
 

(สําเนา) 
 

ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ 
เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

------------------------------------- 
ด้วย กรมประชาสัมพันธ์ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ   
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหา และเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้าง  
ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบ
อัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  จึงประกาศรับสมัครบุคคล
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑.  ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอยีดการจ้างงาน   
 

ลําดับ
ที่ 

ตําแหน่ง กลุ่มงาน หน่วยงาน จํานวน 

๑.๑ 
นักสื่อสารมวลชน 
(ด้านภาษาอังกฤษ) 

บริหารทั่วไป สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ๑ อัตรา 

๑.๒ นักสื่อสารมวลชน (ด้านทั่วไป) บริหารทั่วไป สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ๔ อัตรา 

๑.๓.๑ นักจัดการงานทั่วไป บริหารทั่วไป กองกฎหมายและระเบียบ ๑ อัตรา 

๑.๓.๒ นักจัดการงานทั่วไป บริหารทั่วไป สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ๑ อัตรา 

๑.๓.๓ นักจัดการงานทั่วไป บริหารทั่วไป สํานักข่าว ๑ อัตรา 

๑.๓.๔ นักจัดการงานทั่วไป บริหารทั่วไป 
กองบริหารกิจการโครงข่ายและสิ่งอํานวย
ความสะดวกด้านกระจายเสียงและโทรทัศน์ 

๑ อัตรา 

๑.๔.๑ คีตศิลปิน (ด้านเพลงลูกทุ่ง) บริหารทั่วไป สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ๒ อัตรา 

๑.๔.๒ 
คีตศิลปิน (ด้านเพลงไทย
สากลและเพลงสากล) 

บริหารทั่วไป สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ๒ อัตรา 

 
 

(สําเนา)

/ ๑.๕.๑ ดุริยางคศิลปิน......... 
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ลําดับ
ที่ 

ตําแหน่ง กลุ่มงาน หน่วยงาน จํานวน 

๑.๕.๑ ดุริยางคศิลปิน (จะเข้) บริหารทั่วไป สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ๑ อัตรา 

๑.๕.๒ ดุริยางคศิลปิน (กลอง) บริหารทั่วไป สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ๑ อัตรา 

๑.๕.๓ ดุริยางคศิลปิน (ทรัมเป็ต) บริหารทั่วไป สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ๑ อัตรา 

๑.๕.๔ ดุริยางคศิลปิน (กีต้าร์) บริหารทั่วไป สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ๑ อัตรา 

๑.๖ นักศิลปกรรม บริหารทั่วไป สํานักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ ๑ อัตรา 

๑.๗.๑ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี บริการ กองคลัง ๑ อัตรา 

๑.๗.๒ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี บริการ สํานักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ ๑ อัตรา 

๑.๘ นายช่างไฟฟ้า (ปวช.) เทคนิค สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ๑ อัตรา 
 

 (รายละเอียดการจ้างงาน  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) 

๒.  คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับราชการ 

 ๒.๑  คุณสมบัติทั่วไป 
 ๑. มีสัญชาติไทย 
 ๒. มีอายุจนถึงวันสมัครไม่ต่ํากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์  
 ๓. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 ๔. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน         
ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
 ๕. ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่   
ในพรรคการเมือง 
 ๖. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิด
ทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  ไม่เป็น  
ผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
 
  /๗. ไม่เป็น... 
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 ๗. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ 

  สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร  กรมประชาสัมพันธ์ไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้
เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณ
คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕  
ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ 

 ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
 
 

ชื่อตําแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
 

๑. นักสื่อสารมวลชน  
    (ด้านภาษาอังกฤษ) 

 

ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา   

๒. นักสื่อสารมวลชน (ด้านทั่วไป) 

 

ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา  และหากมีความรู้ความสามารถ
ทางด้านการตัดต่อจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

 

๓. นักจัดการงานทั่วไป 
 

ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา 
 

 

๔. คีตศิลปิน (ด้านเพลงลูกทุ่ง) 
 

๑. ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางคีตศิลป์ หรือ 
๒. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา และมีหนังสือรับรอง
การผ่านงานทางด้านคีตศิลป์ มาไม่น้อยกว่า ๕ ปี 
๓. มีความสามารถด้านการขับร้องเพลงลูกทุ่ง  
๔. อายุไม่เกิน ๓๕ ปี 

 

๕. คีตศิลปิน (ด้านเพลงไทยสากล 
และเพลงสากล) 

 

๑. ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางคีตศิลป์ หรือ 
๒. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา และมีหนังสือรับรอง
การผ่านงานทางด้านคีตศิลป์ มาไม่น้อยกว่า ๕ ปี 
๓. มีความสามารถด้านการขับร้องเพลงไทยสากล  และเพลงสากล  
๔. อายุไม่เกิน ๓๕ ปี 

 
 
 
 
 
 
 

/๖. ดุริยางคศิลปิน... 
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ชื่อตําแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
 

๖. ดุริยางคศิลปิน (จะเข้) 
 

๑. ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางดุริยางคศิลป์ หรือ 
๒. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา และมีหนังสือรับรอง
การผ่านงานทางด้านดุริยางคศิลปิน มาไม่น้อยกว่า ๕ ปี 
๓. มีความรู้ทางทฤษฎีตัวโน้ตและความรู้ความสามารถในการใช้
เครื่องดนตรีจะเข้ 
๔. มีความรู้ความสามารถในการเรียบเรียงเสียงประสานได้ 
๕. อายุไม่เกิน ๓๕ ปี 

 

๗. ดุริยางคศิลปิน (กลอง) 
 

๑. ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางดุริยางคศิลป์ หรือ 
๒. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา และมีหนังสือรับรอง
การผ่านงานทางด้านดุริยางคศิลปิน มาไม่น้อยกว่า ๕ ปี 
๓. มีความรู้ทางทฤษฎีตัวโน้ตและความรู้ความสามารถในการใช้
เครื่องดนตรีกลอง 
๔. มีความรู้ความสามารถในการเรียบเรียงเสียงประสานได้ 
๕. อายุไม่เกิน ๓๕ ปี 

