
 
 
 
 

ประกาศสํานักข่าวกรองแห่งชาติ 
เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการ 

ในตําแหน่งนักการข่าวปฏิบัติการ 
 

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

               ด้วยสํานักข่าวกรองแห่งชาติ จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่ง
นักการข่าวปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ.๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหา
โดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคล
เข้ารับราชการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
 

 ๑. ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับ  
  ๑.๑ ตําแหน่ง นักการข่าวปฏิบัติการ 
        อัตราเงินเดือนระหว่าง ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใดเป็นไปตาม
ประกาศสํานักข่าวกรองแห่งชาติ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ
กําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง    
     ๑.๒ จํานวนตําแหน่งว่างที่บรรจุในครั้งแรก ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ 
 

 ๒. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทํางาน ปฏิบัติงานด้านการข่าวภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 

 ๑. ด้านการปฏิบัติการ 
 (๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษาหลักการและวิธีการด้านการรวบรวมข่าว การจัดทํารายงาน
ข่าวกรอง  การต่อต้านข่าวกรอง  และการรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน เพื่อติดตาม สืบสวน ศึกษาความเคลื่อนไหว 
สถานการณ์ พฤติการณ์ของบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กร และอื่น ๆ ที่เป็นเป้าหมายด้านการข่าว 
 (๒) ร่วมศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์ และพฤติการณ์ของบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กร และอื่น ๆ 
เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวทางด้าน การเมือง การทหาร เศรษฐกิจ และสังคมจิตวิทยา เพื่อประมวลรายละเอียด
ข้อเท็จจริงในการทํารายงานข่าวกรอง กําหนดแผนและปฏิบัติการรวบรวมข่าว รวมทั้งต่อต้านข่าวกรอง (การจารกรรม 
การก่อวินาศกรรม การก่อการร้าย การบ่อนทําลาย) และการรักษาความปลอดภัย ตลอดจนร่วมศึกษา วิเคราะห์ 
วิจัยข่าวกรองที่มีความยุ่งยาก หรือมีความจําเป็นต้องดําเนินการเป็นการด่วน 
 ๒. ด้านการวางแผน 
       วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือ
โครงการเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 
 ๓. ด้านการประสานงาน 
                    (๑) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 
 (๒) ช้ีแจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

/๔. ด้านการ... 

(สําเนา) 



- ๒ - 
  
 

     ๔. ด้านการบริการ 
                   จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น จัดทําสถิติ รายงาน ฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศเกี่ยวกับงานการข่าว  
เพื่อสนับสนุนภารกิจของส่วนราชการ และประโยชน์ในการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ หรือ
มาตรการต่าง ๆ   
 จากลักษณะงานที่ปฏิบัติข้างต้นผู้สมัครจึงควร                  
 - สามารถปฏิบัติงานในต่างจังหวัดและในพื้นที่ที่เสี่ยงภัย หรือทุรกันดารได้ และเป็นผู้ที่มีสุขภาพ
สมบูรณ์ แข็งแรง 
 - มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง มีความอดทน สามารถปฏิบัติงานในภาวะที่กดดัน 
 - มีคุณลักษณะเฉพาะบุคคลที่แสดงถึงการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีปฏิภาณไหวพริบ มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ 
 

 ๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 
 ๓.๑ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ ดังต่อไปนี้ 
 ก. คุณสมบัติทั่วไป 
 (๑) มีสัญชาติไทย 
 (๒) มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปี 
 (๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ด้วยความบริสุทธ์ิใจ 
 ข. ลักษณะต้องห้าม 
 (๑) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
 (๒) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ  คนวิกลจริต  หรือจิตฟ่ันเฟือน 
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.  
 (๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 
 (๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
 (๕) เป็นกรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง  หรือ 
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
 (๖) เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (๗) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทําความผิด
ทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
 (๘) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ 
 (๙) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ 
หรือตามกฎหมายอื่น 
 (๑๐) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตาม
กฎหมายอื่น 
 

 
 

/(๑๑) เป็นผู้... 
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 (๑๑) เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน   
ของรัฐ 
 

  ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (๔) (๖) (๗) (๘) 
(๙) (๑๐) หรือ (๑๑) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (๘) หรือ 
(๙) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (๑๐) ผู้นั้น
ต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการ
เพราะทุจริตต่อหน้าที่ สําหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ ข. (๑) ให้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันได้ แต่จะมีสิทธิ
ได้รับบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่สอบแข่งขันได้ต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองแล้ว    
 

  สําหรับพระภิกษุ หรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ 
๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ 
                    ๓.๒ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้   
 

 ๔. การรับสมัครสอบ 
 ๔.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ต้ังแต่วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ถึง วันที่ 
๑๘ เมษายน ๒๕๕๙  ตลอด ๒๔ ชั่วโมง  ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ตามขั้นตอนดังนี้ 
 (๑)  เปิดเว็บไซต์ http://www.nia.go.th หรือ https://nia.job.thai.com หัวข้อ “รับสมัครสอบ” 
 (๒) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะกําหนด
แบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ 
 (๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A ๔ จํานวน ๑ แผ่น หรือหากไม่มี
เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล  
 ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถ 
เข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใน
การกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้ 
 ๔.๒ นําแบบฟอร์มการชําระเงินไปชําระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
ทั่วประเทศ ต้ังแต่วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ถึง วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙  ภายในเวลาทําการของธนาคาร 
การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เม่ือชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้วภายในเวลาที่กําหนด 
(ผู้สมัครสอบสามารถพิมพ์ใบสมัครจากหน้าเว็บไซต์ต้ังแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป) 
 ๔.๓ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบตําแหน่งละ ๓๓๐ บาท ซึ่งประกอบด้วย                     
 (๑) ค่าธรรมเนียมสอบ จํานวน ๓๐๐ บาท 
 (๒) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จํานวน ๓๐ บาท 
 

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบจะไม่จ่ายคนืให้ไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั้งสิน้   
 ๔.๔ ผู้สมัครที่ชําระค่าธรรมเนียมสอบแล้วจะได้รับเลขประจําตัวสอบ โดยจะกําหนดเลขประจําตัวสอบ 
ตามลําดับของการชําระค่าธรรมเนียมสอบ 
 
 
 
 

/๕. เงื่อนไข... 
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         ๕. เงื่อนไขการสมัครสอบ 
 ๕.๑ ผู้สมัครสอบเลือกสมัครสอบได้เพียงหนึ่งตําแหน่ง เม่ือเลือกแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้ 
 ๕.๒ ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิ
สมัครสอบในข้อ ๓.๒  โดยต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ 
คือ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙ ทั้งนี้ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใด จะถือตาม
กฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ 
 ๕.๓ การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรองความถูกต้อง
ข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.๒๕๕๑ ดังนั้น หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตาม 
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗ 
 ๕.๔ ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้
ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กําหนดไว้ใน
ประกาศรับสมัครสอบ ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครสอบ
นํามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ สํานักข่าวกรองแห่งชาติจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาต้ังแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
 

 ๖. การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเก่ียวกับการสอบ 
 สํานักข่าวกรองแห่งชาติ จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับ
การสอบในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ทางเว็บไซต์ http://www.nia.go.th หรือ  https://nia.job.thai.com หัวข้อ 
“การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเก่ียวกับการสอบ” 
 

 ๗. หลักสูตรและวิธีการสอบ 
 หลักสูตรและวิธีการสอบแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้ 

 ๗.๑ การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) 
ปรากฏตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ 

 ๗.๒ การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
     เป็นการทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งต้ัง โดยวิธีการ
สัมภาษณ์หรือวิธีอ่ืน เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน 
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน เพื่อให้ได้บุคคลที่มี
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่น ๆ ที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง และผู้สมัครต้อง
ผ่านการตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคลตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ 
 สําหรับตําแหน่งนักการข่าวปฏิบัติการ หน่วยที่ ๒ – ๘ จะทดสอบความรู้ความสามารถ
ด้านภาษาในตําแหน่งที่สมัครสอบด้วย 
 

 ทั้งนี้ สํานักข่าวกรองแห่งชาติจะสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
ตําแหน่งก่อน และเมื่อผู้สมัครสอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งแล้ว 
จึงจะมีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง ต่อไป 
 

