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ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา 
เรื่อง   รับสมคัรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการใน 

ตําแหน่งนักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ 

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

ด้วย กรมอุตุนิยมวิทยาจะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่ง
นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ  ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
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 และเงนิเดอืนที่จะได้รับ 
ตําแหน่งนักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ  อัตราเงินเดือนระหว่าง  11,680 – 12,850  บาท 

ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใด ให้เป็นไปตามที่ อ.ก.พ.กระทรวง กําหนด   

2. จํานวนตาํแหน่งว่างครั้งแรก  จํานวน  6  ตําแหน่ง 

3. ลักษณะงานทีป่ฏิบัติงานของตําแหน่ง  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

4. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 
4.1 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่ง

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ดังต่อไปนี้ 
ก. คุณสมบัติทั่วไป 

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ตํ่ากว่า 18 ปี 
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธ์ิใจ 
ข. ลักษณะต้องห้าม 

(1) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
(2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิต

ฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. 
(3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน

ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 
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(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
(5) เป็นกรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรค

การเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(6) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทํา

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
(8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ 
(9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตาม

พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น 
(10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ 

หรือตามกฎหมายอื่น 
(11) เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน

ในหน่วยงานของรัฐ 

ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (4) (6) 
(7) (8) (9) (10) หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้าม
ตาม (8) หรือ (9) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะ
ต้องห้ามตาม (10) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออก
จากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ 

สําหรับพระภิกษุ หรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้า
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ  ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร      
ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 
มีนาคม 2538 

4.2 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งดังนี้ 
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิ อ่ืนที่ เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์กายภาพทางฟิสิกส์  ทางธรณีวิทยา  ทางธรณีฟิสิกส์  ทางภูมิศาสตร์  ทางภูมิศาสตร์กายภาพ 
ทางสมุทรศาสตร์  ทางอุตุนิยมวิทยา  หรือสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือ
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับปริญญาตรี 
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5. การรับสมัครสอบ 
5.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ 

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ดูรายละเอียดได้ที่ข่าวประชาสัมพันธ์ ช้ัน 1 อาคาร 
50 ปีอุตุนิยมวิทยา กรุงเทพมหานคร  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาค (เชียงใหม่ ขอนแก่น อุบลราชธานี สงขลา 
และภูเก็ต) สถานีอุตุนิยมวิทยาในจังหวัดต่าง ๆ และเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา ที่ www.tmd.go.th (หน้า
ข่าวรับสมัคร) 

กรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัครสอบทางไปรษณีย์ ต้ังแต่วันที่ 8 - 29 ตุลาคม 
2555 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” ต้ังแต่วันที่ 8 – 29 
ตุลาคม 2555 

ทั้งนี้  กรมอุตุนิยมวิทยา จะถือวันที่ที่ทําการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับ
จดหมายของผู้สมัครสอบเป็นสําคัญ ใบสมัคร เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ และค่าธรรมเนียมที่ส่งหลังวันที่      
29 ตุลาคม 2555 จะไม่รับสมัคร 

5.2 ค่าธรรมเนียมสอบ 
ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบ  สําหรับตําแหน่งที่สมัครสอบอัตรา

ตําแหน่งละ 200 บาท  เมื่อสมคัรสอบและชําระเงินค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
ให้ผู้สมัครสอบซื้อไปรษณีย์ธนาณัติเป็นค่าธรรมเนียมสอบ 200 บาท สั่งจ่าย

ปลายทาง ณ ที่ทําการไปรษณีย์คลองบางนา กรุงเทพฯ 10260  ชื่อผู้รับเงิน อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา 

5.3 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครสอบ 
(1) ใบสมัครและบัตรประจําตัวสอบ พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและ   

ไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1.5 X 2 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน 3 รูป 
(2) ซองเปล่าขนาด 11 X 22 ซม. พร้อมติดแสตมป์ ราคา 3 บาท และจ่าหน้า

ซองถึงตนเอง จํานวน 1 ซอง 
(3) สําเนาปริญญาบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) 

ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่งที่สมัครสอบ จํานวน 2 ฉบับ ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจ
อนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ 29 ตุลาคม 2555 
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ในกรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมาย่ืนพร้อมใบสมัครสอบได้  
ก็ให้นําหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับ
อนุมัติปริญญา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิดรับสมัครสอบ  มาย่ืนแทน 

(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ 
(5) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ  เช่น ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญงิ) ใบเปลีย่น

ช่ือ – นามสกุล (ในกรณีที่ช่ือ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) เป็นต้น จํานวน 1 ฉบับ 
(6) สําเนาหนังสือรับรองผลการสอบภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (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

เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามท่ี ก.พ. กําหนด 

สําเนาเอกสารและสําเนาหลักฐาน ข้อ 5.3 (3) – ข้อ 5.3 (6) ให้ผู้สมคัรสอบเขยีน
คํารับรองว่า “สําเนาถูกต้อง” และลงชื่อ วันที่ กํากับไว้ด้วย  สําหรับหลักฐาน ข้อ 5.3 (7) ให้นํามายื่นใน
วันที่เข้ารับการประเมินความเหมาะสม 

6. เงื่อนไขในการรับสมคัรสอบ 
6.1 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง

ของผู้มีสิทธิสมัครสอบ ในข้อ 4.2 โดยต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ
ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ 29 ตุลาคม 2555  ทั้งนี้ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญา
บัตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ 

6.2 ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตาม
ความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน ซึ่งผู้สมัคร
สอบนํามาย่ืนไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ กรมอุตุนิยมจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาต้ังแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
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7. การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 
กรมอุตุนิยมวิทยา จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ

เกี่ยวกับการสอบใน วันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 ทางเว็บไซต์ www.tmd.go.th 

8. หลักสูตรและวิธีการสอบ 
8.1 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.) คะแนนเต็ม 200 คะแนน 

ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้  โดยวิธีการสอบข้อเขียน 
1. วิชาฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ และอุตุนิยมวิทยา (คะแนนเต็ม 150 คะแนน) 

- ทดสอบความรู้ พ้ืนฐานทางฟิสิกส์เกี่ยวกับเวกเตอร์  แรงและสมดุล       
จลศาสตร์ พลศาสตร์ งานและพลังงานกลศาสตร์ คลื่น เทอร์โมไดนามิกส์ 

- ทดสอบความรู้พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับ พีชคณิตเชิงเส้นและ
เมตริกซ์ แคลคูลัส เรขาคณิตวิเคราะห์ ความน่าจะเป็น และสถิติ 

- ทดสอบความรู้เกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น 
2. วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 

- ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ  (Structure, 
Vocabulary and Reading Comprehension) 

8.2 ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว 

ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการ
สัมภาษณ์  ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้
เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ 
จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น และรวมถึง
สมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จําเป็นของตําแหน่ง 

ทั้งนี้  จะทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งก่อน และเมื่อสอบผ่าน
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง 

9. เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการสอบแต่ละภาค        

ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 
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10. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได ้
กรมอุตุนิยมวิทยา จะประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยเรียงลําดับที่จากผู้สอบได้

คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความ
เหมาะสมกับตําแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง
เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า 

การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี นับต้ังแต่วันขึ้นบัญชี 
แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 

11. การบรรจุและแต่งตั้ง 
ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งต้ังตามลําดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใน

ตําแหน่งนักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ โดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งนั้น ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 1 

 ประกาศ   ณ   วันที่   26   กันยายน   พ.ศ. 2555 

 (นางสาวสมศร ี ฮ่ันตระกูล) 
 อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา 
 

สําเนาถูกต้อง 

(นายไพโรจน์ วิทยานันตนารมย์) 
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้าย  
 

ตําแหน่งนักอตุุนิยมวิทยาปฏิบัติการ 

หน้าทีค่วามรบัผิดชอบ 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทํางาน ปฏิบัติงานด้านอุตุนิยมวิทยา ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
(1) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาชนิดต่าง ๆ แผนที่อากาศประเภทต่าง ๆ 

