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ประกาศกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
เรื่อง   รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 

ในต าแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 

--------------------------------------- 
 ด้วยกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจะด าเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุ
บุคคลเข้ารับราชการในต าแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติการ  ฉะนั้น  อาศัยอ านาจตาม ความในมาตรา ๕๓  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ .ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือส านักงาน ก .พ. ที่ นร 1004/ว 17  
ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556  เรื่องการสรรหาโดยการสอบแ ข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศ 
รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ  ดังรายละเอียด ต่อไปนี้   

๑. ต าแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ 
     ต าแหน่งนักวิเทศสัมพันธป์ฏิบัติการ จ านวน 1 อัตรา คือ ต าแหน่งเลขท่ี ๑99 กรมพัฒนา
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (ปริญญาโท) อัตราเงินเดือนระหว่าง 17,500 - 19,250 บาท  

ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามประกาศ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การให้ข้าราชการ ได้รับเงินเดือนส าหรับคุณ วุฒิ  
ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

  ๒. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ    
         ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ท างาน ปฏิบัติงานด้าน วิเทศสัมพันธ์  ภายใต้การก ากับ แนะน าตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย โดยลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
 

ด้านการปฏิบัติการ 
    (๑) ร่าง โต้ตอบหนังสือเป็นภาษาต่างประเทศ งานแปลเอกสารภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศ เพ่ือใช้ในการติดต่อประสานงานกับองค์กรระหว่างประเทศ  
 (2) รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และติดตามประเมินผล จัดท าบันทึก สรุปรา ยงานการ

ประชุมความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อน าเสนอผู้บังคับบัญชา  
 (3) จัดเตรียมข้อมูลส าหรับการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ เพ่ือให้การ

ประชุมเจรจาบรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนด  
 (4) ส่งเสริม สนับสนุน ด าเนินการเกี่ยวกับทุนการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ผู้เชี่ยวชาญ วัสดุ

อุปกรณ์ อาสาสมัคร องค์การพัฒนาเอกชนและอ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับงานความร่วมมือ เพื่อให้การด าเนินการ
เป็นไปด้วยความราบรื่น   

ด้านการวางแผน  
    วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ

โครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด  
 
 
 

 



- ๒ - 
 

ด้านการประสานงาน 
   (๑) ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด

ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
   (๒) ชี้แจง และให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่

เกีย่วข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ด้านการบริการ  
   (๑) เผยแพร่ความรู้ทั่วไปด้านการต่างประเทศแก่ผู้มาติดต่อ เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดี

และถูกต้อง เผยแพร่ความรู้ ให้ค าปรึกษาและชี้แจงตอบปัญหาด้านการต่างประเทศแก่ผู้ที่ มาติดต่อเพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจอันดีและถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย  

 (2) รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานด้านการต่างประเทศ เพ่ือจัดท าฐานข้อมูล   

๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 
      ๓.๑ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖               

แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังต่อไปนี้ 
ก.  คุณสมบัติทั่วไป 

            (๑)  มีสัญชาติไทย 
 (๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี 

 (๓)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
             ข.  ลักษณะต้องห้าม 

  (๑)  เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  
  (๒)  เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ.  
 (๓)  เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน

ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น  
 (๔)  เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
 (๕)  เป็นกรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรค

การเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
 (๖)  เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (๗)  เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโด ยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เพราะกระท า

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
 (๘)  เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ  หรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ 
(๙)  เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  หรือปลดออก  เพราะกระท าผิดวินัยตาม

พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น 
(๑๐) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก  เพราะกระท าผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ 

หรือตามกฎหมายอื่น 
(๑๑) เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ  หรือเข้าปฏิบัติงาน

ในหน่วยงานของรัฐ 
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ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้า ราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข .(๔) 
(๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑) ก.พ.อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะ
ต้องห้ามตาม (๘) หรือ (๙) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะ
ต้องห้ามตาม (๑๐) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงาน            
หรือออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่  ส าหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (๑) ให้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันได้ 
แต่จะมีสิทธิได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่สอบแข่งขันได้ต่ อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองแล้ว 