/๘. เอกสาร... 
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 ๘. เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง  
 ๘.๑ ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดํา 
ถ่ายไม่เกิน ๑ ปี ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว จํานวน ๑ รูป (เขียนชื่อ – นามสกุล และเลขประจําตัวสอบหลังรูป) และลงลายมือชื่อใน
ใบสมัครให้ครบถ้วน 
 ๘.๒ สําเนาปริญญาบัตร และ สําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดง
ว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ
ภายในวันปิดรับสมัคร จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตร
ของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ  
เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙ ในกรณีที่ไม่สามารถนํา
หลักฐานการศึกษาดังกล่าวมาย่ืนพร้อมใบสมัครสอบได้ก็ให้นําหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุ
สาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตรซึ่งจะต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทน 
 ๘.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ บัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ 
และเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก ปรากฏชัดเจน จํานวน ๑ ฉบับ 
 ๘.๔ สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน ๑ ฉบับ 
 ๘.๕ สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ในกรณี ช่ือ - 
นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น จํานวน ๑ ฉบับ 

 ๘.๖ สําเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไป
ของสํานักงาน ก.พ. จํานวน ๑ ฉบับ สําหรับผู้สมัครที่ใช้สําเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้
ความสามารถทั่วไประดับปริญญาโท จะต้องนําสําเนาปริญญาบัตร หรือสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript 
of Records) ที่แสดงว่าสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร 
จํานวน ๑ ฉบับ ด้วย 
 ๘.๗ ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. 
ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๕๓ ซึ่งได้แก่ 
 - วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
 - โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
 - โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
 - โรคพิษสุราเรื้อรัง 
 - โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ตามท่ี ก.พ. กําหนด  
 
 
 

 สําเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองว่า “สําเนาถูกต้อง” พร้อมลงลายมือชื่อ  วันที่  
และระบุเลขประจําตัวสอบกํากับไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของสําเนาเอกสาร 
 

 ๙. เกณฑ์การตัดสิน  
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ต้องเป็นผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถ
ที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง จะต้องได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ และเป็นผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสม
กับตําแหน่ง จะต้องได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ ทั้งนี้ โดยให้คํานึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย  
 

 ๑๐. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
 

 ๑๐.๑ สํานักข่าวกรองแห่งชาติจะประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยเรียงลําดับคะแนนรวม
ของผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง และความเหมาะสมกับตําแหน่งจาก 

/มากไปน้อย... 
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มากไปน้อย  ในกรณีที่มีคะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนความเหมาะสมกับตําแหน่งมากกว่าอยู่ในลําดับที่ดีกว่า 
ถ้าคะแนนความเหมาะสมกับตําแหน่งเท่ากันอีก ให้เรียงลําดับตามเลขประจําตัวสอบแข่งขันจากน้อยไปมาก 

 ๑๐.๒ การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับต้ังแต่วันประกาศ
ขึ้นบัญชี แต่ถ้าสํานักข่าวกรองแห่งชาติได้จัดให้มีการสอบแข่งขันในตําแหน่งเดียวกันกับที่ได้ประกาศรับสมัคร
ในครั้งนี้อีก และได้ประกาศบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก   
 

 ๑๑. การบรรจุและแต่งตั้ง 
 ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งต้ังตามลําดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยได้รับ
เงินเดือนตามคุณวุฒิที่กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนั้น ตามท่ีระบุไว้ในข้อ ๑.๑  
 

 ๑๒. การรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ 
 สํานักข่าวกรองแห่งชาติไม่รับโอนผู้สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐทุกประเภท
ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

 สํานักข่าวกรองแห่งชาติจะดําเนินการสอบแข่งขันด้วยความโปร่งใส ยุติธรรมและเสมอภาค ดังนั้น 
หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้รับการขึ้นบัญชี หรือมีพฤติการณ์ในทํานองเดียวกันนี้ โปรดอย่าได้
หลงเชื่อและแจ้งให้ผู้อํานวยการสํานักข่าวกรองแห่งชาติทราบด้วย 
 
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๕  มนีาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

เชิดศักด์ิ  สันติวรวุฒิ 
 

(นายเชิดศักด์ิ  สันติวรวุฒิ) 
ผู้อํานวยการสํานักข่าวกรองแห่งชาติ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สําเนาถูกต้อง 
 

