
 

 

 

 

 

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา 
เร่ือง  รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเขา้รับราชการใน 

                          ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการและตาํแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 

…………………………………….. 

  ด้วย กรมอุตุนิยมวิทยาจะดําเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และตําแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และหนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่ นร 
1004/ว 17 ลงวันท่ี 11 ธันวาคม  2556 เรื ่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับ
ราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

1. ตําแหน่งท่ีจะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนท่ีจะได้รับ 
หน่วยท่ี 1 ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จํานวนตําแหน่งว่าง 1 ตําแหน่ง 

       อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000 – 16,500 บาท 
หน่วยท่ี 2 ตําแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จํานวนตําแหน่งว่าง 3 ตําแหน่ง 
            อัตราเงินเดือนระหว่าง 11,500 – 12,650 หรือ 10,840 – 11,930 บาท 

       ท้ังนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง การกําหนด
ปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ได้รับเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิตามช่วงเงินเดือน กรม
อุตุนิยมวิทยา ลงวันท่ี 25 กรกฎาคม 2554 หรือที่ ก.พ. จะกําหนด 

2. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติงานของตําแหน่ง   รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี ้

3. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 
3.1 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติท่ัวไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36  แห่ง 

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี้ 
   ก. คุณสมบัติท่ัวไป 

    (1) มีสัญชาติไทย 
    (2) มีอายุไม่ตํ่ากว่า 18 ปี 
    (3)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 

ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธ์ิใจ 
 ข. ลักษณะต้องห้าม 

   (1) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
   (2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิต 

ฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. 
   (3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

ตามพระราชบัญญัติน้ีหรือตามกฎหมายอ่ืน 
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   (4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม 
     (5) เป็นกรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรค 

การเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 
    (6) เป็นบุคคลล้มละลาย 
     (7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุกเพราะกระทํา 

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
     (8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ  หรือ 

หนว่ยงานอื่นของรัฐ 
    (9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตาม 

พระราชบัญญัติน้ี หรือตามกฎหมายอ่ืน 
   (10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัติน้ี  

หรือตามกฎหมายอ่ืน 
   (11) เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน 

ในหน่วยงานของรัฐ 

   ผู้ท่ีจะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซ่ึงมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (4) (6) 
(7) (8) (9) (10) หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้าม
ตาม (8) หรือ (9) ผู้น้ันต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะ
ต้องห้ามตาม (10) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออก
จากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าท่ี สําหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 ข. (1) ให้มี
สิทธิสมัครสอบแข่งขันได้ แต่จะมีสิทธิได้รับบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญท่ีสอบแข่งขันได้ต่อเม่ือพ้น
จากการเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองแล้ว 

   สําหรับพระภิกษุ หรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้า
สอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ท้ังน้ี ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร       
ท่ี นว 89/2501 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี 17 
มีนาคม 2538  

3.2 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง่ดังนี้ 
     3.2.1 ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิ

อย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ และสอบผ่านภาคความรู้
ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า 

     3.2.2 ตําแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.) หรืออนุปริญญา 3 ปี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญา 2 ปี หรือคุณวุฒิ
อย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยี
โทรคมนาคม สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางอิเล็กทรอนิกส์ และสอบผ่าน
ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป ของ ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า 
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4. การรับสมัครสอบ 
4.1 ผู้ประสงคจ์ะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ต้ังแต่วันที่ 1 - 21 กันยายน 

2559 ตลอด 24 ช่ัวโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามข้ันตอนดังน้ี 
     (1) ให้ผู้สมัครเปิดเว็บไซต์ การรับสมัครสอบแข่งขัน https://tmd.job.thai.com 

หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการ และตําแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน” 

 (2) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะ
กําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ 

 (3) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํานวน 1 แผ่น หรือ
หากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะน้ันให้ทําการบันทึกข้อมูลในรูปแบบ file ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เพ่ือนําไปพิมพ์
ในภายหลัง 

 ในกรณีท่ีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัคร
สอบสามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่
สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในคร้ังแรกท่ีสมบูรณ์แล้วได้ 

4.2 ให้ผู้สมัครนําแบบฟอร์มการชําระเงิน ในข้อ (3) ไปชําระเงินเฉพาะท่ีเคาน์เตอร์ 
บมจ. ธนาคารกรุงไทย ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ต้ังแต่วันท่ี 1 ถึง 22 กันยายน 2559 ภายในเวลาทําการของ
ธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการชําระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชําระ
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว 

