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มาตรฐานกําหนดตําแหนง
สายงาน

การประชาสัมพันธ

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบตั ิงานประชาสัมพันธ ซึ่งมีลักษณะงานทีป่ ฏิบัตเิ กี่ยวกับการ
สํารวจ รวบรวม รับฟงความคิดเห็นขาราชการ นิสิต นักศึกษา และประชาชน ศึกษาวิเคราะห เสนอแนะ
เกี่ยวกับการดําเนินงานประชาสัมพันธ เก็บรวบรวมขอมูลและขาวสารตาง ๆ จัดทําขาวสาร เอกสารความรูใน
ดานตางๆ เพื่อประโยชนในการดําเนินงานประชาสัมพันธ ดําเนินงานประชาสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ เชน
จัดปาฐกถา อภิปราย สัมมนา จัดนิทรรศการ เพื่อเผยแพรขาวสาร ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงาน
หรือผลงานของหนวยงาน หรือมหาวิทยาลัย/สถาบัน หรือของรัฐบาล และปฏิบัตหิ นาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ชื่อและระดับของตําแหนง
ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ คือ
นักประชาสัมพันธ 3 ระดับ 3
นักประชาสัมพันธ 4 ระดับ 4
นักประชาสัมพันธ 5 ระดับ 5
นักประชาสัมพันธ 6 ระดับ 6
นักประชาสัมพันธ 7 ระดับ 7
นักประชาสัมพันธ 8 ระดับ 8
นักประชาสัมพันธ 9 ระดับ 9
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ชื่อตําแหนง

นักประชาสัมพันธ 3

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานประชาสัมพันธทยี่ ากพอควร โดยมีคูมือ หรือแนวปฏิบตั ิ หรือคําสั่งอยางกวางๆ และ
อยูภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทีย่ ากพอควรเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ โดยปฏิบตั ิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
เชน สํารวจ รวบรวม รับฟงความคิดเห็นของขาราชการ นิสิต นักศึกษา และประชาชน รวบรวมขอมูลขาวสาร
ตาง ๆ ชวยจัดทําขาวสาร เอกสารความรูดานตาง ๆ เพื่อใชในการประชาสัมพันธ ดําเนินงานประชาสัมพันธใน
รูปแบบตาง ๆ เชน จัดปาฐกถา อภิปราย สัมมนา จัดนิทรรศการเพือ่ เผยแพรใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานหรือผลงานของหนวยงานหรือมหาวิทยาลัยหรือของรัฐบาล ชี้แจงตอบปญหาขอของใจเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน ชวยศึกษาวิเคราะห เสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงานประชาสัมพันธ และปฏิบัติหนาที่อนื่
ที่เกี่ยวของ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมตํา่ กวานี้
ความรูความสามารถที่ตอ งการ
1.มีความรูความสามารถในงานประชาสัมพันธอยางเหมาะสมแกการปฏิบัตงิ านในหนาที่
2.มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่
3.มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งของ
ประเทศไทย
4.มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
5.มีความสามารถในการศึกษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล
6.มีความสามารถในการติดตอประสานงาน
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ชื่อตําแหนง

นักประชาสัมพันธ 4

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานประชาสัมพันธทยี่ าก โดยมีคูมือ หรือแนวปฏิบัติ หรือคําสั่งอยางกวางๆและอยูภายใตการ
กํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ โดยปฏิบตั ิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน
สํารวจ รวบรวม รับฟงความคิดเห็นของขาราชการ นิสิต นักศึกษา และประชาชน จัดทําขาวสาร เอกสารความรู
ดานตาง ๆ เพื่อใชในการประชาสัมพันธ ดําเนินงานประชาสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ เชน จัดปาฐกถา อภิปราย
สัมมนา จัดนิทรรศการ เพือ่ เผยแพรใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงานหรือผลงานของหนวยงาน
หรือมหาวิทยาลัยหรือของรัฐบาล ชี้แจงตอบปญหาขอของใจ เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานของหนวยงาน พิจารณา
ศึ ก ษา วิเ คราะห ทํา ความเห็ น สรุ ป รายงาน เสนอแนะเกี่ย วกั บการดํา เนิ น งานประชาสั มพั นธ เป นตน
ใหคําปรึก ษาแนะนํา ในการปฏิ บั ติง านแกเ จ าหนาที่ ร ะดับรองลงมาและแกนั ก ศึกษาที่มาฝ กปฏิบัติ ง าน
ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆเกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏิบัตหิ นาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักประชาสัมพันธ 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
ความรูความสามารถที่ตอ งการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักประชาสัมพันธ 3 แลว จะตอง
1.มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตางๆ ของหนวยงานทีส่ ังกัด
2.มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนําและเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ
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ชื่อตําแหนง

