
 
 
 
 

 

             
 
 

 
 

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเลอืกสรรเป็นพนักงานราชการศักยภาพสูง 

------------------------------ 
  ด้วย กรมอุตุนิยมวิทยา จะดําเนินการรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ศักยภาพสูง อาศัยอํานาจตามความในข้อ 10 ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ 
พ.ศ. 2547 ประกอบกับข้อ 5 ของประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 27 สิงหาคม 
พ.ศ. 2561 เรื่อง การสรรหาและการเลือกสรร การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการบริหารสัญญาจ้าง
ของพนักงานราชการศักยภาพสูง พ.ศ.2561 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ศักยภาพสูง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

1. ช่ือตําแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน (รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศ) 

1.1 ตําแหน่งผู้เช่ียวชาญพิเศษด้านแผ่นดินไหว  (กลุ่มงานเช่ียวชาญพิเศษ) 
1.2 ตําแหน่งผู้เช่ียวชาญพิเศษด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบบูรณาการ

สารสนเทศอุตุนิยมวิทยา (กลุ่มงานเช่ียวชาญพิเศษ) 
1.3 ตําแหน่งผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านอุทกวิทยา (กลุ่มงานเช่ียวชาญเฉพาะ) 
1.4 ตําแหน่งผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านการบูรณาการคลังข้อมูลกลางทางอุตุนิยมวิทยา 

(กลุ่มงานเช่ียวชาญเฉพาะ) 
1.5 ตําแหน่งผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ และ GIS เพ่ือการ

เตือนภัยทางอุตุนิยมวิทยา (กลุ่มงานเช่ียวชาญเฉพาะ) 
1.6 ตําแหน่งผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบ IoT (กลุ่ม

งานเช่ียวชาญเฉพาะ) 
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร 

2.1 คุณสมบัติทั่วไป 
 (1) มีสญัชาติไทย 
 (2) มีอายุไม่เกิน 65 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร 
 (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

(4) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ
หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดไว้ในกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 

(5) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง 
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(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือเป็นผู้
พ้นโทษมาแล้วเกินห้าปี 

การจ้างบุคคลผู้พ้นโทษมาแล้วเกินห้าปีตามวรรคหน่ึงเข้าเป็นพนักงาน
ราชการต้องกําหนดให้บุคคลผู้น้ันย่ืนหนังสือรับรองความประพฤติว่าไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจน
เป็นที่น่ารังเกียจของสังคมตามแบบที่เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกําหนดเพ่ือประกอบการ
พิจารณาด้วย 

(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

(8) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น 

 (9) ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร ทั้งน้ี ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรี
ฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม 
ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538 
  3. วิธีการรับสมัคร 
      3.1 ผู้สนใจสามารถย่ืนใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครด้วยตนเองหรือส่ง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนแบบด่วนพิเศษ (EMS) ที่กลุ่มการเจ้าหน้าที่ สํานักงานเลขานุการกรม กรม
อุตุนิยมวิทยา 4353 ถนนสุขุมวิท บางนา กรุงเทพฯ 10260 ในวันที่ 14 – 22 มีนาคม 2562 โดยจะถือวันที่
ประทับตราไปรษณีย์เป็นวันที่ย่ืนใบสมัคร และสามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ 02-3994023 ใน
วันและเวลาราชการ และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.tmd.go.th ในหัวข้อ “ประกาศ
ข่าวรับสมัคร”  
      3.2 เอกสารและหลักฐานการสมัคร 
           (1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1-2 น้ิว ถ่ายไม่เกิน 
1 ปี (นับถึงวันรับสมัคร) จํานวน 1 รูป ติดที่ใบสมัคร 
           (2) สําเนาใบปริญญาบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) 
อย่างละ 1 ฉบับ 
           (3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ 
           (4) สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ เช่นใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนช่ือ – สกุล ในกรณี
หลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน อย่างละ 1 ฉบับ 
 ทั้งน้ี ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้องและลงช่ือ
กํากับไว้ด้วย 
           (5) เอกสารผลงานที่เก่ียวข้องกับตําแหน่งที่สมัคร โดยผู้สมัครจะต้องจัดทําเอกสาร
ผลงานแยกเป็นเร่ือง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสบการณ์ในงานที่เก่ียวข้อง ตามที่ระบุไว้ตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศให้ชัดเจนและจัดทํา (สําเนา) เอกสารผลงานดังกล่าว จํานวน 6 ชุด 
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  (6) เอกสารแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครเกี่ยวกับตําแหน่งที่สมัครจํานวน ไม่เกิน 2 
 หน้ากระดาษ A4 จํานวน 6 ชุด 
  4. เง่ือนไขในการรับสมัคร 
      ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น
ผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งย่ืนหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน หากภายหลังตรวจ
พบว่ามีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของ
ตําแหน่งที่สมัคร อันมีผลทําให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรรตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้
ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งน้ีเป็นโมฆะ 
  5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
      กรมอุตุนิยมวิทยา จะพิจารณาเลือกสรรพนักงานราชการศักยภาพสูง โดยจะพิจารณา
จากคุณสมบัติและความเหมาะสม จากใบสมัคร หลักฐานประกอบการสมัคร ประสบการณ์ ผลงานที่เสนอ
เข้ารับการเลือกสรร รวมทั้งแสดงวิสัยทัศน์เก่ียวกับการพัฒนางานในตําแหน่งที่สมัคร ด้วยการสัมภาษณ์ 
  6. เกณฑ์การตัดสิน 
      6.1 ผู้ที่ถือว่าผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการประเมิน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
      6.2 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลําดับคะแนนที่ได้สูงสุดเป็นลําดับแรก ในกรณีที่ได้
คะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้ที่มีเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า 
  7. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร 
      กรมอุตุนิยมวิทยา จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรและกําหนดวัน เวลา 
และสถานที่การสัมภาษณ์ ในวันที่ 27 มีนาคม 2562 ที่ www.tmd.go.th หัวข้อ “ประกาศข่าวรับสมัคร” 

 ประกาศ  ณ  วันที่   8   มีนาคม  พ.ศ. 2562 
 
 
 (นายภูเวียง  ประคํามินทร์) 
 อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา 

