
 
 
 
 

ประกาศกรมการบินพลเรือน 
เรื่อง รับสมัครสอบแข�งขันเพ่ือบรรจุและแต�งต้ังบุคคลเข�ารับราชการในตําแหน�งต�างๆ 

----------------------------- 

   ด�วย กรมการบินพลเรือน จะดําเนินการสอบแข�งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข�ารับราชการในตําแหน�ง
วิศวกรไฟฟ)าปฏิบัติการ  ตําแหน�งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ด�านมาตรฐานสนามบิน) ตําแหน�งนักประชาสัมพันธ0
ปฏิบัติการ ตําแหน�งนักวิเทศสัมพันธ0ปฏิบัติการ  และตําแหน�งเจ�าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน        
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 53 แห�งพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  
และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร.1004/ว 17 ลงวันท่ี 11 ธันวาคม 2556  เรื่อง การสรรหาโดยการ
สอบแข�งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข�ารับราชการ  จึงประกาศรับสมัครสอบแข�งขัน  ดังรายละเอียดต�อไปนี้  
 
1. ตําแหน
งท่ีจะบรรจุและแต
งตั้ง  เงินเดือนท่ีจะได�รับ และลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท�ายประกาศนี้ 

1.1  ตําแหน�งวิศวกรไฟฟ)าปฏิบัติการ 
1.2  ตําแหน�งวิศวกรโยธาปฏบัิติการ (ด�านมาตรฐานสนามบิน) 
1.3  ตําแหน�งนักประชาสัมพันธ0ปฏิบัติการ 
1.4  ตําแหน�งนักวิเทศสัมพันธ0ปฏิบัติการ 
1.5  ตําแหน�งเจ�าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน 
 

2. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน
งของผู�มีสิทธิสมัครสอบ  
2.1  ผู�สมัครสอบต�องมีคุณสมบัติท่ัวไปและไม
มีลักษณะต�องห�าม ตามมาตรา 36 แห
ง

พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  ดังต
อไปนี้  
ก. คุณสมบัติท่ัวไป  

(1)  มีสัญชาติไทย  
(2)  มีอายุไม�ต่ํากว�าสิบแปดปA  

   (3)  เปBนผู�เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย0ทรงเปBนประมุข
ด�วยความบริสุทธิ์ใจ  
 ข. ลักษณะต�องห�าม  

    (1)  เปBนผู�ดํารงตําแหน�งข�าราชการการเมือง  
(2)  เปBนคนไร�ความสามารถ คนเสมือนไร�ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟGHนเฟIอน 

ไม�สมประกอบ หรือเปBนโรคตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ.  
(3)  เปBนผู�อยู�ในระหว�างถูกสั่งให�พักราชการ หรือถูกสั่งให�ออกจากราชการไว�ก�อน  

ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอ่ืน  
(4)  เปBนผู�บกพร�องในศีลธรรมอันดีจนเปBนท่ีรังเกียจของสังคม  
(5)  เปBนกรรมการหรือผู�ดํารงตําแหน�งท่ีรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือ

เจ�าหน�าท่ีในพรรคการเมือง  
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(6)  เปBนบุคคลล�มละลาย  
(7)  เปBนผู�ท่ีเคยต�องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�จําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญา

เว�นแต�เปBนโทษสําหรับความผิดท่ีได�กระทําโดยประมาท หรอื ความผิดลหุโทษ  
(8)  เปBนผู�เคยถูกลงโทษให�ออก ปลดออก หรือไล�ออก จากรัฐวิสาหกิจ หรือ หน�วยงานอ่ืน

ของรัฐ  
(9)  เปBนผู�เคยถูกลงโทษให�ออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้

หรือตามกฎหมายอ่ืน  
(10) เปBนผู�เคยถูกลงโทษไล�ออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตาม

กฎหมายอ่ืน  
(11) เปBนผู�เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข�ารับราชการ หรือเข�าปฏิบัติงานในหน�วยงาน

ของรัฐ 
 

ผู�ท่ีจะเข�ารับราชการเปBนข�าราชการพลเรือนซ่ึงมีลักษณะต�องห�ามตาม ข.(๔) (๖) (๗) (๘) (๙) 
(๑๐) หรือ (๑๑) ก.พ.อาจพิจารณายกเว�นให�เข�ารับราชการได� แต�ถ�าเปBนกรณีมีลักษณะต�องห�าม ตาม (๘) หรือ 
(๙) ผู�นั้นต�องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปAแล�ว และในกรณีมีลักษณะต�องห�าม ตาม (๑๐)      
ผู�นั้นต�องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปAแล�ว และต�องมิใช�เปBนกรณี ออกจากงานหรือ ออกจาก
ราชการเพราะทุจริตต�อหน�าท่ี สําหรับผู�มีลักษณะต�องห�ามตามข�อ (๑) ให�มีสิทธิสมัครสอบแข�งขันได� แต�จะมี
สิทธิได�รับการบรรจุเปBนข�าราชการพลเรือนสามัญท่ีสอบแข�งขันได�ต�อเม่ือพ�นจากการเปBนผู�ดํารงตําแหน�งทาง
การเมืองแล�ว   
 

สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม�รับสมัครสอบ และไม�อาจให�เข�าสอบแข�งขันเพ่ือ
บรรจุบุคคลเข�ารับราชการ  ท้ังนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝXายบริหาร ท่ี นว 89/2501       
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข�อ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี 17 มีนาคม 2538 
 