 

๓.๒ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ดังนี้     
          ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง คือ ได้รับ ปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่
เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาภาษา วรรณคดี ทางภาษาและวัฒนธรรมเพื่ อการสื่อสารและการพัฒนา 
ทางภาษาศาสตร์เพ่ือการสื่อสาร  
  ๓.๓ ผู้มีสิทธิสมัครสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค ก .) 
ของ ก.พ. ในระดับปริญญาโท  

๔. การรับสมัคร 
      ๔.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2557
ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามข้ันตอนดังนี้  
                               (๑) เปิดเว็บไซค์ ของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
www.dtam.moph.go.th หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในต าแหน่ง
นักวเิทศสัมพันธป์ฏิบัติการ” หรือ http://job.dtam.moph.go.th     

 (๒) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามข้ันตอนที่ก าหนด ระบบ
จะก าหนดแบบฟอร์มการช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ   

 (๓) พิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงินลงในกระดาษขนาด A 4 จ านวน ๑ แผ่น หรือ
หากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล  

 ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงินหรือบัน ทึกข้อมูลได้ ผู้สมัคร
สามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถ
แก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้ 

๔.๒ น าแบบฟอร์มการช าระเงินไปช าระเงิน เฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ .ธนาคารกรุงไทย 
ทุกสาขา ทั่ว ประเทศ ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 ภายในเวลาท าการ
ของธนาคารการรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว  

๔.๓ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จ านวน 330 บาท  ซึ่งประกอบด้วย  
 (๑) ค่าธรรมเนียมสอบ จ านวน 300 บาท  
 (๒) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต ๓๐ บาท  
      (อัตราเดียวกันทั่วประเทศ ) 
      ค่าธรรมเนียมจะไม่ จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น   
๔.๔ ผู้สมัครสอบที่ช าระค่าธรรมเนียมการสอบแล้ว หลังจากปิดรับสมัครสอบระบบจะ

ออกเลขประจ าตัวสอบให้โดยเรียงตามล าดับการช าระค่าธรรมเนียมสอบ  
 
 
 
 

http://www.dtam.moph.go.th/
http://job.dtam.moph.go.th/
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๔.๕ ผู้สมัครสอบที่ช าระค่าธรรมเนียมการสอบแล้ว สามารถตรวจสอบเลขประจ าตัวสอบ 
และพิมพ์ใบสมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2557  เป็นต้นไป โดยเข้าไปที่ เว็บไซค์ของกรมพัฒนา
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก www.dtam.moph.go.th หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุ
และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในต าแหน่งนักวเิทศสัมพันธป์ฏิบัติการ” หรือ http://job.dtam.moph.go.th     
หัวข้อย่อย  “ตรวจสอบรายชื่อและพิ มพ์ใบสมัคร ”ใส่เลขประจ าตัวประชาชน เพ่ือค้นหาเลขประจ าตัวสอบ  

เมื่อได้รับเลขประจ าตัวสอบแล้ว ให้พิมพ์ใบสมัครที่มีเลขประจ าตัวสอบ และติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก 
ไม่สวมแว่นตาด า ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี ขนาด ๑ X ๑.๕ นิ้ว พร้อมลงลายมือชื่อในใบสมัครสอบให้ครบถ้วน 
และน ามายื่นในวันสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 

ส าหรับผู้สมัครสอบที่ช าระค่าธรรมเนียมการสอบแล้วแต่ไม่มีเลขประจ าตัวสอบให้น า
หลักฐานการช าระเงินไปติดต่อที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ส านักบริหาร กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก อาคาร ๓ ชั้น ๒ กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  
ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 ในวัน และเวลาราชการ  

