




รายละเอียดคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการและลักษณะงาน 

 

1. ศูนย์บริการวิชาการและสื่อสารทางดาราศาสตร์ 

งาน สารสนเทศดาราศาสตร์ 

คุณสมบัต ิ 1. ก ำลังศึกษำในระดับปริญญำตรี ดำ้นวิทยำศำสตร์ สำขำฟิสิกส์ สำขำฟิสิกส์ดำรำศำสตร์                        
หรือสำขำที่เกีย่วข้อง 

2. มีควำมสำมำรถในกำรวำงแผนกำรอบรม กำรจัดกิจกรรมและนิทรรศกำรทำงดำรำศำสตรไ์ด้ 
3. มีควำมรู้พื้นฐำนหรือมีควำมสนใจทำงด้ำนดำรำศำสตร์ สำมำรถบรรยำยควำมรู้เบื้องต้นทำง  

ดำรำศำสตร์ สำมำรถตดิตั้งอุปกรณ์ทำงดำรำศำสตร์ และสำมำรถใช้กล้องโทรทรรศน์เบื้องต้นได ้
4. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในระบบเครือข่ำย สำมำรถใช้งำนคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ ได้  
5. มีทักษะและควำมสำมำรถในกำรสือ่สำรภำษำอังกฤษ    
6. มีใจให้บริกำร มคีวำมอดทน และสำมำรถอุทิศเวลำให้กับกำรท ำงำน 
7. สำมำรถเดินทำงไปปฏิบัติงำนนอกสถำนท่ีได้  
8. สำมำรถปฏิบัติงำนล่วงเวลำไดโ้ดยไม่มเีงื่อนไข 

ลักษณะงำน 1. สนับสนุนกำรจัดฝึกอบรมทำงดำรำศำสตร์ จัดค่ำยดำรำศำสตร์และจัดกิจกรรมปรำกฏกำรณ์ทำง
ดำรำศำสตร์ รวมถึงเป็นวิทยำกรฝกึอบรม 

2. ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และให้ข้อมูลทำงดำรำศำสตรเ์บื้องต้น 
3. สร้ำงสื่อและพัฒนำเครื่องมือทำงดำรำศำสตร์ทีส่ำมำรถน ำไปใช้ประกอบกำรเรียนกำรสอนวิชำ

เกี่ยวกับดำรำศำสตร ์
4. ติดตั้งกล้องโทรทรรศน์ และบรรยำยวัตถุท้องฟ้ำท่ีท ำกำรสังเกตกำรณ ์
5. เขียนบทควำมทำงด้ำนดำรำศำสตร์ 
6. สนับสนุนกำรจัดนิทรรศกำรของหน่วยงำน และนิทรรศกำรทำงดำรำศำสตร์ 
7. ติดต่อประสำนงำนภำยในหน่วยงำน 
8. ให้บริกำรกิจกรรมกำรสังเกตวัตถทุ้องฟ้ำในเวลำกลำงคืน 
9. ปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่ไดร้ับมอบหมำย 

 

 

 

 

 

 



2. หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา นครราชสีมา 

งำน สำรสนเทศดำรำศำสตร ์

คุณสมบัต ิ 1. ก ำลังศึกษำในระดับปริญญำตรี ดำ้นวิทยำศำสตร์ สำขำฟิสิกส์ สำขำฟิสิกส์ดำรำศำสตร์                       
หรือสำขำที่เกีย่วข้อง 

2. มีควำมสำมำรถในกำรวำงแผนกำรอบรม กำรจัดกิจกรรมและนิทรรศกำรทำงดำรำศำสตรไ์ด้ 
3. มีควำมรู้พื้นฐำนหรือมีควำมสนใจทำงด้ำนดำรำศำสตร์ สำมำรถบรรยำยควำมรู้เบื้องต้นทำง   

