ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา
เรื่อง กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคล
เขารับราชการในตําแหนงนักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ ตําแหนงนักวิชาการเผยแพรปฏิบัติการ
ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ และตําแหนงนายชางโยธาปฏิบัติงาน
……………………………..
อาศัยอํ านาจตามความในขอ 4 ของหลั ก เกณฑ วิธี การและเงื่อ นไขในการสอบแขง ขั น
การขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแขงขันของหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร
1004.1/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 และขอ 6 ของประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ลงวันที่ 19 มิถุนายน
พ.ศ. 2563 เรื่ อ ง รั บ สมั ค รสอบแข ง ขั น เพื่ อ บรรจุ แ ละแต ง ตั้ ง บุ ค คลเข า รั บ ราชการในตํ า แหน ง
นั กอุตุนิ ย มวิท ยาปฏิบัติการ ตําแหนงนั ก วิช าการเผยแพรป ฏิบั ติการ ตําแหนงนัก วิช าการคอมพิว เตอร
ปฏิบัติการ และตําแหนงนายชางไฟฟาปฏิบัติงาน คณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันจึงกําหนดวัน เวลา
สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ดังตอไปนี้
(ก) กําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
1. ใหผูสมัครสอบเขาสอบเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงกอน ถา
ผูใดสอบไดคะแนนในแตละภาคไมต่ํากวารอยละ 60 จึงจะมีสิทธิเขาสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง
สําหรับวัน เวลา และสถานที่สอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหนง จะประกาศใหทราบในภายหลัง
2. ใหผูสมัครสอบเขาสอบเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง ในวันเสาร
ที่ 22 สิงหาคม 2563 รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศนี้
3. ใหผูสมัครสอบไปถึงสถานที่สอบกอนเริ่มสอบ 30 นาที และจะเรียกผูเขาสอบเขา
หองสอบกอนเวลาประมาณ 15 นาที เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบและใหผูเขาสอบนําอุปกรณที่
ตองใชในการสอบตามที่ระบุไวเทานั้น สวนกระดาษคําตอบจะตองใชกระดาษคําตอบที่ กรมอุตุนิยมวิทยา
จัดไวโดยเฉพาะ
(ข) ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
1. การสอบแขงขัน จะใชวิธีสอบขอเขียนตามที่กําหนดไวในหลักสูตรและวิธีการ
สอบแขงขัน ทั้งนี้ ใหผูเขาสอบปฏิบัติตามคําสั่ง ระเบียบ และวิธีการสอบตามที่กําหนด
2. ใหผูเขาสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
2.1 ผู เข า สอบจะต อ งแต งกายให สุ ภ าพเรี ย บรอ ย โดยห า มสวมกางเกงยี น ส
กางเกงขาสั้น เสื้อไมมีแขน รองเทาแตะ และใหประพฤติตนเปนสุภาพชนทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
2.2 เปนหนาที่ของผูสอบแขงขันที่จะตองทราบวัน เวลา สถานที่สอบ และหองสอบ

