
  
 
 

 
 
 

ประกาศกรมประชาสัมพันธ ์
เรื่อง   รับสมคัรบคุคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

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

ด้วย กรมประชาสัมพันธ์ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ    
ลงวนัที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ                และเงื่อนไขการสรรหา  และเลอืกสรรพนกังาน
ราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒   ประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติ
เฉพาะของกลุ ่มงานและการจัดกรอบกําล ังพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔  และประกาศ  

คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕  เรื่อง การกําหนดลักษณะงาน
และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน  และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.๒๕๕๕      จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื ่อ เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี ้

1111.... ชือ่ชือ่ชือ่ชือ่ตาํแหนง่ตาํแหนง่ตาํแหนง่ตาํแหนง่ กลุม่งาน และรายละเอยีดการจา้งงาน กลุม่งาน และรายละเอยีดการจา้งงาน กลุม่งาน และรายละเอยีดการจา้งงาน กลุม่งาน และรายละเอยีดการจา้งงาน  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)    
        

หนว่ยหนว่ยหนว่ยหนว่ย    
ที่ทีท่ี่ที่    ตาํแหนง่ตาํแหนง่ตาํแหนง่ตาํแหนง่    กลุม่งานกลุม่งานกลุม่งานกลุม่งาน    หนว่ยงานหนว่ยงานหนว่ยงานหนว่ยงาน    สนามสอบสนามสอบสนามสอบสนามสอบ    

๑.๑ นักสือ่สารมวลชน บรหิารทั่วไป สถานวีิทยุกระจายเสียงแหง่ประเทศไทย กทม. 1. 
๑.๒ นักสื่อสารมวลชน 
      (สปข.๓) 

บริหารทั่วไป สถานวีิทยุกระจายเสียงแหง่ประเทศไทย 
อําเภอฝาง จ.เชียงใหม ่

สํานักประชาสัมพันธ์เขต ๓ (เชียงใหม)่ 

สํานักประชาสัมพันธ์
เขต ๓ (เชียงใหม)่ 

๒.๑ นักประชาสัมพันธ ์
      (ด้านตา่งประเทศ) 

บริหารทั่วไป สํานักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ               กทม. 2. 

๒.๒ นักประชาสัมพันธ ์
      (ด้านทั่วไป) 

บริหารทั่วไป สํานักพัฒนาการประชาสัมพันธ์  กทม. 

3. นายช่างภาพ 
(สปข.๔) 

เทคนิค สถานวีิทยุโทรทัศนแ์ห่งประเทศไทย 
จ.พิษณุโลก 

สํานักประชาสมัพันธ์
เขต ๔ (พิษณุโลก) 

4. 
 

เจ้าพนักงานโสต 
ทัศนศกึษา 

เทคนิค สถานวีิทยุกระจายเสียงแหง่ประเทศไทย  กทม. 

๕. 
 

นายช่างไฟฟ้า 
(สปข.๒) 

เทคนิค สถานวีิทยุกระจายเสียงแหง่ประเทศไทย 
จ.นครพนม 

สํานักประชาสัมพันธ์เขต ๒ (อุบลราชธาน)ี 

สํานักประชาสัมพันธ์   
เขต ๒ (อุบลราชธาน)ี 

 

((((สาํเนาสาํเนาสาํเนาสาํเนา))))    

((((สาํเนาสาํเนาสาํเนาสาํเนา))))    

  / หมายเหต.ุ..... 
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หมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุหมายเหต ุ ตําแหน่งนกัประชาสัมพันธ ์(ด้านต่างประเทศ) สามารถใช้จัดจ้างในหน่วยงาน ดังนี ้
สํานักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ, สถานีวิทยุกระจายเสียงแหง่ประเทศไทย, สถานีวิทยุโทรทศันแ์ห่งประเทศไทย 
และสํานักข่าว 
              สํานกัประชาสมัพันธ์เขต ๒ กรมประชาสัมพันธ์มหีนว่ยงานในพ้ืนทีร่ับผดิชอบประกอบดว้ย 
(จังหวดัอบุลราชธาน,ี สรุินทร,์ ร้อยเอ็ด, มุกดาหาร, ศรีสะเกษ, อํานาจเจรญิ, บรุีรมัย์, ยโสธร และนครพนม) 
              สํานกัประชาสมัพันธ์เขต ๓ กรมประชาสัมพันธ์มหีนว่ยงานในพ้ืนทีร่ับผดิชอบประกอบดว้ย       
(จังหวดัเชียงใหม,่ เชียงราย, ลําปาง, ลําพูน, แม่ฮ่องสอน, นา่น, แพร ่และพะเยา) 
              สํานกัประชาสมัพันธ์เขต ๔ กรมประชาสัมพันธ์มหีนว่ยงานในพ้ืนทีร่ับผดิชอบประกอบดว้ย       
(จังหวดัพิษณุโลก, ตาก, นครสวรรค,์ เพชรบรูณ,์ กําแพงเพชร, อตุรดติถ,์ สุโขทัย, พิจิตร, และอทุัยธาน)ี 

 
 
 
 

 

2222.... คณุสมบตัทิัว่ไปและคณุสมบตัเิฉพาะตาํแหนง่ของผูม้สีทิธสิมคัรเขา้รบัราชการคณุสมบตัทิัว่ไปและคณุสมบตัเิฉพาะตาํแหนง่ของผูม้สีทิธสิมคัรเขา้รบัราชการคณุสมบตัทิัว่ไปและคณุสมบตัเิฉพาะตาํแหนง่ของผูม้สีทิธสิมคัรเขา้รบัราชการคณุสมบตัทิัว่ไปและคณุสมบตัเิฉพาะตาํแหนง่ของผูม้สีทิธสิมคัรเขา้รบัราชการ    
2.12.12.12.1  คณุสมบตัทิัว่ไปคณุสมบตัทิัว่ไปคณุสมบตัทิัว่ไปคณุสมบตัทิัว่ไป    

  1.  มีสัญชาติไทย 
  2.  มีอายุไม่ต่ํากว่า 18 ป ี
  3.  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  4.    ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ         

จิตฟ่ันเฟือน   ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
พลเรือน 

  5.  ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง หรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

  6.  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 

  7. ไม่เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ           
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร กรมประชาสัมพันธ์ไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้ารับ
การประเมินสมรรถนะเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณ
คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 
ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวนัที่  17 มีนาคม 2538 

2222....2222 คณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหนง่คณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหนง่คณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหนง่คณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหนง่    
    