 

๘. ดุริยางคศิลปิน (ทรัมเป็ต) 
 

๑. ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางดุริยางคศิลป์ หรือ 
๒. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา และมีหนังสือรับรอง
การผ่านงานทางด้านดุริยางคศิลปิน มาไม่น้อยกว่า ๕ ปี 
๓. มีความรู้ทางทฤษฎีตัวโน้ตและความรู้ความสามารถในการใช้
เครื่องดนตรีทรัมเป็ต 
๔. มีความรู้ความสามารถในการเรียบเรียงเสียงประสานได้ 
๕. อายุไม่เกิน ๓๕ ปี 

๙. ดุริยางคศิลปิน (กีตาร์) ๑. ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางดุริยางคศิลป์ หรือ 
๒. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา และมีหนังสือรับรอง
การผ่านงานทางด้านดุริยางคศิลปิน มาไม่น้อยกว่า ๕ ปี 
๓. มีความรู้ทางทฤษฎีตัวโน้ตและความรู้ความสามารถในการใช้
เครื่องดนตรีกีตาร์ 
๔. มีความรู้ความสามารถในการเรียบเรียงเสียงประสานได้ 
๕. อายุไม่เกิน ๓๕ ปี 

 
 

 
/ ๑๐. นักศิลปกรรม... 
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ชื่อตําแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 

๑๐. นักศิลปกรรม ได้รับวุฒิปริญญาตรีศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรีศิลปศาสตร
บัณฑิต ปริญญาตรีศิลปบัณฑิต ในสาขาวิชานิเทศศิลป์ และ
การออกแบบ  สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ และประยุกต์ศิลป์ สาขาวิชา
การออกแบบทัศนศิลป์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ 

 

๑๑. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
 

ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาบัญชี 
สาขาวิชาพาณิชยการ  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

 

๑๒. นายช่างไฟฟ้า (ปวช.) 
 

ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 

๓. การรับสมัคร 

 ๓.๑  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์ เน็ต  ตั้ งแต่วันที่ ๓๐  พฤษภาคม  -                

๗ มิถุนายน 2561 ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ดังนี้ 
๑) เปิดเว็บไซต์ www.prd.go.th หัวข้อ “ข่าวรับสมัครพนักงานราชการ”  

 ๒) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะกําหนด
แบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ 
 ๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ จํานวน ๑ แผ่น หรือหากไม่มี
เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น flash drive เป็นต้น 

 ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ผู้สมัครสามารถ
เข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก  แต่จะไม่สามารถ
แก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้ 
 ๓.๒ การชําระ เงิน  ให้นําแบบฟอร์มการชําระ เงิน ไปชําระ เงิน เฉพาะที ่ เคาน์เตอร์ 

บมจ .ธนาคารกรุงไทย  ทุกสาขาทั่วประเทศ  ตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤษภาคม - ๘ มิถุนายน 2561  ภายใน
เวลาทําการของธนาคาร  การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์  เมื่อชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
เรียบร้อยแล้ว 
 ๓.๓ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ   
  วุฒิ ปวช.และปวส. ค่าสมัครจํานวน ๒๓๐.-บาท ประกอบด้วย 

 -  ค่าธรรมเนียมสอบ  จํานวน  ๒๐๐.-บาท 
 -  ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จํานวน ๓๐.-บาท 

  วุฒิ ปริญญาตรี ค่าสมัครจํานวน ๓๓๐.-บาท ประกอบด้วย 
 -  ค่าธรรมเนียมสอบ  จํานวน  ๓๐๐.-บาท 

  -  ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จํานวน ๓๐.-บาท 
เมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

/ ๓.๔ ผู้สมัคร.... 
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 ๓.๔ ผู้สมัครที่ชําระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจําตัวสอบโดยจะกําหนด 
เลขประจําตัวสอบ ตามลําดับของการชําระค่าธรรมเนียมในการสอบ  และสามารถเข้าไปพิมพ์ใบสมัคร
พร้อมเลขประจําตัวสอบได้  เมื่อกรมประชาสัมพันธ์ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบเรียบร้อยแล้ว 

๔. เงื่อนไขการสมัครสอบ 

 ๔.๑ ผู้สมัครสอบสามารถเลือกสมัครสอบตําแหน่งในกรมประชาสัมพันธ์ ได้ครั้งเดียว 
เมื่อส่งใบสมัครแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อความใดๆ ได้อีก 
 ๔.๒ ผู้สมัครสอบสามารถเลือกสมัครสอบได้เพียง ๑ ตําแหน่ง  เมื่อเลือกแล้วจะเปลี่ยนแปลง
แก้ไขไม่ได้ 
 ๔.๓ ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
ของผู้มีสิทธิสมัครสอบ โดยต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายใน

วันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 ๔.๔ การสมัครสอบตามขั ้นตอนข้างต้น ถือว่าผู ้สมัครเป็นผู ้ลงลายมือชื ่อ และรับรอง    
ความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ดังนั้น หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน   
ตามประมวลกฎหมายอาญา 

 ๔.๕ ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ  และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง 
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจสอบพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิ  ซึ่งผู้สมัครสอบ
นํามาย่ืนไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ  กรมประชาสัมพันธ์จะถือว่าผู้สมัครสอบ      
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น  และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 

๕. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการ
เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 

  กรมประชาสัมพันธ์จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบปฏิบัติ) 
ตําแหน่งนักสื่อสารมวลชน (ด้านภาษาอังกฤษ) ตําแหน่งนักสื่อสารมวลชน (ด้านทั่วไป) ตําแหน่ง

ดุริยางคศิลปิน และตําแหน่งคีตศิลปิน ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ทางเว็บไซต์  www.prd.go.th  
  โดยกําหนดการเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบปฏิบัติ) ดังนี้ 
  ๕ .๑  ตําแหน่งนักสื่อสารมวลชน (ด้านภาษาอังกฤษ) และตําแหน่งนักสื่อสารมวลชน            

