
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
เรื่อง รายซื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏินัติการ 

และกำหนดวัน เวลา และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ตามที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรดำเนินการคัดเลือกบัญชีผู้สอบแข่งข้นได้ในตำแหน่ง 
นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการของกรมการจัดหางาน ซ่ึงประกาศข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งข้นได้เม่ือวันท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร น้ัน

บัดนี้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้แจ้งให้ผู้สอบแข่งข้นได้ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 
ปฏิบัติการของกรมการจัดหางาน ตั้งแต่สำดับที่ ๕๖ - ๖๕ สมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
ในตำแหน่งน ักจัดการงานทั่วไปปฏิบ ัต ิการของสำน ักงานเศรษฐกิจการเกษตรและการรันสมัครดังกล ่าว 
ได้เสร็จสิ้นแล้ว จ ึงขอประกาศรายซื่อผ ู้ม ีส ิทธิเข ้าร ับการประเม ินความเหมาะสมกับดำแหน่งในตำแหน่ง 
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการ 
ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ดังนี้

รายซื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

เลขประจำตัวเข้ารับการประเมิน เลขประจำตัวสอบ ซ่ือ - ซ่ือสถุล
ความเหมาะสมกับตำแหน่ง แข่งข้นในบัญชีเดิม
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จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเขึ้อไวรัสโคโรนา ๒0๑๙ (COVID-®๙) โดยเฉพาะ 
ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยู่ในความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะวิกฤติด้านสาธารณสุข เพื่อเป็น 
การบีองกัน และลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเขึ้อไวรัสโคโรนา ๒ 0๑๙ (COVID-®๙) มิให้ส่งผล 
กระทบต่อสุขภาพของผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
จึงกำหนดการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการโดยการสอบ 
สัมภาษณ์ผ่านสื่ออ ิเล ็กทรอนิกส์โปรแกรม Z oom  Cloud M eeting ตามวัน เวลา และระเบ ียบเก ี่ยวก ับ 
การเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งที่ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันท่ี fV ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

4 >
(นายฉันทานนห้ วรรณเขจร) 

เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจก,ารเกษต*



กำหนดวัน เวลา และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ลงวันที่ rl ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

การประเม ินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งน ักจัดการงานทั่วไปปฏิบ ัต ิการของ 
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จะใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom  
Cloud M eeting โดยให้ผู้เช้าสอบปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบสัมภาษณ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพซน 
๒. เป็นหน้าที่ของผู้เช้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานท่ีสอบ 
๓. ต้องแสดงบัตรประจำตัวประขาขน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือใบอนุญาต 

ขับรถ หรือหนังสือเดินทาง (passport) ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประขาขน ๑๓ หลักซัดเจน เพื่อยืนยัน 
ตัวตน ในการสอบ ทั่งนี้ หากเลขประจำตัวประซาซน ๑๓ หลัก ท ี่ปรากฏในเอกสารตังกล่าว ไม่ตรงกับ 
ฐานข้อมูลการสมัครสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ

๔. กำหนดวัน เวลา ในการเช้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

วัน และเวลา เลขประจำตัวเข้ารับการประเมินฯ การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
วันจันทร์ท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๔๖๔ 

เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
๑๐๐๑ — ๑๐๐๖ สอบสัมภาษณ์ออนไลน์

ผ่านโปรแกรม Z oom  Cloud Meeting

๔. การปฏิบัติสำหรับการประเมินความเหมาะสมของผู้เช้าสอบ (การสอบสัมภาษณ์) ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์

๔.๑ ต้องเตรียมอุปกรณ์ที่สามารถสื่อสารไต้ทั่งภาพและเสียง รวมทั่งดาวน์โหลดโปรแกรม 
ที่ใข้ในการสอบสัมภาษณ์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom  Cloud Meeting)

๔.๒ ตรวจสอบสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้มีความพร้อม สามารถใช้งานไต้ และสถานที่ที่'1ช้ 
ในการสอบสัมภาษณ์ต้องเป็นพื้นที่ป ีดที่ไม่มีบ ุคคลอื่นเช้าออกในบริเวณตังกล่าว และมีแสงสว่างเพียงพอ 
เพื่อให้สามารถเห็นหน้าและได้ยืนเสียงของผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ไต้อย่างซัดเจน

๔.๓ ต้องแสดงตัวตนโดยการแสดงเอกสารตามข้อ ๓ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
๔.๔ ให้ผู้เช้าสอบเช้าสู่ระบบ Application Line เพื่อรายงานตัว และเช้าสู่ระบบ ZOOM 

เพื่อเช้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตามขั้นตอน ตังนี้

ขั้นตอน รายละเอียด
ขั้นตอนท่ี ๑ - ให้ผู้มีสิ'ทธิสอบสัมภาษณ์ Scan QR Code ที่ปรากฏด้านล่างนี้
การรายงานตัวผ่าน เพื่อเช้าร่วมกลุ่มไลน์ “นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สศก.”
Application Line เร่รi®  โดยให้ตั้งขื่อ Profile ของท่าน เป็นเลขประจำตัว
เพื่อเช้ารับการประเมิน ^ ร  เช้ารับการประเมินฯ และขื่อ-สกุลจริงภาษาไทย
ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ^ c j S f s i s  (ตามน่ระกาตรายขื่อ01) เจํม
(สอบสัมภาษณ์) “ 1000 นายเศรษฐกิจ การเกษตร”

- รายงานตัวผ่าน Application Line เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 
ในวันจันทร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๔๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.