 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดเก่ียวกับตําแหน่ง กลุ่มงาน คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง และรายละเอียดการจัดจ้าง 
แนบท้ายประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา  ลงวันที่   8   มีนาคม  พ.ศ. 2562 

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

ตําแหน่งที่ 1 ตําแหน่งผู้เช่ียวชาญพิเศษด้านแผ่นดินไหว   
กลุ่มงาน  เช่ียวชาญพิเศษ 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

(1) สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี/ปริญญาโท/ปริญญาเอก ทางสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
กายภาพ คณิตศาสตร์และสถิติ คอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาใดสาขาหน่ึง หรือสาขาอื่นๆ ที่
เก่ียวข้อง 

(2) มีผลงานด้านการออกแบบของระบบเครือข่ายการตรวจวัดแผ่นดินไหวระดับประเทศ 
อย่างน้อย 3 ช้ิน 

(3) มีความรู้ด้าน Seismology ผ่านการอบรมจากสถาบันการศึกษาในประเทศและ
ต่างประเทศ 

(4) มีประกาศนียบัตรรับรองด้าน Seismology  
(5) มีประสบการณ์เก่ียวกับระบบตรวจเฝ้าระวังแผ่นดินไหวอัตโนมัติการเตือนภัยสึนามิ 

ไม่น้อยกว่า 20 ปี 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ให้คําปรึกษาด้านแผ่นดินไหวและสึนามิ ซึ่งต้องใช้ความรู้ ความ
เช่ียวชาญ และประสบการณ์ด้านแผ่นดินไหวและสึนามิในการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาในทางวิชาการที่
ยากและซับซ้อนมาก มีผลกระทบในวงกว้าง  โดยมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติดังน้ี  

(1) ให้คําปรึกษาในการแก้ปัญหาที่เก่ียวข้องกับระบบตรวจเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิ
ของประเทศไทย  

(2) ให้คําปรึกษาในการวางแผนในการจัดทํายุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การดําเนินงานโครงการ
เพ่ือพัฒนางานด้านวิชาการเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับภารกิจงานตรวจวัดแผ่นดินไหวและสึนามิ ในระยะยาว 

(3) ให้คําปรึกษาและวางแผนในการจัดทําระบบเตือนความสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว 
(Earthquake Early Warning) แบบใกล้เวลาจริงด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือแจ้งเตือนประชาชน ระบบ
ขนส่ง รวมถึงโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนๆ เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุด 

(4) ให้คําปรึกษาในการออกแบบระบบที่เก่ียวข้องกับการตรวจ เฝ้าระวัง การพยากรณ์ 
การเตือนภัย การบริการข้อมูลสารสนเทศด้านแผ่นดินไหว เพ่ือใช้กับกลุ่มประชาชนทั่วไปหรือกลุ่มอาชีพ
เฉพาะทาง หรือเพ่ือประโยชน์ในการวางแผนในพ้ืนที่เสี่ยง สําหรับการก่อสร้างต่างๆ รวมถึงระบบ
สาธารณูปโภค โครงสร้างสําคัญซึ่งอาจเป็นอันตรายและมีผลกระทบสูงหากเกิดแผ่นดินไหว 

(5) ติดต่อและประสานงานหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่ง
นํามาพัฒนางานด้านแผ่นดินไหวและสึนามิให้กับองค์กร 

(6) ถ่ายทอดองค์ความรู้และจัดหาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือนํามาประยุกต์งานด้าน
แผ่นดินไหว รวมถึงหาวิธีการเพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านแผ่นดินไหวและสึนามิให้กับประเทศไทย 

(7) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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ค่าตอบแทน  ไม่เกิน 76,000 บาท 
สิทธิประโยชน์  ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 
ระยะเวลาการจ้าง  นับต้ังแต่วันที่เริ่มจ้างและสิ้นสุดไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2563 
อัตราว่าง  จํานวน 1 อัตรา 
สถานที่ปฏิบัติงาน  กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว 
เวลาปฏิบัติงาน  วันทํางานตามเวลาราชการ 
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ตําแหน่งที่ 2 ตําแหน่งผู้เช่ียวชาญพิเศษด้านวิเคราะห์และออกแบบระบบบูรณาการสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา  
กลุ่มงาน  เช่ียวชาญพิเศษ 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

(1) ปริญญาโท/ปริญญาเอกสาขาคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ วิทยาการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง จากสถาบันการศึกษา
ช้ันนําในประเทศ หรือต่างประเทศ 

(2) เป็นผู้บริหารโครงการ/ผู้จัดการการพัฒนานวัตกรรมด้าน IoT หรือด้าน GIS อย่าง
น้อย 2 ช้ิน และมีผลงานด้านที่เก่ียวข้องตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับกลุ่มงานเช่ียวชาญพิเศษตามระดับ
ความเช่ียวชาญพิเศษ 

(3) มีประสบการณ์ในการบริหาร/จัดการ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศหรือ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าโครงการพัฒนาระบบไม่น้อยกว่า 2 โครงการ รวมระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี  

(4) มีประสบการในการวิเคราะห์ออกแบบระบบ ซึ่งต้องมีการเช่ือมโยงข้อมูลขนาดใหญ่ 
หลายแหล่ง และเรียลไทม์ ไม่น้อยกว่า 3 ปี  

(5) มีประสบการณ์พัฒนาระบบสารสนเทศด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง ไม่น้อยกว่า 6 ปี 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าทีมงานวิเคราะห์ ออกแบบระบบ ออกแบบสถาปัตยกรรม
ซอฟต์แวร์ และการพัฒนาระบบ ทําหน้าที่จัดการโครงการ ซึ่งต้องใช้ความรู้ความเช่ียวชาญ และ
ประสบการณ์ด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ ในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาในทางวิชาการท่ียากและซับซ้อน
มากเป็นพิเศษ มีผลกระทบในวงกว้าง โดยมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติดังน้ี  

( 1 )  ป ฏิ บั ติ ง า น ด้ า น  System Analysis and Design /Project Leader/Project 
Manager  

