
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

รายละเอียดเกี่ยวกับการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ  
ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในต าแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ  

ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
---------------------------------------------- 

 

      1. การประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งโดยวิธีการสัมภาษณ์ โดยมีการเขียนบทความเพ่ือประกอบ 
การสัมภาษณ์ ซึ่งจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง และก าหนดวัน เวลา 
และสถานที่ เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งภายในวันที่  29 มีนาคม 2562 ทางเว็บไซต์ 
กองการเจ้าหน้าที่ http://office.cpd.go.th/personnel หรือ http://www.cpd.go.th หัวข้อ รับสมัครงาน   
  ส าหรับเกณฑ์การตัดสินผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนการประเมิน    
ความเหมาะสมกับต าแหน่งรวมทั้งสิ้นไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
 

 ๒. ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ  
      (๑) ร่วมศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะความคิดเห็นในการก าหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ในการ
เผยแพร่ ข่าวสารและความรู้ เพ่ือให้การปรับปรุงด้านการเผยแพร่ของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น 

     (๒) ร่วมศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลทางวิชาการและวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพ่ือใช้ประกอบในการ
จัดท าแผนงานโครงการและการเผยแพร่กิจกรรม ความรู้ ของหน่วยงาน 

     (๓) ร่วมศึกษาวิจัย ด้านการเผยแพร่กิจกรรมข่าวสาร ความรู้ และสรุปผลการศึกษา เพ่ือใช้ประกอบ  
ในการก าหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการด าเนินงานเผยแพร่กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้ของ
หน่วยงาน และเผยแพร่แก่หน่วยงานอื่น 

     (๔) ส ารวจ รวบรวม วิเคราะห์ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือใช้ในการก าหนด
ยุทธศาสตร์ โครงการด าเนินงานเผยแพร่กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้ 

     (๕) เรียบเรียงข่าวสาร บทความ จัดท าสื่อเผยแพร่แก่กลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อ และช่องทางการเผยแพร่ต่างๆ 

     (๖) ด าเนินการเผยแพร่กิจกรรม ความรู้ และประสานงานการเผยแพร่กับหน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติแก่ประชาชนเกี่ยวกับความรู้และข่าวสารผลงานของหน่วยงานผ่านสื่อและ
ช่องทางการเผยแพร่ต่างๆ 

     (๗) ก ากับดูแลการเผยแพร่กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้ เพ่ือให้ เกิดประสิทธิภาพ และเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย 

     (๘) ร่วมด าเนินการประเมินผล การด าเนินงานเผยแพร่กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้ เพ่ือปรับปรุงการ
ด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

     (๙) จัดท าระบบและฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการเผยแพร่กิจกรรม ข่าวสาร 
ความรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

     (๑๐) ประสานงานท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

     (๑๑) ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ข้อมูล ข้อเท็จจริง ค าปรึกษา แนะน า แก่บุคคลภายนอกหรือหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจ และเป็นประโยชน์แก่บุคคลทั่วไป 
 

 ๓. จ านวนต าแหน่งว่างครั้งแรก จ านวน 2 อัตรา สังกัดกลุ่มเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ส านักพัฒนาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ อัตราเงินเดือน ๑5,0๐๐ – ๑6,๕0๐ บาท ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไป
ตามประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ 
ตามช่วงเงินเดือน ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
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 4. วิธีการสมัครเข้ารับการประเมิน 
      ๔.๑ การสมัครด้วยตนเอง ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

- แสดงบัตรประจ าตัวประชาชน 
            - รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับถึงวันสมัคร) จ านวน ๑ รูป (ติดในใบสมัคร) 
                - ส าเนาปริญญาบัตรหรือส าเนาหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ และส าเนาระเบียน
แสดงผลการศึกษาฉบับภาษาไทย (Transcript of Records) จ านวนอย่างละ 2 ฉบับ 
       - ส าเนาใบรับรองผลการสอบผ่านภาค ก. ของส านักงาน ก.พ. จ านวน 1 ฉบับ 
                - ใบรับรองแพทย์ซ่ึงออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันรับสมัคร จ านวน 1 ฉบับ 

      - ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ - นามสกุล
ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เอกสารส าคัญทางทหาร (สด.8, สด.9 หรือสด.43) จ านวน ๑ ฉบับ  
                ทั้งนี้ ส าเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” พร้อมลงลายมือชื่อก ากับ 

       ๔.๒ การสมัครโดยทางไปรษณีย์ ผู้สมัครต้องด าเนินการดังนี้ 
      ๔.๒.๑ กรอกข้อความในใบสมัครด้วยลายมือของตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งติดรูปถ่าย 

ขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับถึงวันสมัคร) และลงลายมือชื่อในใบสมัคร 
      ๔.๒.๒ จัดเตรียมหลักฐานต่างๆ ดังนี้ 
           - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 

                     - ส าเนาปริญญาบัตรหรือส าเนาหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ และส าเนา
ระเบียนแสดงผลการศึกษาฉบับภาษาไทย (Transcript of Records) จ านวนอย่างละ 2 ฉบับ 
            - ส าเนาใบรับรองผลการสอบผ่านภาค ก. ของส านักงาน ก.พ. จ านวน 1 ฉบับ 
                     - ใบรับรองแพทยซ่ึ์งออกใหไ้ม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันรับสมัคร จ านวน 1 ฉบับ 

           - ส าเนาหลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ - 
นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เอกสารส าคัญทางทหาร (สด.8, สด.9 หรือสด.43) จ านวน ๑ ฉบับ 
                 ทั้งนี้ ส าเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” พร้อมลงลายมือชื่อก ากับ 
       4.2.3 ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆ ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ไปยัง กลุ่มสรรหาและ 
บรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ อาคาร ๑ ชั้น ๕ เลขที่ ๑๒ ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา  
เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ 

