(สําเนา)

ประกาศกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
เรื่อง รับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเข%ารับราชการ
ในตําแหนงนักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) และตําแหนงนักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ (ปริญญาโท)
--------------------------------------ด%วยกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกจะดําเนินการสอบแขงขันเพื่อบรรจุ
บุคคลเข%ารับราชการในตําแหนงนักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) และตําแหนงนักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ
(ปริญญาโท) ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติระเบียบข%าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๕ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
การสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเข%ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเข%ารับราชการ
ดังรายละเอียดตอไปนี้
๑. ตําแหนงที่จะบรรจุและแตงตั้ง และเงินเดือนที่จะไดรับ
ตําแหนงนักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ จํานวน ๒ อัตรา ดังนี้
(๑) ตําแหนงนักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) ตําแหนงเลขที่ ๑๘๗ ศูนยพัฒนายาไทย
และสมุนไพร สถาบันการแพทยแผนไทย อัตราเงินเดือนระหวาง ๑๓,๓๐๐ - ๑๔,๖๓๐ บาท
(๒) ตําแหนงนักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ (ปริญญาโท) ตําแหนงเลขที่ ๒๐๑ ศูนยพัฒนายาไทย
และสมุนไพร สถาบันการแพทยแผนไทย อัตราเงินเดือนระหวาง ๑๖,๔๐๐ - ๑๘,๐๔๐ บาท
ทั้งนี้ จะได%รับเงินเดือนเทาใดให%เปDนไปตามประกาศ กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข การให%ข%าราชการ ได%รับเงินเดือนสําหรับคุณวุ ฒิ
ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
(สมัครสอบไดเพียง ๑ ตําแหนง)
๒. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู%ปฏิบัติงานระดับต%น ที่ต%องใช%ความรู% ความสามารถทางวิชาการใน
การทํางาน ปฏิบัติงานด%านวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภายใต%การกํากับ แนะนําตรวจสอบ และปฏิบัติงาน
อื่นตามที่ได%รับมอบหมาย โดยลักษณะงานที่ปฏิบัติในด%านตาง ๆ ดังนี้
๒.๑ ด%านการปฏิบัติการ
(๑) ศึกษาค%นคว%าและวิเคราะหข%อมูล และรวมดําเนินการวิจัยด%านวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเพื่อสร%างองคความรู%
(๒) วิเคราะหทดสอบ ตรวจสอบ ตรวจวัด ตรวจพิสูจน วินิจฉัย ทางวิทยาศาสตร
ของวัตถุตัวอยาง สอบเทียบเครื่องมือ อุปกรณวัด เพื่อนําข%อมูลไปใช%ประโยชนในด%านตางๆที่เกี่ยวข%อง
(๓) รวมปฏิบัติงานด%านการรับรองระบบงาน การบริหารจัดการทดสอบความชํานาญ
จัดทําฐานข%อมูลห%องปฏิบัติการ สงเสริมพัฒนาห%องปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางการค%า
(๔) รวมศึกษาวิเคราะห วิจัย พัฒนาหลักสูตรฝKกอบรมและถายทอดความรู%และรวม
ดํ า เนิ น การจั ด ฝK กอบรม เพื่ อ ให% ส อดคล% อ งกั บ ความต% อ งการและทั น ต อความก% า วหน% า ของวิ ท ยาการด% า น
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(๕) ศึกษา ค%นคว%า ติดตามความรู% และพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี เพื่อใช%ประโยชนด%านตางๆที่เกี่ยวข%อง

-๒(๖) รวมดําเนินงานระบบประกันคุณภาพ เพื่อให%ผลการทดสอบเปDนที่นาเชื่อถือ
(๗) ตําแหนงนักวิ ทยาศาสตรปฏิ บัติการ (ปริ ญญาตรี) ปฏิบั ติงานกับเครื่ องมื อที่ใช%
ในการสกั ดและแปรรู ปสมุ นไพร เช น เครื่ องสกั ดคารบอนไดออกไซควิ กฤตยิ่ งยวด (Supercritical fluid
extraction) เครื่องกลั่นระดับโมเลกุล (Molecular distillation) เครื่องระเหยแห%งด%วยระบบ Spray Dry เปDนต%น
(๘) ตําแหนงนักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ (ปริญญาโท) ปฏิบัติงานกับเครื่องมือวิเคราะห
คุณภาพสารสกัดสมุนไพร และยาแผนไทย เชน HPLC, GC, HPTLC, Spectrometer เปDนต%น
๒.๒ ด%านการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือ
โครงการ เพื่อให%การดําเนินงานเปDนไปตามเปgาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
๒.๓ ด%านการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพื่อให%
เกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(๒) ชี้แจง และให% รายละเอียดเกี่ยวกับข% อมูล ข%อเท็จจริง แกบุ คคลหรือหนวยงานที่
เกี่ยวข%อง เพื่อสร%างความเข%าใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ได%รับมอบหมาย
๒.๔ ด%านการบริการ
(๑) ให%คําปรึกษาแนะนําเบื้องต%นทางด%านวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแกผู%ประกอบการ
สวนราชการ และประชาชนผู%สนใจทั่วไป เพื่อให%ผู%ที่สนใจได%ทราบข%อมูล ความรู%ตางๆ และนําไปใช%ให%เกิด
ประโยชนสูงสุด
(๒) เผยแพร ถายทอดความรู%ด%านวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อสร%างความรู%ความ
เข%าใจให%แกผู%เกี่ยวข%อง
๓. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบ
๓.๑ ผู%สมัครสอบต%องมีคุณสมบัติทั่วไป และไมมีลักษณะต%องห%ามตามมาตรา ๓๖
แหงพระราชบัญญัติระเบียบข%าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังตอไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปj
(๓) เปDนผู%เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปDนประมุขด%วยความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะต%องห%าม
(๑) เปDนผู%ดํารงตําแหนงทางการเมือง
(๒) เปDนคนไร%ความสามารถ คนเสมือนไร%ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟlmนเฟnอน
ไมสมประกอบ หรือเปDนโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
(๓) เปDนผู%อยูในระหวางถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให%ออกจากราชการไว%กอน
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(๔) เปDนผู%บกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปDนที่รังเกียจของสังคม
(๕) เปD น กรรมการหรื อ ผู% ดํ า รงตํ า แหน งที่ รั บ ผิ ด ชอบในการบริ ห ารพรรค
การเมืองหรือเจ%าหน%าที่ในพรรคการเมือง
(๖) เปDนบุคคลล%มละลาย

-๓(๗) เปDนผู%เคยต%องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให%จําคุก เพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เว%นแตเปDนโทษสําหรับความผิดที่ได%กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(๘) เปDนผู%เคยถูกลงโทษให%ออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐ
(๙) เปDนผู%เคยถูกลงโทษให%ออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๐) เปDนผู%เคยถูกลงโทษไลออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๑) เปDนผู%เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข%ารับราชการ หรือเข%าปฏิบัติงาน
ในหนวยงานของรัฐ
ผู%ที่จะเข%ารับราชการเปDนข%าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต%องห%ามตาม ข.(๔)
(๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑) ก.พ.อาจพิจารณายกเว%นให%เข%ารับราชการได% แตถ%าเปDนกรณีมีลักษณะ
ต%องห%ามตาม (๘) หรือ (๙) ผู%นั้นต%องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปjแล%ว และในกรณีมีลักษณะ
ต%องห%ามตาม (๑๐) ผู%นั้นต%องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปjแล%ว และต%องมิใชเปDนกรณีออกจากงาน
หรือออกจากราชการเพราะทุจริตตอหน%าที่ สําหรับผู%มีลักษณะต%องห%ามตาม ข. (๑) ให%มีสิทธิสมัครสอบแขงขันได%
แต จะมี สิ ทธิ ได% รั บ การบรรจุ เ ปD น ข% า ราชการพลเรื อนสามั ญ ที่ ส อบแขงขั น ได% ต อเมื่ อพ% น จากการเปD น ผู% ดํ า รง
ตําแหนงทางการเมืองแล%ว
๓.๒ ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ดังนี้
(๑) ตําแหนงนักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) ตําแหนงเลขที่ ๑๘๗ ต%องมี
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง คือ ได%รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบได%ในระดับเดียวกัน ในสาขา
วิชาวิทยาศาสตรกายภาพ
(๒) ตําแหนงนักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ (ปริญญาโท) ตําแหนงเลขที่ ๒๐๑ ต%องมี
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง คือ ได%รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบได%ในระดับเดียวกัน ในสาขา
วิชาวิทยาศาสตรกายภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ
๓.๓ ผูมีสิทธิสมัครสอบจะตองเป1นผูสอบผานภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
ของ ก.พ. ในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทตามวุฒิการศึกษาอยางเดียวกับที่ใช%สมัครสอบ
