กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
รับสมัครงานพนักงานจ้างเหมาเอกชนให้บริการ
ตาแหน่ง
:
เจ้าหน้าที่ประมวลผลข้อมูลงานวิจัย
จานวน
:
1 ตาแหน่ง
อัตราเงินเดือน
:
15,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน
:
กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
ปฏิบัติงานทางด้านวิชาการ เพื่อทาหน้าที่ผู้ช่วยวิจัย ในการประมวลผลข้อมูล
เชิงวิทยาศาสตร์ ภายใต้โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังคุณภาพนาฝนจากการปฏิบัติการฝนหลวง
คุณสมบัติ
1. เพศชายหรือหญิง
2. ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ท างวิ ท ยาศาสตร์ หรื อ สู ง กว่ า ในสาขาคณิ ต ศาสตร์ ฟิ สิ ก ส์ เคมี
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ทั่วไป หรือสาขาอื่นที่ส่วนราชการเจ้าสังกัด
เห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานที่จ้าง
3. ผ่านการศึกษารายวิชาพืนฐานในระดับปริญญาตรี ทางด้านอุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยา สิ่งแวดล้อม ฟิสิกส์
หรือเคมีมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 รายวิชา
4. มีความรู้ ด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะโปรแกรม
MS-Office เช่น Word, Excel, Power Point และสามารถสืบค้นข้อมูลผ่าน Internet ได้ดี
5. มีผลการเรียนในระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 2.00
6. มีความรู้ พื นฐาน ทักษะ ความช านาญ และมีประสบการใช้งานโปรแกรมทางด้านระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) เช่น ArcGIS, QuantumGIS เป็นต้น
7. สามารถทางานล่วงเวลาหรือเดินทางเพื่อปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้ โดยไม่มีข้อจากัด หรือพันธะที่เป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
8. มีความรับผิดชอบสูง อดทน กระตือรือร้น รักการเรียนรู้ คิดเป็นระบบ สามารถทางานเป็นทีม ทางาน
ภายใต้แรงกดดันได้ดี และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
9. ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ต้องแต่งกายสุภาพ มีความประพฤติดี สุภาพเรียบร้อย
10. ไม่เป็นโรคติดต่อชนิดร้ายแรง

หลักฐานการสมัคร
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน 2 ฉบับ (พร้อมเซ็นรับรองสาเนาถูกต้อง)
2. สาเนาประวัติการศึกษา (Transcript)
จานวน 2 ฉบับ (พร้อมเซ็นรับรองสาเนาถูกต้อง)
3. สาเนาใบปริญญาบัตร
จานวน 2 ฉบับ (พร้อมเซ็นรับรองสาเนาถูกต้อง)
4. ใบรับรองแพทย์
จานวน 2 ฉบับ (พร้อมเซ็นรับรองสาเนาถูกต้อง)
5. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 นิว จานวน 2 รูป
วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ ตังแต่วันที่ 20-25 ตุลาคม 2560 ที่กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
ฝนหลวง กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง ชัน 5 อาคารที่ทาการหลังใหม่ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
ภายในมหาวิทยาลั ย เกษตรศาสตร์ บ างเขน เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
10900 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2109-5100 ต่อ 610 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560 (ด้วยการแจ้งผลผ่านทางโทรศัพท์)
***************************************************

ข้อกำหนดและรำยละเอียดกำรจ้ำงเหมำบริกำร เจ้ำหน้ำทีป่ ระมวลผลข้อมูลงำนวิจัย
ภำยใต้โครงกำรพัฒนำระบบเฝ้ำระวังคุณภำพนำฝนจำกกำรปฏิบัติกำรฝนหลวง