- ๒ -

ขั้นตอน รายละเอียด
ขั้นตอนท่ี ๒
การรอก่อนเข้าห้องประเมิน 
ความเหมาะสมกับดำแหน่ง 
(สอบสัมภาษณ์)
Waiting Room

- เมื่อรายงานตัวเสร็จแล้วให้ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เข้าระบบ ZOOM 
ตาม M eeting ID และ Passcode ที่ได้รับแจ้งทาง Application Line 
กลุ่ม “นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สศก.”ก่อนเวลาสัมภาษณ์ที่กำหนด 
เพื่อเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับดำแหน่ง และรอจนกว่าจะถึง 
เวลาสอบสัมภาษณ์
- เมื่อถึงเวลา เจ้าหน้าที่ (Host) จะเป็นผู้อนุมัติให้ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ 
เข้าไปยังห้องสอบ เพื่อเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับดำแหน่ง 
(สอบสัมภาษณ์) โดยเรียงสำตับตามเลขประจำตัวเข้ารับการประเมินๆ

ขั้นตอนท่ี ๓
การเข้าห้องสอบเพื่อเข้ารับ 
การประเมินความเหมาะสม 
กับดำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) 
M eeting room

- ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์จะเข้าห้องสอบสัมภาษณ์ไต้ คร้ังละ ๑ คน 
โดยรอการเรียกเข้าจากเจ้าหน้าที่ (Host)
- เมื่อประเมินความเหมาะสมกับดำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เสร็จแล้ว 
จะต้องใต้รับอนุญาตจากกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ
จึงจะออกจากห้องสอบไต้ โดยกด Leave M eeting ออกจากโปรแกรม 
Z oom  Cloud Meeting

๕.๕ หากไม่รายงานตัวภายในวันและเวลาที่กำหนด หรือประสบข้อขัดข้องในการใช้งาน 
โปรแกรม Z oom  Cloud M eeting จนไม ่อาจดำเน ินการต ่อไป และไม ่แจ ้งให ้ทางสำน ักงานเครษฐก ิจ 
การเกษตรทราบ ภายในวันและเวลาที่ผู้เข้าสอบรายนั้นๆ เข้าสอบสัมภาษณ์ จะถือว่าสละสิทธิในการเข้ารับ 
การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในครั้งนี้

๕.๖ ต้องเซื่อฟ้งและปฏิบัติตามคำสั่งของกรรมการประเมินความเหมาะสมฯ และเจ้าหน้าที่ 
ดำเนินการสอบโดยเคร่งครัด

๕.๗ การกระทำอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบสัมภาษณ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องไต้รับ 
การยินยอมหรือไต้รับอนุญาตจากกรรมการประเมินความเหมาะสมฯ หรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบเท่านั้น

๕.๘ ห ้าม กระทำการหร ือม ีพฤต ิกรรมอ ัน เป ็นการท ุจร ิตในการสอบส ัมภาษณ ์ผ ่าน  
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ผู้อื่นเข้าสอบแทนตน หรือใส่ภาพพื้นหลัง (Background) หรือบันทึก ท0าซํ้า ตัดแปลง 
เผยแพร ่ เส ียง ภาพ ห ร ือท ั้ง เส ียงและภาพ  ไม ่ว ่าส ่วนใดส ่วนหน ึ่งหรือท ั้งหมดในขณะทำการประเม ิน 
ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลระหว่าง 
ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับดำแหน่งกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเท่านั้น หากผู้ใดฝ่า'ผืเน 
จะถือว่ากระทำทุจริต

๕.๙ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมๆ จะต้องพร้อมรับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ 
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร หรือคณะกรรมการประเมินความเหมาะสมฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวัน 
และเวลาที่กำหนด



- ๓ -

๖. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจะมีการบันทึกเสียงและภาพของผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน 
ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เพื่อเป็นหลักฐาน 
ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งดังกล่าว

๗. การประกาศรายซื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
สำน ักงาน เศรษฐก ิจการเกษตรจะป ระกาศรายซ ื่อผ ู้ใด ้ร ับ การด ัด เล ือกใน ตำแห น ่ง 

น ักจัดการงานทั่วไปปฏิบ ัต ิการ ภายในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ทางเว ็บไซต์ของสำนักงานเศรษฐกิจ 
การเกษตร https://w vvw .oae.go.th หัวข้อ “ประกาศรับสมัครงาน”

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริต จะไม่ได้รับ 
อนุญาตให้เข้าสอบ หรือให้ยุติการสอบ และคณะกรรมการประเมินความเหมาะสมฯ อาจพิจารณาให้เป็นผู้ไม่มี 
สิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมฯ

https://wvvw.oae.go.th