(2) ปฏิบัติงานจัดการทีมงานพัฒนาระบบสารสนเทศ การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่ทั้งแบบ s t ructure  (RDBMS)  ,  Un-s t ructure  (B i g  data )  รวมท้ังระบบไฟล์อ่ืน 

(3)   การวิเคราะห์และออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ วางระบบบูรณาการข้อมูล
อุตุนิยมวิทยา แผ่นดินไหว อุทกวิทยา จากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิทั้งในประเทศและต่างประเทศ/ฐานข้อมูล/
แฟ้มข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิภายในและภายนอก วางระบบการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ทาง
อุตุนิยมวิทยา (Big data analytic) รวมทั้งการแสดงผล/นําเสนอ/ให้บริการ เพ่ือสนับสนุนการรักษาความ
ปลอดภัยสาธารณและการป้องกันภัยพิบัติ  

(4) ปรับปรุงระบบการจัดการคลังข้อมูล การแสดงผล/นําเสนอ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์สื่อสารให้ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์  

(5) การวิเคราะห์ ออกแบบ วางระบบความปลอดภัยในการใช้ ให้บริการ ข้อมูลและ
สารสนเทศ  
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(6) พิจารณานําเทคโนโลยี IoT มาใช้ในกิจกรรมอุตุนิยมวิทยาอย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ  

(7) ติดต่อและประสานงานหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร 
เพ่ือการบูรณาการข้อมูล การแสดงผล ให้บริการ ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว การปฏิบัติงานให้ 
เป็นไปตามนโยบาย/แผนงานรัฐบาลดิจิทัล แผนพัฒนาดิจิทัล รวมท้ังแผนพัฒนาระดับประเทศ เพ่ือให้
ประเทศไทยก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0  

(8) ประชาสัมพันธ์การบริการข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาให้หน่วยงานราชการ 
ประชาชน กลุ่มอาชีพ ให้สามารถใช้ข้อมูลได้อย่างหลากหลายและมีวิจารณญาณ  

(9) ถ่ายทอดความรู้ใหม่ นําเสนอเทคโนโลยีใหม่ แก่บุคลากรกรมอุตุนิยมวิทยา เพ่ือนํามา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในกิจการอุตุนิยมวิทยาและการเตือนภัย 

 (10) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
ค่าตอบแทน  ไม่เกิน 65,000 บาท 
สิทธิประโยชน์  ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 
ระยะเวลาการจ้าง  นับต้ังแต่วันที่เริ่มจ้างและสิ้นสุดไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2563 
อัตราว่าง  จํานวน 1 อัตรา 
สถานที่ปฏิบัติงาน  กองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา 
เวลาปฏิบัติงาน  วันทํางานตามเวลาราชการ 
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ตําแหน่งที่ 3 ตําแหน่งผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านอุทกวิทยา  
กลุ่มงาน  เช่ียวชาญเฉพาะ 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

(1) ปริญญาโท/ปริญญาเอกในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมชลทาน 
วิทยาศาสตร์กายภาพ คณิตศาสตร์และสถิติ และสาขาอื่นๆ ทางทรัพยากรนํ้า ชลประทาน อุทกวิทยา การ
จัดการลุ่มนํ้า สิ่งแวดล้อม หรือสาขาอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง จากสถาบันการศึกษาชั้นนําในประเทศ และ
ต่างประเทศ 

(2) มีผลงานได้รับรางวัล/เป็นผู้จัดการโครงการ/เป็นผู้บริหารโครงการงานวิจัยด้านการ
พยากรณ์นํ้า/การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีส่งผลต่อระบบอุทกวิทยา หรือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต อย่างน้อย 2 ช้ิน 

(3) มีความรู้ความเช่ียวชาญในด้านอุทกวิทยา ชลศาสตร์ แบบจําลองคณิตศาสตร์เป็น
อย่างดี  

(4) มีประสบการณ์ในการทํางานด้านแบบจําลองการพยากรณ์นํ้าไม่น้อยกว่า 3 ปี เคย
ปฏิบัติงานในโครงการวิจัยที่มีงานด้านการพยากรณ์นํ้าไม่น้อยกว่า 3 โครงการ 
ซึ่งประสบการณ์ดังกล่าวเมื่อรวมกับประสบการณ์ด้านอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องแล้ว ต้องมีระยะเวลาของ
ประสบการณ์รวมในงานที่จะปฏิบัติไม่น้อยกว่าคุณสมบัติเฉพาะสําหรับกลุ่มงานเช่ียวชาญเฉพาะ 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้เช่ียวชาญด้านอุทกวิทยา ซึ่งต้องใช้ความรู้ ความเช่ียวชาญ และ
ประสบการณ์ด้านวิชาการอุทกวิทยา ในการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาในทางวิชาการท่ียากและซับซ้อนมาก
มีผลกระทบในวงกว้าง โดยมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติดังน้ี  

(1)  ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทําแบบจําลองอุทกวิทยาเพ่ือการเตือนภัย  
(2)  ให้การสนับสนุนด้านเทคนิค คําปรึกษา และให้ข้อมูลในเรื่องของการพยากรณ์และ

การเตือนภัยโดยใช้แบบจําลองด้านอุทกวิทยา แก่กรมอุตุนิยมวิทยา เจ้าหน้าที่ของกรมอุตุนิยมวิทยา 
รวมทั้งผู้เช่ียวชาญอ่ืนที่เก่ียวข้อง  

(3)  ติดต่อและประสานงานหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร 
เพ่ือจัดทําแบบจําลองทางอุทกวิทยา รวมทั้งเผยแพร่ผลการพยากรณ์จากแบบจําลองดังกล่าว  

(4)  ถ่ายทอดความรู้เพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ของกรมอุตุนิยมวิทยาทั้งส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค  

(5)  เสริมสร้างศักยภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการพยากรณ์และเตือนภัย  
(6)  ขยายขีดความสามารถของกรมอุตุนิยมวิทยาในการเตือนอุทกภัย  
(7)  ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลต่อระบบอุทกวิทยา รวมทั้งผลกระทบ

ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
(8)  ปรับปรุงระบบการเฝ้าระวังและเตือนภัยให้ทันสมัยมากขึ้น  
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(9)  สร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่เก่ียวข้องรวมถึงสถาบันทางการศึกษาทั้งในประเทศ
และต่างประเทศเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการสร้างแบบจําลอง  

