
(สําเนา) 

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน 
เรื่อง  รายช่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1                           
กําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 

ในตําแหน่งนักวิชาการเกษตร นักวิชาการเกษตร (ด้านผลิตและเก็บรักษาจุลินทรีย์) นักวิชาการเกษตร 
(ปฏิบัติงานศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและนํ้า อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา) นักวิชาการเผยแพร่ นักวิชาการ

คอมพิวเตอร์ นักวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติงานศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและนํ้า อําเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา) เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ นิติกร และเจ้าหน้าที่ธุรการ 

(ปฏิบัติงานศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและนํ้า อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา) 
 

    

ตามท่ีได้มีประกาศกรมพัฒนาที่ดิน ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือ
เลือกสรรเป็นพนักงานราชการท่ัวไปในตําแหน่งนักวิชาการเกษตร นักวิชาการเกษตร (ด้านผลิตและเก็บรักษา
จุลินทรีย์) นักวิชาการเกษตร (ปฏิบัติงานศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและนํ้า อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา) 
นักวิชาการเผยแพร่ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติงานศูนย์วิจัยการอนุรักษ์
ดินและนํ้า อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา) เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  
นิติกร และเจ้าหน้าที่ธุรการ (ปฏิบัติงานศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและนํ้า อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา) 
ซึ่งจะประกาศรายช่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันที่ 9  
สิงหาคม 2563  น้ัน 

กรมพัฒนาที่ดิน จึงขอประกาศรายช่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ     
และสมรรถนะ ครั้งที่ 1  กําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะดังต่อไปน้ี 

(ก) รายชื่อผู้สมัครเข้ารบัการประเมินความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ 
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศน้ี  

(ข) กําหนดวัน เวลา และสถานทีป่ระเมินความรู้ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ   
ให้ผู้สมัครเข้ารบัการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ตามวัน เวลา 
และสถานที ่ในตารางสอบ ดังน้ี 
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นักวิชาการเกษตร นักวิชาการเกษตร (ด้านผลิตและเก็บรักษาจุลินทรีย์) นักวิชาการ
เกษตร (ปฏิบัติงานศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ํา อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา) และเจ้าหน้าที่
ระบบงานคอมพิวเตอร์  

ความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ 

และวิธกีารประเมิน ครั้งที่ 1 
วัน เวลา และสถานทีป่ระเมิน เลขประจําตัวผู้สมัคร อุปกรณท์ีใ่ช ้

ในการสอบ 

ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
สําหรับตําแหน่ง 
โดยวิธีการสอบข้อเขียน 

วันอาทิตย์ ที่ 9 สิงหาคม ๒๕63 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.3๐ น. 
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
(TBC)  
ถนนพหลโยธิน 
ตรงข้ามกรมทหารราบที่ 11 ทม.รอ.  
แขวงอนุสาวรีย์ 
เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร 

ตามผังที่น่ังสอบ 
แนบท้ายประกาศ 

 

- ปากกานํ้าเงิน 
- ยางลบหมึก 
- นํ้ายาลบคําผดิ 
 

    

 

นักวิชาการเผยแพร่ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ 
(ปฏิบัติงานศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ํา อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา) เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย 
นิติกร และเจ้าหน้าที่ธุรการ (ปฏิบัติงานศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ํา อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา) 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ 

และวิธกีารประเมิน ครั้งที่ 1 
วัน เวลา และสถานทีป่ระเมิน เลขประจําตัวผู้สมัคร อุปกรณท์ีใ่ช ้

ในการสอบ 

ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
สําหรับตําแหน่ง 
โดยวิธีการสอบข้อเขียน 
 
 

วันอาทิตย์ ที่ 9 สิงหาคม ๒๕63 
เวลา 13.๐๐ – ๑5.3๐ น. 
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
(TBC)  
ถนนพหลโยธิน 
ตรงข้ามกรมทหารราบที่ 11 ทม.รอ.  
แขวงอนุสาวรีย์ 
เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร 
 

ตามผังที่น่ังสอบ 
แนบท้ายประกาศ 

 
 

- ปากกานํ้าเงิน 
- ยางลบหมึก 
- นํ้ายาลบคําผดิ 
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(ค)  ระเบียบปฏิบตัเิกี่ยวกบัการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
 ใหผู้้สมัครปฏบิตัติามระเบียบ ดังนี ้
๑.  แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ 

กระโปรงหรือกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อกางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้า
หุ้มส้นและประพฤติตนเป็นสุภาพชน 

๒.  เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบวันเวลา สถานที่ในการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

๓.  ต้องนําบัตรประจําตัวสอบผู้สมัคร และบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรที่ทาง
ราชการออกให้ไปในวันประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหน่ึง 
กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ อาจพิจารณาไม่
อนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะก็ได้ 

๔.  การเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบ
ข้อเขียน ต้องปฏิบัติดังน้ี 

 ๔.๑   ห้ามนําเคร่ืองมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบ  
 ๔.๒   ควรไปถึงสถานที่ประเมินก่อนเริ่มเวลาประเมินไม่น้อยกว่า ๑ ช่ัวโมง เพ่ือคัด

กรองตรวจวัดอุณหภูมิและให้ปฏิบัติตนตามข้อปฏิบัติในการสอบเพ่ือเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจาก
กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินแล้ว 

 ๔.๓   ต้องเช่ือฟัง และปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่
ควบคุมการประเมินโดยเคร่งครัด 

 ๔.๔   ต้องเข้าประเมินกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดําเนินการประเมินกําหนดให้
เท่าน้ัน 

 ๔.๕   ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กําหนดเร่ิมสอบในตารางการ
ประเมินไปแล้ว ๓๐ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 

 ๔.๖   ผู้มาสอบจะต้องเข้ารับการประเมินตามตําแหน่งที่สมัคร และตามวัน เวลา 
ที่กําหนดในตารางการประเมิน ผู้ที่เข้ารับการประเมินผิดตําแหน่งจะถูกปรับ ให้ตกและไม่มีสิทธิเข้ารับการ
ประเมินตําแหน่งที่สมัครอีก 

 ๔.๗   ผู้ เข้ ารับการประเมินจะต้องน่ังประเมินตามท่ี น่ังและห้องประเมิน 
ที่กําหนดให้ ผู้ใดน่ังผิดที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะใดจะไม่ได้รับคะแนน
สําหรับความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะน้ัน 

 ๔.๘   เขียนช่ือ – นามสกุล ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่สอบ 
ตําแหน่งที่สมัครและเลขประจําตัวผู้สมัครเฉพาะในที่ที่กําหนดให้เท่าน้ัน 

  ๔.๙   เมื่ออยู่ในห้องประเมินขณะประเมินต้องไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้ารับการ
ประเมินอ่ืน หรือบุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้องประเมิน เว้นแต่จะได้รับอนุญาต และอยู่ในความดูแลของ
กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินฯ 

 ๔.๑๐  ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งกระดาษคําตอบน้ันแล้ว ต้องได้รับอนุญาต
จากคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินก่อน จึงจะออกจากห้องประเมินได้ 
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 ๔.๑๑   แบบทดสอบ  กระดาษคําตอบที่ ใ ช้ ในการประเมินจะนําออกจาก 
ห้องประเมินไม่ได้ เว้นแต่คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินอนุญาตเท่าน้ัน 
  ๔.๑๒   เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินให้หยุด
ทําคําตอบจะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องประเมินได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุม 
การประเมินได้อนุญาตแล้ว 

 ๔.๑๓   เมื่อสอบเสร็จ ต้องไปจากสถานที่ประเมินโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยัง
ไม่ได้เข้ารับการประเมินและต้องไม่กระทําการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังประเมินอยู่ 

๕.   ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบเก่ียวกับการประเมินน้ี หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายาม
ทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และ
คณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรอาจจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้ 

๖. ผู้ใดไม่มาภายในกําหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธ์ิเข้ารับการ 
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งน้ี 

 (ง)   กรมพัฒนาที่ดินจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ        
และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ทางเว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน http://www.ldd.go.th 
เลือกเมนู “สมัครงานกรมพัฒนาที่ดิน” หรือเข้าที่เว็บไซต์ https://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ “รับสมัคร
บุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในกรมพัฒนาที่ดิน” 

      ประกาศ  ณ  วันที่     30    กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 

(ลงนาม)                   เบญจพร  ชาครานนท์ 
 
 
 

 
                  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

(นางสาวเบญจพร ชาครานนท์) 
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 

สําเนาถูกต้อง 

 

(นายสันธิษณ์  ดิษฐ์อําไพ) 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 