    4.3 ก าหนดรับสมัครระหว่างวันที่  20 - 22 มีนาคม 2562 กรณีสมัครทางไปรษณีย์จะถือวันที่ที่ท าการ
ไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับจดหมายของผู้สมัครเอกสารสมัครที่ส่งภายหลังวันปิดรับสมัครจะไม่ได้รับการพิจารณา 

5. ให้น าบัตรประจ าตัวประชาชนไปในวันประเมินทุกครั้ง 
 

6. ผู้ที่ไม่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง หรือสมัครเข้ารับการประเมินแล้ว  
แต่ไม่ได้รับการคัดเลือก ยังคงมีชื่ออยู่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งเดิมและมีสิทธิอยู่ตามเดิม 
 

7. ผู้ที่ได้รับแจ้งให้สมัคร หรือผู้สมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง หรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกใน    
ต าแหน่งที่ประเมินนี้ ผู้ใดถูกยกเลิกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งที่ใช้เพ่ือการคัดเลือกบรรจุหรือได้รับ    
การเรียกตัวและได้แจ้งความจ านงเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วว่าจะรับการบรรจุ  หรือได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง    
ในต าแหน่งที่ใช้เพ่ือการคัดเลือกบรรจุ หรือในต าแหน่งอ่ืนๆ ของการสอบครั้งเดียวกันกับต าแหน่งดังกล่าว ผู้นั้น    
หมดสิทธิเข้ารับการประเมิน หรือหมดสิทธิที่จะเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก หรือหมดสิทธิ ที่จะได้รับการบรรจุและ    
แต่งตั้งในต าแหน่งที่ประเมินนี้ แล้วแต่กรณี 
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8. ผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในต าแหน่งใหม่นี้ จะมีสิทธิได้รับการบรรจุก็ต่อเมื่อผู้นั้นยังไม่ถูกยกเลิก    
การข้ึนบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
 

9. บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในต าแหน่งใหม่นี้ ให้ใช้ได้จนถึงวันที่บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งเดิมยังไม่หมดอายุ    
หรือยังไม่ถูกยกเลิก 
10. กรมส่งเสริมสหกรณ์ไม่ประสงค์จะรับโอนผู้ที่เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภท ซึ่งได้ขึ้นบัญชี
เป็นผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกในต าแหน่งที่ประเมินนี้ 
 

11. ผู้ที่ต้องการรายละเอียดเพ่ิมเติมให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของกลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่        
กรมส่งเสริมสหกรณ ์โทร. 0 2281 8250, 0 2628 5513 ก่อนวันท าการประเมิน 
 

--------------------------------------------------  



               เลขประจําตัวเข้ารับการประเมิน….................. 
 

ใบสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง 
 
เรียน   อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 

 ด้วยข้าพเจ้าสอบแข่งขันได้ในตําแหน่ง ………….…………................................................................... 
ลําดับท่ี.......................ตามประกาศผลการสอบแข่งขันของ………………..……..……................................................... 
ลงวันท่ี...............เดือน........................................พ.ศ....................มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง 
................................…….…….….................................ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ จึงขอแจ้งรายละเอียดเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี ้
 

  1. ประวัติส่วนตัว 
 ชื่อ – นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)......................................……………………..…………..….....................สัญชาติ.............................. 
 เกิดวันท่ี..………......เดือน.……....…..….................พ.ศ..…………............อายุ..…...........ปี….............เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
 เลขประจําตัวประชาชน vc         เกิดท่ีจังหวัด……..………….................................... 
      สถานท่ีอยู่อาศัยเป็นการถาวรและมีความคุ้นเคยมากท่ีสุดคือจังหวัด…………………………………………………………….……………………. 
 

  2. สถานท่ีติดต่อได้สะดวกรวดเร็ว 
 บ้านเลขท่ี.......………......หมู่ท่ี..................ตรอก/ซอย.………………............................ถนน.................................................................. 
      ตําบล/แขวง.........................……………....อําเภอ/เขต...............................................จังหวัด...............................................………...... 
      รหัสไปรษณีย์                     โทรศัพท์….......................................................E-mail....................………………...................... 
 

  3. ประวัติการศึกษา (ให้กรอกทุกวุฒิท่ีได้รับ และแนบสําเนาแสดงผลการเรียนเฉพาะวุฒิท่ีใช้สมัครเข้ารับการประเมินพร้อมใบสมัคร) 
 

วุฒิท่ีได้รับ สาขา/วิชาเอก คะแนนเฉลี่ย 
ตลอดหลักสูตร ชื่อสถานศึกษา พ.ศ. ท่ีสําเร็จ 

การศึกษา 
ม.6/ปวช.     

ปวท./ปวส./อนุปริญญา     

ปริญญาตรี     

ปริญญาโท     

กําลังศึกษาต่อ/อ่ืน ๆ     
 

  4. ประวัติการทํางาน/การฝึกอบรม 
 

สถานท่ีทํางาน/ 
ฝึกงาน ตําแหน่ง เงินเดือน ระยะเวลา 

พ.ศ. – พ.ศ. เหตุผลท่ีลาออก 

     

     
     

 

  5. ความรู้ความสามารถพิเศษ …………………………............................................................................................................................... 
................................................................................………………………………………………………..…............................................................... 
.......................................................................................................................……………………………………………..……………........................ 
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
      (ลงชื่อ)...................................................... ผู้สมัครเข้ารับการประเมิน 
                 ............/.................../….…........ 
 

 
รูปถ่าย 

ขนาด 1 นิ้ว 
ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี 


