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 ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 

ชื่อตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 

๑. ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ  วิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร 
หรือ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
 

 

๓. การรับสมัคร 
ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 เลขที่ ๑๔๕ ถนนดอนนก ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ตั้งแตวั่นที่ 1 – 8 ธันวาคม 2564 ในวันราชการ ภาคเช้า เวลา ๐9.0๐ – ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
 3.1 สามารถโหลดใบสมัครได ้ที ่ http://region5.prd.go.th และยื ่น ใบสม ัครด ้วยตน เอง         
ณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี 
 ๓.๒ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  
  - ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) 
  - เมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

๔. เงือ่นไขการสมัครสอบ 
 ๔.๑ ผู้สมัครสอบ เมื่อส่งใบสมัครแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อความใดๆ ได้อีก 
 ๔.๒ ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิ
สมัครสอบ ตามข้อ ๒.๒ โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติ จากผู้ มีอำนาจอนุมัติภายใน          
วันปิดรับสมัคร คือ วันที ่8 ธันวาคม 2564 
 ๔.๓ ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
ประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง  
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจสอบพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู้สมัครสอบ          
นำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๕ จะถือว่าผู้สมัครสอบ            
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น 

๕. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์) วัน เวลา สถานที่            
และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการประเมินสมรรถนะ 
 สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๕ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน และ
สอบสัมภาษณ์) สถานที่สอบ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 
ทางเว็บไซต์  http://region5.prd.go.th Facebook Fanpage : สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 5 และบอร์ดประชาสัมพันธ์                   
ฝ่ายบรหิารทัว่ไป สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๕ และจะดำเนินการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์) ดังนี้ 
 ๕.๑ วันที่ 18 ธันวาคม 2564 ประเมินสมรรถนะโดยการสอบข้อเขียน 
  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑2.0๐ น. ความรู้ทั่วไปและความรู้เฉพาะตำแหน่ง 

 ๕.๒ วันที่ 24 ธันวาคม 2564 ประเมนิสมรรถนะโดยการสอบสัมภาษณ์ 
  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
  ผู้ที่จะมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ จะต้องได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน)               
ทั้งความรู้ทั่วไป และความรู้เฉพาะตำแหน่ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ 
ในวันที ่21 ธันวาคม 2564 

/6. หลักเกณฑ์... 
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๖. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 

ตำแหน่ง ครั้งที่
ประเมิน 

สมรรถนะท่ีจะประเมิน คะแนน
เต็ม 

วิธีการประเมิน 

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

๑ ความรู้ทั่วไป 
๑. ระเบียบและประกาศท่ีเกี่ยวกับพนักงานราชการ 
๒. ความรู้เกี่ยวกับกรมประชาสัมพันธ์/ สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๕ 
ประวัติความเป็นมา ยุทธศาสตร์กรมประชาสัมพันธ์ 
โครงสร้างการบริหารงานกรมประชาสัมพันธ์ กฎ ระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับกรมประชาสัมพันธ์ 
ความรู้เฉพาะตำแหน่ง 
๑. มีความรู้ ความสามารถทัว่ไปเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศข่าวและสถานการณ์ท่ัวไป 
2. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่กับงานด้าน
สื่อสารมวลชน 
3. มีความรู้ ความสามารถในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
คอมพิวเตอร์กราฟิก การลำดับภาพ 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สอบข้อเขียน  
 
 
 
 
 
 
 

 2 บุคลิกภาพทั่วไป ทัศนคติ และมนุษย์สัมพันธ์ ๑๐๐ สอบสัมภาษณ์ 

๗. หลักฐานการรับสมัคร 
 ๗.๑ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ซ่ึงถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว 
จำนวน ๓ รูป 
 ๗.๒ สำเนาปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการศึกษาที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง จำนวนอย่างละ ๒ ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ
อนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที ่8 ธันวาคม 2564 
 ๗.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ 
 ๗.๔ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ 
 ๗.๕ สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-ชื่อสกุล               
ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ 
 ๗.๖ สำเนาหลักฐานการผ่านการรับราชการทหาร (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน ๑ ฉบับ 
 ๗.๗ หนังสือรับรองการผ่านงาน ตามแบบฟอร์มของกรมประชาสัมพันธ์ที่แนบท้ายนี้ จำนวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี) 
 ทั้งนี้ ในสำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถกูต้อง” และลงชื่อกำกบัไว้ด้วยทุกแผ่น 

๘. เกณฑ์การตัดสิน 
 - ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน)             
ทั้งความรู้ทั่วไป ความรู้เฉพาะตำแหน่ง และการสอบสัมภาษณ์ ในแต่ละด้านไม่ต่ำกวา่ร้อยละ 60 
 - การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร จะเรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมของการประเมินสูงสุดลงมา
ตามลำดับ กรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน จะให้ผู้สอบได้คะแนนสัมภาษณ์มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับ            
ทีสู่งกว่า ถ้าได้คะแนนสัมภาษณ์เท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า 
 - การจัดจ้างจะต้องเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ 

/๙. การประกาศ... 