(ด้านทั่วไป) ทดสอบเสียงในวันที่ ๒๕ – ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑   
  ๕ .๒ ตําแหน่งคีตศิลปิน (ด้านเพลงลูกทุ่ง) ทดสอบการขับร้องเพลงลูกทุ่งในวันที่             

๒ กรกฏาคม ๒๕๖๑    
 / ๕.๓ ตําแหน่ง.... 
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  ๕.๓ ตําแหน่งคีตศิลปิน (เพลงไทยสากลและเพลงสากล ) ทดสอบการขับร้องเพลง     
ไทยสากล และเพลงสากล ในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑  

  ๕.๔ ตําแหน่งดุริยางคศิลปิน ทดสอบการบรรเลงดนตรี (จะเข้ ทรัมเป็ต กลอง และกีต้าร์)     
ในวันที่ ๔ - ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

 สําหรับตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตําแหน่งนักศิลปกรรม ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี และตําแหน่งนายช่างไฟฟ้า (ปวช.)  กรมประชาสัมพันธ์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ   
การประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) กําหนด วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน
สมรรถนะ ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑  ทางเว็บไซต์ www.prd.go.th   
๖. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
    ผู้สมัครต้องเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ  และสมรรถนะด้วยวิธีการประเมิน  
ดังนี้ 

ตําแหน่ง สมรรถนะที่จะประเมิน 
คะแนน
เต็ม 

วิธีการประเมิน

 

ทุกตําแหน่ง   
ตามข้อ 
๑.๑ – ๑.๘    

 

ความรู้ทั่วไป 
๑. ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องกับพนักงานราชการ 
๒. ความรู้เกี่ยวกับกรมประชาสัมพันธ์  

 

๑๐๐ 
 

สอบข้อเขียน 
 

 

นักสื่อสารมวลชน 
(ด้านภาษาอังกฤษ) 
 

 

ทดสอบการอ่านข่าว/สารคดี/บทความภาษาอังกฤษ 
 

๑๐๐ สอบปฏิบัติ 
 

ความรู้เฉพาะตําแหน่ง 
๑. ความรู้ทั่วไปด้านสื่อสารมวลชน วิทยุ และโทรทัศน์ 
๒. ความรู้เกี่ยวกับการผลิตรายการ และข่าวภาษาอังกฤษ 
    ทางวิทยุกระจายเสียง 
๓. ความรู้ในการเขียนข่าวภาษาอังกฤษตามหัวข้อที่กําหนด 

 

๑๐๐ สอบข้อเขียน 

 

ความเหมาะสมกับตําแหน่ง 
 

 

๑๐๐ สอบสัมภาษณ์ 
 

นักสื่อสารมวลชน 
(ด้านทั่วไป) 
 

 

ทดสอบการอ่านข่าว/สารคดี/บทความ 
 

๑๐๐ สอบปฏิบัติ 
 

ความรู้เฉพาะตําแหน่ง 
๑. ความรู้ทั่วไปด้านสื่อสารมวลชน วิทยุ และโทรทัศน์ 
๒. ความรู้เกี่ยวกับการผลิตรายการโทรทัศน์ และรายการ     
    วิทยุกระจายเสียง 

 

๑๐๐ สอบข้อเขียน 

 

ความเหมาะสมกับตําแหน่ง 
 

๑๐๐ สอบสัมภาษณ์ 
 
 / ตําแหน่ง... 



 
- ๘ - 

ตําแหน่ง สมรรถนะที่จะประเมิน 
คะแนน
เต็ม 

วิธีการประเมิน

 

นักจัดการงาน
ทั่วไป 
 

 

ความรู้เฉพาะตําแหน่ง 
๑. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนักจัดการงานทั่วไป 
๒. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
    งานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ    
    ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

 

๑๐๐ สอบข้อเขียน 

 

ความเหมาะสมกับตําแหน่ง 
 

 

๑๐๐ สอบสัมภาษณ์ 
 

คีตศิลปิน 
(ด้านเพลงลูกทุ่ง) 

 

ทดสอบการร้องเพลงร่วมกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ 
๑. ร้องเพลงบังคับร่วมกับวงดนตรีของกรมประชาสัมพันธ์   
    จํานวน ๒ เพลง คือ เพลงช้า ๑ เพลง และเพลงเร็ว  
    ๑ เพลง โดยเลือกจากเพลง ดังนี้ 
เพลงช้า ๑ เพลง  
    ชาย – เพลงล้นเกล้าเผ่าไทย  เพลงล่องเรือหารัก   
เพลงเทพธิดาผ้าซิ่น  เพลงกลับคําสาหล่า  เพลงคําแพง 
    หญิง – เพลงนักร้องบ้านนอก  เพลงคนเริ่มมีความรัก 
เพลงหัวใจถวายวัด  เพลงสิเทน้องบ่  เพลงต้องฮักให้สุดใจ 
เพลงเร็ว ๑ เพลง   
     ชาย – เพลงรักจางที่บางปะกง  เพลงคิดถึงบ้านเกิด 
เพลงอย่าปล่อยให้เธอลอยนวล เพลงห่อหมกฮวกไปฝากป้า   
เพลงคนบ้านเดียวกัน 
    หญิง – เพลงกระแซะเข้ามาซิ  เพลงวอนลมฝากรัก 
เพลงจะขอก็รีบขอ  เพลงเต่างอย  เพลงไหง่ง่อง 
๒. ร้องเพลงที่ถนัด ๑ เพลง 
๓. ผู้เข้าสอบต้องเตรียม Backing Track File mp ๓  
    มาด้วยในวันที่สอบปฏิบัติ 

 

๑๐๐ สอบปฏิบัติ 

 

ความรู้เฉพาะตําแหน่ง 
๑. ความรู้เกี่ยวกับโน้ตเพลง 
๒. ความรู้เกี่ยวกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ 

 

๑๐๐ สอบข้อเขียน 

 

ความเหมาะสมกับตําแหน่ง 
 

๑๐๐ สอบสัมภาษณ์ 

/ ตําแหน่ง.... 
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ตําแหน่ง สมรรถนะที่จะประเมิน 
คะแนน
เต็ม 

วิธีการประเมิน

 

