


 

 

 

 
ประกาศกองโรคไม่ติดต่อ 

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย 
 

  ด้วยกองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค จะดำเนินการสอบเพ่ือคัดเลือกลูกจ้างโครงการพัฒนา
นโยบายป้องกันและจัดการโรคอ้วน พ.ศ.2565 จำนวน 1 ตำแหน่ง ระยะเวลาในการทำงาน 5 เดือน ตั้งแต่
วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 30 พฤศจิกายน 2565  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ชื่อตำแหน่งและอัตราเงินเดือน 
   ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย  จำนวน 1 ตำแหน่ง  อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 21,000.- บาท พิจารณาเพ่ิม  
ตามความสามารถภาษาอังกฤษและประสบการณ์  

2. คุณสมบัตแิละลักษณะงานเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร 
2.1 คุณสมบัติ 
(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ป ี
(3) สำเร็จการศึกษาได้รับวุฒิปริญญาโท วิทยาศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ หรือรัฐศาสตร์

คุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  
(4) สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office Word, Excel, Power point และ

โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ  
(5) มีประสบการณ์ในการทำวิจัย หรือวิทยานิพนธ์ 
(6) มีประสบการณ์ในการทำงานหรือฝึกงาน อย่างน้อย 1 ปี 
(7) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(8) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
(9) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(10) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิด

ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ 
2.2 ลักษณะงานเฉพาะของตำแหน่ง 
(1) ทำงานด้านวิชาการสาธารณสุข ทบทวนวรรณกรรม เรียบเรียงจัดทำข้อมูลสถานการณ์

โรคอ้วน และข้อเสนอการอภิบาลระบบการป้องกันและจัดการโรคอ้วนในระดับประชากร  
(2) ใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้าและสืบค้นเอกสาร อ่าน สรุปความ และร่างรายงานอย่างย่อ 
 



 
 
 
(3) จ ัดทำกรอบ outcome framework (Health and economic framework) จ ัดทำ

เอกสารเชิงนโยบาย 
(4) งานอื ่นๆที ่ได ้ร ับมอบหมาย สำหรับการกำกับและติดตามผลการจัดการโรคอ้วน  

ระดับประชากร 
3. วัน เวลา สถานที่รับสมัคร 

   ให ้ผ ู ้ประสงค ์จะสม ัครสอบคัดเล ือก ย ื ่นใบสม ัครทางไปรษณีย ์อ ิ เล ็กทรอนิคส์  (E-mail) 
co.ncd2018@gmail.com พร้อมทั้งกรอกข้อมูลใบสมัครออนไลน์ตามคิวอาร์โค้ด ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน  
– 17 มิถุนายน 2565 เวลา 12.00 น. 

4. เอกสารและหลักฐานที่ส่งเพื่อสมัคร 
   ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ยื่นเอกสารและหลักฐาน ต่อไปนี้ 

(1) ใบสมัคร สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.thaincd.com/ 
(2) ประวัติโดยย่อ (CV) 
(3) ใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา 
(4) ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) 

5. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก(สัมภาษณ์) 
   แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ โดยการตอบกลับตามที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิคส์ (E-mail)  

ที่แจ้งให้ไว้ ภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 16.00 น.  
6. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก(สัมภาษณ์) 

   กำหนดการสอบคัดเลือก (สัมภาษณ์) วันที ่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30-12.00 น.  
ผ่านระบบ Zoom Application  

7. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เว็บไซต์ http://www.thaincd.com/ 

8. การรายงานตัวและปฏิบัติงาน 
      ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก รายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงานตามที่กลุ่มพัฒนาความร่วมมือในประเทศ 

และระหว ่างประเทศ กองโรคไม ่ต ิดต ่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณส ุข จ ังหว ัดนนทบ ุรี   
กำหนดวันที่ 1 กรกฏาคม 2565 หรือตามที่ตกลงกัน 

 
   ประกาศ ณ วันที่       มิถุนายน  พ.ศ. 2565 
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ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย 
ของส่วนราชการ กองโรคไม่ติดต่อ 

 
 

1. ช่ือ – สกุล                      
2. สัญชาติ                      เช้ือชาติ                         ศาสนา        

           เกิดวันที่      เดือน                         พ.ศ.          อายุ             ปี          เดือน (นับถึงวันสมัคร) 
3. ที่อยู่ปจัจบุัน                                                                                 

                                                              โทรศัพท์      
4. การศึกษาระดบัปริญญาตร ี

วุฒิการศึกษา                                 สาขา                                    
สถาบัน              เกรดเฉลี่ย                                        . 

5. การศึกษาระดบัปริญญาโท 
วุฒิการศึกษา                                 สาขา                                     
สถาบัน              เกรดเฉลี่ย                                         . 

6. ความรู้ความสามารถพเิศษ  
-                                                                                                             
-                                                                                                             
 -                                                                                                             

7. ระดับความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ                                               
TOEFL .                  ป ี                    .          
IELTS                     ป ี                     .   
อื่นๆ                        ป ี                    .   

8. ประสบการณ์การทำงาน 
                                                                                                             
                                                                                                            
                                                                                                             
                                                                                                            
                                                                                                            
                                                                                                             

9. สถานที่ทำงานปจัจุบัน/สุดท้าย                                                                                                                                                                      
10.ข้าพ เจ้ าขอสมัครเป็ นลูกจ้ างโครงการ ในตำแหน่ ง ลู กจ้างชั่ วคราวผู้ช่ วยนั ก วิจัย  อัตราค่าจ้ าง 
เดือนละ   21,000   บาท  

 

รูปถ่าย 

ขนาด 2 ซม. 



11. ข้าพเจ้ายินยอมที่จะอยู่ปฏิบัตริาชการในตำแหนง่ตามข้อ 10 ตั้งแต่วันที่ตามที่ตกลงกัน และข้าพเจ้าปฏิบัติงาน
จนครบสัญญาจ้าง หรือจนกว่าทางราชการจะสั่งเลกิจ้างข้าพเจ้า 

12. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายด้วยความขยันขันแข็ง มีความซื่อสัตย์ สุจริต  
และจะใช้สติปัญญากำลังเต็มความสามารถ 

13. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ วินัยของทางราชการ และกฎระเบียบของหน่วยงาน  
ที่รับข้าพเจ้าเข้าทำงานโดยเคร่งครัด หากข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่ผิด กฎ ระเบียบแบบแผนของทางราชการ
หรือของหน่วยงาน ข้าพเจ้ายินดีรับโทษทัณฑ์ตามควรแก่กรณีทุกประการ 

14. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่เคยต้องโทษ หรือถูกลงโทษทางวินัย ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนสามัญ 

15. ในการทำงานในตำแหน่งดังกล่าวนี้ ข้าพเจ้าไม่มี ข้อผูกพันกับทางราชการที่จะเรียกร้องสิทธิอันใดนอกจาก
ค่าจ้างในส่วนที่ข้าพเจ้าจะพึงได้รับตามจำนวนเงินในข้อ 10 หรือตามแต่ทางหน่วยงานจะได้ให้ความสงเคราะห์
เพิ่มเติมอื่นใดเป็นพิเศษ 

16. ข้าพเจ้าขอรบัรองและให้คำสัตยป์ฏิญาณว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นนั้นเป็นความจริงทกุประการ 
 

ลงช่ือ                                  ผู้สมัคร 
        (                                             ) 
ลงวันที่                                                 . 

 
 

 
 
ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราวผู้ช่วยนักวิจัย 
ของส่วนราชการ กองโรคไม่ติดต่อ 
 
 

 

 

 

https://forms.gle/7EfraEEoPtUTSLoR7 

 


