ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา
เรื่อง รับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการใน
ตําแหนงนักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการและตําแหนงนายชางเครื่องกลปฏิบัติงาน
……………………………………..
ดวย กรมอุตุนิยมวิทยาจะดําเนินการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการในตําแหนง
นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ และตําแหนงนายชางเครื่องกลปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา 53 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และหนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่ นร
1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อ ง การสรรหาโดยการสอบแขง ขัน เพื่อ บรรจุบุค คลเขา รับ
ราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแขงขันฯ ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. ตําแหนงที่จะบรรจุและแตงตั้ง และเงินเดือนที่จะไดรับ
หนวยที่ 1 ตําแหนงนักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ จํานวนตําแหนงวาง 6 ตําแหนง ทั้งนี้จะ
มีตําแหนงวางภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 อีกจํานวน 90 ตําแหนง
อัตราเงินเดือนระหวาง 15,000 – 16,500 บาท
หนวยที่ 2 ตําแหนงนายชางเครื่องกลปฏิบัติงาน จํานวนตําแหนงวาง 1 ตําแหนง
อัตราเงินเดือนระหวาง 11,500 – 12,250 บาท
ทั้งนี้ จะไดรับเงินเดือนเทาใดใหเปนไปตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง การกําหนด
ป จจั ย หลั กเกณฑ วิ ธี การ และเงื่ อนไขการให ได รั บเงิ นเดื อนแรกบรรจุตามคุ ณวุ ฒิ ตามชวงเงิ นเดื อน กรม
อุตุนิยมวิทยา ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2554 หรือที่ ก.พ. จะกําหนด
2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติงานของตําแหนง รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศนี้
3. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครสอบ
3.1 ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติทั่วไป และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 36 แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังตอไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไมต่ํากวา 18 ป
(3) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขดวยความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะตองหาม
(1) เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
(2) เปนคนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิต
ฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
(3) เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
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(5) เปนกรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรค
การเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
(6) เปนบุคคลลมละลาย
(7) เปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(8) เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐ
(9) เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(10) เปนผูเคยถูกลงโทษไลออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น
(11) เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ หรือเขาปฏิบัติงาน
ในหนวยงานของรัฐ
ผูที่จะเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะตองหามตาม ข. (4) (6)
(7) (8) (9) (10) หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกเวนใหเขารับราชการได แตถาเปนกรณีมีลักษณะตองหาม
ตาม (8) หรือ (9) ผูนั้ นต องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกิน สองปแลว และในกรณีมีลักษณะ
ตองหามตาม (10) ผูนั้นตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปแลว และตองมิใชเปนกรณีออก
จากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตตอหนาที่ สําหรับผูมีลักษณะตองหามตามมาตรา 36 ข. (1) ใหมี
สิทธิสมัครสอบแขงขันได แตจะมีสิทธิไดรับบรรจุเปนขาราชการพลเรือนสามัญที่สอบแขงขันไดตอเมื่อพน
จากการเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองแลว
สําหรับ พระภิ กษุ หรือสามเณรทางราชการไมรับ สมั ครสอบและไมอาจให เข า
สอบแข งขั นเพื่ อบรรจุ บุคคลเข า รั บราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝายบริห าร
ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในขอ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17
มีนาคม 2538
3.2 ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงดังนี้
3.2.1 ตําแหนงนักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่น
ที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ สาขาวิชา
คอมพิวเตอร หรือสาขาวิศวกรรมศาสตร และสอบผานภาคความรูความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. ระดับ
ปริญญาตรีหรือสูงกวา
3.2.2 ตําแหนงนายชางเครื่องกลปฏิบัติงาน ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ และสอบผานภาคความรูความสามารถทั่วไป ของ ก.พ.