วรรณวลัย มณกุีล 
 

(นางวรรณวลัย มณีกุล) 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
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รายละเอียด ตําแหน่งว่าง คณุสมบัติเฉพาะตําแหน่ง และหลักสูตรวิธีการสอบแข่งขนั 
(แนบท้ายประกาศสาํนักขา่วกรองแห่งชาต ิลงวันที่   ๑๕  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙) 

 
 

ตําแหน่งประเภทวิชาการ 
 

หน่วยที่ ๑  ตําแหน่ง นักการข่าวปฏิบัติการ  
    

 
ตําแหน่งว่าง 
 

 -  จํานวนตําแหน่งว่างที่บรรจุได้ในครั้งแรก  ๒๐  ตําแหน่ง 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
 

 (๑) ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และ 
 (๒) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ.  
 

 

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน 
 

 การสอบแข่งขนัเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาํแหน่ง (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) 
             ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้  โดยวิธีการสอบข้อเขียน  
 ๑. วิชาความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
 ทดสอบความรู้ความสามารถในการประมวลและวิเคราะห์ข่าวสาร รวมท้ังการประเมิน
แนวโน้มเกี่ยวกับสถานการณ์สําคัญด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม หรือการทหาร ทั้งที่เกิดขึ้นภายในประเทศและ
ต่างประเทศ  ซึ่งอาจกระทบกระเทือนผลประโยชน์  ความมั่นคง  หรือความสงบเรียบร้อยของประเทศไทย ความรู้
เรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ    
 
 ๒. วิชาภาษาอังกฤษ  (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
 ทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยการให้สรุปความ หรือตีความ
จากข้อความสั้น ๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากคําหรือกลุ่มคํา ประโยค หรือ
ข้อความสั้น ๆ หรือเรียงความ การใช้ไวยากรณ์  
 
  

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

/หน่วยที่ ๒...   



- ๘ - 
 
 

หน่วยที่ ๒  ตําแหน่ง นักการข่าวปฏิบัติการ (ด้านภาษาจีน) 
 

ตําแหน่งว่าง 
 

 -  จํานวนตําแหน่งว่างที่บรรจุได้ในครั้งแรก  ๓  ตําแหน่ง 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
 

 (๑) ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และ 
 (๒) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ.  
 

 

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน 
 

 การสอบแข่งขนัเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาํแหน่ง (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) 
            ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้  โดยวิธีการสอบข้อเขียน  
 ๑. วิชาภาษาจีน  (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
 ทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะในการใช้ภาษาจีน โดยการให้สรุปความ หรือตีความจาก
ข้อความสั้น ๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากคําหรือกลุ่มคํา ประโยค หรือ
ข้อความสั้น ๆ หรือเรียงความ 
 ๒. วิชาความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน (คะแนนเต็ม ๗๐ คะแนน) 
 ทดสอบความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์สําคัญด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การทหาร ทั้งที่เกิดขึ้น
ภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งอาจกระทบกระเทือนผลประโยชน์ ความมั่นคง หรือความสงบเรียบร้อยของ
ประเทศไทย ความรู้เรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ    
 ๓. วิชาภาษาอังกฤษ  (คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน) 
 ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยการให้สรุปความ หรือตีความจาก
ข้อความสั้น ๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากคําหรือกลุ่มคํา ประโยค หรือ
ข้อความสั้น ๆ หรือเรียงความ 
  

  

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

/หน่วยที่ ๓... 



- ๙ - 
 
 

หน่วยที่ ๓  ตําแหน่ง นักการข่าวปฏิบัติการ (ด้านภาษารัสเซีย) 
 

ตําแหน่งว่าง 
 

 -  จํานวนตําแหน่งว่างที่บรรจุได้ในครั้งแรก  ๒  ตําแหน่ง 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
 

 (๑) ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และ 
 (๒) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ.  
 