ชือ่ตาํแหนง่ชือ่ตาํแหนง่ชือ่ตาํแหนง่ชือ่ตาํแหนง่    คณุสมบตัเิฉพาะตาํแหนง่คณุสมบตัเิฉพาะตาํแหนง่คณุสมบตัเิฉพาะตาํแหนง่คณุสมบตัเิฉพาะตาํแหนง่    
1. นกัสื่อสารมวลชน ๑. ได้รับวุฒปิริญญาตร ีสาขาวิชานิเทศศาสตร ์หรือ 

๒. ได้รับวุฒปิริญญาตร ีทุกสาขาวิชา มีประสบการณ์และหนังสือรับรอง
การผ่านงานด้านสื่อสารมวลชนมาไม่น้อยกว่า ๒ ป ี

    

 

/ ๒. นกัประชาสมัพันธ.์..... 
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ชือ่ตาํแหนง่ชือ่ตาํแหนง่ชือ่ตาํแหนง่ชือ่ตาํแหนง่    คณุสมบตัเิฉพาะตาํแหนง่คณุสมบตัเิฉพาะตาํแหนง่คณุสมบตัเิฉพาะตาํแหนง่คณุสมบตัเิฉพาะตาํแหนง่    
2. นกัประชาสมัพันธ ์ ได้รบัวฒุิปริญญาตรี ทกุสาขาวิชา 

3. นายช่างภาพ ได้รับวุฒปิระกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา 
มีประสบการณ์และหนังสือรับรองการผ่านงานในด้านการถ่ายภาพนิ่ง
และภาพเคลื่อนไหวมาไมน่้อยกว่า ๒ ป ี

4. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ได้รับวุฒปิระกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา 

๕. นายช่างไฟฟ้า ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) สาขาวิชาไฟฟ้า และ
อิเล็กทรอนิกส ์

3333....    การรบัสมคัรการรบัสมคัรการรบัสมคัรการรบัสมคัร    
3.13.13.13.1    ผู้ประสงค์จะสมัครสอบผู้ประสงค์จะสมัครสอบผู้ประสงค์จะสมัครสอบผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่    ๔๔๔๔    ----    ๘๘๘๘     มีนาคม มีนาคม มีนาคม มีนาคม        255255255255๖๖๖๖ 

ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ดังนี ้
1) เปิด  www.prd.go.th หัวข้อ  “ข่ าวรับสมัครพนักงานราชการ” หรือที่ 

http://job.prd.go.th 
2) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะ

กําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัต ิ
3) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํานวน 1 แผ่น หรือหากไม่มี

เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น flash drive 
เป็นต้น 

   ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงนิหรือบนัทึกข้อมูลได ้ ผู้สมัครสามารถ
เข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชาํระเงิน หรือบนัทึกขอ้มูลลงในสื่อบนัทึกขอ้มูลใหม่ได้อกี แต่จะไม่สามารถ
แก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกทีส่มบรูณ์แลว้ได ้

3.23.23.23.2    การชําระเงินการชําระเงินการชําระเงินการชําระเงิน ให้นําแบบฟอร์มการชําระเงินไปชําระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ 
บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่    ๔๔๔๔    ––––    ๙  ๙  ๙  ๙  มีนาคมมีนาคมมีนาคมมีนาคม 255 255 255 255๖๖๖๖ ภายในเวลาทําการ
ของธนาคาร การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว 

3.33.33.33.3    ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสอบสําหรับ
ตําแหน่งที่สมัครตามอัตรา ดังนี ้

1) ตําแหน่งวุฒปิริญญาตร ีค่าสมัครจํานวน 330 บาท ประกอบด้วย 
- ค่าธรรมเนียมสอบ จํานวน  300  บาท 
- ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จํานวน 30 บาท 

2) ตําแหน่งวุฒ ิปวช. และ ปวส. ค่าสมัครจํานวน  230  บาท ประกอบด้วย 
- ค่าธรรมเนียมสอบ จํานวน  200  บาท 
- ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จํานวน 30 บาท 

เมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
    
                        
    

/ ๓.๔ ผู้สมัครที่ชําระ...... 
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3.43.43.43.4    ผู้สมัครที่ชํารผู้สมัครที่ชํารผู้สมัครที่ชํารผู้สมัครที่ชําระค่าธรรมเนียมสอบแล้วะค่าธรรมเนียมสอบแล้วะค่าธรรมเนียมสอบแล้วะค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจําตัวสอบโดยจะกําหนด
เลขประจําตัวสอบ ตามลําดับของการชําระค่าธรรมเนียมในการสอบ  

4444....    เงื่อนไขการสมัครสอบเงื่อนไขการสมัครสอบเงื่อนไขการสมัครสอบเงื่อนไขการสมัครสอบ    
4.14.14.14.1    ผู้สมัครสอบสามารถเลือกสมัครสอบตําแหน่งในกรมประชาสัมพันธ์ ได้ครั้งเดียว  ผู้สมัครสอบสามารถเลือกสมัครสอบตําแหน่งในกรมประชาสัมพันธ์ ได้ครั้งเดียว  ผู้สมัครสอบสามารถเลือกสมัครสอบตําแหน่งในกรมประชาสัมพันธ์ ได้ครั้งเดียว  ผู้สมัครสอบสามารถเลือกสมัครสอบตําแหน่งในกรมประชาสัมพันธ์ ได้ครั้งเดียว  

เมื่อส่งใบสมัครแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อความใดๆ ได้เมื่อส่งใบสมัครแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อความใดๆ ได้เมื่อส่งใบสมัครแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อความใดๆ ได้เมื่อส่งใบสมัครแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อความใดๆ ได้อีกอีกอีกอีก    
4.24.24.24.2    ผู้สมัครสอบสามารถเลือกสมัครสอบได้ไม่เกิน ผู้สมัครสอบสามารถเลือกสมัครสอบได้ไม่เกิน ผู้สมัครสอบสามารถเลือกสมัครสอบได้ไม่เกิน ผู้สมัครสอบสามารถเลือกสมัครสอบได้ไม่เกิน 1 1 1 1 ตาํแหน่ง เมื่อเลือกแล้วตาํแหน่ง เมื่อเลือกแล้วตาํแหน่ง เมื่อเลือกแล้วตาํแหน่ง เมื่อเลือกแล้ว

จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้    
4.3 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง

ของผู้มีสิทธิสมัครสอบ ตามข้อ ๒.๒ โดยต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากได้รับการอนุมัติจากได้รับการอนุมัติจากได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจผู้มีอํานาจผู้มีอํานาจผู้มีอํานาจ
อนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ อนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ อนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ อนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ ๘๘๘๘    มีนาคมมีนาคมมีนาคมมีนาคม 255 255 255 255๖๖๖๖ 