 (10)  สร้างความเช่ือมั่นในความแม่นยําของแบบจําลองเพ่ือสนับสนุนงานด้านอ่ืนที่
เก่ียวข้อง  

(11)  ดําเนินการ การบํารุงรักษาและปรับปรุงฐานข้อมูลและความรู้ รวมถึงการทํางาน
ร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศ ทั้งผู้เช่ียวชาญด้านฐานขอ้มูล ผู้เช่ียวชาญด้านระบบ และ
ผู้เช่ียวชาญด้านเครื่องมือตรวจวัด  

(12)  นําเสนอให้ทราบอย่างต่อเน่ืองเก่ียวกับแนวทาง เครื่องมือที่ใช้ รวมถึงวิธีการที่
ทันสมัยที่ใช้ในการวิเคราะห์ในระดับนานาชาติ  

(13)  ให้ข้อมูลที่เก่ียวข้องในการที่จะนําไปวิเคราะห์ผลกระทบและประเมินความเสี่ยง  
(14)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ค่าตอบแทน  ไม่เกิน 60,000 บาท 
สิทธิประโยชน์  ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 
ระยะเวลาการจ้าง  นับต้ังแต่วันที่เริ่มจ้างและสิ้นสุดไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2563 
อัตราว่าง  จํานวน 1 อัตรา 
สถานที่ปฏิบัติงาน  กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา 
เวลาปฏิบัติงาน  วันทํางานตามเวลาราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 7 - 
 

ตําแหน่งที่ 4 ตําแหน่งผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านการบูรณาการคลังข้อมูลกลางทางอุตุนิยมวิทยา  
กลุ่มงาน  เช่ียวชาญเฉพาะ 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

(1) ปริญญาโท/ปริญญาเอกสาขาคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ วิทยาการสารสนเทศ หรือสาขาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องจากสถาบันการศึกษาช้ันนําในประเทศ หรือ
ต่างประเทศ 

(2) มีผลงานด้านการบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งมีความเป็นพลวัตร
ตลอดเวลา อย่างน้อย 2 ช้ิน 

(3) มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงไม่น้อย
กว่า 5 ปี  

(4) มีประสบการณ์ในด้านการออกแบบและพัฒนาคลังข้อมูลที่ต้องมีการเช่ือมโยงข้อมูล
จากหลายแหล่ง ด้วยการใช้ชุดคําสั่ง/เครื่องมือในการเช่ือมโยงและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันไม่น้อยกว่า 
7 ปี 

(5) มีประสบการณ์ด้าน Database Admin ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ไม่น้อยกว่า 7 ปี 
ซึ่งประสบการณ์ดังกล่าวเมื่อรวมกับประสบการณ์ด้านอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องแล้ว ต้องมีระยะเวลาของ
ประสบการณ์รวมในงานที่จะปฏิบัติไม่น้อยกว่าคุณสมบัติเฉพาะสําหรับกลุ่มงานเช่ียวชาญเฉพาะ 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้บริหารคลังข้อมูลทําหน้าที่ออกแบบ พัฒนา ระบบคลังข้อมูลกลาง 
กระบวนการเช่ือมโยงข้อมูลจากหลายแหล่ง ซึ่งต้องใช้ความรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ด้าน
วิชาการคอมพิวเตอร์ ในการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาในทางวิชาการท่ียากและซับซ้อนมากมีผลกระทบใน
วงกว้าง โดยมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติดังน้ี  

1) ปฏิบัติงานด้าน Database administrator และ Backend Developer/Programmer  
2) การบริหาร จัดการระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ทั้ งแบบ  structure (RDBMS),            

Un-structure (Big data) รวมท้ังระบบไฟล์อ่ืน จัดการระบบการบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ 
การบูรณาการข้อมูลจากหลายแหล่ง การพัฒนาระบบเช่ือมโยงข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เข้าสู่คลังข้อมูลกลาง 
จัดทําชุดคําสั่งเพ่ือปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยพร้อมใช้งานตลอดเวลา  

3) การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ การวางระบบบูรณาการข้อมูล
อุตุนิยมวิทยา แผ่นดินไหว อุทกวิทยา จากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ/ฐานข้อมูล/แฟ้มข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ
ภายในกรมฯ รวมทั้งแหล่งข้อมูลภายนอกที่จําเป็นในการนําข้อมูลมาบูรณาการเพ่ือการเตือนภัย  

4) ปรับปรุงระบบการจัดการคลังข้อมูล การแสดงผล/นําเสนอ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์สื่อสารให้ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์  
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5) การพัฒนาระบบประมวลผล สืบค้น นําเสนอ ให้บริการข้อมูลในฝั่ง Server ในรูปแบบ
ต่างๆ ทั้งในองค์กรและระหว่างองค์กร เพ่ือให้ผู้ใช้/ระบบอ่ืน ๆ ไปใช้งานได้ 

6) ร่วมในการพัฒนา Application ทั้ง Web Platform และ Mobile Platform รวมทั้ง
ระบบ GIS  

7) ติดต่อและประสานงานหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร 
เพ่ือการบูรณาการข้อมูล การแสดงผล ให้บริการ ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว การปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามนโยบาย/แผนงานรัฐบาลดิจิทัล แผนพัฒนาดิจิทัล รวมทั้งแผนพัฒนาระดับประเทศ เพ่ือให้
ประเทศไทยก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0  

8) ประชาสัมพันธ์การบริการข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาให้หน่วยงานราชการ 
ประชาชน กลุ่มอาชีพ ให้สามารถใช้ข้อมูลได้อย่างหลากหลายและมี วิจารณญาณ  

9) ถ่ายทอดความรู้ใหม่ๆ นําเสนอเทคโนโลยีใหม่ เพ่ือนํามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศในกิจการอุตุนิยมวิทยาและการเตือนภัย  

10) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
ค่าตอบแทน  ไม่เกิน 55,000 บาท 
สิทธิประโยชน์  ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 
ระยะเวลาการจ้าง  นับต้ังแต่วันที่เริ่มจ้างและสิ้นสุดไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2563 
อัตราว่าง  จํานวน 1 อัตรา 
สถานที่ปฏิบัติงาน  กองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา 
เวลาปฏิบัติงาน  วันทํางานตามเวลาราชการ 
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ตําแหน่งที่ 5 ตําแหน่งผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศและ GIS เพ่ือการเตือนภัยทาง 
อุตุนิยมวิทยา  

กลุ่มงาน  เช่ียวชาญเฉพาะ 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

(1) ปริญญาโท/ปริญญาเอกสาขาคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ วิทยาการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องจากสถาบันการศึกษา
ช้ันนําในประเทศ หรือต่างประเทศ 

(2) มีผลงาน/ผลการพัฒนา Web Application/ Mobile Application ที่มีการใช้ข้อมูล
พลวัตร และเป็น Web/App ทางด้าน GIS และมีคุณสมบัติในการวิเคราะห์จําลองสถานการณ์ที่กําหนดได้ 
เพ่ือประกอบกอบตัดสินใจของผู้ใช้ รวมทั้งต้องใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาที่ทันสมัย หรือเป็น Open 
Source อย่างน้อย 2 ช้ิน 

(3) มีประสบการณ์ในการออกแบบ พัฒนา ระบบสารสนเทศ ส่วนเช่ือมโยงผู้ใช้ ระบบ
ต่างๆและระบบ GIS ไม่น้อยกว่า 10 ปี  

(4) มีความสามารถในการออกแบบ Graphics เป็นอย่างดี โดยต้องเป็น Senior 
Programmer ไม่น้อยกว่า 5 ปี 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ปฏิบัติงานในฐานะนักพัฒนาระบบสารสนเทศ (Front-End Developer) เพ่ือสนับสนุน
การเตือนภัย การใช้ GIS เพ่ือพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากภัย
ธรรมชาติ ซึ่งต้องใช้ความรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ ในการตัดสินใจ 
และแก้ไขปัญหาในทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมากมีผลกระทบในวงกว้าง โดยมีลักษณะงานที่ต้อง
ปฏิบัติดังน้ี  

1) ปฏิบัติงานด้าน การออกแบบ และพัฒนา Application ทั้ง Web Platform และ 
Mobile Application เพ่ือสนับสนุนการนําเสนอ ให้บริการสารสนเทศทั้งในรูปแบบ Dynamic และ Static 
การแสดงผล ในแบบตาราง Graphic,GIS, charting จากข้อมูล Realtime และ non-realtime  

2) การพัฒนาระบบประมวลผล สืบค้น นําเสนอ ให้บริการข้อมูลในฝ่ัง Client ในรูปแบบ
ต่างๆ เพ่ือให้ผู้ใช้/ระบบอ่ืนๆ นําไปใช้งานได้  

3) พัฒนากระบวนการจําลองสถานการณ์เกิดภัย (Scenario base) เพ่ือสร้างข้อแนะนําที่
เหมาะสมให้แก่ผู้ที่อยู่ในเขตภัยพิบัติให้มีความปลอดภัยมากที่สุด  

4) การพัฒนา Application ทั้ง Web Platform และ Mobile Platform รวมทั้งระบบ 
GIS เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้เข้าถึงระดับบุคคลในพ้ืนที่เสี่ยงภัย รวมทั้งพัฒนากระบวนการ ข้อแนะนําใน
การปฏิบัติตนเมื่อประสบภัย  

5) ปฏิบัติงานร่วมกับนักวิเคราะห์ระบบและ Database Administrator ในการวิเคราะห์
และออกแบบระบบสารสนเทศ การวางระบบบูรณาการข้อมูลอุตุนิยมวิทยา แผ่นดินไหว อุทกวิทยา จาก 
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แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ/ฐานข้อมูล/แฟ้มข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิภายในกรมฯ รวมทั้งแหล่งข้อมูลภายนอกท่ี
จําเป็นในการนําข้อมูลมาบูรณาการเพ่ือการเตือนภัย  

6) ติดต่อและประสานงานหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร 
เพ่ือการบูรณาการข้อมูล การแสดงผล ให้บริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว การปฏิบัติงานให้ 
เป็นไปตามนโยบาย/แผนงานรัฐบาลดิจิทัล แผนพัฒนาดิจิทัล รวมทั้งแผนพัฒนาระดับประเทศ เพ่ือให้
ประเทศไทยก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0  

7) ประชาสัมพันธ์การบริการข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาให้หน่วยงานราชการ 
ประชาชน กลุ่มอาชีพ ให้สามารถใช้ข้อมูลได้อย่างหลากหลายและมีวิจารณญาณ  

8) ถ่ายทอดความรู้ใหม่ๆ นําเสนอเทคโนโลยีใหม่ เพ่ือนํามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศในกิจการอุตุนิยมวิทยาและการเตือนภัย  

9) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
ค่าตอบแทน  ไม่เกิน 50,000 บาท 
สิทธิประโยชน์  ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 
ระยะเวลาการจ้าง  นับต้ังแต่วันที่เริ่มจ้างและสิ้นสุดไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2563 
อัตราว่าง  จํานวน 1 อัตรา 
สถานที่ปฏิบัติงาน  กองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา 
เวลาปฏิบัติงาน  วันทํางานตามเวลาราชการ 
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ตําแหน่งที่ 6 ตําแหน่งผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบ IoT  
กลุ่มงาน  เช่ียวชาญเฉพาะ 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

(1) ปริญญาโท/ปริญญาเอกสาขาคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ วิทยาการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องจากสถาบันการศึกษา
ช้ันนําในประเทศ หรือต่างประเทศ 

(2) มีผลงานการพัฒนาอุปกรณ์ IoT หรือ Embeded system อย่างน้อย 2 ช้ิน 
(3) มีประสบการณ์ในการออกแบบ พัฒนานวัตกรรม IoT ไม่น้อยกว่า 2 ปี 
(4) มีประสบการณ์ในการออกแบบ พัฒนาระบบสารสนเทศ ส่วนเช่ือมโยงผู้ใช้ระบบ

ต่างๆ และระบบ GIS ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ ทั้ง 2 อย่างรวม 5 ปี 
(5) มีประสบการณ์ในการพัฒนา Mobile Application ไม่น้อยกว่า 3 ปี 