ภาพถ่ายจากดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาและดาวเทียมสํารวจทรัพยากรธรรมชาติ ภาพหรือข้อมูลผลการตรวจ
ฝนด้วยเรดาร์ตรวจอากาศ รังสีดวงอาทิตย์ ปริมาณโอโซนในชั้นบรรยากาศ มลภาวะในอากาศ การตก
สะสมของกรดในน้ําฝน ความสั่นสะเทือนพิภพ การหาศูนย์กลางแผ่นดินไหว ติดตามการเปลี่ยนแปลงของ
สภาวะอากาศ การเปลี่ยนแปลงของสารประกอบอุตุนิยมวิทยาทะเล เพื่อนําไปประยุกต์ใช้ประโยชน์     
ทางวิชาการอุตุนิยมวิทยา และในการพยากรณ์อากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร การคาดหมาย
รังสีอัลตราไวโอเลต พยากรณ์น้ํา พยากรณ์อากาศทะเล เพื่อการเดินเรือและการประมง รวมทั้งออก
ประกาศแผ่นดินไหวที่รู้สึกได้ในประเทศ ออกคําเตือนวาตภัย อุทกภัย และภัยจากอากาศทุกชนิด แจ้งเตือน
บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการป้องกันและบรรเทาภัยจากธรรมชาติ เตรียมการป้องกันการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะทางภูมิอากาศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์ 

(2) ช่วยศึกษา ค้นคว้า และทดสอบ แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ แผนที่อากาศ
ภาพถ่ายดาวเทียม สําหรับงานอุตุนิยมวิทยา เพื่อการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยาที่แม่นยําและมีประสิทธิภาพ 

(3) ช่วยศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย วิชาการด้านอุตุนิยมวิทยา เกี่ยวกับภูมิอากาศ
อุตุนิยมวิทยาอุทก อุตุนิยมวิทยาทะเล ปรากฏการณ์ทะเล อุตุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตร อุตุนิยมวิทยา    
การบิน รังสีดวงอาทิตย์ โอโซนในบรรยากาศ มลภาวะ การตกสะสมของกรดในน้ําฝน แผ่นดินไหวและ      
สึนามิ ภูมิฟิสิกส์และสาขาวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ใหม่ ๆ และนําไปปรับปรุงและ
พัฒนางานอุตุนิยมวิทยาให้มีประสิทธิภาพ 

(4) จัดทํารายงานเอกสารและสถิติทางอุตุนิยมวิทยาเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้าน
อุตุนิยมวิทยาแก่หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป และนําไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ใน     
กิจการต่าง ๆ 

(5) ช่วยตรวจสอบเทียบเครื่องมือที่ใช้ในกิจการอุตุนิยมวิทยา เพื่อให้มีความแม่นยํา 
เที่ยงตรง และถูกต้อง 
 
 
 
 
 



 
- 2 - 

 
 

2. ด้านการวางแผน 
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงาน   

หรือโครงการเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 

3. ด้านการประสานงาน 
(1) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้    

เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 
(2) ช้ีแจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน     

ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

4. ด้านการบริการ 
(1) ให้บริการข่าวอากาศและข้อมูลอุตุนิยมวิทยาทั่วไป แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ

ประชาชนทั่วไป รวมทั้งให้คําแนะนํา และเป็นวิทยากรบรรยายให้กับเจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษาผู้ที่สนใจ 
เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในกิจการต่าง ๆ และเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาแก่ผู้สนใจทั่วไป 

(2) ให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน ณ ท่าอากาศยาน และอุตุนิยมวิทยาทะเล 
โดยเฉพาะที่ท่าเรือ เพื่อความปลอดภัยในกิจการนั้น ๆ 

(3) ให้คําปรึกษา แนะนํา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ กับ
เพื่อนร่วมงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ 
 
 

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



 
 
 
 
 
 
 

ใบสมคัรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเขา้รบัราชการ 
กรมอุตุนิยมวิทยา 

เรียน อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา 
ด้วยข้าพเจ้าประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงขอแจ้งรายละเอียดของ