4.4 การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรอง
ความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 
ดังนั้น หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา 

4.5 ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความ
เป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจสอบพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิ 
ซึ่งผู้สมัครสอบนํามาย่ืนไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ  กรมประชาสัมพันธ์จะถือว่า
ผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้นและจะไม่คืนค่าธรรมเนียม
ในการสมัครสอบ 

5555....    ปรปรปรประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับะกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับะกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับะกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับ
การการการการเข้ารับการประเมินสมรรถนะเข้ารับการประเมินสมรรถนะเข้ารับการประเมินสมรรถนะเข้ารับการประเมินสมรรถนะ    

กรมประชาสัมพันธ์จะประกาศรายชื ่อผู ้ม ีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  
(สอบเสียงและบุคลิกภาพ)  ตําแหน่งนักสื่อสารมวลชน  กําหนดวัน  เวลา สถานที่สอบ 
และระเบียบปฏิบัติ เกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ ๑๓ มีนาคม 255๖  ทางเว็บไซต์  
www.prd.go.th หรือ http://job.prd.go.th โดยกําหนดสอบเสียงและบุคลิกภาพ วันที่  
๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป 

สําหรับ ตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ , นายช่างภาพ, เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
และนายช่างไฟฟ้า กรมประชาสัมพันธ์จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
(สอบข้อเขียน) กําหนดวัน  เวลา สถานที่สอบ และระ เบียบปฏิบัติ เกี ่ยวกับการประเมิน
สมรรถนะ ในวันที่ ๒๙ มีนาคม 255๖ ทางเวบ็ไซต์ www.prd.go.th หรือ http://job.prd.go.th  

 
 
 

 
 
 / ๖. หลักเกณฑ์และวิธ.ี..... 
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6666.... หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารเลอืกสรรหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารเลอืกสรรหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารเลอืกสรรหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารเลอืกสรร    
 

ตาํแหนง่ตาํแหนง่ตาํแหนง่ตาํแหนง่    
ครัง้ที่ครัง้ที่ครัง้ที่ครัง้ที่
ประเมนิประเมนิประเมนิประเมนิ    

สมรรถนะทีจ่ะประเมนิสมรรถนะทีจ่ะประเมนิสมรรถนะทีจ่ะประเมนิสมรรถนะทีจ่ะประเมนิ    
คะแนนคะแนนคะแนนคะแนน    
เตม็เตม็เตม็เตม็    

วธิกีารประเมนิวธิกีารประเมนิวธิกีารประเมนิวธิกีารประเมนิ    

๑ 
 

ทดสอบการเป็นผู้ประกาศ ผู้จัดรายการ
และผู้รายงานข่าว  

๑00 สอบเสียงและ
บุคคลิกภาพ 

๒ ความรู้ทั่วไป 
๑. ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวกับพนักงาน
ราชการ 
๒. ความรู ้เกี ่ยวก ับกรมประชาส ัมพันธ์ 
ป ร ะ วั ติ ค ว า ม เ ป็ น ม า  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์
กรมประชาสัมพันธ ์โครงสร้างการบริหารงาน
กรมประชาสัมพันธ์ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับกรมประชาสัมพันธ์   

๑00 สอบข้อเขียน 

๓ ความรู้เฉพาะตําแหน่ง 
๑. กระบวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง 
๒. กระบวนการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน ์
๓. กระบวนการผลิตข่าว 

๑00 สอบข้อเขียน 

1. นกัสื่อสารมวลชน 
    ๑.๑ และ ๑.๒ 
 

๔ บุคลิกภาพทั่วไป ทัศนคติ และมนษุยสัมพันธ ์ 100 สอบสัมภาษณ ์

๑ ความรู้ทั่วไป 
๑. ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวกับพนักงาน
ราชการ 
๒. ความรู ้เกี ่ยวก ับกรมประชาส ัมพันธ์ 
ป ร ะ วั ติ ค ว า ม เ ป็ น ม า  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์
กรมประชาสัมพันธ ์โครงสร้างการบริหารงาน
กรมประชาสัมพันธ์ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับกรมประชาสัมพันธ์   

100 สอบข้อเขียน 

๒ ความรู้เฉพาะตําแหน่ง 
ท ด ส อบ ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ป ร ะ เ ด็ น แ ล ะ
เรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ 
ความรู ้ด ้านภาษาอังกฤษ ความรู ้พื ้นฐาน
เกี่ยวกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

๑00 สอบข้อเขยีน 

2. นกัประชาสมัพันธ ์
    ๒.๑ นกัประชาสมัพันธ ์
          (ด้านต่างประเทศ) 

๓ บุคลิกภาพทั่วไป ทัศนคติ และมนุษยสัมพันธ ์ 100 สอบสัมภาษณ ์

 
 
 
 

/ ๒.๒ นักประชาสัมพันธ.์..... 
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ตาํแหนง่ตาํแหนง่ตาํแหนง่ตาํแหนง่    
ครัง้ที่ครัง้ที่ครัง้ที่ครัง้ที่
ประเมนิประเมนิประเมนิประเมนิ    

สมรรถนะทีจ่ะประเมนิสมรรถนะทีจ่ะประเมนิสมรรถนะทีจ่ะประเมนิสมรรถนะทีจ่ะประเมนิ    
คะแนนคะแนนคะแนนคะแนน    
เตม็เตม็เตม็เตม็    

วธิกีารประเมนิวธิกีารประเมนิวธิกีารประเมนิวธิกีารประเมนิ    

๑ 
 
 
 
 
 
 
 

ความรู้ทั่วไป 
๑. ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวกับพนักงาน
ราชการ 
๒. ความรู ้เกี ่ยวก ับกรมประชาส ัมพันธ์ 
ป ร ะ วั ติ ค ว า ม เ ป็ น ม า  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์
กรมประชาสัมพันธ ์โครงสร้างการบริหารงาน
กรมประชาสัมพันธ์ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับกรมประชาสัมพันธ์   

100 สอบข้อเขียน 

๒ 
 
 
 
 
 
 

ความรู้เฉพาะตําแหน่ง 
๑. หลักการประชาสัมพันธ์ 
๒. สื่อประชาสัมพันธ์ 
๓. จิตบริการ ( Service Mind ) กับ
งานประชาสัมพันธ ์
๔. สื่อสมัยใหม่ ( Modern media ) กับ
งานประชาสัมพันธ์ 
๕. การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ 
๖. ข่าวประชาสัมพันธ์ 
๗. การถ่ายภาพเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 
๘. การสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 
๙. ความรู้เกี่ยวกับกรมประชาสัมพันธ์ 

