ประกาศกรมการบินพลเรือน
เรื่อง รับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการในตําแหนงตางๆ
----------------------------ดวย กรมการบินพลเรือน จะดําเนินการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการในตําแหนง
วิศวกรไฟฟ)าปฏิบัติการ ตําแหนงวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ดานมาตรฐานสนามบิน) ตําแหนงนักประชาสัมพันธ0
ปฏิ บั ติ ก าร ตํ า แหนงนั ก วิ เ ทศสั ม พั น ธ0 ป ฏิ บั ติ ก าร และตํ า แหนงเจาพนั ก งานโสตทั ศ นศึ ก ษาปฏิ บั ติ ง าน
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 53 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร.1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการ
สอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแขงขัน ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. ตําแหนงที่จะบรรจุและแตงตั้ง เงินเดือนที่จะไดรับ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ รายละเอียดตาม
เอกสารแนบทายประกาศนี้
1.1 ตําแหนงวิศวกรไฟฟ)าปฏิบัติการ
1.2 ตําแหนงวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ดานมาตรฐานสนามบิน)
1.3 ตําแหนงนักประชาสัมพันธ0ปฏิบัติการ
1.4 ตําแหนงนักวิเทศสัมพันธ0ปฏิบัติการ
1.5 ตําแหนงเจาพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน
2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครสอบ
2.1 ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะตองหาม ตามมาตรา 36 แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังตอไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปA
(3) เปBนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย0ทรงเปBนประมุข
ดวยความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะตองหาม
(1) เปBนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง
(2) เปBนคนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟGHนเฟIอน
ไมสมประกอบ หรือเปBนโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
(3) เปBนผูอยูในระหวางถูกสั่งใหพักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(4) เปBนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปBนที่รังเกียจของสังคม
(5) เปBนกรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือ
เจาหนาที่ในพรรคการเมือง
/ (6) เปBนบุคคล...