 

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน 
 

 การสอบแข่งขนัเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาํแหน่ง (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) 
                ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้  โดยวิธีการสอบข้อเขียน  
 ๑. วิชาภาษารัสเซีย  (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
 ทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะในการใช้ภาษารัสเซีย โดยการให้สรุปความ หรือตีความ
จากข้อความสั้น ๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากคําหรือกลุ่มคํา ประโยค หรือ
ข้อความสั้น ๆ หรือเรียงความ 
 ๒. วิชาความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน (คะแนนเต็ม ๗๐ คะแนน) 
 ทดสอบความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์สําคัญด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การทหาร ทั้งที่เกิดขึ้น
ภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งอาจกระทบกระเทือนผลประโยชน์ ความมั่นคง หรือความสงบเรียบร้อยของ
ประเทศไทย ความรู้เรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ    
 ๓. วิชาภาษาอังกฤษ  (คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน) 
 ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยการให้สรุปความ หรือตีความจาก
ข้อความสั้น ๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากคําหรือกลุ่มคํา ประโยค หรือ
ข้อความสั้น ๆ หรือเรียงความ 
 
  

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

/หน่วยที่ ๔... 
 



- ๑๐ - 
 
 

หน่วยที่ ๔  ตําแหน่ง นักการข่าวปฏิบัติการ (ด้านภาษาอาหรบั)  
 

ตําแหน่งว่าง 
 

 -  จํานวนตําแหน่งว่างที่บรรจุได้ในครั้งแรก  ๒  ตําแหน่ง 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
 

 (๑) ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และ 
 (๒) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ.  
 

 

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน 
 

 การสอบแข่งขนัเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาํแหน่ง (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) 
                ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้  โดยวิธีการสอบข้อเขียน  
 ๑. วิชาภาษาอาหรับ  (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
 ทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะในการใช้ภาษาอาหรับ โดยการให้สรุปความ หรือตีความ
จากข้อความสั้น ๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากคําหรือกลุ่มคํา ประโยค หรือ
ข้อความสั้น ๆ หรือเรียงความ 
 ๒. วิชาความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน (คะแนนเต็ม ๗๐ คะแนน) 
 ทดสอบความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์สําคัญด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การทหาร ทั้งที่เกิดขึ้น
ภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งอาจกระทบกระเทือนผลประโยชน์ ความมั่นคง หรือความสงบเรียบร้อยของ
ประเทศไทย ความรู้เรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ    
 ๓. วิชาภาษาอังกฤษ  (คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน) 
 ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยการให้สรุปความ หรือตีความจาก
ข้อความสั้น ๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากคําหรือกลุ่มคํา ประโยค หรือ
ข้อความสั้น ๆ หรือเรียงความ 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

/หน่วยที่ ๕... 
 



- ๑๑ - 
 
 

หน่วยที่ ๕  ตําแหน่ง นักการข่าวปฏิบัติการ (ด้านภาษาเขมร) 
 

ตําแหน่งว่าง 
 

  -  จํานวนตําแหน่งว่างที่บรรจุได้ในครั้งแรก  ๒  ตําแหน่ง 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
 

 (๑) ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และ 
 (๒) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ.  
 

 

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน 
 

 การสอบแข่งขนัเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาํแหน่ง (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) 
             ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้  โดยวิธีการสอบข้อเขียน  
 ๑. วิชาภาษาเขมร  (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
 ทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะในการใช้ภาษาเขมร โดยการให้สรุปความ หรือตีความ
จากข้อความสั้น ๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากคําหรือกลุ่มคํา ประโยค หรือ
ข้อความสั้น ๆ หรือเรียงความ 
 ๒. วิชาความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน (คะแนนเต็ม ๗๐ คะแนน) 
 ทดสอบความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์สําคัญด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การทหาร ทั้งที่เกิดขึ้น
ภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งอาจกระทบกระเทือนผลประโยชน์ ความมั่นคง หรือความสงบเรียบร้อยของ
ประเทศไทย ความรู้เรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ    
 ๓. วิชาภาษาอังกฤษ  (คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน) 
 ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยการให้สรุปความ หรือตีความจาก
ข้อความสั้น ๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากคําหรือกลุ่มคํา ประโยค หรือ
ข้อความสั้น ๆ หรือเรียงความ 
  
 

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

/หน่วยที่ ๖... 
 



- ๑๒ - 
 
 

หน่วยที่ ๖  ตําแหน่ง นักการข่าวปฏิบัติการ (ด้านภาษาพม่า) 
 

ตําแหน่งว่าง 
 

 -  จํานวนตําแหน่งว่างที่บรรจุได้ในครั้งแรก  ๓  ตําแหน่ง 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
 

 (๑) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และ 
 (๒) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ.  
 