๑00 สอบข้อเขียน 

    ๒.๒ นกัประชาสมัพันธ ์
          (ด้านทัว่ไป) 

๓ บุคลิกภาพทั่วไป ทัศนคติ และมนุษยสัมพันธ ์ 100 สอบสัมภาษณ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ ๓. นายช่างภาพ...... 
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ตาํแหนง่ตาํแหนง่ตาํแหนง่ตาํแหนง่    
ครัง้ที่ครัง้ที่ครัง้ที่ครัง้ที่
ประเมนิประเมนิประเมนิประเมนิ    

สมรรถนะทีจ่ะประเมนิสมรรถนะทีจ่ะประเมนิสมรรถนะทีจ่ะประเมนิสมรรถนะทีจ่ะประเมนิ    
คะแนนคะแนนคะแนนคะแนน    
เตม็เตม็เตม็เตม็    

วธิกีารประเมนิวธิกีารประเมนิวธิกีารประเมนิวธิกีารประเมนิ    

๑ 
 
 
 
 
 
 
 

ความรู้ทั่วไป 
๑. ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวกับพนักงาน
ราชการ 
๒. ความรู ้เกี ่ยวก ับกรมประชาส ัมพันธ์ 
ป ร ะ วั ติ ค ว า ม เ ป็ น ม า  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์
กรมประชาสัมพันธ ์โครงสร้างการบริหารงาน
กรมประชาสัมพันธ์ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับกรมประชาสัมพันธ์   

100 สอบข้อเขียน 

๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความรู้เฉพาะตําแหน่ง 
๑. ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับไฟฟ้า – อีเล็กทรอนิกส ์
๒. ความรู้พ้ืนฐานการถ่ายภาพ/บันทึกภาพ
ด้วยกล้องภาพนิ่ง กล้องถ่ายโทรทัศน์ 
๓. ระบบเสียง-ระบบแสงสว่าง และอุปกรณ์
ที่ใช้ในการถ่ายภาพ 
๔. ความรู ้พื ้นฐานการใช ้งานโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการลําดับภาพ ตัดต่อภาพ-
เสียง 
๕. ความรู ้ พื ้น ฐานการสํา เนาภาพนิ ่ง -
ภาพวีดีทัศน์ และ/หรือภาพยนตร์ ที่เป็น
ทั้งฟิล์ม ม้วนวีดีทัศน์ และไฟล์ภาพ 
๖.เทคโนโลยีการถ่ายภาพนิ่ง-ภาพเคลื่อนไหว 
๗. การบํารุงรักษาและการจัดเก็บรูปภาพ-
วีดีทัศน์-ฟิล์ม-ไฟล์ภาพ รวมทั้งอุปกรณ์การ
ถ่ายภาพ-ตัดต่อภาพ-บันทึกภาพทุกชนิด 
๘. ความรู้เกี่ยวกับการจัดองค์ประกอบภาพ 
และการจัดแสง 

๑00 สอบข้อเขียน 

3. นายช่างภาพ 

๓ บุคลิกภาพทั่วไป ทัศนคติ และมนุษยสัมพันธ ์ 100 สอบสัมภาษณ ์

 
 
 
 
 
 
 
 

/ ๔. เจ้าพนักงาน...... 



- ๘ - 
 

ตาํแหนง่ตาํแหนง่ตาํแหนง่ตาํแหนง่    
ครัง้ที่ครัง้ที่ครัง้ที่ครัง้ที่
ประเมนิประเมนิประเมนิประเมนิ    

สมรรถนะทีจ่ะประเมนิสมรรถนะทีจ่ะประเมนิสมรรถนะทีจ่ะประเมนิสมรรถนะทีจ่ะประเมนิ    
คะแนนคะแนนคะแนนคะแนน    
เตม็เตม็เตม็เตม็    

วธิกีารประเมนิวธิกีารประเมนิวธิกีารประเมนิวธิกีารประเมนิ    

๑ 
 
 
 
 
 
 
 

ความรู้ทั่วไป 
๑. ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวกับพนักงาน
ราชการ 
๒ .ความรู ้เ กี ่ยวก ับกรมประชาส ัมพ ันธ์ 
ป ร ะ วั ติ ค ว า ม เ ป็ น ม า  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์
กรมประชาสัมพันธ ์โครงสร้างการบริหารงาน
กรมประชาสัมพันธ์ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับกรมประชาสัมพันธ์   

100 สอบข้อเขียน 

๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความรู้เฉพาะตําแหน่ง 
๑.ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับไฟฟ้า-อีเล็กทรอนิกส ์
๒. ความรู้พ้ืนฐานระบบแสง-สี-เสียง 
๓. ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ ์
ประกอบด้วย 
     - ชุดเครื่ องขยายเสียง-เครื่ องฉาย
ภาพยนตร์-เครื ่องฉายสไลด์-เครื ่องเล ่น-
บันทึกเทปเสียง-วีดีทัศน์ 
๔. การจัดและใช้งานอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
ในห้องสัมมนา ฝึกอบรม และการประชุมทั้ง
ใน-นอกสถานที่ 
๕. การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงาน
การออกแบบ หรือตัดต่อด้านเสียง หรือ
ด้านภาพและเสียง 
๖. เทคโนโลยีสมัยใหม่ (Digital) กับอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ รวมทั้งการออกแบบ ติดตั้ง 
และใช้งานอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 
๗. การจัดเก็บ และการบํารุงรักษาอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ 
๘. การเลือกเตรียมและควบคุมผลิตวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการเขียนและเรียบเรียง 
คําบรรยายภาพ คําบรรยายแผนภูมิ  และ
บทรายการวิทยุหรือโทรทัศน์ 

๑00 สอบข้อเขียน 

4. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 

๓ บุคลิกภาพทั่วไป ทัศนคติ และมนุษยสัมพันธ ์ 100 สอบสัมภาษณ ์

 
 
 

/ ๕. นายช่างไฟฟ้า...... 