นักประชาสัมพันธ 5

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานประชาสัมพันธทคี่ อนขางยากมาก โดยใชความคิดริเริ่มบาง มีคูมือ แนวปฏิบตั ิ หรือคําสั่ง
ในบางกรณีและอยูภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมากและปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทีค่ อ นขางยากมากเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ โดยปฏิบัตหิ นาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยาง เชน ควบคุมรับผิดชอบการบริการขาวสาร การสํารวจ รับฟงความคิดเห็นของขาราชการ นิสิต
นักศึกษาและประชาชน จัดทําเอกสารขาวสารตาง ๆ ควบคุม และดําเนินงานประชาสัมพันธเพือ่ เผยแพรให
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงาน ศึกษา คนควา วิเคราะหหรือสังเคราะหงานทางดานประชาสัมพันธ
เผยแพรผลงานทางดานประชาสัมพันธ ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับ
รองลงมาและแกนักศึกษาทีม่ าฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรือ่ งตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติ
หนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักประชาสัมพันธ 3 หรือนักประชาสัมพันธ 4 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักประชาสัมพันธ 3 และไดดํารงตําแหนงไมตํา่ กวาระดับ 3 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
3. ไดรับปริญญาเอกหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
ความรูความสามารถที่ตอ งการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักประชาสัมพันธ 4 แลว จะตอง
1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล
2. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
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นักประชาสัมพันธ 6

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานประชาสัมพันธที่ยากมาก โดยตองใชความคิดริเริม่ ในงานที่มีแนวปฏิบตั ินอยมาก และ
อยูภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานประชาสัมพันธ โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรูความสามารถ
ความชํ า นาญงานและประสบการณ สู ง ต อ งคิ ด ริ เ ริ่ ม กํ า หนดแนวทางการทํ า งาน แก ไ ขป ญ หาในงานที่
รับผิดชอบใหสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทีต่ อ งใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานประชาสัมพันธ
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน จัดทําแผนงานประชาสัมพันธ พิจารณา ศึกษา
วิเคราะห ปญหา การดําเนินงานประชาสัมพันธเพื่อเสนอแนะ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงวิธีการดําเนินงาน
ประชาสัมพันธ ควบคุมรับผิดชอบในการจัดทําขาวสาร เอกสารเกี่ยวกับความรูดานตาง ๆ เพื่อใชในการ
ประชาสัมพันธ ควบคุมรับผิดชอบและดําเนินการประชาสัมพันธเพือ่ เผยแพรใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การดําเนินงานหรือผลงานของหนวยงานหรือมหาวิทยาลัยหรือของรัฐบาล ศึกษา คนควา วิเคราะหหรือ
สังเคราะห หรือวิจัยงานทางดานประชาสัมพันธ เปนตน เผยแพรผลงานทางดานประชาสัมพันธ ทําความเห็น
สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ จัดทําเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับงาน
ในความรับผิดชอบ ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแก
นักศึกษาที่มาฝกปฏิบตั ิงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆเกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการ
ตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สงั กัด และปฏิบัติ
หนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักประชาสัมพันธ 3 หรือนักประชาสัมพันธ 4 หรือ
นักประชาสัมพันธ 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักประชาสัมพันธ 3 หรือนักประชาสัมพันธ 4 หรือ
นักประชาสัมพันธ 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดย
จะตองปฏิบตั ริ าชการเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตอ งการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักประชาสัมพันธ 5 แลวจะตองมีความสามารถในการริเริ่ม
ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณ
ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548
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ชื่อตําแหนง

นักประชาสัมพันธ 7

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ควบคุมการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ ที่มีขอบเขตเนื้อหาของงาน
หลากหลาย และมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนคอนขางมาก โดยตองกําหนดแนวทางการทํางานที่
เหมาะสมกับสถานการณ กํากับ ตรวจสอบผูปฏิบตั ิงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และ
ปฏิบัติหนาทีอ่ ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานประชาสัมพันธ โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู ความสามารถ
ความชํานาญงานและประสบการณสูงมาก โดยตองคิดริเริ่มปรับเปลี่ยนแนวทางใหเหมาะสมสอดคลองกับ
สถานการณที่เกิดขึ้นใหมๆ และแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานประชาสัมพันธ
สูงมาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยเพื่อพัฒนาแนวทางวิธีการใน
งานประชาสัมพันธ ศึกษา คนควา วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัยเพื่อกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ
ศึกษา คนควา หาวิธีการในการแกไขปญหาเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ เปนตน พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมอื
เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ เขารวมประชุมและชีแ้ จงรายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ ฝกอบรมเผยแพร
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานในความรับผิดชอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหาและ
ชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมใน
การกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด และปฏิบัติหนาที่อนื่ ที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัตงิ านดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดแผนงาน
มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไขปญหา
ขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักประชาสัมพันธ 3 หรือนักประชาสัมพันธ 4 หรือ
นักประชาสัมพันธ 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักประชาสัมพันธ 3 หรือนักประชาสัมพันธ 4 หรือ
นักประชาสัมพันธ 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดย
จะตองปฏิบตั ริ าชการเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
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ความรูความสามารถที่ตอ งการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักประชาสัมพันธ 6 แลว จะตองมีความสามารถใน
การบริหารและจัดระบบงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณสงู มาก ตลอดจนมีความรู
ความเขาใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล และปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548
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ชื่อตําแหนง

