-๒๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ชื่อตำแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๑. ได้ รั บ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาตรี สาขาวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์ หรื อ วิ ท ยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร
หรือ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

๓. การรับสมัคร
ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 เลขที่ ๑๔๕ ถนนดอนนก ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ตั้งแต่วันที่ 1 – 8 ธันวาคม 2564 ในวันราชการ ภาคเช้า เวลา ๐9.0๐ – ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
3.1 สามารถโหลดใบสมัค รได้ที ่ http://region5.prd.go.th และยื ่น ใบสมัค รด้ว ยตนเอง
ณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี
๓.๒ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
- ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน)
- เมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
๔. เงือ่ นไขการสมัครสอบ
๔.๑ ผู้สมัครสอบ เมื่อส่งใบสมัครแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อความใดๆ ได้อีก
๔.๒ ผู้สมัครสอบจะต้องเป็ นผู้ มีวุฒิ การศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้ มีสิ ทธิ
สมั ค รสอบ ตามข้ อ ๒.๒ โดยต้ อ งเป็ น ผู้ ส ำเร็จการศึ กษาและได้ รับ การอนุ มั ติ จากผู้ มีอ ำนาจอนุ มั ติ ภ ายใน
วันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 8 ธันวาคม 2564
๔.๓ ผู้ส มัครสอบต้องรั บ ผิ ด ชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็ นผู้ มีคุณ สมบั ติตรงตาม
ประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง
ในกรณี ที่มีความผิ ดพลาดอัน เกิดจากผู้ส มัคร หรือตรวจสอบพบว่าเอกสารหลั กฐานคุณ วุฒิ ซึ่งผู้ส มัครสอบ
นำมายื่น ไม่ตรงหรือไม่เป็ น ไปตามประกาศรับ สมัครสอบ สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๕ จะถื อว่าผู้สมัครสอบ
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น
๕. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ) วัน เวลา สถานที่
และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๕ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน และ
สอบสัมภาษณ์) สถานที่สอบ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิน สมรรถนะ ในวันที่ 9 ธันวาคม 2564
ทางเว็ บไซต์ http://region5.prd.go.th Facebook Fanpage : สำนั กประชาสั มพั นธ์ เขต 5 และบอร์ ดประชาสั มพั นธ์
ฝ่ายบริหารทัว่ ไป 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 ประเมินสมรรถนะโดยการสอบสัมภาษณ์
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ผู้ที่จะมีสิ ทธิ เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ จะต้ องได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน)
ทั้งความรู้ทั่วไป และความรู้เฉพาะตำแหน่ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์
ในวันที่ 21 ธันวาคม 2564
/6. หลักเกณฑ์...

-๓๖. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
ตำแหน่ง
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์

ครั้งที่
สมรรถนะที่จะประเมิน
คะแนน
ประเมิน
เต็ม
๑
ความรู้ทั่วไป
100
๑. ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวกับพนักงานราชการ
๒. ความรู้เกี่ยวกับกรมประชาสัมพันธ์/ สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๕
ประวัติความเป็นมา ยุทธศาสตร์กรมประชาสัมพันธ์
โครงสร้างการบริหารงานกรมประชาสัมพันธ์ กฎ ระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับกรมประชาสัมพันธ์
ความรู้เฉพาะตำแหน่ง
๑. มีความรู้ ความสามารถทัว่ ไปเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศข่าวและสถานการณ์ทั่วไป
2. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่กับงานด้าน
สื่อสารมวลชน
3. มีความรู้ ความสามารถในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
คอมพิวเตอร์กราฟิก การลำดับภาพ
2
บุคลิกภาพทั่วไป ทัศนคติ และมนุษย์สัมพันธ์
๑๐๐

วิธีการประเมิน
สอบข้อเขียน

สอบสัมภาษณ์

๗. หลักฐานการรับสมัคร
๗.๑ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว
จำนวน ๓ รูป
๗.๒ สำเนาปริ ญ ญาบั ตร และระเบี ยนแสดงผลการศึกษาที่แสดงว่าเป็ นผู้ มี วุฒิ การศึ กษาตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง จำนวนอย่างละ ๒ ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รั บอนุมัติจากผู้มีอำนาจ
อนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 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 “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น
๘. เกณฑ์การตัดสิน
- ผู้ที่ จะถื อว่ าเป็ น ผู้ผ่ านการเลื อกสรร จะต้องได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน)
ทั้งความรู้ทั่วไป ความรู้เฉพาะตำแหน่ง และการสอบสัมภาษณ์ ในแต่ละด้านไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
- การขึ้นบั ญชี ผู้ผ่ านการเลื อกสรร จะเรี ยงลำดับที่ จากผู้ได้คะแนนรวมของการประเมินสู งสุ ดลงมา
ตามลำดับ กรณี ที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน จะให้ผู้ สอบได้คะแนนสัมภาษณ์มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับ
ทีส่ ูงกว่า ถ้าได้คะแนนสัมภาษณ์เท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
- การจัดจ้างจะต้องเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้
/๙. การประกาศ...

เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
ตำแหน่ง
กลุ่มงาน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วิชาชีพเฉพาะ

ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
ปฏิ บั ติ งานด้านวิท ยาการคอมพิ ว เตอร์ การศึก ษา วิเคราะห์ กำหนดคุ ณ ลั ก ษณะของเครื่ อ ง
จั ด ระบบติ ด ตั้ ง เชื่ อ มโยงระบบเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ศึ ก ษา วิ เคราะห์ ออกแบบเกี่ ย วกั บ ชุ ด คำสั่ ง
ระบบชุดคำสั่งประยุกต์ การจัดทำคู่มือการใช้คำสั่งต่าง ๆ กำหนดคุณลักษณะ ติดตั้งและใช้เครื่ องมือ
ชุด คำสั่ งสื่ อสาร การจั ด และบริ ห ารระบบสารสนเทศ รวมทั้ งการดำเนิ น การเกี่ ย วกั บ การกระทำผิ ด
ทางคอมพิ วเตอร์ และธุรกรรมทางอิเล็ กทรอนิกส์ การให้ คำปรึกษาแนะนำ อบรมเกี่ยวกั บ วิท ยาการ
คอมพิวเตอร์ ด้านต่าง ๆ แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ ๆ
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
สมรรถนะที่ต้องการ
1. มีความรู้ ความสามารถ ด้านเทคโนโลยี การใช้อินเทอร์เน็ตและโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2. มีความรู้ ความสามารถในการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดคำสั่งระบบเครือข่าย
คอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ ง านเทคโนโลยี สารสนเทศดำเนิ น ไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน
3. มีความรู้ ความสามารถในการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ออกแบบระบบงาน เพื่อให้ได้
ระบบงานประยุต์ที่ตรงตามคุณลักษณะและความต้องการของหน่วยงาน
4. มีความรู้ ความสามารถในการทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ เพื่อให้ระบบมี
คุณสมบัติที่ถูกต้องตรงตามความต้องการและสภาพการใช้งานของหน่วยงาน
5. มีความรู้ ความสามารถในการประสานงานให้ความรู้ด้านระบบงานทั้งภายในและภายนอก
ทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
6. สามารถให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ใช้ระบบงานเมื่อมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งานระบบ
เพือ่ ให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขและใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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

เลขประจาตัวสอบ........................................

ใบสมัครสาหรับพนักงานราชการทั่วไป
สานักประชาสัมพันธ์เขต 5

ติดรูปถ่าย
ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว
ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี

1. ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อและนามสกุล
สมัครตาแหน่ง
(นาย/นาง/นางสาว).................................................................................... ........................................................................................
วัน/เดือน/ปี พ.ศ. เกิด
....................................................
สถานที่เกิด (จังหวัด)
.....................................................
สถานภาพสมรส
 โสด  สมรส  หม้าย
การรับราชการทหาร
วันเดือนปีที่ออกบัตร.....................................หมดอายุ................................ .....................................................
ที่อยู่ที่ติดต่อได้............................................................................................
....................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์.......................................มือถือ......................................
E-mail Address.........................................................................................
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน



อายุ
..........ปี.........เดือน
เชื้อชาติ
...............................
สัญชาติ
...............................
ศาสนา
...............................

