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ประกาศกรมพัฒนาการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก 
เรื่อง   รับสมัครสอบแข งขันเพ่ือบรรจุและแต งต้ังบุคคลเข%ารับราชการ 

ในตําแหน งนักวิทยาศาสตร�ปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) และตําแหน งนักวิทยาศาสตร�ปฏิบัติการ (ปริญญาโท) 

--------------------------------------- 
  ด%วยกรมพัฒนาการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือกจะดําเนินการสอบแข งขันเพ่ือบรรจุ
บุคคลเข%ารับราชการในตําแหน งนักวิทยาศาสตร�ปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) และตําแหน งนักวิทยาศาสตร�ปฏิบัติการ 
(ปริญญาโท) ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห งพระราชบัญญัติระเบียบข%าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๕ ลงวันท่ี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ เรื่อง หลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไข
การสอบแข งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข%ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข%ารับราชการ  
ดังรายละเอียดต อไปนี้   

๑. ตําแหน
งท่ีจะบรรจุและแต
งตั้ง และเงินเดือนท่ีจะได�รับ 
                         ตําแหน งนักวิทยาศาสตร�ปฏิบัติการ จํานวน ๒ อัตรา ดังนี้ 
                              (๑) ตําแหน งนักวิทยาศาสตร�ปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) ตําแหน งเลขท่ี ๑๘๗ ศูนย�พัฒนายาไทย
และสมุนไพร สถาบันการแพทย�แผนไทย อัตราเงินเดือนระหว าง ๑๓,๓๐๐ - ๑๔,๖๓๐ บาท  
 (๒) ตําแหน งนักวิทยาศาสตร�ปฏิบัติการ (ปริญญาโท) ตําแหน งเลขท่ี ๒๐๑ ศูนย�พัฒนายาไทย
และสมุนไพร สถาบันการแพทย�แผนไทย อัตราเงินเดือนระหว าง ๑๖,๔๐๐ - ๑๘,๐๔๐ บาท  

ท้ังนี้ จะได%รับเงินเดือนเท าใดให%เปDนไปตามประกาศ กรมพัฒนาการแพทย�แผนไทยและ
การแพทย�ทางเลือก เรื่อง หลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไข การให%ข%าราชการ ได%รับเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิ  
ลงวันท่ี ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

(สมัครสอบได�เพียง ๑ ตําแหน
ง)  

  ๒. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ    
         ปฏิบัติงานในฐานะผู%ปฏิบัติงานระดับต%น ท่ีต%องใช%ความรู% ความสามารถทางวิชาการใน
การทํางาน ปฏิบัติงานด%านวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี ภายใต%การกํากับ แนะนําตรวจสอบ และปฏิบัติงาน
อ่ืนตามท่ีได%รับมอบหมาย โดยลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด%านต าง ๆ ดังนี้ 
       ๒.๑ ด%านการปฏิบัติการ 

             (๑) ศึกษาค%นคว%าและวิเคราะห�ข%อมูล และร วมดําเนินการวิจัยด%านวิทยาศาสตร�และ
เทคโนโลยีเพ่ือสร%างองค�ความรู% 

           (๒) วิเคราะห�ทดสอบ ตรวจสอบ ตรวจวัด ตรวจพิสูจน� วินิจฉัย ทางวิทยาศาสตร� 
ของวัตถุตัวอย าง สอบเทียบเครื่องมือ อุปกรณ�วัด เพ่ือนําข%อมูลไปใช%ประโยชน�ในด%านต างๆท่ีเก่ียวข%อง 

           (๓) ร วมปฏิบัติงานด%านการรับรองระบบงาน การบริหารจัดการทดสอบความชํานาญ 
จัดทําฐานข%อมูลห%องปฏิบัติการ ส งเสริมพัฒนาห%องปฏิบัติการ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข งขันทางการค%า  