ข้าพเจ้าเพื่อประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้ 
1. ชื่อ – นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)  สัญชาติ  
2. อายุนับถึงวันปิดรับสมัครไม่ตํ่ากว่า 18 ปี คือเกิดวันที่ เดือน พ.ศ. (อายุ ปี เดือน) 
3. วุฒิการศึกษาตรงตามตําแหน่งที่สมัครสอบ คือ ได้รับประกาศนียบัตร/ปริญญา  

สาขาหรือวิชาเอก โดยได้รับอนุมัติจากสถานศึกษาชื่อ  
เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. (ภายในวันปิดรับสมัคร) ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม  

4. ตําแหน่งที่สมัครสอบ หน่วยท่ี (ถ้าเปิดสอบ 2 ตําแหน่งขึ้นไป) ตําแหน่ง  
5. อาชีพปัจจุบัน ลูกจ้างในหน่วยงานรัฐบาลหรือเอกชน ข้าราชการประเภทอื่น อาชีพอื่นหรือกําลังศึกษาต่อ 
 ข้าราชการพลเรือนสามัญตําแหน่ง อายุการทํางาน ปี 

สถานที่ทํางาน กรม/บริษัท กอง/แผนก โทรศัพท์  
6. วุฒิการศึกษาสูงสุดท่ีข้าพเจ้าได้รับคือ ความรู้ความสามารถพิเศษ  
7. บัตรประจําตัวประชาชนเลขประจําตัว � ���� ����� �� � ออกให้ ณ จังหวัด  
8. ท่ีอยู่ปัจจุบัน (ท่ีใช้ในการติดต่อ) บ้านเลขที่ หมู่ท่ี ตรอก/ซอย ถนน  

ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์  
9. ชื่อบิดา อาชีพ ชื่อมารดา อาชีพ  
10. ได้แนบหลักฐานต่าง ๆ ซ่ึงได้ลงชื่อรับรองสําเนาถูกต้องแล้วมาพร้อมกับใบสมัครรวม ฉบับ คือ  

� สําเนาประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร/ระเบียนแสดงผลการเรียน (จํานวน 1 ฉบับ)  □ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
หรือบัตรประจําตัวข้าราชการ  � ใบรับรองแพทย์  � หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา (กรณีท่ีจะต้องยื่น) 
� อื่น ๆ คือ  
(หากข้าพเจ้าย่ืนหลักฐานและเอกสารต่าง ๆ ไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้องตามที่กําหนดไว้ในประกาศรับสมัคร ให้ถือว่า
ข้าพเจ้าไม่มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันครั้งนี้) 

ข้าพเจ้าขอให้คํารับรองว่า  ข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการ และข้าพเจ้าเป็นผู้มี
คุณสมบัติท่ัวไปครบถ้วนตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และมีคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งที่สมัครสอบตรงตามประกาศรับสมัครสอบ 

 ลงลายมือชื่อ ผู้สมัครสอบ 
 ( ) 
 วันที่ เดือน พ.ศ. . 
 

1. ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครด้วยลายมือ
ของตนเอง 

2. ก่อนยื่นใบสมัคร จะต้องตรวจสอบ
หลักฐานต่าง ๆ ให้ครบถ้วนและถูกต้อง 

เลขประจําตัวสอบ ���������  

รหัสวุฒิ ��� 

 
 

ติดรูปถ่าย 
ขนาด 1.5 X 2 นิ้ว 
(ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี) 

  เอกสารและหลักฐานครบถ้วน     มีปัญหา คือ 
  

ลงลายมือชื่อ เจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 
  



 
 
 
 

 
บัตรประจําตัวผู้สมัคร 

เลขประจําตัว  

ตําแหน่ง  

ชื่อ  

นามสกุล  

    

เจ้าหน้าที่ออกบัตร ลายมือชื่อผู้สมัคร 

  

 
บัตรประจําตัวผู้สมัคร 

เลขประจําตัว  

ตําแหน่ง  

ชื่อ  

นามสกุล  

ต้องนําบัตรนี้มาแสดงต่อ   

เจ้าหน้าที่ทุกครั้งที่มา เจ้าหน้าที่ออกบัตร  
ติดต่อเกี่ยวกับการสอบ     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