-2(6) เปBนบุคคลลมละลาย
(7) เปBนผูที่เคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญา
เวนแตเปBนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือ ความผิดลหุโทษ
(8) เปBนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออก จากรัฐวิสาหกิจ หรือ หนวยงานอื่น
ของรัฐ
(9) เปBนผูเคยถูกลงโทษใหออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น
(10) เปBนผูเคยถูกลงโทษไลออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตาม
กฎหมายอื่น
(11) เปBนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ หรือเขาปฏิบัติงานในหนวยงาน
ของรัฐ
ผูที่จะเขารับราชการเปBนขาราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะตองหามตาม ข.(๔) (๖) (๗) (๘) (๙)
(๑๐) หรือ (๑๑) ก.พ.อาจพิจารณายกเวนใหเขารับราชการได แตถาเปBนกรณีมีลักษณะตองหาม ตาม (๘) หรือ
(๙) ผูนั้นตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปAแลว และในกรณีมีลักษณะตองหาม ตาม (๑๐)
ผูนั้นตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปAแลว และตองมิใชเปBนกรณี ออกจากงานหรือ ออกจาก
ราชการเพราะทุจริตตอหนาที่ สําหรับผูมีลักษณะตองหามตามขอ (๑) ใหมีสิทธิสมัครสอบแขงขันได แตจะมี
สิทธิ ไดรั บ การบรรจุ เปB นขาราชการพลเรือนสามั ญที่ สอบแขงขั นไดตอเมื่ อพนจากการเปB นผู ดํ ารงตํ าแหนงทาง
การเมืองแลว
สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไมรับสมัครสอบ และไมอาจใหเขาสอบแขงขันเพื่อ
บรรจุบุคคลเขารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝXายบริหาร ที่ นว 89/2501
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในขอ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
2.2 ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย
ประกาศนี้
3. การรับสมัครสอบ
3.1 ใหผูประสงค0จะสมัครสอบ สมัครไดทางอินเตอร0เน็ต (Internet) ตั้งแตวันที่ 2
มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง ไมเวนวันหยุดราชการ โดยมีขั้นตอน
ดังนี้
3.1.1 ใหผูประสงค0จะสมัครสอบสมัครทางเว็บไซต0กรมการบินพลเรือน
http://www.aviation.go.th หัวขอ “รับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการเปBนขาราชการพลเรือน
สามัญและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตาง ๆ ในกรมการบินพลเรือน” หรือ http://job.aviation.go.th
3.1.2 กรอกขอความในใบสมัครใหถูกตองและครบถวน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่
กําหนด ระบบจะออกแบบฟอร0มการชําระเงินผานเคาน0เตอร0 บมจ. ธนาคาร กรุงไทย ใหโดยอัตโนมัติ
3.1.3 พิมพ0แบบฟอร0มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A 4 จํานวน 1 แผน หรือ
หากไมมีเครื่องพิมพ0ในขณะนั้น ใหบันทึกขอมูลเก็บไวในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกขอมูล
/ ในกรณี...
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เขาไปพิมพ0แบบฟอร0มการชําระเงิน หรือบันทึกขอมูลลงในสื่อบันทึกขอมูลใหมไดอีก แตจะแกไขขอมูลในการ
กรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ:แลวไมได
3.2 นําแบบฟอร0มการชําระเงิน ไปชําระเงินคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ เฉพาะที่
เคาน0เตอร0 บจม.ธนาคารกรุงไทย ไดทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแตวันที่ 2 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 21 มิถุนายน
2557 ภายในวันและเวลาทําการของธนาคาร การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ0เมื่อชําระคาธรรมเนียมในการ
สมัครสอบแลว
3.3 คาธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน 230 บาท ประกอบดวย
(1) คาธรรมเนียมสอบ จํานวน 200 บาท
(2) คาธรรมเนียมธนาคาร และรวมคาบริการทางอินเตอร0เน็ต จํานวน 30 บาท
คาธรรมเนียมในการสมัครสอบจะไมจายคืนใหไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
3.4 ผูสมัครสอบที่ชําระเงินคาธรรมเนียมการสอบแลว จะไดรับเลขประจําตัวสอบ โดยจะ
กําหนดเลขประจําตัวสอบ ตามลําดับของการชําระเงิน ทั้งนี้ ผูสมัครสอบสามารถตรวจสอบสถานะของการ
ชําระเงิน และเขาไปพิมพ0ใบสมัคร พรอมเลขประจําตัวสอบไดตั้งแตวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ที่ เว็บไซต0
http://www.aviation.go.th หรือ http://job.aviation.go.th หัวขอ “รับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคล
เขารับราชการเปBนขาราชการพลเรือนสามัญและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตาง ๆ ในกรมการบินพลเรือน” เลือก
“พิมพ:ใบสมัครและเลขประจําตัวสอบ”
3.5 ผูสมัครสอบสมัครไดเพียงครั้งเดียวเทานั้น
3.6 ในการสมัครสอบตามขั้นตอนขางตน ถือวาผูสมัครสอบเปBนผูลงลายมือชื่อและรับรอง
ความถูกตองของขอมูลดังกลาว ตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส0 พ.ศ. 2544 และที่
แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 ดังนั้น หากผูสมัครสอบจงใจกรอกขอมูลอันเปBนเท็จ อาจมีความผิดฐานแจงความ
เท็จตอเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137
3.7 ผูสมัครสอบจะตองเปBนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. ในระดับ
วุฒิการศึกษาที่สูงกวาวุฒิการศึกษาที่ใชสมัครสอบ ภายในวันปpดรับสมัครสอบ
3.8 ผูสมัครสอบจะตองรับผิดชอบในการรับรองตนเองวาเปBนผูมีคุณสมบัติทั่วไป และเปBน
ผูสําเร็จการศึกษาตามประกาศรับสมัครสอบ และตองกรอกรายละเอียดตางๆ ใหถูกตองครบถวนตรงตาม
ความเปBนจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครสอบ หรือตรวจพบวาเอกสารหลักฐานคุณวุฒิซึ่ง
ผูสมัครสอบนํามายื่นไมตรงหรือไมเปBนไปตามประกาศรับสมัครสอบ กรมการบินพลเรือนจะถือวาผูสมัครสอบ
เปBนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแตตน
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4.1 ผูสมัครสอบจะตองเปBนผูมีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของ
ผูมีสิทธิสมัครสอบ ตามรายละเอียดของตําแหนงที่รับสมัครสอบปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ โดย
ตองเปBนผูสําเร็จการศึกษาและไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติ ภายในวันป@ดรับสมัครสอบ คือ วันที่ 20
มิถุนายน 2557 ทั้งนี้ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชั้นประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตรของ
สถานศึกษาใดจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษา
นั้นเปBนเกณฑ0
4.2 ผูสมัครสอบจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปBนผูมีคุณสมบัติ
ทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ
ในใบสมัคร ใหถูกตองครบถวนตามที่กําหนดไวในประกาศรับสมัครสอบ ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผูสมัครสอบ หรือตรวจพบวาเอกสารหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผูสมัครสอบนํามายื่นไมตรงหรือไมเปBนไปตามประกาศ
รับสมัครสอบ กรมการบินพลเรือนจะถือวาผูสมัครสอบเปBนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ มาตั้งแตตน
และจะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ
5. การประกาศรายชื่อผูสมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
กรมการบินพลเรือน จะประกาศรายชื่อผูสมัครสอบ กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และ
ระเบียบเกี่ยวกับการสอบใหทราบภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ณ บอร0ดประชาสัมพันธ0 ชั้น 1 อาคาร
10 ชั้น กรมการบินพลเรือน ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 ทุงมหาเมฆ กทม. 10120 และทางเว็บไซต0
http://www.aviation.go.th หรือ http://job.aviation.go.th หัวขอ”การประกาศรายชื่อผูสมัครสอบ วัน
เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ”
6. หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันฯ
6.1 ความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง คะแนนเต็ม 200 คะแนน
ตามรายละเอียดของตําแหนงที่รับสมัครสอบปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศนี้
6.2 ความเหมาะสมกับตําแหนง
คะแนนเต็ม 100 คะแนน
เปBนการทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหนงที่จะบรรจุและแตงตั้ง โดยวิธีการสัมภาษณ0
หรือวิธีอื่นเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตําแหนงจากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน
ประสบการณ0 ทวงทีวาจา อุปนิสัย ทัศนคติ การปรับตัวเขากับผูรวมงาน สังคม และสิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค0 ปฏิภ าณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผูสอบแขงขัน เพื่อใหไดบุคคลที่มีคุณธรรม
จริยธรรม ความรูความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่นๆ ที่จําเปBนสําหรับตําแหนง
ทั้งนี้ จะสอบเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง กอน และเมื่อสอบผานการวัด
ความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง แลว จึงจะใหเขาสอบแขงขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหนงตอไป
โดยจะประกาศรายชื่ อ ผู เขาสอบแขงขั น เพื่ อ วั ด ความเหมาะสมกั บ ตํ า แหนง ในภายหลั ง ทางเว็ บ ไซต0
http://www.aviation.go.th หัวขอ “รับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการเปBนขาราชการ
พลเรือนสามัญและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตาง ๆ ในกรมการบินพลเรือน” หรือ http://job.aviation.go.th
/ 7. เกณฑ0การ...