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกวา
4. การรับสมัครสอบ
4.1 ผูประสงคจะสมัครสอบ สมัครไดทางอินเตอรเน็ต ตั้งแตวันที่ 4 - 24 พฤศจิกายน
2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไมเวนวันหยุดราชการตามขั้นตอนดังนี้
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หั ว ข อ “รั บ สมั ครสอบแข งขั น เพื่ อ บรรจุแ ละแต งตั้ ง บุ ค คลเข ารั บ ราชการในตํา แหน งนั กอุ ตุนิ ย มวิ ท ยา
ปฏิบัติการ และตําแหนงนายเครื่องกลปฏิบัติงาน”
(2) กรอกขอความใหถูกตองและครบถวน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะ
กําหนดแบบฟอรมการชําระเงินผานเคานเตอร บมจ. ธนาคารกรุงไทย ใหโดยอัตโนมัติ
(3) พิมพแบบฟอรมการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํานวน 1 แผน หรือ
หากไมมีเครื่องพิมพในขณะนั้นใหทําการบันทึกขอมูลในรูปแบบ file ลงในสื่อบันทึกขอมูล เพื่อนําไปพิมพ
ในภายหลัง
ในกรณีท่ีไมสามารถพิมพแบบฟอรมการชําระเงินหรือบันทึกขอมูลได ผูสมัคร
สอบสามารถเขาไปพิมพแบบฟอรมการชําระเงิน หรือบันทึกขอมูลลงในสื่อบันทึกขอมูลใหมไดอีก แตจะไม
สามารถแกไขขอมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณแลวได
4.2 ใหผูสมัครนําแบบฟอรมการชําระเงิน ในขอ (3) ไปชําระเงินเฉพาะที่เคานเตอร
บมจ. ธนาคารกรุงไทย ไดทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแตวันที่ 4 ถึง 25 พฤศจิกายน 2559 ภายในเวลาทําการ
ของธนาคาร และใหเก็บหลักฐานการชําระเงินไวเปนหลักฐานดวย การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ เมื่อ
ชําระคาธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบรอยแลว
4.3 คาธรรมเนียมในการสมัครสอบ
ตําแหนงนักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ จํานวน 330 บาท ซึ่งประกอบดวย
(1) คาธรรมเนียมสอบ จํานวน 300 บาท
(2) คาธรรมเนียมธนาคารรวมคาบริการทางอินเตอรเน็ต จํานวน 30 บาท
ตําแหนงนายชางเครื่องกลปฏิบัติงาน จํานวน 230 บาท ซึ่งประกอบดวย
(1) คาธรรมเนียมสอบ จํานวน 200 บาท
(2) คาธรรมเนียมธนาคารรวมคาบริการทางอินเตอรเน็ต จํานวน 30 บาท
คาธรรมเนียมจะไมจายคืนใหไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4.4 ผูสมัครสอบที่ชําระคาธรรมเนียมสอบแลว จะไดรับเลขประจําตัวสอบ โดยจะ
กําหนดเลขประจําตัวสอบตามลําดับของการชําระคาธรรมเนียมสอบ และสามารถเขาไปพิมพใบสมัคร
พรอมเลขประจําตัวสอบได ตั้งแตวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ที่ https://tmd.job.thai.com หัวขอ “พิมพใบ
สมัครและเลขประจําตัวสอบ”
5. เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ
5.1 ผูสมัครสอบจะตองเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ของผูมีสิทธิสมัครสอบ ในขอ 3.2 โดยตองเปนผูสําเร็จการศึกษาและไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติ
ภายในวันปดรับสมัครสอบ คือวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ทั้งนี้ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้น
ประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดจะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเปนเกณฑ
5.2 การสมัครสอบตามขั้นตอนขางตน ถื อวาผูส มัครเปนผูลงลายมือชื่ อ และรับรอง
ความถูกตองขอมูลดังกลาว ตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 และที่แกไข
เพิ่มเติม ดังนั้น หากผูสมัครจงใจกรอกขอมูลอันเปนเท็จ อาจมีความผิดฐานแจงความเท็จตอเจาพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137
5.3 ผูสมัครสอบตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา เปนผูมีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ใหถูกตองครบถวนตรงตามความเปนจริง
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ตรงหรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัครสอบกรมอุตุนิยมวิทยา จะถือวาผูสมัครสอบเปนผูขาดคุณสมบัติใน
การสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแตตน และจะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ
6. การประกาศรายชื่อผูสมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
กรมอุตุนิยมวิทยา จะประกาศรายชื่อผูสมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ
เกี่ย วกับ การสอบใน วันที่ 14 ธั นวาคม 2559 ทางเว็บ ไซต https://tmd.job.thai.com “การประกาศ
รายชื่อผูสมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ”
7. หลักสูตรและวิธีการสอบ
