)  ในเรื่องดังต่อไปนี ้

๑. หลักการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์เบื้องต้น 
๒. มีความรู้ความสามารถในการเขียนแผนงานโครงการประชาสัมพันธ ์
๓. ความรู้ทั่วไปและเหตุการณ์ปัจจุบัน  
๔. นโยบายของรัฐบาล 

 
 

     ๗.๒ ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง่ ภาค ค   (สัมภาษณ์หรือโดยวิธีอืน่ใด)   
 (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

เป็นการประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่จาก
ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและ
จากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพ่ิมเติมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น 
ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย  
อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน  
รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็น
ต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จําเป็นของตําแหน่ง 

ทั้งนี้ทั้งนี้ทั้งนี้ทั้งนี้        จะทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง จะทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง จะทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง จะทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง ((((ภาค ขภาค ขภาค ขภาค ข) ) ) ) ก่อนก่อนก่อนก่อน    และเมื่อและเมื่อและเมื่อและเมื่อ
สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง ( ( ( (ภาค ขภาค ขภาค ขภาค ข) ) ) ) แล้ว แล้ว แล้ว แล้ว จึงจะมีสิทธิเข้าจึงจะมีสิทธิเข้าจึงจะมีสิทธิเข้าจึงจะมีสิทธิเข้าสอบสอบสอบสอบภาคความภาคความภาคความภาคความ
เหมาะสมกับตําแหน่ง เหมาะสมกับตําแหน่ง เหมาะสมกับตําแหน่ง เหมาะสมกับตําแหน่ง ((((ภาค คภาค คภาค คภาค ค) ) ) ) ต่อไปต่อไปต่อไปต่อไป    

                                                                                            8888....    หลกัฐานทีต่อ้งยืน่ในวนัสอบหลกัฐานทีต่อ้งยืน่ในวนัสอบหลกัฐานทีต่อ้งยืน่ในวนัสอบหลกัฐานทีต่อ้งยืน่ในวนัสอบภาคความเหมาะสมกบัตาํภาคความเหมาะสมกบัตาํภาคความเหมาะสมกบัตาํภาคความเหมาะสมกบัตาํแหนง่แหนง่แหนง่แหนง่        ((((ภาค คภาค คภาค คภาค ค)))) 

    8.1 ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก 
และไม่สวมแว่นตาดํา ถ่ายไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว  ลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน 

     8.2 สําเนาปริญญาบัตรหรือสําเนาหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 
และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษา
ตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องสําเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวัน
ปิดรับสมัครจํานวนอย่างละ 2 ฉบับ  

    8.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ 
    8.4 สําเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ใน

กรณีทีช่ื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) เป็นต้น อย่างละ 1 ฉบับ 
    8.5 สําเนาหนังสือรับรองผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) 

ของ ก.พ. ระดับปริญญาตรี จํานวน 1 ฉบับ 
สําเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองว่า “สําเนาถูกต้อง” ลงชื่อ วันที่ 

และระบุเลขประจําตัวสอบกํากับไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของสําเนาเอกสาร 

                

          /๙........... 



    

                                   - ๖ - 

            9999....        เกณฑ์การตัดสินเกณฑ์การตัดสินเกณฑ์การตัดสินเกณฑ์การตัดสิน 
     ผู้ทีจ่ะถือว่าเป็นผูส้อบแข่งขันได ้ต้องเป็นผูส้อบได้คะแนนในการสอบแต่ละภาค     

ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 

            10101010....    การขึน้บญัชผีูส้อบแขง่ขนัได ้ การขึน้บญัชผีูส้อบแขง่ขนัได ้ การขึน้บญัชผีูส้อบแขง่ขนัได ้ การขึน้บญัชผีูส้อบแขง่ขนัได ้     
     การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะเรียงลําดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงลงมา

ตามลําดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน  ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลข
ประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า      

     การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันขึ้น
บัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบ
แข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก   

            11111111....        กกกการบรรจุและแต่งตั้งารบรรจุและแต่งตั้งารบรรจุและแต่งตั้งารบรรจุและแต่งตั้ง    
       ๑๑.๑ ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลําดับที่ในบัญชีผู้
สอบแข่งขันได ้โดยได้รับเงินเดือนตามข้อ ๑.๒ ที่กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนั้น 
      ๑๑.๒ กรมประชาสัมพันธ์ไม่ประสงค์จะรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ที ่เป็น
ข้าราชการ หรือพนักงานทุกประเภทของรัฐ 