-57. เกณฑ:การตัดสิน
ผูสอบผานการสอบแขงขันเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง จะตองไดคะแนน
ไมต่ํากวารอยละ 60 และผูสอบผานการสอบแขงขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหนง จะตองไดคะแนน
ไมต่ํากวารอยละ 60 ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงหลักวิชาการวัดผล
8. การขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได
8.1 การขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได จะเรียงลําดับคะแนนรวมของผูสอบผานการสอบแขงขัน
เพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงและความเหมาะสมกับตําแหนงจากมากไปนอย ในกรณีที่มี
คะแนนเทากัน ใหผู ที่ไดคะแนนความเหมาะสมกับ ตํา แหนง มากกวาอยูในลํา ดับที่ดีกวา แตถาคะแนน
ความเหมาะสมกั บ ตํา แหนงยั ง เทากั น อี ก ใหเรี ย งลํา ดั บ ตามเลขประจํา ตั ว สอบแขงขั น จากนอยไปมาก
8.2 บัญชีผูสอบแขงขันไดในครั้งนี้ จะขึ้นบัญชีไวเปBนเวลาไมเกิน 2 ปA นับแตวันประกาศ
แตถากรมการบินพลเรือน ไดจัดใหการสอบแขงขันในตําแหนงเดียวกันกับที่ไดประกาศรับสมัครในครั้งนี้อีก
และไดประกาศบัญชีผูสอบแขงขันไดใหมแลว บัญชีผูสอบแขงขันไดครั้งนี้เปBนอันยกเลิก
9. การบรรจุและแตงตั้ง
9.1 ผูสอบแขงขันได จะไดรับการบรรจุและแตงตั้งตามลําดับที่ในบัญชีผูสอบแขงขันได โดย
ไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กําหนดเปBนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามรายละเอียดของตําแหนงที่รับ
สมัครสอบปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศนี้
9.2 กรมการบิ น พลเรื อน ไมประสงค0 ที่จ ะรั บโอนผู สอบแขงขั น ไดที่ เ ปB น ขาราชการหรื อ
พนักงานของรัฐทุกประเภทไมวากรณีใด ๆ
กรมการบิ นพลเรื อน ดํา เนิน การสอบแขงขั น ดวยความเสมอภาค โปรงใส และยุ ติ ธรรม
ดังนั้นหากมีผูใดแอบอางวาสามารถชวยเหลือใหสอบแขงขันได หรือมีพฤติกรรมในทํานองเดียวกันนี้โปรด
อยาไดหลงเชื่อและแจงใหอธิบดีกรมการบินพลเรือน ทราบดวย
ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