7.1 ภาคความรู ค วามสามารถที่ ใ ช เ ฉพาะตํ า แหน ง (คะแนนเต็ ม 200 คะแนน)
ทดสอบความรูความสามารถตามที่ระบุไวในเอกสารแนบทายประกาศนี้
ทั้งนี้ จะทดสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงกอน และเมื่อสอบ
ผานภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงแลว จึงจะมีสิทธิเขาสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง
7.2 ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่จากประวัติสวนตัว
ประวั ติ ก ารศึ ก ษา ประวั ติ ก ารทํ า งาน จากการสั ง เกตพฤติ ก รรมที่ ป รากฏของผู เ ข า สอบและจากการ
สัมภาษณ ทั้งนี้ อาจใชวิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในดานตาง ๆ เชน ความรูที่อาจใช
เป น ประโยชน ในการปฏิ บั ติงานในหน า ที่ ความสามารถ ประสบการณ ทว งทีว าจา อุป นิสัย อารมณ
ทัศนคติ จรรยาบรรณของขาราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเขากับผูรวมงาน รวมทั้ง
สังคมและสิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอยางอื่น เปนตน และ
รวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จําเปนของตําแหนง
8. หลักฐานที่ตองนํามายื่นในวันสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
8.1 บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรเจาหนาที่ของรัฐ หรือบัตรที่ทางราชการออกให
โดยมีรูปถายติดไวและมีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก ปรากฏชัดเจน (ใชแสดงตนในการเขาหองสอบ)
8.2 ใบสมัคร (ฉบับจริง) ที่พิมพจากอินเตอรเน็ต ใหติดรูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก
และไมสวมแวนตาดํา ถายไมเกิน 1 ป ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว พรอมลงลายมือชื่อในใบสมัครใหครบถวน
8.3 สําเนาปริญญาบัตร สําเนาประกาศนียบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา
(Transcript of Records) ที่แสดงวาเปนผูมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยตองสําเร็จ
การศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร จํานวนอยางละ 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ผูที่จะถือวาเปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาของสถานศึกษาใด
นั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ
เปนเกณฑ โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันที่ปดรับสมัครคือ วันที่
24 พฤศจิกายน 2559 ในกรณีที่ไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครไดใหนํา
หนั ง สื อ รั บ รองคุ ณ วุ ฒิ ที่ ส ถานศึ ก ษาออกให โดยระบุ ส าขาที่ สํา เร็ จ การศึ ก ษาและวั น ที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ
ประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตร ซึ่งจะตองอยูภายในกําหนดวันปดรับสมัคร มายื่นแทน
8.4 สําเนาบัตรประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
8.5 สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เชน ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณี
ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) เปนตน จํานวนอยางละ 1 ฉบับ

-58.6 สําเนาหนังสือรับรองผลการสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. ใน
ระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใชสมัครสอบหรือสูงกวา จํานวน 1 ฉบับ
สําเนาเอกสารทุกฉบับใหผูสมัครสอบเขียนคํารับรองวา “สําเนาถูกตอง” ลงชื่อ
วันที่ และระบุเลขประจําตัวสอบกํากับไวมุมบนดานขวาทุกหนาของสําเนาเอกสาร และเอกสารตามขอ
8.2 – 8.6 ใหใสซองขนาด A4 พรอมจาหนาซองโดยระบุชื่อ – นามสกุล เลขประจําตัวสอบและระบุ
ประเภทสําเนาเอกสารทุกฉบับ โดยเรียงตามลําดับ
9. เกณฑการตัดสิน
ผูที่จ ะถื อว า เป น ผูส อบแขงขัน ได ตองเปน ผูส อบไดคะแนนในการสอบภาคความรู
ความสามารถเฉพาะตําแหนง ไมต่ํากวารอยละ 60 และคะแนนในการสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง
ไมต่ํากวารอยละ 60 ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงหลักวิชาการวัดผลดวย
10. การขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได
กรมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา จะประกาศการขึ้ น บั ญ ชี ผู ส อบแข ง ขั น ได ท างเว็ บ ไซต
https://tmd.job.thai.com โดยเรียงลําดับที่จากผูไดคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ ในกรณีที่มีผูสอบ
ไดคะแนนรวมเทากัน ใหผูสอบไดคะแนนการสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับ
ที่สูงกวา ถาไดคะแนนการสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนงเทากัน ใหผูไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปน
ผูอยูในลําดับที่สูงกวา
การขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได จะขึ้นบัญชีไวเปนเวลาไมเกิน 2 ป นับตั้งแตวันขึ้นบัญชี
แตถามีการสอบแขงขันอยางเดียวกันนี้อีก และไดขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดใหมแลว บัญชีผูสอบแขงขันได
ครั้งนี้เปนอันยกเลิก
11. การบรรจุและแตงตั้ง
11.1 ผูสอบแขงขันไดจะไดรับการบรรจุและแตงตั้งตามลําดับที่ในบัญชีผูสอบแขงขัน
ได โดยไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น ตามที่ระบุไวในขอ 1
11.2 กรมอุตุนิยมวิทยา ไมรับโอนผูสอบแขงขันไดที่เปนขาราชการหรือพนักงานของ
รัฐทุกประเภท ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
กรมอุตุนิยมวิทยา จะดําเนินการสอบแขงขันดวยความโปรงใส ยุติธรรมและเสมอภาค
ดังนั้น หากมีผูใดแอบอางวาสามารถชวยเหลือใหทานไดรับการขึ้นบัญชี หรือมีพฤติการณในทํานองเดียวกัน
นี้ โปรดอยางไดหลงเชื่อและแจงใหกรมอุตุนิยมวิทยาทราบดวย
ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2559

(นายวันชัย ศักดิ์อุดมไชย)
อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

แนบทายประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ลงวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2559
------------------------------------หนวยที่ 1 ตําแหนงนักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ดานการปฏิบัติการ
(1) ศึกษา วิเคราะหขอมูล อุตุนิ ยมวิทยาชนิดตาง ๆ แผนที่อากาศประเภทต าง ๆ
ภาพถายจากดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาและดาวเทียมสํารวจทรัพยากรธรรมชาติ ภาพหรือขอมูลผลการตรวจ
ฝนดวยเรดารตรวจอากาศ รังสีดวงอาทิตย ปริมาณโอโซนในชั้นบรรยากาศ มลภาวะในอากาศ การตก
สะสมของกรดในน้ําฝน ความสั่นสะเทือนพิภพ การหาศูนยกลางแผนดินไหว ติดตามการเปลี่ยนแปลงของ
สภาวะอากาศ การเปลี่ ย นแปลงของสารประกอบอุตุนิย มวิทยาทะเล เพื่อนําไปประยุ กต ใช ป ระโยชน
ทางวิชาการอุตุนิยมวิทยา และในการพยากรณอากาศทั่วไป พยากรณอากาศเพื่อการเกษตร การคาดหมาย
รังสี อัล ตราไวโอเลต พยากรณ น้ํ า พยากรณอากาศทะเล เพื่อการเดิน เรือและการประมง รวมทั้งออก
ประกาศแผนดินไหวที่รูสึกไดในประเทศ ออกคําเตือนวาตภัย อุทกภัย และภัยจากอากาศทุกชนิด แจงเตือน
บุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อเตรียมการปองกันและบรรเทาภัยจากธรรมชาติ เตรียมการปองกัน
การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางภูมิอากาศ ไดอยางมีประสิทธิภาพและทันตอเหตุการณ
(2) ช วยศึกษา ค น ควา และทดสอบ แบบจําลองทางคณิตศาสตร แผนที่อากาศ
ภาพถายดาวเทียม สําหรับงานอุตุนิยมวิทยา เพื่อการพยากรณอุตุนิยมวิทยาที่แมนยําและมีประสิทธิภาพ
(3) ชวยศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย วิชาการดานอุตุนิยมวิทยา เกี่ยวกับภูมิอากาศ
อุตุนิยมวิทยาอุทก อุตุนิย มวิทยาทะเล ปรากฏการณทะเล อุ ตุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตร อุตุนิย มวิทยา
การบิน รังสีดวงอาทิตย โอโซนในบรรยากาศ มลภาวะ การตกสะสมของกรดในน้ําฝน แผนดินไหวและ
สึนามิ ภูมิฟสิกสและสาขาวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อเพิ่มองคความรูใหม ๆ และนําไปปรับปรุงและ
พัฒนางานอุตุนิยมวิทยาใหมีประสิทธิภาพ
(4) จั ด ทํ า รายงานเอกสารและสถิ ติ ท างอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาเพื่ อ เผยแพร ค วามรู ด า น
อุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาแก ห น ว ยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่ ว ไป และนํา ไปประยุ กต ใ ช ป ระโยชน ใ น
กิจการตาง ๆ
(5) ชวยตรวจสอบเทียบเครื่องมือที่ใชในกิจการอุตุนิยมวิทยา เพื่อใหมีความแมนยํา
เที่ยงตรง และถูกตอง
2. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงาน
หรือโครงการเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ดานการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพื่อให
เกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(2) ชี้แจงและใหร ายละเอีย ดเกี่ยวกับ ขอมู ล ขอเท็จ จริง แกบุ คคลหรื อหน วยงาน
ที่เกี่ยวของ เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย

-24. ดานการบริการ
(1) ใหบริการขาวอากาศและขอมูลอุตุนิยมวิทยาทั่วไป แกหนวยงานที่เกี่ยวของ และ