ประกาศ  ณ  วนัที ่  19  ธนัวาคม   พ.ศ. 255๕ 
 

      (ลงชื่อ)         ธรีะพงษ์  โสดาศร ี

(นายธรีะพงษ์   โสดาศร)ี 
อธิบดีกรมประชาสมัพันธ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นิภาพรรณ/ร่าง/พิมพ์/ทาน 
 
                                                                                                    นิภาพรรณ/ร่าง,พิมพ์,ทาน 

19  ธันวาคม  ๒๕๕๕ 



คุณสมบตัิเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ 

ตําแหนง่นกัสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ 

(แนบท้ายประกาศกรมประชาสัมพันธ ์ลงวันที ่ ๑๙  ธนัวาคม  ๒๕๕๕) 

------ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

                   ผู้มีสิทธิสมัครสอบต้องมีคุณสมบัติ ดังนี ้

                   ๑. ได้รับปริญญาตรสีาขาวิชานิเทศศาสตร ์

                   ๒. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ. 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ

                                                                มีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้     

                                                                1. ด้านการปฏิบัติการ 
                       (1)  ศึกษา จัดเตรียม และรวบรวมขอ้มูลเพ่ือผลิตรายการตามที่ได้รับมอบหมาย 
                       (2)  อ่านข่าว ประกาศ บทความ สารคดีทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ เป็นพิธีกรและ
ดําเนินการถ่ายทอดเสียงนอกสถานที่ในงานต่าง ๆ เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน 
                       (3)  ทําหน้าที่ผู้สื่อข่าว ผู้ช่วยบรรณาธิการ ในการเรียบเรียงและผลิตข่าวเพ่ือให้การ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล 
                       (4)  รวบรวมและจัดทําฐานข้อมูลด้านข่าวและรายการเพ่ือประโยชน์แก่การสืบค้น 
                       (5)  ติดตามผลการรับฟังและคําติชมต่างๆ เพ่ือนํามาเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนา
คุณภาพรายการ 
                   2. ด้านการวางแผน 
                       วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือ 
โครงการ เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 
                   ๓. ด้านการประสานงาน 
                       (๑) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอก เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
                       (๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
                   ๔. ด้านการบริการ 
                       ให้บริการข้อมูลด้านข่าวและรายการ แก่หน่วยงานราชการ เอกชน ข้าราชการ หรือ
ประชาชนทั่วไป เพ่ือสนับสนุนงานตามภารกิจของหน่วยงานหรือเพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ 

 

                   ดังนั้น ผู้สมัครจึงควรมีบุคลิกภาพที่ดี สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่าง
ถูกต้องเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สามารถใช้เสียงในการจัดรายงานและอ่านขา่วผา่นทางสือ่
กรมประชาสัมพันธ์ได้อย่างดี มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ทุรกันดาร หรือในพ้ืนที่เสี่ยงภัย
อันตรายโดยไม่จํากัดเวลา    

 



 

คุณสมบตัิเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบตัิ  

ตําแหนง่นกัประชาสัมพันธป์ฏิบัติการ 

(แนบท้ายประกาศกรมประชาสัมพันธ ์ลงวันที ่ ๑๙  ธนัวาคม  ๒๕๕๕) 

------ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

                   ผู้มีสิทธิสมัครสอบต้องมีคุณสมบัติ ดังนี ้

                   ๑. ได้รับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา 

                   ๒. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ. 

                   ๓. ควรมีประสบการณ์ในงานประชาสัมพันธ์มาไม่น้อยกว่า ๒ ป ี

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ

                                                                มีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้     

                                                                1. ด้านการปฏิบัติการ 

                       (๑) จัดกิจกรรมดําเนินการตามโครงการประชาสัมพันธ์ทั้งในและต่างประเทศ โดย
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การดําเนินงานประชาสัมพันธ์บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมาย 

                       (๒) สํารวจความคิดเห็นของประชาชน และรวบรวมข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ และ
สรุปผลเพ่ือเป็นข้อมูลในการดําเนินการประชาสัมพันธ ์

                       (๓) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือประกอบการวิจัย วางแผนการประชาสัมพันธ์
และติดตามผล  

                       (๔) จัดทําเอกสาร และผลิตบทความ เพ่ือการประชาสัมพันธ์และเผยแพร ่

                   ๒. ด้านการวางแผน 

                       วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงาน
หรือโครงการ เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 

                   ๓. ด้านการประสานงาน 

                        (๑) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอก เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 

                        (๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

                   ๔. ด้านการบริการ 

                        ให้บริการข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ 
เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ตรงตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น 

                   ดังนั้น ผู้สมัครจึงควรมีประสบการณ์ในงานประชาสัมพันธม์าไม่น้อยกว่า ๒ ปี และ เพ่ือ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ผู้สมัครควรมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 
  