รายละเอียดของตําแหนงที่รับสมัครสอบ
แนบทายประกาศกรมการบินพลเรือน ลงวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
-------------------------------1. ตําแหนงวิศวกรไฟฟGาปฏิบัติการ
บัญชีผูสอบแขงขันไดจะใชบรรจุสวนกลาง บรรจุครั้งแรก จํานวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท ทั้งนี้ จะไดรับอัตราเงินเดือนเทาใดใหเปBนไปตามที่ อ.ก.พ
กระทรวงกําหนด
1.1 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
(1) ไดรั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อคุ ณ วุ ฒิ อ ยางอื่ น ที่ เ ที ย บไดในระดั บ เดี ย วกั น ในสาขาวิ ช า
วิศวกรรมศาสตร0 ทางวิศวกรรมไฟฟ)า และไดรับใบอนุญาตเปBนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมดาน
ไฟฟ)า และ
(2) ตองเปBนผูสอบผานความรูความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ของ ก.พ.
1.2 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการ
ทํางาน ปฏิบัติงานดานวิศวกรรมไฟฟ)า ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบัติการ
(1) จัดทําขอมูล รายละเอียดประกอบการจัดหา ซอมปรับปรุงเครื่องมือรักษาความ
ปลอดภัยในทาอากาศยาน
(2) ควบคุมการติดตั้งและซอมบํารุงอุปกรณ0 เครื่องมือรักษาความปลอดภัยภายในทาอากาศยาน
(3) ศึกษา คนควา หาแนวทางปรับปรุงในการนําเทคโนโลยีใหม ๆ มาประยุกต0ใชงานใน
การรักษาความปลอดภัยในการขนสงทางอากาศ
2. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือ
โครงการเพื่อใหการดําเนินงานเปBนไปตามเป)าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ดานการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพื่อใหเกิด
ความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
(2) ชี้ แจงและใหรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ขอมู ล ขอเท็ จ จริ ง แกบุ ค คลหรื อ หนวยงานที่
เกี่ยวของ เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
4. ดานการบริการ
(1) ใหขอมูล คําแนะนํา ตอบปGญหา และชี้แจง เกี่ยวกับงานวิศวกรรมไฟฟ)าที่รับผิดชอบ
ในระดับเบื้องตนใหกับหนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อใหผูสนใจไดทราบขอมูลและ
ความรูตางๆ ที่เปBนประโยชน0
/ (2) จัดเก็บ...

