
 

 

 

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา 
เรื่อง  รับสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการใน 

                      ตําแหนงนกัอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการและตําแหนงนายชางเครื่องกลปฏิบัติงาน 

…………………………………….. 

  ดวย กรมอุตุนิยมวิทยาจะดําเนินการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการในตําแหนง
นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ และตําแหนงนายชางเครื่องกลปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา 53 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และหนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่ นร 
1004/ว 17 ลงวันท่ี 11 ธันวาคม  2556 เรื ่อง การสรรหาโดยการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับ
ราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแขงขันฯ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1. ตําแหนงท่ีจะบรรจุและแตงตั้ง และเงินเดือนท่ีจะไดรับ 
หนวยท่ี 1 ตําแหนงนักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ จํานวนตําแหนงวาง 6 ตําแหนง ท้ังนี้จะ
มีตําแหนงวางภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 อีกจํานวน 90 ตําแหนง 

       อัตราเงินเดือนระหวาง 15,000 – 16,500 บาท 
หนวยท่ี 2 ตําแหนงนายชางเครื่องกลปฏิบัติงาน จํานวนตําแหนงวาง 1 ตําแหนง 
            อัตราเงินเดือนระหวาง 11,500 – 12,250 บาท 

       ท้ังนี้ จะไดรับเงินเดือนเทาใดใหเปนไปตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง การกําหนด
ปจจัย หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการใหไดรับเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิตามชวงเงินเดือน กรม
อุตุนิยมวิทยา ลงวันท่ี 25 กรกฎาคม 2554 หรือท่ี ก.พ. จะกําหนด 

2. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติงานของตําแหนง   รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ 

3. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครสอบ 
3.1 ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติท่ัวไป และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 36  แหง 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังตอไปนี้ 
   ก. คุณสมบัติท่ัวไป 

    (1) มีสัญชาติไทย 
    (2) มีอายุไมต่ํากวา 18 ป 
    (3)  เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 

ทรงเปนประมุขดวยความบริสุทธิ์ใจ 
 ข. ลักษณะตองหาม 

   (1) เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
   (2) เปนคนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิต 

ฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. 
   (3) เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน 

ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอ่ืน 
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   (4) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนท่ีรังเกียจของสังคม 
     (5) เปนกรรมการหรือผูดํารงตําแหนงท่ีรับผิดชอบในการบริหารพรรค 

การเมืองหรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 
    (6) เปนบุคคลลมละลาย 
     (7) เปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเพราะกระทํา 

ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
     (8) เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ  หรือ 

หนวยงานอ่ืนของรัฐ 
    (9) เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตาม 

พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอ่ืน 
   (10) เปนผูเคยถูกลงโทษไลออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้  

หรือตามกฎหมายอ่ืน 
   (11) เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ หรือเขาปฏิบัติงาน 

ในหนวยงานของรัฐ 

   ผูท่ีจะเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนซ่ึงมีลักษณะตองหามตาม ข. (4) (6) 
(7) (8) (9) (10) หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกเวนใหเขารับราชการได แตถาเปนกรณีมีลักษณะตองหาม
ตาม (8) หรือ (9) ผูนั้นตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปแลว และในกรณีมีลักษณะ
ตองหามตาม (10) ผูนั้นตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปแลว และตองมิใชเปนกรณีออก
จากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตตอหนาท่ี สําหรับผูมีลักษณะตองหามตามมาตรา 36 ข. (1) ใหมี
สิทธิสมัครสอบแขงขันได แตจะมีสิทธิไดรับบรรจุเปนขาราชการพลเรือนสามัญท่ีสอบแขงขันไดตอเม่ือพน
จากการเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองแลว 

   สําหรับพระภิกษุ หรือสามเณรทางราชการไมรับสมัครสอบและไมอาจใหเขา
สอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการ ท้ังนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝายบริหาร       
ท่ี นว 89/2501 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2501 และตามความในขอ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี 17 
มีนาคม 2538  

3.2 ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงดังนี้ 
     3.2.1 ตําแหนงนักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืน

ท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ สาขาวิชา
คอมพิวเตอร หรือสาขาวิศวกรรมศาสตร และสอบผานภาคความรูความสามารถท่ัวไป ของ ก.พ. ระดับ
ปริญญาตรีหรือสูงกวา 

3.2.2 ตําแหนงนายชางเครื่องกลปฏิบัติงาน ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ และสอบผานภาคความรูความสามารถท่ัวไป ของ ก.พ. 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกวา 

4. การรับสมัครสอบ 
4.1 ผูประสงคจะสมัครสอบ สมัครไดทางอินเตอรเน็ต ตั้งแตวันท่ี 4 - 24 พฤศจิกายน 

2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไมเวนวันหยุดราชการตามข้ันตอนดังนี้ 
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     (1) ใหผูสมัครเปดเว็บไซต การรับสมัครสอบแขงขัน https://tmd.job.thai.com 
หัวขอ “รับสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการในตําแหนงนักอุตุนิยมวิทยา
ปฏิบัติการ และตําแหนงนายเครื่องกลปฏิบัติงาน” 

 (2) กรอกขอความใหถูกตองและครบถวน ปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีกําหนด ระบบจะ
กําหนดแบบฟอรมการชําระเงินผานเคานเตอร บมจ. ธนาคารกรุงไทย ใหโดยอัตโนมัติ 

 (3) พิมพแบบฟอรมการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํานวน 1 แผน หรือ
หากไมมีเครื่องพิมพในขณะนั้นใหทําการบันทึกขอมูลในรูปแบบ file ลงในสื่อบันทึกขอมูล เพ่ือนําไปพิมพ
ในภายหลัง 

 ในกรณีท่ีไมสามารถพิมพแบบฟอรมการชําระเงินหรือบันทึกขอมูลได ผูสมัคร
สอบสามารถเขาไปพิมพแบบฟอรมการชําระเงิน หรือบันทึกขอมูลลงในสื่อบันทึกขอมูลใหมไดอีก แตจะไม
สามารถแกไขขอมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกท่ีสมบูรณแลวได 

4.2 ใหผูสมัครนําแบบฟอรมการชําระเงิน ในขอ (3) ไปชําระเงินเฉพาะท่ีเคานเตอร 
บมจ. ธนาคารกรุงไทย ไดทุกสาขาท่ัวประเทศ ตั้งแตวันท่ี 4 ถึง 25 พฤศจิกายน 2559 ภายในเวลาทําการ
ของธนาคาร และใหเก็บหลักฐานการชําระเงินไวเปนหลักฐานดวย การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ เม่ือ
ชําระคาธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบรอยแลว 

4.3 คาธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
 ตําแหนงนักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ จํานวน 330 บาท ซ่ึงประกอบดวย 
 (1) คาธรรมเนียมสอบ จํานวน 300 บาท 
     (2) คาธรรมเนียมธนาคารรวมคาบริการทางอินเตอรเน็ต จํานวน 30 บาท 
 ตําแหนงนายชางเครื่องกลปฏิบัติงาน จํานวน 230 บาท ซ่ึงประกอบดวย 
 (1) คาธรรมเนียมสอบ จาํนวน 200 บาท 
     (2) คาธรรมเนียมธนาคารรวมคาบริการทางอินเตอรเน็ต จํานวน 30 บาท 
     คาธรรมเนียมจะไมจายคืนใหไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 
4.4 ผูสมัครสอบท่ีชําระคาธรรมเนียมสอบแลว จะไดรับเลขประจําตัวสอบ โดยจะ

กําหนดเลขประจําตัวสอบตามลําดับของการชําระคาธรรมเนียมสอบ และสามารถเขาไปพิมพใบสมัคร
พรอมเลขประจําตัวสอบได ตั้งแตวันท่ี 14 ธันวาคม 2559 ท่ี https://tmd.job.thai.com หัวขอ “พิมพใบ
สมัครและเลขประจําตัวสอบ” 