 ๕. เงื่อนไขการสมัครสอบ   
๕.๑ ผู้สมัครสอบสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น และเมื่อกดยืนยันใบสมัครสอบแล้ว 

จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลไม่ได้  
๕.๒ ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง

ตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ  และเป็นคุณวุฒิที่ ก .พ.รับรองให้บรรจุเข้ารับราชการได้  โดยเป็นผู้ส าเร็จ
การศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร (วันที่ 15 พฤษภาคม ๒๕๕7) 
 ๕.๓ ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของ ก.พ. 
ในระดับปริญญาโท  

โดยได้รับการขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่าน ภาค ก ของ ก.พ. ภายในวันปิดรับสมัคร (วันที่ 15 
พฤษภาคม 2557) 

๕.๔ การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมื อชื่อและรับรอง
ความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ .ศ.๒๕๔๔ ดังนั้นหาก
ผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗  
  ๕.๕ ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในกา รตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ  ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัครสอบ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไ ม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของต าแหน่งที่
สมัครสอบ อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือกจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น ไม่มีสิทธิ
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งหรือเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  
 ในกรณีเลขประจ าตัวประชาชนที่ใช้ในการสมัครสอบ ไม่ตรงกับหลักฐานการแสดงตน
เพ่ือเข้าห้องสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดดเด็ดขาด ยกเว้นในกรณีชื่อ - นามสกุล ของผู้สมัครสอบไม่ตรงกับ
ข้อมูลหลักฐาน การแสดงตนเพ่ือเข้าห้องสอบ ผู้สมัครสอบต้องมีหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้ไปยืนยัน 
มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิเข้าห้องสอบ  
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 ๖. การประกาศรายช่ือผู้สมัครสอบแข่งขัน  
      กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ส านักบริหาร กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก อาคาร ๓ ชั้น ๒ หรือที่ www.dtam.moph.go.th หรือhttp://job.dtam.moph.go.th 

 

 ๗. หลักสูตรและวิธีการสอบ  
      หลักสูตรและวิธีการสอบ มี ๒ ส่วน ดังนี้  
       ๗.๑ การสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน ) 
ทดสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีการสอบข้อเขียน  ดังนี้  
  1. ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน  
   2. ความรู้ เกี่ยวกับวิเทศสัมพันธ์ สามารถพูด อ่านเขียน แปล ร่างโต้ตอบหนังสือ
ภาษาต่างประเทศได้  
   3. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบส านักนายกรั ฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ .ศ.2526  
(การร่างหนังสือ ภาษาต่างประเทศ )  
                           ๗.๒ การสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
   เป็นการทดสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับ ต าแหน่ง ที่จะบรรจุและแต่งตั้ง โดยวิธี  
การสัมภาษณ์หรือวิธีอ่ืนเพื่อประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งจาก ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติ
การท างาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย ทัศนคติ  การปรับตัวเข้า กับผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม  
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ และพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน เพื่อให้ได้บุคคลที่มี
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอ่ืนๆที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
   ทั้งนี้ จะ สอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งก่อน และเม่ือสอบ
ผ่านการวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้า สอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสม
กับต าแหน่ง ต่อไป 

 ๘. หลักฐานที่ต้องย่ืนในวันสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
    ๘.๑ ใบสมัครที่มีเลขประจ าตัวสอบ และติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ซึ่งถ่าย
ไว้ไม่เกิน ๑ ปี ขนาด ๑ X ๑.๕ นิ้ว พร้อมลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน  
      ๘.๒ บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย 
ลายมือชื่อและเลขบัตรประจ าตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน  