 2.2   ผู�สมัครสอบต�องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน
ง  รายละเอียดตามเอกสารแนบท�าย
ประกาศนี้ 
    
3. การรับสมัครสอบ  

3.1  ให�ผู�ประสงค0จะสมัครสอบ สมัครได�ทางอินเตอร0เน็ต (Internet)  ตั้งแต
วันท่ี  2  
มิถุนายน 2557 ถึงวันท่ี  20 มิถุนายน 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม�เว�นวันหยุดราชการ โดยมีข้ันตอน  
ดังนี้ 

   3.1.1  ให�ผู�ประสงค0จะสมัครสอบสมัครทางเว็บไซต0กรมการบินพลเรือน  
http://www.aviation.go.th หัวข�อ “รับสมัครสอบแข�งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข�ารับราชการเปBนข�าราชการพลเรือน
สามัญและแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งต�าง ๆ ในกรมการบินพลเรือน”  หรือ http://job.aviation.go.th  

3.1.2  กรอกข�อความในใบสมัครให�ถูกต�องและครบถ�วน และปฏิบัติตามข้ันตอนท่ี
กําหนด  ระบบจะออกแบบฟอร0มการชําระเงินผ�านเคาน0เตอร0 บมจ. ธนาคาร กรุงไทย ให�โดยอัตโนมัติ  

3.1.3  พิมพ0แบบฟอร0มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A 4  จํานวน 1 แผ�น หรือ
หากไม�มีเครื่องพิมพ0ในขณะนั้น  ให�บันทึกข�อมูลเก็บไว�ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข�อมูล  
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  ในกรณีท่ีไม�สามารถพิมพ0แบบฟอร0มการชําระเงินหรือบันทึกข�อมูลได�  ผู�สมัครสอบสามารถ
เข�าไปพิมพ0แบบฟอร0มการชําระเงิน หรือบันทึกข�อมูลลงในสื่อบันทึกข�อมูลใหม�ได�อีก แต
จะแก�ไขข�อมูลในการ
กรอกใบสมัครในครั้งแรกท่ีสมบูรณ:แล�วไม
ได�  
 

   3.2  นําแบบฟอร0มการชําระเงิน ไปชําระเงินค�าธรรมเนียมในการสมัครสอบ เฉพาะท่ี
เคาน0เตอร0 บจม.ธนาคารกรุงไทย ได�ทุกสาขาท่ัวประเทศ ต้ังแต�วันท่ี 2  มิถุนายน 2557 ถึงวันท่ี 21 มิถุนายน 
2557  ภายในวันและเวลาทําการของธนาคาร การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ0เม่ือชําระค�าธรรมเนียมในการ
สมัครสอบแล�ว 
 

                   3.3  ค�าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  จํานวน 230 บาท  ประกอบด�วย  
(1) ค�าธรรมเนียมสอบ จํานวน 200 บาท  
(2) ค�าธรรมเนียมธนาคาร และรวมค�าบริการทางอินเตอร0เน็ต จํานวน 30 บาท   

ค
าธรรมเนียมในการสมัครสอบจะไม
จ
ายคืนให�ไม
ว
ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน  
 

   3.4  ผู�สมัครสอบท่ีชําระเงินค�าธรรมเนียมการสอบแล�ว  จะได�รับเลขประจําตัวสอบ  โดยจะ
กําหนดเลขประจําตัวสอบ ตามลําดับของการชําระเงิน  ท้ังนี้ ผู�สมัครสอบสามารถตรวจสอบสถานะของการ
ชําระเงิน  และเข�าไปพิมพ0ใบสมัคร พร�อมเลขประจําตัวสอบได�ต้ังแต�วันท่ี 10 กรกฎาคม 2557 ท่ี เว็บไซต0 
http://www.aviation.go.th  หรือ http://job.aviation.go.th  หัวข�อ “รับสมัครสอบแข�งขันเพ่ือบรรจุบุคคล
เข�ารับราชการเปBนข�าราชการพลเรือนสามัญและแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งต�าง ๆ ในกรมการบินพลเรือน” เลือก 
“พิมพ:ใบสมัครและเลขประจําตัวสอบ”   
 

 3.5  ผู�สมัครสอบสมัครได�เพียงครั้งเดียวเท�านั้น 
 

  3.6  ในการสมัครสอบตามข้ันตอนข�างต�น ถือว�าผู�สมัครสอบเปBนผู�ลงลายมือชื่อและรับรอง
ความถูกต�องของข�อมูลดังกล�าว ตามพระราชบัญญัติว�าด�วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส0 พ.ศ. 2544  และท่ี
แก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2551  ดังนั้น หากผู�สมัครสอบจงใจกรอกข�อมูลอันเปBนเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ�งความ
เท็จต�อเจ�าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 
 

3.7  ผู�สมัครสอบจะต�องเปBนผู�สอบผ�านการวัดความรู�ความสามารถท่ัวไป ของ ก.พ. ในระดับ
วุฒิการศึกษาท่ีสูงกว�าวุฒิการศึกษาท่ีใช�สมัครสอบ ภายในวันปpดรับสมัครสอบ 

 