ดำรำศำสตร์ สำมำรถตดิตั้งอุปกรณ์ทำงดำรำศำสตร์ และสำมำรถใช้กล้องโทรทรรศน์เบื้องต้นได้ 
4. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในระบบเครือข่ำย สำมำรถใช้งำนคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ ได้  
5. มีทักษะและควำมสำมำรถในกำรสือ่สำรภำษำอังกฤษ    
6. มีใจให้บริกำร มคีวำมอดทน และสำมำรถอุทิศเวลำให้กับกำรท ำงำน 
7. สำมำรถเดินทำงไปปฏิบัติงำนนอกสถำนท่ีได้  
8. สำมำรถปฏิบัติงำนล่วงเวลำไดโ้ดยไม่มเีงื่อนไข 

ลักษณะงำน 1. สนับสนุนกำรจัดฝึกอบรมทำงดำรำศำสตร์ จัดค่ำยดำรำศำสตร์และจัดกิจกรรมปรำกฏกำรณ์ทำง
ดำรำศำสตร์ รวมถึงเป็นวิทยำกรฝกึอบรม 

2. ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และให้ข้อมูลทำงดำรำศำสตรเ์บื้องต้น 
3. สร้ำงสื่อและพัฒนำเครื่องมือทำงดำรำศำสตร์ทีส่ำมำรถน ำไปใช้ประกอบกำรเรียนกำรสอนวิชำ

เกี่ยวกับดำรำศำสตร ์
4. ติดตั้งกล้องโทรทรรศน์ และบรรยำยวัตถุท้องฟ้ำท่ีท ำกำรสังเกตกำรณ ์
5. เขียนบทควำมทำงด้ำนดำรำศำสตร์ 
6. สนับสนุนกำรจัดนิทรรศกำรของหน่วยงำน และนิทรรศกำรทำงดำรำศำสตร์ 
7. ติดต่อประสำนงำนภำยในหน่วยงำน 
8. ให้บริกำรกิจกรรมกำรสังเกตวัตถทุ้องฟ้ำในเวลำกลำงคืน 
9. ปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่ไดร้ับมอบหมำย 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา 

งำน สำรสนเทศดำรำศำสตร ์

คุณสมบัต ิ 1. ก ำลังศึกษำในระดับปริญญำตรี ดำ้นวิทยำศำสตร์ สำขำฟิสิกส์ สำขำฟิสิกส์ดำรำศำสตร์                      
หรือสำขำที่เกีย่วข้อง 

2. มีควำมสำมำรถในกำรวำงแผนกำรอบรม กำรจัดกิจกรรมและนิทรรศกำรทำงดำรำศำสตรไ์ด้ 
3. มีควำมรู้พื้นฐำนหรือมีควำมสนใจทำงด้ำนดำรำศำสตร์ สำมำรถบรรยำยควำมรู้เบื้องต้นทำง   

ดำรำศำสตร์ สำมำรถตดิตั้งอุปกรณ์ทำงดำรำศำสตร์ และสำมำรถใช้กล้องโทรทรรศน์เบื้องต้นได้ 
4. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในระบบเครือข่ำย สำมำรถใช้งำนคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ ได้  
5. มีทักษะและควำมสำมำรถในกำรสือ่สำรภำษำอังกฤษ    
6. มีใจให้บริกำร มคีวำมอดทน และสำมำรถอุทิศเวลำให้กับกำรท ำงำน 
7. สำมำรถเดินทำงไปปฏิบัติงำนนอกสถำนท่ีได้  
8. สำมำรถปฏิบัติงำนล่วงเวลำไดโ้ดยไม่มเีงื่อนไข 

ลักษณะงำน 1. สนับสนุนกำรจัดฝึกอบรมทำงดำรำศำสตร์ จัดค่ำยดำรำศำสตร์และจัดกิจกรรมปรำกฏกำรณ์ทำง
ดำรำศำสตร์ รวมถึงเป็นวิทยำกรฝกึอบรม 

2. ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และให้ข้อมูลทำงดำรำศำสตรเ์บื้องต้น 
3. สร้ำงสื่อและพัฒนำเครื่องมือทำงดำรำศำสตร์ทีส่ำมำรถน ำไปใช้ประกอบกำรเรียนกำรสอนวิชำ