  5.  เง่ือนไขในการรับสมัครสอบ 
                       5.1 ผูสมัครสอบจะตองเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ของผูมีสิทธิสมัครสอบ ในขอ 3.2 โดยตองเปนผูสําเร็จการศึกษาและไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติ
ภายในวันปดรับสมัครสอบ คือวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2559 ท้ังนี้ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรข้ัน
ประกาศนียบัตร หรอืปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดจะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเก่ียวกับการสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเปนเกณฑ 
                       5.2 การสมัครสอบตามข้ันตอนขางตน ถือวาผูสมัครเปนผูลงลายมือชื่อ และรับรอง
ความถูกตองขอมูลดังกลาว ตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 และท่ีแกไข 
เพ่ิมเติม ดังนั้น หากผูสมัครจงใจกรอกขอมูลอันเปนเท็จ อาจมีความผิดฐานแจงความเท็จตอเจาพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 
 5.3 ผูสมัครสอบตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา เปนผูมีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ใหถูกตองครบถวนตรงตามความเปนจริง  
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ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร หรือตรวจพบวาเอกสารหลักฐาน ซ่ึงผูสมัครสอบนํามายื่นไม
ตรงหรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัครสอบกรมอุตุนิยมวิทยา จะถือวาผูสมัครสอบเปนผูขาดคุณสมบัติใน
การสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแตตน และจะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ 

 6.  การประกาศรายชื่อผูสมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเก่ียวกับการสอบ 
     กรมอุตุนิยมวิทยา จะประกาศรายชื่อผูสมัครสอบ วัน เวลา สถานท่ีสอบ และระเบียบ
เก่ียวกับการสอบใน วันท่ี 14 ธันวาคม 2559 ทางเว็บไซต https://tmd.job.thai.com “การประกาศ
รายชื่อผูสมัครสอบ วัน เวลา สถานท่ีสอบ และระเบียบเก่ียวกับการสอบ”  

 7. หลักสูตรและวิธีการสอบ 
     7.1 ภาคความรูความสามารถท่ีใช เฉพาะตําแหนง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)                              
ทดสอบความรูความสามารถตามท่ีระบุไวในเอกสารแนบทายประกาศนี้   

     ท้ังนี้ จะทดสอบภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงกอน และเม่ือสอบ
ผานภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงแลว จึงจะมีสิทธิเขาสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง 

   7.2 ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  
         ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีจากประวัติสวนตัว 
ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมท่ีปรากฏของผูเขาสอบและจากการ
สัมภาษณ ท้ังนี้  อาจใชวิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในดานตาง ๆ เชน ความรูท่ีอาจใช 
เปนประโยชนในการปฏิบัติงานในหนาท่ี  ความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ 
ทัศนคติ จรรยาบรรณของขาราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเขากับผูรวมงาน รวมท้ัง
สังคมและสิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอยางอ่ืน เปนตน และ
รวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะท่ีจําเปนของตําแหนง 

 8. หลักฐานท่ีตองนํามาย่ืนในวันสอบภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง 
     8.1 บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรเจาหนาท่ีของรัฐ หรือบัตรท่ีทางราชการออกให 
โดยมีรูปถายติดไวและมีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก ปรากฏชัดเจน (ใชแสดงตนในการเขาหองสอบ) 
  8.2 ใบสมัคร (ฉบับจริง) ท่ีพิมพจากอินเตอรเน็ต ใหติดรูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก 
และไมสวมแวนตาดํา ถายไมเกิน 1 ป ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว พรอมลงลายมือชื่อในใบสมัครใหครบถวน 
  8.3 สําเนาปริญญาบัตร สําเนาประกาศนียบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา 
(Transcript of Records) ท่ีแสดงวาเปนผูมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยตองสําเร็จ
การศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร จํานวนอยางละ 1 ฉบับ 
       ท้ังนี้ ผูท่ีจะถือวาเปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรข้ันปริญญาของสถานศึกษาใด
นั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ 
เปนเกณฑ โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันท่ีปดรับสมัครคือ วันท่ี  
24 พฤศจิกายน 2559  ในกรณีท่ีไมสามารถนาํหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครไดใหนํา
หนังสือรับรองคุณวุฒิ ท่ีสถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาท่ีสําเร็จการศึกษาและวันท่ีไดรับอนุมัติ
ประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตร ซ่ึงจะตองอยูภายในกําหนดวันปดรับสมัคร มายื่นแทน 
  8.4 สําเนาบัตรประชาชน จํานวน 1 ฉบับ 
  8.5 สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เชน ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณี 
ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) เปนตน จํานวนอยางละ 1 ฉบับ 
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  8.6 สําเนาหนังสือรับรองผลการสอบภาคความรูความสามารถท่ัวไป ของ ก.พ. ใน
ระดับเดียวกันกับคุณวุฒิท่ีใชสมัครสอบหรือสูงกวา จํานวน 1 ฉบับ  