- ๙ - 
 

ตาํแหนง่ตาํแหนง่ตาํแหนง่ตาํแหนง่    
ครัง้ที่ครัง้ที่ครัง้ที่ครัง้ที่
ประเมนิประเมนิประเมนิประเมนิ    

สมรรถนะทีจ่ะประเมนิสมรรถนะทีจ่ะประเมนิสมรรถนะทีจ่ะประเมนิสมรรถนะทีจ่ะประเมนิ    
คะแนนคะแนนคะแนนคะแนน    
เตม็เตม็เตม็เตม็    

วธิกีารประเมนิวธิกีารประเมนิวธิกีารประเมนิวธิกีารประเมนิ    

๑ 
 
 
 
 
 
 
 

ความรู้ทั่วไป 
๑. ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวกับพนักงาน
ราชการ 
๒ .ความรู ้เ กี ่ยวก ับกรมประชาส ัมพ ันธ์ 
ป ร ะ วั ติ ค ว า ม เ ป็ น ม า  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์
กรมประชาสัมพันธ ์โครงสร้างการบริหารงาน
กรมประชาสัมพันธ์ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับกรมประชาสัมพันธ์   

100 สอบข้อเขียน 

๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ความรู้เฉพาะตําแหน่ง 
๑. ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับไฟฟ้า-อีเล็กทรอนกิส ์
๒. ระบบแสงสว่าง-ระบบปรับอากาศ 
๓. ระบบเสียงในวิทยุกระจายเสียง และ
วิทยุโทรทัศน์ 
๔. วิทยุกระจายเสียง ระบบ AM และระบบ FM 
๕. ระบบโทรทัศน์ในประเทศไทย 
๖ .  การประยุกต์ ใช้ งานคอมพิวเตอร์  ใน
วิทยุกระจายเสียง-วิทยุโทรทัศน์ 
๗. เทคโนโลยีดิจิตอลในวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์ 
๘. ระบบเชื่อมโยงสัญญาณวิทยุกระจายเสียง-
วิทยุโทรทัศน-์สื่อสารโทรคมนาคม 
๙. ระบบการบํารุงรักษาอุปกรณ์วิทยุ-โทรทัศน ์

๑00 สอบข้อเขียน 

๕. นายช่างไฟฟ้า 

๓ บุคลิกภาพทั่วไป ทัศนคติ และมนุษยสัมพันธ ์ ๑00 สอบสัมภาษณ ์

กรมประชาสัมพันธ์ จะทดสอบเสียงและบุคลิกภาพตาํแหน่งนักสื่อสารมวลชนก่อน 
และเมื่อสอบผา่นแล้วจงึจะมีสิทธิสอบข้อเขียนต่อไป 

 

 

 

 / ๗. หลักฐานที.่..... 



- ๑๐ - 

7777....    หลกัหลกัหลกัหลกัฐานทีต่อ้งยืน่ในวนัเขา้รบัการประเมนิสมรรถนะฐานทีต่อ้งยืน่ในวนัเขา้รบัการประเมนิสมรรถนะฐานทีต่อ้งยืน่ในวนัเขา้รบัการประเมนิสมรรถนะฐานทีต่อ้งยืน่ในวนัเขา้รบัการประเมนิสมรรถนะ    
ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) ให้นําหลักฐาน มาย่ืนในวันสอบสัมภาษณ์ 

ตามรายละเอียดดังนี ้
7777....1111  ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ตที่มีเลขประจําตัวสอบใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ตที่มีเลขประจําตัวสอบใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ตที่มีเลขประจําตัวสอบใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ตที่มีเลขประจําตัวสอบ โดยให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง 

ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดํา ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี  ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว  แล้วลงลายมือชือ่
ในใบสมัครให้ครบถ้วน 
 ๗๗๗๗....๒๒๒๒  ใบใบใบใบแสดงผลการศึกษา ฉบับจริงแสดงผลการศึกษา ฉบับจริงแสดงผลการศึกษา ฉบับจริงแสดงผลการศึกษา ฉบับจริง ตัวอย่างเช่น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและ
ระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่งที่สมัคร พร้อมสําเนาพร้อมสําเนาพร้อมสําเนาพร้อมสําเนา จาํนวน
อย่างละ ๒ ฉบับ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับ
สมัคร คือ วันที่ วันที่ วันที่ วันที่ ๘ ๘ ๘ ๘ มีนาคมมีนาคมมีนาคมมีนาคม 255 255 255 255๖๖๖๖ 

7.3   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ 
7.4   สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ 
7.5  สําเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีท่ีชื่อ - 

ชื่อสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ 
 7.6  สําเนาหลักฐานการผ่านการรับราชการทหาร (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จํานวน 1 ฉบับ 
 ๗.๗  หนังสือรับรองการผ่านงานตามแบบฟอร์มของกรมประชาสัมพันธ์ที่แนบท้ายนี้ 
จํานวน ๑ ฉบับ (เฉพาะตําแหน่งนักสื่อสารมวลชน และตําแหน่งนายช่างภาพที่ระบุไว)้ 

ทั้งนี้ทั้งนี้ทั้งนี้ทั้งนี้        ในสําเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองว่า ในสําเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองว่า ในสําเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองว่า ในสําเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองว่า ““““สําเนาถูกต้องสําเนาถูกต้องสําเนาถูกต้องสําเนาถูกต้อง”””” และลงชื่อ และลงชื่อ และลงชื่อ และลงชื่อ
พร้อมระบุเลขประจําตัวสอบไว้ด้วยพร้อมระบุเลขประจําตัวสอบไว้ด้วยพร้อมระบุเลขประจําตัวสอบไว้ด้วยพร้อมระบุเลขประจําตัวสอบไว้ด้วย 

8888....    เกณฑ์การตัดสินเกณฑ์การตัดสินเกณฑ์การตัดสินเกณฑ์การตัดสิน    
- ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะในแต่ละครั้ง 

ไมต่่ํากว่าร้อยละ 60 
- ทั้งนี้ ผู้ที่จะเข้ารับการประเมิน(สัมภาษณ์) จะต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านการประเมิน

(สอบข้อเขียน) ทั้งความรู้ท่ัวไป และความรู้เฉพาะตําแหน่งก่อน จึงจะมีสิทธิสอบสัมภาษณ ์
 -  การจัดจ้างจะต้องเป็นไปตามลําดับคะแนนที่สอบได ้

9999....    การประกาศรายชื่อผู้ผ่านกาการประกาศรายชื่อผู้ผ่านกาการประกาศรายชื่อผู้ผ่านกาการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรรเลือกสรรรเลือกสรรรเลือกสรร    
กรมประชาสัมพันธ์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบ   

ทางเว็บไซต์  www.prd.go.th หรือ http://job.prd.go.th 

10101010....    การจัดทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรการจัดทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรการจัดทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรการจัดทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร    
10.1   ผู้ผ่านการเลือกสรร จะได้รับการจัดทําสัญญาจ้างตามลําดับที่ในบัญชีรายชื่อผู้ผ่าน

การเลือกสรร 
10.2   ผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องทําสัญญาจ้างตามที่กรมประชาสัมพันธก์ําหนด 
10.3   ไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น

ของรัฐ รัฐวิสาหกจิหรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
 

 / ๑๐.๔ ผู้ผ่านการ...... 