ซึ่งประสบการณ์ดังกล่าวเมื่อรวมกับประสบการณ์ด้านอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องแล้ว ต้องมีระยะเวลาของ
ประสบการณ์รวมในงานที่จะปฏิบัติไม่น้อยกว่าคุณสมบัติเฉพาะสําหรับกลุ่มงานเช่ียวชาญเฉพาะ 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ปฏิบัติงานในฐานะนักพัฒนาระบบสารสนเทศใน Mobile Device และระบบฝังตัว 
(Mobile / IoT Developer) เพ่ือสนับสนุนการเตือนภัย การใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เช่น IoT ในการพัฒนา
ระบบตรวจวัด ติดตามสภาพภัยธรรมชาติพร้อมทั้งพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้ที่จะได้รับ
ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และการวางแผนการประกอบอาชีพ ซึ่งต้องใช้ความรู้ ความเช่ียวชาญ และ
ประสบการณ์ด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ ในการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาในทางวิชาการท่ียากและซับซ้อน
มากมีผลกระทบในวงกว้าง โดยมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติดังน้ี 

(1) ปฏิบัติงานด้าน การวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนานวัตกรรม IoT , sensor device Data 
logger/Data Transferring to Server เพ่ือสนับสนุนการตรวจวัดสภาพอากาศ การเฝ้าระวัง และเตือนภัย 
สนับสนุน Smart city และ Smart farmer smart tourism  

(2) ปฏิบัติงานด้าน การออกแบบ User interface ทั้ง Web และ Mobile  
(3) การพัฒนา Application ทั้ง Web Platform และ Mobile Platform เพ่ือสนับสนุน

การนําเสนอ ให้บริการสารสนเทศท้ังในรูปแบบ Dynamic และ Static การแสดงผลในแบบตาราง 
Graphic,GIS, charting จากข้อมูล Realtime และ non-realtime  

(4) ปฏิบัติงานร่วมกับนักวิเคราะห์ระบบและ Database Administrator ในการวิเคราะห์
และออกแบบระบบสารสนเทศ การวางระบบบูรณาการข้อมูลอุตุนิยมวิทยา แผ่นดินไหว อุทกวิทยาจาก
แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ/ฐานข้อมูล/แฟ้มข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิภายในกรมฯ รวมทั้งแหล่งข้อมูลภายนอกที่
จําเป็นในการนําข้อมูล มาบูรณาการเพ่ือการเตือนภัย  

(5) ติดต่อและประสานงานหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร 
เพ่ือการบูรณาการข้อมูล การแสดงผล ให้บริการ ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว การปฏิบัติงานให้
เป็นไป 
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ตามนโยบาย/แผนงานรัฐบาลดิจิทัล แผนพัฒนาดิจิทัล รวมทั้งแผนพัฒนาระดับประเทศ เพ่ือให้ประเทศ
ไทยก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0  

(6) ประชาสัมพันธ์การบริการข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาให้หน่วยงานราชการ 
ประชาชน กลุ่มอาชีพ ให้สามารถใช้ข้อมูลได้อย่างหลากหลายและมีวิจารณญาณ  

(7) ถ่ายทอดความรู้ใหม่ๆ นําเสนอเทคโนโลยีใหม่ เพ่ือนํามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศในกิจการอุตุนิยมวิทยาและการเตือนภัย  

(8) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
ค่าตอบแทน  ไม่เกิน 50,000 บาท 
สิทธิประโยชน์  ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 
ระยะเวลาการจ้าง  นับต้ังแต่วันที่เริ่มจ้างและสิ้นสุดไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2563 
อัตราว่าง  จํานวน 1 อัตรา 
สถานที่ปฏิบัติงาน  กองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา 
เวลาปฏิบัติงาน  วันทํางานตามเวลาราชการ 
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ใบสมัคร 
พนักงานราชการศักยภาพสูง  

กรมอุตุนิยมวิทยา 
 

ตําแหน่ง 
 

๑. ประวัติส่วนตัว (โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในช่อง       ที่เปน็จริงหรือที่ต้องการ) 

 ๑.๑) ยศ/ช่ือ - นามสกุล (ระบุคํานําหน้าช่ือ) 
  สัญชาติ                     นับถือศาสนา 
 ๑.๒) วัน/เดือน/ปีเกิด ปัจจุบันอายุ ปี 
 ๑.๓) บิดาช่ือ  สัญชาติ  
  มารดาช่ือ  สัญชาติ  
 ๑.๔) สถานภาพการสมรส โสด สมรส หย่า หม้าย 
  ช่ือคู่สมรส 
  อาชีพคู่สมรส จํานวนบุตร คน 
  สถานที่ทํางาน 
 ๑.๕) อาชีพปัจจุบันของผู้สมัคร 
  ตําแหน่ง 
  สถานที่ทํางาน 
  เลขที ่ หมู่ ตรอก/ซอย 
  ถนน ตําบล/แขวง 
  อําเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ 
  โทรศัพท ์ โทรสาร 
  โทรศัพทม์ือถือ 
  E-mail 
 ๑.๖) บ้านพักเลขที่ หมู่ ตรอก/ซอย 
  ถนน ตําบล/แขวง 
  อําเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ 
  โทรศัพท ์ โทรสาร 
  

 
 

ติดรูปถ่าย 
ขนาด ๒ นิ้ว 

ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี 
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 ๑.๗) สถานที่ติดต่อสะดวก 
   ที่ทํางาน  
   ที่บ้านพัก  
   หรืออ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
  เลขที ่ หมู่ ตรอก/ซอย 
  ถนน ตําบล/แขวง 
  อําเภอ/เขต  จังหวัด รหัสไปรษณีย์ 
  โทรศัพท ์ โทรสาร 
  โทรศัพท์มือถือ 
  E-mail 