 3.8  ผู�สมัครสอบจะต�องรับผิดชอบในการรับรองตนเองว�าเปBนผู�มีคุณสมบัติท่ัวไป และเปBน
ผู�สําเร็จการศึกษาตามประกาศรับสมัครสอบ  และต�องกรอกรายละเอียดต�างๆ  ให�ถูกต�องครบถ�วนตรงตาม
ความเปBนจริง ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู�สมัครสอบ  หรือตรวจพบว�าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิซ่ึง
ผู�สมัครสอบนํามายื่นไม�ตรงหรือไม�เปBนไปตามประกาศรับสมัครสอบ  กรมการบินพลเรือนจะถือว�าผู�สมัครสอบ
เปBนผู�ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาต้ังแต�ต�น   
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4.  เง่ือนไขในการรับสมัครสอบ 

 4.1  ผู�สมัครสอบจะต�องเปBนผู�มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งของ 
ผู�มีสิทธิสมัครสอบ ตามรายละเอียดของตําแหน�งท่ีรับสมัครสอบปรากฏตามเอกสารแนบท�ายประกาศนี้  โดย
ต�องเปBนผู�สําเร็จการศึกษาและได�รับการอนุมัติจากผู�มีอํานาจอนุมัติ ภายในวันป@ดรับสมัครสอบ คือ วันท่ี  20 
มิถุนายน 2557  ท้ังนี้  การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชั้นประกาศน ียบัตร หรือปริญญาบัตรของ
สถานศึกษาใดจะถือตามกฎหมาย  กฎ  หรือระเบียบเก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษา
นั้นเปBนเกณฑ0 
  4.2  ผู�สมัครสอบจะต�องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว�าเปBนผู�มีคุณสมบัติ
ท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ  และต�องกรอกรายละเอียดต�าง ๆ 
ในใบสมัคร ให�ถูกต�องครบถ�วนตามท่ีกําหนดไว�ในประกาศรับสมัครสอบ ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู�สมัครสอบ  หรือตรวจพบว�าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิซ่ึงผู�สมัครสอบนํามายื่นไม�ตรงหรือไม�เปBนไปตามประกาศ
รับสมัครสอบ  กรมการบินพลเรือนจะถือว�าผู�สมัครสอบเปBนผู�ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ มาต้ังแต�ต�น  
และจะไม�คืนค�าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 

 
5.  การประกาศรายช่ือผู�สมัครสอบ วัน เวลา สถานท่ีสอบ ระเบียบเก่ียวกับการสอบ  
   กรมการบินพลเรือน จะประกาศรายชื่อผู�สมัครสอบ กําหนดวัน เวลา สถานท่ีสอบ และ
ระเบียบเก่ียวกับการสอบให�ทราบภายในวันท่ี 10  กรกฎาคม 2557  ณ บอร0ดประชาสัมพันธ0 ชั้น 1  อาคาร 
10  ชั้น กรมการบินพลเรือน ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4  ทุ�งมหาเมฆ กทม. 10120  และทางเว็บไซต0 
http://www.aviation.go.th หรือ http://job.aviation.go.th  หัวข�อ”การประกาศรายชื่อผู�สมัครสอบ  วัน 
เวลา สถานท่ีสอบ  และระเบียบเก่ียวกับการสอบ” 
 
6. หลักสูตรและวิธีการสอบแข
งขันฯ  

6.1  ความรู�ความสามารถท่ีใช�เฉพาะตําแหน�ง คะแนนเต็ม  200  คะแนน  
 ตามรายละเอียดของตําแหน�งท่ีรับสมัครสอบปรากฏตามเอกสารแนบท�ายประกาศนี้  

6.2  ความเหมาะสมกับตําแหน�ง       คะแนนเต็ม  100  คะแนน 
เปBนการทดสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน�งท่ีจะบรรจุและแต�งต้ัง  โดยวิธีการสัมภาษณ0

หรือวิธีอ่ืนเพ่ือประเมินความเหมาะสมกับตําแหน�งจากประวัติส�วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน 
ประสบการณ0 ท�วงทีวาจา อุปนิสัย ทัศนคติ การปรับตัวเข�ากับผู�ร�วมงาน สังคม และสิ่งแวดล�อม ความคิดริเริ่ม
สร�างสรรค0 ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู�สอบแข�งขัน  เพ่ือให�ได�บุคคลท่ีมีคุณธรรม 
จริยธรรม    ความรู�ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ  และอ่ืนๆ ท่ีจําเปBนสําหรับตําแหน�ง 

 
ท้ังนี้  จะสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถท่ีใช�เฉพาะตําแหน�ง ก�อน และเม่ือสอบผ�านการวัด

ความรู�ความสามารถท่ีใช�เฉพาะตําแหน�ง แล�ว  จึงจะให�เข�าสอบแข�งขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน�งต�อไป 
โดยจะประกาศรายชื่อผู� เข�าสอบแข�งขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน�ง ในภายหลังทางเว็บไซต0  
http://www.aviation.go.th หัวข�อ “รับสมัครสอบแข�งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข�ารับราชการเปBนข�าราชการ    
พลเรือนสามัญและแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งต�าง ๆ ในกรมการบินพลเรือน”  หรือ  http://job.aviation.go.th 

 
/ 7. เกณฑ0การ... 
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7. เกณฑ:การตัดสิน  

ผู�สอบผ�านการสอบแข�งขันเพ่ือวัดความรู�ความสามารถท่ีใช�เฉพาะตําแหน�ง จะต�องได�คะแนน 
ไม�ตํ่ากว�าร�อยละ 60  และผู�สอบผ�านการสอบแข�งขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน�ง จะต�องได�คะแนน    
ไม�ต่ํากว�าร�อยละ 60 ท้ังนี้ ให�คํานึงถึงหลักวิชาการวัดผล 
        