- ๑๑ - 

10.4   ผู้ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจ้าง จะต้องนําใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 
1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓  ได้แก ่

  - วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
  - โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
  - โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
  - โรคพิษสุราเรื้อรัง 
  - โรคติดต่อรา้ยแรงหรือโรคเรือ้รังที่ปรากฏอาการเดน่ชัดหรือรนุแรง และเปน็

อุปสรรคต่อการปฏิบัตงิานในหนา้ที ่

ในกรณีที่มีผู้ได้รับการเลือกสรรมากกว่าจํานวนตําแหน่งว่างที่มี และภายหลังมีตําแหน่งว่าง
ลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน กรมประชาสัมพันธ์อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรที่เหลืออยู่
ดังกล่าวหรือจะดําเนินการเลือกสรรใหม่ก็ได ้

ประกาศ  ณ  วนัที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์พ.ศ. 255๖ 
 

(ลงชื่อ)            ธรีะพงษ์  โสดาศร ี

(นายธรีะพงษ์  โสดาศร)ี 
อธิบดีกรมประชาสมัพันธ ์

 
นิภาพรรณ / ร่าง 

สุกัญญา / พิมพ์ / ทาน 

นิภาพรรณ / ร่าง 
เยาวลักษณ์ / พิมพ์ / ทาน 

๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ 



เอกสารแนบทา้ยประกาศรบัสมคัรพนกังานราชการทัว่ไปเอกสารแนบทา้ยประกาศรบัสมคัรพนกังานราชการทัว่ไปเอกสารแนบทา้ยประกาศรบัสมคัรพนกังานราชการทัว่ไปเอกสารแนบทา้ยประกาศรบัสมคัรพนกังานราชการทัว่ไป    

ชือ่ตาํแหนง่ กลุม่งาน และรายละเอยีดการจา้งงานชือ่ตาํแหนง่ กลุม่งาน และรายละเอยีดการจา้งงานชือ่ตาํแหนง่ กลุม่งาน และรายละเอยีดการจา้งงานชือ่ตาํแหนง่ กลุม่งาน และรายละเอยีดการจา้งงาน    

    ตําแหน่งตําแหน่งตําแหน่งตําแหน่ง    นักสื่อสารมวลชน    
กลุ่มงานกลุ่มงานกลุ่มงานกลุ่มงาน บริหารทั่วไป 
ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ  ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ  ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ  ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ      
ปฏิบัติงานด้านสื่อสารมวลชน ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสื่อข่าว รายงานข่าว แปลข่าว การดําเนิน

รายการและการกระจายเสียง ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ ได้แก่ ผู้ช่วยบรรณาธิการ อ่านข่าว ประกาศ 
บทความ สารคดี เป็นพิธีกรและดําเนินรายการสดบันทึกเทปและถ่ายทอดเสียงนอกสถานที่ ศึกษา 
รวบรวมและจัดทําฐานข้อมูล เรียบเรียงผลิตข่าวและรายการติดตามผลการรับฟัง ติดตามสถานการณ์
ความเคลื่อนไหวจากแหล่งข่าว จัดทําข่าวประกอบเสียงและเอกสารข่าวและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

สมรรถนะที่ต้องการสมรรถนะที่ต้องการสมรรถนะที่ต้องการสมรรถนะที่ต้องการ    
1. มีความรู้ ความสามารถในด้านการสื่อข่าว รายงานข่าว แปลข่าวต่างประเทศ การดําเนิน

รายการและการกระจายเสียงทั้งในและนอกสถานที่ อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที ่
2. มีความรู้ ความสามารถในด้านการสื่อสาร การใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนที่ถูกต้อง 

เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที ่
3. มีความรู้ ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ประเด็น สรุปเหตุผลและปรับวิธีการทํางานให้

ยืดหยุ่นตามสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. มีความรู้ทั่วไปด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการ

ปฏิบัติงานทางอินเตอร์เน็ตและโปรแกรม Microsoft office 
5. มีมนุษยสัมพันธ์และทัศนคติในการใหบ้ริการที่ด ี
๖.  ผ่านการทดสอบเสียง 
อัตราว่างอัตราว่างอัตราว่างอัตราว่าง ๒    อัตรา 

        ค่าตอบแทนค่าตอบแทนค่าตอบแทนค่าตอบแทน ๑๔,๐๒0  บาท 
สิทธิประโยชน์สิทธิประโยชน์สิทธิประโยชน์สิทธิประโยชน ์ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
    และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน ์
 ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ระยะเวลากระยะเวลากระยะเวลากระยะเวลาการจ้างารจ้างารจ้างารจ้าง ตั้งแต่วันที่ทําสัญญาจ้าง - 30 กันยายน 255๙ 



- ๒ - 

    ตําแหน่งตําแหน่งตําแหน่งตําแหน่ง    นักประชาสัมพันธ ์(ด้านต่างประเทศ)    
กลุ่มงานกลุ่มงานกลุ่มงานกลุ่มงาน บริหารทั่วไป 
ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ   ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ   ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ   ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ       
เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล 

ประสาน จัดทําแผนปฏิบัติงานและดําเนินงานประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น จัดอภิปราย 
สัมมนา จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้  ความเข้าใจ จัดทําเอกสาร ข่าวสารความรู้ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ สํารวจรวบรวม รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตลอดจนจัดทํารายงานสรุปผลการ
ดําเนินงานประชาสัมพันธ์ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

สมรรถนะที่ต้องการสมรรถนะที่ต้องการสมรรถนะที่ต้องการสมรรถนะที่ต้องการ    
1. มีความรู้ ความสามารถด้านการประชาสัมพันธ์ในการวิเคราะห์ สรุปเรียบเรียงและนําเสนอ

อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที ่
2. มีความรู้ ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ประเด็นปัญหา สรุปเหตุผลและการวางแผน

เชิงกลยุทธ ์
3. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนบริหารราชการแผ่นดินและเหตุการณ์

ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและอื่น ๆ เพ่ือนํามาปรับใช้วิธีการทํางานให้ยืดหยุ่นตาม
สถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. มีความรู้ ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ การใช้อินเตอร์เน็ต และโปรแกรม 
Microsoft office 

5. มีมนุษยสัมพันธแ์ละทัศนคติในการให้บริการที่ด ี
๖. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างด ี
อัตราว่างอัตราว่างอัตราว่างอัตราว่าง ๑  อัตรา 

(กรณีมีตาํแหน่งวา่งเพ่ิม สามารถใช้จัดจ้างให้ปฏิบัติงานใน 
สํานักการประชาสมัพันธ์ตา่งประเทศ, สถานวีิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย, 
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และสํานกัข่าว) 