คีตศิลปิน 
(ด้านเพลงไทย
สากลและ 
เพลงสากล) 

 

ทดสอบการร้องเพลงร่วมกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ 
๑. ร้องเพลงบังคับร่วมกับวงดนตรีของกรมประชาสัมพันธ์   
    จํานวน ๒ เพลง คือ เพลงไทยสากล ๑ เพลง และ 
    เพลงสากล ๑ เพลง 
เพลงไทยสากล คือ  ชาย – เพลงชีวติลิขิตเอง (เบิร์ด ธงไชย) 
                        หญิง – เพลงแสงและเงา (แก้ม เดอะสตาร์) 
เพลงสากล คือ ชาย – เพลง Copacabana Barry Manilow 
                     หญิง – เพลง I Have Nothing Whitney Houston 
๒. ร้องเพลงที่ถนัด ๑ เพลง 
๓. ผู้เข้าสอบต้องเตรียม Backing Track File mp ๓  
    มาด้วยในวันที่สอบปฏิบัติ 

 

๑๐๐ สอบปฏิบัติ 

 

ความรู้เฉพาะตําแหน่ง 
๑. ความรู้เกี่ยวกับโน้ตเพลง 
๒. ความรู้เกี่ยวกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ 

 

๑๐๐ สอบข้อเขียน 

 

ความเหมาะสมกับตําแหน่ง 
 

๑๐๐ สอบสัมภาษณ์ 
 

ดุริยางคศิลปิน 
(จะเข้) 
 

 

ทดสอบการบรรเลงเครื่องดนตรีจะเข้ 

๑. บรรเลงร่วมกับวงดนตรี กปส. จํานวน ๑ เพลง  
    (วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้กําหนด) คือ  
    เพลงลาวแพน 
๒. บรรเลงเพลงตามที่ถนัด จํานวน ๑ เพลง 
๓. กรมประชาสัมพันธ์จัดเตรียมเครื่องดนตรีไทยให้ผู้เข้าสอบ 

 

๑๐๐ สอบปฏิบัติ 

 

ความรู้เฉพาะตําแหน่ง 
๑. ความรู้เกี่ยวกับโน้ตเพลง 
๒. ความรู้เกี่ยวกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ 

 

๑๐๐ สอบข้อเขียน 

 

ความเหมาะสมกับตําแหน่ง 
 

๑๐๐ สอบสัมภาษณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ ตําแหน่ง... 
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ตําแหน่ง สมรรถนะที่จะประเมิน 
คะแนน
เต็ม 

วิธีการประเมิน

 

ดุริยางคศิลปิน 
(กลอง) 
 

 

ทดสอบการบรรเลงเครื่องดนตรีกลอง 
๑. บรรเลงร่วมกับวงดนตรีของกรมประชาสัมพันธ์  

    จํานวน ๒ เพลง ตามที่กรรมการกําหนด 
๒. บรรเลงเพลงตามที่ถนัด จํานวน ๑ เพลง 
๓. กรมประชาสัมพันธ์จัดเตรียมเครื่องดนตรีให้ผู้เข้าสอบ 
๔. ต้องเรียบเรียงเสียงประสานได้ 

 

๑๐๐ สอบปฏิบัติ 

 

ความรู้เฉพาะตําแหน่ง 
๑. ความรู้เกี่ยวกับโน้ตเพลง 
๒. ความรู้เกี่ยวกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ 

 

๑๐๐ สอบข้อเขียน 

 

ความเหมาะสมกับตําแหน่ง 
 

๑๐๐ สอบสัมภาษณ์ 
 

ดุริยางคศิลปิน 
(ทรัมเป็ต) 
 

 

ทดสอบการบรรเลงเครื่องดนตรีทรัมเป็ต 

๑. บรรเลงร่วมกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์  
    จํานวน ๒ เพลง ตามที่กรรมการกําหนด 
๒. บรรเลงเพลงตามที่ถนัด จํานวน ๑ เพลง 
๓. กรมประชาสัมพันธ์จัดเตรียมเครื่องดนตรีให้ผู้เข้าสอบ 
๔. ต้องเรียบเรียงเสียงประสานได้  

 

๑๐๐ สอบปฏิบัติ 

 

ความรู้เฉพาะตําแหน่ง 
๑. ความรู้เกี่ยวกับโน้ตเพลง 
๒. ความรู้เกี่ยวกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ 

 

๑๐๐ สอบข้อเขียน 

 

ความเหมาะสมกับตําแหน่ง 
 

๑๐๐ สอบสัมภาษณ์ 

 

 

 

 

 

 

 /ตําแหน่ง... 



 
- ๑๑ - 

 

ตําแหน่ง สมรรถนะที่จะประเมิน 
คะแนน
เต็ม 

วิธีการประเมิน

 

ดุริยางคศิลปิน 
(กีตาร์) 
 

 

ทดสอบการบรรเลงเครื่องดนตรีกีตาร์ 

๑. บรรเลงร่วมกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์  
    จํานวน ๒ เพลง ตามที่กรรมการกําหนด 
๒. บรรเลงเพลงตามที่ถนัด จํานวน ๑ เพลง 
๓. กรมประชาสัมพันธ์จัดเตรียมเครื่องดนตรีให้ผู้เข้าสอบ 
๔. ต้องเรียบเรียงเสียงประสานได้ 

 

๑๐๐ สอบปฏิบัติ 

 

ความรู้เฉพาะตําแหน่ง 
๑. ความรู้เกี่ยวกับโน้ตเพลง 
๒. ความรู้เกี่ยวกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ 

 

๑๐๐ สอบข้อเขียน 

 

ความเหมาะสมกับตําแหน่ง 
 

๑๐๐ สอบสัมภาษณ์ 
 

เจ้าพนักงาน
การเงินและบญัช ี
 

 

ความรู้เฉพาะตําแหน่ง 

๑. ความรู้เกี่ยวกับการบัญชีเบื้องต้น การจัดทํางบพิสูจน์
ยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร 
๒. ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ 
ด้านงบประมาณการเงิน บัญชี และพัสดุ (ระบบ GFMIS) 
๓. กฏหมาย ระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
    - หลักการจําแนกประเภทรายจ่าย 
    - ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษา และ
การนําเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ 
    - พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
    - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
    - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ  
พ.ศ.๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 

๑๐๐ สอบข้อเขียน 

 

ความเหมาะสมกับตําแหน่ง 
 

 

๑๐๐ สอบสัมภาษณ์ 

 

 

 
/ตําแหน่ง... 