-22.3 ตอ งนํ าบัต รประจํา ตัว ประชาชน หรือ บั ตรอื่น ที่ท างราชการออกให ซึ่ ง
จะตองมีรูปถาย ลายมือชื่อ และเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก ระบุชัดเจน ไปในวันสอบ หากไมมีบัตร
ดังกลาวแสดงตนในการเขาสอบ กรรมการหรือเจาหนาที่คุมสอบจะไมอนุญาตใหเขาหองสอบ
2.4 การสอบขอเขียน
2.4.1 ผูสมัครสอบควรไปถึงสถานที่สอบกอนเวลาสอบไมนอยกวา 30 นาที
แตจะเขาหองสอบไดก็ตอเมื่อไดรับอนุญาตจากกรรมการ หรือเจาหนาที่คุมสอบแลว
2.4.2 ผูสมัครสอบที่ ไปถึงห องสอบหลังจากที่ไดเริ่มสอบแลว 30 นาที จะ
ไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบ
2.4.3 ผู ส มั ค รสอบจะต อ งนั่ ง สอบตามที่ นั่ ง สอบและห อ งสอบ ที่ ก รม
อุตุนิยมวิทยากําหนดให ผูใดนั่งสอบผิดที่ หรือผิดหองสอบจะไมไดรับการตรวจใหคะแนน
2.4.4 ผูสมัครสอบตองจัดหาเครื่องเขียน หรือวัสดุอุปกรณ ซึ่งประกาศไวใน
ตารางสอบไปเอง กระดาษคําตอบจะตองใชกระดาษคําตอบที่กรมอุตุนิยมวิทยาจัดไวใหโดยเฉพาะเทานั้น
2.4.5 หามนําตํารา หนังสือ เอกสาร หรือวัสดุอุปกรณอื่น ใดเขาหองสอบ
โดยเด็ดขาด เชน กระเปาสะพาย กระเปาถือสุภาพสตรี เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง เครื่องคํานวณ
เลข หรือเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทุกชนิด เชน โทรศัพทเคลื่อนที่ วิทยุติดตามตัว วิทยุสื่อสาร เปนตน
2.4.6 ตองเชื่อฟงและปฏิบั ติตามคําสั่งและคําแนะนําของกรรมการ หรือ
เจาหนาที่คุมสอบโดยเครงครัด
2.4.7 ไมอนุญาตใหออกจากหองสอบ จนกวาจะหมดเวลาสอบ
2.4.8 เมื่ออยูในห องสอบขณะสอบไมพูดหรือติดตอกั บผูเขาสอบอื่น หรื อ
บุคคลภายนอก เวนแตจะไดรับอนุญาตและอยูในความดูแลของกรรมการหรือเจาหนาที่คุมสอบ
2.4.9 ไมสูบบุหรี่ในหองสอบ
2.4.10 หามผูสมัครสอบ คัดลอกขอสอบ หรือนํ าแบบทดสอบ กระดาษคําตอบ
ตลอดจนวัสดุอุปกรณทุกชนิดที่ใชในการสอบออกจากหองสอบโดยเด็ดขาด หากฝาฝนจะถือวาทําการทุจริต
2.4.11 เมื่ อ หมดเวลาและกรรมการหรือ เจา หนา ที่ คุมสอบสั่ งให ห ยุ ดทํ า
คําตอบตองหยุดทันที แตจะออกจากหองสอบไดตอเมื่อกรรมการหรือเจาหนาที่คมุ สอบไดอนุญาตแลว
ทั้งนี้ ใหผูสมัครสอบนําเอกสารหลักฐานการรับสมัครมาในวันสอบ ดังนี้
1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรเจาหนาที่ของรัฐ หรือบัตรที่ทางราชการ
ออกให โดยมีรูปถายติดไวและมีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก ปรากฎชัดเจน
2) ใบสมัคร (ฉบับจริง) ที่พิมพจากอินเตอรเน็ต ติดรูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก
และไมสวมแวนตาดํา ถายไมเกิน 1 ป ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว พรอมลงลายมือชือ่ ในใบสมัครใหครบถวน
3) สําเนาปริญญาบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of
Records) ที่แสดงวาเปนผูมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยตองสําเร็จการศึกษาและไดรับ
อนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร จํานวนอยาละ 1 ฉบับ

-34) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เชน ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีชื่อนามสกุล ในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) เปนตน จํานวนอยางละ 1 ฉบับ
5) สําเนาหนังสือรับรองผลการสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. ระดับ
ปริญญาตรีหรือสูงกวา จํานวน 1 ฉบับ
สําเนาเอกสารทุกฉบับใหผูสมัครสอบเขียนคํารับรองวา “สําเนาถูกตอง” ลงชื่อ วันที่
และระบุเลขประจําตัวสอบกํากับไวมุมบนดานขวาทุกหนาของสําเนาเอกสาร และนําเอกสารใสซองขนาด
A4 พรอมจาหนาซองโดยระบุชื่อ – นามสกุล เลขประจําตัวสอบ
ผูใดไมปฏิบั ติตามระเบียบและวิธีการสอบนี้ หรือผูใดทุจริ ตหรือพยายามทุจริต จะ
ไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบ หรือใหยุติการสอบ และคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันจะพิจารณาให
เปนผูมีลักษณะตองหามที่จะเขารับราชการพลเรือนสามัญและจะดําเนินการตามกฎหมายอยางเด็ดขาด
3. เพื่อใหเปนไปตามมาตรการเฝาระวังและปองการการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใหผูเขาสอบปฏิบัติ ดังนี้
3.1 ตองใสหนากากอนามัย หรือหนากากผา ตลอดระยะเวลาในการสอบ
3.2 ใหความรวมมือในการตรวจวัดอุณหภูมิรางกายกอนการเขาหองสอบ
ผู ใดไมป ฏิ บั ติ ให เป น ไปตาม และผลการตรวจตามข อ 3.2 มี ค าเกิ น 37.5 องศา
เซลเซียส อาจไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบ
ประกาศ ณ วันที่
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สิงหาคม พ.ศ. 2563

นาวาอากาศเอก
(สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ)
อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

เอกสารแนบทาย
การสอบเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง

วัน เวลาสอบ

ตําแหนงและวิชาที่สอบ

วันเสารที่
ตําแหนงนักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ
22 สิงหาคม 2563 สอบเพื่อวัดความรูค วามสามารถที่ใชเฉพาะ
09.00-12.00 น. ตําแหนง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
วิชาฟสิกส คณิตศาสตร และอุตนุ ิยมวิทยา
(1) ทดสอบความรูพนื้ ฐานทางฟสิกสเกี่ยวกับ
เวกเตอร แรงและสมดุล จลศาสตร
พลศาสตร งานและพลังงานกลศาสตร คลื่น
เทอรโมไดนามิกส
(2) ทดสอบความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตร
เกี่ยวกับ พีชคณิตเชิงเสนและเมตริกซ
แคลคูลัส เรขาคณิตวิเคราะห ความนาจะเปน
และสถิติ
(3 ทดสอบความรูเกี่ยวกับอุตุนยิ มวิทยา
เบื้องตน