  ๙. หลักฐานที่ต้องย่ืนเพื่อเข้ารับการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง  
      เมื่อกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  ประกาศรายชื่อผู้สมัคร สอบ
ที่สอบผ่านภาคความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ งโดยได้รับคะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ แล้วจะก าหนด 
ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าว  น าเอกสารมายื่นที่กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  ในวันที่ 
24 - 26 พฤษภาคม 2557  ดังนี้ 
     ๙.๑ ใบสมัครที่มีเลขประจ าตัวสอบ และติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า 
 ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี ขนาด ๑ X ๑.๕ นิ้ว พร้อมลงลายมือชือ่ในใบสมัครให้ครบถ้วน  
     ๙.๒ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี ขนาด ๑ X ๑.๕ นิ้ว 
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน  ๒ รูป  
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                       ๙.๓ ส าเนาปริญญาบัตร  และระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) 
ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงกับคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่ประกาศรับสมัคร  หรือหนังสือรับรอง
ฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติอย่างใดอย่างหนึ่ง จ านวนอย่างละ ๒ ฉบับ ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎห มาย กฎ หรือระเบียบเก่ียวกับ
การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษา และได้รับ
อนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 

กรณียังไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ก็ใ ห้น าหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร  ซึ่งจะต้อง
อยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ 

     ๙.๔  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน ๑ ฉบับ 
    ๙.5  ส าเนาหนังสือรับรองผลการสอบภาคความรูค้วามสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของ ก.พ. 

ในระดับปริญญาโท จ านวน ๑ ฉบับ 
     ๙.6  ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ในกรณีที่ 

ชื่อ - นามสกุล ในหลักฐานการสมัครคัดเลือกไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ 
     ๙.7 ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร ) และแสดงว่าไม่เป็น

โรคที่ต้องห้ามตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งได้แก่ วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ โรคเท้าช้างใน 
ระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง และโรคติดต่อร้ายแรง
หรือโรคเรื้อรงัที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. ก าหนด 

  ทั้งนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง ” และ
ลงชื่อก ากับไว้ด้วย (ให้น าหลักฐานต้นฉบับทุกฉบับมาตรวจสอบด้วย)  
   

๑๐. เกณฑ์การตัดสิน  
        ผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพ่ือวัดความ รู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง จะต้องได้  
คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 และผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับต าแหน่งจะต้องได้คะแนน
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้ โดยค านึงถึงหลักวิชาการวัดผล 

  ๑๑. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
                  กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จะประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 

จะเรียงตามล าดับคะแนนรวมของผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง
และความเหมาะสมกับต าแหน่งจากมากไปน้อย ในกรณีที่มีคะแนนเท่ากัน ให้ ผู้ที่ได้คะแนนความเหมาะสมกับ
ต าแหน่งมากกว่าอยู่ในล าดับที่ดีกว่า แต่ถ้าคะแนนความเหมาะสมกับต าแหน่งยังเท่ากันอีก ให้เรียงล าดับตาม
เลขประจ าตัวผู้สอบแข่งขันจากน้อยไปมาก 

       การข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันประกาศ แต่
ถ้ากรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้จัดให้มีการสอบแข่งขันในต าแหน่งเดียวกันกับที่
ได้ประกาศรับสมัครในครั้ง นี้ อีก และได้ประกาศบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งได้  
ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 
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๑๒.  การบรรจุและแต่งตั้ง 
      ๑๑.๑ ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้           

โดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น ตามท่ีระบุไว้ในข้อ ๑  
 ๑๑ .๒ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ไม่ประสงค์จะรับโอน                  

ผู้สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานของรัฐทุกประเภท ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกด าเนินการคัดเลือกด้วย  
ความโปร่งใส ยุติธรรม และเสมอภาค ดังนั้น หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้รับการคัดเลือก 
หรือมีพฤติการณ์ ในท านองเดียวกันนี้ โปรด อย่าได้หลงเชื่อ และแจ้งให้อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือกทราบด้วย 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  9  เมษายน พ.ศ. ๒๕๕7  
                       (ลงชื่อ)  ปภัสสร เจียมบุญศรี 
                          (นายปภัสสร เจียมบุญศรี)  
                    รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดี 

                                         กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
 
 
 