8. การข้ึนบัญชีผู�สอบแข
งขันได�  

 8.1  การข้ึนบัญชีผู�สอบแข�งขันได� จะเรียงลําดับคะแนนรวมของผู�สอบผ�านการสอบแข�งขัน
เพ่ือวัดความรู�ความสามารถท่ีใช�เฉพาะตําแหน�งและความเหมาะสมกับตําแหน�งจากมากไปน�อย  ในกรณีท่ีมี
คะแนนเท�ากัน ให�ผู�ที่ได�คะแนนความเหมาะสมกับตําแหน�ง มากกว�าอยู�ในลําดับที่ดีกว�า แต�ถ�าคะแนน 
ความเหมาะสมกับตําแหน�งยังเท�ากันอีก ให�เรียงลําดับตามเลขประจําตัวสอบแข�งขันจากน�อยไปมาก  

8.2  บัญชีผู�สอบแข�งขันได�ในครั้งนี้ จะข้ึนบัญชีไว�เปBนเวลาไม�เกิน 2 ปA นับแต�วันประกาศ    
แต�ถ�ากรมการบินพลเรือน ได�จัดให�การสอบแข�งขันในตําแหน�งเดียวกันกับท่ีได�ประกาศรับสมัครในครั้งนี้อีก 
และได�ประกาศบัญชีผู�สอบแข�งขันได�ใหม�แล�ว บัญชีผู�สอบแข�งขันได�ครั้งนี้เปBนอันยกเลิก  

 
9. การบรรจุและแต
งตั้ง  

9.1  ผู�สอบแข�งขันได� จะได�รับการบรรจุและแต�งต้ังตามลําดับท่ีในบัญชีผู�สอบแข�งขันได� โดย
ได�รับเงินเดือนตามคุณวุฒิท่ีกําหนดเปBนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง  ตามรายละเอียดของตําแหน�งท่ีรับ
สมัครสอบปรากฏตามเอกสารแนบท�ายประกาศนี้   

9.2  กรมการบินพลเรือน ไม�ประสงค0ท่ีจะรับโอนผู�สอบแข�งขันได�ท่ีเปBนข�าราชการหรือ
พนักงานของรัฐทุกประเภทไม�ว�ากรณีใด ๆ 

  
กรมการบินพลเรือน ดําเนินการสอบแข�งขันด�วยความเสมอภาค  โปร�งใส  และยุติธรรม  

ดังนั้นหากมีผู�ใดแอบอ�างว�าสามารถช�วยเหลือให�สอบแข�งขันได�  หรือมีพฤติกรรมในทํานองเดียวกันนี้โปรด
อย�าได�หลงเชื่อและแจ�งให�อธิบดีกรมการบินพลเรือน ทราบด�วย 
 
     ประกาศ  ณ  วันท่ี   23  พฤษภาคม   พ.ศ. 2557 
 

                                                                                       
        
 
 
 
 
 
 
                                                   
 
 



รายละเอียดของตําแหน
งท่ีรับสมัครสอบ 
แนบท�ายประกาศกรมการบินพลเรือน   ลงวันท่ี    23   พฤษภาคม  พ.ศ. 2557 

-------------------------------- 
 

1. ตําแหน
งวิศวกรไฟฟGาปฏิบัติการ 
บัญชีผู�สอบแข�งขันได�จะใช�บรรจุส�วนกลาง  บรรจุครั้งแรก จํานวน  1 อัตรา 

อัตราเงินเดือน  15,000 – 16,500  บาท  ท้ังนี้ จะได�รับอัตราเงินเดือนเท�าใดให�เปBนไปตามท่ี อ.ก.พ 
กระทรวงกําหนด   
     

  1.1  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง   
(1)  ได�รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย�างอ่ืนท่ีเทียบได�ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา

วิศวกรรมศาสตร0  ทางวิศวกรรมไฟฟ)า และได�รับใบอนุญาตเปBนผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมด�าน
ไฟฟ)า และ 

(2)  ต�องเปBนผู�สอบผ�านความรู�ความสามารถท่ัวไป ระดับปริญญาตรี ข้ึนไป ของ ก.พ. 
 

1.2  ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
     ปฏิบัติงานในฐานะผู�ปฏิบัติงานระดับต�น ท่ีต�องใช�ความรู� ความสามารถทางวิชาการในการ
ทํางาน ปฏิบัติงานด�านวิศวกรรมไฟฟ)า ภายใต�การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ  และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได�รับ
มอบหมาย  โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด�านต�าง ๆ ดังนี้ 
 

1.  ด�านการปฏิบัติการ 
(1) จัดทําข�อมูล รายละเอียดประกอบการจัดหา ซ�อมปรับปรุงเครื่องมือรักษาความ

ปลอดภัยในท�าอากาศยาน 
(2) ควบคุมการติดต้ังและซ�อมบํารุงอุปกรณ0 เครื่องมือรักษาความปลอดภัยภายในท�าอากาศยาน 
(3) ศึกษา ค�นคว�า หาแนวทางปรับปรุงในการนําเทคโนโลยีใหม� ๆ มาประยุกต0ใช�งานใน

การรักษาความปลอดภัยในการขนส�งทางอากาศ 
 

 2.  ด�านการวางแผน 

  วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ ร�วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน�วยงานหรือ
โครงการเพ่ือให�การดําเนินงานเปBนไปตามเป)าหมายผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 
 