ค่าตอบแทนค่าตอบแทนค่าตอบแทนค่าตอบแทน ๑๔,๐๒0  บาท 
สิทธิประโยชน์สิทธิประโยชน์สิทธิประโยชน์สิทธิประโยชน ์ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
    และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน ์
 ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ระยะเวลาการจ้างระยะเวลาการจ้างระยะเวลาการจ้างระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ทําสัญญาจ้าง - 30 กันยายน 255๙ 



- ๓ - 

    ตําแหน่งตําแหน่งตําแหน่งตําแหน่ง    นักประชาสัมพันธ ์(ด้านทั่วไป)    
กลุ่มงานกลุ่มงานกลุ่มงานกลุ่มงาน บริหารทั่วไป 
ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ   ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ   ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ   ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ       
เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล 

ประสาน จัดทําแผนปฏิบัติงานและดําเนินงานประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น จัดอภิปราย 
สัมมนา จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้  ความเข้าใจ จัดทําเอกสาร ข่าวสารความรู้ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ สํารวจรวบรวม รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตลอดจนจัดทํารายงานสรุปผลการ
ดําเนินงานประชาสัมพันธ์ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

สมรรถนะที่ต้องการสมรรถนะที่ต้องการสมรรถนะที่ต้องการสมรรถนะที่ต้องการ    
1. มีความรู้ ความสามารถด้านการประชาสัมพันธ์ในการวิเคราะห์ สรุปเรียบเรียงและนําเสนอ

อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที ่
2. มีความรู้ ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ประเด็นปัญหา สรุปเหตุผลและการวางแผน

เชิงกลยุทธ ์
3. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนบริหารราชการแผ่นดินและเหตุการณ์

ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและอื่น ๆ เพ่ือนํามาปรับใช้วิธีการทํางานให้ยืดหยุ่นตาม
สถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธภิาพ 

4. มีความรู้ ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ การใช้อินเตอร์เน็ต และโปรแกรม 
Microsoft office 

5. มีมนุษยสัมพันธ์และทัศนคติในการให้บริการที่ด ี
๖.  สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
อัตราว่างอัตราว่างอัตราว่างอัตราว่าง ๑  อัตรา 
ค่าตอบแทนค่าตอบแทนค่าตอบแทนค่าตอบแทน ๑๔,๐๒0  บาท 
สิทธิประโยชน์สิทธิประโยชน์สิทธิประโยชน์สิทธิประโยชน ์ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
    และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน ์
 ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ระยะเวลาการจ้างระยะเวลาการจ้างระยะเวลาการจ้างระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ทําสัญญาจ้าง - 30 กันยายน 255๙ 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



    

- ๔ - 

    ตําแหน่งตําแหน่งตําแหน่งตําแหน่ง    นายช่างภาพ    
กลุ่มงานกลุ่มงานกลุ่มงานกลุ่มงาน เทคนิค 
ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ   ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ   ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ   ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ       
ปฏิบัติงานด้านช่างภาพ ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการถ่ายภาพ ถ่ายวีดีทัศน์ บันทึกภาพยนตร์ 

การตกแต่ง ตัดต่อลําดับภาพบันทึกเสียง การล้าง – อัดภาพและตรวจสอบความถูกต้องของภาพถ่าย 
การจัดหมวดหมู่เก็บรักษาและควบคุมการเบิกจ่ายฟิล์มหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ การให้บริการสําเนา 
ภาพถ่าย วีดีทัศน์ ภาพยนตร์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การติดต่อประสานงานให้คําแนะนํา ข้อมูล
ในความรับผิดชอบที่ไม่มีความซับซ้อนตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้
การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

สมรรถนะที่ต้องการสมรรถนะที่ต้องการสมรรถนะที่ต้องการสมรรถนะที่ต้องการ    
1. มีความรู้ ความสามารถในงานด้านภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน

ในหน้าที่ 
2. มีความรู้ ความสามารถในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและ

มีประสิทธิภาพ 
3.  มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือพัฒนาตนเองและนําไปใช้

ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
4. มีมนุษยสัมพันธ์และทัศนคติในการให้บริการที่ด ี
อัตราว่างอัตราว่างอัตราว่างอัตราว่าง ๑  อัตรา 
ค่าตอบแทนค่าตอบแทนค่าตอบแทนค่าตอบแทน ๑๑,๑๖0  บาท 
สิทธิประโยชน์สิทธิประโยชน์สิทธิประโยชน์สิทธิประโยชน ์ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
    และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน ์
 ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ระยะเวลาการจ้างระยะเวลาการจ้างระยะเวลาการจ้างระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ทําสัญญาจ้าง - 30 กันยายน 255๙ 



- ๕ - 

    ตําแหน่งตําแหน่งตําแหน่งตําแหน่ง    เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา    
กลุ่มงานกลุ่มงานกลุ่มงานกลุ่มงาน เทคนิค 
ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ   ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ   ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ   ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ       
ปฏิบัติงานด้านโสตทัศนศึกษา ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทําแผนภาพ แผนภูมิ กราฟ 

โปสเตอร์ แผนที่และตารางแสดงสถิติข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการประชุม สัมมนา ฝึกอบรมและ
การแสดงนิทรรศการต่าง ๆ การเก็บรักษาซ่อมบํารุงโสตทัศนูปกรณ์ ติดตาม รวบรวมและจัดทํา
รายงานผลการปฏิบัติงาน นําเสนอต่อผู้บังคับบัญชา ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงาน
เดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปรับวิธีการทํางานให้ยืดหยุ่นตามสถานการณ ์เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และประหยัดงบประมาณ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน 
และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

สมรรถนะที่ต้องการสมรรถนะที่ต้องการสมรรถนะที่ต้องการสมรรถนะที่ต้องการ    
1. มีความรู้ ความสามารถในงานโสตทัศนศึกษา อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
2. มีความรู้ ความสามารถในการใช้และควบคุมการใช้เครื่องโสตทัศนูปกรณ์ ประเภทต่าง ๆ 

เช่น เครื่องฉายภาพยนตร์ เครื่องฉายภาพนิ่ง เครื่องเสียงต่าง ๆ กล้องถ่ายภาพนิ่ง กล้องวีดีทัศน์ 
เพ่ือประกอบการประชุมสัมมนา หรือฝึกอบรมต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานที ่

3.  มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือพัฒนาตนเองและนําไปใช้
ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 