 
- ๑๒ - 

 

ตําแหน่ง สมรรถนะที่จะประเมิน 
คะแนน
เต็ม 

วิธีการประเมิน

 

นายช่างไฟฟ้า 
(ปวช) 

 

ความรู้เฉพาะตําแหน่ง 

๑. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
๒. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบเสียงและระบบภาพ 
๓ . ร ะ บ บ ส า ย ส่ ง กํ า ลั ง  แ ล ะ ร ะ บ บ ส า ย อ า ก า ศ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
๔. ระบบวิทยุกระจายเสียงและระบบวิทยุโทรทัศน์ใน
ประเทศไทย 
๕. ระบบเชื่อมโยงสัญญาณวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 
และสื่อสารโทรคมนาคม 
๖.การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์ในงานวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์ 
๗. เทคโนโลยีสารสนเทศ และมัลติมีเดีย 
๘ .ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์  และระบบ
อินเทอร์เน็ต 
๙. เทคโนโลยีดิจิตอลในวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
๑๐. ระบบไฟฟ้ากําลัง ระบบแสงสว่าง และระบบปรับ
อากาศ 

 

๑๐๐ สอบข้อเขียน 

 

ความเหมาะสมกับตําแหน่ง 
 

 

๑๐๐ สอบสัมภาษณ์ 

  กรมประชาสัมพันธ์ จะทําการสอบปฏิบัติ (ทดสอบเสยีง) ในตําแหน่งนักสื่อสารมวลชน 
(ด้านภาษาอังกฤษ) ตําแหน่งนักสื่อสารมวลชน (ด้านทั่วไป) และสอบปฏิบัติ (ทดสอบการบรรเลงดนตรี

จะเข้ กลอง ทรัมเป็ต และกีต้าร์) ในตําแหน่งดุริยางคศิลปิน (ทดสอบการขับร้องเพลงลูกทุ่ง ขับร้อง  
เพลงไทยสากล และเพลงสากล) ในตําแหน่งคีตศิลปิน และเมื่อสอบผ่านแล้วจึงจะมีสิทธิสอบข้อเขียน
ต่อไป 
๗. หลักฐานที่ต้องยื่นในวันเข้ารับการประเมินสมรรถนะ 
  ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะจะต้องนําหลักฐานมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์ ตามรายละเอียด 
ดังนี้ 
 ๗.๑ ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ตที่มีเลขประจําตัวสอบ โดยให้ติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่        
สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดํา ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว  แล้วลงลายมือชื่อในใบสมัคร 
ให้ครบถ้วน 
 
 /๗.๒ ใบแสดง... 



 
- ๑๓ - 

 ๗.๒ ใบแสดงผลการศึกษา ฉบับจริง ตัวอย่างเช่น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และ
ระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่งที่สมัคร พร้อมสําเนา จํานวน
อย่างละ ๒ ฉบับ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร 

คือ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
๗.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ 
๗.๔ สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน ๑ ฉบับ 
๗.๕ สํา เนาหล ักฐานอื ่นๆ  เช ่น  ใบสําค ัญการสมรส  (เฉพาะผู ้สม ัครสอบเพศหญิง )           

ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ - ชื่อสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ 
๗.๖ หนังสือรับรองการผ่านงาน จํานวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี) 

ทั้งนี้ ในสําเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองว่า “สําเนาถูกต้อง” และลงชื่อ
พรอ้มระบุเลขประจําตัวสอบไว้ด้วย 

๘. เกณฑ์การตัดสิน 

ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ  
แต่ละครั้ง ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ 

 ทั้งนี้ ผู้ที่จะเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) จะต้องเป็นผู้ที่ 
สอบผ่านการประเมิน (สอบข้อเขียน) ทั้งความรู้ทั่วไปและความรู้เฉพาะตําแหน่งก่อน จึงจะมีสิทธิสอบสัมภาษณ์ 

การจัดจ้างจะเป็นไปตามลําดับคะแนนที่สอบได้  โดยจะเรียงลําดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมกัน
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินสมรรถนะ 
(สอบสัมภาษณ์)  มากกว่าเป็นผู ้อยู ่ในลําดับที ่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินสมรรถนะ   
(สอบสัมภาษณ์) เท่ากัน  ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า 

๙. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 

กรมประชาสัมพันธ์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบ 
ณ บอร์ดติดประกาศกรมประชาสัมพันธ์ ชั้น ๑ อาคารกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ 
ถนนพระรามที่ ๖ เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐  และทางเว็บไซต์ www.prd.go.th 

โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกําหนด ๒ ปี 
นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตําแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 

 
 
 
 
 /๑๐. การจัดทํา... 



 

- ๑๔ - 
 

๑๐ .การจัดทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 

 ๑๐.๑ ผู้ผ่านการเลือกสรรจะได้รับการจัดทําสัญญาจ้างตามลําดับที่ในบัญชีรายชื่อผู้ผ่าน              
การเลือกสรร 
  ๑๐.๒ ผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องทําสัญญาจ้างตามที่กรมประชาสัมพันธ์กําหนด 
  ๑๐.๓ ไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจหรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
 ๑๐.๔  ผู้ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจ้าง จะต้องนําใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน  
โดยแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้แก่ 

- วัณโรคระยะแพร่กระจายเชื้อ 
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
- โรคพิษสุราเรื้อรัง 
- โรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัด หรือรุนแรง และเป็นอุปสรรค

ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กําหนด 

ในกรณีที่มีผู้ได้รับการเลือกสรรมากกว่าจํานวนตําแหน่งว่างที่มี และภายหลังมีตําแหน่งว่าง
ลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน  กรมประชาสัมพันธ์อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร    
ที่เหลืออยู่ดังกล่าวหรือจะดําเนินการเลือกสรรใหม่ก็ได้ 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