 3.  ด�านการประสานงาน 

  (1)  ประสานการทํางานร�วมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหน�วยงาน เพ่ือให�เกิด
ความร�วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว� 
  (2)  ชี้แจงและให�รายละเอียดเก่ียวกับข�อมูล ข�อเท็จจริง แก�บุคคลหรือหน�วยงานท่ี
เก่ียวข�อง เพ่ือสร�างความเข�าใจหรือความร�วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได�รับมอบหมาย 

 4.  ด�านการบริการ 
  (1)  ให�ข�อมูล คําแนะนํา ตอบปGญหา และชี้แจง เก่ียวกับงานวิศวกรรมไฟฟ)าท่ีรับผิดชอบ
ในระดับเบ้ืองต�นให�กับหน�วยงานราชการ  เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือให�ผู�สนใจได�ทราบข�อมูลและ
ความรู�ต�างๆ ท่ีเปBนประโยชน0 
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  (2)  จัดเก็บข�อมูลเบ้ืองต�น ทําสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทําฐานข�อมูลหรือระบบสารสนเทศท่ี
เก่ียวกับงานวิศวกรรมไฟฟ)า เพ่ือให�สอดคล�องและสนับสนุนภารกิจของหน�วยงาน และใช�ประกอบการ
พิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ0 มาตรการต�างๆ  
 

1.3   หลักสูตรและวิธีการสอบแข�งขัน  
                  หลักสูตรและวิธีการสอบแข�งขัน  แบ�งออกเปBน  2  วิชา  ดังนี้ 
         1.3.1 ความรู�ความสามารถท่ีใช�เฉพาะตําแหน�ง  คะแนนเต็ม 200  คะแนน  ทดสอบความรู�
ความสามารถเฉพาะตําแหน�งดังต�อไปนี้  โดยวิธีสอบข�อเขียน 

- ความรู�ท่ัวไปทางด�านวิศวกรรมไฟฟ)า สื่อสาร อิเล็กทรอนิกส0          150 คะแนน 
- ความรู�ความสามารถทางด�านภาษาอังกฤษท่ีเก่ียวกับไฟฟ)าสนามบิน      50 คะแนน 
         

1.3.2  ความเหมาะสมกับตําแหน�ง    คะแนนเต็ม  100  คะแนน   
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2.  ตําแหน
งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ด�านมาตรฐานสนามบิน) 

บัญชีผู�สอบแข�งขันได�จะใช�บรรจุส�วนกลาง  บรรจุครั้งแรก จํานวน  1  อัตรา 
อัตราเงินเดือน  15,000 – 16,500  บาท  ท้ังนี้ จะได�รับอัตราเงินเดือนเท�าใดให�เปBนไปตามท่ี อ.ก.พ 
กระทรวงกําหนด  
 

  2.1  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง 
(1)  ได�รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย�างอ่ืนท่ีเทียบได�ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา

วิศวกรรมศาสตร0  ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล�อม หรือทางวิศวกรรมโครงสร�าง และต�องได�รับ
ใบอนุญาตเปBนผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมด�านโยธา หรือด�านสิ่งแวดล�อม และ 

(2)  ต�องเปBนผู�สอบผ�านความรู�ความสามารถท่ัวไป ระดับปริญญาตรี ข้ึนไป ของ ก.พ. 
 

2.2  ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานในฐานะผู�ปฏิบัติงานระดับต�น ท่ีต�องใช�ความรู� ความสามารถทางวิชาการในการ 

ทํางานปฏิบัติงานเก่ียวกับวิศวกรโยธา ภายใต�การกํากับ แนะนําตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได�รับ  
มอบหมาย  โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด�านต�าง ๆ ดังนี้  

1.  ด�านการปฏิบัติการ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห0  กฎ  ระเบียบ  หรือมาตรฐานต�าง ๆ  ท้ังภายในและระหว�าง

ประเทศ  ว�าด�วยการจัดต้ังสนามบินทางด�านสนามบินกายภาพ (CIVIL ENGINEER) 
(๒) พิจารณาและเสนอแนะข�อคิดเห็นเก่ียวกับข�อกําหนดขององค0การการบินพล

เรือนระหว�างประเทศ ในด�านกายภาพสนามบิน 
(๓) ดําเนินการเพ่ือให�มีการกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ0การจัดต้ัง การกํากับ ดูแล

และตรวจสอบมาตรฐานสนามบินและท่ีข้ึนลงชั่วคราวของอากาศยานเฉพาะด�านกายภาพ 
(๔) ดําเนินการเพ่ือให�มีการกําหนดเขตปลอดภัยและพิจารณาคําขออนุญาตปลูก

สร�างภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ 
(๕) ดําเนินการเพ่ือออกใบอนุญาตจัดต้ังสนามบินและท่ีข้ึนลงชั่วคราวของอากาศยาน

เพ่ือประกอบการออกใบอนุญาต 
(๖) ปฏิบัติงานร�วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน�วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง หรือ

ท่ีได�รับมอบหมาย 

2.  ด�านการวางแผน 
วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ ร�วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน�วยงาน

หรือ โครงการเพ่ือให�การดําเนินงานเปBนไปตามเป)าหมายผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด  

3.  ด�านการประสานงาน 
(1) ประสานการทํางานร�วมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหน�วยงาน เพ่ือให�

เกิดความร�วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว�  
(2) ชี้แจงและให�รายละเอียดเก่ียวกับข�อมูล ข�อเท็จจริง แก�บุคคลหรือหน�วยงานท่ี