 





เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 
 

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 

 ตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 กลุ่มงาน  วิชาชีพเฉพาะ 

 ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ 

 ปฏิบัติงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ การศึกษา วิเคราะห์ กำหนดคุณลักษณะของเครื่อง 
จัดระบบติดตั้ง เชื่อมโยงระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ ศึกษา วิเคราะห์  ออกแบบเกี่ยวกับชุดคำสั่ง         
ระบบชุดคำสั่งประยุกต์ การจัดทำคู่มือการใช้คำสั่งต่าง ๆ กำหนดคุณลักษณะ ติดตั้งและใช้เครื่องมือ
ชุดคำสั่งสื่อสาร การจัดและบริหารระบบสารสนเทศ รวมทั้งการดำเนินการเกี่ ยวกับการกระทำผิด       
ทางคอมพิวเตอร์ และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การให้คำปรึกษาแนะนำ อบรมเกี่ยวกับวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ ด้านต่าง ๆ แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 สมรรถนะท่ีต้องการ 

 1. มีความรู้ ความสามารถ  ด้านเทคโนโลยี การใช้อินเทอร์เน็ตและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 2. มีความรู้ ความสามารถในการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดคำสั่งระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือสนับสนุนให้งานเทคโนโลยี สารสนเทศดำเนินไปได้              
อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน 
 3. มีความรู้ ความสามารถในการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ออกแบบระบบงาน เพ่ือให้ได้
ระบบงานประยุต์ที่ตรงตามคุณลักษณะและความต้องการของหน่วยงาน 
 4. มีความรู้ ความสามารถในการทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ เพ่ือให้ระบบมี
คุณสมบัติที่ถูกต้องตรงตามความต้องการและสภาพการใช้งานของหน่วยงาน 
 5. มีความรู้ ความสามารถในการประสานงานให้ความรู้ด้านระบบงานทั้งภายในและภายนอก
ทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด 
 6. สามารถให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ใช้ระบบงานเมื่อมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งานระบบ 
เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขและใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 7. มีความรู้ ความสามารถในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์คอมพิวเตอร์กราฟิก การลำดับภาพ 

 ค่าตอบแทน ปริญญาตรี 19,500.-บาท หรือตามที่ก.พ.กำหนด 

 สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 
  และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์
  ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 

 ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้าง – 30 กันยายน 2567 
 

 
 



เลขประจ าตัวสอบ........................................ 

 
 

ใบสมัครส าหรับพนักงานราชการทั่วไป 
ส านักประชาสัมพันธ์เขต 5 

 
1. ข้อมลูส่วนตัว 
ช่ือและนามสกลุ 
(นาย/นาง/นางสาว).................................................................................... 

สมัครต าแหน่ง 
........................................................................................ 

ที่อยู่ที่ติดต่อได้............................................................................................ 
.................................................................................................................... 
หมายเลขโทรศัพท์.......................................มือถือ...................................... 
E-mail Address......................................................................................... 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

 
วันเดือนปีท่ีออกบัตร.....................................หมดอายุ................................ 

วัน/เดือน/ปี พ.ศ. เกิด 
.................................................... 

อายุ 
..........ปี.........เดือน 

สถานท่ีเกิด (จังหวัด) 
..................................................... 

เชื้อชาติ 
............................... 

สถานภาพสมรส 
 โสด   สมรส   หม้าย 

สัญชาต ิ
............................... 

การรับราชการทหาร 
..................................................... 

ศาสนา 
............................... 

วุฒิการศึกษาตรงตามต าแหน่งที่สมัคร คือได้รับ...................................................................................................................................... 
สาขาวิชาเอก.................................................................โดยไดร้ับอนุญาตจากสถานศึกษาแล้ว (ภายในวันท่ี..........................................) 
คือวันท่ี.....................เดือน...................................พ.ศ. ..................จากสถานศึกษาช่ือ............................................................................ 
ตั้งอยู่ ณ จังหวัด............................................................................ไดค้ะแนนเฉลีย่สะสม.......................................................................... 

อาชีพปัจจุบัน....................................................................เหตผุลที่ (อยาก) ออกจากงาน........................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................. 

2. ข้อมูลการศึกษาและฝึกอบรม 
ปี พ.ศ. 

สถานศึกษา/หน่วยงาน ประกาศนียบตัร/ปรญิญาบตัร/วิชาเอก/ฝึกอบรม 
จาก ถึง 

    
  

    
  

    
  

หลักสูตรเพ่ิมเติม      การฝึกอบรม 
 
 
 
 
 
 

 

 

ติดรูปถ่าย 

ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว 

ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี 
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3. ข้อมูลการท างานและประสบการณ์ท างาน (โปรดให้รายละเอียดของงานที่ท าในช่วง 3 ปีหลัง) 
ปี พ.ศ. ช่ือและที่อยู่ 

ของหน่วยงาน 
ต าแหน่งงานและ 

หน้าท่ีโดยย่อ เงินเดือน สาเหตุที่ออกจากงาน 
จาก ถึง 

      
      
      
      
      
      
      
      
โปรดระบุความส าเร็จของงานที่ท าผ่านมาในช่วง 3 ปีหลัง 
 
 
 
 
 