 

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน 
 

 การสอบแข่งขนัเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาํแหน่ง (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) 
            ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้  โดยวิธีการสอบข้อเขียน  
 ๑. วิชาภาษาพม่า  (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
 ทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะในการใช้ภาษาพม่า โดยการให้สรุปความ หรือตีความ
จากข้อความสั้น ๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากคําหรือกลุ่มคํา ประโยค หรือ
ข้อความสั้น ๆ หรือเรียงความ 
 ๒. วิชาความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน (คะแนนเต็ม ๗๐ คะแนน) 
 ทดสอบความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์สําคัญด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การทหาร ทั้งที่เกิดขึ้น
ภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งอาจกระทบกระเทือนผลประโยชน์ ความมั่นคง หรือความสงบเรียบร้อยของ
ประเทศไทย ความรู้เรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ    
 ๓. วิชาภาษาอังกฤษ  (คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน) 
 ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยการให้สรุปความ หรือตีความจาก
ข้อความสั้น ๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากคําหรือกลุ่มคํา ประโยค หรือ
ข้อความสั้น ๆ หรือเรียงความ 
  
  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/หน่วยที่ ๗...  



- ๑๓ - 
 
 

หน่วยที่ ๗  ตําแหน่ง นักการข่าวปฏิบัติการ (ด้านภาษาเวียดนาม) 
 

ตําแหน่งว่าง 
 

 -  จํานวนตําแหน่งว่างที่บรรจุได้ในครั้งแรก  ๒  ตําแหน่ง 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
 

 (๑) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และ 
 (๒) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ.  

 

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน 
 
 

 การสอบแข่งขนัเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาํแหน่ง (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) 
             ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้  โดยวิธีการสอบข้อเขียน  
 ๑. วิชาภาษาเวียดนาม  (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
 ทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะในการใช้ภาษาเวียดนาม โดยการให้สรุปความ หรือ
ตีความจากข้อความสั้น ๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากคําหรือกลุ่มคํา ประโยค 
หรือข้อความสั้น ๆ หรือเรียงความ 
 ๒. วิชาความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน (คะแนนเต็ม ๗๐ คะแนน) 
 ทดสอบความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์สําคัญด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การทหาร ทั้งที่เกิดขึ้น
ภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งอาจกระทบกระเทือนผลประโยชน์ ความมั่นคง หรือความสงบเรียบร้อยของ
ประเทศไทย ความรู้เรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ    
 ๓. วิชาภาษาอังกฤษ  (คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน) 
 ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยการให้สรุปความ หรือตีความจาก
ข้อความสั้น ๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากคําหรือกลุ่มคํา ประโยค หรือ
ข้อความสั้น ๆ หรือเรียงความ 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

/หน่วยที่ ๘... 



- ๑๔ - 
 
 

หน่วยที่ ๘  ตําแหน่ง นักการข่าวปฏิบัติการ (ด้านภาษามลายู) 
 

ตําแหน่งว่าง 
 

 -  จํานวนตําแหน่งว่างที่บรรจุได้ในครั้งแรก  ๒  ตําแหน่ง 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
 

 (๑) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และ 
 (๒) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ.  
 
 

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน 
 

 การสอบแข่งขนัเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาํแหน่ง (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) 
                ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้  โดยวิธีการสอบข้อเขียน  
 ๑. วิชาภาษามลายู  (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
 ทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะในการใช้ภาษามลายู โดยการให้สรุปความ หรือตีความ
จากข้อความสั้น ๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากคําหรือกลุ่มคํา ประโยค หรือ
ข้อความสั้น ๆ หรือเรียงความ 
 ๒. วิชาความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน (คะแนนเต็ม ๗๐ คะแนน) 
 ทดสอบความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์สําคัญด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การทหาร ทั้งที่เกิดขึ้น
ภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งอาจกระทบกระเทือนผลประโยชน์ ความมั่นคง หรือความสงบเรียบร้อยของ
ประเทศไทย ความรู้เรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ    
 ๓. วิชาภาษาอังกฤษ  (คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน) 
 ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยการให้สรุปความ หรือตีความจาก
ข้อความสั้น ๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากคําหรือกลุ่มคํา ประโยค หรือ
ข้อความสั้น ๆ หรือเรียงความ 
  

  
 

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