๒. ประวัติการศึกษาและฝึกอบรมดูงาน 
 ๒.๑) วุฒิการศึกษา (เรียงตามลําดับวุฒิสูงที่สุด) 
  (๑) วุฒิ สาขาวิชา 
   สถานศึกษา ปีการศึกษา 
  (๒) วุฒิ สาขาวิชา 
   สถานศึกษา ปีการศึกษา 
  (๓) วุฒิ สาขาวิชา 
   สถานศึกษา ปีการศึกษา 
 ๒.๒) การฝึกอบรม/ดูงาน (ระบุช่ือหลักสูตร/สถาบัน/ประเทศ/ระยะเวลาที่ฝึกอบรม/ดูงาน) 
  (๑) หลักสูตร 
   สถาบัน ประเทศ 
   ต้ังแต่วันที่ ถึง รวมระยะเวลา วัน 
  (๒) หลักสูตร 
   สถาบัน ประเทศ 
   ต้ังแต่วันที่ ถึง รวมระยะเวลา วัน 
  (๓) หลักสูตร 
   สถาบัน ประเทศ 
   ต้ังแต่วันที่ ถึง รวมระยะเวลา วัน 
๓. ประวัติการทํางาน 
 ๓.๑) หน่วยงาน  
  (๑) ตําแหน่งที่สําคัญ   ต้ังแต่ปี พ.ศ.  ถึง พ.ศ. 
  (๒) ตําแหน่งที่สําคัญ   ต้ังแต่ปี พ.ศ.  ถึง พ.ศ. 
  (๓) ตําแหน่งที่สําคัญ   ต้ังแต่ปี พ.ศ.  ถึง พ.ศ. 
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 ๓.๒) หน่วยงาน  
  (๑) ตําแหน่งที่สําคัญ   ต้ังแต่ปี พ.ศ.  ถึง พ.ศ. 
  (๒) ตําแหน่งที่สําคัญ   ต้ังแต่ปี พ.ศ.  ถึง พ.ศ. 
  (๓) ตําแหน่งที่สําคัญ   ต้ังแต่ปี พ.ศ.  ถึง พ.ศ. 

๓.๓) หน่วยงาน  
  (๑) ตําแหน่งที่สําคัญ   ต้ังแต่ปี พ.ศ.  ถึง พ.ศ. 
  (๒) ตําแหน่งที่สําคัญ   ต้ังแต่ปี พ.ศ.  ถึง พ.ศ. 
  (๓) ตําแหน่งที่สําคัญ   ต้ังแต่ปี พ.ศ.  ถึง พ.ศ. 
๔. ประวัติการเปน็กรรมการ ทีป่รึกษา หรือผูท้รงคณุวุฒิที่สาํคัญ 
 ๔.๑) หน่วยงาน  
  (๑) ตําแหน่งที่สําคัญ   ต้ังแต่ปี พ.ศ.  ถึง พ.ศ. 
  (๒) ตําแหน่งที่สําคัญ   ต้ังแต่ปี พ.ศ.  ถึง พ.ศ. 
  (๓) ตําแหน่งที่สําคัญ   ต้ังแต่ปี พ.ศ.  ถึง พ.ศ. 
 ๔.๒) หน่วยงาน  
  (๑) ตําแหน่งที่สําคัญ   ต้ังแต่ปี พ.ศ.  ถึง พ.ศ. 
  (๒) ตําแหน่งที่สําคัญ   ต้ังแต่ปี พ.ศ.  ถึง พ.ศ. 
  (๓) ตําแหน่งที่สําคัญ   ต้ังแต่ปี พ.ศ.  ถึง พ.ศ. 
 ๔.๓) หน่วยงาน   
  (๑) ตําแหน่งที่สําคัญ   ต้ังแต่ปี พ.ศ.  ถึง พ.ศ. 
  (๒) ตําแหน่งที่สําคัญ   ต้ังแต่ปี พ.ศ.  ถึง พ.ศ. 
  (๓) ตําแหน่งที่สําคัญ   ต้ังแต่ปี พ.ศ.  ถึง พ.ศ. 
๕. ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครมาพร้อมกับใบสมัคร ดังนี้ (โปรดทําเคร่ืองหมาย 
 ลงในช่อง         ที่ได้ส่งมาด้วย) 

  รูปถ่ายขนาด ๒ น้ิว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ติดที่ใบสมคัร    จํานวน ๑ รปู 
      สําเนาหลักฐานแสดงผลการศึกษาที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษา   จํานวน ๑ ฉบับ 
  ตรงกับตําแหน่งที่สมัคร 
 ทั้งน้ีให้จัดทําสาํเนารวม ๖ ชุด 
 ตําแหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านแผน่ดินไหว   
  มีผลงานด้านการออกแบบระบบของเครือข่ายการตรวจวัดแผ่นดินไหว รวม ๖ ชุด 
  ระดับประเทศ อย่างน้อย ๓ ช้ิน 
  มีความรู้ด้าน Seismology ผ่านการอบรมจากสถาบันการศึกษาในประเทศ รวม ๖ ชุด 
  และต่างประเทศ 
  มีประกาศนียบัตรรับรองด้าน Seismology รวม ๖ ชุด 
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มีประสบการณ์เก่ียวกับระบบตรวจเฝ้าระวังแผ่นดินไหวอัตโนมัติการเตือนภัยสึนามิ รวม ๖ ชุด 
ไม่น้อยกว่า ๒๐ ปี 

  เอกสารแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครเกี่ยวกับตําแหน่งที่สมัคร    รวม ๖ ชุด  
  จํานวนไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษ A4  
ตําแหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านวิเคราะห์และออกแบบระบบบูรณาการสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา 
  เป็นผู้บริหารโครงการ/ผู้จัดการการพัฒนานวัตกรรมด้าน IoT หรือด้าน GIS  รวม ๖ ชุด 
  อย่างน้อย ๒ ช้ิน และมีผลงานด้านที่เก่ียวข้องตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 
 กลุ่มงานเช่ียวชาญพิเศษตามระดับความเช่ียวชาญพิเศษ 
  มีประสบการณ์เก่ียวกับ                   รวม ๖ ชุด 

(๑) ประสบการณ์ในการบริหาร/จัดการ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศหรือ 
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าโครงการพัฒนาระบบไม่น้อยกว่า ๒ โครงการ  
รวมระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี  

(๒) ประสบการในการวิเคราะห์ออกแบบระบบ ซึ่งต้องมีการเช่ือมโยงข้อมูลขนาดใหญ่  
หลายแหล่ง และเรียลไทม์ ไม่น้อยกว่า ๓ ปี  

