
 

 

 

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา 

เรื่อง  กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคล 

เขารับราชการในตําแหนงนักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ ตําแหนงนักวิชาการเผยแพรปฏิบัติการ 

ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ และตําแหนงนายชางโยธาปฏิบัติงาน 

…………………………….. 

  อาศัยอํานาจตามความในขอ 4 ของหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการสอบแขงขัน    

การข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันได และรายละเอียดเก่ียวกับการสอบแขงขันของหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 

1004.1/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 และขอ 6 ของประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ลงวันที่ 19 มิถุนายน  

พ.ศ. 2563 เรื่อง รับสมัครสอบแขงขันเพื่ อบรรจุและแตงตั้ งบุคคลเขารับราชการในตําแหน ง                

นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ ตําแหนงนักวิชาการเผยแพรปฏิบัติการ ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร

ปฏิบัติการ และตําแหนงนายชางไฟฟาปฏิบัติงาน คณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันจึงกําหนดวัน เวลา 

สถานที่สอบและระเบียบเก่ียวกับการสอบ ดังตอไปนี้ 

  (ก)  กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีสอบ 

 1. ใหผูสมัครสอบเขาสอบเพ่ือวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงกอน ถา

ผูใดสอบไดคะแนนในแตละภาคไมต่ํากวารอยละ 60 จึงจะมีสิทธิเขาสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง 

สําหรับวัน เวลา และสถานที่สอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหนง จะประกาศใหทราบในภายหลัง 

 2. ใหผูสมัครสอบเขาสอบเพ่ือวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง ในวันเสาร

ที่ 22 สิงหาคม 2563 รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศนี ้

 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 ดังนี ้

   2.1 ผู เขาสอบจะตองแตงกายใหสุภาพเรียบรอย โดยหามสวมกางเกงยีนส 

กางเกงขาสั้น เสื้อไมมีแขน รองเทาแตะ  และใหประพฤติตนเปนสุภาพชนทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี 

   2.2  เปนหนาที่ของผูสอบแขงขันที่จะตองทราบวัน เวลา สถานที่สอบ และหองสอบ 
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 2.3  ตองนําบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืนที่ทางราชการออกให  ซึ่ง

จะตองมีรูปถาย ลายมือชื่อ และเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก ระบุชัดเจน ไปในวันสอบ หากไมมีบัตร

ดังกลาวแสดงตนในการเขาสอบ กรรมการหรือเจาหนาที่คุมสอบจะไมอนุญาตใหเขาหองสอบ 

2.4  การสอบขอเขียน 

 2.4.1 ผูสมัครสอบควรไปถึงสถานที่สอบกอนเวลาสอบไมนอยกวา 30 นาที 

แตจะเขาหองสอบไดก็ตอเม่ือไดรับอนุญาตจากกรรมการ หรือเจาหนาที่คุมสอบแลว 

 2.4.2 ผูสมัครสอบท่ีไปถึงหองสอบหลังจากที่ไดเริ่มสอบแลว 30 นาที จะ

ไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบ 

 2.4.3 ผูสมัครสอบจะตองนั่งสอบตามที่นั่ งสอบและหองสอบ ท่ีกรม

อุตุนิยมวิทยากําหนดให ผูใดนั่งสอบผิดที่ หรือผิดหองสอบจะไมไดรับการตรวจใหคะแนน 

2.4.4 ผูสมัครสอบตองจัดหาเครื่องเขียน หรือวัสดุอุปกรณ ซึ่งประกาศไวใน

ตารางสอบไปเอง กระดาษคําตอบจะตองใชกระดาษคําตอบที่กรมอุตุนิยมวิทยาจัดไวใหโดยเฉพาะเทานั้น 

 2.4.5 หามนําตํารา หนังสือ เอกสาร หรือวัสดุอุปกรณอ่ืนใดเขาหองสอบ

โดยเด็ดขาด เชน กระเปาสะพาย กระเปาถือสุภาพสตรี เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง เครื่องคํานวณ

เลข หรือเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทุกชนิด เชน โทรศัพทเคลื่อนที่ วิทยุติดตามตัว วิทยุสื่อสาร เปนตน 

 2.4.6 ตองเชื่อฟงและปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของกรรมการ หรือ 

