
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 
 

สายงาน           วิชาการประชาสัมพันธ์ 

 

ลักษณะงานโดยทั่วไป   

  สายงานนีค้ลุมถึงตําแหน่งต่าง ๆ  ท่ีปฏิบติังานทางวิชาการประชาสมัพนัธ์ ซ่ึงมีลกัษณะ 

งานท่ีปฏิบติัเกี่ยวกบัการศึกษา  วิเคราะห์   วิจยั  วางแผนเร่ืองการประชาสมัพนัธ์  โดยรวบรวมข้อคิดเห็น 

ของประชาชน  ท่าที  ความรู้สึกท่ีแสดงออก  หรือปัญหาข้อขดัข้องต่าง ๆ  ท่ีเกี่ยวข้องกบัการดําเนินงาน 

ประชาสมัพนัธ์ เพ่ือเสนอแนะฝ่ายบริหาร พิจารณา วางหลกัเกณฑ์ ปรับปรุงและแก้ไขระเบียบวิธีการ

ปฏิบติังานประชาสมัพนัธ์ให้เหมาะสม  และสมัพนัธ์กบันโยบายของประเทศตลอดจนการเก็บรวบรวม

ข้อมูล  สถิติต่าง ๆ  เพ่ือประโยชน์ในการดําเนินการดงักล่าว  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 

ช่ือและระดับของตําแหน่ง 

ตําแหน่งในสายงานนีมี้ช่ือและระดบัของตําแหน่ง  ดงันี ้คือ 

  นกัวิชาการประชาสมัพนัธ์   3  ระดบั   3  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

  นกัวิชาการประชาสมัพนัธ์  4   ระดบั   4  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

   นกัวิชาการประชาสมัพนัธ์   5  ระดบั   5  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

  นกัวิชาการประชาสมัพนัธ์  6   ระดบั  6  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

นกัวิชาการประชาสมัพนัธ์  7   ระดบั  7  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 
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ช่ือตําแหน่ง    นักวิชาการประชาสัมพันธ์  3 

ตําแหน่งประเภท     ทั่วไป 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานขัน้ต้นเกี่ยวกบัวิชาการประชาสมัพนัธ์  ภายใต้การกํากบัตรวจสอบโดยใกล้ชิด 

และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  เป็นเจ้าหน้าท่ีขัน้ต้น  ทําหน้าท่ีรวบรวมข้อมูล สถิติ  ข้อคิดเห็น  ท่าที  ความรู้สึกของ 

ประชาชนท่ีแสดงออก หรือจากสื่อมวลชนต่าง ๆ  และปัญหาข้อขดัข้องต่าง ๆ  และปัญหาข้อข้องต่าง ๆ  

ท่ีเกี่ยวข้องกบัการดําเนินงานด้านประชาสมัพนัธ์แห่งชาติ  สํารวจกิจกรรมเกี่ยวกบัการประชาสมัพนัธ์  

นํามาประมวลสรุปเพ่ือเสนอแนะฝ่ายบริหาร ช่วยนกัวิชาการประชาสมัพนัธ์ระดบัสูง  ศึกษา  ค้นคว้าเร่ือง

ต่าง ๆ  ประกอบการวิเคราะห์วิจยั วางแผนการประชาสมัพนัธ์ และเพ่ือประกอบการพิจารณา วาง 

หลกัเกณฑ์และปรับปรุงแก้ไขระเบียบวิธีการปฏิบติัต่าง ๆ  เกี่ยวกบัการประชาสมัพนัธ์  เป็นต้น   และปฏิบติั

หน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

 ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านีท้างสื่อสารมวลชน  วารสารศาสตร์   

นิเทศศาสตร์ ประชาสมัพนัธ์  การบริหาร  รัฐประศาสนศาสตร์  บริหารธุรกิจ  อกัษรศาสตร์  สารสนเทศ  

การจดัการ  การโฆษณา  คอมพิวเตอร์  การท่องเท่ียว  การโรงแรม  ภาษาต่างประเทศ  หรือทางอื่นท่ี ก.ท.

กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนีไ้ด้   

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

1. มีความรู้ในวิชาการประชาสมัพนัธ์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบติังานในหน้าท่ี 

2. มีความรู้ความเข้าใจในกฏหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฏหมายว่าด้วย 

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฏหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบงัคบัอืน่ท่ีใช้ในการปฏิบติังานในหน้าท่ี 

  3.  มีความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัเหตุการณ์ปัจจุบนัในด้านการเมือง  เศรษฐกิจ  และสงัคม   

โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย 

  4.  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบติังานในหน้าท่ี 

  5.  มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล  วิเคราะห์ปัญหา  และสรุปเหตุผ 
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ช่ือตําแหน่ง    นักวิชาการประชาสัมพันธ์  4 

ตําแหน่งประเภท     ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานวิชาการประชาสมัพนัธ์ท่ีค่อนข้างยากมาก โดยไม่จําเป็นต้องมีผู้กํากบั

ตรวจสอบหรือภายใต้การตรวจสอบบ้าง  หรือปฏิบติังานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบัแผนก  ซ่ึงมีหน้าท่ี

ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง  หรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงานซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ี

ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั รับผิดชอบงานวิชาการประชาสมัพนัธ์ โดย

ควบคุมตรวจสอบการปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ีหรือปกครองผู้ใต้บงัคบับญัชาจํานวนหน่ึง  และปฏิบติัหน้าท่ี

อื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานท่ีค่อนข้างยากมากเกี่ยวกบัวิชาการประชาสมัพนัธ์  โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใด 

อย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง  เช่น  ศึกษา  และวิเคราะห์เร่ืองการประชาสมัพนัธ์  และปัญหาข้อขดัข้องในการ 

ดําเนินงานประชาสมัพนัธ์  สํารวจกิจกรรมเกี่ยวกบัการประชาสมัพนัธ์  ท่าทีของประชาชนต่อนโยบายของ 

รัฐบาลและสาเหตุวิธีการท่ีจะเข้าถึงประชาชน เป็นต้น ให้คําปรึกษาแนะนํา ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ือง 

ต่าง ๆ  เก่ียวกับงานในหน้าท่ีและปฏิบตัิหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

  ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้ว ยงัทําหน้าท่ี 

ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุง แก้ไข 

ติดตาม  ประเมินผล  และแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้วย 

  ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงานปฏิบติังานตามท่ีได้รับ 

มอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนกัวิชาการประชาสมัพนัธ์  3  และได้ดํารง 

ตําแหน่งในระดบั 3  หรือท่ี  ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2  ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังาน

วิชาการประชาสมัพนัธ์  หรืองานอืน่ท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี กําหนด 2 ปี ให้ลดเป็น 1 ปี 

สําหรับผู้มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามข้อ 2 หรือ 

 2. ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านีท้างสื่อสารมวลชน  วารสารศาสตร์   

นิเทศศาสตร์ ประชาสมัพนัธ์  การบริหาร  รัฐประศาสนศาสตร์  บริหารธุรกิจ  อกัษรศาสตร์  สารสนเทศ  

การจดัการ  การโฆษณา  คอมพิวเตอร์  การท่องเท่ียว  การโรงแรม  ภาษาต่างประเทศ  หรือทางอื่นท่ี ก.ท.

กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนีไ้ด้ 
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- 2 - 

 

 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบันกัวิชาการประชาสมัพนัธ์  3  แล้ว จะต้อง 

1. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่าง ๆ  ของส่วนราชการท่ีสงักดั 

2. มีความสามารถในการจดัทําแผนงาน   ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คําปรึกษาแนะนํา  

และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบติังานท่ีอยู่ในความรบัผิดชอบ 

3. มีความสามารถในการปกครองบงัคบับญัชา 

4. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
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ช่ือตําแหน่ง                              นักวิชาการประชาสัมพันธ์   5 

ตําแหน่งประเภท     ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบัแผนก ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและ 

คุณภาพของงานสูงมาก หรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบ

และคุณภาพของงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั รับผิดชอบงานวิชาการประชาสมัพนัธ์ โดยควบคุมตรวจสอบ

การปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ีหรือปกครองผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาจํานวนพอสมควร  หรือปฏิบติังานวิชาการ

ประชาสมัพนัธ์ท่ียากมากโดยไม่จําเป็นต้องมีผู้กํากบัตรวจสอบ และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รบัมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานท่ียากมากเกี่ยวกบัวิชาการประชาสมัพนัธ์  โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอยา่งหน่ึง

หรือหลายอย่าง เช่น พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ และดําเนินการ

เกี่ยวกบัการประชาสมัพนัธ์  สํารวจประชามติ  สํารวจกิจกรรม วิเคราะห์ผลงานจากการดําเนินงาน 

ประชาสมัพนัธ์ในรูปต่าง ๆ  เป็นต้น   ฝึกอบรมและให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบั

รองลงมา  ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ  เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน  นอกจากอาจปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้ว ยงัทําหน้าท่ี 

ติดต่อประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  ควบคุม  ตรวจสอบให้คําปรึกษา  แนะนํา  ปรับปรุง แก้ไข 

ติดตามประเมินผล  และแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

  ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงานปฏิบติังานตามท่ีได้รับ 

มอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนกัวิชาการประชาสมัพนัธ์  3  หรือนกัวิชาการ 

ประชาสมัพนัธ์ 4 ข้อ 2  และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั 4 หรือท่ี  ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ปี 

โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานวิชาการประชาสมัพนัธ์  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 

1 ปี หรือ 

2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนกัวิชาการประชาสมัพนัธ์  3  และได้ดํารง 

ตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดบั  3  หรือท่ี  ก.จ.  เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  4  ปี   โดยจะต้องปฏิบติัราชการ

เกี่ยวกบังานวิชาการประชาสมัพนัธ์  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี  กําหนดเวลา 4 ปี ให้

ลดเป็น 3 ปี สําหรับผู้มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตกแหน่งนกัวิชาการประชาสมัพนัธ์ 4  ข้อ 2  
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบันกัวิชาการประชาสมัพนัธ์  4  แล้ว  จะต้อง 

1. มีความรู้ความเข้าใจในหลกัการบริหารงานบุคคล 

2. มีความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 
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ช่ือตําแหน่ง    นักวิชาการประชาสัมพันธ์  6 

ตําแหน่งประเภท     ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบักอง  ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพ 

ของงานสูงหรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของ 

งานเทียบได้ระดบัเดียวกนั  รับผิดชอบงานวิชาการประชาสมัพนัธ์  โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วยและ 

ปกครองผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาจํานวนมากพอสมควร  หรือปฏิบติังานวิชาการประชาสมัพนัธ์ในลกัษณะ

ผู้ ชํานาญการหรือผู้มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั  และปฏิบติัหน้าท่ี

อื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานท่ีจ้องใช้ความชํานาญเกี่ยวกบัวิชาการประชาสมัพนัธ์ โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใด 

อย่างหน่ึง หรือหลายอย่าง เช่น พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและ

ดําเนินการเกี่ยวกบัการสํารวจประชามติ  สํารวจกิจกรรม  วิเคราะห์ผลงานจากการดําเนินการงาน 

ประชาสมัพนัธ์  เพ่ือเสนอแนะประกอบการพิจารณาปรบัปรุงกิจกรรมเกี่ยวกบัการประชาสมัพนัธ์  เป็นต้น 

ฝึกอบรมให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา  ตอบปัญหา และชีแ้จงเร่ือง

ต่าง ๆ  เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ  ตามท่ีได้รับแต่งตัง้เข้าร่วมประชุมในการ

กําหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการท่ีสงักดั  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน  นอกจากอาจปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นแล้ว  ยงัทําหน้าท่ี

กําหนดนโยบายการปฏิบติังาน พิจารณาวางอตัรากําลงัเจ้าหน้าท่ีและงบประมาณของหน่วยงานท่ี 

รับผิดชอบติดต่อประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  วินิจฉยั  ส ัง่การ  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้

คําปรึกษาแนะนําปรับปรุงแก้ไข  ติดตามประเมินผล  และแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ี

รับผิดชอบด้วย 

  ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน  ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงานปฏิบติังานตามท่ีได้

มอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนกัวิชาการประชาสมัพนัธ์  3  หรือตําแหน่ง 

นกัวิชาการประชาสมัพนัธ์ 4 ข้อ 2 และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั 5  หรือท่ี ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  

2  ปีโดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานวิชาการประชาสมัพนัธ์  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อย

กว่า 1  ปี  หรือ 
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2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนกัวิชาการประชาสมัพนัธ์ 3 หรือตําแหน่ง 

นกัวิชาการประชาสมัพนัธ์ 4 ข้อ 2 และได้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดบั 4 หรือท่ี ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่

น้อยกว่า  4 ปีโดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานวิชาการประชาสมัพนัธ์ หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้ว

ไม่น้อยกว่า 1  ปี 
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบันกัวิชาการประชาสมัพนัธ์  5   แล้ว จะต้อง 

1. มีความสามารถในการบริหารงานและจดัระบบงาน 

2. มีความสามารถในการริเร่ิม  ปรบัปรุงนโยบายและแผน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

ก.จ.กําหนดเมื่อวันที่  21  มิถนุายน  2545 

และแก้ไขเพิม่เติมตามมติ ก.จ. ครัง้ที่  6/2548  เมื่อวันที่  23  มิถนุายน  2548 



 

ช่ือตําแหน่ง                                       นักวิชาการประชาสัมพันธ์  7         

ตําแหน่งประเภท     ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

                       บริหารงานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบักอง  ซ่ึงมีหน้าท่ีความรบัผิดชอบ  และคุณภาพ 

ของงานสูงมาก  หรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงานซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและ

คุณภาพของงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั  รับผิดชอบงานวิชาการประชาสมัพนัธ์  โดยควบคุมหน่วยงาน

หลายหน่วยและปกครองผู้ใต้บงัคบับญัชาจํานวนมาก  หรือปฏิบติังานวิชาการประชาสมัพนัธ์ในลกัษณะ

ผู้ ชํานาญการพิเศษ  หรือผู้มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั  และปฏิบติั

หน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานท่ีต้องใช้ความชํานาญเป็นพิเศษเกี่ยวกบัวิชาการประชาสมัพนัธ์  โดยปฏิบติั 

หน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่าง เช่น พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั ทําความเห็นสรุปรายงาน 

เสนอแนะ  วางแผนและดําเนินการเกี่ยวกบัการสํารวจประชามติ  สํารวจกิจกรรมวิเคราะห์ผลงานจากการ

ดําเนินงานประชาสมัพนัธ์  เพ่ือเสนอแนะประกอบการพิจารณาปรับปรุงกจิกรรมเกี่ยวกบัการ

ประชาสมัพนัธ์เป็นต้น  ให้ข้อเสนอแนะในการกําหนดนโยบายหลกัเกณฑ์ในการปฏิบติังานวิชาการ

ประชาสมัพนัธ์ ฝึกอบรมให้คําปรึกษาแนะนําตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ  เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี  เข้า

ร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ  ตามท่ีได้รับแต่งตัง้เข้าร่วมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของ

ส่วนราชการท่ีสงักดั  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้ว ยงัทําหน้าท่ี 

กําหนดนโยบายปฏิบติังาน  พิจารณาวางอตัรากําลงัเจ้าหน้าท่ีและงบประมาณของหน่วยงานท่ีรับผดิชอบ 