           (๔) ร วมศึกษาวิเคราะห� วิจัย พัฒนาหลักสูตรฝKกอบรมและถ ายทอดความรู%และร วม
ดําเนินการจัดฝKกอบรม เพ่ือให%สอดคล%องกับความต%องการและทันต อความก%าวหน%าของวิทยาการด%าน
วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 

           (๕) ศึกษา ค%นคว%า ติดตามความรู% และพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศวิทยาศาสตร�
และเทคโนโลยี เพ่ือใช%ประโยชน�ด%านต างๆท่ีเก่ียวข%อง  
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 (๖) ร วมดําเนินงานระบบประกันคุณภาพ เพ่ือให%ผลการทดสอบเปDนท่ีน าเชื่อถือ  
(๗) ตําแหน งนักวิทยาศาสตร�ปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) ปฏิบัติงานกับเครื่องมือท่ีใช% 

ในการสกัดและแปรรูปสมุนไพร เช น เครื่องสกัดคาร�บอนไดออกไซค�วิกฤตยิ่งยวด (Supercritical fluid 
extraction) เครื่องกลั่นระดับโมเลกุล (Molecular distillation) เครื่องระเหยแห%งด%วยระบบ Spray Dry เปDนต%น   

 (๘) ตําแหน งนักวิทยาศาสตร�ปฏิบัติการ (ปริญญาโท) ปฏิบัติงานกับเครื่องมือวิเคราะห�
คุณภาพสารสกัดสมุนไพร และยาแผนไทย เช น HPLC, GC, HPTLC, Spectrometer เปDนต%น 

๒.๒ ด%านการวางแผน  
    วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ ร วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน วยงานหรือ

โครงการ เพ่ือให%การดําเนินงานเปDนไปตามเปgาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด  
๒.๓ ด%านการประสานงาน 
      (๑) ประสานการทํางานร วมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหน วยงาน เพ่ือให%

เกิดความร วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 
      (๒) ชี้แจง และให%รายละเอียดเก่ียวกับข%อมูล ข%อเท็จจริง แก บุคคลหรือหน วยงานท่ี

เก่ียวข%อง เพ่ือสร%างความเข%าใจหรือความร วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได%รับมอบหมาย 
๒.๔ ด%านการบริการ  
      (๑) ให%คําปรึกษาแนะนําเบ้ืองต%นทางด%านวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแก ผู%ประกอบการ 

ส วนราชการ และประชาชนผู%สนใจท่ัวไป เพ่ือให%ผู%ท่ีสนใจได%ทราบข%อมูล ความรู%ต างๆ และนําไปใช%ให%เกิด
ประโยชน�สูงสุด 

      (๒) เผยแพร  ถ ายทอดความรู%ด%านวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี เพ่ือสร%างความรู%ความ
เข%าใจให%แก ผู%เก่ียวข%อง  

๓. คุณสมบัติของผู�มีสิทธิสมัครสอบ 
      ๓.๑ ผู%สมัครสอบต%องมีคุณสมบัติท่ัวไป และไม มีลักษณะต%องห%ามตามมาตรา ๓๖               

แห งพระราชบัญญัติระเบียบข%าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังต อไปนี้ 
ก.  คุณสมบัติท่ัวไป 

            (๑)  มีสัญชาติไทย 
 (๒)  มีอายุไม ต่ํากว าสิบแปดปj 

 (๓)  เปDนผู%เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�
ทรงเปDนประมุขด%วยความบริสุทธิ์ใจ 
             ข.  ลักษณะต%องห%าม 

  (๑)  เปDนผู%ดํารงตําแหน งทางการเมือง  
  (๒)  เปDนคนไร%ความสามารถ คนเสมือนไร%ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟlmนเฟnอน

ไม สมประกอบ หรือเปDนโรคตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ.  
 (๓)  เปDนผู%อยู ในระหว างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให%ออกจากราชการไว%ก อน

ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอ่ืน  
 (๔)  เปDนผู%บกพร องในศีลธรรมอันดีจนเปDนท่ีรังเกียจของสังคม 
 (๕)  เปDนกรรมการหรือผู% ดํารงตําแหน งท่ีรับผิดชอบในการบริหารพรรค

การเมืองหรือเจ%าหน%าท่ีในพรรคการเมือง 
 (๖)  เปDนบุคคลล%มละลาย 
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 (๗)  เปDนผู%เคยต%องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให%จําคุก เพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เว%นแต เปDนโทษสําหรับความผิดท่ีได%กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

 (๘)  เปDนผู%เคยถูกลงโทษให%ออก ปลดออก หรือไล ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน วยงานอ่ืนของรัฐ 

(๙)  เปDนผู%เคยถูกลงโทษให%ออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอ่ืน 

     (๑๐) เปDนผู%เคยถูกลงโทษไล ออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ 
หรือตามกฎหมายอ่ืน 

(๑๑) เปDนผู%เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข%ารับราชการ  หรือเข%าปฏิบัติงาน
ในหน วยงานของรัฐ 

ผู%ท่ีจะเข%ารับราชการเปDนข%าราชการพลเรือนซ่ึงมีลักษณะต%องห%ามตาม ข.(๔) 
(๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑) ก.พ.อาจพิจารณายกเว%นให%เข%ารับราชการได% แต ถ%าเปDนกรณีมีลักษณะ
ต%องห%ามตาม (๘) หรือ (๙) ผู%นั้นต%องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปjแล%ว และในกรณีมีลักษณะ
ต%องห%ามตาม (๑๐) ผู%นั้นต%องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปjแล%ว และต%องมิใช เปDนกรณีออกจากงาน            
หรือออกจากราชการเพราะทุจริตต อหน%าท่ี สําหรับผู%มีลักษณะต%องห%ามตาม ข. (๑) ให%มีสิทธิสมัครสอบแข งขันได% 
แต จะมีสิทธิได%รับการบรรจุเปDนข%าราชการพลเรือนสามัญท่ีสอบแข งขันได%ต อเม่ือพ%นจากการเปDนผู%ดํารง
ตําแหน งทางการเมืองแล%ว 

๓.๒ ผู�สมัครสอบต�องมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน
ง ดังนี้     
                           (๑) ตําแหน งนักวิทยาศาสตร�ปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) ตําแหน งเลขท่ี ๑๘๗ ต%องมี
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน ง คือ ได%รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย างอ่ืนท่ีเทียบได%ในระดับเดียวกัน ในสาขา 
วิชาวิทยาศาสตร�กายภาพ  
    (๒) ตําแหน งนักวิทยาศาสตร�ปฏิบัติการ (ปริญญาโท) ตําแหน งเลขที่ ๒๐๑ ต%องมี
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน ง คือ ได%รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย างอ่ืนท่ีเทียบได%ในระดับเดียวกัน ในสาขา 
วิชาวิทยาศาสตร�กายภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร�ชีวภาพ  
 

 ๓.๓ ผู�มีสิทธิสมัครสอบจะต�องเป1นผู�สอบผ
านภาคความรู�ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) 
ของ ก.พ. ในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทตามวุฒิการศึกษาอย างเดียวกับท่ีใช%สมัครสอบ        

๔. การรับสมัคร 
 ๔.๑ ผู%ประสงค�จะสมัครสอบ สมัครได�ทางอินเตอร6เน็ต ตั้งแต
วันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 

ถึงวันท่ี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม เว%นวันหยุดราชการ ตามข้ันตอนดังนี้  
                               (๑) เปqดเว็บไซค�ของกรมพัฒนาการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก 
www.dtam.moph.go.th หัวข%อ “รับสมัครสอบแข งขันเพ่ือบรรจุและแต งต้ังบุคคลเข%ารับราชการในตําแหน ง
นักวิทยาศาสตร�ปฏิบัติการ” หรือ http://job.dtam.moph.go.th     