เกี่ยวกับดำรำศำสตร ์
4. ติดตั้งกล้องโทรทรรศน์ และบรรยำยวัตถุท้องฟ้ำท่ีท ำกำรสังเกตกำรณ ์
5. เขียนบทควำมทำงด้ำนดำรำศำสตร์ 
6. สนับสนุนกำรจัดนิทรรศกำรของหน่วยงำน และนิทรรศกำรทำงดำรำศำสตร์ 
7. ติดต่อประสำนงำนภำยในหน่วยงำน 
8. ให้บริกำรกิจกรรมกำรสังเกตวัตถทุ้องฟ้ำในเวลำกลำงคืน 
9. ปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่ไดร้ับมอบหมำย 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สงขลา 

งาน สารสนเทศดาราศาสตร์ 

คุณสมบัต ิ 1. ก ำลังศึกษำในระดับปริญญำตรี ดำ้นวิทยำศำสตร์ สำขำฟิสิกส์ สำขำฟิสิกส์ดำรำศำสตร์      
สำขำดำรำศำสตร์อสิลำม หรือ สำขำท่ีเกี่ยวข้อง 

2. มีควำมสำมำรถในกำรจัดกิจกรรมและนิทรรศกำรทำงดำรำศำสตร์ได้ 
3. มีควำมรู้พื้นฐำนทำงด้ำนดำรำศำสตร์ สำมำรถบรรยำยให้ควำมรู้เบื้องต้นทำงดำรำศำสตร์  

สำมำรถใช้งำนอุปกรณ์ทำงดำรำศำสตรไ์ด ้
4. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในระบบเครือข่ำย สำมำรถใช้งำนคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ ได้  
5. มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ หรือ ภำษำมลำยู หรือ ภำษำบำฮำซำ หรือ ภำษำ   

อำรบิค หรือ ภำษำจีน ได้   
6. มีจิตบริกำร มีควำมอดทน และสำมำรถอุทิศเวลำให้กับกำรท ำงำน 
7. สำมำรถเดินทำงไปปฏิบัติงำนนอกสถำนท่ีได้  
8. สำมำรถปฏิบัติงำนล่วงเวลำไดโ้ดยไม่มเีงื่อนไข 

ลักษณะงำน 1. สนับสนุนกำรจัดกิจกรรมดำรำศำสตรต์ำมภำรกิจของหอดดูำวเฉลมิพระเกียรติฯ สงขลำ  
2. ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และให้ข้อมูลทำงดำรำศำสตรเ์บื้องต้นกับนักเรยีน นักศึกษำ ครูอำจำรย์  

และประชำชน 
3. ติดตั้งใช้งำนกล้องโทรทรรศน์ และบรรยำยวัตถุท้องฟ้ำท่ีสังเกตกำรณ ์
4. สนับสนุนกำรจัดนิทรรศกำรดำรำศำสตร์ทั้งในสถำนท่ีและนอกสถำนท่ีตั้งหอดูดำว                

เฉลิมพระเกียรตฯิ สงขลำ 
5. ประสำนงำนภำยในหน่วยงำน รวมทั้งประสำนงำนกับผู้มำใช้บริกำรหอดูดำวฯ สงขลำ 
6. ให้บริกำรกิจกรรมกำรสังเกตวัตถทุ้องฟ้ำในเวลำกลำงคืน 
7. สนับสนุนกำรท ำงำนโครงงำน / งำนวิจัย ด้ำนดำรำศำสตร์ฟสิิกส์ หรือ ดำรำศำสตร์อิสลำม  
8. ปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่ไดร้ับมอบหมำย 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

งาน 1. Programmer 

คุณสมบัต ิ 1. ก ำลังศึกษำในระดับปริญญำตรี สำขำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ หรือสำขำท่ีเกี่ยวข้อง 

2. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในด้ำน Web application development  PHP Framework 
JavaScript Framework  

3. มีควำมรู้ควำมสำมำรถในดำ้นภำษำ PHP CSS3 HTML5 JavaScript XML JSON SQL 
4. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในระบบเครือข่ำยเบื้องต้น สำมำรถแก้ปัญหำใช้งำนคอมพิวเตอร์      

อุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ ได้  
5. มีทักษะและควำมสำมำรถในกำรสือ่สำรภำษำอังกฤษ    
6. มีใจให้บริกำร มคีวำมอดทน และสำมำรถอุทิศเวลำให้กับกำรท ำงำน 
7. สำมำรถเดินทำงไปปฏิบัติงำนนอกสถำนท่ีได้  
8. สำมำรถปฏิบัติงำนล่วงเวลำไดโ้ดยไม่มเีงื่อนไข 