สําเนาเอกสารทุกฉบับใหผูสมัครสอบเขียนคํารับรองวา “สําเนาถูกตอง” ลงช่ือ 
วันท่ี และระบุเลขประจําตัวสอบกํากับไวมุมบนดานขวาทุกหนาของสําเนาเอกสาร และเอกสารตามขอ 
8.2 – 8.6 ใหใสซองขนาด A4 พรอมจาหนาซองโดยระบุช่ือ – นามสกุล เลขประจําตัวสอบและระบุ
ประเภทสําเนาเอกสารทุกฉบับ โดยเรียงตามลําดับ 

 9. เกณฑการตัดสิน 
      ผูท่ีจะถือวาเปนผูสอบแขงขันได ตองเปนผูสอบไดคะแนนในการสอบภาคความรู
ความสามารถเฉพาะตําแหนง ไมต่ํากวารอยละ 60 และคะแนนในการสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง 
ไมต่ํากวารอยละ 60 ท้ังนี้ ใหคํานึงถึงหลักวิชาการวัดผลดวย 

 10. การข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันได 
      กรมอุตุนิ ยมวิทยา  จะประกาศการ ข้ึนบัญชีผู สอบแข ง ขันไดทาง เว็บ ไซต 
https://tmd.job.thai.com โดยเรียงลําดับท่ีจากผูไดคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ ในกรณีท่ีมีผูสอบ
ไดคะแนนรวมเทากัน ใหผูสอบไดคะแนนการสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับ
ท่ีสูงกวา ถาไดคะแนนการสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนงเทากัน ใหผูไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปน
ผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา 

      การข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันได จะข้ึนบัญชีไวเปนเวลาไมเกิน 2 ป นับต้ังแตวันข้ึนบัญชี 
แตถามีการสอบแขงขันอยางเดียวกันนี้อีก และไดข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันไดใหมแลว บัญชีผูสอบแขงขันได
ครั้งนี้เปนอันยกเลิก 

 11. การบรรจุและแตงตั้ง 
      11.1 ผูสอบแขงขันไดจะไดรับการบรรจุและแตงตั้งตามลําดับท่ีในบัญชีผูสอบแขงขัน
ได โดยไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิท่ีกําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น ตามท่ีระบุไวในขอ 1  
      11.2 กรมอุตุนิยมวิทยา ไมรับโอนผูสอบแขงขันไดท่ีเปนขาราชการหรือพนักงานของ
รัฐทุกประเภท ไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

 กรมอุตุนิยมวิทยา จะดําเนินการสอบแขงขันดวยความโปรงใส ยุติธรรมและเสมอภาค 
ดังนั้น หากมีผูใดแอบอางวาสามารถชวยเหลือใหทานไดรับการข้ึนบัญชี หรือมีพฤติการณในทํานองเดียวกัน
นี้ โปรดอยางไดหลงเชื่อและแจงใหกรมอุตุนิยมวิทยาทราบดวย 

     ประกาศ  ณ  วันท่ี   26  ตุลาคม  พ.ศ. 2559 

                                                                 
         (นายวันชัย  ศักดิ์อุดมไชย) 

              อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา 

 

 



    

แนบทายประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ลงวันท่ี  26  ตุลาคม  พ.ศ. 2559 
------------------------------------- 

หนวยท่ี 1 ตําแหนงนักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ 
 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