ประชาชนทั่วไป รวมทั้งใหคําแนะนํา และเปนวิทยากรบรรยายใหกับเจาหนาที่ นักเรียน นักศึกษาผูที่สนใจ
เพื่อนําไปใชประโยชนในกิจการตาง ๆ และเปนการเผยแพรความรูดานอุตุนิยมวิทยาแกผูสนใจทั่วไป
(2) ใหบริการดานอุตุนิยมวิทยาการบิน ณ ทาอากาศยาน และอุตุนิยมวิทยาทะเล
โดยเฉพาะที่ทาเรือ เพื่อความปลอดภัยในกิจการนั้น ๆ
(3) ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับหนาที่กับ
เพื่อนรวมงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางถูกตองมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ได รั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อคุ ณ วุฒิ อื่น ที่ เที ย บไดใ นระดั บ เดีย วกัน ในสาขาวิช าวิท ยาศาสตร
กายภาพ หรือสาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
และเปนผูสอบผานภาคความรูความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา
หลักสูตรและวิธีการสอบความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
ทดสอบเพื่อวัดความเขาใจเกี่ยวกับงานในตําแหนงนักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ (คะแนนเต็ม
200 คะแนน) ดังนี้
วิชาฟสิกส คณิตศาสตร อุตุนิยมวิทยา และภาษาอังกฤษ
- ทดสอบความรูพื้นฐานทางฟสิกสเกี่ยวกับเวกเตอร แรงและสมดุล จลศาสตร
พลศาสตร งานและพลังงานกลศาสตร คลื่น เทอรโมไดนามิกส
ทดสอบความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรเกี่ยวกับ พีชคณิตเชิงเสนและเมตริกซ
แคลคูลัส เรขาคณิตวิเคราะห ความนาจะเปน และสถิติ
ทดสอบความรูเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยาเบื้องตน
- ทดสอบความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ (Structure, Vocabulary
and Reading Comprehension)
------------------------------------------.

-3หนวยที่ 2 ตําแหนงนายเครื่องกลปฏิบัติงาน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิ บั ติ งานในฐานะผู ป ฏิ บั ติ ง านระดั บ ต น ซึ่ ง ไม จํ า เป น ต อ งใช ผู สํ าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ
ปริญญา ปฏิบัติงานดานเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา ตามแนวทาง แบบอยาง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจนใน
สํานักเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความ
ตองการของหนวยงานทั้งภายในและภายนอก
ดานการปฏิบัติการ
1) ออกแบบ ผลิต พัฒนา ทดสอบ ทดลอง ประดิษฐ ดัดแปลง ปรับแตง แกไขเครื่องมือ
และอุปกรณการตรวจอากาศ เพื่อใหเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาไดมาตรฐานอุตุนิยมวิทยาโลกและนํามาใช
ประโยชนในกิจการอุตุนิยมวิทยาไดอยางคุมคา
2) บํารุงรักษา ซอมแซม แกไข เครื่องมืออุตุนิยมวิทยาประเภทจักรกล ไฟฟา และ
เครื่องยนต ใหถูกตองตามมาตรฐานอุตุนิยมวิทยาโลก เพื่อใหใชงานไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ
ตอบสนองความตองการของหนวยงานภายในและภายนอก
3) จัดทําทะเบียน รวบรวม และเก็บขอมูลทางสถิติของการใชงาน เพื่อการวางแผน
บํารุงรักษา
ดานการบริการ
1) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานดานออกแบบ ผลิต พัฒนา ทดสอบ
ทดลอง ประดิษฐ ดัดแปลง ปรับแตง แกไข ซอมแซม ดูแล บํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณอุตุนิยมวิทยาที่
ตนรับผิดชอบแกบุคคลในหนวยงานเดียวกัน หรือหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อสรางความรูความเขาใจการ
ปฏิบัติงานเปนไปดวยความถูกตองมีประสิทธิภาพ
2) ประสานงานกับหนวยงานภายในและภายนอก รวมทั้งประชาชนทั่วไป เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

-4คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ และ
สอบผ า นภาคความรู ค วามสามารถทั่ ว ไป ของ ก.พ. ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ เทคนิ ค (ปวท.)
อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกวา
หลักสูตรและวิธีการสอบความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
ทดสอบเพื่อวัดความเขาใจเกี่ยวกับงานในตําแหนงนายชางเครื่องกลปฏิบัติงาน (คะแนน
เต็ม 200 คะแนน) ดังนี้
- กลศาสตรและความแข็งแรงวัสดุ
- วัสดุชางและโลหะวิทยาในงานเชื่อม
- การตรวจสอบและการทดสอบวัสดุในงานอุตสาหกรรม
- กระบวนการเชื่อมและเทคโนโลยีการเชื่อมโลหะ
- การออกแบบและเทคโนโลยีแมพิมพโลหะ
- การอานแบบและการเขียนแบบเครื่องกล
- ความปลอดภัยและการควบคุมมลพิษ

------------------------------------------.