-2(2) จัดเก็บขอมูลเบื้องตน ทําสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศที่
เกี่ยวกับงานวิศวกรรมไฟฟ)า เพื่อใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใชประกอบการ
พิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ0 มาตรการตางๆ
1.3 หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขัน
หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขัน แบงออกเปBน 2 วิชา ดังนี้
1.3.1 ความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง คะแนนเต็ม 200 คะแนน ทดสอบความรู
ความสามารถเฉพาะตําแหนงดังตอไปนี้ โดยวิธีสอบขอเขียน
- ความรูทั่วไปทางดานวิศวกรรมไฟฟ)า สื่อสาร อิเล็กทรอนิกส0
150 คะแนน
- ความรูความสามารถทางดานภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับไฟฟ)าสนามบิน 50 คะแนน
1.3.2 ความเหมาะสมกับตําแหนง

คะแนนเต็ม 100 คะแนน

/ 2. ตําแหนง...

-32. ตําแหนงวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ดานมาตรฐานสนามบิน)
บัญชีผูสอบแขงขันไดจะใชบรรจุสวนกลาง บรรจุครั้งแรก จํานวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท ทั้งนี้ จะไดรับอัตราเงินเดือนเทาใดใหเปBนไปตามที่ อ.ก.พ
กระทรวงกําหนด
2.1 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
(1) ไดรั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ยางอื่ น ที่ เ ที ย บไดในระดั บ เดี ย วกั น ในสาขาวิ ช า
วิศวกรรมศาสตร0 ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอม หรือทางวิศวกรรมโครงสราง และตองไดรับ
ใบอนุญาตเปBนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมดานโยธา หรือดานสิ่งแวดลอม และ
(2) ตองเปBนผูสอบผานความรูความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ของ ก.พ.
2.2 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการ
ทํางานปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิศวกรโยธา ภายใตการกํากับ แนะนําตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบัติการ
(๑) ศึกษา วิเคราะห0 กฎ ระเบียบ หรือมาตรฐานตาง ๆ ทั้งภายในและระหวาง
ประเทศ วาดวยการจัดตั้งสนามบินทางดานสนามบินกายภาพ (CIVIL ENGINEER)
(๒) พิจารณาและเสนอแนะขอคิดเห็นเกี่ยวกับขอกําหนดขององค0การการบินพล
เรือนระหวางประเทศ ในดานกายภาพสนามบิน
(๓) ดําเนินการเพื่อใหมีการกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ0การจัดตั้ง การกํากับ ดูแล
และตรวจสอบมาตรฐานสนามบินและที่ขึ้นลงชั่วคราวของอากาศยานเฉพาะดานกายภาพ
(๔) ดําเนินการเพื่อใหมีการกําหนดเขตปลอดภัยและพิจารณาคําขออนุญาตปลูก
สรางภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ
(๕) ดําเนินการเพื่อออกใบอนุญาตจัดตั้งสนามบินและที่ขึ้นลงชั่วคราวของอากาศยาน
เพื่อประกอบการออกใบอนุญาต
(๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือ
ที่ไดรับมอบหมาย
2. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงาน
หรือ โครงการเพื่อใหการดําเนินงานเปBนไปตามเป)าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ดานการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพื่อให
เกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
(2) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานที่
เกี่ยวของเพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
/ 4. ดานการ...