 
โปรดให้ความเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้รับ และอธิบายว่าประสบการณ์น้ัน ๆ เป็นประโยชน์ต่องานที่สมัครในครั้งน้ี 
 
 
 
 
 
 

4. ข้อมูลความรู้ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) 
 
 
 
 
 

5. บุคคลอ้างอิง (ขอให้ระบุชื่อบคุคลที่คุ้นเคยกับการท างานของท่าน เช่น ผู้บังคับบัญชาโดยตรง โปรดอย่าระบุชื่อบุคคลที่เป็น
ญาติหรือเพ่ือน) 

ช่ือและนามสกลุ ต าแหน่งปัจจุบัน ที่ท างานปัจจุบันและโทรศัพท์ ระบุความสัมพันธ์กับท่าน 
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6. ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานต่าง ๆ ซ่ึงได้ลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องมาพร้อมกับใบสมัคร รวม....................ฉบับ คือ 

  รูปถ่ายขนาด 1 x 1.5 นิ้ว จ านวน 3 รูป 

  ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 

  ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 

  ส าเนาวุฒิการศึกษา และส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคณุสมบัตติามที่ประกาศรบัสมัคร เฉพาะวุฒิท่ี
ใช้สมัครสอบตามประกาศ จ านวนอย่างละ 2 ฉบับ 

  ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบส าคญัการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนช่ือ – ช่ือสกุล (ในกรณีที่ช่ือ – ช่ือสกุล 
ในหลักฐานการสมัครไมต่รงกัน) จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 

  ส าเนาหลักฐานการผ่านการรับราชการทหาร (เฉพาะผู้สมคัรเพศชาย) จ านวน 1 ฉบับ 

  หนังสือรับรองการผ่านงาน ตามแบบฟอร์มของกรมประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 ฉบับ 

7. ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน ข้อ 8 แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 

   ขอรับรองข้อความที่กล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความใดเป็นความเท็จหรือไม่ตรงกบัความจริง 
ให้ถือเป็นหลักฐานเพื่อเลิกจ้างข้าพเจ้าได้ทันที 

 

       ลงช่ือ............................................................ผูส้มัคร 
             (............................................................) 
      ยื่นใบสมัครวันที่.................เดือน.................................พ.ศ. ................ 
 
ได้ตรวจสอบหลักฐานตา่ง ๆ ที่ผู้สมัครสอบน ามายื่นแล้ว 

 ครบถ้วน               มีปัญหา คือ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
 
ลงลายมือช่ือ..............................................เจ้าหน้าท่ีรับสมคัร 
          วันท่ี.............................................. 

 

ได้ช าระเงินจ านวน......................................บาทถ้วนแล้ว 
 
ลงลายมือช่ือ..............................................เจ้าหน้าที่การเงิน 
          วันท่ี.............................................. 

 
 
 
 



ชื่อหน่วยงานของนิติบุคคล (ภาครัฐ / ภาคเอกชน) 

เลขที่หนังสือ..................................      ที่อยู่........................................ 

         …………………………………………. 

หนังสือรับรองเพ่ือสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการกรมประชาสัมพันธ์ 

 หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือรับรองว่า นาย/นาง/นางสาว................................................................ 

ทำงานเป็น..................................................ชื่อหน่วยงานภาครัฐ / ภาคเอกชน..................................... ............... 

ได้ผ่านงานด้าน................................................................................................................................. .................... 

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

ได้รับอัตราค่าจ้างเดือนละ.................................บาท เริ่มทำงานตั้งแต่วันที่........................................ .................. 

จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลาการปฏิบัติงาน...................ปี................เดือน 

  ให้ไว้  ณ  วันที่.............เดือน...............................พ.ศ. ๒๕64 
 

 

 

    ผู้ลงนาม (...........................................) 

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

     (ประทับตรานิติบุคคล) 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องระบุการมีประสบการณ์ในการผ่านงานให้ตรงตามตำแหน่งที่สมัคร  

                  โดยระบุในหนังสือรับรองการผ่านงานให้ชัดเจน  



ที ่………………………….                ที่อยู่.............................................. 
...................................................... 
...................................................... 

หนังสือรับรองเพ่ือสมัครสอบเลือกสรรเป็นพนักงานราชการกรมประชาสัมพันธ์ 

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือรับรองว่า นาย/นาง/นางสาว........................................................ .... 
รับราชการเป็น...............................................กรมประชาสัมพันธ์ ได้ผ่านงานด้าน...........................................  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ได้รับอัตราค่าจ้างเดือนละ..............................บาท เริ่มรบัราชการตั้งแต่วันที่.................................................. 
ถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลาการปฏิบัติงาน.....................ปี....................เดือน   

  ให้ไว้  ณ  วันที่..............เดือน................................พ.ศ.2564 
 
 
 

(..............................................) 
…………………………………………………………… 
(ผอ.สำนัก/ผอ.กอง และหัวหน้าหน่วยงาน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องระบุการมีประสบการณ์ในการผ่านงานให้ตรงตามตำแหน่งที่สมัคร  
                  โดยระบุในหนังสือรับรองการผ่านงานให้ชัดเจน  
 