เก่ียวข�องเพ่ือสร�างความเข�าใจหรือความร�วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได�รับมอบหมาย  
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4.  ด�านการบริการ 
(1)  ให�ข�อมูล คําแนะนํา ตอบปGญหา และชี้แจง เก่ียวกับงานวิศวกรรมโยธาท่ี

รับผิดชอบในระดับเบ้ืองต�นให�กับหน�วยงานราชการ  เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือให�ผู�สนใจได�ทราบ
ข�อมูลและความรู�ต�างๆ ท่ีเปBนประโยชน0 

(2)  จัดเก็บข�อมูลเบ้ืองต�น ทําสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทําฐานข�อมูลหรือระบบ
สารสนเทศท่ีเก่ียวกับงานวิศวกรรมโยธา เพ่ือให�สอดคล�องและสนับสนุนภารกิจของหน�วยงาน และใช�
ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ0 มาตรการต�างๆ 

 

2.3   หลักสูตรและวิธีการสอบแข�งขัน  
                  หลักสูตรและวิธีการสอบแข�งขัน  แบ�งออกเปBน  2  วิชา  ดังนี้ 
         2.3.1 ความรู�ความสามารถท่ีใช�เฉพาะตําแหน�ง   คะแนนเต็ม 200  คะแนน  ทดสอบ
ความรู�ความสามารถเฉพาะตําแหน�งดังต�อไปนี้  โดยวิธีสอบข�อเขียน 
         - ความรู�ทางวิศวกรรมโยธาและความรู�เบ้ืองต�นด�านการขนส�งทางอากาศ  100 คะแนน                  

 - ความรู�ความสามารถทางด�านภาษาอังกฤษท่ีเก่ียวกับสนามบินและสิ่งแวดล�อม           
และการบิน       100 คะแนน  

  

         2.3.2  ความเหมาะสมกับตําแหน�ง    คะแนนเต็ม  100  คะแนน   
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3.  ตําแหน
งนักประชาสัมพันธ:ปฏิบัติการ  
บัญชีผู�สอบแข�งขันได�จะใช�บรรจุส�วนกลาง  บรรจุครั้งแรก จํานวน  1 อัตรา 

อัตราเงินเดือน  15,000 – 16,500  บาท  ท้ังนี้ จะได�รับอัตราเงินเดือนเท�าใดให�เปBนไปตามท่ี อ.ก.พ 
กระทรวงกําหนด  
 

  3.1  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง 
(1)  ได�รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย�างอื่นที่เทียบได�ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา

นิเทศศาสตร0 และ 
(2)  ต�องเปBนผู�สอบผ�านความรู�ความสามารถท่ัวไป ระดับปริญญาตรี ข้ึนไป ของ ก.พ. 

 
3.2  ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

ปฏิบัติงานในฐานะผู�ปฏิบัติงานระดับต�น ท่ีต�องใช�ความรู� ความสามารถทางวิชาการใน
การทํางาน ปฏิบัติงานเก่ียวกับประชาสัมพันธ0  ภายใต�การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามท่ีได�รับมอบหมาย 
  โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด�านต�าง ๆ ดังนี้ 

 1. ด�านการปฏิบัติการ 
(1)  กําหนดแผนประชาสัมพันธ0ด�านการขนส�งทางอากาศให�สอดคล�องกับนโยบายของ

กรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม และรัฐบาล 
(2)  รวบรวมข�อมูล แลกเปลี่ยนข�อมูล และการให�การสนับสนุนข�อมูลข�าวสารด�านการ

คมนาคมขนส�งทางอากาศท้ังในและต�างประเทศ 
(3)  การจัดทําข�าว บทความ สารคดี และวารสาร เผยแพร�การขนส�งทางอากาศ รวมท้ัง

จัดแถลงข�าวในกรณีข�าวสําคัญท่ีจะเผยแพร� เพ่ือให�เกิดความเข�าใจท่ีถูกต�อง 
(4)  การสํารวจ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนประชาสัมพันธ0 
(5)  ปฏิบัติงานร�วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน�วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง หรือท่ี

ได�รับมอบหมาย 

 2. ด�านการวางแผน 
วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบร�วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน�วยงานหรือ

โครงการเพ่ือให�การดําเนินงานเปBนไปตามเป)าหมายผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

 3. ด�านการประสานงาน 
(1)  ประสานการทํางานร�วมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหน�วยงาน เพ่ือให�

เกิดความร�วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว� 
(2)  ชี้แจงและให�รายละเอียดเก่ียวกับข�อมูล ข�อเท็จจริง แก�บุคคลหรือหน�วยงานท่ี

เก่ียวข�อง เพ่ือสร�างความเข�าใจหรือความร�วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได�รับมอบหมาย 

4. ด�านการบริการ 
ให�บริการข�อมูลการประชาสัมพันธ0แก�ประชาชนและหน�วยงานต�าง ๆ 
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3.3   หลักสูตรและวิธีการสอบแข�งขัน  
                  หลักสูตรและวิธีการสอบแข�งขัน  แบ�งออกเปBน  2  วิชา  ดังนี้ 
         3.3.1  ความรู�ความสามารถท่ีใช�เฉพาะตําแหน�ง   คะแนนเต็ม 200  คะแนน  ทดสอบ
ความรู�ความสามารถเฉพาะตําแหน�งดังต�อไปนี้  โดยวิธีสอบข�อเขียน 

-  ความรู�ทางการสื่อสารและการประชาสัมพันธ0 ความรู�ความสามารถ                    
ในการเขียนแผนประชาสัมพันธ0                 100  คะแนน 

-  ความรู�เก่ียวกับเหตุการณ0ปGจจุบัน นโยบายรัฐบาล                
-  ความรู�ความสามารถทางด�านภาษาอังกฤษ            100  คะแนน   

(การแปลบทความจากภาษาอังกฤษเปBนภาษาไทย  หรือจากภาษาไทยเปBน
ภาษาอังกฤษ) 

 
         3.3.2  ความเหมาะสมกับตําแหน�ง     คะแนนเต็ม  100  คะแนน   
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4.  ตําแหน
งนักวิเทศสัมพันธ:ปฏิบัติการ  

บัญชีผู�สอบแข�งขันได�จะใช�บรรจุส�วนกลาง  บรรจุครั้งแรก จํานวน  1 อัตรา 
อัตราเงินเดือน  15,000 – 16,500  บาท  ท้ังนี้ จะได�รับอัตราเงินเดือนเท�าใดให�เปBนไปตามท่ี อ.ก.พ 
กระทรวงกําหนด  
 

  4.1  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง 
(1)  ได�รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย�างอ่ืนท่ีเทียบได�ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชา

หนึ่งทางภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร0 ทางความสัมพันธ0ระหว�างประเทศ  และ 
(2)  ต�องเปBนผู�สอบผ�านความรู�ความสามารถท่ัวไป ระดับปริญญาตรี ข้ึนไป ของ ก.พ. 

 

4.2  ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานในฐานะผู�ปฏิบัติงานระดับต�น ท่ีต�องใช�ความรู� ความสามารถทางวิชาการใน

การทํางาน ปฏิบัติงานเก่ียวกับประชาสัมพันธ0  ภายใต�การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามท่ีได�รับมอบหมาย 
  โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด�านต�าง ๆ ดังนี้ 

 1. ด�านการปฏิบัติการ 
(1)  ร�างโต�ตอบหนังสือท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  แปลและสรุปเอกสารเปBนภาษาไทย

หรือภาษาอังกฤษ 
(2)  ติดต�อและประสานงานในการขอรับความร�วมมือทางวิชาการหรือความช�วยเหลือด�าน

ต�าง ๆ  จากต�างประเทศ 
(3)  ประสานงานกับองค0การการบินพลเรือนระหว�างประเทศ (International Civil 

Aviation Organization) โดยพิจารณาข�อเสนอแนะ  มาตรฐาน  และข�อพึงปฏิบัติ  ตลอดจนกฎเกณฑ0ต�าง ๆ 
ท่ีองค0การฯ แจ�งให�ประเทศภาคีพิจารณา โดยประสานงานกับหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือจัดทําข�อมูล สถานะของ
ประเทศไทย และข�อคิดเห็นเสนอต�อองค0การฯ ต�อไป 

(4)  ดําเนินการเก่ียวกับการประชุม หรือเข�าร�วมประชุมระหว�างประเทศ ท้ังท่ีจัดข้ึนใน
ประเทศไทยและต�างประเทศ 

(5)  ติดต�อประสานงานหรืออํานวยความสะดวกแก�เจ�าหน�าท่ีภายในหน�วยงานและภายนอก 
หน�วยงานท่ีจะเดินทางไปร�วมประชุม ดูงาน  ท้ังในประเทศและต�างประเทศ   ตลอดจนเจ�าหน�าท่ีต�างประเทศ
ท่ีมาปฏิบัติงาน ดูงาน หรือเข�าร�วมประชุมในประเทศ 

(6)  พิจารณาดําเนินการเก่ียวกับการขอรับทุนการศึกษา ทุนฝ�กอบรม/ดูงาน จากแหล�งทุน
ในต�างประเทศ 

(7)  ปฏิบัติงานร�วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน�วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง หรือท่ี
ได�รับมอบหมาย 

 2. ด�านการวางแผน 
วางแผนหรือร�วมดําเนินการวางแผนงาน โครงการของส�วน มอบหมายงาน แก�ไขปGญหาใน

การปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลเพ่ือให�เปBนไปตามเป)าหมายผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 
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 3. ด�านการประสานงาน 
(1)  ติดต�อประสานงาน และ หรืออํานวยความสะดวกแก�เจ�าหน�าท่ีต�างประเทศท่ีมา

ปฏิบัติงาน / ดูงานหรือร�วมประชุมในไทย 
(2)  ชี้แจง ให�ข�อคิดเห็นในท่ีประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางานต�าง ๆ เพ่ือเปBน

ประโยชน0และเกิดความร�วมมือในการดําเนินงานร�วมกันในกรณีท่ีไม�ยากมาก หรือไม�ซับซ�อนมาก 
(3)  ให�คําแนะนําในการประสานและดําเนินการให�บุคลากรของกรมได�รับทุนฝ�กอบรมจาก

ต�างประเทศ 

4. ด�านการบริการ 
(1)  เผยแพร�ความรู�ท่ัวไปด�านการต�างประเทศแก�ผู�มาติดต�อ เพ่ือให�เกิดความเข�าใจอันดี

และถูกต�อง เผยแพร�ความรู� ให�คําปรึกษาและชี้แจงตอบปGญหาด�านการต�างประเทศแก�ผู�ท่ีมาติดต�อเพ่ือให�
เกิดความเข�าใจอันดีและถูกต�องตามระเบียบกฎหมาย 