(ลงชื่อ)    พลโท   สรรเสริญ  แก้วกําเนิด 
         (สรรเสริญ  แก้วกําเนิด) 

            รักษาราชการในตําแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ 

นิภาพรรณ/ร่าง
สุกัญญา/พิมพ์/ทาน

๒๕  มกราคม  ๒๕๕๘ 

    ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 



 

เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 

ช่ือตําแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 
 ตําแหน่ง นักสื่อสารมวลชน (ด้านภาษาอังกฤษ) 

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 
ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ    
ปฏิบัติงานด้านสื่อสารมวลชน ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสื่อข่าว รายงานข่าว แปลข่าว การดําเนิน

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

สมรรถนะที่ต้องการ 
๑. มีความรู้ ความสามารถในด้านการสื่อข่าว รายงานข่าว แปลข่าวต่างประเทศ  

 ๒. มีความรู้ ความสามารถเป็นผู้ดําเนินรายการสด ผู้บรรยายทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ทั้งในและนอกสถานที่อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 ๓. มีความรู้ ความสามารถในด้านการสื่อสาร  การใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนที่ถูกต้อง เหมาะสม
แก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 ๔. มีความรู้ ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ประเด็น สรุปเหตุผลและปรับวิธีการทํางาน         

ให้ยืดหยุ่นตามสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๕. มีความรู้ทั่วไปด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม  และสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการ

ปฏิบัติงานทาง Internet  และโปรแกรม  Microsoft Office 
๖.  มีความสามารถใช้ไอทีในการติดต่อสื่อสารผ่านสื่อต่างๆ และมีมนุษยสัมพันธ์และทัศนคติ       

ในการให้บริการที่ดี 
๗. ผ่านการทดสอบเสียง 

 

ค่าตอบแทน ปริญญาตรี  ๑๘,๐๐๐  บาท หรือตามที่ ก.พ. กําหนด 
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗  

และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์   
ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ทําสัญญาจ้าง - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
 

 
 
 



- ๒ - 
 
 ตําแหน่ง นักสื่อสารมวลชน (ด้านทั่วไป)  
 กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 

ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ    
ปฏิบัติงานด้านสื่อสารมวลชน ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสื่อข่าว รายงานข่าว แปลข่าว การดําเนิน

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

สมรรถนะที่ต้องการ 
 ๑. มีความรู้ ความสามารถในด้านการสื่อสาร  การใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 ๒. มีความรู้ ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ประเด็น สรุปเหตุผลและปรับวิธีการทํางาน         

ให้ยืดหยุ่นตามสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓.  มีความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม หรือตามสถานการณ์ 
ตัดต่อภาพ/เสียงได้  

๔. มีความรู้ ความสามารถเข้าใจในระเบียบราชการ  

๕. มีมนุษยสัมพันธ์และทัศนคติในการให้บริการที่ดี 
๖. ผ่านการทดสอบเสียง 

 

ค่าตอบแทน ปริญญาตรี  ๑๘,๐๐๐  บาท หรือตามที่ ก.พ. กําหนด 
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗  

และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์   
ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ทําสัญญาจ้าง - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๓ - 
 

 ตําแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 
ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ    
ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการภายในสํานักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป จัดเตรียมการ

ประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอื่นๆ เพื่อให้การบริหารการประชุมมี
ประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อ
สนับสนุนการบริหารสํานักงาน ในด้านต่างๆ เช่นงานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ 
งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ ทําเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เพื่อให้การดําเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่กําหนด ช่วยติดตามการปฏิบัติตามมติของที่
ประชุม หรือการปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บริหาร ของหน่วยงาน เพื่อการรายงานและเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาต่อไป และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

สมรรถนะที่ต้องการ 
๑. มีความรู้ ความสามารถด้านการบริหารจัดการงานทั่วไปอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานใน

หน้าที่ 
๒.  มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานบริหารทั่วไป ประสาน ติดตามการปฏิบัติงานกับ

บุคคล และหน่วยงานต่างๆ อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๓.  มีความรู้ ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ การใช้อินเตอร์เน็ต และโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน 
๔.  มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดรอบคอบ และแม่นยํา 

 ๕.  มีมนุษยสัมพันธ์และทัศนคติในการให้บริการที่ดี 
 ๖. มีความรู้ ความสามารถในการเขียนหนังสือราชการ การทําแผนงานโครงการได้ 

 

ค่าตอบแทน ปริญญาตรี  ๑๘,๐๐๐  บาท หรือตามที่ ก.พ. กําหนด 
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗  

และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์   
ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ทําสัญญาจ้าง - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

- ๔ - 
 

 ตําแหน่ง คีตศิลปิน  
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 
ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ    
ปฏิบัติงานด้านคีตศิลป์ ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขับร้องเพลงไทยสากล และเพลงสากล โดยการศึกษา 

จดจํา บทเพลง โน้ตเพลง จังหวะ ลีลา ท่วงทํานอง และศิลปะในการขับร้องเพลงต่างๆ การฝึกซ้อม การขับร้อง
เดี่ยว และขับร้องหมู่ การคัดลอก เก็บรวบรวม และจัดเตรียมบทเพลง ตลอดจนการติดต่อประสานงานกับบุคคล
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกํากับ แนะนํา 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

สมรรถนะที่ตอ้งการ 
๑. มีความรู ้ ความสามารถในการขับร้องเพลงลูกทุ ่ง เพลงไทยสากล และเพลงสากล เพื่อ

เผยแพร่งานด้านคีตศิลป์ไทยและสากล ให้ความรู้ ความบันเทิงแก่สาธารณชน และผู้ที่สนใจเป็น        
การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมด้านคีตศิลป์ 

๒. มีความรู้ ความสามารถในการขับร้องเดี่ยวและขับร้องหมู่ การฝึกซ้อมเพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมในการปฏิบัติงาน 

๓. มีความรู้ ความสามารถในการศึกษา จดจํา บทเพลง โน้ตเพลง จังหวะ ลีลา ท่วงทํานอง และ
ศิลปะในการขับร้องเพลงต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และเป็นการพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงาน 
 ๔.  มีบุคลิกลักษณะที่ดีในการแสดงออก มีความเป็นศิลปินที่ดี และมีมนุษยสัมพันธ์และทัศนคติ   
ในการให้บริการที่ดี 

 

ค่าตอบแทน ปริญญาตรี  ๑๘,๐๐๐  บาท หรือตามที่ ก.พ. กําหนด 
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗  

และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์   
ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ทําสัญญาจ้าง - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
- ๕ - 

 

 ตําแหน่ง ดุริยางคศิลปิน  
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 
ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ    
ปฏิบัติงานด้านดุริยางคศิลป์  ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบรรเลงดนตรีสากล โดยการใช้เครื่องดนตรี

ประเภทต่าง ๆ การฝึกซ้อมการบรรเลงเพลงต่าง ๆ ฝึกซ้อมการบรรเลงเข้ากับวงดนตรี ศึกษาการ          
อ่านโน้ตเพลง จดจําบทเพลงที่ใช้บรรเลง การจัดเตรียม จัดเก็บดูแลรักษาบทเพลง เครื่องดนตรี และ
อุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการบรรเลงดนตรี  ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน    
ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

สมรรถนะที่ต้องการ 
๑. มีความรู้ ความสามารถในการใช้เครื่องดนตรี บรรเลงดนตรีไทยหรือสากล เพื่อเผยแพร่งาน          

ด้านดุริยางคศิลป์ ไทยและสากล ให้ความรู้ ความบันเทิงแก่สาธารณชนและผู้ที่สนใจ  เป็นการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรี 

๒. มีความรู้ ความสามารถในการเขียนโน้ตเพลง และบรรจุคําร้องหรือคําประพันธ์ให้เข้าทํานอง
เพลงได้อย่างเหมาะสม 

๓. มีความรู้ ความสามารถในการจัดทําบทเพลง และโน้ตเพลงที่มีคุณค่าและหายาก เพื่อเป็นการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและเผยแพร่งานด้านดนตรีให้แพร่หลาย 

๔. มีบุคลิกลักษณะที่ดีในการแสดงออก มีความเป็นศิลปินที่ดี และมีมนุษยสัมพันธ์และทัศนคติใน
การให้บริการที่ดี 
 

ค่าตอบแทน ปริญญาตรี  ๑๘,๐๐๐  บาท หรือตามที่ ก.พ. กําหนด 
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗  

และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์   
ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ทําสัญญาจ้าง - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๖ - 
 

 ตําแหน่ง นักศิลปกรรม 
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 
ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ    
ปฏิบัติงานด้านที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานที่ต้องใช้ทักษะความรู้ ความสามารถทางวิชาการ 

การวางแผน ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบศิลปกรรม สื่อสิ่งพิมพ์ นิทรรศการ โสตทัศนศึกษา 
ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน วิธีการที่ชัดเจน รวมถึงการให้คําปรึกษา ข้อเสนอแนะในการ
ปฏิบัติงาน และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

สมรรถนะที่ต้องการ 
๑. มีความรู้ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปกรรม ในการผลิตสื่อโสตทัศนูปกรณ์ 

สื่อสมัยใหม่ การจัดนิทรรศการ และการออกแบบอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๒.  มีความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการออกแบบกราฟฟิก และอินนิเมชั่น 
๓.  มีความรู้ ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ปัญหา การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การบริหาร

ราชการแผ่นดิน และเหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เพื่อนํามาปรับใช้กับงานศิลป์ 
๔.  สามารถปรับวิธีการทํางานให้ยืดหยุ่นตามสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประหยัด

งบประมาณของหน่วยงาน 
๕.  มีความสามารถด้านการประสานงานให้ความร่วมมือในการทํางานร่วมกับผู้อื่นและเป็น

ผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
๖.  มีทัศนคติในการให้บริการที่ดี 

 

ค่าตอบแทน ปริญญาตรี  1๘,๐๐0  บาท หรือตามที่ ก.พ. กําหนด 
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗  

และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์   
ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ทําสัญญาจ้าง - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๗ - 
 

 ตําแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
 กลุ่มงาน บริการ 

ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ    
ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี  ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และงบประมาณตามที่

ได้รับมอบหมาย รวบรวมข้อมูล เอกสารรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบ การจัดทําบัญชีและ
งบประมาณประจําปีของหน่วยงาน บันทึกรับ – ส่ง  และจ่ายเงินทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดทํา
ทะเบียนคุมต่าง ๆ ตรวจสอบใบสําคัญ จัดทํารายงานการเงิน ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และ
วิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

สมรรถนะที่ต้องการ 
๑. มีความรู้ ความสามารถในการจัดทําบัญชี การเงิน งบประมาณ และพัสดุ  ให้เป็นไปตาม

ระเบียบการเงินการคลังและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบให้สําเร็จภายในระยะเวลา         
ที่กําหนด  
 ๒. มีความรู้ ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรม Microsoft Office 
 ๓. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณและขั้นตอนการทํางานที่รับผิดชอบได้อย่าง
ถูกต้อง ตามวิธีการที่กําหนดด้วยความละเอียดแม่นยําและรอบคอบ 
 ๔. มีความสามารถในการให้คําแนะนําเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานตามขอบเขต
ภาระหน้าที่ในความรับผิดชอบ 

๕. มีมนุษยสัมพันธ์และทัศนคติในการให้บริการที่ดี 
 

ค่าตอบแทน ปวส.  ๑๓,๘๐๐  บาท หรือตามที่ ก.พ. กําหนด 
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗  

และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์   
ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ทําสัญญาจ้าง - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๘ - 
 

 ตําแหน่ง นายช่างไฟฟ้า (ปวช.) 
 กลุ่มงาน เทคนิค 

ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ    
ปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้า ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมกํากับดูแลการทํางานของอุปกรณ์     

