(สําเนา)
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการใน
ตําแหน่งนักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ
………….………………………..
ด้วย กรมอุตุนิยมวิทยาจะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่ง
นั ก อุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาปฏิ บั ติ ก าร ฉะนั้ น อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา 53 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 15 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัคร
สอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
ตําแหน่งนักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ อัตราเงินเดือนระหว่าง 13,300 – 14,630 บาท
ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใด ให้เป็นไปตามที่ อ.ก.พ. กระทรวง กําหนด
2. จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก จํานวน 7 ตําแหน่ง
3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติงานของตําแหน่ง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
4. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
4.1 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ํากว่า 18 ปี
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะต้องห้าม
(1) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
(2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิต
ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
(3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
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(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(5) เป็นกรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) เป็นบุคคลล้มละลาย
(7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) เป็ น ผู้ เ คยถู ก ลงโทษให้ อ อก หรื อ ปลดออก เพราะกระทํ า ผิ ด วิ นั ย ตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น
(11) เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของรัฐ
ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (4) (6)
(7) (8) (9) (10) หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม
(8) หรือ (9) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม
(10) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออก
จากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่
สําหรับพระภิกษุ หรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้า
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว
89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม
2538
4.2 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งดังนี้
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
กายภาพ ทางฟิสิกส์ ทางธรณีวิทยา ทางธรณีฟิสิกส์ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ ทางสมุทรศาสตร์
ทางอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา หรื อ สาขาวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ แ ละสถิ ติ หรื อ สาขาวิ ช าคอมพิ ว เตอร์ หรื อ สาขาวิ ช า
วิศวกรรมศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับปริญญาตรี
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5. การรับสมัครสอบ
5.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบดูรายละเอียดได้ที่ข่าวประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคาร 50 ปี
อุตุนิยมวิทยา กรุงเทพฯ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาค (เชียงใหม่ ขอนแก่น อุบลราชธานี สงขลา และภูเก็ต) สถานี
อุตุนิยมวิทยาในจังหวัดต่าง ๆ และเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา ที่ www.tmd.go.th (หน้าข่าวรับสมัคร)
กรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัครสอบทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 1 - 21 ตุลาคม 2556
ผู้สมัครสอบสามารถดาวโหลดใบสมัครได้ที่ www.tmd.go.th และดําเนินการดังนี้
(1) กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งติดรูปถ่าย ขนาด 1 x
1.5 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
(2) ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานตามข้อ 5.2 และ 5.3 ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)
ไปที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สํานักบริหารกลาง กรมอุตุนิยมวิทยา เลขที่ 4353 ถนนสุขุมวิท บางนา กรุงเทพฯ
10260 และให้วงเล็บมุมซองว่า “สมัครสอบแข่งขันนักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ” ตั้งแต่วันที่ 1– 21 ตุลาคม
2556
ทั้ ง นี้ กรมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา จะถื อ วั น ที่ ที่ ทํ า การไปรษณี ย์ ต้ น ทางประทั บ ตรารั บ
จดหมายของผู้สมัครสอบเป็นสําคัญ ใบสมัคร เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ และค่าธรรมเนียมที่ส่งหลังวันที่ 21
ตุลาคม 2556 จะไม่รับสมัคร
5.2 ค่าธรรมเนียมสอบ
ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบ สําหรับตําแหน่งที่สมัครสอบอัตราตําแหน่ง
ละ 200 บาท เมื่อสมัครสอบและชําระเงินค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
ให้ผู้สมัครสอบซื้อไปรษณีย์ธนาณัติเป็นค่าธรรมเนียมสอบ 200 บาท สั่งจ่าย
ปลายทาง ณ ที่ทําการไปรษณีย์คลองบางนา กรุงเทพฯ 10262 ชื่อผู้รับเงิน อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
5.3 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครสอบ
(1) ใบสมัครและบัตรประจําตัวสอบ พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่
สวมแว่นตาดํา ขนาด 1.5 X 2 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน 3 รูป
(2) ซองเปล่าขนาด 11 X 22 ซม. พร้อมติดแสตมป์ ราคา 3 บาท และจ่าหน้าซอง
ถึงตนเอง จํานวน 1 ซอง
(3) สําเนาปริญญาบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of
Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่งที่สมัครสอบ จํานวน 2 ฉบับ ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็น
ผู้สําเร็จการศึกษาตามหลั กสูตรปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถื อตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบ
เกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษา
และได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ 21 ตุลาคม 2556
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ในกรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครสอบได้
ก็ให้นําหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติ
ปริญญา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิดรับสมัครสอบ มายื่นแทน
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ
(5) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) ใบ
เปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) เป็นต้น จํานวน 1 ฉบับ
(6) สําเนาหนังสือรับรองผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ
ก.พ. ระดับปริญญาตรี จํานวน 1 ฉบับ
(7) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ซึ่งได้แก่
- วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
- โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง และ
เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กําหนด
สําเนาเอกสารและสําเนาหลักฐาน ข้อ 5.3 (3) – ข้อ 5.3 (6) ให้ผู้สมัครสอบเขียน
คํารับรองว่า “สําเนาถูกต้อง” และลงชื่อ วันที่ กํากับไว้ด้วย สําหรับหลักฐาน ข้อ 5.3 (7) ให้นํามายื่นในวันที่
เข้ารับการประเมินความเหมาะสม
6. เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ
6.1 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ของผู้มีสิทธิสมัครสอบ ในข้อ 4.2 โดยต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ
ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ 21 ตุลาคม 2556 ทั้งนี้ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตร
ของสถานศึ ก ษาใด จะถื อ ตามกฎหมาย กฎหรื อ ระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การสํ า เร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รของ
สถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์
6.2 ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ใน
กรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครสอบนํามายื่นไม่ตรง
หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ กรมอุตุนิยมจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ
ครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
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7. การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
กรมอุตุนิยมวิทยา จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ
เกี่ยวกับการสอบใน วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 ทางเว็บไซต์ www.tmd.go.th
8. หลักสูตรและวิธีการสอบ
8.1 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.) คะแนนเต็ม 200 คะแนน
ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน
1. วิชาฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ และอุตุนิยมวิทยา (คะแนนเต็ม 150 คะแนน)
- ทดสอบความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์เกี่ยวกับเวกเตอร์ แรงและสมดุล จลศาสตร์
พลศาสตร์ งานและพลังงานกลศาสตร์ คลื่น เทอร์โมไดนามิกส์
- ทดสอบความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับ พีชคณิตเชิงเส้นและเมตริกซ์
แคลคูลัส เรขาคณิตวิเคราะห์ ความน่าจะเป็น และสถิติ
- ทดสอบความรู้เกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น
2. วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
- ทดสอบความรู้ ค วามสามารถในการใช้ ภ าษาอั ง กฤษ (Structure,
Vocabulary and Reading Comprehension)
8.2 ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค.) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว
ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์
ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ
ของข้ า ราชการพลเรื อน คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม การปรั บตั ว เข้า กั บผู้ ร่ ว มงาน รวมทั้ง สั ง คมและสิ่ง แวดล้ อ ม
ความคิ ดริเริ่ม สร้ างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริ บ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็ นต้น และรวมถึ งสมรรถนะหลัก
สมรรถนะที่จําเป็นของตําแหน่ง
ทั้งนี้ จะทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งก่อน และเมื่อสอบ
ผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง
9. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการสอบแต่ละภาค ไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ 60
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10. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
กรมอุตุนิยมวิทยา จะประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยเรียงลําดับที่จากผู้สอบได้
คะแนนรวมสู งสุ ดลงมาตามลํ าดั บ ในกรณี ที่ มี ผู้ส อบได้ค ะแนนรวมเท่ ากั น ให้ ผู้ ส อบได้ ค ะแนนภาคความ
เหมาะสมกับตําแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งเท่ากัน
ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า
การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี แต่
ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็น
อันยกเลิก
11. การบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลําดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใน
ตําแหน่งนักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ โดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งนั้น ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1
ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556