ลักษณะงำน 1. พัฒนำระบบเพื่อใช้งำนในสถำบันฯ 
2. แก้ปัญหำกำรใช้งำนคอมพิวเตอร์เบื้องต้นแก่เจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำน 
3. ปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่ไดร้ับมอบหมำย 

งาน 2. IT Support 

คุณสมบัต ิ 1. ก ำลังศึกษำในระดับปริญญำตรี สำขำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ หรือสำขำท่ีเกี่ยวข้อง 
2. มีควำมสำมำรถในกำรซ่อมบ ำรุง ระบบคอมพิวเตอร์พื้นฐำนระบบปฏิบัติกำร Windows  Linux 

MAC OS 
3. มีควำมรู้พื้นฐำนหรือมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในระบบเครือข่ำย สำมำรถใช้งำนคอมพิวเตอร์  

อุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ ได้  
4. มีทักษะและควำมสำมำรถในกำรสือ่สำรภำษำอังกฤษ    
5. มีใจให้บริกำร มคีวำมอดทน และสำมำรถอุทิศเวลำให้กับกำรท ำงำน 

ลักษณะงำน 1. ซ่อมบ ำรุงระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์พื้นฐำน 
2. ปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่ไดร้ับมอบหมำย 

 

 

 

 

 



6. ศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวแห่งชาติและวิศวกรรม 

งาน 1. ปฏิบัติการเทคนิคและซ่อมบ ารุง 

คุณสมบัต ิ 1. ก ำลังศึกษำในระดับประกำศนียบตัรวิชำชีพช้ันสูง ( ปวส ) หรือปริญญำตรี  
2. นักศึกษำท่ีศึกษำในระดับ ปวส.ต้องศึกษำในสำยอำชีวศึกษำในสำขำวิชำ ช่ำงกลโรงงำน       

ช่ำงเชื่อมโลหะ ช่ำงเทคนิคอุตสำหกรรม ช่ำงกลโลหะ 
3. นักศึกษำท่ีศึกษำในระดับปริญญำตรี ต้องศึกษำในสำขำวิชำ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรม     

อุตสำหกำร วิศวกรรมแม่พิมพ์ วิศวกรรมโลหะกำร  
4. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรท ำงำนด้ำนช่ำงกล ช่ำงเชื่อม  
5. สำมำรถลงมือปฏิบตัิงำนด้ำนงำนช่ำงได้ โดยมีทักษะในกำรผลิตงำนเครื่องกล                     

หรือช้ินงำนเชื่อมโลหะ 
6. สำมำรถเขียนแบบเครื่องกล อ่ำนแบบเครื่องกล เพื่อผลิตชิ้นงำนเครือ่งกลได้ 
7. มีควำมอดทนในกำรท ำงำนไม่ย่อทอ้ต่องำนหนักหรืองำนท่ีไดร้ับมอบหมำย 
8. มีควำมสำมำรถด้ำนกำรบ ำรุงรักษำเครื่องจักรหรืองำนซ่อมเบื้องต้นได้ 
9. สำมำรถเดินทำงไปปฏิบัติงำนนอกสถำนท่ีได้  
10. มีมนุษยสมัพันธ์ที่ด ี

ลักษณะงำน 1. เขียนแบบเครื่องกลเบื้องต้นก่อนผลิตชิ้นงำนกับเครื่องจักร 
2. ผลิตชิ้นส่วนเครื่องกลหรืองำนเชื่อมโลหะ 
3. ลงมือปฏิบัติงำนซ่อมบ ำรุงเครื่องจักรหรืองำนซ่อมบ ำรุงต่ำงๆ ตำมทีไ่ด้รับมอบหมำย 
4. สนับสนุนเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนเพื่อผลิตชิ้นงำนเครื่องกลหรืองำนที่มอบหมำย 
5. สนับสนุนเจ้ำหน้ำท่ีในหน่วยงำนเพื่อท ำงำนซ่อมบ ำรุงต่ำงๆ ที่ไดร้ับมอบหมำย 
6. ปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่ไดร้ับมอบหมำย 