-44. ดานการบริการ
(1) ใหขอมูล คําแนะนํา ตอบปGญหา และชี้แจง เกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธาที่
รับผิดชอบในระดับเบื้องตนใหกับหนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อใหผูสนใจไดทราบ
ขอมูลและความรูตางๆ ที่เปBนประโยชน0
(2) จั ด เก็ บ ขอมู ล เบื้ อ งตน ทํ า สถิ ติ ปรั บ ปรุ ง หรื อ จั ด ทํ า ฐานขอมู ล หรื อ ระบบ
สารสนเทศที่เกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธา เพื่ อใหสอดคลองและสนับ สนุนภารกิจ ของหนวยงาน และใช
ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ0 มาตรการตางๆ
2.3 หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขัน
หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขัน แบงออกเปBน 2 วิชา ดังนี้
2.3.1 ความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง คะแนนเต็ม 200 คะแนน ทดสอบ
ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนงดังตอไปนี้ โดยวิธีสอบขอเขียน
- ความรูทางวิศวกรรมโยธาและความรูเบื้องตนดานการขนสงทางอากาศ 100 คะแนน
- ความรูความสามารถทางดานภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับสนามบินและสิ่งแวดลอม
และการบิน
100 คะแนน
2.3.2 ความเหมาะสมกับตําแหนง

คะแนนเต็ม 100 คะแนน

/ 3. ตําแหนง...

-53. ตําแหนงนักประชาสัมพันธ:ปฏิบัติการ
บัญชีผูสอบแขงขันไดจะใชบรรจุสวนกลาง บรรจุครั้งแรก จํานวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท ทั้งนี้ จะไดรับอัตราเงินเดือนเทาใดใหเปBนไปตามที่ อ.ก.พ
กระทรวงกําหนด
3.1 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
(1) ไดรับ ปริญ ญาตรีห รือ คุณ วุฒ ิอ ยางอื ่น ที ่เ ทีย บไดในระดับ เดีย วกัน ในสาขาวิช า
นิเทศศาสตร0 และ
(2) ตองเปBนผูสอบผานความรูความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ของ ก.พ.
3.2 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการใน
การทํางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับประชาสัมพันธ0 ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบัติการ
(1) กําหนดแผนประชาสัมพันธ0ดานการขนสงทางอากาศใหสอดคลองกับนโยบายของ
กรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม และรัฐบาล
(2) รวบรวมขอมูล แลกเปลี่ยนขอมูล และการใหการสนับสนุนขอมูลขาวสารดานการ
คมนาคมขนสงทางอากาศทั้งในและตางประเทศ
(3) การจัดทําขาว บทความ สารคดี และวารสาร เผยแพรการขนสงทางอากาศ รวมทั้ง
จัดแถลงขาวในกรณีขาวสําคัญที่จะเผยแพร เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ถูกตอง
(4) การสํารวจ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนประชาสัมพันธ0
(5) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่
ไดรับมอบหมาย
2. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบรวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือ
โครงการเพื่อใหการดําเนินงานเปBนไปตามเป)าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ดานการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพื่อให
เกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
(2) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานที่
เกี่ยวของ เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
4. ดานการบริการ
ใหบริการขอมูลการประชาสัมพันธ0แกประชาชนและหนวยงานตาง ๆ
/ 3.3 หลักสูตรและ...

-63.3 หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขัน
หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขัน แบงออกเปBน 2 วิชา ดังนี้
3.3.1 ความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง คะแนนเต็ม 200 คะแนน ทดสอบ
ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนงดังตอไปนี้ โดยวิธีสอบขอเขียน
- ความรูทางการสื่อสารและการประชาสัมพันธ0 ความรูความสามารถ
ในการเขียนแผนประชาสัมพันธ0
100 คะแนน
- ความรูเกี่ยวกับเหตุการณ0ปGจจุบัน นโยบายรัฐบาล
- ความรูความสามารถทางดานภาษาอังกฤษ
100 คะแนน
(การแปลบทความจากภาษาอังกฤษเปBนภาษาไทย หรือจากภาษาไทยเปBน
ภาษาอังกฤษ)
3.3.2 ความเหมาะสมกับตําแหนง

คะแนนเต็ม 100 คะแนน

/ 4. ตําแหนง...