(นายวรพัฒน์ ทิวถนอม)
อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
สําเนาถูกต้อง

(นายไพโรจน์ วิทยานันตนารมย์)
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน

เอกสารแนบท้าย
ตําแหน่งนักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทํางาน ปฏิบัติงานด้านอุตุนิยมวิทยา ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล อุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาชนิ ด ต่ า ง ๆ แผนที่ อ ากาศประเภทต่ า ง ๆ
ภาพถ่ายจากดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาและดาวเทียมสํารวจทรัพยากรธรรมชาติ ภาพหรือข้อมูลผลการตรวจฝน
ด้วยเรดาร์ตรวจอากาศ รังสีดวงอาทิตย์ ปริมาณโอโซนในชั้นบรรยากาศ มลภาวะในอากาศ การตกสะสมของ
กรดในน้ําฝน ความสั่นสะเทือนพิภพ การหาศูนย์กลางแผ่นดินไหว ติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศ
การเปลี่ยนแปลงของสารประกอบอุตุนิยมวิทยาทะเล เพื่อนําไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ทางวิชาการอุตุนิยมวิทยา
และในการพยากรณ์อากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร การคาดหมายรังสีอัลตราไวโอเลต พยากรณ์
น้ํา พยากรณ์อากาศทะเล เพื่อการเดินเรือและการประมง รวมทั้งออกประกาศแผ่นดินไหวที่รู้สึกได้ในประเทศ
ออกคํ าเตื อนวาตภั ย อุ ท กภั ย และภั ย จากอากาศทุ กชนิ ด แจ้ ง เตือ นบุ ค คลหรื อหน่ วยงานที่ เกี่ย วข้ องเพื่ อ
เตรียมการป้องกันและบรรเทาภัยจากธรรมชาติ เตรียมการป้องกันการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางภูมิอากาศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์
(2) ช่วยศึกษา ค้นคว้า และทดสอบ แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ แผนที่อากาศ ภาพถ่าย
ดาวเทียม สําหรับงานอุตุนิยมวิทยา เพื่อการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยาที่แม่นยําและมีประสิทธิภาพ
(3) ช่วยศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย วิชาการด้านอุตุนิยมวิทยา เกี่ยวกับภูมิอากาศ
อุตุนิยมวิทยาอุทก อุตุนิยมวิทยาทะเล ปรากฏการณ์ทะเล อุตุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตร อุตุนิยมวิทยาการบิน
รังสีดวงอาทิตย์ โอโซนในบรรยากาศ มลภาวะ การตกสะสมของกรดในน้ําฝน แผ่นดินไหวและสึนามิ ภูมิฟิสิกส์
และสาขาวิชาการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ใหม่ ๆ และนําไปปรับปรุงและพัฒนางานอุตุนิยมวิทยา
ให้มีประสิทธิภาพ
(4) จั ด ทํ า รายงาน เอกสาร และสถิ ติ ท างอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา เพื่ อ เผยแพร่ ค วามรู้
ด้านอุตุนิยมวิทยาแก่หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป และนําไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ใน
กิจการต่าง ๆ
(5) ช่วยตรวจสอบเทียบเครื่องมือที่ใ ช้ในกิจการอุตุนิยมวิ ทยา เพื่อให้มีความแม่นยํา
เที่ยงตรง และถูกต้อง
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2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงาน หรือ
โครงการเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(2) ชี้ แ จงและให้ ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ข้ อ เท็ จ จริ ง แก่ บุ ค คลหรื อ หน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) ให้บริการข่าวอากาศและข้อมูลอุตุนิยมวิทยาทั่วไป แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
ประชาชนทั่วไป รวมทั้งให้คําแนะนํา และเป็นวิทยากรบรรยายให้กับเจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษาผู้ที่สนใจ เพื่อ
นําไปใช้ประโยชน์ในกิจการต่าง ๆ และเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาแก่ผู้สนใจทั่วไป
(2) ให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน ณ ท่าอากาศยาน และอุตุนิยมวิทยาทะเล โดย
เฉพาะที่ท่าเรือ เพื่อความปลอดภัยในกิจการนั้น ๆ
(3) ให้คํ าปรึกษา แนะนํา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่กับ
เพื่อนร่วมงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ

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

หมายเหตุ

- ผู้ ส มั ค รสามารถตรวจสอบคุ ณ วุ ฒิ ข องตนเองได้ ว่ า สํ า นั ก งาน ก.พ. รั บ รองผลเป็ น
สาขาวิชาใดและทางใด ก่อนการสมัครได้ที่ http://203.21.42.34/acc/index.html
- ให้ผู้สมัครสอบใส่ไปรษณีย์ธนาณัติ ในซองเดียวกับเอกสารการสมัครสอบ
(ห้ามส่งธนาณัติออนไลน์)

1. ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครด้วยลายมือ
ของตนเอง
2. ก่อนยื่นใบสมัคร จะต้องตรวจสอบ
หลักฐานต่าง ๆ ให้ครบถ้วนและถูกต้อง

เลขประจําตัวสอบ
รหัสวุฒิ

ใบสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
กรมอุตุนิยมวิทยา

ติดรูปถ่าย
ขนาด 1.5 X 2 นิ้ว
(ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี)

เรียน อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
ด้วยข้า พเจ้าประสงค์จ ะสมัค รสอบแข่ง ขัน เพื่ อบรรจุบุค คลเข้ ารับราชการ จึ งขอแจ้งรายละเอียดของ
ข้าพเจ้าเพื่อประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้
1. ชื่อ – นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)
สัญชาติ
2. อายุนับถึงวันปิดรับสมัครไม่ต่ํากว่า 18 ปี คือเกิดวันที่
เดือน
พ.ศ.
(อายุ
ปี
เดือน)
3. วุฒิการศึกษาตรงตามตําแหน่งที่สมัครสอบ คือ ได้รับประกาศนียบัตร/ปริญญา
สาขาหรือวิชาเอก
โดยได้รับอนุมัติจากสถานศึกษาชื่อ
เดือน
พ.ศ.
(ภายในวันปิดรับสมัคร) ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม
เมื่อวันที่
4. ตําแหน่งที่สมัครสอบ หน่วยที่
(ถ้าเปิดสอบ 2 ตําแหน่งขึ้นไป) ตําแหน่ง
5. อาชีพปัจจุบัน ลูกจ้างในหน่วยงานรัฐบาลหรือเอกชน
ข้าราชการประเภทอื่น
อาชีพอื่นหรือกําลังศึกษาต่อ
ข้าราชการพลเรือนสามัญตําแหน่ง
อายุการทํางาน
ปี
กอง/แผนก
โทรศัพท์
สถานที่ทํางาน กรม/บริษัท
6. วุฒิการศึกษาสูงสุดที่ข้าพเจ้าได้รับคือ
ความรู้ความสามารถพิเศษ
7. บัตรประจําตัวประชาชนเลขประจําตัว
ออกให้ ณ จังหวัด
8. ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ใช้ในการติดต่อ) บ้านเลขที่
หมู่ที่ ตรอก/ซอย
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
9. ชื่อบิดา
อาชีพ
ชื่อมารดา
อาชีพ
10. ได้แนบหลักฐานต่าง ๆ ซึ่งได้ลงชื่อรับรองสําเนาถูกต้องแล้วมาพร้อมกับใบสมัครรวม ฉบับ คือ
สําเนาประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร/ระเบียนแสดงผลการเรียน (จํานวน 1 ฉบับ) □ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
หรือบัตรประจําตัวข้าราชการ ใบรับรองแพทย์ หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา (กรณีที่จะต้องยื่น)
อื่น ๆ คือ
(หากข้าพเจ้ายื่นหลักฐานและเอกสารต่าง ๆ ไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้องตามที่กําหนดไว้ในประกาศรับสมัคร ให้ถือว่า
ข้าพเจ้าไม่มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันครั้งนี้)
ข้าพเจ้าขอให้คํารับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการ และข้าพเจ้าเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปครบถ้วนตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และมีคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งที่สมัครสอบตรงตามประกาศรับสมัครสอบ
ลงลายมือชื่อ
(
วันที่
เอกสารและหลักฐานครบถ้วน
ลงลายมือชื่อ

มีปัญหา คือ
เจ้าหน้าที่รับสมัคร

เดือน

พ.ศ.

ผู้สมัครสอบ
)
.

บัตรประจําตัวผู้สมัคร

บัตรประจําตัวผู้สมัคร

เลขประจําตัว

เลขประจําตัว

ตําแหน่ง นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ

ตําแหน่ง นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ

ชื่อ

ชื่อ

นามสกุล

นามสกุล
เจ้าหน้าที่ออกบัตร

ลายมือชื่อผู้สมัคร

ต้องนําบัตรนี้มาแสดงต่อ
เจ้าหน้าที่ทุกครั้งที่มา
ติดต่อเกี่ยวกับการสอบ

เจ้าหน้าที่ออกบัตร



หมายเหตุ ให้ตัดบัตรประจําตัวผู้สมัครตามรอยประ ไม่ต้องตัดแบ่ง 2 ส่วน