ข้อ 1 คุณสมบัติของผู้รับจ้ำง
1.1 ขอบข่ายวัตถุประสงค์ เป็นการจ้างเหมาให้บริการงานวิทยาศาสตร์ เพื่อทาหน้าที่ผู้ช่วยวิจัย
ในการประมวลผลข้ อ มู ล เชิ ง วิ ท ยาศาสตร์ ภายใต้ โ ครงการพั ฒ นาระบบเฝ้ าระวั งคุ ณภาพน าฝนจากการ
ปฏิบัติการฝนหลวง ประจาปีงบประมาณ 2561 กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง กองวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีฝนหลวง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
1.2 สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ หรือสูงกว่า ในสาขาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ทั่วไป หรือสาขาอื่นที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่า
เหมาะสมกับลักษณะงานที่จ้าง
1.3 ผ่านการศึกษารายวิชาพืนฐานในระดับปริญญาตรี ทางด้านอุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยา สิ่งแวดล้อม
ฟิสิกส์ หรือเคมีมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 รายวิชา
1.4 มีความรู้ ด้านคอมพิว เตอร์ สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิว เตอร์ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ
โปรแกรม MS-Office เช่น Word, Excel, Power Point และสามารถสืบค้นข้อมูลผ่าน Internet ได้ดี
1.5 มีผลการเรียนในระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 2.00
1.6 มี ค วามรู้ พื นฐาน ทั ก ษะ ความช านาญ และมี ป ระสบการใช้ ง านโปรแกรมทางด้ า นระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) เช่น ArcGIS, QuantumGIS เป็นต้น
1.7 สามารถท างานล่ ว งเวลาหรื อ เดิ น ทางเพื่ อ ปฏิ บั ติ ง านในต่ า งจั ง หวั ด ได้ โดยไม่ มี ข้ อ จ ากั ด
หรือพันธะที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
1.8 มีความรับผิดชอบสูง อดทน กระตือรือร้น รักการเรียนรู้ คิดเป็นระบบ สามารถทางานเป็นทีม
ทางานภายใต้แรงกดดันได้ดี และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
1.9 ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ต้องแต่งกายสุภาพ มีความประพฤติดี สุภาพเรียบร้อย
1.10 ไม่เป็นโรคติดต่อชนิดร้ายแรง
1.11 เอกสารอั น เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของข้ อ ตกลงการให้ บ ริ ก าร เพื่ อ ให้ ผู้ ว่ า จ้ า งเก็ บ ไว้ เ ป็ น หลั ก ฐาน
โดยเอกสารสาเนาผู้รับจ้างต้องเซ็นกากับและรับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ
1.11.1 สาเนาประวัติการศึกษา (Transcript)
1.11.2 สาเนาใบปริญญาบัตร
1.11.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
1.11.4 ใบรับรองแพทย์
1.11.4 รูปถ่าย ขนาด 1 นิว จานวน 1 รูป

-2ข้อ 2 เงื่อนไขและระยะเวลำในกำรจ้ำง
2.1 การจ้างให้บริการงานวิทยาศาสตร์ มีกาหนดระยะเวลารวม 12 เดือน โดยเริ่มให้ปฏิบัติงานตาม
ข้อตกลงในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 และสินสุดในวันที่ 30 กันยายน 2561 ถ้าผู้รับจ้างมิได้ทางานภายใน
กาหนดเวลาดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์จะบอกเลิกข้อตกลงนีได้
2.2 เงื่อนไขการให้บริการ
2.2.1 ผู้รับจ้างตกลงให้บริการงานวิทยาศาสตร์ ตามตารางรายละเอียดการส่งมอบงานจ้างเหมา
บริ ก ารงานวิ ท ยาศาสตร์ ใ นแต่ ล ะงวด (ข้ อ 3) ให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในก าหนดตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย
โดยคานึงถึงผลสาเร็จของงานที่ปฏิบัติ ถ้าผู้จ้างเหมาไม่สามารถให้บริการงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา
ที่กาหนด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิยกเลิกข้อตกลงนีได้
2.2.2 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทา หรือเหตุการณ์อันก่อให้เกิดความเสียหายต่างๆ
ของทางราชการที่อาจเกิดขึนในขณะให้บริการตามหน้าที่
2.2.3 งานที่ ใ ห้ บ ริ ก ารในแต่ ล ะงวด จะต้ อ งสรุ ป ผลการให้ บ ริ ก ารในวั น สุ ด ท้ า ยที่ ใ ห้ บ ริ การ
ในแต่ละงวด
2.2.4 หากผู้รับจ้างมีเหตุจ าเป็นส่ วนตัวจะขอหยุดให้บริการจะต้องแจ้งล่วงหน้า และจัดหา
ผู้มีคุณสมบัติไม่ต่ากว่าผู้รับจ้างมาให้บริการแทน หากไม่สามารถจัดหาผู้มาให้บริการแทนได้ ผู้ว่าจ้างหักค่าจ้าง
เหมารายเดือนของเดือนนันๆ เป็นรายวันตามอัตราค่าจ้างเหมารายวันตามจานวนวันที่ขาดงาน
2.3 ลักษณะงานที่ผู้รับจ้างต้องการให้บริการ มีดังต่อไปนี
รำยละเอียดของงำนและปริมำณงำน
ลำดับ
รำยละเอียดกิจกรรม
1. ทบทวนวรรณกรรม ที่เกี่ยวข้องกับงำนวิจัย
- รวบรวม ศึกษาและทบทวน งานวิจัยและรายงานการศึกษาเดิมของพืนที่
ศึกษาที่ผ่านมา ศึกษาหลักการ ทฤษฎีของการวิเคราะห์คุณภาพนารวมทัง
การปฏิบัติการฝนหลวงทังในและต่างประเทศ
2. กำรคัดเลือกพืนที่ศึกษำ (Study Area)
- ศึกษาสภาพทั่วไปของพืนที่ศึกษา ภายใต้เงื่อนไขดังนี
1) ข้อมูลพืนที่การปฏิบัติการฝนหลวง
2) ความเหมาะสมของสถานที่ตดิ ตังสถานีเก็บตัวอย่างนาฝน
3) ความสามารถในการดูแลสถานีเก็บตัวอย่างนาฝน และการจัดหาผู้ดแู ล
สถานีเก็บตัวอย่างนาฝน
3) ความครอบคลุมพืนที่แต่ละภาคหรือพืนที่เฝ้าระวัง
3. กำรจัดหำข้อมูล
1. การรวบรวมข้อมูล (data collection) โดยรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศ
จากหน่วยงานกรมฝนหลวงฯ และลงพืนที่สารวจ ได้แก่
1. ข้อมูลสภาพภูมิประเทศ (DEM)
2. ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land use) ข้อมูลแผนที่ชนิดของดิน
3. ข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา (Meteorological Data)
4. ข้อมูลขอบเขตลุ่มนา เส้นลานา และอ่างเก็บนา
5. ข้อมูลอื่นๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด

ปริมำณ (ชินงำน)
5

5
30
30
5

1
1
1
1
1

-3ลำดับ

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

รำยละเอียดกิจกรรม
2. การจัดรูปแบบข้อมูล (Reformat) โดยการวิเคราะห์และจัดรูปแบบข้อมูล
หรือสารสนเทศ ด้วยโปรแกรม Excel และ Arc GIS ให้อยู่ในรูปแบบที่
เหมาะสม
3. การบันทึกหรือจัดเก็บข้อมูล (data recording) โดยทาการจัดเก็บข้อมูลลง
บนฐานข้อมูลวิจัยของโครงการฯ
4. การจัดทาผลการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ในรูปแบบที่เหมาะสม
เช่น รูปแบบแผนที่ (map) รูปแบบกราฟ (graph) รูปแบบตาราง หรือ
รูปแบบอื่นที่เหมาะสม เป็นต้น
ติดตังสถำนีเก็บตัวอย่ำงนำฝน
- การติดตังสถานีเก็บตัวอย่างนาฝน โดยลงพืนที่ติดตังสถานีเก็บตัวอย่าง
นาฝน พร้อมชีแจงทาความเข้าใจกับผู้ดูแลสถานีฯ เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ
ในการดูแลสถานีเก็บตัวอย่างนาฝน และขันตอนการเก็บ-ส่งตัวอย่างนาฝน
เป็นต้น
ตรวจติดตำมกำรเก็บตัวอย่ำงนำฝน
- การตรวจติดตามการเก็บตัวอย่างนาฝน โดยลงพืนที่ตรวจติดตามการ
ดาเนินงาน
- รวบรวมปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะในแต่ละสถานีเก็บตัวอย่าง
นาฝน เพื่อจัดทาเป็นข้อมูล
รวบรวมข้อมูลกำรนำส่งตัวอย่ำงนำฝน และวิเครำะห์จำแนกประเภทฝน
- รวบรวมข้อมูลการนาส่งตัวอย่างนาฝน และวิเคราะห์จาแนกประเภทฝนใน
แต่ละเดือน โดยพิจารณาจากข้อมูลการปฏิบัติการฝนหลวงประจาวัน และ
ข้อมูลที่ได้จากเรดาร์ตรวจอากาศ เพื่อวิเคราะห์ตาแหน่งและการเคลือ่ นตัว
ของกลุ่มเมฆฝนที่เกิดขึน
วิเครำะห์ และประเมินผลคุณภำพนำฝนกำรปฏิบัติกำรฝนหลวง
- วิเคราะห์ และประเมินผลคุณภาพนาฝนการปฏิบัติการฝนหลวง โดยการ
เปรียบเทียบระหว่างนาฝนธรรมชาติและนาฝนจากการปฏิบตั ิการฝนหลวง
ตามข้อแนะนาคุณภาพนาดื่มขององค์การอนามัยโลก (Guidelines for
drinking-water quality, 2011) ร่วมกับมาตรฐานคุณภาพนาดืม่ ของไทย
จัดทำผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลสำรสนเทศภูมิศำสตร์
- การจัดทาผลการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ในรูปแบบที่เหมาะสม
เช่น รูปแบบแผนที่ (map) รูปแบบกราฟ (graph) รูปแบบตาราง หรือ
รูปแบบอื่นที่เหมาะสม เป็นต้น
จัดทำเอกสำรและรำยงำนผลงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์
- จัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
- จัดทารายงานฉบับสมบูรณ์
ปฏิบัติงำนอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรวิจัยตำมที่ได้รับมอบหมำย
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย เช่น
1. จัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้องโครงการ เช่น บัญชีเปรียบเทียบราคา ตาราง
ประกอบการพิจารณาผล เอกสารการจ้างที่ปรึกษาดาเนินงาน
2. ติดตามเอกสาร เดินเรื่องสัญญาจ้างที่ปรึกษาฯ
3. จัดทาแผนที่สถานีเก็บตัวอย่างนาฝน ประจาปี 2561
4. ปรับปรุงข้อมูลสถานีเก็บตัวอย่างนาฝน ประจาปี 2561
5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ปริมำณ (ชินงำน)
1
1
5
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30
30
1
(300 ตัวอย่าง)

1
(300 ตัวอย่าง)
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1
1
1
1
1
1
1
1

-4ข้อ 3 เงื่อนไขกำรจ่ำยเงิน
ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับ ค่าจ้างเหมาบริการเป็นงวดๆ ละ 1 เดือน จานวน 11 งวด
หรือจ่ายเป็นรายเดือนตามผลงานที่ทาได้จริงในแต่ละเดือน รวมเป็นเงินทังสิน 165,000.- บาท (หนึ่งแสน
หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยจ่ายค่าจ้างในอัตรางวดละ 15,000.- บาท (หนึ่งหมื่น ห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้
รับจ้างได้ให้บริการงานในหน้าที่ครบถ้วนสมบูรณ์และไม่เกิดความเสียหายภายในแต่ละงวด และคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจ้างเรียบร้อยแล้ว หากมีวันหยุดงานจะถูกหักค่าจ้างเป็น
รายวัน ตามอัตราที่ระบุในข้อ 2.2.4
ข้อ 4 กำรปฏิบัติงำนและกำหนดเวลำ
ปฏิ บั ติ ง าน ณ กลุ่ ม วิ จั ย และพั ฒ นาเทคโนโลยี ฝ นหลวง กองวิ จั ย และพั ฒ นาเทคโนโลยีฝ นหลวง
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ หรือปฏิบัติงานตาม
สถานที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
ข้อบังคับและระเบียบกำรทำงำน
1) วัน/เวลาปฏิบัติงาน ตังแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ เว้นวันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
2) เวลาพักระหว่างเวลา 12.00 น. ถึง 13.00 น. ของวันทางานปกติ
3) การลงเวลาทางาน ผู้รับจ้างต้องลงเวลาทางานทุกครังที่เข้างาน ตังแต่ 08.30 น. ถึงเวลา 18.30 น.
ตามแบบฟอร์มที่กาหนด
4) กรณีต้องไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดตามที่ได้รับอนุมัติ สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามที่ทางราชการกาหนด
ข้อ 5 กำรควบคุมงำนและตรวจงำนโดยผู้ว่ำจ้ำง
ผู้ ว่ า จ้ า งตกลงให้ ผู้ มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบ หรื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายเป็ น ผู้ มี อ านาจที่ จ ะตรวจสอบ
การให้ บ ริ ก ารงานในหน้ า ที่ ห รื อ แจ้ ง ให้ แ ก้ ไ ข ปรั บ ปรุ ง เพื่ อ ให้ ก ารบริ ก ารงานในหน้ า ที่ เ ป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
ข้อ 6 อื่นๆ
1) หากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงข้อหนึ่งข้อใด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกข้อตกลงได้ทันที การที่ผู้ว่า
จ้าง ไม่ใช้สิทธิ์บอกเลิกข้อตกลงดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดข้อตกลง ในกรณีที่
ผู้ว่าจ้างไม่ได้ใช้สิทธิ์บอกเลิกข้อตกลง ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างดาเนินการดังนี
1.1) ระงับการจ่ายค่าจ้างทังหมด หรือแต่บางส่วนตามที่ผู้ว่าจ้างจะเห็นสมควร ทังนีหากผู้รับจ้าง
ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามข้ อ ตกลงในวั น ใด ผู้ ว่ า จ้ า งจะหั ก ค่ า จ้ า งรายวั น ตามอั ต ราจ้ า งเหมารายวั น ของเดื อ นนั นๆ
ตามจานวนวันหยุดงานจริง
1.2) ปรับผู้รับจ้างเป็นรายวันในอัตราวัน ละ 180 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน) นับแต่วันที่
ผู้รับจ้างได้ทาผิดเงื่อนไขข้อตกลงในข้อหนึ่งข้อใด จนถึงวันที่ผู้รับจ้างได้ดาเนินการให้ถูกต้องตามข้อตกลงหรือ
จนถึงวันที่ผู้รับจ้างได้บอกเลิกข้อตกลง
1.3) เรียกค่าเสียหายอื่นๆ (ถ้าหากมี) ด้วย
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