 

 (๒) กรอกข%อความให%ถูกต%องและครบถ%วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบ
จะกําหนดแบบฟอร�มการชําระเงินผ านเคาน�เตอร� บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให%โดยอัตโนมัติ   

 (๓) พิมพ�แบบฟอร�มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A 4 จํานวน ๑ แผ น หรือ
หากไม มีเครื่องพิมพ�ในขณะนั้น ให%บันทึกข%อมูลเก็บไว%ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข%อมูล  
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 ในกรณีท่ีไม สามารถพิมพ�แบบฟอร�มการชําระเงินหรือบันทึกข%อมูลได% ผู%สมัคร
สามารถเข%าไปพิมพ�แบบฟอร�มการชําระเงิน หรือบันทึกข%อมูลลงในสื่อบันทึกข%อมูลใหม ได%อีก แต จะไม สามารถ
แก%ไขข%อมูลในการกรอกใบสมัครครั้งแรกท่ีสมบูรณ�แล%วได% 

๔.๒ นําแบบฟอร�มการชําระเงินไปชําระเงินเฉพาะท่ีเคาน�เตอร� บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
ทุกสาขา ท่ัวประเทศ ตั้งแต
วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ ภายในเวลาทําการ
ของธนาคารการรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ�เม่ือชําระค าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร%อยแล%ว  

๔.๓ ค าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน ๒๓๐ บาท  ซ่ึงประกอบด%วย  
 (๑) ค าธรรมเนียมสอบ จํานวน ๒๐๐ บาท  
 (๒) ค าธรรมเนียมธนาคารรวมค าบริการทางอินเตอร�เน็ต ๓๐ บาท  
      (อัตราเดียวกันท่ัวประเทศ) 
      ค
าธรรมเนียมจะไม
จ
ายคืนให�ไม
ว
ากรณีใดๆท้ังส้ิน     
๔.๔ ผู%สมัครสอบท่ีชําระค าธรรมเนียมการสอบแล%ว หลังจากปqดรับสมัครสอบระบบจะ

ออกเลขประจําตัวสอบให%โดยเรียงตามลําดับการชําระค าธรรมเนียมสอบ  
๔.๕ ผู%สมัครสอบท่ีชําระค าธรรมเนียมการสอบแล%ว สามารถตรวจสอบเลขประจําตัวสอบ 

และพิมพ�ใบสมัครสอบได%ต้ังแต วันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ เปDนต%นไป โดยเข%าไปท่ีเว็บไซค�ของกรมพัฒนา
การแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก www.dtam.moph.go.th หัวข%อ “รับสมัครสอบแข งขันเพ่ือบรรจุ
และแต งต้ังบุคคลเข%ารับราชการในตําแหน งนักวิทยาศาสตร�ปฏิบัติการ” หรือ http://job.dtam.moph.go.th     
หัวข%อย อย “ตรวจสอบรายชื่อและพิมพ�ใบสมัคร”ใส เลขประจําตัวประชาชน เพ่ือค%นหาเลขประจําตัวสอบ เม่ือ
ได%รับเลขประจําตัวสอบแล%ว ให%พิมพ�ใบสมัครท่ีมีเลขประจําตัวสอบ และติดรูปถ ายหน%าตรง ไม สวมหมวก  
ไม สวมแว นตาดํา ซ่ึงถ ายไว%ไม เกิน ๑ ปj ขนาด ๑ X ๑.๕ นิ้ว พร%อมลงลายมือชื่อในใบสมัครสอบให%ครบถ%วน 
และนํามายื่นในวันสอบภาคความรู%ความสามารถท่ีใช%เฉพาะสําหรับตําแหน ง (ภาค ข)  