(2)  รวบรวมข�อมูลเก่ียวกับงานด�านต�างประเทศ เพ่ือจัดทําเปBนฐานข�อมูล 

4.3   หลักสูตรและวิธีการสอบแข�งขัน  
                  หลักสูตรและวิธีการสอบแข�งขัน  แบ�งออกเปBน  2  วิชา  ดังนี้ 
         4.3.1 ความรู�ความสามารถท่ีใช�เฉพาะตําแหน�ง   คะแนนเต็ม 200  คะแนน  ทดสอบความรู�
ความสามารถเฉพาะตําแหน�งดังต�อไปนี้  โดยวิธีสอบข�อเขียน 

-   ความรู�เก่ียวกับภาษาอังกฤษ    200  คะแนน    
 1. Structure, Vocabulary  
 2. Reading Comprehension 
 3. Writing and Translation 

         4.3.2  ความเหมาะสมกับตําแหน�ง      คะแนนเต็ม  100  คะแนน  
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5.  ตําแหน
งเจ�าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน 

บัญชีผู�สอบแข�งขันได�จะใช�บรรจุส�วนกลาง  บรรจุครั้งแรก จํานวน  1  อัตรา 
อัตราเงินเดือน  11,500 – 12,650  บาท  ท้ังนี้ จะได�รับอัตราเงินเดือนเท�าใดให�เปBนไปตามท่ี อ.ก.พ 
กระทรวงกําหนด  

  5.1  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง 
(1)  ได�รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย�างอ่ืนท่ีเทียบได�ในระดับเดียวกัน

ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส0  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร0  สาขาวิชาคอมพิวเตอร0กราฟฟpก  หรือ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 

(2)  ต�องเปBนผู�สอบผ�านความรู�ความสามารถท่ัวไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ข้ึนไป ของ ก.พ. 

5.2  ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

 ปฏิบัติงานในฐานะผู�ปฏิบัติงานระดับต�นซ่ึงไม�จําเปBนต�องใช�ผู�สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญา ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ตามแนวทาง แบบอย�าง ข้ันตอน และวิธีการท่ีชัดเจน ภายใต�การกํากับ 
แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได�รับมอบหมาย  

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด�านต�าง ๆ ดังนี้ 

 1. ด�านการปฏิบัติการ 
(1)  ดําเนินการตามแผนประชาสัมพันธ0ด�านการขนส�งทางอากาศให�สอดคล�องกับ

นโยบายของกรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม และรัฐบาล 
(2)  จัดนิทรรศการ กิจกรรมต�างๆ ท่ีเก่ียวข�องกับงานของกรมการบินพลเรือน 
(3)  การจัดทําแถบบันทึกภาพ เสียง ภาพนิ่ง หรือวีดีทัศน0ประกอบการบรรยาย สรุป

ภารกิจการดําเนินโครงการต�างๆ ของกรมและเก็บรวบรวมเพ่ือส�วนในการประกอบการเผยแพร�และศึกษา 
(4)  การให�บริการเครื่องมือโสตทัศน0 วัสดุ อุปกรณ0 
(5)  การถ�ายภาพในงานพิธีหรืองานประชุม ตามท่ีหน�วยงานภายในขอสนับสนุน รวมท้ัง

การขยายภาพและจัดทําบอร0ด 
(6)  การออกแบบและเขียนแบบด�านศิลป� (ระบบกราฟฟpก) 
(7)  ปฏิบัติงานร�วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน�วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง หรือท่ี

ได�รับมอบหมาย 

 2. ด�านการบริการ 
(1) ติดต�อประสานงานกับบุคคลภายในหน�วยงานเดียวกันหรือหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือให�

การปฏิบัติงานเปBนไปด�วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  
(2) ให�คําแนะนํา ข�อมูล และให�บริการในเรื่องท่ีอยู�ในความรับผิดชอบในประเด็นท่ีไม�มี 

ความซับซ�อน ภายใต�กฎเกณฑ0 ระเบียบ ข�อบังคับ หรือวิธีปฏิบัติท่ีชัดเจน หรือภายใต�การควบคุมดูแล ของ
ผู�บังคับบัญชา  
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5.3   หลักสูตรและวิธีการสอบแข�งขัน  
                  หลักสูตรและวิธีการสอบแข�งขัน  แบ�งออกเปBน  2  วิชา  ดังนี้ 
         5.3.1 ความรู�ความสามารถท่ีใช�เฉพาะตําแหน�ง   คะแนนเต็ม 200  คะแนน  ทดสอบ
ความรู�ความสามารถเฉพาะตําแหน�งดังต�อไปนี้  โดยวิธีสอบข�อเขียน 

-  ความรู�ท่ัวไปเก่ียวกับการใช�โปรแกรมด�านการจัดทําสื่อวิดีทัศน0 การถ�ายภาพ    
การถ�ายวิดีโอ การพิมพ0 การออกแบบโฆษณาและสื่อสิ่งพิมพ0             150  คะแนน 

    -  ความรู�ท่ัวไปในการใช� การบํารุงรักษาเครื่องโสตทัศนูปกรณ0ประเภทต�าง ๆ เช�น 
เครื่องขยายเสียง เครื่องบันทึกเสียง ไมโครโฟนลําโพง เครื่องฉายภาพ เปBนต�น    50  คะแนน 

 

5.3.2  ความเหมาะสมกับตําแหน�ง     คะแนนเต็ม  100  คะแนน   
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