  1.  ดานการปฏิบัติการ 
 (1)  ศึกษา วิเคราะหขอมูลอุตุนิยมวิทยาชนิดตาง ๆ แผนท่ีอากาศประเภทตาง ๆ 
ภาพถายจากดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาและดาวเทียมสํารวจทรัพยากรธรรมชาติ ภาพหรือขอมูลผลการตรวจ
ฝนดวยเรดารตรวจอากาศ รังสีดวงอาทิตย ปริมาณโอโซนในชั้นบรรยากาศ มลภาวะในอากาศ การตก
สะสมของกรดในน้ําฝน ความสั่นสะเทือนพิภพ การหาศูนยกลางแผนดินไหว ติดตามการเปลี่ยนแปลงของ
สภาวะอากาศ การเปลี่ยนแปลงของสารประกอบอุตุนิยมวิทยาทะเล เพ่ือนําไปประยุกตใชประโยชน     
ทางวิชาการอุตุนิยมวิทยา และในการพยากรณอากาศท่ัวไป พยากรณอากาศเพ่ือการเกษตร การคาดหมาย
รังสีอัลตราไวโอเลต พยากรณน้ํา พยากรณอากาศทะเล เพ่ือการเดินเรือและการประมง รวมท้ังออก
ประกาศแผนดินไหวท่ีรูสึกไดในประเทศ ออกคําเตือนวาตภัย อุทกภัย และภัยจากอากาศทุกชนิด แจงเตือน
บุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือเตรียมการปองกันและบรรเทาภัยจากธรรมชาติ เตรียมการปองกัน   
การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางภูมิอากาศ ไดอยางมีประสิทธิภาพและทันตอเหตุการณ 
 (2)  ชวยศึกษา คนควา และทดสอบ แบบจําลองทางคณิตศาสตร แผนท่ีอากาศ 
ภาพถายดาวเทียม สําหรับงานอุตุนิยมวิทยา เพ่ือการพยากรณอุตุนิยมวิทยาท่ีแมนยําและมีประสิทธิภาพ 
 (3)  ชวยศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย วิชาการดานอุตุนิยมวิทยา เก่ียวกับภูมิอากาศ
อุตุนิยมวิทยาอุทก อุตุนิยมวิทยาทะเล ปรากฏการณทะเล อุตุนิยมวิทยาเพ่ือการเกษตร อุตุนิยมวิทยา    
การบิน รังสีดวงอาทิตย โอโซนในบรรยากาศ มลภาวะ การตกสะสมของกรดในน้ําฝน แผนดินไหวและ      
สึนามิ ภูมิฟสิกสและสาขาวิชาการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือเพ่ิมองคความรูใหม ๆ และนําไปปรับปรุงและ
พัฒนางานอุตุนิยมวิทยาใหมีประสิทธิภาพ 
 (4)  จัดทํารายงานเอกสารและสถิติทางอุตุนิยมวิทยาเพ่ือเผยแพรความรูดาน
อุตุนิยมวิทยาแกหนวยงานราชการ เอกชน และประชาชนท่ัวไป และนําไปประยุกตใชประโยชนใน     
กิจการตาง ๆ 
 (5)  ชวยตรวจสอบเทียบเครื่องมือท่ีใชในกิจการอุตุนิยมวิทยา เพ่ือใหมีความแมนยํา 
เท่ียงตรง และถูกตอง 

 2.  ดานการวางแผน 
   วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงาน   
หรือโครงการเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

 3.  ดานการประสานงาน 
  (1)  ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพ่ือให    
เกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 
 (2)  ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงาน          
ท่ีเก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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 4.  ดานการบริการ 
  (1)  ใหบริการขาวอากาศและขอมูลอุตุนิยมวิทยาท่ัวไป แกหนวยงานท่ีเก่ียวของ และ
ประชาชนท่ัวไป รวมท้ังใหคําแนะนํา และเปนวิทยากรบรรยายใหกับเจาหนาท่ี นักเรียน นักศึกษาผูท่ีสนใจ 
เพ่ือนําไปใชประโยชนในกิจการตาง ๆ และเปนการเผยแพรความรูดานอุตุนิยมวิทยาแกผูสนใจท่ัวไป 

  (2)  ใหบริการดานอุตุนิยมวิทยาการบิน ณ ทาอากาศยาน และอุตุนิยมวิทยาทะเล 
โดยเฉพาะท่ีทาเรือ เพ่ือความปลอดภัยในกิจการนั้น ๆ 

  (3)  ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับหนาท่ีกับ   
เพ่ือนรวมงาน เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางถูกตองมีประสิทธิภาพ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร
กายภาพ หรือสาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ  หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
และเปนผูสอบผานภาคความรูความสามารถท่ัวไปของ ก.พ. ระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา 

หลักสูตรและวิธีการสอบความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง 
 ทดสอบเพ่ือวัดความเขาใจเก่ียวกับงานในตําแหนงนักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ (คะแนนเต็ม 
200 คะแนน) ดังนี้ 

วิชาฟสิกส คณิตศาสตร อุตุนิยมวิทยา และภาษาอังกฤษ                        
- ทดสอบความรูพ้ืนฐานทางฟสิกสเก่ียวกับเวกเตอร แรงและสมดุล จลศาสตร  

       พลศาสตร งานและพลังงานกลศาสตร คลื่น เทอรโมไดนามิกส  
 -   ทดสอบความรูพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรเก่ียวกับ พีชคณิตเชิงเสนและเมตริกซ  
  แคลคูลัส เรขาคณิตวิเคราะห ความนาจะเปน และสถิติ 
 -    ทดสอบความรูเก่ียวกับอุตุนิยมวิทยาเบื้องตน       
                   -   ทดสอบความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ (Structure, Vocabulary  
  and Reading Comprehension)    
 

------------------------------------------- 
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หนวยท่ี 2 ตําแหนงนายเครื่องกลปฏิบัติงาน 
 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญา ปฏิบัติงานดานเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา ตามแนวทาง แบบอยาง ข้ันตอน และวิธีการท่ีชัดเจนใน
สํานักเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความ
ตองการของหนวยงานท้ังภายในและภายนอก 

ดานการปฏิบัติการ 
1) ออกแบบ ผลิต พัฒนา ทดสอบ ทดลอง ประดิษฐ ดัดแปลง ปรับแตง แกไขเครื่องมือ 

และอุปกรณการตรวจอากาศ เพ่ือใหเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาไดมาตรฐานอุตุนิยมวิทยาโลกและนํามาใช
ประโยชนในกิจการอุตุนิยมวิทยาไดอยางคุมคา 

2) บํารุงรักษา ซอมแซม แกไข เครื่องมืออุตุนิยมวิทยาประเภทจักรกล ไฟฟา และ 
เครื่องยนต ใหถูกตองตามมาตรฐานอุตุนิยมวิทยาโลก เพ่ือใหใชงานไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ
ตอบสนองความตองการของหนวยงานภายในและภายนอก 

3) จัดทําทะเบียน รวบรวม และเก็บขอมูลทางสถิติของการใชงาน เพ่ือการวางแผน 
บํารุงรักษา 

ดานการบริการ 
1) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเก่ียวกับงานดานออกแบบ ผลิต พัฒนา ทดสอบ  

ทดลอง ประดิษฐ ดัดแปลง ปรับแตง แกไข ซอมแซม ดูแล บํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณอุตุนิยมวิทยาท่ี
ตนรับผิดชอบแกบุคคลในหนวยงานเดียวกัน หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือสรางความรูความเขาใจการ
ปฏิบัติงานเปนไปดวยความถูกตองมีประสิทธิภาพ 

2) ประสานงานกับหนวยงานภายในและภายนอก รวมท้ังประชาชนท่ัวไป เพ่ือใหการ 
ปฏบิัติงานเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 

ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ และ
สอบผานภาคความรูความสามารถท่ัวไป ของ ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) 
อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกวา 

หลักสูตรและวิธีการสอบความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง 
 ทดสอบเพ่ือวัดความเขาใจเก่ียวกับงานในตําแหนงนายชางเครื่องกลปฏิบัติงาน (คะแนน
เต็ม 200 คะแนน) ดังนี้ 

- กลศาสตรและความแข็งแรงวัสดุ 
- วัสดุชางและโลหะวิทยาในงานเชื่อม 
- การตรวจสอบและการทดสอบวัสดุในงานอุตสาหกรรม 
- กระบวนการเชื่อมและเทคโนโลยีการเชื่อมโลหะ 
- การออกแบบและเทคโนโลยีแมพิมพโลหะ 
- การอานแบบและการเขียนแบบเครื่องกล 
- ความปลอดภัยและการควบคุมมลพิษ 
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