4.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ตําแหน่งละ 230 บาท ซ่ึงประกอบด้วย 
     (1) ค่าธรรมเนียมสอบ จํานวน 200 บาท 
     (2) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จํานวน 30 บาท 
     ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 
4.4 ผู้สมัครสอบที่ชําระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจําตัวสอบ โดยจะ

กําหนดเลขประจําตัวสอบตามลําดับของการชําระค่าธรรมเนียมสอบ และสามารถเข้าไปพิมพ์ใบสมัคร
พร้อมเลขประจําตัวสอบได้ ต้ังแต่วันท่ี 7 ตุลาคม 2559 ที่ https://tmd.job.thai.com หัวข้อ “พิมพ์ใบ
สมัครและเลขประจําตัวสอบ” 

  5.  เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ 
                       5.1 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ของผู้มีสิทธิสมัครสอบ ในข้อ 3.2 โดยต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ
ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ 21 กันยายน 2559 ท้ังน้ี การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้น
ประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดจะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาน้ันเป็นเกณฑ์ 
                       5.2 การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือช่ือ และรับรอง
ความถูกต้องข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบญัญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และท่ีแก้ไข 
เพ่ิมเติม ดังนั้น หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 
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 5.3 ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง 
ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน ซ่ึงผู้สมัครสอบนํามาย่ืนไม่
ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบกรมอุตุนิยมวิทยา จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติใน
การสมัครสอบครั้งน้ีมาต้ังแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 

 6.  การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานท่ีสอบ และระเบียบเก่ียวกับการสอบ 
     กรมอุตุนิยมวิทยา จะประกาศรายช่ือผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ
เกี่ยวกับการสอบใน วันท่ี 7 ตุลาคม 2559 ทางเว็บไซต์ https://tmd.job.thai.com “การประกาศรายชื่อ
ผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานท่ีสอบ และระเบียบเก่ียวกับการสอบ”  

 7. หลักสูตรและวิธีการสอบ 
     7.1 ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)                     
ทดสอบความรู้ความสามารถตามท่ีระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศน้ี   

     ท้ังนี้ จะทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งก่อน และเมื่อสอบ
ผ่านภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง 
   7.2 ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  
         ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าท่ีจากประวัติส่วนตัว 
ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการ
สัมภาษณ์ ท้ังน้ี  อาจใช้วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ 
เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี  ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ 
ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมท้ัง
สังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นต้น และ
รวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะท่ีจําเป็นของตําแหน่ง 

 8. หลักฐานที่ต้องนํามายื่นในวันสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง 
     8.1 บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรเจ้าหน้าท่ีของรัฐ หรือบัตรท่ีทางราชการออกให้ 
โดยมีรูปถ่ายติดไว้และมีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก ปรากฏชัดเจน (ใช้แสดงตนในการเข้าห้องสอบ) 
  8.2 ใบสมัคร (ฉบับจริง) ท่ีพิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก 
และไม่สวมแว่นตาดํา ถ่ายไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 x 1.5 น้ิว พร้อมลงลายมือช่ือในใบสมัครให้ครบถ้วน 
  8.3 สําเนาปริญญาบัตร สําเนาประกาศนียบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา 
(Transcript of Records) ท่ีแสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องสําเร็จ
การศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ 
       ทั้งน้ี ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาของสถานศึกษาใด
นั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาน้ันๆ 
เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันท่ีปิดรับสมัครคือ วันท่ี  
21 กันยายน 2559  ในกรณีท่ีไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมาย่ืนพร้อมใบสมัครได้ให้นําหนังสือ
รับรองคุณวุฒิ ท่ีสถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาท่ีสําเร็จการศึกษาและวันท่ีได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร 
หรือปริญญาบัตร ซ่ึงจะต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิดรับสมัคร มาย่ืนแทน 
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   (2)   ฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนการใช้ระบบงานที่พัฒนาแก่เจ้าหน้าที่

ผู้ใช้งาน หรือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา  
     (3)  ให้คําปรึกษา แนะนํา ตอบปัญหา แก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ร่วมงาน ผู้ใช้งานและ
ผู้รับบริการท้ังภายในและภายนอกเพ่ือให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ 
              (4)  ประสานความร่วมมือกับบุคคล หน่วยงานภายในและภายนอก เพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือและเกิดผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 
                 (5)  ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
ทางคอมพิวเตอร์ และสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป ของ ก.พ. ระดับปรญิญาตรีหรือสูงกว่า 

หลักสูตรและวิธีการสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง 
 ทดสอบเพ่ือวัดความเข้าใจเก่ียวกับงานในตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
(คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังน้ี 

1. ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ระบบฮาร์ดแวร์ (Hardware) ระบบซอฟท์แวร์  
(Software) และระบบความม่ันคงปลอดภัยคอมพิวเตอร์ (Security) 

2. ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการสื่อสารข้อมูล 
3. ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
4. ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างการจัดการฐานข้อมูล 
5. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 
    พ.ศ. 2550 และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
6. ความรู้เกี่ยวกับนโยบายดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

 
------------------------------------------- 
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หน่วยที ่2 ตําแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏบิัติงาน 
 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิ
                  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซ่ึงไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานด้านสื่อสารอุตุนิยมวิทยา และโทรคมนาคม ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการท่ี
ชัดเจน เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถตอบสนองความต้องการของหน่วยงาน
ท้ังภายในและภายนอก ดังนี้  

  1.  ด้านการปฏิบัติการ 
       (1) รับ-ส่งข้อมูลข่าวสารอุตุนิยมวิทยาภายในประเทศเพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําไปใช้
ในการพยากรณ์อากาศหรือบริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยาให้กับผู้รับบริการได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา 
       (2) รวบรวม ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนและคุณภาพข้อมูลก่อน ส่งต่อให้กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ข้อมูลมีความถูกต้องนําไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       (3) ตรวจสอบ ซ่อมแซม บํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสาร และอุปกรณ์อ่ืน ๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง   เพ่ือให้ใช้งานได้อย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ     
            (4) ตรวจซ่อม ดูแล บํารุงรักษา ติดตั้ง โยกย้ายเครื่องมือสื่อสารระบบเครือข่ายสื่อสารผ่าน
ดาวเทียม ระบบเครือข่ายวิทยุโทรศัพท์ เพ่ือให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

                        (5) ตรวจซ่อม ดูแล บํารุงรักษา ติดตั้ง โยกย้ายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง
และส่วนควบ ต่าง ๆ รวมท้ังอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือให้ใช้งานได้อย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ   
 (6) บริการสื่อสารข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ระบบวิทยุกระจายเสียงกรมฯ  ออนไลน์ทาง
อินเตอร์เน็ต ระบบกระจาย  ข่าวอากาศเพ่ือการบิน การเดินเรือ ระบบโสตทัศนูปกรณ์ ระบบไฟฟ้า ระบบ
โทรศัพท์ เพ่ือให้การสื่อสารข้อมูลเป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการ 

 (7) จัดทําทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน เพ่ือการวางแผน
จัดหา บํารุงรักษา เครื่องมืออุปกรณ์สื่อสาร คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและส่วนควบต่าง ๆ และอุปกรณ์อ่ืน ๆ 
ท่ีเกี่ยวข้อง      

 2. ด้านบริการ 
     (1) ให้คําแนะนํา ตอบปัญหา และช้ีแจงเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูล
อุตุนิยมวิทยา  การดูแล บํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสาร และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องที่ตนรับผิดชอบแก่
บุคคลหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้องมี
ประสิทธิภาพ 
 (2) ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก รวมท้ังประชาชนท่ัวไป เพ่ือให้
การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
 3. ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา 3 ปี หรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญา 2 ปี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
ไฟฟ้ากําลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือสาขาวิชาใดวิชาหน่ึงทางอิเล็กทรอนิกส์ และสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป ของ ก.พ. ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนคิ (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า 
หลักสูตรและวิธีการสอบความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง 
 ทดสอบเพ่ือวัดความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตําแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน (คะแนนเต็ม 
200 คะแนน) ดังนี้ 

1. ความรู้พ้ืนฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
2. ความรู้พ้ืนฐานทางดิจิตอลและคอมพิวเตอร์ 
3. ความรู้พ้ืนฐานระบบเคร่ืองรับ – ส่งวิทยุโทรศัพท์ ระบบสื่อสารด้วยระบบเส้นใยนําแสง 

ระบบไมโครเวฟ ระบบสายส่ง ระบบสายอากาศ การกระจายคล่ืนความถี่วิทยุ ระบบ
การสื่อสารผ่านดาวเทียม 

4. ความรู้พ้ืนฐานระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต 
    ระบบมัลติมีเดียเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. ระบบไฟฟ้ากําลัง ระบบมอเตอร์ไฟฟ้า ระบบแสงสว่าง และเครื่องปรับอากาศ 
6. การวิเคราะห์ และคํานวณหาค่าวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 
 

 
 

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

 
 