สําหรับผู%สมัครสอบท่ีชําระค าธรรมเนียมการสอบแล%วแต ไม มีเลขประจําตัวสอบให%นํา
หลักฐานการชําระเงินไปติดต อท่ี กลุ มงานทรัพยากรบุคคล สํานักบริหาร กรมพัฒนาการแพทย�แผนไทยและ
การแพทย�ทางเลือก อาคาร ๓ ชั้น ๒ กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท� อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
ภายในวันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ในวัน และเวลาราชการ  

 ๕. เง่ือนไขการสมัครสอบ   
๕.๑ ผู%สมัครสอบสมัครได%เพียงครั้งเดียวเท านั้น และเม่ือกดยืนยันใบสมัครสอบแล%ว 

จะแก%ไขเปลี่ยนแปลงข%อมูลไม ได%  
๕.๒ ผู%สมัครสอบจะต%องเปDนผู%มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน ง

ตามประกาศรับสมัครสอบแข งขันฯ และเปDนคุณวุฒิท่ี ก.พ.รับรองให%บรรจุเข%ารับราชการได% โดยเปDนผู%สําเร็จ
การศึกษาและได%รับอนุมัติจากผู%มีอํานาจอนุมัติภายในวันปqดรับสมัคร (วันท่ี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖) 

๕.๓ ผู�สมัครสอบจะต�องเป1นผู�สอบผ
านภาคความรู�ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) ของ ก.พ. 
ในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ตามวุฒิการศึกษาท่ีใช�สมัครสอบ โดยได%รับการข้ึนทะเบียนผู%สอบผ าน 
ภาค ก ของ ก.พ. ภายในวันปqดรับสมัคร (วันท่ี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖) 

๕.๔ การสมัครสอบตามข้ันตอนข%างต%น ถือว าผู%สมัครสอบเปDนผู%ลงลายมือชื่อและรับรอง
ความถูกต%องของข%อมูลดังกล าว ตามพระราชบัญญัติว าด%วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส� พ.ศ.๒๕๔๔ ดังนั้นหาก
ผู%สมัครสอบจงใจกรอกข%อมูลอันเปDนเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ%งความเท็จต อเจ%าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗  
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  ๕.๕ ผู%สมัครสอบจะต%องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว า เปDนผู%มี
คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต%องกรอก
รายละเอียดต างๆ ในใบสมัครให%ถูกต%องครบถ%วนตรงตามความเปDนจริง ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู%สมัครสอบ ไม ว าด%วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน งของตําแหน งท่ี
สมัครสอบ อันมีผลทําให%ผู%สมัครไม มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล าว กรมพัฒนาการแพทย�แผนไทย
และการแพทย�ทางเลือกจะถือว าผู%สมัครสอบเปDนผู%ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาต้ังแต ต%น ไม มีสิทธิ
ได%รับการบรรจุและแต งต้ังหรือเรียกร%องใดๆ ท้ังสิ้น และจะไม คืนค าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  
 ในกรณีเลขประจําตัวประชาชนท่ีใช%ในการสมัครสอบ ไม ตรงกับหลักฐานการแสดงตน
เพ่ือเข%าห%องสอบ จะไม อนุญาตให%เข%าสอบโดดเด็ดขาด ยกเว%นในกรณีชื่อ - นามสกุล ของผู%สมัครสอบไม ตรงกับ
ข%อมูลหลักฐานการแสดงตนเพ่ือเข%าห%องสอบ ผู%สมัครสอบต%องมีหลักฐานอ่ืนท่ีทางราชการออกให%ไปยืนยัน 
มิฉะนั้นจะไม มีสิทธิเข%าห%องสอบ  

 ๖. การประกาศรายช่ือผู�สมัครสอบแข
งขัน  
      กรมพัฒนาการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก จะประกาศรายชื่อผู%สมัครสอบแข งขัน 
วันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ เปDนต%นไป ณ กลุ มงานทรัพยากรบุคคล สํานักบริหาร กรมพัฒนาการแพทย�แผนไทย
และการแพทย�ทางเลือก อาคาร ๓ ชั้น ๒ หรือท่ี www.dtam.moph.go.th หรือ http://job.dtam.moph.go.th 
 