เจาหนาที่คุมสอบโดยเครงครดั 

 2.4.7 ไมอนุญาตใหออกจากหองสอบ จนกวาจะหมดเวลาสอบ 

2.4.8 เมื่ออยูในหองสอบขณะสอบไมพูดหรือติดตอกับผูเขาสอบอื่น หรือ

บุคคลภายนอก เวนแตจะไดรับอนุญาตและอยูในความดูแลของกรรมการหรือเจาหนาที่คุมสอบ 

 2.4.9 ไมสูบบุหรี่ในหองสอบ 

 2.4.10 หามผูสมัครสอบ คัดลอกขอสอบ หรือนําแบบทดสอบ กระดาษคําตอบ 

ตลอดจนวัสดุอุปกรณทุกชนิดที่ใชในการสอบออกจากหองสอบโดยเด็ดขาด หากฝาฝนจะถือวาทําการทุจริต 

 2.4.11 เมื่อหมดเวลาและกรรมการหรือเจาหนาที่คุมสอบสั่งใหหยุดทํา

คําตอบตองหยุดทันที แตจะออกจากหองสอบไดตอเมื่อกรรมการหรือเจาหนาที่คมุสอบไดอนุญาตแลว 

ทั้งนี้ ใหผูสมัครสอบนําเอกสารหลักฐานการรับสมัครมาในวันสอบ ดังนี ้

1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรเจาหนาที่ของรัฐ หรือบัตรท่ีทางราชการ

ออกให  โดยมีรูปถายติดไวและมีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก ปรากฎชัดเจน 

2) ใบสมัคร (ฉบับจริง) ที่พิมพจากอินเตอรเน็ต ติดรูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก

และไมสวมแวนตาดํา ถายไมเกิน 1 ป ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว พรอมลงลายมือชือ่ในใบสมัครใหครบถวน 

3) สําเนาปริญญาบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผลการศกึษา (Transcript of

Records) ที่แสดงวาเปนผูมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยตองสําเร็จการศึกษาและไดรับ

อนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร จํานวนอยาละ 1 ฉบับ 
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4) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เชน ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีชื่อ-

นามสกุล 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 

 ผูใดไมปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบนี้ หรือผูใดทุจริตหรือพยายามทุจริต จะ

ไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบ หรือใหยุติการสอบ และคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันจะพิจารณาให

เปนผูมีลักษณะตองหามที่จะเขารับราชการพลเรือนสามัญและจะดําเนินการตามกฎหมายอยางเด็ดขาด 

3. เพ่ือใหเปนไปตามมาตรการเฝาระวังและปองการการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใหผูเขาสอบปฏิบัติ ดังนี ้

 3.1 ตองใสหนากากอนามัย หรือหนากากผา ตลอดระยะเวลาในการสอบ 

 3.2 ใหความรวมมือในการตรวจวัดอุณหภูมิรางกายกอนการเขาหองสอบ 

 ผูใดไมปฏิบัติใหเปนไปตาม และผลการตรวจตามขอ 3.2 มีคาเกิน 37.5 องศา

เซลเซียส อาจไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบ 

ประกาศ  ณ วันที่  สิงหาคม  พ.ศ. 2563 

 นาวาอากาศเอก 

    (สมศักดิ์  ขาวสุวรรณ) 

 อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา 

3



เอกสารแนบทาย 

การสอบเพื่อวัดความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง 

วัน เวลาสอบ ตําแหนงและวิชาที่สอบ เลขประจําตัวสอบ สถานที่สอบ 
อุปกรณที่ใช 

ในการสอบ 

วันเสารที่ 

22 สิงหาคม 2563 

09.00-12.00 น. 

ตําแหนงนักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ 

สอบเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะ

ตําแหนง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 

วิชาฟสิกส คณิตศาสตร และอุตนุิยมวิทยา      

(1) ทดสอบความรูพืน้ฐานทางฟสิกสเก่ียวกับ

เวกเตอร แรงและสมดุล จลศาสตร  

พลศาสตร งานและพลงังานกลศาสตร คลื่น 

เทอรโมไดนามิกส 

(2)  ทดสอบความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตร

เก่ียวกับ พีชคณิตเชิงเสนและเมตริกซ  

แคลคูลัส เรขาคณิตวิเคราะห ความนาจะเปน 

และสถิต ิ

(3  ทดสอบความรูเก่ียวกับอุตุนยิมวิทยา

เบื้องตน  

631001-631396 วิทยาลัย

เทคโนโลยี

กรุงเทพ 

-ปากกาสนี้ําเงนิ 

(หามใชปากกา

ลบได) 

-น้ํายาลบคาํผิด 

(หามใชเครือ่ง

คํานวณเลข) 
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วัน เวลาสอบ ตําแหนงและวิชาที่สอบ เลขประจําตัวสอบ สถานที่สอบ 
อุปกรณที่ใช 

ในการสอบ 

วันเสารที่ 

22 สิงหาคม 2563 

09.00-12.00 น. 