4. มีความสามารถในการใชเ้ครื่องคอมพิวเตอรด์้านเสียง หรือด้านภาพและเสียง 
5. มีมนุษยสัมพันธ์และทัศนคติในการให้บริการที่ด ี
อัตราว่างอัตราว่างอัตราว่างอัตราว่าง ๑  อัตรา 
ค่าตอบแทนค่าตอบแทนค่าตอบแทนค่าตอบแทน ๑๑,๑๖0  บาท 
สิทธิประโยชน์สิทธิประโยชน์สิทธิประโยชน์สิทธิประโยชน ์ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
    และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน ์
 ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ระยะเวลาการจ้างระยะเวลาการจ้างระยะเวลาการจ้างระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ทําสัญญาจ้าง - 30 กันยายน 255๙ 



- ๖ - 

    ตําแหน่งตําแหน่งตําแหน่งตําแหน่ง    นายช่างไฟฟ้า    
กลุ่มงานกลุ่มงานกลุ่มงานกลุ่มงาน เทคนิค 
ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ   ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ   ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ   ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ       
ปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้า ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมกํากับดูแลการทํางานของอุปกรณ์

ในการผลิตรายการ อุปกรณ์ในการออกอากาศและอุปกรณ์สนับสนุนการออกอากาศ การจดบันทึก
ค่า Parameter ของอุปกรณ์ในความควบคุมกํากับดูแล จัดทําแผนปฏิบัติงาน การดูแลบํารุงรักษา
อุปกรณ์ให้มีความสมบูรณ์พร้อมใช้งาน ตรวจสอบ แก้ไขข้อขัดข้องของอุปกรณ์ในแต่ละระบบ
ในเบื้องต้น จัดทําสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานและประเมินสภาพของอุปกรณท์ีอ่ยู่ในความรบัผดิชอบ 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพให้นําไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการ
ที่ชัดเจน ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

สมรรถนะที่ต้องการสมรรถนะที่ต้องการสมรรถนะที่ต้องการสมรรถนะที่ต้องการ    
1. มีความรู้ ความสามารถในงานด้านช่างไฟฟ้า เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องปรับอากาศ 

ระบบไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
รับส่งข้อมูลข่าวสาร อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 

2. มีความรู้ ความสามารถในการใช้อุปกรณ์ในการผลิตรายการ อุปกรณ์ในการออกอากาศและ
อุปกรณ์สนับสนุนการออกอากาศ (งานผลิตรายการ งานห้องส่ง งานควบคุมหลัก งานเชื่อมโยง
สัญญาณ งานเครื่องส่ง งานไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น) 

3.  มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือพัฒนาตนเองและนําไปใช้
ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 

4. มีมนุษยสัมพันธ์และทัศนคติในการให้บริการที่ด ี
อัตราว่างอัตราว่างอัตราว่างอัตราว่าง ๑  อัตรา 
ค่าตอบแทนค่าตอบแทนค่าตอบแทนค่าตอบแทน ๙,๑๕0  บาท 
สิทธิประโยชน์สิทธิประโยชน์สิทธิประโยชน์สิทธิประโยชน ์ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
    และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน ์
 ของพนกังานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ระยะเวลาการจ้างระยะเวลาการจ้างระยะเวลาการจ้างระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ทําสัญญาจ้าง - 30 กันยายน 255๙ 



 
 
 
ที่  นร                         .  ที่อยู่                                  . 
                                        . 
                                        . 
 กรุงเทพฯ  10400 

หนังสือรับรองเพื่อสมัครสอบเลือกสรรเป็นพนักงานราชการกรมประชาสัมพันธ์ 
 

               หนังสอืฉบบันี้ให้ไวเ้พ่ือรับรองว่า นาย/นาง/นางสาว                                                 .
รับราชการเปน็                                กรมประชาสมัพันธ์ ได้ผ่านงานด้าน                                 . 
                                                                                                                             .
ได้รบัอตัราคา่จ้างเดือนละ                   บาท เริม่รบัราชการตั้งแตว่นัที ่                                       .
ถึงปัจจบุัน รวมระยะเวลาการปฏิบตัิงาน                 ป ี           เดือน 

                          ให้ไว้  ณ  วันที.่............เดือน.............................พ.ศ. 255๖ 
 
 

(                                        ) 
                                                     . 
 (ผอ.สํานกั/ผอ.กอง และหัวหน้าหนว่ยงาน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุหมายเหต ุ    - ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องระบุการมีประสบการณ์ในการผ่านงานให้ตรงตามตําแหน่งที่สมัคร  
                   โดยระบุในหนังสือรับรองการผ่านงานให้ชัดเจน ดังนี.้- 

1. ตําแหน่งนักสื่อสารมวลชน ต้องระบุว่าผ่านงานด้านสื่อสารมวลชนมาไม่น้อยกว่า 2 ป ี
2. ตําแหน่งนายช่างภาพ ต้องระบุว่าผ่านงานด้านการถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวมา

      ไม่น้อยกว่า 2 ปี 



 
 

ชื่อหนว่ยงานของนติิบคุคล(ภาครัฐ / ภาคเอกชน) 
 
เลขที่หนังสือ                          .                                                 ที่อยู่....................................... 
                                         . 

.หนังสอืรับรองเพ่ือสมัครเลอืกสรรเป็นพนักงานราชการกรมประชาสัมพันธ ์

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือรับรองว่า นาย/นาง/นางสาว                                       .
ทํางานเป็น                              ชื่อหน่วยงานภาครัฐ / ภาคเอกชน                                         .
ได้ผ่านงานด้าน                                                                                                          . 
                                                                                                                             .                    

ได้รบัอตัราคา่จ้างเดือนละ                      บาท เริ่มทาํงานตั้งแตว่ันที ่                                         . 
จนถึงปัจจุบนั รวมระยะเวลาการปฏิบัตงิาน         ป ี          เดือน 

ให้ไว ้ ณ  วนัที ่        เดอืน             พ.ศ. 255๖ 
 

 

ผู้ลงนาม(                                        ) 
                                                     . 

 (ประทับตรานิตบิุคคล) 
 
 
 
 
หมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุหมายเหต ุ    - ทัง้นี้ ผู้สมัครในทุกตําแหน่งจะต้องระบุการมีประสบการณ์ในการผ่านงานให้ตรงตาม 
  ตําแหน่งที่สมัคร โดยระบุในหนังสือรับรองการผ่านงานให้ชัดเจน ดังนี.้- 

1. ตําแหน่งนักสื่อสารมวลชน ต้องระบุว่าผ่านงานด้านสื่อสารมวลชนมาไม่น้อยกว่า 2 ป ี
2. ตําแหน่งนายช่างภาพ ต้องระบุว่าผ่านงานด้านการถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวมา

      ไม่น้อยกว่า 2 ปี 