นักประชาสัมพันธ 8

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ซึ่งมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานประชาสัมพันธที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขนั้ ตอนการทํางานยุงยากซับซอนมาก โดยตอง
ปรับเปลี่ยนแนวทางการทํางานใหเหมาะสมกับสถานการณใหม แกไขปญหาในงาน ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบ
ผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อนื่ ตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานประชาสัมพันธ โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู ความสามารถ
ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมากเปนพิเศษ โดยตองคิดริเริ่มพัฒนาแนวทางใหเหมาะสมเพื่อหา
วิ ธีการใหมๆ มาใช ในการปฏิ บั ติงาน ตลอดจนแก ไ ขปญหาและตั ดสิ นใจในงานที่รั บ ผิ ดชอบใหสํา เร็จ ตาม
วัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานประชาสัมพันธ
สูงมากเปนพิเศษ โดยปฏิบตั ิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดการ
พัฒนาเทคนิควิธีการในงานประชาสัมพันธใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ศึกษา คนควา วิเคราะหหรือ
สังเคราะห หรือวิจัยเพื่อใหขอ เสนอแนะในการกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ
ควบคุมตรวจสอบการปฏิบตั ิงานประชาสัมพันธใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด ทําความเห็น สรุปรายงาน
ใหคําปรึกษา เสนอแนะการดําเนินการเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ ศึกษา คนควาหาวิธีการในการแกไขปญหา
เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ เปนตน พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ เขารวม
ประชุมและชีแ้ จงรายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ
และวิธีการของงานในความรับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานใน
หนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรบั แตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและ
แผนงานของหนวยงานที่สงั กัด และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักประชาสัมพันธ 3 หรือนักประชาสัมพันธ 4 หรือ
นักประชาสัมพันธ 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
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2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักประชาสัมพันธ 3 หรือนักประชาสัมพันธ 4 หรือ
นักประชาสัมพันธ 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป
โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักประชาสัมพันธ 7 แลว จะตองมีความชํานาญ
งานในหนาที่และมีประสบการณสูงมากเปนพิเศษ

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548

32-9

ชื่อตําแหนง

นักประชาสัมพันธ 9

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ซึ่งมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานประชาสัมพันธที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนมากเปน
พิเศษ ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่
อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผูเชี่ยวชาญในงานประชาสัมพันธ โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู ความสามารถ
ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูง และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับโดยตองคิดริเริ่ม
ยกเลิกหรือกําหนดขั้นตอนและตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากรที่จะนํามาใชเพื่อใหการดําเนินงานตามแผนงาน
โครงการสําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงค ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ และปฏิบัติ
หนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทีต่ องใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงทางดานประชาสัมพันธ
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเริ่มการดําเนินงานวิจัยตางๆ ในงานประชาสัมพันธ
ปฏิบัติงานวิจยั ที่กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิควิธีการใหมที่เปนประโยชนตองานประชาสัมพันธ ศึกษา
วิเคราะห สังเคราะหและวิจยั เพื่อวางหลักเกณฑในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผลรวมทั้งกําหนดวิธีการและ
ระเบียบปฏิบตั ิทางดานประชาสัมพันธ ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห และวิจัยเพื่อพัฒนาระบบหรือมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานประชาสัมพันธ ศึกษา วิเคราะห วิจัยเพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับปญหาที่มีความยุงยากมากและ
มีขอบเขตกวางขวางมากทางดานประชาสัมพันธและแนวทางแกไขปญหา ติดตามความกาวหนาทางวิชาการ
ดานประชาสัมพันธและในดานที่เกี่ยวของ และนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน เปน
ที่ปรึกษาในโครงการวิจัยทางดานประชาสัมพันธ เปนตน ใหการบริการและเผยแพรความรูทางดานประชาสัมพันธ
ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง
เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด เปนผูแทนของมหาวิทยาลัย/สถาบัน
หรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธทั้งในและตางประเทศ
และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่กําหนด
นโยบายการปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา
ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รบั ผิดชอบ
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักประชาสัมพันธ 3 หรือนักประชาสัมพันธ 4 หรือ
นักประชาสัมพันธ 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักประชาสัมพันธ 3 หรือนักประชาสัมพันธ 4 หรือ
นักประชาสัมพันธ 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดย
จะตองปฏิบตั ริ าชการเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักประชาสัมพันธ 8 แลว
1.ในฐานะผูเชี่ยวชาญจะตองมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณสูง โดยมีผลงานที่แสดงความเปน
ผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับ และมีความสามารถในการใหคําปรึกษาแนะนําดานงานประชาสัมพันธแกหนวยงานที่
สังกัดและสวนราชการที่เกี่ยวของ
2. ในฐานะหัวหนาหนวยงานจะตองมีความรูและประสบการณเปนพิเศษ และมีความสามารถในการ
ใหปรึกษาแนะนําดานงานประชาสัมพันธแกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เกี่ยวของ
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