เลขประจําตัวสอบ

สถานที่สอบ

631001-631396

วิทยาลัย
เทคโนโลยี
กรุงเทพ

อุปกรณที่ใช
ในการสอบ
-ปากกาสีน้ําเงิน
(หามใชปากกา
ลบได)
-น้ํายาลบคําผิด
(หามใชเครือ่ ง
คํานวณเลข)

-2-

วัน เวลาสอบ

ตําแหนงและวิชาที่สอบ

เลขประจําตัวสอบ

สถานที่สอบ

วันเสารที่
ตําแหนงนักวิชาการเผยแพรปฏิบัติการ
632001-632225
22 สิงหาคม 2563 สอบเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะ
09.00-12.00 น. ตําแหนง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
(1) ความรูเกี่ยวกับ การประชาสัมพั น ธ และ
สื่อสารองคกร
(2) การสื่อ สารเพื่ อการประชาสั มพัน ธ และ
การประชาสัมพันธเชิงรุก
(3) สื่อสมัยใหมเพื่อการประชาสัมพันธ
(4) การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ
(5) จ ร ร ย า บ ร ร ณ ข อ ง นั ก วิ ช า ชี พ ก า ร
ประชาสัมพันธ

วิทยาลัย
เทคโนโลยี
กรุงเทพ

อุปกรณที่ใช
ในการสอบ
-ปากกาสีน้ําเงิน
(หามใชปากกา
ลบได)
-น้ํายาลบคําผิด
(หามใชเครื่อง
คํานวณเลข)

-3-

วัน เวลาสอบ

ตําแหนงและวิชาที่สอบ

เลขประจําตัวสอบ

สถานที่สอบ

วันเสารที่
ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 633001-6330098
22 สิงหาคม 2563 สอบเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะ
09.00-12.00 น. ตําแหนง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
(1) ความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
ระบบฮารดแวร (Hardware) ระบบซอฟทแวร
(Software) และระบบความมั่ น คงปลอดภั ย
คอมพิวเตอร (Security)
(2) ค ว า ม รู เกี่ ย ว กั บ ร ะ บ บ เค รื อ ข า ย
คอมพิวเตอร และการสื่อสารขอมูล
(3) ความรู เ กี่ ย วกั บ การเขี ย น โปรแกรม
คอมพิวเตอร
(4) ความรู เ กี่ ย วกั บ โครงสร า งการจั ด การ
ฐานขอมูล
(5) ความรูเกี่ ย วกั บ พระราชบั ญ ญั ติวา ด วย
การกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
พ.ศ. 2550 และกฎหมายที่เกี่ยวของ
(6) ความรู เ กี่ ย วกั บ น โยบ ายดิ จิ ทั ล เพื่ อ
เศรษฐกิจและสังคม

วิทยาลัย
เทคโนโลยี
กรุงเทพ

อุปกรณที่ใช
ในการสอบ
-ปากกาสีน้ําเงิน
(หามใชปากกา
ลบได)
-น้ํายาลบคําผิด
(หามใชเครื่อง
คํานวณเลข)

-4-

วัน เวลาสอบ

ตําแหนงและวิชาที่สอบ

เลขประจําตัวสอบ

สถานที่สอบ

วันเสารที่
ตําแหนงนายชางโยธาปฏิบตั งิ าน
634001-634008
22 สิงหาคม 2563 สอบเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะ
09.00-12.00 น. ตําแหนง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
(1) ท ดสอบ ความรู ค วาม สาม ารถทั่ วไป
เกี่ ย วกับ งานด า นโยธา ไดแ ก การเขีย นแบบ
ประมาณราคากอสราง การบริหารงานกอสราง
การตรวจและการควบคุมการกอสรางอาคาร
ถนน งานสาธารณูปโภค และการทดสอบวัสดุ
(2) ทดสอบความรูเกี่ ย วกั บ การสํา รวจและ
การเขี ย นแผนที่ ความรู พื้ น ฐาน เกี่ ย วกั บ
เครื่องหมายและมาตรฐานในการทําแผนที่
(3) ความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

วิทยาลัย
เทคโนโลยี
กรุงเทพ

อุปกรณที่ใช
ในการสอบ
-ปากกาสีน้ําเงิน
(หามใชปากกา
ลบได)
-น้ํายาลบคําผิด
(หามใชเครื่อง
คํานวณเลข)