 ๗. หลักสูตรและวิธีการสอบ  
      หลักสูตรและวิธีการสอบ มี ๒ ภาค ดังนี้  
       ๗.๑ ภาคความรู%ความสามารถท่ีใช%เฉพาะตําแหน ง (ภาค ข) (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)  
   ทดสอบความรู%ความสามารถโดยวิธีการสอบข%อเขียน ดังนี้  
                             (๑) ตําแหน งนักวิทยาศาสตร�ปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) ตําแหน งเลขท่ี ๑๘๗  
   - ความรู%เก่ียวกับเคมีท่ัวไป 
   - ความรู%เก่ียวกับเคมีอุตสาหกรรม 
   - ความรู%เก่ียวกับการควบคุมการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ�  
   - ความรู%เก่ียวกับ เครื่องมือท่ีใช%ในการสกัดและแปรรูปสมุนไพร  
                             (๒) ตําแหน งนักวิทยาศาสตร�ปฏิบัติการ (ปริญญาโท) ตําแหน งเลขท่ี ๒๐๑ 
   - ความรู%เก่ียวกับเคมีท่ัวไป 
   - ความรู%เก่ียวกับเคมีอินทรีย�  
   - ความรู%เก่ียวกับเคมีชีวภาพ  
   - ความรู%เก่ียวกับเครื่องมือวิเคราะห�คุณภาพสารสกัดสมุนไพร และยาแผนไทย  
                           ๗.๒ ภาคความเหมาะสมกับตําแหน ง (ภาค ค.) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
   ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน งหน%าท่ีโดยพิจารณาจาก
ประวัติส วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมท่ีปรากฎของผู%เข%าสอบ และจาก
การสัมภาษณ�  และอาจใช%วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติม เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด%านต าง ๆ เช น ความรู%ท่ีอาจ
ใช%เปDนประโยชน�ในการปฏิบัติงานในหน%าท่ี ความสามารถ ประสบการณ� ท วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ� ทัศนคติ 
จรรยาบรรณของข%าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม  การปรับตัวเข%ากับผู%ร วมงาน รวมท้ังสังคม และ
สิ่งแวดล%อม  ความคิดริเริ่มสร%างสรรค� ปฏิภาณไหวพริบ  บุคลิกภาพอ่ืน และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะ
ท่ีจําเปDนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน ง 
   ท้ังนี้ จะทดสอบภาคความรู�ความสามารถท่ีใช�เฉพาะตําแหน!ง (ภาค ข) ก!อน และเม่ือ
สอบผ!าน ภาค ข แล�ว โดยได�รับคะแนนไม!ต่ํากว!าร�อยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิเข�ารับการสอบภาคความ
เหมาะสมกับตําแหน!ง (ภาค ค.) ต!อไป 
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 ๘. หลักฐานท่ีต�องย่ืนในวันสอบภาคความรู�ความสามารถท่ีใช�เฉพาะตําแหน
ง (ภาค ข) 
     ๘.๑ ใบสมัครท่ีมีเลขประจําตัวสอบ และติดรูปถ
ายหน%าตรง ไม สวมหมวก ไม สวมแว นตาดํา  
ซ่ึงถ ายไว%ไม เกิน ๑ ปj ขนาด ๑ X ๑.๕ นิ้ว พร�อมลงลายมือช่ือในใบสมัครให%ครบถ%วน  
     ๘.๒ บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจ%าหน%าท่ีของรัฐ ซ่ึงมีรูปถ าย ลายมือ
ชื่อและเลขบัตรประจําตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน   
 