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

สมรรถนะที่ต้องการ 
๑. มีความรู้ ความสามารถในงานด้านช่างไฟฟ้า เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องปรับอากาศ 

ระบบไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
รับส่งข้อมูลข่าวสาร อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่  
 ๒. มีความรู้ ความสามารถในการใช้อุปกรณ์ในการผลิตรายการ อุปกรณ์ในการออกอากาศและ
อุปกรณ์สนับสนุนการออกอากาศ (งานผลิตรายการ งานห้องส่ง งานควบคุมหลัก งานเชื่อมโยงสัญญาณ 
งานเครื่องส่ง งานไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น) 
 ๓. มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อพัฒนาตนเองและนําไปใช้
ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 

๔. มนุษยสัมพันธ์และทัศนคติในการให้บริการที่ดี 
 

ค่าตอบแทน ปวช. ๑๑,๒๘๐ บาท หรือตามที่ ก.พ. กําหนด 
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗  

และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์   
ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ทําสัญญาจ้าง - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

ที่  นร                         .                                                          ที่อยู่                                  . 
                                         .                
                          ก                                                                                               ฯ 

 

หนังสือรับรองเพื่อสมัครสอบเลือกสรรเป็นพนักงานราชการกรมประชาสัมพันธ์ 
 

               หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่านาย/นาง/นางสาว                                          .   

รับราชการเป็น                                กรมประชาสัมพันธ์ ได้ผ่านงานด้าน                

.                                                                                                                          .

ได้รับอัตราค่าจ้างเดือนละ                  บาท เริ่มรับราชการตั้งแต่วันที่                                      .

ถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลาการปฏิบัติงาน                 ปี            เดือน 

                          ให้ไว้  ณ  วันที่................เดือน................................พ.ศ. 25๖๑ 
 
 

 (                                        ) 

.                                                                    . 

  (ผอ.สํานัก/ผอ.กอง และหัวหน้าหน่วยงาน) 

 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ - ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องระบุการมีประสบการณ์ในการผ่านงานให้ตรงตามตําแหน่งที่สมัคร  

                โดยระบุในหนังสือรับรองการผ่านงานให้ชัดเจน ดังนี้.- 

ตําแหน่งคีตศิลปิน และ ตําแหน่งดุริยางคศิลปิน ต้องระบุว่าผ่านงานด้านคีตศิลปิน /           

ด้านดุริยางคศิลปินมาไม่น้อยกว่า ๕ ปี 

 2. ตําแหน่งนายช่างภาพ ต้อง  



 

 

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

     .. ......................................................   

.  หนังสือรับรองเพื่อสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการกรมประชาสัมพันธ์ 

 หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า นาย/นาง/นางสาว                                       .

ทํางานเป็น                              ชื่อหน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน                                         .

ได้ผ่านงานด้าน                                                                                                        .                

.                                                                                                                     .

ได้รับอัตราค่าจ้างเดือนละ                  บาท เริ่มทํางานตั้งแต่วันที่                                          . 

จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลาการปฏิบัติงาน            ปี             เดือน 

ให้ไว้  ณ  วันที่          เดือน                          พ.ศ. 25๖๑ 
 

 

 ผู้ลงนาม (                                        ) 

                                                         . 

              (ประทับตรานิติบุคคล) 

 
 
 
 
หมายเหต ุ - ทั้งนี้ ผู้สมัครในตําแหน่งคีตศิลปิน และ ตําแหน่งดุริยางคศิลปิน จะต้องระบุการ              

มีประสบการณ์ในการผ่านงานให้ตรงตามตําแหน่งที่สมัคร  โดยระบุในหนังสือรับรองการผ่านงานให้

ชัดเจน ดังนี้   

   ๑) ตําแหน่ง คีตศิลปิน และ ตําแหน่งดุริยางคศิลปิน ต้องระบุว่าผ่านงานด้านคีตศิลปิน /          

ด้านดุริยางคศิลปินมาไม่น้อยกว่า ๕ ปี 

 ๒ )  ผู ้ล งนามร ับ รองการผ ่าน ง าน  ค ือ  หน ่วย ง านภาคร ัฐ  หน ่วย ง านราชการ 

สถาบันการศึกษาต่าง ๆ   

 2. ตําแหน่งนายช่างภาพ ต้องระบุว่าผ่านงานด้านการถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวมา

ไม่น้อยกว่า 2 ป 



 
หนังสือรับรอง 

 
ข้าพเจ้า                                               ตําแหน่ง                            .

หน่วยงาน/สถานที่อยู่                                                                                       . 
                                                                โทรศัพท์                                       . 
ขอรับรองว่า (นาย/นาง/นางสาว)                                                                          .

ผู้สมัครสอบตําแหน่ง   ดุริยางคศิลปิน                     .                      

                           คีตศิลปิน                           . 
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและความชํานาญและประสบการณ์ในสายงานมาแล้วไม่น้อยกว่า          
 ปี กับทั้งมีความขยันหมั่นเพียร ความซ่ือสัตย์สุจริตและความประพฤติเหมาะสมที่จะเป็น
พนักงานราชการ 

จึงขอรับรองไว้เป็นสําคัญ 
 
 
(ลงชื่อ)                                                 .                  

   (                                                ) 

                                                        วันที่         เดือน                    พ.ศ.           . 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ  ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องระบุการมีประสบการณ์ในการผ่านงานให้ตรงตามตําแหน่งที่สมัคร  

                โดยระบุในหนังสือรับรองการผ่านงานให้ชัดเจน ดังนี้.- 

- ตําแหน่งคีตศิลปิน และตําแหน่งดุริยางคศิลปิน ต้องระบุว่าผ่านงานด้านคีตศิลปิน /           

  ด้านดุริยางคศิลปินมาไม่น้อยกว่า ๕ ปี 

  ๑. ผู้รับรองจะต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญในตําแหน่ง 
                     ที่รบัรอง 

๒. ผู้รับรองไม่จําเป็นต้องเป็นข้าราชการประจํา 
 

 
นฤภร / ร่าง/ พิมพ์ 
ดวงสวรรค์ / ทาน 