ตําแหนงนักวิชาการเผยแพรปฏิบัติการ 

สอบเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะ

ตําแหนง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 

(1) ความรูเก่ียวกับการประชาสัมพันธ และ

สื่อสารองคกร 

(2) การสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ และ

การประชาสัมพันธเชิงรกุ 

(3) สื่อสมัยใหมเพื่อการประชาสัมพันธ 

(4) การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ 

(5) จ ร ร ย า บ ร ร ณ ข อ งนั ก วิ ช า ชี พ ก า ร

ประชาสัมพันธ 

632001-632225 วิทยาลัย

เทคโนโลยี

กรุงเทพ 

-ปากกาสนี้ําเงนิ 

(หามใชปากกา

ลบได) 

-น้ํายาลบคาํผิด 

(หามใชเครื่อง

คํานวณเลข) 
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วัน เวลาสอบ ตําแหนงและวิชาที่สอบ เลขประจําตัวสอบ สถานที่สอบ 
อุปกรณที่ใช 

ในการสอบ 

วันเสารที่ 

22 สิงหาคม 2563 

09.00-12.00 น. 

ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอรปฏบิัติการ 

สอบเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะ

ตําแหนง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 

(1) ความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 

ระบบฮารดแวร (Hardware) ระบบซอฟทแวร  

(Software) และระบบความมั่นคงปลอดภัย

คอมพิวเตอร (Security) 

(2)  ค ว า ม รู เ ก่ี ย ว กั บ ร ะ บ บ เค รื อ ข า ย

คอมพิวเตอร และการสื่อสารขอมูล 

(3)  ความรู เกี่ ย วกับการเขียน โปรแกรม

คอมพิวเตอร 

(4)  ความรูเก่ียวกับโครงสรางการจัดการ

ฐานขอมูล 

(5)  ความรูเก่ียวกับพระราชบัญญัติวาดวย

การกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร 

     พ.ศ. 2550 และกฎหมายที่เก่ียวของ 

(6)  ความรู เก่ี ยว กับน โยบายดิจิทั ล เพื่ อ

เศรษฐกิจและสังคม 

633001-6330098 วิทยาลัย

เทคโนโลยี

กรุงเทพ 

-ปากกาสนี้ําเงนิ 

(หามใชปากกา

ลบได) 

-น้ํายาลบคาํผิด 

(หามใชเครื่อง

คํานวณเลข) 
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วัน เวลาสอบ ตําแหนงและวิชาที่สอบ เลขประจําตัวสอบ สถานที่สอบ 
อุปกรณที่ใช 

ในการสอบ 

วันเสารที่ 

22 สิงหาคม 2563 

09.00-12.00 น. 

ตําแหนงนายชางโยธาปฏิบตังิาน 

สอบเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะ

ตําแหนง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 

(1) ทดสอบ ความรูค วามสามารถทั่ ว ไป

เก่ียวกับงานดานโยธา ไดแก การเขียนแบบ 

ประมาณราคากอสราง การบรหิารงานกอสราง 

การตรวจและการควบคุมการกอสรางอาคาร 

ถนน งานสาธารณูปโภค และการทดสอบวัสดุ 

(2) ทดสอบความรูเก่ียวกับการสํารวจและ

การเขียนแผนที่  ความรูพื้ น ฐาน เก่ียวกับ

เครื่องหมายและมาตรฐานในการทําแผนที่ 

(3) ความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อ

จัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

634001-634008 วิทยาลัย

เทคโนโลยี

กรุงเทพ 

-ปากกาสนี้ําเงนิ 

(หามใชปากกา

ลบได) 

-น้ํายาลบคาํผิด 

(หามใชเครื่อง

คํานวณเลข) 