  ๙. หลักฐานท่ีต�องย่ืนในวันสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน
ง (ภาค ค.) 
      เม่ือกรมพัฒนาการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก ประกาศรายชื่อผู%สมัครสอบ
ท่ีสอบผ านภาคความรู%ความสามารถท่ีใช%เฉพาะตําแหน ง (ภาค ข) โดยได%รับคะแนนไม ตํ่ากว าร%อยละ ๖๐ แล%วจะ
กําหนดให%ผู%ท่ีมีรายชื่อดังกล าวนําเอกสารมาย่ืนท่ีกรมพัฒนาการแพทย6แผนไทยและการแพทย6ทางเลือก ดังนี้ 
      ๙.๑ ใบสมัครท่ีมีเลขประจําตัวสอบ และติดรูปถ
ายหน%าตรง ไม สวมหมวก ไม สวมแว นตาดํา 
 ซ่ึงถ ายไว%ไม เกิน ๑ ปj ขนาด ๑ X ๑.๕ นิ้ว พร�อมลงลายมือช่ือในใบสมัครให%ครบถ%วน  
                          ๙.๒ สําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ท่ีแสดงว าเปDนผู%มีคุณสมบัติ
ตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน งท่ีประกาศรับสมัคร หรือหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติอย าง
ใดอย างหนึ่ง จํานวนอย างละ ๒ ฉบับ ท้ังนี้ ผู%ท่ีจะถือว าเปDนผู%สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรข้ันปริญญาบัตรของ
สถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ 
เปDนเกณฑ� โดยจะต%องสําเร็จการศึกษา และได%รับอนุมัติจากผู%มีอํานาจอนุมัติภายในวันปqดรับสมัคร คือ 
วันท่ี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

  กรณียังไม สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล าวมายื่นพร%อมใบสมัครได% ก็ให%นํา
หนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออกให%โดยระบุสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษาและวันท่ีท่ีได%รับอนุมัติปริญญาบัตร   
ซ่ึงจะต%องอยู ภายในกําหนดวันปqดรับสมัครมายื่นแทนก็ได% 

    ๙.๓  สําเนาหนังสือรับรองผลการสอบภาคความรู%ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) ของ ก.พ. 
ระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ตามวุฒิการศึกษาท่ีใช%สมัครสอบ จํานวน ๑ ฉบับ 

     ๙.๔  สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ เช น ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผู%สมัครเพศหญิง) 
ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ในกรณีท่ีชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครคัดเลือกไม ตรงกัน) อย างละ ๑ ฉบับ 

     ๙.๕ ใบรับรองแพทย�ซ่ึงออกให%ไม เกิน ๑ เดือน (นับถึงวันปqดรับสมัคร) และแสดงว าไม เปDน
โรคท่ีต%องห%ามตาม กฎ ก.พ. ว าด%วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ ซ่ึงได%แก  โรคเท%าช%างในระยะท่ีปรากฏอาการเปDนท่ี
รังเกียจแก สังคม โรคติดยาเสพติดให%โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคติดต อร%ายแรงหรือโรคเรื้อรังท่ีปรากฏอาการ
เด นชัดหรือรุนแรงและเปDนอุปสรรคต อการปฏิบัติงานในหน%าท่ีตามท่ี ก.พ. กําหนด 

 

  ท้ังนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให%ผู%สมัครเขียนคํารับรองว า “สําเนาถูกต�อง” และ
ลงชื่อกํากับไว%ด%วย (ให%นําหลักฐานต�นฉบับทุกฉบับมาตรวจสอบด%วย)  

  ๑๐. เกณฑ6การตัดสิน  
        ผู%ท่ีจะถือว าเปDนผู%สอบแข งขันได% ต%องเปDนผู%สอบได%คะแนนในการสอบแต ละภาคไม ตํ่ากว า 
ร%อยละ ๖๐  ท้ังนี้ให%คํานึงถึงหลักวิชาการวัดผลด%วย 