-74. ตําแหนงนักวิเทศสัมพันธ:ปฏิบัติการ
บัญชีผูสอบแขงขันไดจะใชบรรจุสวนกลาง บรรจุครั้งแรก จํานวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท ทั้งนี้ จะไดรับอัตราเงินเดือนเทาใดใหเปBนไปตามที่ อ.ก.พ
กระทรวงกําหนด
4.1 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
(1) ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชา
หนึ่งทางภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร0 ทางความสัมพันธ0ระหวางประเทศ และ
(2) ตองเปBนผูสอบผานความรูความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ของ ก.พ.
4.2 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการใน
การทํางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับประชาสัมพันธ0 ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบัติการ
(1) รางโตตอบหนังสือทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แปลและสรุปเอกสารเปBนภาษาไทย
หรือภาษาอังกฤษ
(2) ติดตอและประสานงานในการขอรับความรวมมือทางวิชาการหรือความชวยเหลือดาน
ตาง ๆ จากตางประเทศ
(3) ประสานงานกับองค0การการบินพลเรือนระหวางประเทศ (International Civil
Aviation Organization) โดยพิจารณาขอเสนอแนะ มาตรฐาน และขอพึงปฏิบัติ ตลอดจนกฎเกณฑ0ตาง ๆ
ที่องค0การฯ แจงใหประเทศภาคีพิจารณา โดยประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อจัดทําขอมูล สถานะของ
ประเทศไทย และขอคิดเห็นเสนอตอองค0การฯ ตอไป
(4) ดําเนินการเกี่ยวกับการประชุม หรือเขารวมประชุมระหวางประเทศ ทั้งที่จัดขึ้นใน
ประเทศไทยและตางประเทศ
(5) ติดตอประสานงานหรืออํานวยความสะดวกแกเจาหนาที่ภายในหนวยงานและภายนอก
หนวยงานที่จะเดินทางไปรวมประชุม ดูงาน ทั้งในประเทศและตางประเทศ ตลอดจนเจาหนาที่ตางประเทศ
ที่มาปฏิบัติงาน ดูงาน หรือเขารวมประชุมในประเทศ
(6) พิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการขอรับทุนการศึกษา ทุนฝƒกอบรม/ดูงาน จากแหลงทุน
ในตางประเทศ
(7) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่
ไดรับมอบหมาย
2. ดานการวางแผน
วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนงาน โครงการของสวน มอบหมายงาน แกไขปGญหาใน
การปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลเพื่อใหเปBนไปตามเป)าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด

/ 3. ดานการ...

-83. ดานการประสานงาน
(1) ติดตอประสานงาน และ หรืออํานวยความสะดวกแกเจาหนาที่ตางประเทศที่มา
ปฏิบัติงาน / ดูงานหรือรวมประชุมในไทย
(2) ชี้แจง ใหขอคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางานตาง ๆ เพื่อเปBน
ประโยชน0และเกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกันในกรณีที่ไมยากมาก หรือไมซับซอนมาก
(3) ใหคําแนะนําในการประสานและดําเนินการใหบุคลากรของกรมไดรับทุนฝƒกอบรมจาก
ตางประเทศ
4. ดานการบริการ
(1) เผยแพรความรูทั่วไปดานการตางประเทศแกผูมาติดตอ เพื่อใหเกิดความเขาใจอันดี
และถูกตอง เผยแพรความรู ใหคําปรึกษาและชี้แจงตอบปGญหาดานการตางประเทศแกผูที่มาติดตอเพื่อให
เกิดความเขาใจอันดีและถูกตองตามระเบียบกฎหมาย
(2) รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับงานดานตางประเทศ เพื่อจัดทําเปBนฐานขอมูล
4.3 หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขัน
หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขัน แบงออกเปBน 2 วิชา ดังนี้
4.3.1 ความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง คะแนนเต็ม 200 คะแนน ทดสอบความรู
ความสามารถเฉพาะตําแหนงดังตอไปนี้ โดยวิธีสอบขอเขียน
- ความรูเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
200 คะแนน
1. Structure, Vocabulary
2. Reading Comprehension
3. Writing and Translation
4.3.2 ความเหมาะสมกับตําแหนง
คะแนนเต็ม 100 คะแนน