งาน 2. พัฒนาเทคโนโลยีและวิศวกรรม 

คุณสมบัต ิ 1. ก ำลังศึกษำในระดับปริญญำตรี ดำ้นวิศวกรรมศำสตร์ สำขำ Mechanical Engineer  
Mechatronics Engineer หรือสำขำอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง  

2. มีควำมสำมำรถในกำรใช้โปรแกรมเขียนแบบ เช่น Solidworks  AutoCAD  
3. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรออกแบบช้ินส่วนเครื่องจักร และกำรเขียน Drawing ที่เหมำะสมกับ 

กระบวนกำรผลติชิ้นส่วน บนเครื่อง Milling และ Lathe  
4. มีควำมสำมำรถในกำรใช้เครื่องมือวัดทำงกลได้อยำ่งถูกต้อง  
5. มีควำมสำมำรถในกำรใช้เครื่องมือวัดทำงไฟฟ้ำเบื้องต้นได้อย่ำงถูกตอ้ง  
6. มีควำมสำมำรถในกำรตรวจเช็ค ซอ่มบ ำรุง ระบบควบคมุทำงไฟฟ้ำได้ เช่น PLC Motor Inverter, 

Motion control 
7. มีทักษะภำษำอังกฤษในกำรอ่ำน เขียนและสำมำรถสื่อสำรได้  
8. มีควำมสำมำรถในกำรแก้ไขปญัหำเฉพำะหน้ำ  



ลักษณะงำน 1. ออกแบบช้ินส่วนงำนเชิงกลและอำ่นแบบเชิงกล 
2. ออกแบบและเชื่อมต่อระบบไฟฟ้ำสัญญำณ 
3. ประกอบช้ินส่วนเชิงกล 
4. ประกอบช้ินส่วนทำงไฟฟ้ำทั้งภำคสัญญำณและภำคก ำลัง 
5. ซ่อมบ ำรุงอุปกรณ์อิเล็กทรอกนิกส ์กล้องดูดำวและระบบขับเคลื่อน 
6. ปรับแก้และติดตั้งอุปกรณ์ทำงดำรำศำตร ์
7. ติดต่อประสำนงำนภำยในหน่วยงำน 

งาน 3. ปฏิบัติการหอดูดาวแห่งชาติ 

คุณสมบัต ิ 1. ก ำลังศึกษำในระดับปริญญำตรี ดำ้นวิทยำศำสตร์ สำขำฟิสิกส์ สำขำฟิสิกส์ดำรำศำสตร์ หรือ
สำขำท่ีเกี่ยวข้อง 

2. มีควำมรู้พื้นฐำนหรือมีควำมสนใจทำงด้ำนดำรำศำสตร์ สำมำรถบรรยำยควำมรู้เบื้องต้นทำง
ดำรำศำสตร์ สำมำรตดิตั้งอุปกรณท์ำงดำรำศำสตร์ และสำมำรถใช้กล้องโทรทรรศน์เบื้องต้นได้ 

3. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในระบบเครือข่ำย สำมำรถใช้งำนคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ ได้  
4. มีทักษะและควำมสำมำรถในกำรสือ่สำรภำษำอังกฤษ    
5. มีใจให้บริกำร มคีวำมอดทน และสำมำรถอุทิศเวลำให้กับกำรท ำงำน 
6. สำมำรถเดินทำงไปปฏิบัติงำนนอกสถำนท่ีได้  
7. สำมำรถปฏิบัติงำนในเวลำกลำงคืนได ้
8. สำมำรถปฏิบัติงำนบนดอยอินทนนท์ได ้

ลักษณะงำน 1. สนับสนุนกำรท ำงำนกำรสังเกตกำรณ์โดยใช้กล้องโทรทรรศน์ขนำด 2.4 เมตร และ 1 เมตร 
2. สนับสนุนกำรท ำงำนกำรวัดควำมสว่ำงดำว 
3. สนับสนุนกำรสังเกตกำรณ์กำรท ำงำนของระบบกล้องอัตโนมตัิที่อยู่ภำยใต้กำรดูแลของสถำบัน 
4. ติดต่อประสำนงำนภำยในหน่วยงำน 
5. ปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่ไดร้ับมอบหมำย 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. ศูนย์ปฏิบัติการดาราศาสตร์วิทยุ 