  ๑๑. การข้ึนบัญชีผู�สอบแข
งขันได� 
        กรมพัฒนาการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก จะประกาศข้ึนบัญชีผู%สอบแข งขันได% 
จะเรียงลําดับท่ีจากผู%ได%คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ ในกรณีท่ีมีผู%สอบได%คะแนนรวมเท ากัน ให%ผู%สอบได%
คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน ง (ภาค ค.) มากกว าเปDนผู%อยู ในลําดับท่ีสูงกว า ถ%าได%คะแนนภาคความ
เหมาะสมกับตําแหน ง (ภาค ค.) เท ากัน ให%ผู%ท่ีได%รับเลขประจําตัวสอบก อนเปDนผู%อยู ในลําดับท่ีสูงกว า  
 



- ๗ - 
 

       การข้ึนบัญชีผู%สอบแข งขันได% จะข้ึนบัญชีไว%เปDนเวลาไม เกิน ๒ ปj นับต้ังแต วันข้ึนบัญชี 
แต ถ%ามีการสอบแข งขันอย างเดียวกันนี้อีก และได%ข้ึนบัญชีผู%สอบแข งขันได%ใหม แล%ว บัญชีผู%สอบแข งขันได%ครั้งนี้
เปDนอันยกเลิก 

๑๒.  การบรรจุและแต
งตั้ง 
      ๑๑.๑ ผู%สอบแข งขันได%จะได%รับการบรรจุและแต งต้ังตามลําดับท่ีในบัญชีผู%สอบแข งขันได%           

โดยได%รับเงินเดือนตามคุณวุฒิท่ีกําหนดเปDนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน งนั้น ตามท่ีระบุไว%ในข%อ ๑  
 ๑๑.๒ กรมพัฒนาการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือกไม ประสงค�จะรับโอน                 

ผู%สอบแข งขันได%ท่ีเปDนข%าราชการ หรือพนักงานของรัฐทุกประเภท ไม ว ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 

๑๓. กรณีนํารายช่ือผู�สอบแข
งขันได�ในตําแหน
งหนึ่งไปข้ึนบัญชีเป1นผู�สอบแข
งขันได�ใน
ตําแหน
งอ่ืน 

     กรณีท่ีส วนราชการอ่ืนมีตําแหน งว างในตําแหน งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ                     
ซ่ึงต%องการบุคคลท่ีมีวุฒิการศึกษาอย างเดียวกัน และมีความรู%ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีเหมือน
หรือใกล%เคียงกันกับตําแหน งท่ีได%มีการสอบแข งขันและข้ึนบัญชีไว% ส วนราชการท่ีมีตําแหน งว างสามารถ                 
นํารายชื่อผู%สอบแข งขันได%ในตําแหน งท่ีสอบครั้งนี้ไปข้ึนบัญชีเปDนผู%สอบแข งขันได%ในตําแหน งอ่ืนได% การนํา
รายชื่อไปข้ึนบัญชีเปDนผู%สอบแข งขันได%ตําแหน งอ่ืน ให%ถือว าเปDนการสอบครั้งเดียวกันกับการสอบครั้งนี้  
โดยผู%สอบแข งขันได%มีสิทธิท่ีจะได%รับการบรรจุได%เพียงครั้งเดียวเท านั้น  

กรมพัฒนาการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือกดําเนินการคัดเลือกด%วยความโปร งใส 
ยุติธรรม และเสมอภาค ดังนั้น หากมีผู%ใดแอบอ%างว าสามารถช วยเหลือให%ท านได%รับการคัดเลือก หรือ                  
มีพฤติการณ� ในทํานองเดียวกันนี้ โปรดอย
าได%หลงเชื่อ และแจ%งให%อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย�แผนไทยและ
การแพทย�ทางเลือกทราบด%วย 
 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖  
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                          (นายปภัสสร เจียมบุญศรี)  
                    รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี 

                                         กรมพัฒนาการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก 
 
 