/ 5 ตําแหนง...

-95. ตําแหนงเจาพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน
บัญชีผูสอบแขงขันไดจะใชบรรจุสวนกลาง บรรจุครั้งแรก จํานวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท ทั้งนี้ จะไดรับอัตราเงินเดือนเทาใดใหเปBนไปตามที่ อ.ก.พ
กระทรวงกําหนด
5.1 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
(1) ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิ ชาอิ เล็กทรอนิกส0 สาขาวิ ชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร0 สาขาวิชาคอมพิ วเตอร0กราฟฟpก หรื อ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
(2) ตองเปBนผูสอบผานความรูความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ขึ้นไป ของ ก.พ.
5.2 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนซึ่งไมจําเปBนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญา ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ตามแนวทาง แบบอยาง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใตการกํากับ
แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบัติการ
(1) ดํ า เนิ น การตามแผนประชาสั มพั น ธ0 ด านการขนสงทางอากาศใหสอดคลองกั บ
นโยบายของกรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม และรัฐบาล
(2) จัดนิทรรศการ กิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานของกรมการบินพลเรือน
(3) การจัดทําแถบบันทึกภาพ เสียง ภาพนิ่ง หรือวีดีทัศน0ประกอบการบรรยาย สรุป
ภารกิจการดําเนินโครงการตางๆ ของกรมและเก็บรวบรวมเพื่อสวนในการประกอบการเผยแพรและศึกษา
(4) การใหบริการเครื่องมือโสตทัศน0 วัสดุ อุปกรณ0
(5) การถายภาพในงานพิธีหรืองานประชุม ตามที่หนวยงานภายในขอสนับสนุน รวมทั้ง
การขยายภาพและจัดทําบอร0ด
(6) การออกแบบและเขียนแบบดานศิลป• (ระบบกราฟฟpก)
(7) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่
ไดรับมอบหมาย
2. ดานการบริการ
(1) ติดตอประสานงานกับบุคคลภายในหนวยงานเดียวกันหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อให
การปฏิบัติงานเปBนไปดวยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
(2) ใหคําแนะนํา ขอมูล และใหบริการในเรื่องที่อยูในความรับผิดชอบในประเด็นที่ไมมี
ความซับซอน ภายใตกฎเกณฑ0 ระเบียบ ขอบังคับ หรือวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน หรือภายใตการควบคุมดูแล ของ
ผูบังคับบัญชา
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- 10 5.3 หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขัน
หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขัน แบงออกเปBน 2 วิชา ดังนี้
5.3.1 ความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง คะแนนเต็ม 200 คะแนน ทดสอบ
ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนงดังตอไปนี้ โดยวิธีสอบขอเขียน
- ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการใชโปรแกรมดานการจัดทําสื่อวิดีทัศน0 การถายภาพ
การถายวิดีโอ การพิมพ0 การออกแบบโฆษณาและสื่อสิ่งพิมพ0
150 คะแนน
- ความรูทั่วไปในการใช การบํารุงรักษาเครื่องโสตทัศนูปกรณ0ประเภทตาง ๆ เชน
เครื่องขยายเสียง เครื่องบันทึกเสียง ไมโครโฟนลําโพง เครื่องฉายภาพ เปBนตน
50 คะแนน
5.3.2 ความเหมาะสมกับตําแหนง

คะแนนเต็ม 100 คะแนน
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