งาน วิศวกรรม 

คุณสมบัต ิ 1. ก ำลังศึกษำในระดับปริญญำตรี ดำ้นวิศวกรรมศำสตร์ สำขำวิศวกรรมโทรคมนำคม หรือสำขำ   
ที่เกี่ยวข้อง 

2. มีควำมรู้พื้นฐำนวิศวกรรมโทรคมนำคม  มีควำมสำมำรถในกำรใช้โปรแกรมออกแบบวงจร
พื้นฐำน สำมำรติดตั้งอุปกรณ์ทำงวิทยำศำสตร์ และสำมำรถใช้เครื่องมือวัดทำงวิศวกรรม
โทรคมนำคมได ้

3. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในระบบเครือข่ำย สำมำรถใช้งำนคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ ได้  
4. มีทักษะและควำมสำมำรถในกำรสือ่สำรภำษำอังกฤษ    
5. มีควำมอดทน และสำมำรถอุทิศเวลำให้กับกำรท ำงำน 
6. สำมำรถเดินทำงไปปฏิบัติงำนนอกสถำนท่ีได้  
7. สำมำรถปฏิบัติงำนล่วงเวลำไดโ้ดยไม่มเีงื่อนไข 

ลักษณะงำน 1. เรียนรู้งำนด้ำนกำรออกแบบอุปกรณ์ทำงด้ำนวิศวกรรมโทรคมนำคม ตัวรับสญัญำณ                      
วงจรกรองควำมถี ่

2. ตรวจสอบอุปกรณร์ับสญัญำณและน ำข้อมูลมำประมวลผล 
3. ปฏิบัติงำนนอกสถำนท่ีเพื่อเก็บข้อมูลสญัญำณวิทย ุ
4. ประกอบวงจรไฟฟ้ำ 
5. เขียนโปรแกรมทดสอบอุปกรณ์ที่ได้มอบหมำย 
6. ปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่ไดร้ับมอบหมำย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. กลุ่มวิจัย 

งาน วิจัย 

คุณสมบัต ิ 1. ก ำลังศึกษำในระดับปริญญำตรี ดำ้นวิทยำศำสตร์ สำขำฟิสิกส์ สำขำฟิสิกส์ดำรำศำสตร์ หรือ 
สำขำท่ีเกี่ยวข้อง  

2. สำมำรถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อกำรสืบค้น ค ำนวณ หรือวิเครำะห์ข้อมูลได้ 
3. มีทักษะและควำมสำมำรถทำงด้ำนภำษำอังกฤษในระดับดี  
4. มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรศึกษำ หำข้อมูล วิเครำะห์ปญัหำ แนะน ำและเสนอแนะวิธีกำร

แก้ไข ปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนใหม้ปีระสิทธิภำพที่ดีได้ 
5. มีมนุษย์สมัพันธ์ที่ดี มีวิจำรณญำณ ปฏิภำณไหวพริบและควำมละเอยีดรอบคอบในกำร

ปฏิบัติงำน 
6. มีควำมอดทน และสำมำรถอุทิศเวลำให้กับกำรท ำงำน 
7. สำมำรถเดินทำงไปปฏิบัติงำนนอกสถำนท่ีได้  
8. สำมำรถปฏิบัติงำนล่วงเวลำไดโ้ดยไม่มเีงื่อนไข 

ลักษณะงำน 1. ช่วยนักวิจัยในกำรสืบค้น รวบรวม เก็บและวิเครำะห์ข้อมูลงำนวิจัยดำ้น Astronomy & 
Astrophysics 

2. ร่ำงหรือเขียนบทควำมทำงด้ำนวิชำกำร รำยงำนควำมรู้ หรือผลงำนวิจัย 
3. วำงแผนและด ำเนินงำนท่ีเกี่ยวข้องกับงำนวิจัยท่ีได้รับมอบหมำย 
4. ปฏิบัติงำนอ่ืนๆตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 