ติดต่อประสานงาน วางแผน  มอบหมายงาน วินิจฉยั  ส ัง่การ  ควบคุม  ตรวจสอบ   ให้คําปรึกษาแนะนํา 

ปรับปรุงแก้ไข  ติดตามประเมินผล  และแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้วย 

  ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน  ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ปฏิบติังานตามท่ีได้รับ 

มอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนกัวิชาการประชาสมัพนัธ์ 3 หรือตําแหน่ง 

นกัวิชาการประชาสมัพนัธ์ 4 ข้อ 2 และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั 6 หรือท่ี ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 

2 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานวิชาการประชาสมัพนัธ์  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อย

กว่า 1 ปี หรือ 
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 2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนกัวิชาการประชาสมัพนัธ์  3  หรือนกัวิชาการ 

ประชาสมัพนัธ์ 4 ข้อ 2 และได้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดบั 5 หรือท่ี ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี

โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานวิชาการประชาสมัพนัธ์ หรืองานอืน่ท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบันกัวิชาการประชาสมัพนัธ์ 6 แล้ว จะต้อง 

มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาลและปัญหาด้านการเมืองเศรษฐกิจและสงัคม

ของประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก.จ.กําหนดเมื่อวันที่  21  มิถนุายน  2545 

และแก้ไขเพิม่เติมตามมติ ก.จ. ครัง้ที่  6/2548  เมื่อวันที่  23  มิถนุายน  2548 


	สายงาน           วิชาการประชาสัมพันธ์
	ลักษณะงานโดยทั่วไป
	งานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา  วิเคราะห์   วิจัย  วางแผนเรื่องการประชาสัมพันธ์  โดยรวบรวมข้อคิดเห็น

	ชื่อและระดับของตำแหน่ง
	ตำแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตำแหน่ง  ดังนี้ คือ
	นักวิชาการประชาสัมพันธ์   3  ระดับ   3  ตำแหน่งประเภททั่วไป

	ตำแหน่งประเภท     ทั่วไป
	หน้าที่ความรับผิดชอบ
	ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับวิชาการประชาสัมพันธ์  ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิด
	และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
	เป็นเจ้าหน้าที่ขั้นต้น  ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูล สถิติ  ข้อคิดเห็น  ท่าที  ความรู้สึกของ
	ประชาชนที่แสดงออก หรือจากสื่อมวลชนต่าง ๆ และปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ และปัญหาข้อข้องต่าง ๆ

	คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
	ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
	ชื่อตำแหน่ง    นักวิชาการประชาสัมพันธ์  4

	ตำแหน่งประเภท     ทั่วไป
	หน้าที่และความรับผิดชอบ
	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
	ติดตาม  ประเมินผล  และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย
	ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ทำหน้าที่ช่วยหัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
	มอบหมาย

	คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
	ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
	ตำแหน่งประเภท     ทั่วไป
	หน้าที่และความรับผิดชอบ
	ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับแผนก ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและ
	คุณภาพของงานสูงมาก หรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได้ระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานวิชาการประชาสัมพันธ์ โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจำนวนพอสมควร  ห...

	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
	ติดตามประเมินผล  และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
	มอบหมาย

	คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
	ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
	ตำแหน่งประเภท     ทั่วไป
	หน้าที่และความรับผิดชอบ
	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
	คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

	ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
	ชื่อตำแหน่ง                                       นักวิชาการประชาสัมพันธ์  7

	ตำแหน่งประเภท     ทั่วไป
	บริหารงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง  ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบ  และคุณภาพ
	ของงานสูงมาก  หรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงานซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได้ระดับเดียวกัน  รับผิดชอบงานวิชาการประชาสัมพันธ์  โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วยและปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาจำนวนมาก  หรือปฏิบัติงานวิชาการประชาสัมพั...

	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
	ปรับปรุงแก้ไข  ติดตามประเมินผล  และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย
	มอบหมาย

	คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
	ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