วุฒิการศึกษาตรงตามตาแหน่งที่สมัคร คือได้รับ......................................................................................................................................
สาขาวิชาเอก.................................................................โดยได้รับอนุญาตจากสถานศึกษาแล้ว (ภายในวันที่..........................................)
คือวันที่.....................เดือน...................................พ.ศ. ..................จากสถานศึกษาชื่อ............................................................................
ตั้งอยู่ ณ จังหวัด............................................................................ได้คะแนนเฉลีย่ สะสม..........................................................................
อาชีพปัจจุบัน....................................................................เหตุผลที่ (อยาก) ออกจากงาน........................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
2. ข้อมูลการศึกษาและฝึกอบรม
ปี พ.ศ.
จาก
ถึง

หลักสูตรเพิ่มเติม

สถานศึกษา/หน่วยงาน

ประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร/วิชาเอก/ฝึกอบรม

การฝึกอบรม

-23. ข้อมูลการทางานและประสบการณ์ทางาน (โปรดให้รายละเอียดของงานที่ทาในช่วง 3 ปีหลัง)
ปี พ.ศ.
ชื่อและที่อยู่
ตาแหน่งงานและ
เงินเดือน
ของหน่วยงาน
หน้าที่โดยย่อ
จาก
ถึง

สาเหตุที่ออกจากงาน

โปรดระบุความสาเร็จของงานที่ทาผ่านมาในช่วง 3 ปีหลัง

โปรดให้ความเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้รับ และอธิบายว่าประสบการณ์นั้น ๆ เป็นประโยชน์ต่องานที่สมัครในครั้งนี้

4. ข้อมูลความรู้ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)

5. บุคคลอ้างอิง (ขอให้ระบุชื่อบุคคลที่คุ้นเคยกับการทางานของท่าน เช่น ผู้บังคับบัญชาโดยตรง โปรดอย่าระบุชื่อบุคคลที่เป็น
ญาติหรือเพื่อน)
ชื่อและนามสกุล
ตาแหน่งปัจจุบัน
ที่ทางานปัจจุบันและโทรศัพท์
ระบุความสัมพันธ์กับท่าน

-36. ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานต่าง ๆ ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องมาพร้อมกับใบสมัคร รวม....................ฉบับ คือ
 รูปถ่ายขนาด 1 x 1.5 นิ้ว จานวน 3 รูป








สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ
สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
สาเนาวุฒิการศึกษา และสาเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคณ
ุ สมบัตติ ามที่ประกาศรับสมัคร เฉพาะวุฒิที่
ใช้สมัครสอบตามประกาศ จานวนอย่างละ 2 ฉบับ
สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – ชื่อสกุล
ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
สาเนาหลักฐานการผ่านการรับราชการทหาร (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จานวน 1 ฉบับ
หนังสือรับรองการผ่านงาน ตามแบบฟอร์มของกรมประชาสัมพันธ์ จานวน 1 ฉบับ

7. ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน ข้อ 8 แห่งระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ขอรับรองข้อความที่กล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความใดเป็นความเท็จหรือไม่ตรงกับความจริง
ให้ถือเป็นหลักฐานเพื่อเลิกจ้างข้าพเจ้าได้ทันที

ลงชื่อ............................................................ผูส้ มัคร
(............................................................)
ยื่นใบสมัครวันที่.................เดือน.................................พ.ศ. ................
ได้ตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ ที่ผู้สมัครสอบนามายื่นแล้ว
 ครบถ้วน
 มีปัญหา คือ
........................................................................................
........................................................................................
ลงลายมือชื่อ..............................................เจ้าหน้าทีร่ ับสมัคร
วันที่..............................................
ได้ชาระเงินจานวน......................................บาทถ้วนแล้ว
ลงลายมือชื่อ..............................................เจ้าหน้าที่การเงิน
วันที่..............................................

ชื่อหน่วยงานของนิติบุคคล (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. ๒๕64

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

หมายเหตุ

ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องระบุการมีประสบการณ์ในการผ่านงานให้ตรงตามตำแหน่งที่สมัคร
โดยระบุในหนังสือรับรองการผ่านงานให้ชัดเจน

ที่ ………………………….

ที่อยู่..............................................
......................................................
......................................................

หนังสือรับรองเพื่อสมัครสอบเลือกสรรเป็นพนักงานราชการกรมประชาสัมพันธ์
หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า นาย/นาง/นางสาว............................................................
รับราชการเป็น...............................................กรมประชาสัมพันธ์ ได้ผ่านงานด้าน...........................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ได้รับอัตราค่าจ้างเดือนละ..............................บาท เริ่มรับราชการตั้งแต่วันที่..................................................
ถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลาการปฏิบัติงาน.....................ปี....................เดือน
ให้ไว้ ณ วันที่..............เดือน................................พ.ศ.2564

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

หมายเหตุ

ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องระบุการมีประสบการณ์ในการผ่านงานให้ตรงตามตำแหน่งที่สมัคร
โดยระบุในหนังสือรับรองการผ่านงานให้ชัดเจน