(๓) ประสบการณ์พัฒนาระบบสารสนเทศด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง ไม่น้อยกว่า ๖ ปี 
  เอกสารแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครเกี่ยวกับตําแหน่งที่สมัคร     รวม ๖ ชุด  
  จํานวนไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษ A4  
ตําแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอุทกวิทยา  

มีผลงานได้รับรางวัล/เป็นผู้จัดการโครงการ/เป็นผู้บริหารโครงการงานวิจัยด้าน        รวม ๖ ชุด 
การพยากรณ์นํ้า/การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีส่งผลต่อระบบอุทกวิทยา  
หรือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อย่างน้อย ๒ ช้ิน 

   มีความรู้ความเช่ียวชาญในด้านอุทกวิทยา ชลศาสตร์ แบบจําลองคณิตศาสตร์ รวม ๖ ชุด 
   เป็นอย่างดี  

  ประสบการณ์ในการทํางานด้านแบบจําลองการพยากรณ์นํ้าไม่น้อยกว่า ๓ ปี  รวม ๖ ชุด 
  เคยปฏิบัติงานในโครงการวิจัยที่มีงานด้านการพยากรณ์นํ้าไม่น้อยกว่า ๓ โครงการ     
  เอกสารแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครเกี่ยวกับตําแหน่งที่สมัคร   รวม ๖ ชุด  
  จํานวนไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษ A4  
ตําแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบูรณาการคลังข้อมูลกลางทางอุตุนิยมวิทยา  

มีผลงานด้านการบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งมีความเป็นพลวัตร  รวม ๖ ชุด 
ตลอดเวลา อย่างน้อย ๒ ช้ิน 
มีความเข้าใจการจัดระบบฐานข้อมูล เพ่ือสนับสนุนการเตือนภัยพิบัติ  
การพัฒนานวัตกรรมและให้บริการสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา 
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  มีประสบการณ์เก่ียวกับ     รวม ๖ ชุด 

(๑) การพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง ไม่น้อยกว่า ๕ ปี  
(๒) การออกแบบและพัฒนาคลังข้อมูลที่ต้องมีการเช่ือมโยงข้อมูลจากหลายแหล่งด้วยการใช้  

ชุดคําสั่ง/เครื่องมือในการเช่ือมโยงและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันไม่น้อยกว่า ๗ ปี 
(๓) ด้าน Database Admin ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ไม่น้อยกว่า ๗ ปี ซึ่งประสบการณ์ดังกล่าว 

เมื่อรวมกับประสบการณ์ด้านอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องแล้ว ต้องมีระยะเวลาของประสบการณ์ 
รวมในงานที่จะปฏิบัติไม่น้อยกว่าคุณสมบัติเฉพาะสําหรับกลุ่มงานเช่ียวชาญเฉพาะ 

  เอกสารแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครเกี่ยวกับตําแหน่งที่สมัคร      รวม ๖ ชุด  
  จํานวนไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษ A4  
ตําแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศและ GIS เพื่อการเตือนภัยทางอุตุนิยมวิทยา 

   มีผลงาน/ผลการพัฒนา Web Application/ Mobile Application ที่  รวม ๖ ชุด 
มีการใช้ข้อมูลพลวัตร และเป็น Web/App ทางด้าน GIS และมีคุณสมบัติ 
ในการวิเคราะห์จําลองสถานการณ์ที่กําหนดได้ เพ่ือประกอบกอบตัดสินใจ 
ของผู้ใช้ รวมทั้งต้องใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาที่ทันสมัย หรือเป็น Open Source  
อย่างน้อย ๒ ช้ิน 
มีความสามารถในการออกแบบ Graphics เป็นอย่างดี โดยต้องเป็น    รวม ๖ ชุด 
Senior Programmer ไม่น้อยกว่า ๕ ปี 

  มีประสบการณ์เก่ียวกับการออกแบบ พัฒนา ระบบสารสนเทศ ส่วนเช่ือมโยงผู้ใช้  รวม ๖ ชุด 
  ระบบต่างๆและระบบ GIS ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี      
  เอกสารแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครเกี่ยวกับตําแหน่งที่สมัคร      รวม ๖ ชุด  
  จํานวนไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษ A4  
ตําแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบ IoT  

มีผลงานการพัฒนาอุปกรณ์ IoT หรือ Embeded system อย่างน้อย ๒ ช้ิน  รวม ๖ ชุด 
  มีประสบการณ์เก่ียวกับ   รวม ๖ ชุด 

   (๑) การออกแบบ พัฒนานวัตกรรม IoT  ไม่น้อยกว่า ๒ ปี 
(๒) การออกแบบ พัฒนาระบบสารสนเทศ ส่วนเช่ือมโยงผู้ใช้ระบบต่างๆ  

และระบบ GIS ไม่น้อยกว่า ๕ ปี หรือ ทั้ง ๒ อย่างรวม ๕ ปี 
(๓) การพัฒนา Mobile Application ไม่น้อยกว่า ๓ ปี 

  เอกสารแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครเกี่ยวกับตําแหน่งที่สมัคร      รวม ๖ ชุด  
  จํานวนไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษ A4  
 
 
 
 



 - ๖ -
 
๖. ข้าพเจ้ารับทราบและเข้าใจประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงาน

ราชการศักยภาพสูง 
๗. ข้าพเจ้า       ยินยอม         ไม่ยินยอม   (โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง       ที่ประสงค์) ให้เปิดเผยข้อมูล  

ที่ได้สําแดงไว้ในใบสมัครน้ีต่อบุคคลอ่ืนได้ 
 
   ทั้งน้ี ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ได้สําแดงไว้ข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ จึงได้ลงลายมือช่ือ
ในเอกสารใบสมัคร และหนังสือยินยอมน้ี พร้อมกับได้ลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต้องในเอกสาร              
และหลักฐานที่แนบทุกฉบับไว้เรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
 

  (ลงลายมือช่ือ) ผู้สมัคร 
 

  ( )  
 

  วันที่ เดือน พ.ศ. 