๔. การรับสมัคร
๔.๑ ผู%ประสงคจะสมัครสอบ สมัครไดทางอินเตอร6เน็ต ตั้งแตวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ถึงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไมเว%นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้
(๑) เปq ด เว็ บ ไซคของกรมพั ฒ นาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลื อ ก
www.dtam.moph.go.th หัวข%อ “รับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเข%ารับราชการในตําแหนง
นักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ” หรือ http://job.dtam.moph.go.th
(๒) กรอกข%อ ความให%ถูกต%อ งและครบถ%ว น ปฏิบัติต ามขั้น ตอนที่กํา หนด ระบบ
จะกําหนดแบบฟอรมการชําระเงินผานเคานเตอร บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให%โดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพแบบฟอรมการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A 4 จํานวน ๑ แผน หรือ
หากไมมีเครื่องพิมพในขณะนั้น ให%บันทึกข%อมูลเก็บไว%ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข%อมูล

-๔ในกรณี ที่ ไม สามารถพิ ม พแบบฟอรมการชํ า ระเงิ น หรื อ บั น ทึ ก ข% อ มู ล ได% ผู% ส มั ค ร
สามารถเข%าไปพิมพแบบฟอรมการชําระเงิน หรือบันทึกข%อมูลลงในสื่อบันทึกข%อมูลใหมได%อีก แตจะไมสามารถ
แก%ไขข%อมูลในการกรอกใบสมัครครั้งแรกที่สมบูรณแล%วได%
๔.๒ นําแบบฟอรมการชําระเงินไปชําระเงินเฉพาะที่เคานเตอร บมจ.ธนาคารกรุงไทย
ทุกสาขา ทั่วประเทศ ตั้งแตวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ ภายในเวลาทําการ
ของธนาคารการรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณเมื่อชําระคาธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร%อยแล%ว
๔.๓ คาธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน ๒๓๐ บาท ซึ่งประกอบด%วย
(๑) คาธรรมเนียมสอบ จํานวน ๒๐๐ บาท
(๒) คาธรรมเนียมธนาคารรวมคาบริการทางอินเตอรเน็ต ๓๐ บาท
(อัตราเดียวกันทั่วประเทศ)
คาธรรมเนียมจะไมจายคืนใหไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น
๔.๔ ผู%สมัครสอบที่ชําระคาธรรมเนียมการสอบแล%ว หลังจากปqดรับสมัครสอบระบบจะ
ออกเลขประจําตัวสอบให%โดยเรียงตามลําดับการชําระคาธรรมเนียมสอบ
๔.๕ ผู%สมัครสอบที่ชําระคาธรรมเนียมการสอบแล%ว สามารถตรวจสอบเลขประจําตัวสอบ
และพิมพใบสมัครสอบได%ตั้งแตวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ เปDนต%นไป โดยเข%าไปที่เว็บไซคของกรมพัฒนา
การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก www.dtam.moph.go.th หัวข%อ “รับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุ
และแตงตั้งบุคคลเข%ารับราชการในตําแหนงนักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ” หรือ http://job.dtam.moph.go.th
หัวข%อยอย “ตรวจสอบรายชื่อและพิมพใบสมัคร”ใสเลขประจําตัวประชาชน เพื่อค%นหาเลขประจําตัวสอบ เมื่อ
ได%รับเลขประจําตัวสอบแล%ว ให%พิมพใบสมัครที่มีเลขประจําตัวสอบ และติดรูปถายหน%าตรง ไมสวมหมวก
ไมสวมแวนตาดํา ซึ่งถายไว%ไมเกิน ๑ ปj ขนาด ๑ X ๑.๕ นิ้ว พร%อมลงลายมือชื่อในใบสมัครสอบให%ครบถ%วน
และนํามายื่นในวันสอบภาคความรู%ความสามารถที่ใช%เฉพาะสําหรับตําแหนง (ภาค ข)
สําหรับผู%สมัครสอบที่ชําระคาธรรมเนียมการสอบแล%วแตไมมีเลขประจําตัวสอบให%นํา
หลักฐานการชําระเงินไปติดตอที่ กลุมงานทรัพยากรบุคคล สํานักบริหาร กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก อาคาร ๓ ชั้น ๒ กระทรวงสาธารณสุข ถนนติว านนท อํา เภอเมือง จังหวัด นนทบุรี
ภายในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ในวัน และเวลาราชการ
๕. เงื่อนไขการสมัครสอบ
๕.๑ ผู% สมั ครสอบสมัครได%เ พีย งครั้งเดี ยวเทานั้น และเมื่ อกดยื นยั นใบสมัครสอบแล% ว
จะแก%ไขเปลี่ยนแปลงข%อมูลไมได%
๕.๒ ผู%สมัครสอบจะต%องเปDนผู%มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ตามประกาศรับสมัครสอบแขงขันฯ และเปDนคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรองให%บรรจุเข%ารับราชการได% โดยเปDนผู%สําเร็จ
การศึกษาและได%รับอนุมัติจากผู%มีอํานาจอนุมัติภายในวันปqดรับสมัคร (วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖)
๕.๓ ผูสมัครสอบจะตองเป1นผูสอบผานภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของ ก.พ.
ในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ตามวุฒิการศึกษาที่ใชสมัครสอบ โดยได%รับการขึ้นทะเบียนผู%สอบผาน
ภาค ก ของ ก.พ. ภายในวันปqดรับสมัคร (วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖)
๕.๔ การสมัครสอบตามขั้นตอนข%างต%น ถือวาผู%สมัครสอบเปDนผู%ลงลายมือชื่อและรับรอง
ความถูกต%องของข%อมูลดังกลาว ตามพระราชบัญญัติวาด%วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.๒๕๔๔ ดังนั้นหาก
ผู%สมัครสอบจงใจกรอกข%อมูลอันเปDนเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ%งความเท็จตอเจ%าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗

-๕๕.๕ ผู% ส มั ครสอบจะต% อ งรั บ ผิ ด ชอบในการตรวจสอบและรั บ รองตนเองว า เปD น ผู% มี
คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไป และคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะสํ า หรั บ ตํ า แหน งตรงตามประกาศรั บ สมั ค รสอบ และต% อ งกรอก
รายละเอียดตางๆ ในใบสมัครให%ถูกต%องครบถ%วนตรงตามความเปDนจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู%สมัครสอบ ไมวาด%วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของตําแหนงที่
สมัครสอบ อันมีผลทําให%ผู%สมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว กรมพัฒนาการแพทยแผนไทย
และการแพทยทางเลือกจะถือวาผู%สมัครสอบเปDนผู%ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแตต%น ไมมีสิทธิ
ได%รับการบรรจุและแตงตั้งหรือเรียกร%องใดๆ ทั้งสิ้น และจะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ
ในกรณีเลขประจําตัวประชาชนที่ใช%ในการสมัครสอบ ไมตรงกับหลักฐานการแสดงตน
เพื่อเข%าห%องสอบ จะไมอนุญาตให%เข%าสอบโดดเด็ดขาด ยกเว%นในกรณีชื่อ - นามสกุล ของผู%สมัครสอบไมตรงกับ
ข%อมูลหลักฐานการแสดงตนเพื่อเข%าห%องสอบ ผู%สมัครสอบต%องมีหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให%ไปยืนยัน
มิฉะนั้นจะไมมีสิทธิเข%าห%องสอบ
๖. การประกาศรายชื่อผูสมัครสอบแขงขัน
กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก จะประกาศรายชื่อผู%สมัครสอบแขงขัน
วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ เปDนต%นไป ณ กลุมงานทรัพยากรบุคคล สํานักบริหาร กรมพัฒนาการแพทยแผนไทย
และการแพทยทางเลือก อาคาร ๓ ชั้น ๒ หรือที่ www.dtam.moph.go.th หรือ http://job.dtam.moph.go.th
๗. หลักสูตรและวิธีการสอบ
หลักสูตรและวิธีการสอบ มี ๒ ภาค ดังนี้
๗.๑ ภาคความรู%ความสามารถที่ใช%เฉพาะตําแหนง (ภาค ข) (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
ทดสอบความรู%ความสามารถโดยวิธีการสอบข%อเขียน ดังนี้
(๑) ตําแหนงนักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) ตําแหนงเลขที่ ๑๘๗
- ความรู%เกี่ยวกับเคมีทั่วไป
- ความรู%เกี่ยวกับเคมีอุตสาหกรรม
- ความรู%เกี่ยวกับการควบคุมการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ
- ความรู%เกี่ยวกับ เครื่องมือที่ใช%ในการสกัดและแปรรูปสมุนไพร
(๒) ตําแหนงนักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ (ปริญญาโท) ตําแหนงเลขที่ ๒๐๑
- ความรู%เกี่ยวกับเคมีทั่วไป
- ความรู%เกี่ยวกับเคมีอินทรีย
- ความรู%เกี่ยวกับเคมีชีวภาพ
- ความรู%เกี่ยวกับเครื่องมือวิเคราะหคุณภาพสารสกัดสมุนไพร และยาแผนไทย
๗.๒ ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค.) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ประเมิ นบุ คคลเพื่ อพิ จ ารณาความเหมาะสมกับ ตํา แหน งหน% าที่ โดยพิจ ารณาจาก
ประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฎของผู%เข%าสอบ และจาก
การสัมภาษณ และอาจใช%วิธีการอื่นใดเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด%านตาง ๆ เชน ความรู%ที่อาจ
ใช%เปDนประโยชนในการปฏิบัติงานในหน%าที่ ความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ
จรรยาบรรณของข%าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข%ากับผู%รวมงาน รวมทั้งสังคม และ
สิ่งแวดล%อม ความคิดริเริ่มสร%างสรรค ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพอื่น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะ
ที่จําเปDนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง
ทั้งนี้ จะทดสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหน!ง (ภาค ข) ก!อน และเมื่อ
สอบผ! า น ภาค ข แลว โดยไดรั บคะแนนไม! ต่ํ า กว! ารอยละ ๖๐ จึ งจะมี สิทธิ เ ขารั บการสอบภาคความ
เหมาะสมกับตําแหน!ง (ภาค ค.) ต!อไป

-๖๘. หลักฐานที่ตองยื่นในวันสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (ภาค ข)
๘.๑ ใบสมัครที่มีเลขประจําตัวสอบ และติดรูปถายหน%าตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา
ซึ่งถายไว%ไมเกิน ๑ ปj ขนาด ๑ X ๑.๕ นิ้ว พรอมลงลายมือชื่อในใบสมัครให%ครบถ%วน
๘.๒ บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจ%าหน%าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถาย ลายมือ
ชื่อและเลขบัตรประจําตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน
๙. หลักฐานที่ตองยื่นในวันสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค.)
เมื่อกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ประกาศรายชื่อผู%สมัครสอบ
ที่สอบผานภาคความรู%ความสามารถที่ใช%เฉพาะตําแหนง (ภาค ข) โดยได%รับคะแนนไมต่ํากวาร%อยละ ๖๐ แล%วจะ
กําหนดให%ผู%ที่มีรายชื่อดังกลาวนําเอกสารมายื่นที่กรมพัฒนาการแพทย6แผนไทยและการแพทย6ทางเลือก ดังนี้
๙.๑ ใบสมัครที่มีเลขประจําตัวสอบ และติดรูปถายหน%าตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา
ซึ่งถายไว%ไมเกิน ๑ ปj ขนาด ๑ X ๑.๕ นิ้ว พรอมลงลายมือชื่อในใบสมัครให%ครบถ%วน
๙.๒ สําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงวาเปDนผู%มีคุณสมบัติ
ตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่ประกาศรับสมัคร หรือหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติอยาง
ใดอยางหนึ่ง จํานวนอยางละ ๒ ฉบับ ทั้งนี้ ผู%ที่จะถือวาเปDนผู%สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของ
สถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ
เปDน เกณฑ โดยจะต%องสํา เร็จ การศึกษา และได%รับ อนุมัติจ ากผู%มีอํา นาจอนุมัติภ ายในวัน ปqด รับ สมัค ร คือ
วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖
กรณียั งไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล าวมายื่นพร% อมใบสมัครได% ก็ ให%นํ า
หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให%โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได%รับอนุมัติปริญญาบัตร
ซึ่งจะต%องอยูภายในกําหนดวันปqดรับสมัครมายื่นแทนก็ได%
๙.๓ สําเนาหนังสือรับรองผลการสอบภาคความรู%ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของ ก.พ.
ระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ตามวุฒิการศึกษาที่ใช%สมัครสอบ จํานวน ๑ ฉบับ
๙.๔ สําเนาหลักฐานอื่นๆ เชน ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผู%สมัครเพศหญิง)
ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครคัดเลือกไมตรงกัน) อยางละ ๑ ฉบับ
๙.๕ ใบรับรองแพทยซึ่งออกให%ไมเกิน ๑ เดือน (นับถึงวันปqดรับสมัคร) และแสดงวาไมเปDน
โรคที่ต% องห%ามตาม กฎ ก.พ. วาด% วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งได%แก โรคเท% าช%างในระยะที่ปรากฏอาการเปDน ที่
รังเกียจแกสังคม โรคติดยาเสพติดให%โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคติดตอร%ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการ
เดนชัดหรือรุนแรงและเปDนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานในหน%าที่ตามที่ ก.พ. กําหนด
ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให%ผู%สมัครเขียนคํารับรองวา “สําเนาถูกตอง” และ
ลงชื่อกํากับไว%ด%วย (ให%นําหลักฐานตนฉบับทุกฉบับมาตรวจสอบด%วย)
๑๐. เกณฑ6การตัดสิน
ผู%ที่จะถือวาเปDนผู%สอบแขงขันได% ต%องเปDนผู%สอบได%คะแนนในการสอบแตละภาคไมต่ํากวา
ร%อยละ ๖๐ ทั้งนี้ให%คํานึงถึงหลักวิชาการวัดผลด%วย
๑๑. การขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได
กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก จะประกาศขึ้นบัญชีผู%สอบแขงขันได%
จะเรียงลําดับที่จากผู%ได%คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ ในกรณีที่มีผู%สอบได%คะแนนรวมเทากัน ให%ผู%สอบได%
คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค.) มากกวาเปDนผู%อยูในลําดับที่สูงกวา ถ%าได%คะแนนภาคความ
เหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค.) เทากัน ให%ผู%ที่ได%รับเลขประจําตัวสอบกอนเปDนผู%อยูในลําดับที่สูงกวา

-๗การขึ้นบัญชีผู%สอบแขงขันได% จะขึ้นบัญชีไว%เปDนเวลาไมเกิน ๒ ปj นับตั้งแตวันขึ้นบัญชี
แตถ%ามีการสอบแขงขันอยางเดียวกันนี้อีก และได%ขึ้นบัญชีผู%สอบแขงขันได%ใหมแล%ว บัญชีผู%สอบแขงขันได%ครั้งนี้
เปDนอันยกเลิก
๑๒. การบรรจุและแตงตั้ง
๑๑.๑ ผู%สอบแขงขันได%จะได%รับการบรรจุและแตงตั้งตามลําดับที่ในบัญชีผู%สอบแขงขันได%
โดยได%รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กําหนดเปDนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น ตามที่ระบุไว%ในข%อ ๑
๑๑.๒ กรมพัฒ นาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกไมประสงคจะรับโอน
ผู%สอบแขงขันได%ที่เปDนข%าราชการ หรือพนักงานของรัฐทุกประเภท ไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
๑๓. กรณีนํารายชื่อผูสอบแขงขันไดในตําแหนงหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป1นผูสอบแขงขันไดใน
ตําแหนงอื่น
กรณี ที่ส วนราชการอื่ น มี ตํ า แหน งว างในตํ า แหน งประเภทวิ ช าการ ระดั บ ปฏิ บั ติ การ
ซึ่งต%องการบุคคลที่มีวุฒิการศึกษาอยางเดียวกัน และมีความรู%ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมือน
หรื อใกล% เ คี ย งกั น กั บ ตํา แหน งที่ ได% มีการสอบแขงขั น และขึ้ น บั ญ ชีไว% ส วนราชการที่ มีตํ า แหน งว างสามารถ
นํารายชื่อผู%สอบแขงขันได%ในตําแหนงที่สอบครั้งนี้ไปขึ้นบัญชีเปDนผู%สอบแขงขันได%ในตําแหนงอื่นได% การนํา
รายชื่ อ ไปขึ้ น บั ญ ชี เ ปD น ผู% ส อบแข งขั น ได% ตํ า แหน งอื่ น ให% ถือ ว าเปD น การสอบครั้ งเดี ย วกั น กั บ การสอบครั้ ง นี้
โดยผู%สอบแขงขันได%มีสิทธิที่จะได%รับการบรรจุได%เพียงครั้งเดียวเทานั้น
กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกดําเนินการคัดเลือกด%วยความโปรงใส
ยุ ติ ธ รรม และเสมอภาค ดั งนั้ น หากมี ผู% ใ ดแอบอ% า งว าสามารถช วยเหลื อ ให% ท านได% รั บ การคั ด เลื อ ก หรื อ
มีพฤติการณ ในทํานองเดียวกันนี้ โปรดอยาได%หลงเชื่อ และแจ%งให%อธิบดีกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือกทราบด%วย
ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
(ลงชื่อ) ปภัสสร เจียมบุญศรี
(นายปภัสสร เจียมบุญศรี)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก

