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คานา
ก.พ. เดຌ ก าหนดหลั ก กณฑ์ วิ ธี ก าร ละงืไ อ นเขการสอบข ง ขั น เวຌ ต ามหนั ง สื อ
สานัก งาน ก.พ. ทีไ นร ํ์์๐/ว ํ๓ ลงวัน ทีไ ํํ ธัน วาคม ๎๑๑๒ รืไอ ง การสรรหาดย
การสอบขงขันพืไอบรรจุบุคคลขຌารับราชการ ดยเดຌจัดทาคูมือการสรรหาละลือกสรรบุคคล
ขຌารับราชการ ละผยพร฿หຌสวนราชการมืไอปี ๎๑๑๓ ซึไงสานักงาน ก.พ. เดຌรับ ขຌอนะนา
จากสวนราชการทีไป็นประยชน์ตอการปรับปรุงคูมือ฿หຌสมบูรณ์ยิไงขึๅน ประกอบกับปัจจุบันเดຌมี
การปรับปรุงกຌเขหลักกณฑ์ วิธีการ ละงืไอนเขการสอบขงขันดยหนังสือสานักงาน ก .พ.
ทีไ นร ํ์์๐/ว ๏ ลงวัน ทีไ ํ๑ กุม ภาพัน ธ์ ๎๑๒ํ รืไอ ง การกຌเ ขพิไม ติม การสรรหาดย
การสอบขงขันพืไอบรรจุบุคคลขຌารับราชการตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ทีไ นร ํ์์๐/ว ํ๓
ลงวันทีไ ํํ ธันวาคม ๎๑๒ํ สานักงาน ก.พ. จึงเดຌจัดทา คูมือการสรรหาละลือกสรรพืไอ
บรรจุ บุคคลขຌารับราชการ.:.การสอบขงขั น ฉบับนีๅ ขึๅน ดยปรับ ปรุงจากคู มือ การสรรหาละ
ลือกสรรบุคคลขຌารับราชการ ฉบับปี ๎๑๑๓ ฉพาะสวนทีไกีไยวขຌองกับการสอบขงขัน ละ
พิไ ม ติ ม นืๅ อ หาบางส ว น พืไ อ ช ว ย฿หຌ ส ว นราชการสามารถด านิ น การสรรหาบุ ค คลดยวิ ธี
การสอบขงขันเดຌถูกตຌองตามหลักกณฑ์ วิธีการ ละงืไอนเขทีไ ก.พ. กาหนด ละสอดคลຌองกับ
หลั ก การ฿นการสรรหาบุ ค คลขຌ า รับ ราชการตามพระราชบั ญ ญั ติ ระบี ย บขຌ า ราชการพลรือ น
พ.ศ. ๎๑๑ํ
สานักงาน ก.พ. หวังป็นอยางยิไงวา คูมือฉบับนีๅจะอานวยประยชน์กสวนราชการ
ตามสมควร ละหากมีขຌอคิดหในกีไยวกับนืๅอหาของคูมือทีไควรพิไมติม ปรด฿หຌขຌอนะนาเปยัง
ศูนย์สรรหาละลือกสรร สานักงาน ก.พ. พืไอประยชน์฿นการปรับปรุงคูมือ฿นอกาสตอเป
ศูนย์สรรหาละลือกสรร สานักงาน ก.พ.
กุมภาพันธ์ ๎๑๒๎

สารบัญ
หนຌา
คานา
บททีไ ํ

ควำมรูຌกีไยวกับกำรสรรหำละลือกสรรบุคคลขຌำรับรำชกำร

๎

บททีไ ๎

กำรสอบขงขันพืไอบรรจุบุคคลขຌำรับรำชกำร

๎๏

• หนังสือสำนักงำน ก.พ. ทีไ นร ํ์์๐/ว ํ๓ ลงวันทีไ ํํ ธันวำคม ๎๑๑๒

๏๑

รืไอง กำรสรรหำดดยกำรสอบขงขันพืไอบรรจุบุคคลขຌำรับรำชกำร
• หนังสือสำนักงำน ก.พ. ทีไ นร ํ์์๐/ว ๏ ลงวันทีไ ํ๑ กุมภำพันธ์ ๎๑๒ํ

๐๓

รืไอง กำรกຌดขพิไมติมกำรสรรหำดดยกำรสอบขงขันพืไอบรรจุบุคคลขຌำรับรำชกำร
ตำมหนังสือสำนักงำน ก.พ. ทีไ นร ํ์์๐/ว ํ๓ ลงวันทีไ ํํ ธันวำคม ๎๑๑๒
• ตัวอยำงคำสัไงตัๅงคณะกรรมกำรดำนินกำรสอบขงขัน

๐๔

• ตัวอยำงระบียบวำระกำรประชุมของคณะกรรมกำรดำนินกำรสอบขงขัน

๐๕

• ตัวอยำงผนดำนินกำรสอบขงขัน

๑ํ

• ตัวอยำงรำยละอียดผนปฏิบัติงำนสอบขงขัน

๑๎

• ตัวอยำงประกำศรับสมัครสอบขงขันหนกรณีทีไรับสมัครทำงอินทอร์นใต

๑๒

• ตัวอยำงประกำศรับสมัครสอบขงขันหนกรณีทีไสมัครดຌวยตนอง

๒๎

• ตัวอยำงหบสมัครสอบขงขัน

๒๓

• ตัวอยำงหบรับรองพทย์

๒๔

• ตัวอยำงคำรຌองขอสมัครสอบขงขัน

๒๕

• ตัวอยำงบัตรประจำตัวสอบ

๓์

• ตัวอยำงประกำศขยำยกำหนดวลำรับสมัครสอบขงขัน

๓ํ

• ตัวอยำงประกำศรำยชืไอผูຌสมัครสอบขงขัน

๓๎

• ตัวอยำงคำสัไงตงตัๅงจຌำหนຌำทีไดำนินกำรสอบหนกำรสอบขงขันพืไอวัดควำมรูຌ

๓๐

ควำมสำมำรถทีไหชຌฉพำะตำหนง

หนຌา
• ตัวอยำงประกำศกำหนดวัน วลำ สถำนทีไสอบ ละระบียบกีไยวกับกำรสอบ

๓๒

• ตัวอยำงสรุปผังทีไนัไงสอบ

๓๕

• ตัวอยำงผังทีไนัไงสอบ

๔์

• ตัวอยำงกำรจัดกองกลำง

๔ํ

• ตัวอยำงกำรติดประกำศกีไยวกับกำรสอบขงขัน

๔๎

• ตัวอยำงวิธีติดหมำยลขหຌองสอบ ผังทีไนัไงสอบ ละกำรจัดหຌองสอบ

๔๏

• ตัวอยำงรำยกำรประชำสัมพันธ์

๔๐

• ตัวอยำงหบลงชืไอผูຌขຌำสอบ

๔๓

• ตัวอยำงหบยุติกำรทำตอบ

๔๔

• ตัวอยำงคำสัไงตงตัๅงจຌำหนຌำทีไกรอกละรวมคะนน

๔๕

• ตัวอยำงประกำศรำยชืไอผูຌมีสิทธิขຌำสอบขงขันพืไอวัดควำมหมำะสมกับตำหนง

๕์

• ตัวอยำงซองคะนนสอบขงขันพืไอวัดควำมหมำะสมกับตำหนง

๕๎

• ตัวอยำงบบประมินบุคคลพืไอพิจำรณำควำมหมำะสมกับตำหนง

๕๏

• ตัวอยำงบัญชีกรอกละรวมคะนน

๕๐

• ตัวอยำงบันทึกรำยงำนผลกำรสอบขงขันตอหัวหนຌำสวนรำชกำรผูຌดำนินกำร

๕๑

สอบขงขัน
• ตัวอยำงประกำศกำรขึๅนบัญชีละกำรยกลิกบัญชีผูຌสอบขงขันดดຌ

๕๒

• ตัวอยำงหนังสือรำยงำน ก.พ. กีไยวกับกำรดำนินกำรสอบขงขันของสวนรำชกำร

๕๔

• ตัวอยำงรำยงำนกำรสอบขงขัน

๕๕

• ตัวอยำงหนังสือรียกผูຌสอบขงขันดดຌมำรำยงำนตัวพืไอรับกำรบรรจุ

ํ์ํ

• ตัวอยำงหบรำยงำนตัวขຌำรับรำชกำร

ํ์๎

• ตัวอยำงหนังสือตรวจสอบกำรสำรใจกำรศึกษำของผูຌสอบขงขันดดຌ

ํ์๏

• ตัวอยำงหนังสือตรวจสอบกำรสำรใจกำรศึกษำของผูຌสอบขงขันดดຌ
กรณีสำรใจกำรศึกษำจำกตำงประทศ
• หนวยงำนทีไมีหนຌำทีไตรวจสอบกำรสำรใจกำรศึกษำ

ํ์๐
ํ์๓

หนຌา

บททีไ ๏

• ตัวอยำงคำรຌองขออนุมัติขึๅนบัญชีผูຌสอบขงขันดดຌดวຌตำมดิม

ํ์๔

• ตัวอยำงประกำศกำรอนุมัติขึๅนบัญชีผูຌสอบขงขันดดຌดวຌตำมดิม

ํ์๕

ตัวอยำงหนังสือรับรองผลกำรสอบผำนกำรวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทัไวดปของ

ํํ์

สำนักงำน ก.พ.
บททีไ ๐

นวทำงปງองกันกำรทุจริตหนกำรสอบ

ํ๏๏

บททีไ ๑

ระบียบ ประกำศ ละหลักกณฑ์อืไน ๆ ทีไกีไยวขຌองกับกำรสอบขงขันพืไอบรรจุ

ํ๏๓

บุคคลขຌำรับรำชกำร
• ระบียบกระทรวงกำรคลังวำดຌวยกำรจำยงินคำตอบทนกำรสอบ พ.ศ. ๎๑๐๕

ํ๏๔

• ขຌอบังคับกระทรวงกำรคลังวำดຌวยกำรหักงินคำธรรมนียมกำรสอบขงขันบุคคล

ํ๐๏

ป็นจຌำหนຌำทีไของรัฐ
• หนังสือกระทรวงกำรคลัง รืไอง กำรบิกจำยคำตอบทนจຌำหนຌำทีไดำนินกำรสอบ

ํ๐๒

• ประกำศกระทรวงกลำดหม รืไอง กำรตรวจสอบอกสำรทำงทหำรกอนขຌำรับรำชกำร

ํ๐๓

หรือรับขຌำทำงำน
• หนังสือกรมสำรบรรณคณะรัฐมนตรีฝຆำยบริหำร ทีไ น.ว. ๔๑/๎๑์ํ

ํ๑๏

ลงวันทีไ ๎๓ มิถุนำยน ๎๑์ํ รืไอง พระภิกษุสงฆ์สมัครสอบขงขันขຌำรับรำชกำร
• คำสัไงมหำถรสมำคม รืไอง หຌำมพระภิกษุสำมณรรียนวิชำชีพ หรือสอบขงขัน
หรือสอบคัดลือกอยำงคฤหัสถ์ พ.ศ. ๎๑๏๔

ํ๑๑

บททีไ ํ

ความรูຌกีไยวกับการสรรหาละลือกสรรบุคคลขຌารับราชการ

๎

บททีไ ํ ความรูຌกีไยวกับการสรรหาละลือกสรรบุคคลขຌารับราชการ
ความหมายของการสรรหาละลือกสรร
กำรสรรหำละลือกสรรบุคคลขຌำรับ รำชกำรป็นภำรกิจทีไ สำคัญยิไ งของสวนรำชกำรพรำะป็ น
ภำรกิจทีไจะทำหหຌสวนรำชกำรดดຌบุคลำกรทีไมีควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ทักษะ ละคุณลักษณะอืไน ๆ ทีไหมำะสม
ขຌำมำปฏิบัติงำนหนตำหนงตำง ๆ ซึไงจะชวยหหຌกำรปฏิบัติงำนของสวนรำชกำรบรรลุปງำหมำยดดຌอยำงมีคุณภำพ
ละมีประสิทธิภำพ ดดยกำรทีไสวนรำชกำรจะดดຌบุคลำกรทีไมีควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ทักษะ ละคุณลักษณะอืไน ๆ
ทีไหมำะสมกับกำรปฏิบัติงำนดดຌพียงหดนัๅนขึๅนอยูกับควำมสำมำรถหนกำรสรรหำละลือกสรรบุคคลป็นสำคัญ
กำรสรรหำละลือกสรรบุคคลป็นกระบวนกำรทีไมีควำมตอนืไองสัมพันธ์กัน ดดยกำรสรรหำบุคคล
(Recruitment) หมำยถึง กระบวนกำรคຌน หำละจูงหจหหຌบุค คลทีไมีควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ทัก ษะ ละ
คุณลักษณะอืไน ๆ ทีไจำป็นตอกำรปฏิบัติงำนหดงำนหนึไงขຌำมำสมัครงำนกับสวนรำชกำร ซึไงหำกสวนรำชกำร
สำมำรถสวงหำละจูงหจผูຌสมัครทีไมีควำมรูຌควำมสำมำรถหหຌขຌำมำสมัครงำนกับสว นรำชกำรดดຌหนจำนวน
ทีไตຌองกำรละมีคุณสมบัติตำมทีไตຌองกำร จะสงผลตอประสิทธิภำพละประสิทธิผลของกำรลือกสรรบุคคลมำก
ยิไงขึๅน
กำรสรรหำบุคคลจึงป็ นกระบวนกำรสำคัญ หำกดำนิน กำรดดยดมมีกำรวำงผนอย ำงรอบคอบ
ดมมีกำรกำหนดคุณสมบัติของบุคคลทีไตຌองกำร ดมทรำบวำจะสวงหำบุคคลทีไตຌองกำรดดຌจำกหลงหดละจะขຌำถึง
บุ คคลหล ำนีๅ ดดຌอย ำงดร หำกทำตพียงประกำศรั บสมัครดดยระบุ คุ ณสมบั ติกวຌ ำง ๆ หรื อประชำสั มพันธ์ ทำง
สืไอประชำสัมพันธ์ทีไคยหชຌ อำจทำหหຌดดຌผูຌสมัครทีไดมมีคุณภำพพียงพอ หรือป็นกลุมทีไดมตຌองกำรหหຌมำสมัคร
ทัๅงนีๅ หนปัจจุ บันป็น ทีไยอมรับวำ กำรสรรหำบุ คคลทีไมีคุณภำพสูงหหຌขຌ ำรับรำชกำรดมหชรืไ องงำ ย
พรำะมีกำรขงขันพืไอดึงดูดกลุมบุคคลหลำนีๅจำกภำคสวนตำง ๆ กำรดำนินกำรสรรหำบุคคลจึงตຌองปรั บ
ทิศทำงดดยมุงนຌนกำรดำนินกำรสรรหำชิงรุก พืไอหหຌขຌำถึงกลุมปງำหมำยทีไตຌองกำรละสำมำรถดึงดูดบุคคล
ทีไมีคุณภำพหลำนีๅหหຌขຌำมำปฏิบัติงำนกับสวนรำชกำรหหຌมำกขึๅน
กำรลือกสรรบุคคล ิSelection) หมำยถึง กระบวนกำรพิจำรณำบุคคลทีไดดຌสรรหำมำลຌว พืไอลือก
หหຌดดຌบุคคลทีไหมำะสมทีไสุดดวຌ กำรลือกสรรบุคคลจึงป็นกระบวนกำรทีไยึดหลักกำรยกควำมตกตำงระหวำง
บุคคลหนดຌำนควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ทักษะ ละคุณลั กษณะอืไน ๆ ซึไงควำมตกตำงระหวำงบุคคลนีๅสำมำรถ
ทดสอบหรือวัดดดຌ ดดยมีสมมติฐำนวำ บุคคลทีไดดຌรับกำรลือกสรรขຌำมำปฏิบัติงำนหนสวนรำชกำรจะสำมำรถ
ปฏิบัติงำนดดຌดีกวำผูຌทีไดมดดຌรับกำรลือกสรร

๏

หลักการสรรหาละลือกสรรบุคคลขຌารับราชการ
พระรำชบัญญัติระบียบขຌำรำชกำรพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ บัญญัติดวຌดังนีๅ
มำตรำ ๐๎ ิํี กำรรับบุคคลพืไอบรรจุขຌำรับรำชกำรละตงตัๅงหหຌดำรงตำหนงตຌองคำนึงถึง
ควำมรูຌ ควำมสำมำรถของบุคคล ควำมสมอภำค ควำมป็นธรรม ละประดยชน์ของทำงรำชกำร
มำตรำ ๑๎ กำรสรรหำพืไอหหຌดดຌบุคคลมำบรรจุขຌำรับรำชกำรป็ นขຌำรำชกำรพลรือนสำมัญละ
ตงตัๅงหหຌดำรงตำหนงตຌองป็นดปตำมระบบคุณธรรมละคำนึงถึงพฤติกรรมทำงจริยธรรมของบุคคลดังกลำว
ตลอดจนประดยชน์ของทำงรำชกำร
สำระสำคัญของพระรำชบัญญัติระบียบขຌำรำชกำรพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ดังกลำว สรุปหลักกำรสรรหำ
ละลือกสรรบุคคลขຌำรับรำชกำรดดຌดังนีๅ
ํ. กำรสรรหำละลือกสรร ตຌองป็นดปตำมระบบคุณธรรม ดดยคำนึงถึงควำมรูຌ ควำมสำมำรถ
ควำมสมอภำค ควำมป็นธรรม ละประดยชน์ของทำงรำชกำร
๎. กำรสรรหำละลือกสรร ตຌองคำนึงถึงควำมสมอภำคหนดอกำส ดดยกำรปຂดดอกำสกบุคคลทีไ
มีคุณสมบัติอยำงดียวกันหหຌดดຌรับกำรลือกสรรชนดียวกัน
๏. กำรสรรหำละลือกสรร ตຌองดำนินกำรหหຌดดຌมำตรฐำนทัๅงหนดຌำนทคนิคละวิธีดำนินกำร
พืไอหหຌดดຌคนมีควำมรูຌ ควำมสำมำรถ มีคุณธรรม จริยธรรม ละคุณลักษณะทีไหมำะสมกับกำรปฏิบัติงำนหน
ตำหนงมำกทีไสุด
๐. กำรดำนินกำรสรรหำละลือกสรรหนทุกขัๅนตอนตຌองดปรงหส ยุติธรรม มีควำมสะดวก รวดรใว
ละประหยัดทัๅงตอผูຌสมัครละกำรดำนินกำร
๑. กำรสรรหำละลือกสรร ตຌองปຂดดอกำสหหຌผูຌสมัครมีดอกำสลือกงำน ละสวนรำชกำรมีดอกำส
ลือกคน
มำตรำ ๑๏ หงพระรำชบัญญัติระบียบขຌำรำชกำรพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ บัญญัติหหຌ กำรบรรจุ
บุคคลขຌำรับรำชกำรป็นขຌำรำชกำรพลรือนสำมัญ พืไอตงตัๅงหหຌดำรงตำหนงหด หหຌบรรจุละตงตัๅงจำก
ผูຌสอบขงขันดดຌหนตำหนงนัๅน ดดยบรรจุละตงตัๅงตำมลำดับทีไหนบัญชีผูຌสอบขงขันดดຌ
กำรสอบขงขัน กำรขึๅนบัญชีผูຌสอบขงขันดดຌ ละรำยละอียดกีไยวกับกำรสอบขงขันหหຌป็นดป
ตำมหลักกณฑ์ วิธีกำร ละงืไอนดขทีไ ก.พ. กำหนด ซึไง ก.พ. ดดຌกำหนดหลักกณฑ์ วิธีกำร ละงืไอนดขดวຌตำม
หนังสือสำนักงำน ก.พ. ทีไ นร ํ์์๐/ว ํ๓ ลงวันทีไ ํํ ธันวำคม ๎๑๑๒ รืไอง กำรสรรหำดดยกำรสอบขงขันพืไอ
บรรจุบุคคลขຌำรับรำชกำร ดดยหนกำรสรรหำละลือกสรรบุคคลขຌำรับรำชกำรพืไอป็นขຌำรำชกำรพลรือน
สำมัญหนตำหนงประภททัไวดป ระดับปฏิบัติงำน ละตำหนงประภทวิชำกำร ระดับ ปฏิบัติก ำร กำหนดหหຌ

๐

หชຌว ิธ ีก ำรสอบ ๏ ขัๅน ตอน คือ ํี กำรสอบพืไอ วัด ควำมรู ຌค วำมสำมำรถทัไว ดป ๎ี กำรสอบขง ขัน
พืไอ วัด ควำมรูຌค วำมสำมำรถทีไห ชຌ ฉพำะตำหนง ละ ๏ี กำรสอบขง ขัน พืไอ วัด ควำมหมำะสมกับ
ตำหนง มีรำยละอียดดังนีๅ
ํ. การสอบพืไอวัดความรูຌความสามารถทัไวเป
หนังสือสำนักงำน ก.พ. ทีไ นร ํ์์๐/ว ํ๓ ลงวันทีไ ํํ ธันวำคม ๎๑๑๒ รืไอง กำรสรรหำดดย
กำรสอบขงขันพืไอบรรจุบุคคลขຌำรับรำชกำร ดดຌกำหนดหหຌสำนักงำน ก.พ. ป็นผูຌดำนินกำรสอบพืไอวัดควำมรูຌ
ควำมสำมำรถทัไวดป ดดยกำรสอบขຌอขียนหนวิชำตำง ๆ
กำรสอบพืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทัไวดปมีจุดมุงหมำยพืไอทดสอบควำมสำมำรถหรือศักยภำพ
หนกำรรียนรูຌของบุคคลพืไอหหຌดดຌ ผูຌปฏิบัติงำนทีไสำมำรถรียนรูຌ หรือฝຄกฝนกำรปฏิบัติงำนหนตำหนงดดຌอยำง
มีป ระสิ ท ธิ ภ ำพ รวมทัๅ งสำมำรถพั ฒ นำหหຌ ป ฏิ บั ติง ำนหนระดั บ ต ำหน งทีไ สู ง ขึๅน ดดຌ กำรสอบพืไอ วั ด ควำมรูຌ
ควำมสำมำรถทัไวดปจึงดมหชป็นกำรวัดควำมรูຌทีไบุคคลดดຌรียนรูຌจำกระบบกำรศึกษำดดยตรง ตป็นกำรวัด
ควำมสำมำรถหรือศักยภำพหนกำรนำควำมรูຌตำง ๆ มำผสมผสำนละจัดระบียบหหมพืไอนำดปหชຌหนกำรกຌปัญหำ
หรือหชຌกับสถำนกำรณ์หหม ๆ ทีไบุคคลดมคยพบมำกอน ซึไงควำมสำมำรถหนตละบุคคลมีผลตอกำรรียนรูຌงำน
กำรคิดละกำรกຌปัญหำ รียกอีกอยำงหนึไงวำ ป็นควำมสำมำรถหนกำรพัฒนำหรือฝຄกฝนดดຌ (Train Ability)
กำรหชຌบบทดสอบวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทัไวดปของสำนักงำน ก.พ. มีหตุผลสำคัญ ดังนีๅ
ํ. พืไอวัด ศักยภำพพืๅน ฐำนทีไจำป็น สำหรับ กำรปฏิบัติงำนทุกตำหนงซึไงป็นควำมสำมำรถ
หนกำรรีย นรู ຌ พืไ อ กำรปฏิ บั ติ ง ำนหหຌ ส ำรใ จ ดดยบบทดสอบดดຌ รั บ กำรพั ฒ นำละสรຌ ำ งขึๅ น ตำมหลั ก วิ ช ำ
อยำงรอบคอบพืไอหหຌสำมำรถวัดผลดดຌทีไยงตรงหนทุกดอกำสละสถำนกำรณ์ (Reliable and Accurate)
๎. บบทดสอบมีควำมป็นปรนัย (Objective) ทัๅงหนกำรตรวจหหຌคะนนหรือปลควำมหมำย
ของคะนน
๏. กำรหชຌบบทดสอบยึดหลักสมอภำค (Equal Basis) ป็นกำรปรียบทียบควำมสำมำรถ
ของผูຌรับกำรทดสอบอยำงทำทียมกัน ดดยผูຌรับกำรทดสอบจะดดຌรับกำรประมินดຌวยนืๅอหำ หรือสถำนกำรณ์
อยำงดียวกัน ขຌอตกตำงอันนืไองมำจำกภูมิหลังละประสบกำรณ์จะดมมีผลตอกำรประมิน
๐. กำรหชຌบบทดสอบมีควำมป็นธรรม (Fairer) นืไองจำกมีกำรสรຌำงอยำงรอบคอบ หมำะ
สำหรับกำรทดสอบกับผูຌรับกำรทดสอบ ดมวำจะมีภูมิลำนำอยูทีไหด หรือสำรใจกำรศึกษำจำกสถำบันกำรศึกษำหด
๑. กำรหชຌบบทดสอบหหຌ คำนึงถึงควำมคุຌมคำหนกำรดำนินกำร (Cost-Effective) ดดยสำมำรถ
ดำนิ น กำรดดຌ ส ะดวก รวดรใ ว หมำะส ำหรั บ กลัไ น กรองผูຌ ส มั ครจ ำนวนมำก ๆ หหຌ หลื อ จ ำนวนทีไ พี ยงพอ
(Manageable Numbers) ทีไจะดำนินกำรคัดลือกหนขัๅนตอดป

๑

๎. การสอบขงขันพืไอวัดความรูຌความสามารถทีไใชຌฉพาะตาหนง
กำรสอบขงขันพืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทีไหชຌฉพำะตำหนง ิคะนนตใม ๎์์ คะนนี ซึไง
สวนรำชกำรป็นผูຌดำนินกำรสอบ ป็นกำรทดสอบควำมรูຌควำมสำมำรถทีไหชຌหนกำรปฏิบัติ งำนหนหนຌำทีไดดย
ลือกหชຌวิธีกำรสอบขຌอขียน กำรสอบปฏิบัติ หรือกำรสอบดดยวิธีอืไน ทัๅงนีๅ จะหชຌวิธีกำรสอบหนึไงวิธีหรือหลำยวิธี
กใดดຌตำมควำมหมำะสม พืไอหหຌดดຌบุคคลทีไมีควำมรูຌควำมสำมำรถ ทักษะ สมรรถนะละอืไน ๆ ทีไจำป็นสำหรับ
ตำหนง ดดยประกำศรับสมัครของสวนรำชกำรจะตຌองระบุวิธีกำรสอบดวຌอยำงชัดจน
กำรสอบขงขัน พืไอวัดควำมรูຌ ควำมสำมำรถทีไหชຌฉพำะตำหน งมีจุ ดมุงหมำยพืไอวัดควำมรูຌ
ทักษะ ควำมสำมำรถ ละสมรรถนะทีไจำป็นตอกำรปฏิบัติงำนของตำหนง
นวทางการดานินการสอบขงขันพืไอวัดความรูຌความสามารถทีไใชຌฉพาะตาหนง
สำหรับตำหนงทีไสรรหำละลือกสรร สวนรำชกำรควรกำหนดนวทำงกำรดำนินกำรละลือก
ครืไองมือพืไอหชຌหนกำรทดสอบ ดังนีๅ
ํ. กำหนดหลักสูตรกำรสอบ ซึไงประกอบดຌวย ขอบขต นืๅอหำ ละวิธีกำรทดสอบดดยมีนวทำง
ดำนินกำร ดังนีๅ
ํ.ํ ตงตัๅงคณะผูຌชำนำญงำน (Subject Matter Experts) ดดຌก ผูຌทีไมีควำมรูຌควำมสำมำรถ
ละประสบกำรณ์หนกำรปฏิบัติงำนของตำหนง ซึไงอำจป็นผูຌปฏิบัติงำนระดับหัวหนຌำงำนหรือผูຌปฏิบัติงำนทีไมี
ควำมชีไ ยวชำญละมี ป ระสบกำรณ์ห นงำนนัๅ น ๆ ละควรมีจ ำนวนประมำณ ๐ – ๔ คน ซึไ ง หำกจ ำนวน
ผูຌช ำนำญงำนมีนຌ อยกิน ดปอำจดดຌขຌอมูล ทีไดมครอบคลุมงำนทีไปฏิบั ติ กรณีทีไมำกกินดปอำจป็ นอุป สรรคหน
กำรบริหำรจัดกำร
ํ.๎ ตรียมขຌอมูลกีไยวกับหนຌำทีไควำมรับผิดชอบ ลักษณะงำนทีไปฏิบัติ ตลอดจนคุณสมบัติ
ของผูຌดำรงตำหนงตำมมำตรฐำนกำหนดตำหนง หรือจำกหลงขຌอมูลอืไน ๆ ชน คูมือกำรปฏิบัติงำน นวทำง
กำรปฏิบัติงำน ป็นตຌน สำหรับหหຌคณะผูຌชำนำญงำนพิจำรณำลักษณะงำนทีไปฏิบัติพืไอกำหนดขอบขตควำมรูຌ
ควำมสำมำรถทีไสำคัญละจำป็นตอกำรปฏิบัติงำนของตำหนงละตຌองมีกำรทดสอบ
ํ.๏ กำหนดขอบขตควำมรูຌ ควำมสำมำรถทีไตຌองกำรทดสอบ ซึไงดดยปกติตำหน งงำนทีไ
ตຌองกำรผูຌ ป ฏิบั ติ งำนทีไ มีควำมรูຌ ควำมสำมำรถหนสำขำวิช ำฉพำะทำงวิช ำหดวิช ำหนึไ ง ชน ตำหน งนิ ติก ร
ปฏิบัติกำร นักบัญชีปฏิบัติกำร วิศวกรปฏิบัติกำร ป็นตຌน อำจกำหนดหลักสูตรกำรสอบจำกสิไงทีไคยศึกษำมำ
จำกสถำบั น กำรศึ ก ษำกใ ด ดຌ ต ถຌ ำ ป็ น ต ำหน ง ทีไ ตຌ อ งกำรควำมรูຌ ค วำมสำมำรถทีไ ด ม ด ดຌ ศึ ก ษำ มำจำก
สถำบันกำรศึกษำดดยตรง ชน ตำหนงนักวิครำะห์นดยบำยละผนปฏิบัติกำร นักวิทศสัมพันธ์ปฏิบัติกำร
ป็นตຌน ควรกำหนดหลักสูตรกำรสอบทีไสำมำรถทำนำยควำมรูຌควำมสำมำรถหนกำรปฏิบัติงำนดดຌ ดดยพิจำรณำวำ
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สวนรำชกำรตຌองกำรผูຌมีควำมรูຌควำมสำมำรถดຌำนหดบຌำง ซึไงควรป็นควำมรูຌควำมสำมำรถของผูຌปฏิบัติงำนหน
ระดับรกบรรจุ มิหชควำมรูຌควำมสำมำรถของผูຌปฏิบัติงำนทีไผำนงำนมำจนถึงระดับทีไมีควำมชำนำญลຌว
สำหรับควำมรูຌควำมสำมำรถทีไจำป็นตป็นควำมรูຌควำมสำมำรถทีไหชຌฉพำะหนหนวยงำน ชน
กฎ ระบียบ ละวิธีกำรปฏิบัติงำนบำงอยำง ป็นตຌน ควรพิจำรณำควำมหมำะสมหนกำรทดสอบพรำะอำจป็น
นืๅอหำทีไดมจำป็นตຌองทดสอบหนระดับรกบรรจุ ตควรหชຌวิธีกำรฝຄกอบรมมืไอขຌำรับกำรบรรจุทน
กรณีมีควำมรูຌควำมสำมำรถบำงอยำงทีไดมหมำะสมจะทดสอบดຌวยวิธีกำรสอบขຌอขียนอำจ
กำหนดหหຌสอบดຌวยครืไองมืออืไน ๆ ดดຌ ชน กำรทดสอบจำกกำรปฏิบัติงำน กำรสอบปำกปลำ ฯลฯ
๎. กำหนดขอบขำยนืๅ อหำทีไตຌองกำรทดสอบ กรณีทีไป็ นกำรสอบขຌอขียนควรกำหนดระดับ
พฤติกรรมดຌำนกำรคิดทีไตຌองกำรทดสอบ ดดยคำนึงถึงหนຌำทีไควำมรับผิดชอบของตำหนงละลักษณะงำนทีไตຌอง
ปฏิบัติ ชน ตำหนงประภททัไวดป ระดับปฏิบัติ งำน ป็นตำหนงทีไปฏิบัติงำนภำยหตຌคำสัไง หรือกำรกำกับ
ตรวจสอบของหัวหนຌำงำน ขอบขำยนืๅอหำทีไตຌองกำรทดสอบอำจนຌนพฤติกรรมดຌำนกำรคิดทีไนຌนระดับควำมรูຌ
ควำมขຌำหจ กำรนำดปหชຌ ป็นหลัก ตำหนงประภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร ป็นตำหนงทีไหชຌควำมสำมำรถ
หนกำรวิครำะห์ กำรกຌปัญหำ ควรทดสอบพฤติกรรมดຌำนกำรคิดตัๅงตระดับควำมขຌำหจ กำรนำดปหชຌ กำรคิด
วิครำะห์ กำรสังครำะห์ ละกำรประมินคำ
๏. กำหนดคะนนทีไตຌองกำรทดสอบ ควรกำหนดคะนนหหຌสัมพันธ์กับนืๅอหำทีไตຌองกำรทดสอบ
ชน ตำหนงนักวิทศสัมพันธ์ ปฏิบัติกำร นຌนกำรทดสอบวิชำภำษำอังกฤษดຌำนกำรปลละกำรสืไอสำร อำจ
กำหนดคะนนหหຌมำกกวำวิชำอืไน ๆ ทีไทดสอบ ป็นตຌน
๐. กำหนดระยะวลำหนกำรทำตอบ ควรกำหนดหหຌสัมพันธ์กับนืๅอหำละคะนนทีไจะทดสอบ
กรณีทีไป็นขຌอสอบอัตนัยจะหชຌวลำมำกกวำขຌอสอบปรนัย หรือกำรสอบปฏิบัติงำนควรคำนึงถึงระยะวลำทีไ
หมำะสมสำหรับกำรทดสอบทีไดมมำกหรือนຌอยจนกินดป
๑. กำหนดจำนวนกรรมกำรออกขຌอสอบตละวิชำ มีขຌอควรพิจำรณำดังนีๅ
- ขอบขำยนืๅอหำวิชำทีไทดสอบละคะนน
- ควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ละควำมชีไยวชำญของกรรมกำร
- ควำมยุ ติธรรมส ำหรับ ผูຌ ขຌำสอบ ดดยดมตงตัๅงกรรมกำรจำกสถำบั นหดสถำบั นหนึไงหรื อ
กรรมกำรจำกฝຆำยหดฝຆำยหนึไง ซึไงอำจทำหหຌกิดควำมดดຌปรียบสียปรียบสำหรับผูຌขຌำสอบดดຌ
ครืไ องมือทีไ นิยมหชຌหนกำรสอบขงขัน พืไอวัดควำมรูຌ ควำมสำมำรถทีไหชຌฉพำะตำหน ง ดดຌก
ขຌอสอบบบปรนัยหรืออัตนัย กำรทดสอบกำรปฏิบัติ ิPerformance Test)

๓

นวทางการสรຌางขຌอสอบพืไอวัดความรูຌความสามารถทีไใชຌฉพาะตาหนง
กำรสรຌำงขຌอสอบพืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทีไหชຌฉพำะตำหนงมุงนຌนกำรวัดพฤติกรรมดຌำนกำรคิด
(Cognitive Domain) ซึไงบงดดຌ ๒ ระดับ ดังนีๅ
ํ. ควำมรูຌหรือควำมจำ (Knowledge/Memory)
ป็นกำรวัดควำมสำมำรถหนกำรระลึก (Recall) สิไงทีไดดຌรียนรูຌมำหรือประสบกำรณ์ทีไดดຌจำก
สภำพวดลຌอม ลักษณะขຌอสอบหรือคำถำม ชน ถำมคำปล ชนิด รืไองรำว จำนวน วัน วลำ วัตถุประสงค์
หนຌำทีไ ประดยชน์ละดทษ คำศัพท์ ตัวสะกด ป็นตຌน
๎. ควำมขຌำหจ (Comprehension)
ป็นกำรวัดควำมสำมำรถหนกำรจับประดใน อธิบำยควำม ดยงควำมหมำยของรืไองรำวควำมคิด
ตำง ๆ ลั กษณะขຌอสอบวัดควำมขຌำหจนีๅ ตกตำงจำกควำมจ ำตรงทีไดมดดຌถำมตรง ๆ ตำมนืๅ อหำทีไรี ยนมำ
ลักษณะคำถำม ชน กำรถำมควำมหมำยของรืไอง กำรปรียบทียบควำมหมำยหนรืไอง กำรตีควำม กำรขยำยควำม
ดดยกำรคิดคำดคะน ป็นตຌน
๏. กำรนำดปหชຌ (Application)
ป็นกำรวัดกำรนำควำมรูຌละประสบกำรณ์ดปหชຌหหຌป็นประดยชน์ หรือกຌดขปัญหำหนสถำนกำรณ์
หหม หรือหนชีวิตประจำวันทีไคลຌำยกับสภำวะดิม กำรหหຌลือกวิธีกำรหรือครืไองมือสำหรับกำรกຌปัญหำ ลักษณะ
คำถำม ชน กำรถำมหำขຌอบกพรองของวิธีกำร ถຌำ...ผลจะป็นอยำงดร วิธีกำรชนนีๅหชຌหลักกำรอะดร ป็นตຌน
๐. กำรวิครำะห์ (Analysis)
ป็นกำรวัดควำมสำมำรถหนกำรยกยะรืไองรำว หตุกำรณ์ หรือจกจงรำยละอียดของรืไองรำว
ขຌอควำม ควำมคิด รวมทัๅงกำรปฏิบัติ ออกป็นประดในยอย ๆ ตำมหลักกำรหรือกฎกณฑ์ตำง ๆ พืไอหหຌ ดดຌควำมจริง
คุณสมบัติหรือหตุผลของสิไงนัๅน ๆ ลักษณะคำถำม ชน ถำมประดในสำคัญ วัตถุประสงค์ สำหตุ องค์ประกอบ
ผลทีไจะกิดตำมมำจำกสำหตุ ป็นตຌน
๑. กำรสังครำะห์ (Synthesis)
ป็นกำรวัดควำมสำมำรถหนกำรผสมผสำนสวนยอย ๆ ของรืไองรำว ดดยมีกำรริริไมดัดปลงละ
ปรับปรุงหหຌมีดครงสรຌำงทีไดีขึๅน ลักษณะคำถำม ชน มีควำมหในกีไยวกับรืไองนีๅอยำงดร หในดຌวยหรือดม พรำะ
หตุหด จะวำงนวทำงปฏิบัติหนรืไองนีๅอยำงดร หหຌขียนดครงกำร/ผนงำน ป็นตຌน
๒. กำรประมินคำ (Evaluation)
ป็นกำรวัดควำมสำมำรถหนกำรวินิจฉัย ตีรำคำ ลงสรุป ตัดสินรืไองรำว ควำมคิด หตุกำรณ์ละ
กำรกระทำวำ ดี – ดมดี หมำะสม – ดมหมำะสม ฯลฯ อยำงมีหลักกณฑ์ ลักษณะคำถำมมักกีไยวขຌองกับ

๔

ควำมถูกตຌองหมำะสมของรืไองรำว คุณคำ หรือประดยชน์ของวิธีกำร กำรกระทำ ผลปฏิบัติ ควำมสมหตุสมผล
ของกำรกระทำ ป็นตຌน
รูปบบของบบทดสอบมีดังนีๅ
ํ. ขຌอสอบบบปรนัย ป็ น ขຌอสอบทีไกำหนดคำถำมละคำตอบดวຌหหຌ ผูຌต อบลือกตอบ หรื ออำจ
กำหนดขຌอควำมนำลຌววຌนชองวำงหหຌผูຌตอบขียนคำตอบหรือขຌอควำมหหຌสมบูรณ์ ชนิดของขຌอสอบบบปรนัย
บงออกดดຌป็น ๐ ชนิด คือ
ํ.ํ ขຌอสอบบบลื อกตอบ ขຌ อสอบประกอบดຌว ยตั ว คำถำมละตัว ลื อ ก หนตล ะขຌออำจมี
ตัวลือกตัๅงต ๎ - ๑ ตัวลือก กำรสรຌำงขຌอสอบชนิดนีๅตຌองอำศัยวลำละประสบกำรณ์หนกำรสรຌำง ชน กำรสรຌำง
ตัวลวงทีไดมหในชัดจนวำป็นคำตอบทีไผิด ขຌอสอบบบลือกตอบมีขຌอดี คือ
ิํี ป็นขຌอสอบทีไสำมำรถวัดควำมสำมำรถทำงสมองหรือพฤติกรรมดຌ ำนกำรคิดดดຌหลำย
ระดับ
ิ๎ี ลดดอกำสกำรดำดดຌ นืไองจำกมีตัวลือกหลำยตัวทำหหຌมีควำมชืไอมัไนสูงกวำบบอืไน
ิ๏ี มีประสิทธิภำพมำกกวำบบอืไน ๆ พรำะสำมำรถวัดดดຌมำกขຌอ
ิ๐ี ตรวจหหຌคะนนดดຌถูกตຌองละรวดรใว
ํ.๎ ขຌอสอบบบถูก - ผิด ป็นขຌอสอบทีไปຂดดอกำสหหຌตอบดดຌพี ยง ๎ ทำง ซึไงมีควำมหมำยยຌง
มืไอมีคำตอบดดຌป็น ๎ ทำง จึงป็นกำรปຂดดอกำสสำหรับกำรดำดดຌมำกทีไสุด ขຌอสอบบบถูก – ผิดมีขຌอดี คือ
ิํี ตรวจหหຌคะนนงำย รวดรใว ยุติธรรม
ิ๎ี สำมำรถออกขຌอสอบดดຌมำกขຌอ ทำหหຌครอบคลุมนืๅอหำวิชำดดຌมำก
ํ.๏ ขຌอสอบบบจับคู ป็นขຌอสอบทีไป็นรำยกำรของขຌอควำมของรำยกำรหนึไงทีไมีควำมสัมพันธ์
กีไยวขຌองกับขຌอควำมของอีกรำยกำรหนึไง ขຌอสอบบบนีๅปຂดดอกำสหหຌผูຌ ตอบดำขຌอหลัง ๆ ทีไหลื อดมกีไคูดดຌ
ผูຌตอบตຌองสียวลำหนกำรอำนทบทวนดปมำหลำยทีไยวพืไอหำควำมสัมพันธ์ตละคู ขຌอสอบบบจับคูมีขຌอดี คือ
ิํี วัดควำมจำกีไยวกับควำมสัมพันธ์ของสิไงตำง ๆ ละควำมสำมำรถหนกำรชืไอมดยงดดຌดี
ิ๎ี สรຌำงงำย
ิ๏ี ตรวจหหຌคะนนดดຌรวดรใว
ิ๐ี หชຌวลำนຌอยตทำขຌอสอบดดຌมำกขຌอ
ํ.๐ ขຌอสอบบบติมคำ ป็นขຌอสอบทีไรียงรูปประดยคหรือขຌอควำมทีไดมสมบูรณ์ดดยวຌนชองวำง
ดวຌหหຌผูຌตอบติมคำ หรือขຌอควำมหหຌประดยคหรือขຌอควำมสมบูรณ์มีควำมหมำยหรือป็นจริง มุงวัดควำมจำ ตรวจ
หหຌคะนนยำก พรำะอำจมีคำตอบทีไยอมรับดดຌมำกกวำ ํ คำตอบ ขຌอสอบบบติมคำมีขຌอดี คือ

๕

ิํี ลดดอกำสกำรดำดดຌ
ิ๎ี สรຌำงงำยกวำขຌอสอบปรนัยบบอืไน ๆ
ิ๏ี วัดควำมรูຌควำมจำดดຌดี ชน คำศัพท์ ศัพท์ทคนิค ป็นตຌน
ดดยสรุป ขຌอสอบบบปรนัยมีขຌอดี – ขຌอจำกัด ดังนีๅ
ขຌอดี
ํ. ตรวจงำย รวดรใว กำรหหຌคะนนถูกตຌองนนอน
๎. ถำมคำถำมดดຌมำกขຌอหนวลำจำกัดทำหหຌสำมำรถ
ครอบคลุมนืๅอหำดดຌกวຌำงขวำง
๏. สำมำรถนำขຌอสอบมำวิครำะห์ละปรับปรุงป็น
ขຌอสอบมำตรฐำนดดຌ
๐. มีควำมชืไอถือดดຌสูง

ขຌอจากัด
ํ. กำรสรຌำงขຌอสอบตຌองอำศัยควำมชำนำญละ
ทักษะหนกำรฝຄกฝน
๎. สำมำรถดำคำตอบดดຌ
๏. กำรตอบขึๅนอยูกับควำมสำมำรถหนกำรอำน
๐. ผูຌตอบดมมีดอกำสสดงควำมคิดริริไม สรຌำงสรรค์

๎. ขຌอสอบบบอัตนัย/ความรียง ป็นขຌอสอบทีไมีคำถำมหรือดจทย์ทีไปຂดดอกำสหหຌผูຌตอบมีอิสระหน
กำรวำงผนกำรตอบ กำรรวบรวมควำมรูຌ ควำมคิด ลຌวรียบรียงป็นคำพูดของตนอง ดดยคำตอบทีไคำดหวัง
ตຌองมีควำมยำวมำกกวำ ํ ประดยค บงออกดดຌป็น ๎ ชนิด คือ
๎.ํ คำถำมบบดมกำหนดขอบขตกำรตอบ ป็นกำรหหຌอิสระกผูຌตอบหนกำรพิจำรณำกำรตอบ
ละขอบขตกำรตอบอยำงดมจำกัด ปริมำณของคำถำมขึๅนอยูกับลักษณะคำถำมละระดับควำมรูຌของผูຌตอบ
จึงตຌองกำหนดวลำหนกำรทำตอบหหຌหมำะสม คำถำมลักษณะนีๅหชຌวัดควำมสำมำรถดຌำนกำรสังครำะห์ละ
กำรประมินผลดดຌดี
๎.๎ คำถำมบบกำหนดขอบขตกำรตอบ ป็ น ค ำถำมทีไก ำหนดขอบขตกำรตอบซึไ งอำจจะ
กำหนดป็นชิงปริมำณของกำรตอบ ชน จำนวนคำหรือจำนวนบรรทัด จำนวนหนຌำของคำตอบกำหนดทิศทำง
หัวขຌอ หรือนืๅอรืไองหนกำรตอบ ป็นตຌน
ดดยสรุป ขຌอสอบบบอัตนัย/ควำมรียงมีขຌอดี – ขຌอจำกัด ดังนีๅ
ขຌอดี
ํ. วัดควำมสำมำรถหนกำรคิด ชน รวบรวมควำมคิด
หหຌสมบูรณ์ กำรคิดวิครำะห์ กำรสังครำะห์
ป็นตຌน
๎. สะดวกละงำยตอกำรขียนคำถำม
๏. ผูຌตอบมีอิสระหนกำรสดงควำมคิดหในดดຌตใมทีไ
๐. ปງองกันกำรดำดดຌดี

ขຌอจากัด
ํ. วัดนืๅอหำดดຌจำกัด พรำะออกขຌอสอบดดຌนຌอยขຌอ
จึงดมครอบคลุมนืๅอหำทัๅงหมด
๎. ตรวจขຌอสอบยำกละสียวลำมำก
๏. กำรตอบขึๅนอยูกับควำมสำมำรถดຌำนภำษำ
๐. กำรตรวจหหຌคะนนดมนนอน ขึๅนอยูกับผูຌตรวจ

ํ์

ขຌอนะนาในการสรຌางขຌอสอบบบอัตนัย/ความรียง
ํ. ขีย นขຌอคำถำมดดยหชຌภ ำษำทีไมีควำมหมำยชัดจน หำกคำถำมดมชั ดจน อำจทำหหຌ ตอบผิ ด
นืไองจำกดมขຌำหจคำถำม
๎. ถำมฉพำะจำะจงหนสิไงหนึไงสิไงหดดดยฉพำะ ตตຌองดมจำะจงกินดปจนจำกัดกำรสดงควำมคิดหใน
ของผูຌตอบ
๏. คำถำมควรกำหนดลักษณะกำรตอบพืไอหหຌผูຌตอบขຌำหจวัตถุประสงค์ของผูຌออกขຌอสอบวำตຌองกำร
หหຌตอบอยำงดร ละพืไองำยตอกำรตรวจหหຌคะนน
๐. คำถำมทีไตຌองกำรคำตอบสัๅน ๆ จำนวนหลำยขຌอดี กวำคำถำมทีไตຌองกำรคำตอบยำว ๆ ตจำนวน
นຌอยขຌอ พรำะสำมำรถถำมนืๅอหำดดຌครอบคลุมมำกกวำ
๑. กำหนดวลำกำรทำตอบหหຌสมดุลกับนืๅอหำ คะนน ละกำรขียนอยำงพียงพอ
๒. ดมควรปຂดดอกำสหหຌมีกำรลือกตอบป็นบำงขຌอ พรำะกำรตอบตำงขຌอกันอำจทำหหຌกำรปรียบทียบ
ผลกำรทดสอบคลำดคลืไอนดดຌ
ขຌอนะนาในการตรวจขຌอสอบบบอัตนัย/ความรียง
จุดออนทีไสำคัญของขຌอสอบบบอัตนัย/ควำมรียง คือ กำรตรวจหหຌคะนนขำดควำมนนอน พรำะ
ขึๅนอยูกับผูຌตรวจ ชน สภำพวดลຌอมหนกำรตรวจ ชวงวลำหนขณะตรวจ อำรมณ์ จตคติ ป็นตຌน พืไอกຌดข
จุดออนดังกลำว มีขຌอนะนำ ดังนีๅ
ํ. ควรจัดทำขຌอฉลย หรือนวคำตอบทีไถูกตຌองดวຌลวงหนຌำดดยอำจกำหนดองค์ประกอบหนกำรตรวจ
ชน องค์ประกอบกีไยวกับประดในกำรตอบทีไป็นนืๅอหำสำระสำคัญ องค์ประกอบกำรหชຌภำษำ องค์ประกอบ
ดຌำนกำรจัดระบบควำมคิด/กำรรียบรียงควำมคิด ป็นตຌน ละกำหนดคะนนตละองค์ประกอบหหຌชัดจน
๎. กำรตรวจ ควรตรวจหหຌสรใจทีละขຌอ ชน ตรวจขຌอทีไ ํ กใหหຌตรวจขຌอทีไ ํ ของผูຌขຌำสอบทุกคน
ลຌวจึงริไมตรวจขຌอตอดป ทัๅงนีๅ พืไอหหຌกำรตรวจหนตละขຌอสำมำรถปรียบทียบกันดดຌ
๏. ทบทวนกำรหหຌคะนนหนตละขຌอ หลังจำกทีไตรวจตละขຌอสรใจลຌวหหຌยຌอ นกลับมำพิจำรณำ
คะนนอีกครัๅง พืไอหหຌมีควำมยุติธรรมมำกยิไงขึๅน
๐. ตรวจดดยดมทรำบวำป็นคำตอบของผูຌหดพืไอปງองกันอคติอันอำจกิดขึๅนมืไอรูຌวำหครป็นผูຌตอบ
๏. การทดสอบการปฏิบัติ (Performance Test) ป็นครืไองมือหนึไงทีไสำมำรถทดสอบควำมรูຌ /
ควำมสำมำรถหนกำรปฏิบัติงำน ลักษณะงำนทีไตຌองอำศัยควำมชำนำญงำน หรือควำมสำมำรถดຌำนทักษะ ดดยมี
นวทำงหนกำรดำนินกำร ดังนีๅ

ํํ

๏.ํ ลักษณะงำนทีไหหຌปฏิบัติพืไอกำรทดสอบ มี ๏ ลักษณะ คือ
ํ. งำนตำมบบผน (Work Sample) ป็นงำนทีไหหຌผูຌสอบปฏิบัติตำมตຌนบบหรือชิๅนงำน
ตัวอยำงทีไกำหนดหหຌ
๎. งำนบบจำลอง (Simulation) ป็นงำนทีไหหຌปฏิบัติตำมขຌอกำหนดหรือรำยละอียดทีไ
กำหนดหหຌ รวมถึงกำรปฏิบัติตำมบทบำทสมมติ ดดยมุงนຌนหหຌผูຌสอบจำลองงำนตำมงืไอนดขทีไวำงป็นกรอบดวຌ
๏. งำนหนสถำนกำรณ์จริง (Real Situation) ป็นงำนทีไหหຌปฏิบัติหนสภำวะวดลຌอมทีไป็นจริง
รวมถึงกำรสรຌำงมบบ (Modeling) งำนหนลักษณะนีๅผูຌสอบตຌองสดงทุกอยำงทีไป็นจริง
๏.๎ ขຌอกำหนดหนกำรทดสอบควำมสำมำรถหนกำรปฏิบัติงำนพืไอหชຌป็นกรอบหนกำรวัดทีไสำคัญทีไ
ควรระบุหรือจຌงหหຌผูຌสอบทรำบ ดดຌก
ํี วลำ สถำนทีไ ทีไหชຌหนกำรสอบปฏิบัติ
๎ี ลักษณะงำนทีไจะสอบหรืองืไอนดขของผลงำนทีไจะสงหรือตรวจหหຌคะนน
๏ี ครืไองมือ/อุปกรณ์ หรือวัสดุทีไตຌองจัดตรียมหหຌผูຌสอบหรือหหຌผูຌสอบจัดตรียมมำ
๐ี ขຌอหຌำม หรืออุปกรณ์ทีไดมอนุญำตหหຌหชຌ ิถຌำมีี
๏.๏ กำรตรวจหหຌคะนน มีนวทำงดำนินกำร ดังนีๅ
ํ. กำรตรวจกระบวนกำร (Process/Procedure) ชน ขัๅนตอนกำรปฏิบัติ กำรหชຌครืไองมือ
ป็นตຌน ดดยอำจจัดทำรำยกำรพืไอตรวจสอบ (Checklist)
๎. กำรตรวจผลงำน (Product) ชน กำรหหຌคะนนหนผลงำนทีไปรำกฏดดยพิจำรณำจำกงมุม
ตำง ๆ ชน ควำมถูกตຌอง ควำมสะอำด ควำมขใงรง กำรหชຌงำน ป็นตຌน
หนทำงปฏิบัติมักจะหหຌคะนนบบมำตรประมินคำ (Rating Scale) พืไอตรวจพรำะหน
กำรทดสอบกำรปฏิบัติ คุณภำพของงำนจะมีระดับตกตำงกัน บำงลักษณะสำมำรถนับป็นจำนวนลຌวหหຌ
คะนนดดຌ ตลักษณะงำนบำงอยำงอำจกำหนดป็นระดับคะนน ชน ํ - ๑ คะนน ป็นตຌน
๏. การสอบขงขันพืไอวัดความหมาะสมกับตาหนง
กำรสอบขงขันพืไอวัดควำมหมำะสมกับตำหนง ิคะนนตใม ํ์์ คะนนี ซึไงดำนินกำรดดย
สวนรำชกำร ป็นกำรทดสอบพืไอวัดควำมหมำะสมกับตำหนงทีไจะบรรจุละตงตัๅงดดยวิธีกำรสัมภำษณ์หรือ
วิธีอืไนพืไอประมินควำมหมำะสมกับตำหนง ดดยอำจพิจำรณำจำกประวัติสวนตัว ประวัติ กำรศึกษำ ประวัติ
กำรทำงำน ประสบกำรณ์ ทว งทีว ำจำ อุปนิ สั ย อำรมณ์ ทัศนคติ กำรปรั บตัว ขຌำกับผูຌ ร ว มงำน สั งคมละ
สิไงวดลຌอม ควำมคิดริริไมสรຌำงสรรค์ ปฏิภำณดหวพริบ บุคลิกภำพละพฤติกรรมของผูຌสอบขงขัน พืไอหหຌดดຌ
บุคคลทีไมีคุณธรรม จริยธรรม ควำมรูຌควำมสำมำรถ ทักษะ สมรรถนะ ละอืไน ๆ ทีไจำป็นสำหรับตำหนง

ํ๎

ผูຌส อบผำนกำรสอบขงขันพืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทีไหชຌฉพำะตำหนงจะตຌองดดຌคะนน
ดมตไำกวำรຌอยละ ๒์ ละผูຌสอบผำนกำรสอบขงขันพืไอวัดควำมหมำะสมกับตำหนงจะตຌองดดຌคะนนดมตไำกวำ
รຌอยละ ๒์ ทัๅงนีๅ ดดยหหຌคำนึงถึงหลักวิชำกำรวัดผล
นวทางการดานินการสอบขงขันพืไอวัดความหมาะสมกับตาหนง
กำรสอบขงขันพืไอวัดควำมหมำะสมกับตำหนงป็นกำรพิจำรณำบุคคลหนภำพรวมวำ หมำะสม
กับกำรดำรงตำหนงทีไจะปฏิบัติหรือดม ดดยพิจำรณำทัๅงจำกควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ทักษะ คุณลักษณะอืไน ๆ
ดดยฉพำะคุณลักษณะดຌำนจิตหจ ชน จตคติ ควำมสนหจ บุคลิ กภำพ คุณลักษณะทีไกีไยวกับคุณธรรมละ
จริยธรรม ฯลฯ
ครืไองมือทีไใชຌวัดความหมาะสมกับตาหนง
ครืไองมือทีไนิยมหชຌ ดดຌก กำรสัมภำษณ์ กำรทดสอบทำงจิตวิทยำหรือ บบวัดบุคลิกภำพ กำรหชຌ
ทคนิคกำรประมินบบ ศูนย์ประมิน (Assessment Center) มีรำยละอียดดังนีๅ
ํ. การสัมภาษณ์ ป็นครืไองมือทีไนิยมหชຌหนกำรประมินควำมหมำะสมกับตำหนงมำกทีไสุด
พรำะกำรสัมภำษณ์ป็นกำรปຂดดอกำสหหຌผูຌสมัครละสวนรำชกำรหรือผูຌสัมภำษณ์ดดຌมีดอกำสพบปะละสนทนำกัน
ดดยกำรสัมภำษณ์สำมำรถหชຌป็นครืไองมือประมินคุณลักษณะตำง ๆ ทีไครืไองมืออืไน อำจดมสำมำรถประมินดดຌ
ชน คุณลักษณะทำงจิตหจ บุคลิกภำพ กิริยำทำทำง พฤติกรรมตำง ๆ ป็นตຌน ซึไงกำรสัมภำษณ์จะป็นครืไองมือ
ทีไดดຌรับกำรยอมรับหนงของควำมตรงละควำมทีไยงมำกนຌอยพียงหดนัๅนขึๅนอยู กับวิธีกำรละรูปบบทีไหชຌหน
กำรสัมภำษณ์
ปัจจัยทีไทำหหຌกำรสัมภำษณ์ขำดควำมตรงละควำมทีไยง สรุปดดຌดังนีๅ
ํ. ขำดกำรวำงผนกำรสัมภำษณ์ ดดยฉพำะกำรตรียมคำถำมทีไสอดคลຌองกับสิไงทีไตຌองกำร
ประมิน
๎. หชຌวลำนຌอยกินดปหนกำรสัมภำษณ์ ทำหหຌ ดมสำมำรถกใบ รวบรวมขຌอมูลดดຌ พียงพอหน
กำรประมินคุณลักษณะ
๏. ถำมคำถำมอยำงดมมีจุดหมำย หรือถำมตำมอำรมณ์ควำมนึกคิด คำถำมคลุมครือดมตรง
วัตถุประสงค์ทีไตຌองกำรประมิน หรือหชຌคำถำมทีไมีลักษณะคำดดำ
๐. ผูຌสัมภำษณ์ประมินละสรุปผลกำรสัมภำษณ์อยำงรวดรใวกินดป
๑. ขำดกำรอภิปรำยรวมกันหนกำรประมินผลหรือขำดกำรหหຌคะนนทีไป็นอกฉันท์

ํ๏

ดังนัๅ น พืไอหหຌ กำรสั มภำษณ์ป็น ครืไ องมือทีไมีควำมตรงละควำมทีไยงมำกขึๅนควรพัฒ นำ
กำรสัมภำษณ์หหຌมีควำมป็นระบบหรือมีดครงสรຌำงหนกำรดำนินกำรละมีรูปบบกำรสัมภำษณ์ทีไชัดจนมำก
ยิไงขึๅน หรือทีไรียกวำ กำรสัมภำษณ์บบมีดครงสรຌำง (Structure Interview)
ลักษณะสาคัญของการสัมภาษณ์บบมีครงสรຌาง
ํ. ถำมหนสิไงทีไกีไยวขຌองกับงำน (Job-related Questions) พืไอหหຌดดຌขຌอมูลกีไยวกับควำมรูຌ
ทักษะ ควำมสำมำรถ ละคุณลักษณะอืไน ๆ ดดยป็นคำถำมทีไมุงสืบคຌนหรือกใบขຌอมูลชิงพฤติกรรมทีไ สำมำรถ
สังกตละวัดดดຌ
๎. กำหนดนวคำถำมละคำตอบ ดดยกำรถำมหนตละคำถำมควรมีกำรตรี ยมนวคำถำม
ละนวทำงตอบหรือนวทำงกำรประมินทีไมีกำรอธิบำยควำมหมำยละองค์ประกอบของกำรหหຌคะนนทีไ
ชัดจน
๏. ฝຄกอบรมกรรมกำรสัมภำษณ์ พืไอหหຌกรรมกำรสัมภำษณ์ทรำบขัๅนตอนกำรปฏิบัติทัๅ งกอน
ละระหว ำงชว งกำรประมิ น ผลกำรสั มภำษณ์ ทัๅ งหนดຌ ำนควำมสำมำรถหนกำรรั บ รูຌ ขຌ อมู ล ต ำง ๆ จำกผูຌ รั บ
กำรสัมภำษณ์ ละประมิน ผลดดຌอย ำงถูกตຌอง ดดຌก ทักษะกำรฟัง กำรถำม กำรสังกต ละกำรจดบั นทึก
ตลอดจนกำรควบคุมพฤติกรรมตนองหนกำรสัมภำษณ์
๐. จดบันทึกคำตอบทีไดดຌรับจำกกำรสัมภำษณ์ ดดยนຌนกำรจดบันทึกขຌอมูลชิงพฤติกรรมพืไอ
หชຌป็นหลักฐำนหนกำรประมินคุณลักษณะ ซึไงสดถึงควำมยุติธรรม ควำมดปรงหสหนกำรประมิน
รูปบบของกำรสัมภำษณ์บบมีดครงสรຌำง สรุปดดຌป็น ๐ รูปบบ ดังนีๅ
ํ. กำรสัมภำษณ์บบมุงนຌนคุณลักษณะทำงจิตหจ (Trait Interview) ป็นกำรสัมภำษณ์นຌน
กำรประมิ น คุ ณ ลั ก ษณะทีไ  กีไ ย วกั บ ลั ก ษณะนิ สั ย อำรมณ์ จตคติ ค ำ นิ ย มของผูຌ รั บ กำรสั ม ภำษณ์ ช น
คุณลักษณะทีไกีไยวกับกำรควบคุมอำรมณ์ จตคติ ฯลฯ
ตัวอยำงคำถำม : หำกคุณตຌองทำงำนรวมกับบุคคลทีไดมมีหครหนสำนักงำนชอบ คุณจะทำอยำงดรหหຌสำมำรถ
ทำงำนรวมกับขำดดຌอยำงรำบรืไน
๎. กำรสัมภำษณ์บบสถำนกำรณ์ (Situational Interview/The Forward Looking Interview)
ป็นกำรสัมภำษณ์ทีไมุงหหຌผูຌรับกำรสัมภำษณ์ตอบคำถำมกีไยวกับสถำนกำรณ์สมมติทีไผูຌสัมภำษณ์กำหนดขึๅนดดย
สถำนกำรณ์สมมติดังกลำวมักจะป็ นสถำนกำรณ์วิ กฤตทีไมีดอกำสกิดขึๅนจริง หำกผูຌรับกำรสัมภำษณ์ขຌำมำ
ทำงำนหนลักษณะดังกลำว ซึไงผูຌตอบมักจะนำนวคิดละประสบกำรณ์ทีไมีอยูมำหชຌหนกำรตอบ กำรสัมภำษณ์
รูปบบนีๅหมำะสมสำหรับหชຌประมินควำมสำมำรถหนดຌำนกำรบริหำรจัดกำร ชน กำรวำงผน กำรตัดสินหจ
กำรกຌดขปัญหำ ภำวะผูຌนำ กำรจูงหจคนอืไน ฯลฯ

ํ๐

ตัวอยำงคำถำม : สมมติ คุณพบวำประตูสำนักงำนของคุณถูกบุคคลนิรนำมงัดงะ ละคุณป็นบุคคลรกทีไ
มำถึงละพบหตุกำรณ์ คุณจะจัดกำรปัญหำนีๅอยำงดร
๏. กำรสัมภำษณ์บบคຌนหำประวัติ (Biographical Data Interview) ป็นกำรสัมภำษณ์ทีไมุง
นำขຌอมูลกีไยวกับประวัติตำง ๆ ของผูຌรับกำรสัมภำษณ์ ชน ประวัติสวนตัว ประวัติกำรทำงำน ป็นตຌน มำตัๅง
คำถำม นิยมหชຌพืไอคຌนหำขຌอมูลกีไยวกับคุณลักษณะดຌำนจุดมุงหมำยละรงจูงหจหนกำรทำงำน
ตัวอยำงคำถำม : -หหຌคุณลำถึงปງำหมำยชีวิตกำรทำงำนหรือสຌนทำงควำมกຌำวหนຌำหนอำชีพของคุณ
-อะดรคือสิไงทีไหัวหนຌำของคุณจะตຌองทำพืไอยับยัๅงกำรตัดสินหจลำออกของคุณ
๐. กำรสั มภำษณ์ บบสื บ คຌน พฤติกรรมหนอดีต .(Behavioral.Event.Interview.(BEI)/
The Backward Looking Interview) ป็นกำรสัมภำษณ์ทีไยึดตำมหลักกำรวำ สิไงทีไจะทำนำยอนำคตดดຌดีทีไสุด
คืออดีต หำกทรำบวำหนอดีตบุคคลมีพฤติกรรมชนหด ขำกในำจะสดงพฤติกรรมนัๅน ๆ ออกมำอีกหนอนำคต
ลักษณะคำถำมจะมุงหหຌผูຌรับ กำรสัมภำษณ์ยกตัว อยำงพฤติกรรมกำรทำงำนหนอดีตทีไสดงถึงควำมสำรใจ
ควำมลຌม หลว ฯลฯ ดดยหชຌหลักคำถำมสืบคຌนพฤติกรรมพืไอหหຌดดຌขຌอมูลกีไยวกับ ST๑R ซึไงประกอบดຌวย
สถำนกำรณ์หรือกิจกรรม (Situation/Task) ทีไกิดขึๅน กำรกระทำ (Action) ทีไตอบสนองออกดป ละผลลัพธ์
(Result) ทีไกิดขึๅนวำป็นอยำงดร
ตัวอยำงคำถำม : กรุณำลำหหຌฟังถึงสถำนกำรณ์ควำมลຌมหลวทีไคุณประสบมำวำคืออะดร มีหครกีไยวขຌองหน
สถำนกำรณ์นัๅนบຌำง (Situation/Task) คุณทำอยำงดร (Action) ผลลัพธ์ทีไดดຌคืออะดร (Result)
กำรตรียมกำรสัมภำษณ์ ป็นสิไ งสำคัญสำหรับกำรสั มภำษณ์ซึไงตຌองอำศัยควำมขຌำหจละ
ควำมรอบคอบหนกำรปฏิบั ติงำน นืไ องจำกมีองค์ป ระกอบของกำรสัมภำษณ์ทีไมีควำมกีไยวนืไองกัน ละมี
บทบำททีไจะทำหหຌกำรสัมภำษณ์มีควำมทีไยงตรงละชืไอถือดดຌ องค์ประกอบทีไสำคัญ ดดຌก
ํ. กรรมกำรสัมภำษณ์
ํ.ํ สวนรำชกำรควรลือกกรรมกำรสัมภำษณ์ดดยพิจำรณำถึงควำมรูຌละประสบกำรณ์
ของกรรมกำรกีไยวกับกำรสัมภำษณ์ละงำนทีไปฏิบัติ ถຌำหำกดมสำมำรถจัดหำกรรมกำรทีไมีคุณสมบัติดังกลำวดดຌ
ควรจัดหำผูຌมีคุณสมบัติหกลຌคียงมำกทีไสุดลຌวหำวิธีสริมสรຌำงควำมรูຌพืไอหหຌสำมำรถสัมภำษณ์ดดຌ ชน จัดตรียม
คูมือกำรสัมภำษณ์ หรืออกสำรขຌอมูลกีไยวกับตำหนงงำนทีไจะสัมภำษณ์พืไอหหຌกรรมกำรสัมภำษณ์ดดຌตรียมตัว
หนกำรสัมภำษณ์ ป็นตຌน
ํ.๎ กรรมกำรสัมภำษณ์ดมมีกฎกณฑ์ตำยตัววำจะตຌองมีจำนวนทำหดจึงจะดีทีไสุดตควร
พิจำรณำหนดຌำนองค์ประกอบ คือ ควรประกอบดปดຌวยบุคคลดังตอดปนีๅ

ํ๑

-คผ้ຌทีไีีควาีร้ຌละประสบการล์กีไยวกับการสัีภาะล์
-คผ้ຌทีไีีควาีร้ຌละประสบการล์กีไยวกับตาหนงงานทีไจะสัีภาะล์้ยตรง
ทัๅ ง นีๅ ค ผ้ຌ รั บ ผิ ้ ชอบหนการ้ านิ น การสั ี ภาะล์ ค วรจั ้ ตรี ย ีอกสารกีไ ย วกั บ
รายละอี ย ้ของต าหน ง ทีไ จ ะสั ี ภาะล์ ค ช น คหนຌ า ทีไ ค วาีรั บ ผิ ้ ชอบคลั ก ะละงานทีไ ตຌ อ งการหหຌ ป ฏิ บั ติค
รายละอีย้กีไยวกับผ้ຌสีัครคกลฑ์การพิจารลาประีินคกาหน้การตางคโคป็นตຌนคละจຌงหหຌกรรีการทราบ
ลวงหนຌาพืไอตรียีตัว
๎.คผ้ຌรับผิ้ชอบการ้านินการสัีภาะล์
๎.ํคตຌอ งจั้ จานวนผ้ຌรับ การสัี ภาะล์ห หຌพ อหีาะกับ จานวนกรรีการละวลาหน
การสัีภาะล์
๎.๎คตຌองจຌงรายละอีย้กีไยวกับตาหนงทีไจะสัีภาะล์ควันควลาคละส านทีไสัีภาะล์
หหຌผ้ຌรับการสัีภาะล์ทราบลวงหนຌา
๎.๏คหหຌการตຌอนรับอยางป็นีิ ตรละชีๅจงทาควาีขຌาหจกับผ้ຌรับการสัีภาะล์กีไยวกับ
วิธีการละกาหน้การตางคโคพืไอสริีสรຌางภาพลักะล์ทีไ้ีหหຌกับสวนราชการหนอีกทางหนึไง
๏.คส านทีไสัีภาะล์คควรจั้ตรียีดวຌลวงหนຌา้ังนีๅ
๏.ํคหຌองสัีภาะล์ควรป็นหຌองทีไีิ้ชิ้คป็นสั้สวนคละปราศจากสียงรบกวน
๏.๎คควรีี หຌ อ งส าหรั บ หหຌ ผ้ຌ รั บ การสั ี ภาะล์ พั ก คพืไอ ฟั ง การชีๅ  จงหรื อ รอก อ นขຌ า รั บ คคคคค
การสัีภาะล์
๏.๏คหຌองประชุีกรรีการสัีภาะล์คสาหรับหหຌกรรีการสัีภาะล์ด้ຌประชุีทาควาีขຌาหจ
รวีกันกีไยวกับขัๅนตอนควิธีการคนวทางปฏิบัติคตลอ้จนกลฑ์การพิจารลาประีินซึไงอาจป็นหຌอ ง้ียวกับ
หຌองสัีภาะล์กใด้ຌ
การกาหน้นืๅอหาการสัีภาะล์คสาีาร กระทาด้ຌ้ยการศึกะาละวิคราะห์ขຌอี้ลกีไยวกับ
ตาหนงงานทีไจะสัีภาะล์คหนຌาทีไควาีรับผิ้ชอบคลักะละงานทีไปฏิบัติคพืไอกาหน้คุลลักะละหรือ สีรร นะ
ทีไตຌองการคละจั้ประชุีคละผ้ຌชานาญงานคหรือกรรีการสัีภาะล์พืไอกาหน้นืๅอหาการสัีภาะล์หหຌป็นดปหน
ีาตรฐานละทิศทาง้ียวกัน
สิ่งที่ควรปฏิบัติ฿นการดานินการสัมภาษณ์
ํ.คกลาวตຌอนรับผ้ຌรับการสัีภาะล์อยางอบอุนคสุภาพคหหຌกียรติ
๎.คกลาว ึงวัต ุประสงค์ของการสัีภาะล์
๏.คริไีตຌนการสัีภาะล์้ຌวยคา าีงายคโคพืไอสรຌางควาีคุຌนคย

ํ๒

๐. หชຌคำถำมทีไกีไยวขຌองกับงำนหรือคุณลักษณะทีไตຌองกำรประมิน
๑. ลือกหชຌภำษำทีไงำย กะทัดรัด ถำมทีละประดใน
๒. หชຌคำถำมปลำยปຂด ชน อะดร อยำงดร ทำดม พรำะหตุหด ป็นตຌน
๓. หชຌคำถำมสืบคຌน (Probing Questions) กรณีทีไตຌองกำรขຌอมูลพิไมติม ชน ช วยอธิบำย
หหຌชัดจน หมำยควำมวำอยำงดร ป็นตຌน
๔. กรณีทีไตอบดมตรงคำถำม หรือขຌำหจควำมหมำยพียงบำงสวนอำจหหຌสรุปหนสิไงทีไผูຌรับ
กำรสัมภำษณ์พูด กำรถำมซๅำ หรือกำรตัๅงคำถำมหหม
๕. สดงควำมสนหจ หสหจ ฟังหนสิไงทีไผูຌรับกำรสัมภำษณ์พูด ตอบสนองดຌวยภำษำทำทำง
หรือคำพูดทีไหมำะสม
ํ์. ตัๅงหจฟังพืไอจับประดในสำคัญหนสิไงทีไผูຌรับกำรสัมภำษณ์พูด
ํํ. พูดหหຌนຌอยกวำฟัง ดดยพูดประมำณ ๎์% ละฟังประมำณ ๔์%
ํ๎. จดบั น ทึก ขຌอมู ล ชิ งพฤติกรรมดดยยึ ดหลั ก STAR

(จดสถำนกำรณ์ / หตุก ำรณ์

กำรกระทำละผลลัพธ์ทีไกิดขึๅนี
ํ๏. สังกตบุคลิกภำพ นๅำสียง ทำทำง อำกัปกิริยำ กำรตงกำยของผูຌรับกำรสัมภำษณ์
ํ๐. กลำวปຂดกำรสัมภำษณ์ดดยกลำวขอบคุณผูຌรับกำรสัมภำษณ์
ํ๑. ยึดหลักฉันทำมติหนกำรประมินผลกำรสัมภำษณ์
สิไงทีไเมควรปฏิบัติในการดานินการสัมภาษณ์
ํ. ศึก ษำประวัติส ว นตัว พืไ อหำควำมประทับ หจส ว นตั ว ทีไดม กีไ ยวกั บ งำน ชน ประวั ติ
กำรศึกษำวำจบจำกสถำบันหด หรือป็นคนพืๅนพจำกทีไหด
๎. หชຌคำถำมยัไวยุ หรือขมขู
๏. ถำมรืไองสวนตัวหรืออำจกอหหຌกิดควำมขัดยຌง ชน สถำนภำพสมรส กำรมือง ศำสนำ
ชืๅอชำติ พศ ป็นตຌน
๐. ขัดจังหวะผูຌรับกำรสัมภำษณ์หนขณะทีไกำลังพูด
๑. อบรมหรือสัไงสอนผูຌรับกำรสัมภำษณ์มืไอหในวำตอบผิดหรือดมตรงกับคำถำม
๒. จดบันทึกทุกคำพูดหรือสนหจตจดบันทึกจนลืมตอบสนองตอผูຌรับกำรสัมภำษณ์
๓. พูดดทรศัพท์สวนตัวหนขณะสัมภำษณ์
๔. มืไอมีควำมหในดมตรงกันระหวำงกรรมกำรสัมภำษณ์ หชຌวิธีกำรหำขຌอยุติดຌวยกำรหำรฉลีไย
คะนนดดยดมฟังควำมหในหรือหตุผลของผูຌอืไน

ํ๓

๎. การทดสอบทางจิตวิทยาหรือบบวัดบุคลิกภาพ ป็นกำรหชຌครืไองมือวัดทำงจิตวิทยำพืไอ
ประดยชน์หนกำรประมินควำมหมำะสมของบุคคลหนกำรดำรงตำหนง กำรทดสอบทำงจิตวิทยำชวยหหຌดดຌ
ขຌอมูลทีไชัดจนขึๅนกีไยวกับคุณลักษณะของบุคคลทีไดมอำจวัดดดຌดดยตรงจำกครืไองมืออืไน ๆ
ลักษณะกำรหชຌครืไองมือควรหชຌป็นครืไองมือประกอบกับกำรประมินดຌวยครืไองมืออืไน ๆ ชน หชຌ
ป็นขຌอมูลประกอบกำรสัมภำษณ์ พืไอคຌนหำขຌอมูลพิไมติมของบุคคล หรือพืไอยืนยันกำรตัดสินหจประมิน
บุคคล ดมควรหชຌดดยกำรปลงป็นคะนนหรือหชຌป็นกณฑ์ตัดสิน ิผำน-ดมผำนี
การทดสอบบุคลิกภาพ
คำวำ บุคลิกภำพ ตำมควำมหมำยทำงจิตวิทยำ หมำยถึง ลักษณะฉพำะของบุคคลซึไงป็น
สิไง บงชีๅลักษณะทีไป็นบบผนของบุคคลละป็นสิไงทีไกำหนดลักษณะกำรมีปฏิสัมพันธ์กับสิไงวดลຌอมหรือ
สถำนกำรณ์ของบุคคล
บุคลิกภำพ จึงหมำยควำมรวมถึงควำมคิด ควำมรูຌสึก ละพฤติกรรมทีไผสมผสำนกันอยูหนตละ
บุคคล นักจิตวิทยำชืไอวำ พฤติกรรมของตละบุคคลสำมำรถปรปลีไยนดดຌตำมสถำนกำรณ์ตกใมีควำมคงสຌน
คงวำของกำรสดงพฤติกรรมหนระดับหนึไงทีไพอจะสังกตดดຌ ซึไงทำหหຌสำมำรถจำนกออกป็นลักษณะนิ สัยหรือ
บุคลิกภำพของบุคคลดดຌ ชน ลักษณะบุคลิกภำพบบปຂดผย ป็นมิตร กใบตัว ประนีประนอม ป็นตຌน
หนกำรลือกสรรบุคคลอำจหชຌกำรทดสอบบุคลิกภำพป็นครืไองมือหนึไงรวมกับครืไองมืออืไน ๆ พืไอ
ท ำนำยพฤติ ก รรมละควำมหมำะสมกั บ กำรปฏิ บั ติ ง ำนดดຌ ช น ต ำหน ง นั ก ประชำสั ม พั นธ์ ตຌ อ งกำร
ผูຌปฏิบัติงำนทีไมีลักษณะบุคลิกภำพบบปຂดผย มีควำมป็นมิตร ชอบขຌำสังคม หนขณะทีไบำงตำหนง ชน
พทย์ พยำบำล ตำรวจ หรือพนักงำนควบคุมกำรจรำจรทำงอำกำศ ตຌองกำรผูຌปฏิบัติงำนทีไมีลักษณะบุคลิกภำพ
บบจัดกำรกับควำมครียดหนกำรทำงำนดดຌดี ป็นตຌน
กำรทดสอบบุคลิกภำพอำจบงดดຌป็น ๎ ประภท คือ
ํ. กำรทดสอบดดยหชຌทคนิคกำรฉำยออก (Projective Techniques) คือกำรทดสอบบุคลิกภำพ
ดดยกำรหชຌสิไงรຌำทีไมีลักษณะคลุมครือซึไงอำจป็นรูปภำพบุคคลหรือทิวทัศน์ ผูຌรับกำรทดสอบตຌองบรรยำยสิไงทีไ
ตนหใ น หรื อ สิไ ง ทีไ ตนคิ ดว ำก ำลั ง จะกิ ดขึๅ น หนภำพนัๅ น สมมติฐ ำนกำรทดสอบ คื อ วิ ธีทีไ บุ ค คลมองหใ นละ
ตี ค วำมหมำยของนืๅ อ หำกำรทดสอบนัๅ น จะสะทຌ อ นบุ ค ลิ ก ภำพของบุ ค คลนัๅ น นืๅ อ หำของสิไ ง ทีไ ท ดสอบ
ปรียบสมือนฉำกหรือจอทีไผูຌรับกำรทดสอบจะดดຌฉำยกระบวนกำรคิด ควำมตຌองกำร ควำมกังวลหจ ละ
ควำมขัดยຌงของตนออกมำ จุดดนของทคนิคนีๅ คือ ดมทำหหຌผูຌรับกำรทดสอบรูຌสึกฉลียวหจถึงสิไงทีไตอบสนอง
ออกดปจึ ง ท ำหหຌ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพหนกำรประมิ น บุ ค ลิ ก ภำพดดຌ  ป็ น อย ำ งดี บบทดสอบทีไ มี ชืไ อ สี ย ง ดดຌ  ก
Rorschach Inkblot Test ละ Thematic Apperception Test (TAT)

ํ๔

๎. กำรทดสอบดดยหชຌ  บบส ำรวจบุ ค ลิ ก ภำพ ป็ น กำรหหຌ ผูຌ รั บ กำรทดสอบอ ำ นขຌ อ ควำมหน
บบทดสอบลຌวพิจำรณำวำตนองมีลักษณะตรงกับขຌอควำมนัๅนหรือดม ผูຌรับกำรทดสอบจึงจำป็นตຌองประมิน
ละรำยงำนควำมรูຌสึกละกำรกระทำของตนอง คำตอบทีไดดຌจะถูกนำมำหหຌคะนนละปลผลตำมกณฑ์ทีไ
กำหนดดวຌ บบทดสอบบุคลิกภำพชนิดนีๅจะมีกำรสรຌ ำงอยำงป็นระบบ มีดครงสรຌำงของสิไงทีไจะประมินอยำง
ชัดจน กำรหหຌคะนนมีควำมป็นมำตรฐำน บบทดสอบทีไมีชืไอสียง ดดຌก The Sixteen Personality
Factor, California Psychological Inventory, NEO Five Factor Inventory
ขຌอควรคำนึงหนกำรทดสอบบุคลิกภำพพืไอลือกสรรบุคคล มีดังนีๅ
ํ. ธรรมชำติ ข องลั ก ษณะงำน งำนหนต ล ะต ำหน ง จ ำป็ น ตຌ อ งหชຌ ผูຌ ป ฏิ บั ติ ง ำนทีไ มี ค วำมรูຌ
ควำมสำมำรถ ละบุคลิกภำพทีไตกตำงกัน กำรลือกหชຌกำรทดสอบบุคลิกภำพประภทหดตຌองคำนึงถึงควำมจำป็น
ทีไตຌองหชຌ ตัวอยำงชน ลักษณะงำนบำงอยำงทีไตຌองกำรผูຌมีควำมรูຌควำมสำมำรถทำงทคนิคสูงหรือป็นงำนทีไมี
กำรกำหนดขัๅนตอนหรือกระบวนกำรทำงำนอยำงชัดจนนนอน ดมสำมำรถปฏิบัตินอกกรอบดดຌ ชน งำนทำงชำง
ลักษณะงำนชนนีๅควำมจำป็นหนกำรทดสอบบุคลิกภำพอำจลดนຌอยลงดป ตลักษณะงำนบำงอยำงบุคลิกภำพมี
ควำมสำคัญละจำป็นหนกำรทำงำน ชน นักกำรทูต นักบริหำร ป็นตຌน อำจจำป็นตຌองมีกำรทดสอบบุคลิกภำพ
รวมดຌวย
๎. กำรกำหนดนิยำมบุคลิกภำพทีไหชຌหนกำรลือกสรรบุคคล หนกำรประมินบุคคล หำกดมสำมำรถ
กำหนดดดຌวำตຌองกำรผูຌปฏิบัติงำนทีไมีบุคลิกภำพอยำงดร กำรทดสอบบุคลิกภำพกใจะป็นดปอยำงดรຌทิศทำงละ
จุดหมำย ผูຌรับ ผิดชอบหนดຌำนกำรลือกสรรบุคคลจึงควรกำหนดวำหนตำหนงงำนทีไจะประมินนัๅนตຌองกำร
ผูຌปฏิบัติงำนทีไมีบุคลิกภำพอยำงดร ดมควรลือกหชຌกำรทดสอบบุคลิกภำพพรำะมีผูຌนะนำวำทดสอบลຌว ดี
นอกจำกนีๅ หนกำรกำหนดคุณลักษณะทีไตຌองกำรประมินหนหัวขຌอทีไกีไยวกับบุคลิกภำพดมควรกำหนดตพียงวำ
ตຌองกำรผูຌทีไมีบุคลิกภำพดี กำรกำหนดตพียงทำนีๅจะทำหหຌยำกตอกำรดำนินกำรหหຌสำรใจ ดังนัๅน จึงควรหชຌ
วิธีกำรวิ ครำะห์ง ำนอยำงป็น ระบบพืไอ ทำหหຌท รำบถึง คุณลัก ษณะของบุค คลทีไตຌองกำรอยำ งนชัดกอ น
กำรลือกหชຌกำรทดสอบบุคลิกภำพ
๏. กำรลือกหชຌครืไองมือหนกำรทดสอบบุคลิกภำพ จะหหຌขຌอมูลกีไยวกับลักษณะของผูຌรับกำรทดสอบ
ดดຌอยำงชืไอถือดดຌกใตอมืไอมีกำรหชຌครืไองมือทดสอบทีไมีคุณภำพดี นวทำงกำรลือกหชຌครืไองมือควรพิจำรณำหน
๎ ประดใน คือ
๏.ํ ครืไองมือหรือบบทดสอบนัๅน ๆ สำมำรถหหຌ ขຌอมูลทีไสอดคลຌองกับควำมตຌองกำรของ
กำรประมินหรือดม

ํ๕

๏.๎ คุณภำพของครืไองมือ ทัๅงหนดຌำนควำมทีไยงละควำมตรง กรณีป็นบบทดสอบทีไผลิต
หนชิงพำณิช ย์ ผูຌ ผ ลิ ตตຌองสดงขຌอมูล ดຌำนคุ ณภำพของบบทดสอบอย ำงชั ดจน กรณีป็ นบบทดสอบทีไ
ส ว นรำชกำรหรื อหน ว ยงำนทีไทำหนຌ ำทีไ ผ ลิ ตขึๅน ควรตຌองมีกำรประมิน คุณภำพของบบทดสอบกอนทีไจ ะ
นำมำหชຌ
๏. การใชຌทคนิคการประมินบบ ศูนย์ประมิน (Assessment Center) หรือ ACM ป็น
วิธีกำรประมินบุ คคลทีไป ระกอบดຌว ยชุดกิจกรรมทีไดดຌมำตรฐำน ดดยยึ ดหลักกำรประมินบุคคลหนองค์ร วม
(Whole-person Assessment) ปัจจุบัน ดดຌมีกำรนำทคนิ คกำรประมิน บบ ศูนย์ป ระมิน  มำหชຌหน
กิจ กรรมกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลดຌำนตำง ๆ สรุปดดຌ ๐ กิจกรรม คือ กำรลือกสรรบุคคลขຌำสูตำหนง
กำรประมินศักยภำพพืไอลืไอนตำหนง กำรพัฒนำบุคคลพืไอวำงผนสืบทอดตำหนง ละกำรพัฒนำบุคลำกร
องค์ประกอบของทคนิคกำรประมินบบ ศูนย์ประมิน
ํ. กำรวิครำะห์งำน (Job Analysis) ของตำหนงทีไตຌองกำรประมิน ผลของกำรวิครำะห์งำน
จะทำหหຌทรำบวำตำหนงทีไตຌองกำรประมินนัๅน ผูຌปฏิบัติงำนตຌองมีคุณลักษณะอยำงดรบຌำง
๎. หลำกวิธี (Multiple Techniques) ดดยกำรหชຌวิธีกำรหลำย ๆ วิธีรวมกันหนกำรประมิน
บุคคลพืไอหหຌครอบคลุมทัๅงหนดຌำ นควำมรูຌ ควำมขຌำหจ (Cognitive) ควำมรูຌสึก (Affective) ละทักษะ
ควำมชำนำญตำง ๆ (Psychomotor) ชน กำรสอบขຌอขียน กำรสัมภำษณ์ สถำนกำรณ์จำลอง กำรทดสอบ
บุคลิกภำพ กำรจัดฟງมงำน ป็นตຌน
๏. หลำยผูຌประมิน (Multiple Assessors) คือกำรหชຌผูຌประมินหลำยคนพืไอสังกตละ
ประมินผูຌรับกำรประมิน
๐. กำรฝຄกอบรมผูຌประมิน (Assessor Training) ผูຌทีไจะทำหนຌำทีไป็นผูຌประมินหนกิจกรรม
ทคนิ คนีๅ ควรป็ นผูຌ ทีไมีควำมสำมำรถหนกำรสั งกต ขຌำหจขัๅน ตอน วิธีกำร ลักษณะของครืไองมือทีไหชຌ ละ
ลักษณะของพฤติกรรมทีไตຌองกำรประมินอยำงชัดจนละมีควำมชำนำญหนกำรประมิน
๑. กำรหชຌสถำนกำรณ์จำลอง (Simulations) ดดยกำรจัดกิจกรรมทีไมีควำมคลຌำยคลึงละมี
ควำมหมือนจริงกับสภำพกำรณ์กำรทำงำนจริง กำรหชຌสถำนกำรณ์จำลองจัดวำป็นหัวหจของวิธีกำรประมิน
ทัๅงหมด นืไองจำกป็น วิธี ทีไส ำมำรถกระตุຌน หหຌผูຌรับ กำรประมิน สดงพฤติกรรมทีไป็นธรรมชำติละสดง
ควำมป็นตัวของตัวองดดຌดีทีไสุด
๒. กำรประมินดดยภำพรวมของกลุมผูຌประมิน (Overall Assessment Rating) กำรประมิน
สำมำรถบงดดຌป็น ๏ ระยะ คือ
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ระยะรก ผูຌประมินตละคนยกกันสังกตละบันทึกพฤติกรรมบงชีๅ ตละคุณลักษณะทีไ
ตຌองกำรประมินบบอกทศ
ระยะทีไสอง ผูຌประมินจะรวมกันหหຌคะนนของผูຌรับกำรประมินรำยคุณลักษณะ
ระยะทีไสำม ผูຌประมินจะรวมกันประมินหนภำพรวมของผูຌรับกำรประมินตละคน
ลักษณะกิจกรรมทีไดมถือวำป็นทคนิคกำรประมินบบ ศูนย์ประมิน
ํ. หชຌกำรสัมภำษณ์พียงอยำงดียว
๎. มีกิจกรรมกำรประมินพียงวิธีดียว
๏. หชຌผูຌประมินพียงคนดียว มຌวำจะหชຌหลำย ๆ ทคนิควิธีกใตำม
๐. มีหลำยทคนิควิธี มีผูຌประมินหลำยคน ตดมมีกำรอภิปรำยกลุมพืไอประมวลผลสรุป
คะนน
ควำมหมำะสมหนกำรน ำทคนิคกำรประมินบบ ศูนย์ ประมิน ดปหชຌหนกำรลือกสรร
บุคคลป็นทคนิคทีไมีประสิทธิ ภำพสูงหนกำรลือกสรรบุคคลทัๅงหนดຌำนควำมทีไยงละควำมตรง พรำะมีกำรหชຌ
ครืไ องมือหลำยชนิด ตนืไองจำกหนกำรดำนิ นกำรตຌองมีกิจกรรมตำง ๆ มำก ตຌองอำศัยผูຌป ระมินทีไดดຌรั บ
กำรฝຄกฝนมำอยำงดี กำรประมินตຌองหชຌวลำคอนขຌำงมำก ละมีคำหชຌจำยคอนขຌำงสูง จึงหมำะกับตำหนงทีไมี
ผูຌรับกำรประมินจำนวนนຌอย ละป็นตำหนงทีไสวนรำชกำรพิจำรณำลຌววำมีควำมสำคัญตอผลกำรปฏิบัติงำน
ของสวนรำชกำรหนอนำคต
การกาหนดครืไองมือพืไอใชຌในการลือกสรรบุคคล
หนกำรลือกสรรบุคคลพืไอปฏิบัติงำนหนตำหนงทีไสรรหำ สิไงสำคัญทีไสวนรำชกำรควรดำนินกำร
กใคือ กำรวิครำะห์งำนทีไตຌองปฏิบัติของตำหนงทีไจะสรรหำ ซึไงกำรวิครำะห์งำน หมำยถึง กำรดำนินกำรกใบ
รวบรวมขຌอมูลกีไยวกับลักษณะทีไสำคัญ ละจำป็นกีไยวกับกำรปฏิบัติงำนของตำหนง ดดยกำรกใ บรวบรวม
ขຌอมูลกีไยวกับ
ํ. กิจกรรมตำง ๆ ของงำน วิธีกำรปฏิบัติ ระยะวลำกำรปฏิบัติงำนของตำหนง
๎. อุปกรณ์หรือครืไองมือทีไหชຌหนกำรปฏิบัติงำน
๏. สภำพวดลຌ อ มกำรปฏิ บั ติ งำนต ำ ง ๆ ช น สภำพวดลຌ อ มทำงกำยภำพ กำหนดกำร
ปฏิบัติงำน ป็นตຌน
ทัๅงนีๅ กำรวิครำะห์งำนสำมำรถกระทำดดຌหลำยวิธี ชน กำรสัมภำษณ์ กำรทำบบสำรวจกีไยวกับงำน
กำรวิครำะห์หตุกำรณ์สำคัญ หรือพฤติกรรมกำรปฏิบัติงำนทีไกิดขึๅนจริ ง ป็นตຌน ซึไงมืไอดดຌขຌอมูลกีไยวกับ
กิจกรรม ลักษณะงำนลຌว กใจะสำมำรถกำหนดคุณลักษณะของบุคคล อันประกอบดຌวย ควำมรูຌ (Knowledge)

๎ํ

ทักษะ (Skills) ควำมสำมำรถ (Abilities) ละคุณลักษณะอืไน ๆ (Other Characteristics) ทีไจำป็นตอกำรปฏิบัติงำน
หนตำหนง รียกดดยยอวำ KSAOs หรือ สมรรถนะ (Competencies) ลຌวจึงนำขຌอมูลคุณลักษณะของ
บุคคลมำกำหนดรูปบบกำรวัดละกำรลือกครืไองมือทีไหชຌหนกำรลือกสรรบุคคลตอดป
การวัดคุณลักษณะของบุคคล
มืไอสวนรำชกำรดดຌวิครำะห์งำนละกำหนดคุณลักษณะของบุคคลลຌว กำรวัดคุณลักษณะของ
บุคคลอำจบงกำรวัดป็น ๏ ดຌำน ดังนีๅ
ํ. กำรวัดดຌำนพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) ป็นกำรวัดควำมรูຌหนนืๅอหำตำง ๆ ทีไป็นผล
มำจำกกำรรียนรูຌ หรือพฤติกรรมดຌำนควำมคิด อันป็นควำมสำมำรถทำงสมอง ซึไงมีอยูดຌวยกัน ๒ ระดับ ดังนีๅ
ํ.ํ ควำมรูຌหรือควำมจำ (Knowledge/Memory) ป็นควำมสำมำรถหนกำรระลึก (Recall)
สิไงทีไดดຌรียนรูຌมำหรือประสบกำรณ์ทีไดดຌจำกสภำพวดลຌอม
ํ.๎ ควำมขຌำหจ (Comprehension) ป็นควำมสำมำรถหนกำรจับประดใน อธิบำยกำรดยง
ควำมหมำยของรืไองรำวควำมคิดตำง ๆ
ํ.๏ กำรนำดปหชຌ (Application) ป็นกำรนำควำมรูຌ ประสบกำรณ์ดปหชຌหหຌกิดประดยชน์หรือ
กຌดขปัญหำตำง ๆ
ํ.๐ กำรวิครำะห์ (Analysis) ป็นควำมสำมำรถหนกำรยกยะรืไองรำวของหตุกำรณ์ลຌว
ตกยอยป็นรำยละอียดทีไหในถึงควำมสัมพันธ์ หรือสำหตุละผลทีไกิดขึๅนดดຌ
ํ.๑ กำรสังครำะห์ (Synthesis) ป็นควำมสำมำรถหนกำรผสมผสำนสิไงยอย ๆ ของรืไองหหຌ
ป็นรืไองดียวกัน ดดยมีกำรคิดริริไมดัดปลงละปรับปรุง
ํ.๒ กำรประมินคำ (Evaluation) ป็นควำมสำมำรถหนกำรวินิจฉัยละตีรำคำของรืไองรำว
หตุกำรณ์อยำงมีหลักกณฑ์
๎. กำรวัดดຌำนทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) ป็นกำรวัดทักษะ ควำมชำนำญหรือพฤติกรรม
ดຌำนกำรปฏิบั ติ ซึไงป็ น ผลจำกกำรนำควำมรูຌ สู กำรปฏิบั ติจนกิดควำมชำนำญ ชน ทักษะทำงชำง ทักษะ
คอมพิวตอร์ ทักษะกำรหชຌครืไองมือ อุปกรณ์ตำง ๆ ป็นตຌน
๏. กำรวัดดຌำนจิตพิสัย (Affective Domain) ป็นกำรวัดคุณลักษณะดຌำนควำมรูຌสึก ชน จตคติ
ควำมสนหจ บุคลิกภำพ คุณลักษณะทีไกีไยวกับคุณธรรมละจริยธรรม ป็นตຌน
ทัๅง นีๅ ควรวัด หหຌ ค รอบคลุ มคุ ณลั กษณะทีไ ตຌอ งกำรวั ด ทัๅง ๏ ดຌำ นนีๅ หนสั ด ส ว นทีไ หมำะสมละ
สอดคลຌองกับควำมจำป็น ดมควรลือกหชຌพียงกำรวัดดຌำนหดดຌำนหนึไงพียงอยำงดียว ชน กำรหชຌบบทดสอบ
พืไอวัดคุณลักษณะดຌำนพุทธิพิสัยพียงอยำงดียว พรำะอำจป็นกำรวัดทีไดมครอบคลุมคุณลักษณะทีไกำหนดดวຌ
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กำรสรรหำละลือกสรรบุคคลขຌำรับรำชกำร ป็นกระบวนกำรทีไมีควำมสำคัญกีไ ยวนืไองสัมพันธ์กัน
ละสงผลตอควำมสำรใจหนกำรสรรหำบุคคลขຌำรับรำชกำร กำรดำนินกำรหนตละกระบวนกำรจึงตຌองกระทำ
อยำงรอบคอบ ระมัดระวังละอำหจหส ทัๅงนีๅ มຌวำกำรสรรหำละลือกสรรบุคคลจะมีควำมสำคัญตอกำรดดຌ
บุคลำกรทีไมีคุณภำพขຌำมำปฏิบัติงำนหนสวนรำชกำร ตกใดมหชปัจจัยสำคัญทีไสุดทีไจะทำหหຌสวนรำชกำรสำมำรถ
ปฏิบัติงำนดดຌอยำงมีประสิทธิภำพ ดดยยังขึๅนอยูกับปัจจัยอืไน ๆ หลำยประกำร ชน ผูຌบังคับบัญชำ ผูຌรวมงำน
ระบบกำรทำงำนภำยหน กำรพัฒนำบุ คลำกร สภำพวดลຌ อม ขวัญละกำลั งหจหนกำรปฏิบั ติงำน ป็ นตຌน
กำรสรรหำละลือกสรรบุคคลทีไมีประสิทธิภำพนัๅนถือป็นกำรริไมตຌนทีไดี ทีไสำมำรถลือกดดຌคนดี คนกงมำ
ปฏิบัติงำน ตสวนรำชกำรตຌองคำนึงถึงกำรจัดระบบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลดຌำนอืไน ๆ หหຌมีคุณภำพ พืไอหหຌ
สำมำรถรักษำคนดี คนกงหหຌปฏิบัติงำนกับสวนรำชกำรนัๅนดดຌตลอดดป
.....................................................

บททีไ ๎

การสอบขงขันพืไอบรรจุบุคคลขຌารับราชการ
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บททีไ ๎ การสอบขงขันพืไอบรรจุบุคคลขຌารับราชการ
การสรรหาละลือกสรร
กำรสรรหำละลื อ กสรรพืไ อ บรรจุ บุ ค คลขຌ ำ รั บ รำชกำรดม ว ำ จะป็ น กำรสอบข ง ขั น ตำม
พระรำชบัญญัติระบียบขຌำรำชกำรพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ มำตรำ ๑๏ หรือกำรคัดลือกตำมมำตรำ ๑๑ จะมี
หลักกำรดียวกัน ละตຌองป็นดปตำมหลักกำรของระบบคุณธรรมหนมำตรำ ๐๎ คือ กำรรับบุคคลพืไอบรรจุขຌำรับ
รำชกำรละตงตัๅงหหຌดำรงตำหนงตຌองคำนึงถึงควำมรูຌควำมสำมำรถของบุคคล ควำมสมอภำค ควำมป็นธรรม
ละประดยชน์ของทำงรำชกำร ละตำมหลั กกำรสรรหำหนมำตรำ ๑๎ คือ กำรสรรหำพืไอหหຌดดຌบุคคลมำบรรจุ
ขຌำรับรำชกำรป็นขຌำรำชกำรพลรือนสำมัญละตงตัๅงหหຌดำรงตำหนงตຌองป็นดปตำมระบบคุณธรรมละ
คำนึงถึงพฤติกรรมทำงจริยธรรมของบุ คคลดังกลำว ตลอดจนประดยชน์ของทำงรำชกำร ดดยดดຌกำหนดหน
รำยละอียดของหลักกำรสรรหำละลือกสรรพืไอยึดถือป็นนวทำงหนกำรดำนินกำร ดังนีๅ
ํ. หหຌ ค วำมป็ น ธรรม ละควำมสมอภำคหนดอกำสก บุ ค คลทีไ มี สิ ท ธิ อ ย ำ งท ำ ที ย มกั น ดดย
ดมคำนึงถึงฐำนะ ตระกูล ภูมิลำนำ พศ ศำสนำ ละสถำบันกำรศึกษำ
๎. หหຌดดຌมำตรฐำนทัๅงหนดຌำนทคนิค ละวิธีดำนินกำรพืไอหหຌดดຌบุคคลทีไมีควำมรูຌควำมสำมำรถ ทักษะ
ละสมรรถนะทีไหมำะสมกับตำหนงงำนละสวนรำชกำรป็นสำคัญ
๏. หหຌกิดควำมสะดวก รวดรใว ละประหยัดทัๅงผูຌสมัครละกำรดำนินกำรของสวนรำชกำร
๐. หหຌผูຌสมัครมีดอกำสลือกงำน ละสวนรำชกำรมีดอกำสลือกคน ดดยคำนึงถึงประดยชน์ของทำง
รำชกำรป็นสำคัญ
กำรสอบขงขันพืไอบรรจุบุคคลขຌำรับรำชกำรตำมมำตรำ ๑๏ ซึไงป็นกำรดำนินกำรกับกลุมทีไมี
กำรขงขันกันองสูง หนกำรสรรหำตละครัๅงมักจะมีผูຌสนหจสมัครป็น จำนวนมำก กำรกำหนดหลักกณฑ์
วิธีกำรละงืไอนดขจึงตຌองมีควำมชัดจนพืไอหหຌกำรดำนินกำรกับกลุมผูຌสมั ครสอบจำนวนมำกป็นมำตรฐำน
ดียวกันดดยหนังสือสำนักงำน ก.พ. ทีไ นร ํ์์๐/ว ํ๓ ลงวันทีไ ํํ ธันวำคม ๎๑๑๒ ละทีไกຌดขพิไมติม ดดຌ
กำหนดหลักกณฑ์ วิธีกำร ละงืไอนดขหนกำรสอบขงขัน กำรขึๅน บัญชีผูຌส อบขงขันดดຌ ละรำยละอียด
กีไยวกับกำรสอบขงขันพืไอบรรจุบุคคลขຌำรับรำชกำร ดังนีๅ
ํ. หหຌ ส ว นรำชกำรป็ น หน ว ยงำนหลั ก หนกำรสรรหำชิ ง รุ ก ดดยก ำหนดกลุ ม ปງ ำ หมำย หำจุ ด ทีไ
กลุมปງ ำหมำยสนหจหรือหหຌควำมสำคัญพืไอจูงหจหหຌสมัครสอบขงขัน ละจัดทำผนกำรรณรงค์พืไอสรຌำง
รงจูงหจ กำหนดผนกำรดำนินงำนละดำนินกำรตำมผน ตลอดจนประมินผลกำรดำนินกำรตำมผน
ดังกลำว
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๎. หหຌสำนักงำน ก.พ. ป็นหนวยงำนหลักหนกำรประชำสัมพันธ์หนภำพรวมพืไอหหຌบุคคลทัไวดปหันมำ
สนหจสมัครขຌำรับรำชกำร ตลอดจนทำหนຌำทีไประมินผลกำรสรรหำหนภำพรวม
๏. หหຌ ผูຌ ส อบผ ำนภำคควำมรูຌ ควำมสำมำรถทัไว ดป ิภำค ก.ี ตำมหนั งสื อรั บ รองผลกำรสอบผ ำ น
ภำคควำมรูຌควำมสำมำรถทัไวดป ิภำค ก.ี ของ ก.พ. ทีไออกหหຌกอนวันทีไหลักกณฑ์ วิธีกำร ละงืไอนดขตำม
หนังสือนีๅหชຌบังคับ ป็นผูຌสอบผำนกำรวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทัไวดปตำมหลักกณฑ์ วิธีกำร ละงืไอนดขตำม
หนังสือนีๅ
๐. หหຌ ส ำมำรถน ำหนั งสื อรั บ รองผลกำรสอบผ ำ นกำรวัดควำมรูຌ ค วำมสำมำรถทัไ ว ดปหนระดับ วุ ฒิ
กำรศึกษำทีไสูงกวำดปหชຌหนกำรสอบขงขันหนระดับวุฒิกำรศึกษำทีไตไำกวำดดຌ
๑. กำรสอบพืไอ วัด ควำมรู ຌค วำมสำมำรถทัไว ดปหหຌส ำนัก งำน ก.พ. ป็น ผู ຌจัด หหຌมีก ำรสอบ ดดย
จัดยกสอบตำมระดับกำรศึกษำกใดดຌ ทัๅงนีๅ ตำมหลักกณฑ์ วิธีกำร ละงืไอนดขทีไกำหนดหนหนังสือสำนักงำน ก.พ.
ทีไ นร ํ์์๐/ว ํ๓ ลงวันทีไ ํํ ธันวำคม ๎๑๑๒ ดดยมีรำยละอียด ดังนีๅ
๑.ํ ผูຌมีสิทธิสมัครสอบจะตຌองมีคุณวุฒิหรือสำรใจกำรศึกษำหนระดับกำรศึกษำทีไกำหนดหนครัๅงทีไ
ปຂดสอบนัๅนหรือป็นผูຌอยูหนกณฑ์ทีไสำนักงำน ก.พ. กำหนดวำกำลังจะสำรใจกำรศึกษำตำมหลักสูตรหนระดับ
กำรศึกษำทีไกำหนดกใดดຌ
๑.๎ ผูຌหดสอบพืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทัไวดปดมผำน ผูຌนัๅนจะมีสิทธิสมัครสอบพืไอวัดควำมรูຌ
ควำมสำมำรถทัไวดปครัๅงถัดดปดดຌ ตอมืไอมีระยะวลำหำงจำกครัๅงกอนดมนຌอยกวำ ํ๑์ วัน หรือตำมทีไ ก.พ. กำหนด
ิริไมหชຌมืไอดำนินกำรสอบดຌวยระบบอิลใกทรอนิกส์บบตใมรูปบบี
๑.๏ ผูຌสมัครสอบพืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทัไวดป จะตຌองรับรองตนองวำป็นผูຌสำรใจกำรศึกษำ
หรือป็นผูຌอยูหนกณฑ์ทีไสำนักงำน ก.พ. กำหนดวำกำลังจะสำรใจกำรศึกษำตำมหลักสูตรหนระดับกำรศึกษำทีไ
กำหนดลຌวตกรณี ละตຌองรับ รองตนองวำป็นผูຌมีคุณสมบัติทัไวดปละดมมีลักษณะตຌองหຌำมตำมมำตรำ ๏๒
หงพระรำชบัญญัติระบียบขຌำรำชกำรพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ
๑.๐ กำรสอบพืไอวัดควำมรูຌ ควำมสำมำรถทัไว ดป ป็ นกำรสอบขຌอขียนหรื อสอบดดยวิธีอืไนหน
ทำนองดียวกันหนวิชำดังตอดปนีๅ
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วิชา
คะนนตใม
รายละอียด
ํ. วิชำควำมสำมำรถทัไวดป ละ ํ๑์ คะนน
วิชำภำษำดทย
ํ.ํ วิชำควำมสำมำรถทัไวดป ํ์์ คะนน ป็นกำรสอบพืไอวัดควำมสำมำรถ
ิกี ดຌำนกำรคิดคำนวณ ดดยทดสอบควำมสำมำรถหน
กำรประยุ ก ต์ ห ชຌ ค วำมคิ ด รวบยอดทำงคณิ ต ศำสตร์
บืๅองตຌน กำรวิครำะห์หำควำมสัมพันธ์ของจำนวนหรือ
ปริ ม ำณ กำรกຌ ปั ญ หำชิ ง ปริ ม ำณ ละกำรวิ  ครำะห์
ขຌอมูลชิงปริมำณตำง ๆ
ิขี ดຌำนหตุผล ดดยทดสอบควำมสำมำรถหนกำรคิดหำ
ควำมสัมพันธ์ชืไอมดยงของคำ ขຌอควำม หรือรูปภำพ กำรหำ
ขຌ อ ยุ ติ ห รื อ ขຌ อ สรุ ป อย ำ งสมหตุ ส มผลจำกขຌ อ ควำม
สัญลักษณ์ รูปภำพ สถำนกำรณ์ หรือบบจำลองตำง ๆ
ํ.๎ วิชำภำษำดทย
๑์ คะนน ป็นกำรสอบพืไอวัดควำมสำมำรถ
ิกี ดຌำนควำมขຌำหจภำษำ ดดยทดสอบควำมสำมำรถ
หนกำรอ ำ นละกำรท ำควำมขຌ ำ หจกั บ บทควำมหรื อ
ขຌอควำมทีไกำหนดหหຌ ลຌวตอบคำถำมทีไตำมมำหนตละ
บทควำมหรือขຌอควำมรวมทัๅงกำรสรุปควำมละตีควำม
ิขี ดຌำนกำรหชຌภ ำษำ ดดยทดสอบควำมสำมำรถหน
กำรลือกหชຌคำหรือกลุมคำ กำรขียนประดยคดดຌถูกตຌอง
ตำมหลักภำษำละกำรรียงขຌอควำม
๎. วิชำภำษำอังกฤษ
๑์ คะนน ป็นกำรสอบพืไอวัดควำมสำมำรถดຌำนกำรพูด ขียน อำน
ละฟังภำษำอังกฤษ ละควำมขຌำหจสำระส ำคัญของ
ขຌอควำมหนระดับบืๅองตຌน
๑.๑ หหຌสำนักงำน ก.พ. ป็นผูຌจัดหหຌมีกำรสอบพืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทัไวดปตำม ๑.๐ ละ
ตรวจคำตอบ ผูຌสอบวิชำควำมสำมำรถทัไวดปละวิชำภำษำดทยดดຌคะนนรวมดมตไำกวำรຌอยละ ๒์ หรือตำมทีไ
ก.พ. กำหนด ทัๅงนีๅ หหຌคำนึงถึงหลักวิชำกำรวัดผล ละสอบวิชำภำษำอังกฤษดดຌคะนนดม ตไำกวำรຌอยละ ๑์
หรือตำมทีไ ก.พ. กำหนดของตละระดับวุฒิกำรศึกษำ จึงจะถือวำป็นผูຌ สอบผำนกำรวัดควำมรูຌควำมสำมำรถ
ทัไวดป
ผูຌขຌำสอบพืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทัไวดปทีไมีหลักฐำนรับรองผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ
ทีไยังดมหมดอำยุกำรรับรองผลกำรทดสอบจำก TOEFL ิดมรวม TOEFL ITP) TOEIC IELTS CU TEP ละ
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TU GET ละดดຌคะนนดมตไำกวำรຌอยละ ๑์ ของกำรทดสอบนัๅน ๆ ตำมรำยละอียดงืไอนดขผลกำรทดสอบ
ภำษำอังกฤษ หหຌถือสมือนวำป็นผูຌสอบผำนวิชำภำษำอังกฤษตำม ๑.๐ หนกำรสอบพืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถ
ทัไวดปหนครัๅงนัๅน
๒. หนกรณีทีไมีหตุผลควำมจำป็น ก.พ. อำจอนุมัติหหຌสวนรำชกำรหดป็นผูຌดำนินกำรสอบพืไอวัด
ควำมรูຌควำมสำมำรถทัไวดปพืไอบรรจุตงตัๅงบุคคลหนตำหนงวำงทีไ ก.พ. หหຌควำมหในชอบดดຌภำยหตຌหลักกณฑ์
วิธีกำร ละงืไอนดขทีไกำหนดหนหนังสือสำนักงำน ก.พ. ทีไ นร ํ์์๐/ว ํ๓ ลงวันทีไ ํํ ธันวำคม ๎๑๑๒
๓. กำรสอบขงขันพืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทีไหชຌฉพำะตำหนงละพืไอวัดควำมหมำะสมกับ
ตำหน ง หหຌ ส ว นรำชกำรป็ น ผูຌ จั ดหหຌ มีกำรสอบขงขัน พืไอบรรจุ บุ คคลขຌำรั บ รำชกำรหนตำหน งวำงของ
สวนรำชกำรนัๅน ทัๅงนีๅ ตำมหลักกณฑ์ วิธีกำร ละงืไอนดขทีไกำหนดหนหนังสือสำนักงำน ก.พ. ทีไ นร ํ์์๐/ว ํ๓
ลงวันทีไ ํํ ธันวำคม ๎๑๑๒
๔. กำรขึๅนบัญชีผูຌสอบขงขันดดຌ ละกำรดำนินกำรกีไยวกับบัญชีดังกลำว หหຌป็นดปตำมหลักกณฑ์
วิธีกำร ละงืไอนดขทีไกำหนดหนหนังสือสำนักงำน ก.พ. ทีไ นร ํ์์๐/ว ํ๓ ลงวันทีไ ํํ ธันวำคม ๎๑๑๒
ขัๅนตอนในการดานินการสอบขงขันพืไอบรรจุบุคคลขຌารับราชการ
ํ. การสอบพืไอวัดความรูຌความสามารถทัไวเปของสานักงาน ก.พ. ผูຌทีไประสงค์จะบรรจุขຌำรับ
รำชกำรดຌวยวิธีกำรสอบขงขัน จะตຌองสอบผำนกำรสอบพืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทัไวดป ซึไงดำนินกำรดดย
สำนักงำน ก.พ.
๎. การสอบขงขันพืไอวัดความรูຌความสามารถทีไ ใชຌฉพาะตาหนงละพืไอวัดความหมาะสม
กับตาหนง ดดยสวนรำชกำรจะจัดสอบขงขันพืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทีไหชຌฉพำะตำหนงกอนลຌวจึงหหຌ
ฉพำะผูຌสอบผำนดปสอบขงขันพืไอวัดควำมหมำะสมกับตำหนงกใดดຌ ตำมหลักกณฑ์ วิธีกำร ละงืไอนดข
ทีไกำหนดดวຌหนหนังสือสำนั กงำน ก.พ. ทีไ นร ํ์์๐/ว ํ๓ ลงวันทีไ ํํ ธันวำคม ๎๑๑๒ ตำมสิไงทีไสงมำดຌวย
ขຌอ ๐ ซึไงมีขัๅนตอนทีไสำคัญละนวทำงปฏิบัติตละขัๅนตอน
๏. การตัๅงคณะกรรมการดานินการสอบขงขัน
กำรสอบขงขันพืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทีไหชຌฉพำะตำหนง ละพืไอวัดควำมหมำะสมกับ
ตำหน ง หหຌ ส ว นรำชกำรป็ น ผูຌ จั ดหหຌ มีกำรสอบขงขัน พืไอบรรจุ บุ คคลขຌำรั บ รำชกำรหนตำหน งวำงของ
สวนรำชกำรนัๅน ดดยดำนินกำรตัๅงคณะกรรมกำรดำนินกำรสอบขงขัน ดังนีๅ
๏.ํ ตัๅงคณะกรรมกำรดำนินกำรสอบขงขัน จำนวนดมนຌอยกวำ ๑ คน ประกอบดຌวยหัวหนຌำ
ส ว นรำชกำรหรื อรองหั ว หนຌ ำ ส ว นรำชกำร หรื อผูຌ ด ดຌรั บ มอบหมำยจำกหั ว หนຌ ำ ส ว นรำชกำร ป็ นประธำน
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กรรมกำรอืไนซึไงตงตัๅงจำกขຌำรำชกำรพลรือนสำมัญผูຌดำรงตำหนงประภทบริหำร ประภทอำนวยกำร หรือ
ประภทวิชำกำรระดับชำนำญกำรพิศษขึๅนดป ป็นกรรมกำร ดดยมีผูຌทน ก.พ. ซึไงตงตัๅงจำกขຌำรำชกำรพลรือน
หนสำนักงำน ก.พ. ป็นกรรมกำร ละหหຌตงตัๅงขຌำรำชกำรพลรือนหนสวนรำชกำรนัๅนซึไงทำหนຌำทีไกีไยวกับ
งำนกำรจຌำหนຌำทีไป็นลขำนุกำร ิตัวอยำงคำสัไงตังๅ คณะกรรมกำรดำนินกำรสอบขงขัน หนຌำ ๐๔ี
๏.๎ คำสัไงตัๅงคณะกรรมกำรดำนินกำรสอบขงขัน หหຌถือป็นรืไองลับ ดมควรปຂดผยหหຌผูຌทีไดมดดຌ
กีไยวขຌองทรำบ
๏.๏ มืไอตัๅงคณะกรรมกำรดำนินกำรสอบขงขันลຌว หหຌลขำนุกำรมีหนังสือจຌงหหຌกรรมกำร
ทุกทำนทรำบ
๐. การตรียมการประชุมคณะกรรมการดานินการสอบขงขัน
ผูຌปฏิบัติงำนดຌำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลหรือหนวยงำนกำรจຌำหนຌำทีไตຌ องตรียมกำรกีไยวกับ
กำรดำนินกำรสอบขงขันหนรืไองตำง ๆ ดังนีๅ
๐.ํ กำรตรียมอกสำรกำรประชุมคณะกรรมกำรดำนินกำรสอบขงขัน
ํี วำระกำรประชุ ม คณะกรรมกำรด ำนิ น กำรสอบข ง ขั น ิตั ว อย ำ งระบี ย บวำระ
กำรประชุมของคณะกรรมกำรดำนินกำรสอบขงขัน หนຌำ ๐๕ี
๎ี ผนดำนินกำรสอบขงขัน ิตัวอยำงผนดำนินกำรสอบขงขันหนຌำ ๑ํ ี
๏ี รำยละอียดผนปฏิบัติงำนสอบขงขัน ิตัวอยำงรำยละอียดผนปฏิบัติงำนสอบขงขัน
หนຌำ ๑๎ี
๐ี จัดทำรำงประกำศรับสมัครสอบขงขัน ิตัวอยำงประกำศรับสมัครสอบขงขันหนกรณี
ทีไรับสมัครทำงอินทอร์นใต หนຌำ ๑๒ ละกรณีทสีไ มัครดຌวยตนอง หนຌำ ๒๎ี
ิํี หหຌ มี ร ำยละอี ย ดหนรืไ อ งต ำ ง ๆ ตำมทีไ ก ำหนดหนหนั ง สื อ ส ำนั ก งำน ก .พ.
ทีไ นร ํ์์๐/ว ํ๓ ลงวันทีไ ํํ ธันวำคม ๎๑๑๒ ดดຌก
- ชืไอตำหนงทีไจะบรรจุละตงตัๅง ละงินดือนทีไจะดดຌรับ
- จำนวนตำหนงวำงหนวันประกำศรับสมัครสอบ
- ลักษณะงำนทีไปฏิบัติของตำหนง
- คุณสมบัติทัไวดป ลักษณะตຌองหຌำมของผูຌมีสิทธิสมัครสอบ ละคุณสมบัติฉพำะ
สำหรับตำหนง
- กำหนดกำรละวิธีกำรรับสมัครสอบ รวมทัๅงกำหนดระยะวลำรับสมัครสอบซึไง
ตຌองดมนຌอยกวำ ํ๑ วันทำกำร
- อกสำรละหลักฐำนทีไหชຌหนกำรสมัครสอบ
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- หลักสูตรละวิธีกำรสอบขงขัน กณฑ์กำรตัดสิน กำรประกำศบัญชีผูຌสอบขงขันดดຌ
ละกำรยกลิกบัญชีผูຌสอบขงขันดดຌ
- งืไอนดข หรือขຌอควำมอืไน ๆ ทีไผูຌสมัครสอบควรทรำบ ชน สวนรำชกำรนัๅน ๆ จะดมรับดอน
ผูຌสอบขงขันดดຌ ป็นตຌน
- กำหนดวัน วลำทีไผูຌสมัครสอบตຌองนำหนังสือรับรองผลกำรสอบผำนกำรวัดควำมรูຌ
ควำมสำมำรถทัไ ว ดปของ ก.พ. มำยืไ น หหຌ ส ว นรำชกำร ทัๅ ง นีๅ ตຌ อ งป็ น วั น ก อ นวั น ทีไ ส ว นรำชกำรขึๅ น บั ญ ชี
ผูຌสอบขงขันดดຌ
ิ๎ี ควรขียนลักษณะงำนทีไปฏิบัติหหຌละอียดชัดจน ละอำจพิไมติมลักษณะงำนทีไ
ตำหนงนัๅน ตຌองปฏิบั ติ ชน ตຌองปฏิบั ติ งำนตำงจั งหวัดดือนละ ํ สั ปดำห์ ตຌองปฏิบัติงำนกับผูຌ ชีไยวชำญ
ตำงประทศ ป็นตຌน พืไอหหຌผูຌสนหจสมัครตัดสินหจวำตนองหมำะสมกับงำนนัๅน ๆ หรือดม อยำงดร
ิ๏ี กำหนดคุณสมบัติฉพำะสำหรับ ตำหนงหหຌ ตรงกับลักษณะงำน ละป็นดปตำม
มำตรฐำนกำหนดตำหนงของตำหนงทีไปຂดรับสมัคร
ิ๐ี กำหนดหลั กสูตรละวิธีกำรสอบขงขัน พืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทีไหชຌฉพำะ
ตำหนง หหຌสอดคลຌองกับลักษณะงำนทีไปฏิบัติ ดดยวิครำะห์งำนวำ ตຌองกำรผูຌมีควำมรูຌควำมสำมำรถ ทักษะ
หรือสมรรถนะหด
ิ๑ี กรณีทีไสว นรำชกำรดมป ระสงค์ทีไจะรั บดอนผูຌสอบขงขันดดຌทีไป็นขຌำรำชกำรหรื อ
จຌำหนຌำทีไของรัฐประภทหด หรือจะรับดอนดดยมีงืไอนดขอยำงหด หหຌระบุดวຌหนขຌอทีไกีไยวกับกำรบรรจุละตงตัๅง
๑. การประชุมคณะกรรมการดานินการสอบขงขัน
๑.ํ หหຌมีกำรประชุมคณะกรรมกำรดำนิน กำรสอบขงขัน พืไอวำงผนดำนินกำรสอบ กำหนด
หลักสูตรละวิธีกำรสอบ จัดทำประกำศรับสมัครสอบ จัดหหຌมีกำรออกขຌอสอบละตรวจคำตอบ กำหนดวัน
วลำ สถำนทีไสอบ ระบียบกีไยวกับกำรสอบ ฯลฯ กอนทีไจะประกำศรับสมัครสอบขงขัน
๑.๎ จัดทำรำยงำนกำรประชุมของคณะกรรมกำรดำนินกำรสอบขงขัน ซึไงถือป็นอกสำรลับ
ดมควรปຂดผยหหຌผูຌทีไดมดดຌมีสวนกีไยวขຌองทรำบ
๒. การผยพรขาวการรับสมัครสอบขงขัน
๒.ํ กำรผยพรขำวกำรรับ สมัครสอบขงขันจะดำนิ นกำรดดຌกใตอมืไอหัว หนຌำสว นรำชกำร
ผูຌดำนินกำรสอบขงขันลงชืไอหนประกำศรับสมัครลຌว
๒.๎ ตຌองผยพรประกำศรับ สมัครบนวใบ ดซต์ของสำนักงำน ก.พ. วใบ ดซต์ของสวนรำชกำร
ทีไรับ สมัคร ปຂ ดประกำศรับ สมัครหนทีไปຂ ดผย ละอำจจะผยพร ทำงสืไออืไน ๆ หรือวใบดซต์อืไน ๆ อีกกใดดຌ
ตำมควำมหมำะสมกับกลุมปງำหมำย
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๒.๏ ตຌองผยพร ป ระกำศรั บ สมัครหหຌ ทรำบทัไว กัน กอนวัน รับ สมั ครดมนຌอยกวำ ๑ วันทำกำร
ซึไงหำกป็นกำรผยพรทำงวใบดซต์ ประกำศรับสมัครกใจะตຌองอยูบนวใบดซต์ กอนวันรับสมัคร ๑ วันทำกำร
๒.๐ ผยพรประกำศรับสมัครบนวใบดซต์สำนักงำน ก.พ. ดดยกำรขຌำดปทีไ http://job.ocsc.go.th
ละขຌำสูระบบ ิLog in) ดຌวยรหัสผำนทีไสวนรำชกำรดดຌรับ กดลือกหัวขຌอ ประกำศรับสมัครงำน ลຌวกด
ลือกหัวขຌอ ลงประกำศ ละลงประกำศรับสมัครพรຌอมทัๅงตรวจสอบวำขຌอมูลทัๅงหมดปรำกฏบนวใบดซต์
ขຌำงตຌนลຌว
๓. การรับสมัครสอบขงขัน
๓.ํ สวนรำชกำรสำมำรถกำหนดระยะวลำกำรรับสมัครสอบดดຌ ตตຌองดมนຌอยกวำ ํ๑ วันทำกำร
มຌจะรับสมัครทำงอินทอร์นใตตลอด ๎๐ ชัไวดมง ดมวຌนวันหยุดสำร์ - อำทิตย์ ละวันหยุดรำชกำร ระยะวลำ
รับสมัครกใจะตຌองดมนຌอยกวำ ํ๑ วันทำกำร
๓.๎ หนระหวำ งกำรรั บ สมั ครสอบ หำกมี หตุผ ลละควำมจ ำป็ น หั ว หนຌ ำ ส ว นรำชกำรอำจ
ประกำศขยำยกำหนดวลำรับสมัครสอบดดຌตำมทีไหในสมควร ดดย
ํี ระยะวลำทีไจะขยำยตຌองดมนຌอยกวำ ๑ วันทำกำร นับตัๅงตวันถัดจำกวันสุดทຌำยของ
กำรรับสมัครสอบ
๎ี ตຌองประกำศกำรขยำยระยะวลำกอนวันปຂดรับสมัครสอบ
ตัวอยำง กรม ก ประกำศรับสมัคร ดดยกำหนดปຂดรับสมัครหนวันจันทร์ทีไ ๎๏ พฤษภำคม ๎๑๑๕ หำกจะขยำย
วัน ปຂ ดรั บ สมัครป็ น วลำ ๑ วั น ทำกำร ตຌองขยำยป็ น วัน อังคำรทีไ ๎๐ พฤษภำคม ๎๑๑๕ ถึ งวันจั นทร์ ทีไ
๏์ พฤษภำคม ๎๑๑๕ ิป็นอยำงนຌอยี ดดยวันทีไประกำศกำรขยำยวลำดังกลำว ตຌองป็นวันทีไกอนวันจันทร์ทีไ
๎๏ พฤษภำคม ๎๑๑๕
๔. การตรียมการกอนการสอบขຌอขียน
๔.ํ ตรวจสอบหลักฐำน ละจัดทำประกำศรำยชืไอผูຌมีสิทธิสอบ หำกมิดดຌตรวจสอบหลักฐำน
กใหหຌจຌงหหຌผูຌสมัครทรำบวำยังมิดดຌตรวจสอบหลักฐำน หำกพบภำยหลังวำคุณสมบัติดมตรงกับประกำศรับสมัคร
กใจะถือวำขำดคุณสมบัติ
๔.๎ จัดหำสถำนทีไสอบ ควรลือกสถำนทีไสอบทีไตัๅงอยูหกลຌกัน พืไอควำมสะดวกหนกำรบริหำรจัดกำร
๔.๏ จัดทำคำสัไงจຌำหนຌำทีไปฏิบัติงำนหนวันสอบ
๔.๐ จัดทำคำหชຌจำยละคำตอบทนของจຌำหนຌำทีไหนวันสอบ
๔.๑ จัดประชุมคณะกรรมกำรดำนินกำรสอบขงขันพืไอรำยงำนควำมกຌำวหนຌำหนกำรตรียมกำร
ละกำหนดระบียบละวิธีกำรสอบ
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๔.๒ จัดทำประกำศกำหนดวัน วลำ สถำนทีไสอบ ละระบียบกีไยวกับกำรสอบ
๔.๓ จัดหหຌมีกำรประชุมจຌำหนຌำทีไปฏิบัติงำนหนวันสอบกอนสอบ
๔.๔ จัดทำคำสัไงจຌำหนຌำทีไจัดทำขຌอสอบ ละกระดำษคำตอบหรือสมุดขียนตอบหหຌถือป็นรืไองลับ
ดมควรปຂดผยหหຌผูຌทีไดมมีสวนกีไยวขຌองทรำบ
๕. วันดานินการสอบขຌอขียน
คณะกรรมกำรละจຌำหนຌำทีไทุกคนปฏิบัติงำนสอบละดำนินกำรสอบตำมกำหนดกำรสอบละ
ระบียบวิธีกำรสอบ ทัๅงนีๅ ควรมีกำรประชุมพืไอซักซຌอมควำมขຌำหจกอนกำรดำนิ นกำรสอบอีกครัๅงพืไอหหຌ
กำรดำนินกำรป็นมำตรฐำนดียวกัน หำกมีปัญ หำหนระหวำงกำรดำนินกำรสอบหหຌผูຌอำนวยกำรสนำมสอบ
พิจ ำรณำตั ด สิ น ตำมระบี ย บละวิ ธี ก ำรสอบ ถຌ ำ มิ อ ำจตั ด สิ น หจดดຌ หหຌ ด ำนิ น กำรสอบดปกอ นลຌ ว น ำรืไ อ ง
ขຌำพิจำรณำหนทีไประชุมคณะกรรมกำรดำนินกำรสอบขงขันหนภำยหลัง
ํ์. การตรียมการกอนวันสอบขงขันพืไอวัดความหมาะสมกับตาหนง
ฝຆำยลขำนุกำรตรียมกำรดังนีๅ
ํ์.ํ จั ดทำค ำสัไ ง ต งตัๅง จຌ ำหนຌ ำทีไ กรอกละรวมคะนน ดดยหหຌ มีจຌ ำหนຌ ำทีไ กรอกละรวม
คะนน ๎ ชุด จัดทำป็นอกสำรลับ ทัๅงนีๅ หำกจຌำหนຌำทีไป็นบุคคลหนคณะกรรมกำรดำนินกำรสอบขงขัน
ดมตຌองจัดทำคำสัไง ตหหຌระบุอยูหนรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรดำนินกำรสอบขงขัน
ํ์.๎ จัดทำคำสัไง ตงตัๅงจຌำหนຌำทีไละคณะกรรมกำร ิหลังจำกทรำบจำนวนผูຌผ ำนกำรสอบ
ขຌอขียน หรือผำนกำรสอบขงขันพืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทีไหชຌฉพำะตำหนงี
ํ์.๏ จัดหำสถำนทีไสอบขงขันพืไอวัดควำมหมำะสมกับตำหนง มีหຌองรับหลักฐำนฯ หຌองรอ
ขຌำสอบสัมภำษณ์ ละหຌองสอบสัมภำษณ์
ํ์.๐ จัดหำงบประมำณละคำตอบทนกจຌำหนຌำทีไละกรรมกำร
ํ์.๑ จัดทำกำหนดวัน วลำ ละสถำนทีไสอบ ละประกำศรำยชืไอผูຌมีสิทธิขຌำสอบขงขันพืไอวัด
ควำมหมำะสมกับตำหนง
ํ์.๒ จัดตรียมอกสำรหนวันสอบขงขันพืไอวัดควำมหมำะสมกับตำหนง ชน หบซในชืไอทีไซอง
กรรมกำรสอบสัมภำษณ์ ละหบหหຌคะนนสัมภำษณ์
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ํํ. วันสอบขงขันพืไอวัดความหมาะสมกับตาหนง ิสัมภาษณ์ี
จຌำหนຌำทีไทุกคนละกรรมกำรสอบขงขันพืไอวัดควำมหมำะสมกับตำหนงดำนินกำรตำม
กำหนดกำรสอบละระบียบวิธีกำรสอบ ทัๅง นีๅ ควรมีกำรประชุมพืไอซักซຌอมควำมขຌำหจกอนกำรสอบขงขัน
พืไอวัดควำมหมำะสมกับตำหนง ถຌำมีปัญหำระหวำงกำรดำนินกำร หหຌ ผูຌอำนวยกำรสนำมสอบพิจำรณำตำม
ระบียบละวิธีดำนินกำรสอบ ถຌำมิอำจพิจำรณำดดຌหนทันทีหหຌดำนินกำรสอบขงขันพืไอวัดควำมหมำะสมกับ
ตำหนงดปกอนลຌวจึงนำรืไองขຌำประชุมคณะกรรมกำรดำนินกำรฯ พืไอพิจำรณำภำยหลัง
ํ๎. การกรอกละรวมคะนนขัๅนสุดทຌาย ละการประกาศการขึๅนบัญชีผูຌสอบขงขันเดຌ
คณะกรรมกำรหรือจຌำหนຌำทีกไ รอกละรวมคะนนทำหนຌำทีไรวมคะนนกำรสอบขงขันพืไอวัด
ควำมหมำะสมกับตำหนงละคะนนกำรสอบขงขันพืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทีไหชຌฉพำะตำหนง ละ
จัดล ำดับ ทีไตำมวิธีทีไร ะบุดวຌหนประกำศรั บ สมัครสอบขงขันลຌ ว มอบหหຌป ระธำนคณะกรรมกำรรำยงำนหหຌ
ผูຌมีอำนำจสัไงบรรจุตำมมำตรำ ๑๓ ลงนำมหนประกำศขึๅนบัญชีผูຌสอบขงขันดดຌ ิขัๅนตอนกำรกรอกละรวม
คะนนหหຌถือป็นรืไองลับจะปຂดผยดมดดຌจนกวำจะประกำศขึๅนบัญชีผูຌสอบขงขันดดຌลຌวี
ํ๏. การตรวจสอบคุณวุฒิ
กรณีผูຌสมัครสอบทีไดดຌคยขียนคำรຌองขอสมัครสอบขงขันดปกอนพรำะมีคุณวุฒิหกลຌคีย งกับ
คุณ วุ ฒิ ทีไ ป ระกำศรั บ สมั ค รสอบละป็ น ผูຌ ส อบข ง ขั น ดดຌ ิส ำหรั บ กำรรั บ สมั ค รดຌ ว ยตนองี หรื อ กรณี ทีไ
สวนรำชกำรตรวจสอบลຌวผูຌสมัครมีคุณวุฒิหกลຌคียงกับประกำศรับสมัคร/ป็นคุณวุฒิจำกตำงประทศ ิสำหรับ
กำรรับสมัครดຌวยวิธีอืไน ี หหຌรวบรวมหลักฐำนลຌวสงมำทีไกลุมงำนรับรองคุณวุฒิ ศูนย์สรรหำละลือกสรร
สำนักงำน ก.พ. พืไอตรวจสอบคุณวุฒิหหຌรียบรຌอยกอนประกำศขึๅนบัญชีผูຌสอบขงขันดดຌ
ํ๐. การรายงานผลการสอบขงขันเปยังสานักงาน ก.พ.
มืไอ ผูຌ ดำนิ น กำรสอบขงขั น ประกำศขึๅ น บั ญชีผูຌ ส อบข งขัน ดดຌ ลຌ ว หหຌ หั ว หนຌ ำส ว นรำชกำร
รำยงำนผลกำรสอบขงขัน ิประกอบดຌวย ขຌอสอบหนกำรสอบขงขันพืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทีไหชຌฉพำะ
ตำหน ง บั ญ ชีก รอกละรวมคะนนพรຌ อมดฟล์ ขຌอมู ล ทีไ ป็ น Excel

ส ำนำบั ญ ชีผูຌ ส อบขง ขัน ดดຌ ละ

บบรำยงำนกำรสอบขงขันี ดปยังสำนักงำน ก.พ. ภำยหน ๑ วันทำกำร นับตัๅงตวันประกำศขึๅนบัญชีผูຌสอบขงขันดดຌ
ิตำมขຌอ ๑.๒ ของสิไงทีไสงมำดຌวย ตำมหนังสือสำนักงำน ก.พ. ทีไ นร ํ์์๐/ว ํ๓ ลงวันทีไ ํํ ธันวำคม ๎๑๑๒ี
ดดยหหຌสงป็นอกสำรลับ
ํ๑. การรียกผูຌสอบขงขันเดຌมารับการบรรจุขຌารับราชการ
สวนรำชกำรจัดทำหนังสือรียกผูຌสอบขงขั นดดຌมำรำยงำนตัวพืไอรับกำรบรรจุ หนวัน วลำทีไ
สวนรำชกำรกำหนด ดดยมีหนังสือสงทำงดปรษณีย์ดวนพิศษ (EMS) จຌงหหຌทรำบกำหนดวลำลวงหนຌำ กอน

๏๏

วันรำยงำนตัวดมนຌอยกวำ ๑ วัน นับตัๅงตวันทีไทีไสงหนังสือ หรือมีหนังสือสงทำงดปรษณีย์ลงทะบียน จຌงหหຌ
ทรำบกำหนดวลำลวงหนຌำดมนຌอยกวำ ํ์ วัน นับตัๅงตวันทีไทีไสงหนังสือ
ํ๒. การรายงานตัวพืไอรับการบรรจุ
ํ๒.ํ หนวันรำยงำนตัว สวนรำชกำรควรตรวจสอบดຌวยวำถຌำผูຌสอบขงขันดดຌมีสถำนภำพป็น
ขຌำรำชกำร/จຌำหนຌำทีไของรัฐ/พนักงำนรำชกำร หหຌจຌงผูຌสอบขงขันดดຌวำ หนวันบรรจุขຌำรับรำชกำรจะตຌองดมมี
สถำนภำพป็นขຌำรำชกำร/จຌำหนຌำทีไของรัฐ /พนักงำนรำชกำร ยกวຌนกรณีสวนรำชกำรรับดอนขຌำรำชกำร/
จຌำหนຌำทีไของรัฐทุกประภท
ํ๒.๎ กรณีทีไสวนรำชกำรมีตำหนงวำงหนหลำยหนวยงำนหนสังกัด สวนรำชกำรควรหหຌผูຌสอบ
ขงขันดดຌทมีไ ำรำยงำนตัวลือกหนวยงำนทีไจะบรรจุตำมลำดับทีไทีไสอบขงขันดดຌ
ํ๓. การตรวจสอบสุขภาพ ประวัติ ละการสารใจการศึกษาของขຌาราชการผูຌสอบขงขันเดຌ
มือไ บรรจุผูຌสอบขงขันดดຌขຌำรับรำชกำรลຌว หหຌตรวจสอบดังนีๅ
ํ๓.ํ กำรตรวจสุขภำพ ดดยหหຌขຌำรำชกำรตรวจสุขภำพ ณ สถำนพยำบำลพืไอตรวจสอบวำ
ดมป็นดรคตຌองหຌำมตำมทีไกำหนดหนกฎ ก.พ. ปัจจุบันคือ กฎ ก.พ. วำดຌวยดรค พ.ศ. ๎๑๑๏ ิป็นกำรตรวจสอบ
กรณี ลั ก ษณะตຌ อ งหຌ ำ มของขຌ ำ รำชกำรตำมมำตรำ ๏๒ ห ง พระรำชบั ญ ญั ติ ร ะบี ย บขຌ ำ รำชกำรพลรื อ น
พ.ศ. ๎๑๑ํี กรณีทีไสว นรำชกำรหหຌผูຌ สอบขงขัน ดดຌยืไน หบรับ รองพทย์ซึไงระบุ วำผูຌส อบขงขันดดຌดมมีดรค
ตຌองหຌำมตำมทีไกำหนดหนกฎ ก.พ. ดังกลำว กใดมตຌองสัไงขຌำรำชกำรดปตรวจสุขภำพกับสถำนพยำบำลอีก
ํ๓.๎ กำรตรวจสอบประวั ติ ดดยหหຌ ขຌ ำ รำชกำรพิ ม พ์ ล ำยนิๅ ว มื อ ทีไ ส ถำนี ต ำรวจทຌ อ งทีไ ต ำม
ภูมิลำนำของขຌำรำชกำรรำยนัๅน พืไอตรวจสอบวำมีประวัติอำชญำกรหรือดม ิป็นกำรตรวจสอบกรณีลักษณะ
ตຌองหຌำมของขຌำรำชกำรตำมมำตรำ ๏๒ หงพระรำชบัญญัติระบียบขຌำรำชกำรพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํี
ํ๓.๏ กำรตรวจสอบกำรส ำรใ จ กำรศึ ก ษำของผูຌ ส อบข ง ขั น ดดຌ ว ำ ส ำรใ จ กำรศึ ก ษำจำก
สถำบันกำรศึกษำทีไจຌงดวຌมืไอรับสมัคร จริงหรือดม ละสำรใจภำยหนวันปຂดรับสมัครสอบหรือดม หำกปรำกฏ
ภำยหลังวำผูຌสอบขงขันดดຌรำยหดดมสำรใจกำรศึกษำ หรือสำรใจกำรศึกษำหลังวันปຂดรับสมัคร หหຌผูຌบังคับบัญชำ
ซึไ ง มีอ ำนำจสัไ งบรรจุ ตำมมำตรำ ๑๓ สัไ ง หหຌ ผูຌ นัๅ น ออกจำกรำชกำรดดยพลั น ทัๅง นีๅ ตำมนั ยมำตรำ ๒๓ ห ง
พระรำชบัญญัติระบียบขຌำรำชกำรพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ นืไองจำกขำดคุณสมบัติ
สำหรับกำรตรวจสอบหหຌสงหลักฐำนกำรศึกษำ ชน ประกำศนียบัตร ปริญญำบัตร ป็นตຌน
ดปยังหนวยงำนทีไมีหนຌำทีไรับผิดชอบ ิหนวยงำนทีไมีหนຌำทีไตรวจสอบกำรสำรใจกำรศึกษำ หนຌำ ํ์๓ี

๏๐

ํ๔. การกาหนดใหຌขึๅนบัญชีผูຌสอบขงขันเดຌเวຌตามดิม
กรณีทีไผูຌส อบขงขันดดຌถูกยกลิ กกำรขึๅน บัญชี ตำมนั ยขຌอ ๑ ของสิไงทีไส งมำดຌวยตำมหนังสื อ
สำนักงำน ก.พ. ทีไ นร ํ์์๐/ว ํ๓ ลงวันทีไ ํํ ธันวำคม ๎๑๑๒ ชน ดมมำรำยงำนตัวหนวันทีไกำหนด ป็นตຌน
หำกหั ว หนຌ ำ ส ว นรำชกำรพิ จ ำรณำลຌ ว หใ น ว ำ ผูຌ นัๅ น มี ห ลั ก ฐำนว ำ มี  หตุ ผ ลอั น สมควร มิ ด ดຌ ห ลี ก ลีไ ย งหรื อ
ลือกดอกำสทีไจะบรรจุ จะกำหนดผูຌนัๅนกลับมำอยูหนลำดับทีไดิมหนบัญชีผูຌสอบขงขันดดຌ กใดดຌ ดดยขัๅนตอนหน
กำรดำนินกำรกำหนดหหຌขึๅนบัญชีดวຌตำมดิม มีดังนีๅ
ํ๔.ํ หหຌผูຌสอบขงขันดดຌขียนคำรຌองพรຌอมนบหลักฐำนประกอบ
ํ๔.๎ จຌำหนຌ ำทีไส อบสวนละพิจำรณำวำ มิดดຌห ลีกลีไ ยงหรือลื อกดอกำสทีไจะบรรจุ ดดยมี
หลักฐำนชัดจน
ํ๔.๏ นำสนอหัวหนຌำสวนรำชกำรหรือผูຌดดຌรับมอบหมำยหหຌปฏิบัติรำชกำรทน กำหนดหหຌผูຌนัๅน
กลับมำอยูหนลำดับทีไดิมหนบัญชีผูຌสอบขงขันดดຌ หำกหในวำ สมควรจะหหຌขึๅนบัญชีผูຌสอบขงขันดดຌดวຌตำมดิม
ํ๔.๐ มืไอมีตำหน งวำงหหຌ รี ยกผูຌ สอบขงขันดดຌดังกล ำวมำรั บกำรบรรจุ ขຌำรั บรำชกำรป็ น
ลำดับรก
.....................................................

๏๑

ทีไ นร ํ์์๐/ว ํ๓

สำนักงำน ก.พ.
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ํํ์์์
ํํ ธันวำคม ๎๑๑๒

รืไอง

กำรสรรหำดดยกำรสอบขงขันพืไอบรรจุบุคคลขຌำรับรำชกำร

รียน ิวียน กระทรวง กรม จังหวัดี
อຌำงถึง หนังสือสำนักงำน ก.พ. ทีไ นร ํ์์๐.ํ/ว ํ๑ ลงวันทีไ ํํ ธันวำคม ๎๑๑ํ
สิไงทีไสงมำดຌวย หลักกณฑ์ วิธีกำร ละงืไอนดขหนกำรสอบขงขัน กำรขึๅนบัญชีผูຌสอบขงขันดดຌ ละ
รำยละอียดกีไยวกับกำรสอบขงขัน
ตำมหนังสือทีไอຌำงถึง ก.พ. ดดຌกำหนดหลักกณฑ์ วิธีกำร ละงืไอนดขหนกำรสอบขงขันพืไอ
บรรจุบุคคลขຌำรับรำชกำร มำพืไอสวนรำชกำรทรำบละถือปฏิบัติ ควำมจຌงลຌว นัๅน
บัดนีๅ ก.พ. พิจำรณำลຌว หในวำ พืไอหหຌ กำรสรรหำดดยวิธีกำรสอบขงขันพืไอบรรจุบุคคล
ขຌำรับรำชกำรตำมพระรำชบัญญัติร ะบียบขຌำรำชกำรพลรือน พ.ศ.๎๑๑ํ ป็นดปตำมระบบคุณธรรมละ
คำนึงถึงพฤติกรรมทำงจริ ยธรรม ตลอดจนประดยชน์ของทำงรำชกำรตำมมำตรำ ๑๎ พืไอหหຌกระบวนกำร
สรรหำป็ น ดปหนชิ ง รุ ก ดดยค ำนึ ง ถึ ง กำรหหຌ ด อกำสก ผูຌ ทีไ ก ำลั ง จะส ำรใ จ กำรศึ ก ษำตำมหลั ก สู ต รของ
สถำบั น กำรศึ ก ษำต ำ งๆ ละกำรรณรงค์ ห หຌ ค นก ง ละคนดี ซึไ ง ป็ น กลุ ม ปງ ำ หมำย ดดຌ มี ด อกำสสมั ค รสอบ
ขงขัน รวมทัๅงพืไอหหຌกำรสอบขงขันมีควำมยื ดหยุน คลองตัว ลดวลำดำนินกำร พืไอหหຌสวนรำชกำรดดຌบรรจุ
บุคคลตรงตำมควำมตຌองกำรดดຌหนวลำอัน รวดรใ ว ตลอดจนพืไอหหຌ ผูຌ สนหจดดຌรับ ทรำบขຌอทใจจริงกีไยวกับ
สว นรำชกำร ลั กษณะงำน หนຌ ำทีไควำมรั บ ผิ ดชอบของตำหน ง ละดอกำสดดຌรั บ กำรบรรจุ ขຌำรั บ รำชกำร
ก.พ. จึ งอำศัย อำนำจตำมมำตรำ ๑๏ กำหนดหลั กกณฑ์ วิธี กำร ละงืไอ นดขหนกำรสอบขงขัน กำรขึๅ น
บัญชีผูຌสอบขงขันดดຌ ละรำยละอียดกีไยวกับกำรสอบขงขันพืไอบรรจุบุคคลขຌำรับรำชกำร ดังนีๅ
ํ. หหຌยกลิกหลักกณฑ์ วิธีกำร ละงืไอนดขกำรสอบขงขันพืไอบรรจุบุคคลขຌำรับรำชกำร
ตำมหนั ง สื อ ทีไ อຌ ำ งถึ ง ละก ำหนดหลั ก กณฑ์ วิ ธี ก ำร ละงืไ อ นดขหนกำรสอบข ง ขั น กำรขึๅ น บั ญ ชี
ผูຌ ส อบข ง ขั น ดดຌ ละรำยละอี ย ดกีไ ย วกั บ กำรสอบข ง ขั น พืไ อ บรรจุ บุ ค คลขຌ ำ รั บ รำชกำรขึๅ น หหม
รำยละอียดปรำกฏตำมสิไงทีไสงมำดຌวย ทัๅงนีๅ ตัๅงตบัดนีๅ ป็นตຌนดป
๎. หหຌ ส ว นรำชกำรป็ น หน ว ยงำนหลั ก หนกำรสรรหำชิ ง รุ ก ดดยก ำหนดกลุ ม ปງ ำ หมำย
หำจุดทีไกลุ มปງ ำหมำยสนหจหรือหหຌควำมสำคัญ พืไอจูงหจหหຌส มัครสอบขงขัน ละจั ดทำผนกำรรณรงค์
พืไอสรຌำงรงจูงหจ กำหนดผนกำรดำนินงำนละดำนินกำรตำมผน ตลอดจนประมินผลกำรดำนินกำร
ตำมผนดังกลำว

๏๒

๏. หหຌ ส ำนั กงำน ก.พ. ป็ น หน ว ยงำนหลั กหนกำรประชำสั มพันธ์หนภำพรวมพืไอหหຌ บุ คคล
ทัไวดปหันมำสนหจสมัครขຌำรับรำชกำร ตลอดจนทำหนຌำทีไประมินผลกำรสรรหำหนภำพรวม
๐. หหຌผูຌสอบผำนภำคควำมรูຌควำมสำมำรถทัไวดป ิภำค ก.ี ตำมหนังสือรับรองผลกำรสอบผำน
ภำคควำมรูຌควำมสำมำรถทัไวดป ิภำค ก.ี ของ ก.พ. ทีไออกหหຌกอนวันทีไหลักกณฑ์ วิธีกำร ละงืไอนดขตำม
หนังสือนีๅหชຌบังคับ ป็นผูຌสอบผำนกำรวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทัไวดป ตำมหลักกณฑ์ วิธีกำร ละงืไอนดขตำม
หนังสือนีๅ
๑. หหຌสำมำรถนำหนังสือรับรองผลกำรสอบผำนกำรวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทัไวดปหนระดับ
วุฒิกำรศึกษำทีไสูงกวำดปหชຌหนกำรสอบขงขันหนระดับวุฒิกำรศึกษำทีไตไำกวำดดຌ
๒. กำรหดทีไอยู ร ะหวำ งดำนิ น กำรตำมหนั งสื อทีไอຌ ำงถึ ง กอนวันทีไ ห ลั กกณฑ์ วิธี กำรละ
งืไอนดขตำมหนังสือนีๅหชຌบังคับ หหຌดำนินกำรตำมหลักกณฑ์ วิธีกำร ละงืไอนดขตำมหนังสือทีไอຌำงถึงตอด ป
จนกวำจะลຌวสรใจ
๓. บั ญชี ผูຌ ส อบขง ขัน ดดຌทีไยั งมี ผ ลหชຌบั งคับ อยู ก อนวัน ทีไ ห นั งสื อ นีๅ มีผ ลหชຌบั ง คับ ละบั ญ ชี
ผูຌสอบขงขันดดຌทีไดดຌขึๅนบัญชีดวຌตำม ๒. หหຌคงมีผลหชຌดดຌตำมงืไอนดขทีไมีอยูดิมตอดปจนกวำบัญชีนัๅนจะสิๅนผล
หรือจนกวำจะมีกำรขึๅนบัญชีหหมตำมหลักกณฑ์ วิธีกำร ละงืไอนดขตำมหนังสือนีๅ
๔. กรณี ห ดทีไ ด ม อ ำจด ำนิ น กำรตำมหลั ก กณฑ์ วิ ธี ก ำร ละงืไ อ นดขหนกำรสอบข ง ขั น
กำรขึๅ น บั ญ ชี ผูຌ ส อบข ง ขั น ดดຌ  ละรำยละอี ย ดกีไ ย วกั บ กำรสอบข ง ขั น นีๅ กำรด ำนิ น กำรหนกรณี นัๅ น
หหຌป็นดปตำมทีไ ก.พ. กำหนด
จึงรียนมำพืไอดปรดทรำบละถือปฏิบัติตอดป ทัๅงนีๅ ดดຌจຌงหหຌกรมละจังหวัดทรำบดຌวยลຌว
ขอสดงควำมนับถือ

(นำยนนทิกร กำญจนะจิตรำี
ลขำธิกำร ก.พ.

ศูนย์สรรหำละลือกสรร
ดทร. ์ ๎๑๐๓ ํ๕๐ํ-๐๔
ดทรสำร ์ ๎๑๐๓ ํ๕๑๐

๏๓

สิไงทีไสงมาดຌวย

หลักกณฑ์ วิธีการ ละงืไอนเขในการสอบขงขัน การขึๅนบัญชีผูຌสอบขงขันเดຌ
ละรายละอียดกีไยวกับการสอบขงขัน
ิสงพรຌอมหนังสือสานักงาน ก.พ. ทีไ นร ํ์์๐/ว ํ๓ ลงวันทีไ ํํ ธันวาคม ๎๑๑๒ี
-------------------------------ํ. กำรสรรหำพืไอบรรจุบุคคลขຌำรับรำชกำรป็นขຌำรำชกำรพลรือนสำมัญหนตำหนงประภท
ทัไ ว ดป ระดั บ ปฏิ บั ติ ง ำน ละต ำหน ง ประภทวิ ช ำกำร ระดั บ ปฏิ บั ติ ก ำร หหຌ ห ชຌ วิ ธี ส อบพืไ อ วั ด ควำมรูຌ
ควำมสำมำรถทัไวดป ละสอบขงขันพืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทีไหชຌฉพำะตำหนงละควำมหมำะสมกับ
ตำหนง
๎. กำรสอบพืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทัไวดป หหຌ สำนั กงำน ก.พ. ป็ นผูຌจั ดหหຌ มีกำรสอบ ดดยจะ
จัดยกสอบตำมระดับกำรศึกษำกใดดຌ ทัๅงนีๅ ตำมหลักกณฑ์ วิธีกำร ละงืไอนดข ดังนีๅ
๎.ํ ผูຌ มีสิ ทธิส มัครสอบจะตຌองมีคุณวุฒิ หรื อสำรใจกำรศึกษำหนระดับ กำรศึกษำทีไกำหนด
หนครัๅ ง ทีไ  ปຂ ด สอบนัๅ น หรื อ ป็ น ผูຌ อ ยู ห นกณฑ์ ทีไ ส ำนั ก งำน ก.พ. ก ำหนดว ำ ก ำลั ง จะส ำรใ จ กำรศึ ก ษำตำม
หลักสูตรหนระดับกำรศึกษำทีไกำหนดกใดดຌ
๎.๎ ผูຌ ห ดสอบพืไ อวั ดควำมรูຌ ควำมสำมำรถทัไ ว ดปดมผ ำน ผูຌ นัๅ น จะมีสิ ทธิ ส มั ครสอบพืไอ วั ด
ควำมรูຌควำมสำมำรถทัไวดปครัๅงถัดดปดดຌ ตอมืไอมีระยะวลำหำงจำกวันทีไสอบครัๅงกอนดมนຌอยกวำ ํ๑์ วัน
หรือตำมทีไ ก.พ. กำหนด
๎.๏ ผูຌ ส มั ครสอบพืไอ วัดควำมรูຌ ควำมสำมำรถทัไว ดป จะตຌองรั บ รองตนองว ำป็ นผูຌ ส ำรใ จ
กำรศึกษำหรือป็นผูຌอยูหนกณฑ์ทีไสำนักงำน ก.พ. กำหนดวำ กำลังจะสำรใจกำรศึกษำตำมหลักสูตรหนระดับ
กำรศึกษำทีไกำหนด ลຌวตกรณี ละตຌองรับรองตนองวำป็นผูຌมีคุณสมบัติทัไวดปละดมมีลักษณะตຌ องหຌำมตำม
มำตรำ ๏๒
๎.๐ กำรสอบพืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทัไว ดป ป็น กำรสอบขຌอขียนหรือสอบดดยวิธีอืไน
หนทำนองดียวกันหนวิชำ ดังตอดปนีๅ
๎.๐.ํ วิชำควำมสำมำรถทัไวดป ละวิชำภำษำดทย ิคะนนตใม ํ๑์ คะนนี
ิํี วิชำควำมสำมำรถทัไวดป ิคะนนตใม ํ์์ คะนนี ป็นกำรสอบพืไอ
วัดควำมสำมำรถ
ิกี ดຌ ำ นกำรคิ ด ค ำนวณ ดดยทดสอบควำมสำมำรถหนกำรประยุ ก ต์ ห ชຌ
ควำมคิดรวบยอดทำงคณิตศำสตร์บืๅองตຌน กำรวิครำะห์หำควำมสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมำณ กำรกຌ
ปัญหำชิงปริมำณ ละกำรวิครำะห์ขຌอมูลชิงปริมำณตำง ๆ ละ
ิขี ดຌำนหตุผล ดดยทดสอบควำมสำมำรถหนกำรคิ ดหำควำมสั มพันธ์
ชืไอมดยงของคำ ขຌอควำม หรือรูปภำพ กำรหำขຌอยุติหรือขຌอสรุปอยำงสมหตุสมผลจำกขຌอควำม สัญลักษณ์
รูปภำพ สถำนกำรณ์ หรือบบจำลองตำง ๆ

๏๔

ิ๎ี วิชำภำษำดทย ิคะนนตใม ๑์ คะนนี ป็นกำรสอบพืไอวัดควำมสำมำรถ
ิกี ดຌำนควำมขຌำ หจภำษำ ดดยทดสอบควำมสำมำรถหนกำรอำ นละ
กำรทำควำมขຌำหจกับ บทควำม หรือขຌอควำมทีไกำหนดหหຌลຌ วตอบคำถำมทีไตำมมำหนตละบทควำม หรื อ
ขຌอควำม รวมทัๅงกำรสรุปควำมละตีควำม ละ
ิขี ดຌำนกำรหชຌภำษำ ดดยทดสอบควำมสำมำรถหนกำรลือกหชຌคำหรื อ
กลุมคำ กำรขียนประดยคดดຌถูกตຌองตำมหลักภำษำละกำรรียงขຌอควำม
๎.๐.๎ วิชำภำษำอังกฤษ ิคะนนตใม ๑์ คะนนี ป็นกำรสอบพืไอวัดควำมสำมำรถ
ดຌำนกำรพูด ขียน อำนละฟังภำษำอังกฤษ ละควำมขຌำหจสำระสำคัญของขຌอควำมหนระดับบืๅองตຌน
๎.๑ หหຌสำนักงำน ก.พ. ป็นผูຌจัดหหຌมีกำรสอบพืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทัไวดปตำม ๎.๐
ละตรวจคำตอบ ผูຌ ส อบวิช ำควำมสำมำรถทัไว ดปละวิ ช ำภำษำดทยดดຌ คะนนรวมดมตไ ำกวำรຌ อ ยละ ๒์
หรือตำมทีไ ก.พ. กำหนด ทัๅงนีๅ หหຌคำนึงถึงหลักวิช ำกำรวัดผล ละสอบวิชำภำษำอังกฤษ ดดຌคะนนดมตไำกว ำ
รຌอยละ ๑์ หรือตำมทีไ ก.พ. กำหนด ของตละระดับวุฒิกำรศึกษำ จึงจะถือวำป็นผูຌสอบผำนกำรวัดควำมรูຌ
ควำมสำมำรถทัไวดป
ผูຌขຌำสอบพืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทัไวดปทีไมีหลั กฐำนรั บรองผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ
ทีไยังดมหมดอำยุกำรรับรองผลกำรทดสอบจำก TOEFL ิดมรวม TOEFL ITPี TOEIC IELTS CU TEP ละ
TU GET ตำมงืไอนดขทีไ ก.พ. กำหนดหนตำรำงนบทຌำยหลั กกณฑ์นีๅ หหຌถือสมือนวำป็นผูຌ สอบผำนวิช ำ
ภำษำอังกฤษตำม ๎.๐.๎ หนกำรสอบพืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทัไวดปหนครัๅงนัๅน
๎.๒ หหຌ ผูຌ ส มั ค รสอบสี ย ค ำ ธรรมนี ย มสอบพืไ อ วั ด ควำมรูຌ ค วำมสำมำรถทัไ ว ดปหนอั ต รำ
ครัๅงละ ๏์์ บำท คำธรรมนี ยมสอบมืไ อจำยลຌวจะดมคืนหหຌ วຌนตมีกำรยกลิกกำรสอบครัๅงนัๅนทัๅงหมด
นืไ องจำกมีกำรทุจริตหรือส อดปหนทำงทุจ ริ ตละดมดดຌมีกำรจั ดสอบหหมทน จะจ ำยคืนหหຌ กผูຌ สมัครสอบ
ฉพำะผูຌทีไมิดดຌมีสวนกีไยวขຌองกับกำรทุจริตหรือสอดปหนทำงทุจริตนัๅน
หนระหวำงทีไส ำนั กงำน ก.พ. ยั งมิ ดดຌจั ดหหຌ มีกำรสอบดຌว ยระบบอิลใ กทรอนิ กส์ หหຌ ผูຌ ส มัคร
สอบสียคำธรรมนียมสอบพืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทัไวดป หนอัตรำครัๅงละ ํ์์ บำท
๎.๓ หหຌ ลขำธิกำร ก.พ. ตงตัๅงคณะกรรมกำรดำนิ นกำรสอบ ประกอบดຌ วยลขำธิกำร ก.พ.
หรือรองลขำธิกำร ก.พ. ทีไลขำธิกำร ก.พ. มอบหมำยป็นประธำน ละกรรมกำรอืไน จำนวนดมนຌอยกวำ
๐ คน ดดยตຌอ งป็ น ขຌ ำรำชกำรพลรื อนอย ำงนຌ อยกึไง หนึไ ง ละหหຌ ต งตัๅ งขຌ ำ รำชกำรพลรื อ นหนส ำนั กงำน
ก.พ. ซึไงทำหนຌำทีไกีไยวกับกำรสรรหำละลือกสรร ป็นลขำนุกำร
๎.๔ หหຌ คณะกรรมกำรดำนิ น กำรสอบ กำหนดระบียบกีไยวกับ กำรสอบ จั ดทำประกำศ
รับสมัครสอบ วำงผนดำนินกำรสอบ ละดำนินกำรอืไนทีไกีไยวกับกำรสอบหหຌป็นดปตำมหลักกณฑ์นีๅ
๎.๕ ประกำศรับสมัครสอบหหຌมีรำยละอียด ดังนีๅ
ิํี ระดับกำรศึกษำทีไปຂดสอบ
ิ๎ี ผูຌมีสิทธิสมัครสอบตำม ๎.ํ ๎.๎ ละ ๎.๏

๏๕

(๏) คุ ณ สมบั ติ ทัไ ว ดปละลั ก ษณะตຌ อ งหຌ ำ มของผูຌ มี สิ ท ธิ ส มั ค รสอบ ละคุ ณ สมบั ติ อืไ น
ิถຌำมีี
ิ๐ี กำหนดกำรละวิธีกำรรับสมัครสอบ รวมทัๅงกำหนดระยะวลำรับสมัครสอบ ซึไงตຌอง
ดมนຌอยกวำ ํ๑ วันทำกำร
ิ๑ี อกสำรละหลักฐำนทีไหชຌหนกำรสมัครสอบ
ิ๒ี หลักสูตร วิธีกำรสอบ ละกณฑ์กำรตัดสิน
ิ๓ี งือไ นดขหรือขຌอควำมอืไนทีไผูຌสมัครสอบควรทรำบ
๎.ํ์ หหຌ  ลขำธิ ก ำร ก.พ. ประกำศรั บ สมั ค รสอบตำม ๎.๕ ดดยหหຌ ปຂ ด ประกำศดวຌ ณ
สำนักงำน ก.พ. ละผยพรบนวใบดซต์ของสำนักงำน ก.พ. กอนวันรับสมัครสอบดมนຌอยกวำ ๑ วันทำกำร
ละผยพรทำงสืไออืไน ๆ ตำมควำมหมำะสม
หนกรณีทีไมีหตุผลละควำมจำป็ น ลขำธิกำร ก.พ. อำจขยำยกำหนดวลำรับ สมัครสอบ
ดดຌ ต ำมทีไ  หใ น สมควร ต ทัๅ ง นีๅ จะตຌ อ งประกำศกำรขยำยวลำกำรรั บ สมั ค รสอบดั ง กล ำ ว ก อ นวั น ปຂ ด
รับสมัครสอบครัๅงนัๅนดຌวย
๎.ํํ หหຌลขำธิกำร ก.พ. ประกำศรำยชืไอผูຌสมัครสอบ ระบียบกีไยวกับกำรสอบ กำหนด
วัน วลำ ละสถำนทีไสอบ กอนวันสอบดมนຌอยกวำ ๑ วันทำกำร
๎.ํ๎ หนกรณีทีไคณะกรรมกำรดำนินกำรสอบหในวำ หนกำรสอบครัๅงหดมีกำรทุจริต หรือมี
พฤติกำรณ์หรือขຌอทใจจริงทีไสอหหຌหในวำมีกำรทุจริต หรือมีพฤติกำรณ์หดทีไอำจทำหหຌกิดควำมดมป็นธรรมหน
กำรสอบ หรือผูຌขຌำสอบผูຌหดมีพฤติกำรณ์ดังกลำว หหຌคณะกรรมกำรดำนินกำรสอบรำยงำนหหຌลขำธิกำร ก.พ.
พิจำรณำวำสมควรจะยกลิกกำรสอบหนครัๅงนัๅนหรือดม
ลขำธิกำร ก.พ. อำจยกลิกกำรสอบครัๅ งนัๅนทัๅ งหมดลຌวจัดหหຌมีกำรสอบหหมกใดดຌ หนกรณี
ทีไคณะกรรมกำรดำนินกำรสอบวินิจฉัยวำผูຌขຌำ สอบผูຌหดมีพฤติกำรณ์ตำมวรรคหนึไง ผูຌ นัๅนดมมีสิทธิขຌำสอบ
หนกำรสอบหหมนัๅน
๎.ํ๏ หหຌลขำธิกำร ก.พ. ประกำศรำยชืไอผูຌสอบผำนกำรวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทัไวดปตำม
๎.๑ ละออกหนังสือรับรองผลกำรสอบผำนกำรวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทัไวดป ตำมระดับกำรศึกษำทีไจัดสอบ
หหຌ  ก ผูຌ ส อบผ ำ นพืไ อ น ำดปหชຌ ห นกำรสอบข ง ขั น ละกำรขึๅ น บั ญ ชี ผูຌ ส อบข ง ขั น ดดຌ ข องส ว นรำชกำร
ตำมหลักกณฑ์นีๅ
๏. หนกรณี ทีไ มี  หตุ ผ ลควำมจ ำป็ น ก.พ. อำจอนุ มั ติ ห หຌ ส ว นรำชกำรหดป็ นผูຌ ด ำนิ น กำรสอบ
พืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทัไวดปพืไอบรรจุตงตัๅงบุคคลหนตำหนง วำงทีไ ก.พ. หหຌควำมหในชอบดดຌ ภำยหตຌ
หลักกณฑ์ วิธีกำร ละงืไอนดข ดังตอดปนีๅ
๏.ํ สวนรำชกำรนัๅนตຌองดำนินกำรจัดสอบพืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทัไวดป ละจัดสอบ
ขงขันพืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทีไหชຌฉพำะตำหนง ละพืไอวัดควำมหมำะสมกับตำหน งดปหนกำรสอบ
ครำวดี ย วกั น ดดยตຌ อ งประกำศรั บ สมั ค รสอบพรຌ อ มกั น ละหหຌ ค ณะกรรมกำรด ำนิ น กำรสอบข ง ขั น
ตำม ๐.๎ ป็นผูຌดำนินกำรสอบพืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทัไวดปดຌวย
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๏.๎ หหຌรับสมัครสอบดดຌฉพำะจำกผูຌสำรใจกำรศึกษำทำนัๅน
๏.๏ ประกำศรับสมัครสอบหหຌมีรำยละอียดตำม ๎.๕ ละ ๐.๐
หนกรณีทีไส วนรำชกำรตำมวรรคหนึไง ดำนิน กำรสอบดดยหชຌหลั กสูตร ขຌอสอบ วิธีกำรสอบ
ละกณฑ์กำรตัดสิ น หนกำรสอบพืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทัไวดปตำม ๎.๐ ละ ๎.๑ หหຌผูຌทีไดดຌรับหนังสื อ
รั บ รองตำม ๎.ํ๏ ทีไ ต รงกั บ ระดั บ กำรศึ ก ษำทีไ ส ว นรำชกำรนัๅ น จั ด สอบ ดดຌ รั บ ยกวຌ น ดม ตຌ อ งสอบพืไ อ วั ด
ควำมรูຌ ควำมสำมำรถทัไว ดปหนครัๅ งนีๅ อีก หนกำรนีๅ ห หຌ ส ว นรำชกำรประกำศรำยชืไอ ผูຌ ส อบผ ำ นกำรวัด ควำมรูຌ
ควำมสำมำรถทัไวดป ละหหຌสำนักงำน ก.พ. ออกหนังสือรับรองผลกำรสอบผำนกำรวัดควำมรูຌควำมสำมำรถ
ทัไวดปหหຌกผูຌสอบผำน
หนกรณีทีไส วนรำชกำรตำมวรรคหนึไงดำนิน กำรสอบดดยหชຌหลั กสูต ร ขຌอสอบ วิธีกำรสอบ
ละกณฑ์กำรตัดสินทีไจัดขึๅนป็นกำรฉพำะพืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทัไวดปสำหรับตำหนงหด หนครัๅงหด
หนส ว นรำชกำรนัๅ น ผลกำรสอบหนกรณี นีๅ หหຌ ห ชຌดดຌส ำหรั บ ตำหน งนัๅ น หนกำรสอบครัๅ งนัๅ น หนส ว นรำชกำร
นัๅนทำนัๅน ทัๅงนีๅ สวนรำชกำรนัๅนตຌองประกำศงืไอนดขดังกลำวดวຌหนประกำศรับสมัครสอบดຌวย หนกรณีนีๅผูຌทีไ
ดดຌรับหนังสือรับรองตำม ๎.ํ๏ ดมดดຌรับยกวຌนหหຌดมตຌองสอบพืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทัไวดปหนกำรสอบ
ครัๅงนีๅ
๐. กำรสอบขงขันพืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทีไหชຌฉพำะตำหนง ละพืไอวัดควำมหมำะสมกับ
ตำหนง หหຌสว นรำชกำรป็น ผูຌจัดหหຌมีกำรสอบขงขัน พืไอบรรจุบุคคลขຌำรับ รำชกำร หนตำหนงวำงของ
สวนรำชกำรนัๅน ทัๅงนีๅ ตำมหลักกณฑ์ วิธีกำร งืไอนดข รำยละอียด ดังนีๅ
๐.ํ หัว หนຌำ สว นรำชกำรจะกำหนดหหຌรับ สมัค รสอบขง ขัน พืไอ บรรจุห นทຌอ งทีไห ดป็น
กำรฉพำะหง หรือจะกำหนดหหຌรับสมัครสอบขงขันฉพำะผูຌมีคุณสมบัติอยำงหดตำมทีไกำหนดดวຌหนมำตรฐำน
กำหนดตำหนงสำหรับกำรสอบขงขันครัๅงหดกใดดຌ
๐.๎ หหຌ หั ว หนຌ ำ ส ว นรำชกำรต ง ตัๅ ง คณะกรรมกำรด ำนิ น กำรสอบข ง ขั น ขึๅ น คณะหนึไ ง
จ ำนวนดม นຌ อ ยกว ำ ๑ คน ประกอบดຌ ว ย หั ว หนຌ ำ ส ว นรำชกำรหรื อ รองหั ว หนຌ ำ ส ว นรำชกำร หรื อ ผูຌ ด ดຌ รั บ
มอบหมำยจำกหั ว หนຌ ำ ส ว นรำชกำรป็ น ประธำน กรรมกำรอืไ น ซึไ ง ต ง ตัๅ ง จำกขຌ ำ รำชกำรพลรื อ นสำมั ญ
ผูຌ ดำรงต ำหน ง ประภทบริ ห ำร ประภทอำนวยกำร หรื อประภทวิช ำกำรระดับ ช ำนำญกำรพิ ศษขึๅนดป
ป็นกรรมกำร ดดยมีผูຌทน ก.พ. ซึไงตงตัๅงจำกขຌำรำชกำรพลรือนหนสำนักงำน ก.พ.ป็นกรรมกำร ละหหຌ
ตงตัๅงขຌำรำชกำรพลรือนหนสวนรำชกำรนัๅนซึไงทำหนຌำทีไกีไยวกับงำนกำรจຌำหนຌำทีไป็นลขำนุกำร
๐.๏ หหຌคณะกรรมกำรดำนินกำรสอบขงขันกำหนดระบี ยบกีไยวกับกำรสอบ กำหนดหลักสูตร
ละวิธี กำรสอบ จั ดทำประกำศรั บสมั คร วำงผนดำนิ นกำรสอบ จั ดหหຌ มีกำรออกขຌอสอบละตรวจคำตอบ
ละดำนินกำรอืไนทีไกีไยวกับกำรสอบขงขันหหຌป็นดปตำมหลักกณฑ์นีๅ ทัๅงนีๅ คณะกรรมกำรดำนินกำรสอบ
ขงขันจะกำหนดหหຌผูຌสมัครสอบสอบขงขัน พืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทีไหชຌฉพำะตำหนงกอน ลຌวจึ งหหຌ
ฉพำะผูຌสอบผำนกำรวัดผลกำรสอบพืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทีไหชຌฉพำะตำหนงตำมกณฑ์ทีไกำหนดดวຌ
หน ๐.๕ สอบขงขันพืไอวัดควำมหมำะสมกับตำหนงตอดปกใดดຌ
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๐.๐ ประกำศรับสมัครสอบขงขันหหຌมีรำยละอียด ดังนีๅ
ิํี ชืไอตำหนงทีไจะบรรจุละตงตัๅง ละงินดือนทีไจะดดຌรับ
ิ๎ี จำนวนตำหนงวำงหนวันประกำศรับสมัครสอบ
ิ๏ี ลักษณะงำนทีไปฏิบัติของตำหนง
ิ๐ี คุณสมบั ติทัไว ดป ลั กษณะตຌองหຌ ำมของผูຌ มีสิ ทธิส มัครสอบ ละคุณสมบั ติฉพำะ
สำหรับตำหนง
ิ๑ี กำหนดกำรละวิธีกำรรับสมัครสอบ รวมทัๅงกำหนดระยะวลำรับสมัครสอบซึไงตຌอง
ดมนຌอยกวำ ํ๑ วันทำกำร
ิ๒ี อกสำรละหลักฐำนทีไหชຌหนกำรสมัครสอบ
ิ๓ี หลั ก สู ต รละวิ ธี ก ำรสอบข ง ขั น กณฑ์ ก ำรตั ด สิ น กำรประกำศบั ญ ชี ผูຌ สอบ
ขงขันดดຌละกำรยกลิกบัญชีผูຌสอบขงขันดดຌ
ิ๔ี งืไ อ นดข หรื อ ขຌ อ ควำมอืไ น ๆ ทีไ ผูຌ ส มั ค รสอบควรทรำบ ช น ส ว นรำชกำรนัๅ น ๆ
จะดมรับดอนผูຌสอบขงขันดดຌ ป็นตຌน
ิ๕ี กำหนดวัน วลำทีไผูຌสมัครสอบตຌองนำหนังสือรับรองผลกำรสอบผำนกำรวัดควำมรูຌ
ควำมสำมำรถทัไว ดปของ ก.พ. มำยืไน หหຌสว นรำชกำร ทัๅง นีๅ ตຌอ งป็น วัน กอ นวัน ทีไสว นรำชกำรขึๅน บัญ ชี
ผูຌสอบขงขัน ดดຌ
๐.๑ หหຌหัวหนຌำสวนรำชกำรประกำศรับสมัครสอบขงขันตำม ๐.๐ ดดยหหຌปຂดประกำศดวຌ
ณ ทีไ ท ำกำรของส ว นรำชกำรทีไ รั บ สมั ค รสอบ ละผยพร บ นวใ บ ดซต์ ข องส ว นรำชกำรทีไ รั บ สมั ค รสอบ
ละวใบดซต์ของสำนักงำน ก.พ. กอนวันรับสมัครสอบดมนຌอยกวำ ๑ วันทำกำร ละผยพรทำงสืไออืไน ๆ
ตำมควำมหมำะสม
หนกรณีทีไมีหตุผ ลละควำมจ ำป็ น หั วหนຌ ำส ว นรำชกำรอำจขยำยกำหนดวลำรั บ สมัคร
สอบดดຌตอดปอีกตำมทีไ หใน สมควรตตຌองดมนຌอ ยกวำ ๑ วัน ทำกำร ทัๅง นีๅ จะตຌอ งประกำศกำรขยำยวลำ
กำรรับสมัครสอบดังกลำว กอนวันปຂดรับสมัครสอบครัๅงนัๅน ละตຌองผยพรดดยปຂดประกำศดวຌ ณ ทีไทำกำร
ของสว นรำชกำรทีไรับ สมัครสอบละผยพรบ นวใบ ดซต์ของสว นรำชกำรทีไรั บสมัครสอบละวใบดซต์ของ
สำนักงำน ก.พ. ดຌวย
๐.๒ หหຌ หั ว หนຌ ำ ส ว นรำชกำรประกำศรำยชืไ อ ผูຌ ส มั ค รสอบ ระบี ย บกีไ ย วกั บ กำรสอบ
กำหนดวัน วลำ ละสถำนทีไสอบ กอนวันสอบดมนຌอยกวำ ๑ วันทำกำร
๐.๓ กำรสอบขงขันพืไ อวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทีไหชຌฉพำะตำหน ง ิคะนนตใม ๎์์
คะนนี ป็ น กำรทดสอบควำมรูຌควำมสำมำรถทีไหชຌหนกำรปฏิบัติงำนหนหนຌ ำทีไ ดดยวิธีกำรสอบขຌอขียน
กำรสอบปฏิ บั ติ ห รื อ สอบดดยวิ ธีอืไ น ทัๅ งนีๅ จะหชຌวิ ธี กำรสอบหนึไ ง วิธี ห รื อ หลำยวิธี กใ ดดຌ ต ำมควำมหมำะสม
พืไอหหຌดดຌบุคคลทีไมีควำมรูຌควำมสำมำรถ ทักษะ สมรรถนะ ละอืไนๆ ทีไจำป็นสำหรับตำหนง ดดยตຌองระบุ
วิธีกำรสอบดวຌหนประกำศรับสมัครสอบหหຌชัดจนดຌวย
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๐.๔ กำรสอบขงขันพืไอวัดควำมหมำะสมกับตำหนง ิคะนนตใม ํ์์ คะนนี ป็น
กำรทดสอบพืไ อ วั ด ควำมหมำะสมกั บ ต ำหน ง ทีไ จ ะบรรจุ  ละต ง ตัๅ ง ดยวิ ธี ก ำรสั ม ภำษณ์ ห รื อ วิ ธี อืไ น
พืไ อ ประมิ น ควำมหมำะสมกั บ ต ำหน ง จำกประวั ติ ส ว นตั ว ประวั ติ ก ำรศึ ก ษำ ประวั ติ ก ำรท ำงำน
ประสบกำรณ์ ทว งทีวำจำ อุป นิสั ย อำรมณ์ ทัศนคติ กำรปรับ ตัว ขຌำกับ ผูຌ รว มงำน สังคม ละสิไ งวดลຌ อม
ควำมคิดริริไมสรຌำงสรรค์ ปฏิภำณเหวพริ บ บุคลิกภำพละพฤติกรรมของผูຌสอบขงขัน พืไอ฿หຌเดຌบุคคลทีไมี
คุณธรรม จริยธรรม ควำมรูຌควำมสำมำรถ ทักษะ สมรรถนะ ละอืไน โ ทีไจำป็นสำหรับตำหนง
๐.๕ ผูຌ ส อบผ ำ นกำรสอบข งขั น พืไ อวั ด ควำมรูຌ ควำมสำมำรถทีไ ฿ชຌ  ฉพำะต ำหน ง จะตຌ อ ง
เดຌคะนนเมตไำกวำรຌ อยละ ๒์ ละผูຌสอบผำนกำรสอบขงขันพืไอวัดควำมหมำะสมกับตำหนงจะตຌอง
เดຌคะนนเมตไำกวำรຌอยละ ๒์ ทัๅงนีๅ ดย฿หຌคำนึงถึงหลักวิชำกำรวัดผล
๐.ํ์ ฿หຌ ผูຌ ส มั ค รสอบสี ย ค ำ ธรรมนี ย มสอบพืไ อ วั ด ควำมรูຌ ค วำมสำมำรถทีไ ฿ ชຌ  ฉพำะ
ตำหนงละควำมหมำะสมกับตำหนง อัตรำตำหนงละเมนຌอยกวำ ๎์์ บำท ละเมกิน ๐์์ บำท
฿นกรณี ทีไ ส ว นรำชกำรจั ด ฿หຌ มี ก ำรสอบพืไ อวั ดควำมรูຌ ควำมสำมำรถทัไ วเป฿นครำวดี ยวกั บ
กำรสอบข ง ขั น พืไ อ วั ด ควำมรูຌ ค วำมสำมำรถทีไ ฿ ชຌ  ฉพำะต ำหน ง ละควำมหมำะสมกั บ ต ำหน ง
฿หຌผูຌสมัครสอบทีไเมเดຌรับกำรยกวຌนเมตຌองสอบพืไอวัดควำมรูຌ ควำมสำมำรถทัไวเปสียคำธรรมนียมสอบอัตรำ
ตำหนงละเมนຌอยกวำ ๏์์ บำทละเมกิน ๑์์ บำท
คำธรรมนี ยมสอบมืไอ จ ำยลຌ ว จะเมคืน ฿หຌ วຌ น ต มีกำรยกลิ ก กำรสอบครัๅ ง นัๅ นทัๅ งหมด
นืไองจำก มีกำรทุจริตหรือสอเป฿นทำงทุจริตละเมเดຌมีกำรจัดสอบ฿หมทน จะจำยคืน฿หຌกผูຌ สมัครสอบ
ฉพำะผูຌทีไมิเดຌมีสวนกีไยวขຌองกับกำรทุจริตหรือสอเป฿นทำงทุจริตนัๅน
๐.ํํ ฿นกรณี ทีไ ค ณะกรรมกำรด ำนิ น กำรสอบข ง ขั น หใ น ว ำ ฿นกำรสอบข ง ขั น ฿ดมี ก ำร
ทุจริต หรือมีพฤติกำรณ์หรือขຌอทใจจริงทีไสอ฿หຌหในวำมีกำรทุจริต หรือมีพฤติกำรณ์฿ดทีไอำจทำ฿หຌกิดควำม
เม ป็ น ธรรม฿นกำรสอบขงขั น ฿หຌ ค ณะกรรมกำรดำนิ น กำรสอบขง ขันรำยงำน฿หຌ หั ว หนຌ ำ ส ว นรำชกำร
พิจำรณำว ำสมควรจะยกลิ ก กำรสอบขงขั น ฿นครัๅ ง นัๅ น ทัๅง หมด หรื อยกลิ กกำรสอบตำม ๐.๓ หรื อ ๐.๔
หรือเม
หั ว หนຌ ำส ว นรำชกำรอำจยกลิ กกำรสอบขง ขัน ครัๅ งนัๅ น ทัๅง หมดลຌ ว จั ด ฿หຌ มี กำรสอบ฿หม
หรือยกลิกกำรสอบตำม ๐.๓ หรื อ ๐.๔ ลຌ วจัด฿หຌมีกำรสอบ฿หมกใเดຌ ฿นกรณีทีไคณะกรรมกำรดำนิ นกำร
สอบขงขันวินิจฉัยวำผูຌขຌำสอบผูຌ฿ดมีพฤติกำรณ์ตำมวรรคหนึไง ผูຌนัๅนเมมีสิทธิขຌำสอบ฿หม
๐.ํ๎ มืไ อ คณะกรรมกำรด ำนิ น กำรสอบข ง ขั น เดຌ ด ำนิ น กำรสอบข ง ขั น สรใ จ ลຌ ว
฿หຌรำยงำนผลกำรสอบขงขันตอหัวหนຌำสวนรำชกำร ดย฿หຌสงอกสำรประกอบกำรรำยงำน ดังตอเปนีๅ
ิํี หลั กสู ตรละวิธีกำรสอบพืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทีไ฿ชຌฉพำะตำหนง ละ
ควำมหมำะสมกับตำหนง
ิ๎ี บัญชีกรอกคะนน
ิ๏ี รำยชืไอผูຌสอบขงขันเดຌ
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๐.ํ๏ หนกรณีทีไสวนรำชกำรหดมีตำหนงวำงละดมมีบัญ ชีผูຌสอบขงขันดดຌหนตำหนงนัๅน
ตมีหตุผ ลควำมจ ำป็ น ทีไดมอำจจั ดหหຌ มีกำรสอบข งขัน พืไอวัดควำมรูຌ ควำมสำมำรถทีไ หชຌฉพำะตำหน ง
ละควำมหมำะสมกับตำหนงดดຌอง ถຌำสวนรำชกำรนัๅนรຌองขอ ก.พ. อำจหหຌสำนักงำน ก.พ. ดำนินกำรสอบ
ขงขันพืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทีไหชຌฉพำะตำหนงละควำมหมำะสมกับตำหนง ทัๅงนีๅ ตำมหลักกณฑ์
วิธีกำร ละงืไอนดขตำม ๐. ดดยอนุดลม พืไอหหຌดดຌบัญชีผูຌสอบขงขันดดຌหนตำหนงนัๅน ป็นบัญชีรวมสำหรับ
หหຌสวนรำชกำรนัๅนหชຌบรรจุละตงตัๅงผูຌสอบขงขันดดຌหนตำหนงนัๅนกใดดຌ
๑. กำรขึๅ น บั ญ ชี ผูຌ ส อบข ง ขั น ดดຌ ละกำรด ำนิ น กำรกีไ ย วกั บ บั ญ ชี ดั ง กล ำ ว หหຌ  ป็ น ดปตำม
หลักกณฑ์ วิธีกำร ละงืไอนดข ดังนีๅ
๑.ํ หหຌ ขึๅ น บั ญ ชี ผูຌ ส อบข ง ขั น ดดຌ  ฉพำะผูຌ ทีไ ส อบผ ำ นกำรสอบข ง ขั น พืไ อ วั ด ควำมรูຌ
ควำมสำมำรถฉพำะตำหนงละควำมหมำะสมกับตำหนงทีไดดຌยืไนหนังสือรับรองผลกำรสอบผำนกำรวัด
ควำมรูຌควำมสำมำรถทัไวดปของสำนักงำน ก.พ. ตำมระดับกำรศึกษำทีไกำหนดลຌว
๑.๎ บั ญชี ผูຌ ส อบข งขัน ดดຌห หຌ รี ยงตำมล ำดับ คะนนรวมของผูຌ ส อบผ ำนกำรสอบขงขั น
พืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทีไหชຌฉพำะตำหนงละควำมหมำะสมกั บตำหนงจำกมำกดปนຌอย หนกรณีทีไ
มีค ะนนทำ กั น หหຌ ผูຌ ทีไ ดดຌ ค ะนนควำมหมำะสมกับ ต ำหน งมำกกว ำ อยู ห นล ำดั บ ทีไ ดี กว ำ ตถຌ ำ คะนน
ควำมหมำะสมกับตำหนงยังทำกันอีก หหຌรียงลำดับตำมลขประจำตัวสอบขงขันจำกนຌอยดปมำก
๑.๏ หหຌหัวหนຌำสวนรำชกำรประกำศบั ญชีผูຌส อบข งขันดดຌดดยปຂ ดประกำศดวຌ ณ ทีไทำกำร
ของสว นรำชกำรทีไรั บ สมัครสอบ ผยพรบ นวใบ ดซต์ของส วนรำชกำรนัๅ น ละผยพร บนวใบ ดซต์ของ
สำนักงำน ก.พ. ละผยพรทำงสืไออืไนตำมควำมหมำะสม
๑.๐ ประกำศบัญชีผูຌสอบขงขันดดຌหหຌมีรำยละอียด ดังนีๅ
ิํี บั ญ ชี ผูຌ ส อบข ง ขั น ดดຌ ซึไ ง ตຌ อ งมี ร ำยชืไ อ ผูຌ ส อบข ง ขั น ดดຌ  รี ย งตำมล ำดั บ ทีไ ทีไ ส อบ
ขงขันดดຌ
ิ๎ี ระยะวลำละงืไอนดขทีไบัญชีผูຌสอบขงขันดดຌนีๅมีผลหชຌบังคับ
ิ๏ี งืไอนดขหรือขຌอควำมอืไนทีไผูຌสอบขงขันดดຌควรทรำบ
๑.๑ บั ญชีผูຌสอบขงขันดดຌตำม ๑.๏ หหຌหชຌ ดดຌดมกิน ๎ ป นั บตวันประกำศ ตถຌำสวนรำชกำร
นัๅนดดຌจัดหหຌมีกำรสอบขงขันหนตำหนงดียวกันกับทีไดดຌประกำศรับสมัครหนครัๅงกอนนัๅนอีก ละดดຌประกำศ
บัญชีผูຌสอบขงขันดดຌหหมลຌว บัญชีผูຌสอบขงขันดดຌครัๅงกอนป็นอันยกลิก
๑.๒ มืไอดดຌมีกำรประกำศบัญชีผูຌสอบขงขันดดຌลຌว หหຌหัวหนຌำสวนรำชกำรรำยงำนผลกำร
สอบขงขันดปยังสำนักงำน ก.พ. ตำมบบทีไสำนักงำน ก.พ. กำหนดภำยหน ๑ วันทำกำรนับตวันประกำศ
บัญชีผูຌสอบขงขันดดຌ
๑.๓ ผูຌ หดมีชืไ อ อยู หนบั ญชี ผูຌ ส อบขง ขั น ดดຌ ถຌำ ผูຌ นัๅ น ดดຌ ส ละสิ ท ธิทีไ จ ะขຌำ รั บ กำรบรรจุ  ละ
ตงตัๅงหนตำหน งทีไสอบขงขันดดຌตำมบัญชีผูຌสอบขงขันดดຌนัๅน หหຌถือวำผูຌนัๅนดมอยูหนลำดับทีไตำมทีไปรำกฏ
หนบัญชีผูຌสอบขงขันดดຌนัๅน
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๑.๔ ผูຌหดมีชืไออยูหนบัญชีผูຌส อบขงขันดดຌ ถຌำผูຌนัๅนดมมำรำยงำนตัวพืไอรั บกำรบรรจุขຌำรั บ
รำชกำรภำยหนวลำทีไสวนรำชกำรกำหนด หหຌถือวำผูຌนัๅนดมอยูหนลำดับทีไตำมทีไปรำกฏหนบัญชีผูຌสอบขงขันดดຌนัๅน
กำรจຌ ง ก ำหนดวลำหหຌ ม ำรำยงำนตั ว ตำมวรรคหนึไ ง หหຌ ส ว นรำชกำรมี ห นั ง สื อ ส ง ทำง
ดปรษณีย์ ดว นพิศษ ิEMS) จຌงหหຌ ทรำบล ว งหนຌ ำดมนຌ อยกวำ ๑ วัน นับ ตวันทีไส ง หรื อมีห นั งสื อสงทำง
ดปรษณีย์ลงทะบียนจຌงหหຌทรำบลวงหนຌำดมนຌอยกวำ ํ์ วันนับตวันทีไสง
หนกรณีทีไผูຌนัๅนมีหลักฐำนสดงวำมีควำมจำป็นหรือมีหตุผลทีไทำหหຌดมสำมำรถมำรำยงำนตัว
ดดຌภำยหนวลำทีไกำหนด ถຌำหัวหนຌำสวนรำชกำรหในวำป็นควำมจำป็นหรือมีหตุผลอันสมควรละผูຌนัๅนมิดดຌ
หลีกลีไยงหรือลือกดอกำสหนกำรบรรจุ จะกำหนดหหຌผูຌนัๅนกลับมำอยูหนลำดับทีไดิมหนบัญชีผูຌสอบขงขันดดຌกใดดຌ
๑.๕ ผูຌหดมีชืไออยูหนบัญชีผูຌสอบขงขันดดຌ ตดมอำจรับกำรบรรจุขຌำรับรำชกำรภำยหนวลำ
ทีไส วนรำชกำรกำหนดดดຌ นืไ องจำก อยู หนระหวำงรั บรำชกำรทหำรตำมกฎหมำยว ำดຌวยกำรรั บรำชกำรทหำร
หหຌถือวำผูຌนัๅนดมอยูหนลำดับทีไตำมทีไปรำกฏหนบัญชีผูຌสอบขงขันดดຌ ตถຌำผูຌนัๅนพຌนจำกรำชกำรทหำรดดยดมมี
ควำมสียหำย ละประสงค์จะขຌำรับรำชกำรหนตำหนงทีไสอบขงขันดดຌ ถຌำบัญชีผูຌสอบข งขันดดຌนัๅนยังดม
ยกลิก หหຌหัวหนຌำสวนรำชกำรกำหนดหหຌผูຌนัๅนกลับมำอยูหนลำดับทีไดิมหนบัญชีผูຌสอบขงขันดดຌ
๑.ํ์ บัญชีผูຌสอบขงขันดดຌหนตำหนงหดทีไป็นบัญชีรวมตำม ๐.ํ๏ หหຌสวนรำชกำรทีไรຌองขอ
นัๅนหชຌหนกำรบรรจุละตงตัๅงผูຌสอบขงขันดดຌหนตำหนงนัๅน ละสวนรำชกำรนัๅนจะดำนินกำรสอบขงขัน
พืไ อ บรรจุ  ละต ง ตัๅ งหนต ำหน ง ทีไ รຌ อ งขอนัๅ น อี ก ดม ด ดຌ จ นกว ำ จะดดຌ ด ำนิ น กำรบรรจุ  ละต ง ตัๅ ง ครบตำม
จำนวนทีไสวนรำชกำรรຌองขอนัๅน
หนกรณีทีไดดຌดำนินกำรตำมวรรคหนึไงลຌวยังมีรำยชืไอผูຌสอบขงขันดดຌหลืออยูหนบัญชีรว ม
ก.พ. จะหหຌ ส ว นรำชกำรอืไน ทีไมี ควำมจ ำป็ น ละดม มีบั ญ ชีผูຌ ส อบขง ขันดดຌห นตำหน งดี ยวกันนัๅ นอยู กอ น
หชຌบัญชีรวมนัๅนพืไอประดยชน์หนกำรบรรจุละตงตัๅงกใดดຌ
๒. หนชวงระยะวลำรกของกำรดำนินกำรจัดกำรสอบพืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทัไวดปตำม
หลักกณฑ์นีๅ หำกผูຌทีไสอบผ ำนฉพำะวิชำควำมสำมำรถทัไวดปละวิชำภำษำดทย ตำม ๎.๐.ํ ตดมผำนวิชำ
ภำษำอั ง กฤษ ตำม ๎.๐.๎ หนกำรสอบพืไ อ วั ด ควำมรูຌ ควำมสำมำรถทัไ วดปหนครัๅ งดี ยวกั น หหຌ ผูຌ นัๅ นสำมำรถ
ขຌำสอบฉพำะวิชำภำษำอังกฤษดดຌอีกหนึไงครัๅง ดดยหหຌสำนักงำน ก.พ. จัดหหຌมีกำรสอบฉพำะวิชำภำษำอังกฤษ
หหຌกผูຌสอบทีไดดຌสมัครละสียคำธรรมนียมสอบฉพำะวิชำภำษำอังกฤษภำยหนระยะวลำทีไสำนักงำน ก.พ.
กำหนด ทัๅงนีๅ จนกวำ ก.พ.จะกำหนดป็นอยำงอืไน
หนกรณี ทีไ ผูຌ ส อบฉพำะวิ ช ำภำษำอั ง กฤษสอบผ ำ น หหຌ  ลขำธิ ก ำร ก.พ. ด ำนิ น กำรตำม
๎.ํ๏ ตอดป
หนกรณี ทีไ ผูຌ ส อบฉพำะวิ ช ำภำษำอั ง กฤษสอบดม ผ ำ น ผูຌ ส อบจะมี สิ ท ธิ ส มั ค รสอบพืไ อ วั ด
ควำมรูຌควำมสำมำรถทัไวดปครัๅ งถัดดปดดຌ ตอมืไอมีระยะวลำห ำงจำกวันทีไสอบพืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถ
ทัไวดปครัๅงกอนดมนຌอยกวำ ํ๑์ วัน หรือตำมทีไ ก.พ. กำหนด

๐๑

ผูຌทีไดดຌสมัครละสียคำธรรมนียมสอบฉพำะวิชำภำษำอังกฤษลຌว ตดมดดຌขຌำสอบ หหຌ มี
ผลชนดียวกับกรณีตำมวรรคสำม
ค ำธรรมนี ยมสอบฉพำะวิ ชำภำษำอั งกฤษ หหຌ หชຌ อั ตรำดี ยวกั นกั บค ำธรรมนี ยมกำรสอบ
พืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทัไวดป

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

๐๒

ตารางนบทຌาย
งืไอนเขผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
จำก TOEFL ิดมรวม TOEFL ITPี TOEIC IELTS CU TEP ละ TU GET
การทดสอบภาษาอังกฤษ
TOEFL ิคะนนตใม ํ๎์ี
TOEIC ิคะนนตใม ๕๕์ี
IELTS ิคะนนตใม ๕ี
CU TEP ิคะนนตใม ํ๎์ี
TU GET ิคะนนตใม ํุ์์์ี

เมนຌอยกวา ิคะนนี
๒์
๐๕๑
๐.๑
๒์
๑์์

ผูຌ ส อบจะตຌองยืไ น หลั กฐำนรั บรองผลกำรทดสอบภำษำอัง กฤษทีไยั งดม ห มดอำยุ กำรรั บ รอง
ผลกำรทดสอบตอสำนักงำน ก.พ. กอนวันสอบพืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทัไวดป หรือภำยหน ํ๑์ วัน นับต
วันทีไสอบพืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทัไวดปหนครัๅงนัๅน

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

๐๓

ทีไ นร ํ์์๐/ว ๏

สำนักงำน ก.พ.
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ํํ์์์
ํ๑ กุมภำพันธ์ ๎๑๒ํ

รืไอง

กำรกຌดขพิไมติมกำรสรรหำดดยกำรสอบขงขันพืไอบรรจุบุคคลขຌำรับรำชกำรตำมหนังสือสำนักงำน ก.พ.
ทีไ นร ํ์์๐/ว ํ๓ ลงวันทีไ ํํ ธันวำคม ๎๑๑๒

รียน ิวียนกระทรวง กรม จังหวัดี
อຌำงถึง หนังสือสำนักงำน ก.พ. ทีไ นร ํ์์๐/ว ํ๓ ลงวันทีไ ํํ ธันวำคม ๎๑๑๒
ตำมหนังสือทีไอຌำงถึง ก.พ. ดดຌกำหนดหลักกณฑ์ วิธีกำร ละงืไอนดขหนกำรสอบขงขันพืไอ
บรรจุบุคคลขຌำรับรำชกำร มำพืไอสวนรำชกำรทรำบละถือปฏิบัติ ควำมจຌงลຌว นัๅน
บัดนีๅ ก.พ. พิจำรณำลຌว หในวำ พืไอหหຌ กำรสรรหำดดยวิธีกำรสอบขงขันพืไอบรรจุบุคคล
ขຌำรับรำชกำรป็นดปอยำงมีประสิทธิภำพ ป็นมำตรฐำนดียวกัน ละสวนรำชกำรบรรจุบุคคลดดຌตรงตำม
ควำมตຌองกำรภำยหนระยะวลำอัน รวดรใ ว จึ งอำศัยอำนำจตำมมำตรำ ๑๏ ห งพระรำชบั ญญัติร ะบี ยบ
ขຌำรำชกำรพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ กຌดขพิไมติมหลักกณฑ์ วิธีกำร ละงืไอนดขหนกำรสอบขงขันพืไอบรรจุ
บุคคลขຌำรับรำชกำรตำมหนังสือทีไอຌำงถึง ดังนีๅ
ํ. ยกลิกควำมหนขຌอ ๒ ของหลักกณฑ์ วิธีกำร ละงืไอนดขกำรสอบขงขัน กำรขึๅนบัญชี
ผูຌสอบขงขันดดຌ ละรำยละอียดกีไยวกับกำรสอบขงขัน ของหนังสือทีไอຌำงถึง
๎. กำรกຌดขพิไมติมนีๅหหຌมีผลบังคับสำหรับกำรดำนินกำรตัๅงตวันทีไ ํ มกรำคม ๎๑๒๎ ป็นตຌนดป
จึงรียนมำพืไอดปรดทรำบละถือปฏิบัติตอดป ทัๅงนีๅ ดดຌจຌงหหຌกรมละจังหวัดทรำบดຌวยลຌว
ขอสดงควำมนับถือ

(นำงมธินี ทพมณีี
ลขำธิกำร ก.พ.

ศูนย์สรรหำละลือกสรร
ดทร. ์ ๎๑๐๓ ํ๕๐ํ ์ ๎๑๐๓ ํ๕๐๏
ดทรสำร ์ ๎๑๐๓ ํ๕๑๐

๐๔

(ตัวอยางคาสัไงตัๅงคณะกรรมการดานินการสอบขงขัน)
(ชืไอสวนราชการผูຌดานินการสอบขงขัน)
คาสัไง .....................................................................................
ทีไ ………../…………….
รืไอง

ตัๅงคณะกรรมกำรดำนินกำรสอบขงขันพืไอบรรจุละตงตัๅงบุคคลขຌำรับรำชกำร
หนตำหนง …………………………………..…………………………
--------------------------

(ชืไอสวนรำชกำร)
ดຌว ย.........................................จะด
ำนิ น กำรสอบขงขันพืไอบรรจุ บุคคลขຌำรั บรำชกำรป็ น
ขຌำรำชกำรพลรือนสำมัญละตงตัๅงหหຌดำรงตำหนง ………………………………………………......… ฉะนัๅน อำศัยอำนำจ
ตำมควำมหนขຌ อ ๐ ของหลั ก กณฑ์ วิ ธี ก ำร ละงืไอ นดขหนกำรสอบข ง ขั น กำรขึๅ นบั ญ ชี ผูຌ ส อบข ง ขั นดดຌ ละ
รำยละอียดกีไยวกับกำรสอบขงขัน ของหนังสือสำนักงำน ก.พ. ทีไ นร ํ์์๐/ว ํ๓ ลงวันทีไ ํํ ธันวำคม ๎๑๑๒
จึงตัๅงคณะกรรมกำรดำนินกำรสอบขงขัน ดังมีรำยชืไอตอดปนีๅ
ํ. ตำหนง ……………หรือ ชืไอ - นำมสกุล……………....………..…...
๎. ตำหนง…………….หรือ ชืไอ - นำมสกุล……………..………..…….
๏. ผูຌทน ก.พ.
๐. ตำหนง…………….หรือ ชืไอ - นำมสกุล……………..……………...
๑. ตำหนง…………….หรือ ชืไอ - นำมสกุล..…..…..…………………...
๒. ....…………………………....ชือไ - นำมสกุล.…………………………….

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
ลขำนุกำร
ผูຌชวยลขำนุกำร

ทัๅงนีๅ หหຌคณะกรรมกำรดำนิน กำรสอบขงขัน กำหนดหลักสูตรละวิธีกำรสอบ จัดทำประกำศ
รับ สมัคร วำงผนดำนิน กำรสอบ จัดหหຌมีกำรออกขຌอสอบละตรวจคำตอบ กำหนดระบียบกีไยวกับ กำรสอบ
ละดำนินกำรหนรืไองอืไน ๆ ทีไกีไยวกับกำรสอบขงขัน หหຌป็นดปตำมหลักกณฑ์ วิธีกำร ละงืไอนดขของหนังสือ
สำนักงำน ก.พ. ทีไ นร ํ์์๐/ว ํ๓ ลงวันทีไ ํํ ธันวำคม ๎๑๑๒ ละมืไอดำนินกำรสอบขงขันสรใจสิๅนลຌว
(หัวหนຌำสวนรำชกำร) พืไอประกำศขึๅนบัญชีผูຌสอบขงขันดดຌตอดป
หหຌรำยงำนผลกำรสอบขงขันตอ............................................
สัไง ณ วันทีไ..……ดือน…………….พ.ศ. ………
(ลงชืไอี ……………………………………………………
ิ………………………………………………ี
(หัวหนຌำสวนรำชกำรผูຌดำนินกำรสอบขงขัน)

๐๕

(ตัวอยางระบียบวาระการประชุมของคณะกรรมการดานินการสอบขงขัน)
ระบียบวาระการประชุม
คณะกรรมกำรดำนินกำรสอบขงขัน ตำหนง……………………..
ครัๅงทีไ…………..………
วันทีไ………… ดือน……………..……….. พ.ศ. …………..
วลำ……..……… น.
ณ …………………….………………..
-----------------------------------วาระทีไ ํ

รืไองทีไประธานจะจຌงใหຌทีไประชุมทราบ
ํ.ํ คำสัไงตัๅงคณะกรรมกำรละอำนำจหนຌำทีไของคณะกรรมกำร
ํ.๎ นดยบำยกีไยวกับกำรสอบขงขัน

วาระทีไ ๎

วาระจຌงพืไอทราบ รายละอียดกีไยวกับตาหนงทีไปຂดสอบขงขัน
๎.ํ จำนวนตำหนงวำงละหนวยงำนทีไจะบรรจุตงตัๅง
๎.๎ ลักษณะงำนทีไปฏิบัติของตำหนงทีไปຂดสอบ
๎.๏ คุณสมบัติฉพำะสำหรับตำหนงทีไปຂดสอบ
๎.๐ จำนวนของผูຌทีไคำดวำจะมำสมัครสอบ
๎.๑ รำยละอียดอืไน ๆ (ถຌำมี ชน คุณลักษณะพิศษของผูຌปฏิบัติงำนหนตำหนงทีไจะบรรจุ งืไอนดข
หนกำรบรรจุ ละตงตัๅง งืไอนดขหนกำรรั บ สมัครสอบกรณีทีไผูຌ ส มัครมีสิทธิส มัครดดຌมำกกวำ
ํ ตำหนง ฯลฯ)

วาระทีไ ๏

วาระพืไอพิจารณา
๏.ํ หลักสูตรการสอบขงขัน
ํี รำยละอียดวิชำทีไจะสอบตำมหลักสูตรกำรสอบทีไ ก.พ. กำหนดดวຌพืไอระบุห นประกำศ
ิหำกมีกำรสอบขຌอขียนตຌองระบุรำยวิชำทีไจะสอบี
๎ี อุปกรณ์ทีไหชຌหนกำรทำตอบ
๏.๎ การตัๅงกรรมการ จຌาหนຌาทีไดานินการละการดานินการกีไยวกับขຌอสอบ
ํี กำรตัๅงกรรมกำรออกขຌอสอบ กรรมกำรสอบสั มภำษณ์ กรรมกำรสอบปฏิบั ติ จຌ ำหนຌ ำทีไ
กรอกละรวมคะนน หรือจຌำหนຌำทีไดำนินกำรหนรืไองอืไน ๆ
๎) กำหนดวันสงตຌนฉบับขຌอสอบ
๏) กำรจัดทำขຌอสอบละมำตรกำรรักษำควำมลับของขຌอสอบ
๐) กำรสงกระดำษคำตอบหหຌกรรมกำรตรวจละกำรรับคะนนจำกกรรมกำร

๑์

๏.๏ ผนดานินการสอบขงขันละจຌาหนຌาทีไทีไรับผิดชอบตละขัๅนตอน
๏.๐ รางประกาศรับสมัครสอบขงขัน
๏.๑ รางประกาศกาหนดวัน วลา สถานทีไสอบ ละระบียบกีไยวกับการสอบ
ํี กำรตงกำยของผูຌมำสอบ
๎ี บัตรสดงตน
๏ี ครืไองมือสืไอสำร ิหຌำมนำขຌำหຌองสอบ/หหຌปຂดครืไองมือสืไอสำรี
๐ี วลำทีไอนุญำตหหຌออกจำกหຌองสอบดดຌ
วาระทีไ ๐

รืไองอืไน โ (ถຌำมี ชน ประมำณกำรคำหชຌจำยหนกำรดำนินกำรสอบขงขัน สถำนทีไสอบ ฯลฯ)
------------------------

๑ํ

(ตัวอยางผนดานินการสอบขงขัน)
ผนดำนินกำรสอบขงขัน ตำหนง……………..……….
ขัๅนตอน

กิจกรรม

ํ

จัดทำประกำศรับสมัครสอบ

๎

พรขำวกำรรับสมัครสอบบนวใบดซต์ของสำนักงำน ก.พ.
ละวใบดซต์ของสวนรำชกำรทีไปຂดรับสมัคร ปຂดประกำศ
รับสมัคร ละประกำศทำงสืไออืไน ๆ

๏

ิกอนวันริไมรับสมัครดมนຌอยกวำ ๑ วันทำกำรี
รับสมัครสอบ
(ดมนຌอยกวำ ํ๑ วันทำกำร)

๐
๑

๒
๓
๔
๕
ํ์

จัดหำสถำนทีไสอบละทำผังทีไนัไงสอบ
ประกำศรำยชืไอผูຌสมัครสอบ วัน วลำ สถำนทีสไ อบ ละ
ระบียบกีไยวกับกำรสอบ
(กอนวันสอบดมนຌอยกวำ ๑ วันทำกำร)
จัดสถำนทีไสอบละวัสดุอุปกรณ์หนกำรสอบ
สอบขงขันพืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทีไหชຌฉพำะ
ตำหนง
ตรวจขຌอสอบ กรอกละรวมคะนน
ประกำศรำยชืไอผูຌมีสิทธิสอบขงขันพืไอวัด
ควำมหมำะสมกับตำหนง
สอบขงขันพืไอวัดควำมหมำะสมกับตำหนง

ํํ

กรอกละรวมคะนนกำรสอบขงขันพืไอวัดควำมรูຌ
ควำมสำมำรถทีไหชຌฉพำะตำหนง ละกำรสอบขงขัน
พืไอวัดควำมหมำะสมกับตำหนง

ํ๎

ตรวจสอบคุณวุฒิกำรศึกษำ ละคุณสมบัติอืไน ๆ

ํ๏
ํ๐

รำยงำนผลกำรสอบตอผูຌดำนินกำรสอบขงขัน
ประกำศขึๅนบัญชีผูຌสอบขงขันดดຌ

ํ๑

รำยงำนกำรดำนินกำรสอบขงขันดปยังสำนักงำน ก.พ.
(ภำยหน ๑ วันทำกำร นับตัๅงตวันประกำศขึๅนบัญชี)

วันดานินการ จานวนวัน ผูຌรับผิดชอบ

๑๎

(ตัวอยางรายละอียดผนปฏิบัติงานสอบขงขัน)
รำยละอียดผนปฏิบัติงำนสอบขงขัน ตำหนง...………………..
วัน ดือน ป

กิจกรรม
(ํ) วำงผนละตรียมกำรกอนรับสมัคร
ํ. จัดทำผนดำนินกำรสอบ
๎. จัดทำประมำณกำรคำหชຌจำยหนกำรสอบ
๏. พิจำรณำสนอตงตัๅงคณะกรรมกำรดำนินกำรสอบขงขัน
๐. จัดทำคำสัไงตังๅ คณะกรรมกำรดำนินกำรสอบขงขัน
๑. ตรียมกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรฯ ชน ทำหนังสือชิญประชุม
จัดทำระบียบวำระกำรประชุม ป็นตຌน
๒. ประชุมคณะกรรมกำรฯ
๓. จัดทำประกำศรับสมัครสอบ
๔. พรขำวกำรสอบบนวใบดซต์ของสำนักงำน ก.พ. วใบดซต์ของ
สวนรำชกำร ปຂดประกำศรับสมัคร ละประกำศทำงสืไออืไน ๆ
(๎) ตรียมกำรรับสมัครสอบ
ิกรณีสมัครดຌวยตนองี
ํ. จัดตรียมหบสมัคร บัตรประจำตัวสอบ วัสดุอุปกรณ์ อกสำร
ละคูมือทีไหชຌกำรรับสมัคร
๎. จัดตรียมสถำนทีไรับสมัคร จัดทำปງำยประกำศตำง ๆ
๏. ประสำนงำนกองคลังกีไยวกับกำรรับงินคำธรรมนียมสอบ
๐. ทำคำสัไงตัๅงจຌำหนຌำทีไรับสมัคร จຌำหนຌำทีไรับงินคำธรรมนียมสอบ
๑. ประชุมชีๅจงจຌำหนຌำทีไรับสมัคร
(๏) รับสมัครสอบ
ํ. จกหบสมัคร
๎. รับสมัครพรຌอมตรวจคุณสมบัติบืๅองตຌน
๏. รับงินคำธรรมนียมสอบ

ผูຌรับผิดชอบ

๑๏

วัน ดือน ป

กิจกรรม
ิกรณีสมัครทางอินทอร์นใตี
ํ. กำหนดขຌอมูลทีไตຌองกำรระบุหนหบสมัคร
๎. ประสำนงำนกับกองคลังกีไยวกับกำรรับคำธรรมนียมกำรสอบ
๏. จัดทำดปรกรมรับสมัครสอบผำนทำงอินทอร์นใต
(๐) กำรตรียมกำรกอนสอบขงขันพืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทีไหชຌ
ฉพำะตำหนง ิกำรสอบขຌอขียนี
ิ๐.ํี กำรตรียมบบทดสอบ ิป็นรืไองลับี
ํ. ทำคำสัไงตงตังๅ กรรมกำรออกขຌอสอบ ละอำจตงตังๅ
จຌำหนຌำทีไจัดทำบบทดสอบกใดดຌ
๎. ประชุมกรรมกำรออกขຌอสอบ
๏. รวบรวมตຌนฉบับบบทดสอบจำกกรรมกำร
๐. จัดพิมพ์ละกใบรักษำบบทดสอบหนสถำนทีไทีไปลอดภัย
ิ๐.๎ี กำรตรียมกำรดำนินกำรสอบ
ํ. ติดตอละทำหนังสือขอหชຌสถำนทีไสอบ
๎. จัดทำประกำศรำยชืไอผูຌสมัครสอบ วัน วลำ สถำนทีไสอบ
ละระบียบกีไยวกับกำรสอบ (ประกำศกอนวันสอบ ๑ วันทำกำร)
๏. จัดทำผนผังสถำนทีไสอบ ผังหຌองสอบ ผังทีไนัไงสอบ
๐. ยกตຌนขัๅวบัตรประจำตัวสอบตำมผังหຌองสอบละสถำนทีไสอบ
ิกรณีสมัครดຌวยตนองี
๑. ทำหนังสือขอจຌำหนຌำทีไคุมสอบจำกหนวยงำนตำง ๆ
๒. ทำคำสัไงตงตัๅงจຌำหนຌำทีไปฏิบัติงำนสอบ
๓. จัดทำคูมือละอกสำรสำหรับหชຌหนกำรคุมสอบ
๔. ตรียมกระดำษคำตอบ วัสดุอุปกรณ์ทีไหชຌหนวันสอบ ชน
ปງำยติดหนຌำอก ปำกกำดวท์บอร์ด ฯลฯ
๕. ตรียมงินคำตอบทน อกสำรกำรงิน ละฟງมลงชืไอ
ปฏิบัติงำนของจຌำหนຌำทีไปฏิบัติงำนสอบ
ํ์. ประชุมชีๅจงจຌำหนຌำทีไปฏิบัติงำนสอบ (กอนวันสอบ
ประมำณ ๎ วัน)

ผูຌรับผิดชอบ

๑๐

วัน ดือน ป

กิจกรรม
ํํ. ตรวจสอบควำมรียบรຌอยของสถำนทีไสอบละกำรติด
ประกำศตำง ๆ หหຌผูຌขຌำสอบทรำบ (กอนวันสอบ ํ วัน)
(๑) กำรดำนินกำรสอบขຌอขียน
ํ. ประชุมชีๅจงจຌำหนຌำทีไปฏิบัติงำนสอบกอนดำนินกำรสอบ
๎. ดำนินกำรสอบตำมขัๅนตอนทีไกำหนด
(๒) กำรประกำศผลกำรสอบขຌอขียน
ํ. ยกกระดำษคำตอบหหຌกรรมกำรออกขຌอสอบตรวจ
๎. ทำคำสัไงตงตัๅงจຌำหนຌำทีไกรอกละรวมคะนนสอบขຌอขียน
๏. กรอกละรวมคะนนสอบขຌอขียน
๐. จัดทำประกำศรำยชืไอผูຌมีสิทธิสอบขงขันพืไอวัดควำมหมำะสม
กับตำหนง กำหนดวัน วลำ ละสถำนทีไสอบ
ิ๓ี กำรตรียมกำรสอบขงขันพืไอวัดควำมหมำะสมกับตำหนง
ํ. ทำคำสัไงตงตัๅงกรรมกำรสอบสัมภำษณ์ หรือกรรมกำรอืไน ๆ พืไอ
ประมินควำมหมำะสมกับตำหนง (ถຌำจำป็นตຌองตงตัๅงกรรมกำรพิไม)
๎. ทำคำสัไงตงตัๅงจຌำหนຌำทีไดำนินกำรสอบ
๏. ยกหบสมัครของผูຌมีสิทธิสอบ
๐. ตรียมวัสดุอุปกรณ์ละอกสำรทีไหชຌหนวันสอบ
๑. ตรียมงินคำตอบทนกรรมกำรละจຌำหนຌำทีไ
๒. จัดสถำนทีไสอบ ดดຌก หຌองรำยงำนตัวละพักรอสำหรับผูຌขຌำสอบ
หຌองสอบ
(๔) กำรดำนินกำรสอบขงขันพืไอวัดควำมหมำะสมกับตำหนง
ิกำรสอบสัมภำษณ์ี
ํ. หหຌผูຌขຌำสอบลงชืไอขຌำสอบ
๎. ชีๅจงผูຌขຌำสอบ
๏. รับ/ตรวจอกสำรของผูຌขຌำสอบ
๐. ประชุมชีๅจงกรรมกำรสอบสัมภำษณ์
๑. สงตัวผูຌขຌำสอบ

ผูຌรับผิดชอบ

๑๑

วัน ดือน ป

กิจกรรม

ผูຌรับผิดชอบ

(๕) กำรประกำศขึๅนบัญชีผูຌสอบขงขันดดຌ
ํ. ทำคำสัไงตงตัๅงจຌำหนຌำทีไกรอกละรวมคะนน
๎. กรอกละรวมคะนนกำรสอบขงขันพืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถ
ทีไหชຌฉพำะตำหนง ละกำรสอบขงขันพืไอวัดควำมหมำะสมกับตำหนง
๏. ตรวจสอบหลักฐำนละคุณวุฒิของผูຌทีไสอบผำนอยำงละอียด
๐. ทำหนังสือหำรือ ก.พ. กีไยวกับคุณวุฒิของผูຌสอบขงขันดดຌสำหรับ
รำยทีสไ วนรำชกำรดมอำจพิจำรณำดดຌอยำงชัดจน หรือ ผูຌสำรใจกำรศึกษำ
จำกตำงประทศ
๑. ตรวจสอบควำมถูกตຌองของผลกำรสอบผำนกำรวัดควำมรูຌ
ควำมสำมำรถทัไวดปทำงวใบดซต์ job.ocsc.go.th วำผูຌนัๅนป็นผูຌสอบผำน
ละมีคุณสมบัติตำมงืไอนดขทีไกำหนดหนหนังสือรับรองผลกำรสอบผำน
กำรวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทัไวดปหรือดม
๒. จัดทำประกำศขึๅนบัญชีผูຌสอบขงขันดดຌหลังจำกทีไดดຌตรวจสอบ
หรือดดຌรับหนังสือตอบรืไองคุณวุฒิรียบรຌอยลຌว
๓. สนอบันทึกรำยงำนผลกำรดำนินกำรสอบหหຌคณะกรรมกำรฯ
ลงนำม
๔. สนอประกำศขึๅนบัญชีผูຌสอบขงขันดดຌตอหัวหนຌำสวนรำชกำร
๕. รำยงำนกำรดำนินกำรสอบดปยังสำนักงำน ก.พ. (ภำยหน ๑ วัน
ทำกำร นับตัๅงตวันประกำศขึๅนบัญชี)
ํ์. สงหลักฐำนกำรศึกษำของผูຌทีไดดຌรับกำรบรรจุดปตรวจสอบยัง
สถำนศึกษำวำดดຌสำรใจกำรศึกษำจริงหรือดม ละสำรใจกำรศึกษำกอนวัน
ปຂดรับสมัครหรือดม
หมำยหตุ รำยละอียดผนปฏิบัติงำนตำมตัว อยำงป็นรำยละอียดของผนปฏิบัติงำนสำหรับกำรสอบขงขัน
ทีไมีผูຌส มัครสอบป็ นจำนวนมำก สำหรับ กำรสอบขงขันทีไมีผูຌสมัครสอบจำนวนนຌ อย อำจปรั บปลีไ ยนกิจกรรม
บำงขัๅนตอนของผนปฏิบัติงำนสอบดดຌตำมควำมหมำะสม

๑๒

(ตัวอย่างประกาศรับสมัครสอบข่งขัน฿นกรณีทีไรับสมัครทางอินทอร์นใต)
(ชืไอสวนรำชกำร)
ประกาศ……………………………..…………
รืไอง รับสมัครสอบขงขันพืไอบรรจุละตงตัๅงบุคคลขຌำรับรำชกำรหนตำหนง……………………….……
---------------------------------(ชืไอสวนรำชกำร)
ดຌวย.……………………….....……........................จะด
ำนินกำรสอบขงขันพืไอบรรจุบุคคลขຌำรับรำชกำร
หนตำหนง.…………….……………………..…………………. ฉะนัๅน อำศัยอำนำจตำมควำมหนมำตรำ ๑๏ หงพระรำชบัญญัติ
ระบียบขຌำรำชกำรพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ละหนังสือสำนักงำน ก.พ. ทีไ นร ํ์์๐/ว ํ๓ ลงวันทีไ ํํ ธันวำคม ๎๑๑๒
รืไอง กำรสรรหำดดยกำรสอบขงขันพืไอบรรจุบุคคลขຌำรับรำชกำร จึงประกำศรับสมัครสอบขงขัน ฯ ดังรำยละอียด
ตอดปนีๅ
ํ. ตาหน่งทีไจะบรรจุละต่งตัๅง ละงินดือนทีไจะเดຌรับ
ตำหนง.......................................... อัตรำงินดือนระหวำง …….….....… - …….......... บำท ทัๅงนีๅ
(ชืไอกระทรวงทีไสวนรำชกำรสังกัด / ชืไอสวนรำชกำร)
ป็นดปตำมประกำศ...........................................................................................
รืไอง หลักกณฑ์ วิธีกำรละงืไอนดข
กำรหหຌขຌำรำชกำรดดຌรับงินดือนตำมคุณวุฒิตำมชวงงินดือน ิหรือชืไออืไน โ ตามประกาศกระทรวง/สวนราชการี
ลงวันทีไ.......................................
๎. จานวนตาหน่งว่างครัๅงรก …….... ตำหนง ิสวนรำชกำรอำจระบุหนวยงำนยอย หรือสถำนทีไ
ปฏิบัติงำนดຌวยี
๏. ลักษณะงานทีไปฏิบัติ
ลักษณะงำนทีไปฏิบัติของตำหนง...................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... ...................................
๔. คุณสมบัติของผูຌมีสิทธิสมัครสอบ
๐.ํ ผูຌ ส มั ค รสอบตຌ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ทัไ ว ดป ละดม มี ลั ก ษณะตຌ อ งหຌ ำ มตำมมำตรำ ๏๒ ห ง
พระรำชบัญญัติระบียบขຌำรำชกำรพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ดังตอดปนีๅ
ก. คุณสมบัติทัไวดป
ิํี มีสัญชำติดทย
ิ๎ี มีอำยุดมตไำกวำสิบปดป
ิ๏ี ป็นผูຌลืไอมหสหนกำรปกครองระบอบประชำธิปดตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงป็น
ประมุขดຌวยควำมบริสุทธิ์หจ
ข. ลักษณะตຌองหຌำม
ิํี ป็นผูຌดำรงตำหนงทำงกำรมือง

๑๓

ิ๎ี ป็นคนดรຌควำมสำมำรถ คนสมือนดรຌควำมสำมำรถ คนวิกลจริตหรือจิตฟัດนฟอน
ดมสมประกอบ หรือป็นดรคตำมทีไกำหนดหนกฎ ก.พ. ิปัจจุบันคือ กฎ ก.พ. วาด้วยรค พ.ศ. ๎๕๕๏ี
ิ๏ี ป็นผูຌอยูหนระหวำงถูกสัไงพักรำชกำร หรือถูกสัไงหหຌออกจำกรำชกำรดวຌกอนตำม
พระรำชบัญญัตินีๅหรือตำมกฎหมำยอืไน
ิ๐ี ป็นผูຌบกพรองหนศีลธรรมอันดีจนป็นทีไรังกียจของสังคม
ิ๑ี ป็นกรรมกำรหรือผูຌดำรงตำหนงทีไรับผิดชอบหนกำรบริหำรพรรคกำรมืองหรือ
จຌำหนຌำทีไหนพรรคกำรมือง
ิ๒ี ป็นบุคคลลຌมละลำย
ิ๓ี ป็น ผูຌ คยตຌอ งรับ ดทษจำคุก ดดยคำพิพ ำกษำถึง ทีไสุด หหຌจำคุก พรำะกระทำ
ควำมผิดทำงอำญำ วຌนตป็นดทษสำหรับควำมผิดทีไดดຌกระทำดดยประมำท หรือควำมผิดลหุดทษ
ิ๔ี ป็นผูຌคยถูกลงดทษหหຌออก ปลดออก หรือดลออกจำกรัฐวิสำหกิจ หรือหนวยงำนอืไน
ของรัฐ
ิ๕ี ป็นผูຌคยถูกลงดทษหหຌออกหรือปลดออก พรำะกระทำผิดวินัยตำมพระรำชบัญญัตินีๅ
หรือตำมกฎหมำยอืไน
ิํ์ี ป็นผูຌคยถูกลงดทษดลออก พรำะกระทำผิดวินัยตำมพระรำชบัญญัตินีๅ หรือตำม
กฎหมำยอืไน
(ํํ) ป็ น ผูຌ  คยกระท ำกำรทุ จ ริ ต หนกำรสอบขຌ ำ รั บ รำชกำรหรื อ ขຌ ำ ปฏิ บั ติ ง ำนหน
หนวยงำนของรัฐ
ผูຌทีไจะขຌำรับรำชกำรป็นขຌำรำชกำรพลรือนซึไงมีลักษณะตຌองหຌำมตำม ข. ิ๐ี ิ๒ี ิ๓ี ิ๔ี
ิ๕ี ิํ์ี หรือ (ํํ) ก.พ. อำจพิจำรณำยกวຌนหหຌขຌำรับรำชกำรดดຌ ตถຌำป็นกรณีมีลักษณะตຌองหຌำมตำม ิ๔ี หรือ
ิ๕ี ผูຌนัๅนตຌองออกจำกงำนหรือออกจำกรำชกำรดปกินสองปลຌว ละหนกรณีมีลักษณะตຌองหຌำมตำม ิํ์ี ผูຌนัๅนตຌอง
ออกจำกงำนหรือออกจำกรำชกำรดปกินสำมปลຌว ละตຌองมิหชป็นกรณีออกจำกงำนหรือออกจำกรำชกำรพรำะ
ทุจริตตอหนຌำทีไ สำหรับผูຌมีลักษณะตຌองหຌำมตำมมำตรำ ๏๒ ข. ิํี หรือ ิ๑ี หหຌมีสิทธิสมัครสอบขงขันดดຌ ตจะมีสิทธิ
ดดຌรับบรรจุป็นขຌำรำชกำรพลรือนสำมัญดดຌตอมืไอพຌนจำกกำรป็นผูຌดำรงตำหนงทำงกำรมือง หรือกรรมกำรหรือ
ผูຌดำรงตำหนงทีไรับผิดชอบหนกำรบริหำรพรรคกำรมือง หรือจຌำหนຌำทีไหนพรรคกำรมืองลຌว
สำหรับพระภิกษุ หรือสำมณรทำงรำชกำรดมรับสมัครสอบละดมอำจหหຌขຌำสอบขงขันพืไอ
บรรจุบุคคลขຌำรับรำชกำร ทัๅงนีๅ ตำมหนังสือกรมสำรบรรณคณะรัฐมนตรีฝຆำยบริหำร ทีไ นว ๔๕/๎๑์ํ ลงวันทีไ
๎๓ มิถุนำยน ๎๑์ํ ละตำมควำมหนขຌอ ๑ ของคำสัไงมหำถรสมำคม ลงวันทีไ ํ๓ มีนำคม ๎๑๏๔
๐.๎ ผูຌสมัครสอบตຌองมีคุณสมบัติฉพำะสำหรับตำหนง ดังนีๅ
............................................................................................................................. ...................
…………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………………
(ตำมคุณวุฒิ
๐.๏. ผูຌสมัครสอบตຌองป็นผูຌสอบผำนกำรวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทัไวดป ระดับ..............................
ทีรไ ับสมัคร) ๅนดป ของสำนักงำน ก.พ.
....................ขึ

๑๔

๑. การรับสมัครสอบ
๑.ํ ผูຌประสงค์จะสมัครสอบ สมัครดดຌทำงอินทอร์นใต ตัๅงต่วันทีไ................ ถึงวันทีไ...............
ตลอด ๎๐ ชัไงดมง ดมวຌนวันหยุดรำชกำรตำมขัๅนตอน ดังนีๅ
(วใบดซต์ทีไหชຌสำหรับกำรรับสมัคร)
ิํี ปຂดวใบดซต์..........................................................................
ิ๎ี กรอกขຌอควำมหหຌถูกตຌองละครบถຌวน ปฏิบัติตำมขัๅนตอนทีไกำหนด ระบบจะกำหนด
บบฟอร์มกำรชำระงินผำนคำน์ตอร์ บมจ.ธนำคำร.........................................หหຌดดยอัตดนมัติ
ิ๏ี พิมพ์บบฟอร์มกำรชำระงินลงหนกระดำษขนำด A๐ จำนวน ํ ผน หรือหำกดมมี
ครืไองพิมพ์หนขณะนัๅน หหຌบันทึกขຌอมูลกใบดวຌหนรูปบบดฟล์ลงหนสืไอบันทึกขຌอมูล
หนกรณีดมสำมำรถพิมพ์บบฟอร์มกำรชำระงินหรือบันทึกขຌอมูลดดຌ ผูຌสมัครสำมำรถขຌำดป
พิ มพ์ บบฟอร์ มกำรช ำระงิ น หรื อบั น ทึ กขຌ อมู ล ลงหนสืไ อบั น ทึ กขຌ อมู ลหหม ดดຌ อี ก ต จะดม สำมำรถกຌ ดขขຌ อมู ล หน
กำรกรอกหบสมัครหนครัๅงรกทีไสมบูรณ์ลຌวดดຌ
๑.๎ นำบบฟอร์มกำรชำระงินดปชำระงิน ฉพาะทีไคาน์ตอร์ ิส วนราชการอาจกาหนดวิธี
การชาระเงินวิธีอืไนเด้ด้วย เชน ATM NETBANK เป็นต้นี บมจ. ธนำคำร....................................... ทุกสำขำทัไวประทศ
ตัๅงต่วันทีไ................. ถึงวันทีไ....................... ภำยหนวลำทำกำรของธนำคำร การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์
มืไอชาระค่าธรรมนียม฿นการสมัครสอบรียบรຌอยลຌว ิวันทีไชาระเงินวันสุดท้ายควรเป็นวันทีไภายหลังวันปຂดรับสมัคร
ํ วันี
๑.๏ คำธรรมนียมหนกำรสมัครสอบ จำนวน .......... บำท ซึไงประกอบดຌวย
ิํี คำธรรมนียมสอบ จำนวน .......... บำท
ิ๎ี คำธรรมนียมธนำคำรรวมคำบริกำรทำงอินทอร์นใต จำนวน .......... บำท
ค่าธรรมนียมจะเม่จ่ายคืน฿หຌเม่ว่ากรณี฿ด โ ทัๅงสิๅน
๑.๐ ผูຌ ส มั ค รทีไ ช ำระค ำ ธรรมนี ย มสอบลຌ ว จะดดຌ รั บ ลขประจ ำตั ว สอบ ดดยจะก ำหนด
ลขประจำตัวสอบ ตำมลำดับของ................................................... ิเชน ตามลาดับของการชาระคาธรรมเนียมสอบ
ตามลาดับการสมัครสอบ เป็นต้นี
๒. งืไอนเข฿นการรับสมัครสอบ
๒.ํ ผูຌ ส มั ค รสอบจะตຌ อ งป็ น ผูຌ มี วุ ฒิ ก ำรศึ ก ษำตรงตำมคุ ณ สมบั ติ  ฉพำะส ำหรั บ ต ำหน ง
ของผูຌมีสิทธิสมัครสอบ หนขຌอ ๐.๎ ดดยตຌองป็นผูຌสำรใจกำรศึกษำละดดຌรับกำรอนุมัติจำกผูຌมีอำนำจอนุมัติ ภาย฿น
วันปຂดรับสมัครสอบ คือ วันทีไ.......................................... ทัๅงนีๅ กำรสำรใจกำรศึกษำตำมหลักสูตรขัๅนประกำศนียบัตร
ิหรือปริญญำบัตรี ของสถำนศึกษำหด จะถือตำมกฎหมำย กฎหรือระบียบกีไยวกับกำรสำรใจกำรศึกษำตำมหลักสูตร
ของสถำนศึกษำนัๅนป็นกณฑ์
๒.๎ กำรสมัครสอบตำมขัๅนตอนขຌำงตຌน ถือวำผูຌสมัครป็นผูຌลงลำยมือชืไอ ละรับรองควำมถูกตຌอง
ของขຌอมูลดังกลำว ตำมพระรำชบัญญัติวำดຌวยธุรกรรมทำงอิลใกทรอนิกส์ พ.ศ. ๎๑๐๐ ละทีไกຌดขพิไมติม ดังนัๅน
หำกผูຌสมัครจงหจกรอกขຌอมูลอันป็นทใจ อำจมีควำมผิดฐำนจຌงควำมทใจตอจຌำพนักงำนตำมประมวลกฎหมำยอำญำ
มำตรำ ํ๏๓

๑๕

๒.๏ ผูຌ ส มั ค รสอบตຌ อ งรั บ ผิ ด ชอบหนกำรตรวจสอบละรั บ รองตนองว ำ ป็ น ผูຌ มี คุ ณ สมบั ติ
ตรงตำมประกำศรับสมัครสอบ ละตຌองกรอกรำยละอียดตำง ๆ หหຌถูกตຌองครบถຌวน ตรงตำมควำมป็นจริง หนกรณี
ทีไมีควำมผิดพลำดอันกิดจำกผูຌสมัคร หรือตรวจพบวำอกสำรหลักฐำน ซึไงผูຌสมัครสอบนำมำยืไนดมตรงหรือดมป็นดป
(ชืไอสวนรำชกำร)
ตำมประกำศรับสมัครสอบ หรืออกสำรปลอม ...........................................จะถื
อวำผูຌสมัครสอบป็นผูຌขำดคุณสมบัติหน
กำรสมัครสอบครัๅงนีๅมำตัๅงตตຌน ละจะดมคืนคำธรรมนียมหนกำรสมัครสอบ ทัๅงนีๅ หนกรณีผูຌสมัครยืไนอกสำรปลอม
(ชืไอสวนรำชกำร)
.......................................จะด
ำนินกำรทำงคดีอำญำตอดปดຌวย
๓. การประกาศรายชืไอผูຌสมัครสอบ วัน วลา สถานทีไสอบ ละระบียบกีไยวกับการสอบ
(ชืไอสวนรำชกำร)
…………………..……….จะประกำศรำยชื
ไอผูຌสมัครสอบ วัน วลำ สถำนทีไสอบ ละระบียบกีไยวกับ
ิวใบดซต์ทีไจะประกำศี หัวขຌอ ..........................................
กำรสอบ หนวันทีไ........................ ทำงวใบดซต์...............................................
๔. หลักสูตรละวิธีการสอบ (กรณีทีไรับสมัครสอบหลายตาหนง ฿ห้จ้งเว้฿นเอกสารนบท้าย)
๔.ํ กำรสอบขงขันพืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทีไหชຌฉพำะตำหนง (คะนนตใม ๎์์ คะนน)
ดดยวิธีสอบ.................................. ดังนีๅ
วิชำ……………………………………………………………………………………………...
วิชำ……………………………………………………………………………………………...
๔.๎ กำรสอบขงขันพืไอวัดควำมหมำะสมกับตำหนง (คะนนตใม ํ์์ คะนน)
ประมินบุคคลพืไอพิจำรณำควำมหมำะสมกับตำหนงหนຌำทีไจำกประวัติสวนตัว ประวัติ
กำรศึกษำ ประวัติกำรทำงำน จำกกำรสังกตพฤติกรรมทีไปรำกฏของผูຌขຌำสอบละจำกกำรสัมภำษณ์ ทัๅงนีๅ อำจหชຌ
วิธีกำรอืไนหดพิไมติมพืไอพิจำรณำควำมหมำะสมหนดຌำนตำง ๆ ชน ควำมรูຌทีไอำจหชຌป็นประดยชน์หนกำรปฏิบัติงำน
หนหนຌำทีไ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ทวงทีวำจำ อำรมณ์ ทัศนคติ จรรยำบรรณของขຌำรำชกำรพลรือน คุณธรรม
จริยธรรม กำรปรับตัวขຌำกับผูຌรวมงำน สังคมละสิไงวดลຌอม ควำมคิดริริไมสรຌำงสรรค์ ปฏิภำณ ดหวพริบ ละบุคลิกภำพ
อยำงอืไน ป็นตຌน รวมถึงสมรรถนะหลักละสมรรถนะทีไจำป็นของตำหนง
ทัๅงนีๅ จะดานินการสอบข่งขัน พืไอวัดความรูຌความสามารถทีไ฿ชຌฉพาะตาหน่งก่อน
ละมืไ อ สอบผ่ า นการสอบข่ ง ขั น พืไ อ วั ด ความรูຌ ค วามสามารถทีไ ฿ ชຌ  ฉพาะต าหน่ ง ลຌ ว จึ ง จะมี สิ ท ธิ  ขຌ า
สอบข่งขันพืไอวัดความหมาะสมกับตาหน่ง
๕. หลักฐานการสมัครสอบ
๕.ํ หลักฐานทีไตຌองนามา฿นวันสอบข่งขันพืไอวัดความรูຌความสามารถทีไ฿ชຌฉพาะตาหน่ง
ิํี หบสมัครทีไพิมพ์จำกอินทอร์นใต หหຌติดรูปถำยหนຌำตรง ดมสวมหมวก ละดมสวมวนตำดำ
ถำยดมกิน ํ ป ิหรือตามทีไสวนราชการกาหนดี ขนำด ํ x ํ.๑ นิๅว ละลงลำยมือชืไอหนหบสมัครหหຌครบถຌวน
ิ๎ี ประกำศนียบัตร ิหรือปริญญำบัตรี ละระบียนสดงผลกำรศึกษำ ิTranscript of
Records) ทีไสดงวำป็นผูຌมีคุณวุฒิกำรศึกษำตรงตำมประกำศรับสมัคร ดดยตຌองสำรใจกำรศึกษำละดดຌรับอนุมัติจำก
ผูຌมีอำนำจอนุมัติภำยหนวันปຂดรับสมัคร
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ทัๅงนีๅ ผูຌทีไจะถือวำป็นผูຌสำรใจกำรศึกษำตำมหลักสูตรขัๅนประกำศนียบัตร ิหรือปริญญาบัตรี
ของสถำนศึ ก ษำหดนัๅ น จะถื อ ตำมกฎหมำย กฎ หรื อ ระบี ย บทีไ  กีไ ย วกั บ กำรส ำรใ จ กำรศึ ก ษำตำมหลั ก สู ต รของ
(วันทีไปຂดรับสมัคร)
สถำนศึกษำนัๅน ๆ ป็นกณฑ์ดดยจะตຌองสำรใจกำรศึกษำภำยหนวันปຂดรับสมัคร คือ วันทีไ ..........................................
หนกรณี ทีไ ด ม ส ำมำรถน ำหลั ก ฐำนกำรศึ ก ษำดั ง กล ำ วมำยืไ น พรຌ อ มหบสมั ค รสอบดดຌ กใ ห หຌ น ำหนั ง สื อ รั บ รองคุ ณ วุ ฒิ
ทีไสถำนศึกษำออกหหຌ ดดยระบุสำขำวิชำทีไสำรใจกำรศึกษำละวันทีไทีไดดຌรับอนุมัติประกำศนียบัตร (หรือปริญญาบัตร)
ซึไงจะตຌองอยูภำยหนกำหนดวันปຂดรับสมัครมำยืไนทน
ิ๏ี บัตรประจำตัวประชำชน
ิ๐ี หลักฐำนอืไน ๆ ชน หบสำคัญกำรสมรส หบปลีไยนชืไอหรือนำมสกุล (หนกรณี ชืไอ - นำมสกุล
หนหลักฐำนกำรสมัครดมตรงกัน) ป็นตຌน
๕.๎ หลักฐานทีไตຌองนามา฿นวันสอบข่งขันพืไอวัดความหมาะสมกับตาหน่ง
ิํี หบรับรองพทย์ซึไงออกหหຌดมกิน ํ ดือน ละสดงวำดมป็นดรคตຌองหຌำมตำมกฎ ก.พ.
วำดຌวยดรค พ.ศ. ๎๑๑๏ ซึไงดดຌก
- วัณดรคหนระยะพรกระจำยชืๅอ
- ดรคทຌำชຌำงหนระยะทีไปรำกฏอำกำรป็นทีไรังกียจกสังคม
- ดรคติดยำสพติดหหຌดทษ
- ดรคพิษสุรำรืๅอรัง
- ดรคติดตอรຌำยรงหรือดรครืๅอรังทีไปรำกฏอำกำรดนชัดหรือรุนรงละป็นอุปสรรคตอ
กำรปฏิบัติงำนหนหนຌำทีไตำมทีไ ก.พ. กำหนด
ิ๎ี หนั งสื อรั บรองผลกำรสอบผ ำนกำรวั ดควำมรูຌ ควำมสำมำรถทัไ วดปของส ำนั กงำน ก.พ.
(ตำมคุณวุฒิทรีไ ับสมัคร)
ระดั บ …………….………………..……...ขึ
ๅ น ดป ิหรื อ อาจ฿ห้ ม ายืไ น ตามวั น ทีไส ว นราชการกาหนด ทัๅง นีๅ ต้อ งเป็ น วัน ก อ น
ประกาศขึๅนบัญชีผู้สอบขงขันเด้ี
ิ๏ี อกสำรทำงทหำร ชน หนังสือสำคัญ ิบบ สด.๔ี ละสมุดประจำตัวทหำรกองหนุน
ประภททีไ ํ หรือหบสำคัญ ิบบ สด.๕ี สำหรับทหำรกองกิน ละทหำรกองหนุนประภททีไ ๎ หรือหบรับรองผล
กำรตรวจลือกทหำรกองกินขຌำรับรำชกำรทหำรกองประจำกำร ิบบ สด. ๐๏ี ิสวนราชการต้องตรวจสอบเอกสาร
ทางทหารซึไ ง เป็ น เปตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ มืไ อ วั น ทีไ ๐ ตุ ล าคม ๎๕๎๒ ละประกาศกระทรวงกลาหม
ลงวันทีไ ํ์ กรกฎาคม ๎๕๕๗ เรืไอง การตรวจสอบเอกสารทางทหารกอนเข้ารับราชการหรือรับเข้าทางานี
ํ์. กณฑ์การตัดสิน
ผูຌทีไจะถือวำป็นผูຌ สอบขงขัน ดดຌ ตຌองป็ นผูຌส อบดดຌคะนนหนกำรสอบขงขันพืไอวัดควำมรูຌ
ควำมสำมำรถทีไหชຌฉพำะตำหน ง ดมตไำกวำรຌ อยละ ๒์ ละกำรสอบขงขัน พืไอวัด ควำมหมำะสมกั บ ตำหน ง
ดมตไำกวำรຌอยละ ๒์ ทัๅงนีๅ หหຌคำนึงถึงหลักวิชำกำรวัดผลดຌวย
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ํํ. การขึๅนบัญชีผูຌสอบขงขันเดຌ
(ชืไอสวนราชการ)
.....................................................จะประกาศขึ
ๅนบัญชีผูຌสอบขงขันเดຌ ดยรียงลาดับทีไจากผูຌเดຌ
คะนนรวมของการสอบขงขันพืไอวัดความรูຌความสามารถทีไ฿ชຌฉพาะตาหนงละการสอบขงขันพืไอวัดความหมาะสม
กับตาหนงสูงสุดลงมาตามลาดับ ฿นกรณี ทีไมีผูຌสอบเดຌคะนนรวมทากัน ฿หຌผูຌสอบเดຌคะนนการสอบขงขันพืไอวัด
ความหมาะสมกับตาหนงมากกวาปຓนผูຌอยู฿นลาดับทีไสูงกวา ถຌาเดຌคะนนการสอบขงขันพืไอวัดความหมาะสมกับ
ตาหนงทากันอีก ฿หຌผูຌทีไเดຌรับลขประจาตัวสอบกอนปຓนผูຌอยู฿นลาดับทีไสูงกวา
การขึๅนบัญชีผูຌสอบขงขันเดຌ จะขึๅนบัญชีเวຌปຓนวลาเมกิน ๎ ป นับตัๅงตวันขึๅนบัญชี ตถຌามี
การสอบขงขัน ฿นตาหนง ดียวกันนีๅอีก ละเดຌ ประกาศขึๅนบั ญชีผูຌสอบขงขันเดຌ฿หมลຌว บัญชีผูຌ สอบขงขันเดຌ
ครัๅงนีๅปຓนอันยกลิก
ํ๎. การบรรจุละตงตัๅง
ผูຌสอบขงขันเดຌจะเดຌรับการบรรจุละตงตัๅงตามลาดับทีไ฿นบัญชีผูຌสอบขงขันเดຌ ดยเดຌรับ
งินดือนตามคุณวุฒิทีไกาหนดปຓนคุณสมบัติฉพาะสาหรับตาหนงนัๅน ตามทีไระบุเวຌ฿นขຌอ ํ
ํ๏. การรับอนผูຌสอบขงขันเดຌ
(ชืไอสวนราชการ)
...................................................เม
รับอนผูຌสอบขงขันเดຌทีไปຓนขຌาราชการหรือจຌาหนຌาทีขไ องรัฐ
ทุกประภทเมวากรณี฿ด โ ทัๅงสิๅน ิหากสวนราชการมีนยบายรับอนขຌาราชการ/จຌาหนຌาทีไของรัฐ ฿หຌตัดขຌอนีๅออกี
ประกาศ ณ วันทีไ…………. ดือน……….…… พ.ศ. …….…

(ลงชืไอ)………………………………………….
(………………..……………….……....)
(หัวหนຌาสวนราชการผูຌดานินการสอบขงขัน)
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(ตัวอย่างประกาศรับสมัครสอบข่งขัน฿นกรณีทีไสมัครดຌวยตนอง)
(ชืไอสวนรำชกำร)
ประกาศ……………………………..…………
รืไอง รับสมัครสอบขงขันพืไอบรรจุละตงตัๅงบุคคลขຌำรับรำชกำรหนตำหนง.……………………….………
---------------------------------(ชืไอสวนรำชกำร)
ดຌวย........……………………….....…………………..จะด
ำนินกำรสอบขงขันพืไอบรรจุบุคคลขຌำรับรำชกำร
หนตำหนง…………….……...……….…………..……. ฉะนัๅน อำศัยอำนำจตำมควำมหนมำตรำ ๑๏ หงพระรำชบัญญัติ
ระบียบขຌำรำชกำรพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ละหนังสือสำนักงำน ก.พ. ทีไ นร ํ์์๐/ว ํ๓ ลงวันทีไ ํํ ธันวำคม ๎๑๑๒
รืไอง กำรสรรหำดดยกำรสอบขงขันพืไอบรรจุบุคคลขຌำรับรำชกำร จึงประกำศรับสมัครสอบขงขัน ฯ ดังรำยละอียด
ตอดปนีๅ
ํ. ตาหน่งทีไจะบรรจุละต่งตัๅง ละงินดือนทีไจะเดຌรับ
ตำหนง............................................ อัตรำงินดือนระหวำง …..…...… - ………..... บำท ทัๅงนีๅ
(ชืไอกระทรวงทีไสวนรำชกำรสังกัด / ชืไอสวนรำชกำร)
ป็นดปตำมประกำศ...........................................................................................
รืไอง หลักกณฑ์ วิธีกำรละงืไอนดข
กำรหหຌขຌำรำชกำรดดຌรับงินดือนตำมคุณวุฒิตำมชวงงินดือน ิหรือชืไออืไน โ ตามประกาศกระทรวง/สวนราชการี
ลงวันทีไ.......................................
๎. จานวนตาหน่งว่างครัๅงรก …...... ตำหนง ิสวนราชการอาจระบุหนวยงานยอย หรือสถานทีไ
ปฏิบัติงานด้วยี
๏. ลักษณะงานทีไปฏิบัติ
ลักษณะงำนทีไปฏิบัติของตำหนง...................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
๔. คุณสมบัติของผูຌมีสิทธิสมัครสอบ
๐.ํ ผูຌ ส มั ค รสอบตຌ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ทัไ ว ดป ละดม มี ลั ก ษณะตຌ อ งหຌ ำ มตำมมำตรำ ๏๒ ห ง
พระรำชบัญญัติระบียบขຌำรำชกำรพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ดังตอดปนีๅ
ก. คุณสมบัติทัไวดป
ิํี มีสัญชำติดทย
ิ๎ี มีอำยุดมตไำกวำสิบปดป
ิ๏ี ป็นผูຌลืไอมหสหนกำรปกครองระบอบประชำธิปดตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงป็น
ประมุขดຌวยควำมบริสุทธิ์หจ
ข. ลักษณะตຌองหຌำม
ิํี ป็นผูຌดำรงตำหนงทำงกำรมือง
ิ๎ี ป็นคนดรຌควำมสำมำรถ คนสมือนดรຌควำมสำมำรถ คนวิกลจริตหรือจิตฟัດนฟอน
ดมสมประกอบ หรือป็นดรคตำมทีไกำหนดหนกฎ ก.พ. ิปัจจุบันคือ กฎ ก.พ. วาด้วยรค พ.ศ. ๎๕๕๏ี
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ิ๏ี ป็นผูຌอยูหนระหวำงถูกสัไงพักรำชกำร หรือถูกสัไงหหຌออกจำกรำชกำรดวຌกอนตำม
พระรำชบัญญัตินีๅหรือตำมกฎหมำยอืไน
ิ๐ี ป็นผูຌบกพรองหนศีลธรรมอันดีจนป็นทีไรังกียจของสังคม
ิ๑ี ป็นกรรมกำรหรือผูຌดำรงตำหนงทีไรับผิดชอบหนกำรบริหำรพรรคกำรมืองหรือ
จຌำหนຌำทีไหนพรรคกำรมือง
ิ๒ี ป็นบุคคลลຌมละลำย
ิ๓ี ป็น ผูຌ คยตຌอ งรับ ดทษจำคุก ดดยคำพิพ ำกษำถึง ทีไสุด หหຌจำคุก พรำะกระทำ
ควำมผิดทำงอำญำ วຌนตป็นดทษสำหรับควำมผิดทีไดดຌกระทำดดยประมำท หรือควำมผิดลหุดทษ
ิ๔ี ป็นผูຌคยถูกลงดทษหหຌออก ปลดออก หรือดลออกจำกรัฐวิสำหกิจ หรือหนวยงำนอืไน
ของรัฐ
ิ๕ี ป็นผูຌคยถูกลงดทษหหຌออกหรือปลดออก พรำะกระทำผิดวินัยตำมพระรำชบัญญัตินีๅ
หรือตำมกฎหมำยอืไน
ิํ์ี ป็นผูຌคยถูกลงดทษดลออก พรำะกระทำผิดวินัยตำมพระรำชบัญญัตินีๅ หรือ
ตำมกฎหมำยอืไน
(ํํ) ป็ น ผูຌ คยกระทำกำรทุจ ริ ตหนกำรสอบขຌำรั บ รำชกำรหรื อขຌำปฏิบั ติงำนหน
หนวยงำนของรัฐ
ผูຌทีไจะขຌำรับรำชกำรป็นขຌำรำชกำรพลรือนซึไงมีลักษณะตຌองหຌำมตำม ข. ิ๐ี ิ๒ี ิ๓ี ิ๔ี
ิ๕ี ิํ์ี หรือ (ํํ) ก.พ. อำจพิจำรณำยกวຌนหหຌขຌำรับรำชกำรดดຌ ตถຌำป็นกรณีมีลักษณะตຌองหຌำมตำม ิ๔ี หรือ ิ๕ี
ผูຌนัๅนตຌองออกจำกงำนหรือออกจำกรำชกำรดปกินสองปลຌ ว ละหนกรณีมีลั กษณะตຌองหຌำมตำม ิํ์ี ผูຌนัๅ นตຌอง
ออกจำกงำนหรือออกจำกรำชกำรดปกินสำมปลຌว ละตຌองมิหชป็นกรณีออกจำกงำนหรือออกจำกรำชกำรพรำะ
ทุจริตตอหนຌำทีไ สำหรับผูຌมีลักษณะตຌองหຌำมตำมมำตรำ ๏๒ ข. ิํี หรือ ิ๑ี หหຌมีสิทธิสมัครสอบขงขันดดຌ ตจะมีสิทธิ
ดดຌรับบรรจุป็นขຌำรำชกำรพลรือนสำมัญดดຌตอมืไอพຌนจำกกำรป็นผูຌดำรงตำหนงทำงกำรมือง หรือกรรมกำรหรือ
ผูຌดำรงตำหนงทีไรับผิดชอบหนกำรบริหำรพรรคกำรมือง หรือจຌำหนຌำทีไหนพรรคกำรมืองลຌว
สำหรับพระภิกษุ หรือสำมณรทำงรำชกำรดมรับสมัครสอบละดมอำจหหຌขຌำสอบขงขันพืไอ
บรรจุบุคคลขຌำรับรำชกำร ทัๅงนีๅ ตำมหนังสือกรมสำรบรรณคณะรัฐมนตรีฝຆำยบริหำร ทีไ นว ๔๕/๎๑์ํ ลงวันทีไ
๎๓ มิถุนำยน ๎๑์ํ ละตำมควำมหนขຌอ ๑ ของคำสัไงมหำถรสมำคม ลงวันทีไ ํ๓ มีนำคม ๎๑๏๔
๐.๎ ผูຌสมัครสอบตຌองมีคุณสมบัติฉพำะสำหรับตำหนง ดังนีๅ
............................................................................................................................. ...................
…………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………………
(ตำมคุณวุฒิ
๐.๏. ผูຌสมัครสอบตຌองป็นผูຌสอบผำนกำรวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทัไวดป ระดับ..............................
ทีรไ ับสมัคร) ๅนดป ของสำนักงำน ก.พ.
....................ขึ
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๑. การรับสมัครสอบ
๑.ํ วัน วลำ ละสถำนทีไรับสมัครสอบ
ิชืไอสวนรำชกำร)
หหຌผูຌประสงค์จะสมัครสอบขอละยืไนหบสมัครดຌวยตนองดดຌทีไ..................................................
ตัๅงต่วันทีไ......................... ถึงวันทีไ......................... หนวันรำชกำร ภำคชຌำ วลำ..................... ถึงวลำ......................
ภำคบำย วลำ..................... ถึงวลำ........................
๑.๎ คำธรรมนียมสอบ
ผูຌสมัครสอบตຌองสียคำธรรมนียมสอบสำหรับตำหนงทีไสมัครสอบ จำนวน ............ บำท
๑.๏ หลักฐำนทีไตຌองนำมำพรຌอมหบสมัครสอบ ิการกาหนด฿ห้ผู้สมัครยืไน หลักฐาน฿ห้เป็นมติของ
คณะกรรมการดาเนินการสอบขงขันี
ิํี รู ป ถ ำยหนຌ ำตรง ดม ส วมหมวก ละดม สวมว น ตำด ำ ถ ำ ยดม  กิ น ํ ป ิหรื อ ตำมทีไ
สวนรำชกำรกำหนดี ขนำด ํ x ํ.๑ นิๅว จำนวน ๏ รูป
ิ๎ี ประกำศนียบัตร ิหรือปริญญาบัตรี ละระบียนสดงผลกำรศึกษำ ิTranscript of
Records) ทีไสดงวำป็นผูຌมีคุณวุฒิกำรศึกษำตรงตำมประกำศรับสมัคร ดดยตຌองสำรใจกำรศึกษำละดดຌรับอนุมัติจำก
ผูຌมีอำนำจอนุมัติภำยหนวันปຂดรับสมัคร
ทัๅงนีๅ ผูຌทีไจะถือวำป็นผูຌสำรใจกำรศึกษำตำมหลักสูตรขัๅนประกำศนียบัตร ิหรือปริญญาบัตรี
ของสถำนศึ ก ษำหดนัๅ น จะถื อ ตำมกฎหมำย กฎ หรื อ ระบี ย บทีไ  กีไ ย วกั บ กำรส ำรใ จ กำรศึ ก ษำตำมหลั ก สู ต รของ
(วันทีไปຂดรับสมัคร)
สถำนศึกษำนัๅน ๆ ป็นกณฑ์ดดยจะตຌองสำรใจกำรศึกษำภำยหนวันปຂดรับสมัคร คือ วันทีไ ..........................................
หนกรณี ทีไ ด ม ส ำมำรถน ำหลั ก ฐำนกำรศึ ก ษำดั ง กล ำ วมำยืไ น พรຌ อมหบสมั ค รสอบดดຌ กใ ห หຌ น ำหนั ง สื อ รั บ รองคุ ณ วุ ฒิ ทีไ
สถำนศึกษำออกหหຌ ดดยระบุสำขำวิชำทีไสำรใจกำรศึกษำละวันทีไทีไดดຌรับอนุมัติประกำศนียบัตร (หรือปริญญาบัตร)
ซึไงจะตຌองอยูภำยหนกำหนดวันปຂดรับสมัครมำยืไนทน
ิ๏ี บัตรประจำตัวประชำชน จำนวน ํ ฉบับ
ิ๐ี หลั ก ฐำนอืไ น ๆ ช น หบส ำคั ญ กำรสมรส หบปลีไ ย นชืไ อ หรื อ นำมสกุ ล (หนกรณี
ชืไอ - นำมสกุล หนหลักฐำนกำรสมัครดมตรงกัน) ป็นตຌน จำนวน ํ ฉบับ
๒. งืไอนเข฿นการรับสมัครสอบ
๒.ํ ผูຌ ส มั ค รสอบจะตຌ อ งป็ น ผูຌ มี วุ ฒิ ก ำรศึ ก ษำตรงตำมคุ ณ สมบั ติ  ฉพำะส ำหรั บ ต ำหน ง
ของผูຌมีสิทธิสมัครสอบ หนขຌอ ๐.๎ ดดยตຌองป็นผูຌสำรใจกำรศึกษำละดดຌรับกำรอนุมัติจำกผูຌมีอำนำจอนุมัติ ภาย฿น
วันปຂดรับสมัครสอบ คือ วันทีไ....................................... ทัๅงนีๅ กำรสำรใจกำรศึกษำตำมหลักสูตรขัๅนประกำศนียบัตร
ิหรือปริญญาบัตรี ของสถำนศึกษำหด จะถือตำมกฎหมำย กฎ หรือระบียบกีไยวกับกำรสำรใจกำรศึกษำตำมหลักสูตร
ของสถำนศึกษำนัๅนป็นกณฑ์
๒.๎ ผูຌ ส มั ค รสอบตຌ อ งรั บ ผิ ด ชอบหนกำรตรวจสอบละรั บ รองตนองว ำ ป็ น ผูຌ มี คุ ณ สมบั ติ
ตรงตำมประกำศรับสมัครสอบ ละตຌองกรอกรำยละอียดตำง ๆ หหຌถูกตຌองครบถຌวน ตรงตำมควำมป็นจริง หนกรณี
ทีไมีควำมผิดพลำดอันกิดจำกผูຌสมัคร หรือตรวจพบวำอกสำรหลักฐำน ซึไงผูຌสมัครสอบนำมำยืไนดมตรงหรื อดมป็นดป
(ชืไอสวนรำชกำร)
ตำมประกำศรับสมัครสอบ หรืออกสำรปลอม ............................................จะถื
อวำผูຌสมัครสอบป็นผูຌขำดคุณสมบัติหน
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กำรสมัครสอบครัๅงนีๅ มำตัๅงตตຌน ละจะดมคืนคำธรรมนียมหนกำรสมัครสอบ ทัๅงนีๅ หนกรณีผูຌสมัครยืไนอกสำรปลอม
(ชืไอสวนรำชกำร)
.......................................จะด
ำนินกำรทำงคดีอำญำตอดปดຌวย
๓. การประกาศรายชืไอผูຌสมัครสอบ วัน วลา สถานทีไสอบ ละระบียบกีไยวกับการสอบ
(ชืไอสวนรำชกำร)
…………………..…………………….จะประกำศรำยชื
ไอผูຌสมัครสอบ วัน วลำ สถำนทีไสอบ ละระบียบ
ิวใบดซต์ทีไจะประกำศี หัวขຌอ ..........................................
กำรสอบ หนวันทีไ........................ ทำงวใบดซต์...............................................
๔. หลักสูตรละวิธีการสอบ (กรณีทีไรับสมัครสอบหลายตาหนง ฿ห้จ้งเว้฿นเอกสารนบท้าย)
๔.ํ กำรสอบขงขันพืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทีไหชຌฉพำะตำหนง (คะนนตใม ๎์์ คะนน)
ดดยวิธีสอบ.................................. ดังนีๅ
วิชำ……………………………………………………………………………………………...
วิชำ……………………………………………………………………………………………...
๔.๎ กำรสอบขงขันพืไอวัดควำมหมำะสมกับตำหนง (คะนนตใม ํ์์ คะนน)
ประมินบุคคลพืไอพิจำรณำควำมหมำะสมกับ ตำหนงหนຌำทีไจำกประวัติสวนตัว ประวัติ
กำรศึกษำ ประวัติกำรทำงำน จำกกำรสังกตพฤติกรรมทีไปรำกฏของผูຌขຌำสอบละจำกกำรสัมภำษณ์ ทัๅงนีๅ อำจหชຌ
วิธีกำรอืไนหดพิไมติมพืไอพิจำรณำควำมหมำะสมหนดຌำนตำง ๆ ชน ควำมรูຌทีไอำจหชຌป็นประดยชน์หนกำรปฏิบัติงำน
หนหนຌำทีไ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ทวงทีวำจำ อำรมณ์ ทัศนคติ จรรยำบรรณของขຌำรำชกำรพลรือน คุณธรรม
จริยธรรม กำรปรับตัวขຌำกับผูຌรวมงำน สังคมละสิไงวดลຌอม ควำมคิดริริไมสรຌำงสรรค์ ปฏิภำณ ดหวพริบ ละบุคลิกภำพ
อยำงอืไน ป็นตຌน รวมถึงสมรรถนะหลักละสมรรถนะทีไจำป็นของตำหนง
๕. หลักฐานทีไตຌองนามา฿นวันสอบข่งขันพืไอวัดความหมาะสมกับตาหน่ง
ิํี หบรับรองพทย์ซึไงออกหหຌดมกิน ํ ดือน ละสดงวำดมป็นดรคตຌองหຌำมตำมกฎ ก.พ.
วำดຌวยดรค พ.ศ. ๎๑๑๏ ซึไงดดຌก
- วัณดรคหนระยะพรกระจำยชืๅอ
- ดรคทຌำชຌำงหนระยะทีไปรำกฏอำกำรป็นทีไรังกียจกสังคม
- ดรคติดยำสพติดหหຌดทษ
- ดรคพิษสุรำรืๅอรัง
- ดรคติดตอรຌำยรงหรือดรครืๅอรังทีไปรำกฏอำกำรดนชัดหรือรุนรงละป็นอุปสรรคตอ
กำรปฏิบัติงำนหนหนຌำทีไตำมทีไ ก.พ. กำหนด
ิ๎ี หนังสือรับรองผลกำรสอบผำนกำรวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทัไวดป ของสำนักงำน ก.พ. ระดับ
(ตำมคุณวุฒิทรีไ ับสมัคร)
.............…………………..……..ขึ
ๅนดป ิหรืออาจ฿ห้มายืไนตามวันทีไสวนราชการกาหนด ทัๅงนีๅ ต้องเป็นวันกอนประกาศขึๅน
บัญชีผู้สอบขงขันเด้ี
ิ๏ี อกสำรทำงทหำร ชน หนั งสื อส ำคั ญ ิบบ สด.๔ี ละสมุ ด ประจ ำตัว ทหำรกองหนุ น
ประภททีไ ํ หรือหบสำคัญ ิบบ สด.๕ี สำหรับทหำรกองกิน ละทหำรกองหนุนประภททีไ ๎ หรือหบรับ รอง
ผลกำรตรวจลือ กทหำรกองกินขຌำรับรำชกำรทหำรกองประจำกำร ิบบ สด. ๐๏ี ิสวนราชการต้องตรวจสอบ

๒๒

เอกสารทางทหารซึไ ง เป็ น เปตามมติ คณะรั ฐ มนตรี เ มืไ อ วั น ทีไ ๐ ตุ ล าคม ๎๕๎๒ ละประกาศกระทรวงกลาหม
ลงวันทีไ ํ์ กรกฎาคม ๎๕๕๗ เรืไอง การตรวจสอบเอกสารทางทหารกอนเข้ารับราชการหรือรับเข้าทางานี
ทัๅงนีๅ จะดานินการสอบข่งขัน พืไอวัดความรูຌความสามารถทีไ฿ชຌฉพาะตาหน่งก่อ น ละ
มืไอสอบผ่านการสอบข่งขันพืไอวัดความรูຌความสามารถทีไ฿ชຌฉพาะตาหน่งลຌว จึงจะมีสิทธิขຌาสอบข่งขัน
พืไอวัดความหมาะสมกับตาหน่ง
ํ์. กณฑ์การตัดสิน
ผูຌทีไจะถือวำป็นผูຌ สอบขงขันดดຌ ตຌองป็นผูຌ สอบดดຌคะนนหนกำรสอบขงขันพืไอวัดควำมรูຌ
ควำมสำมำรถทีไหชຌฉพำะตำหน งดมตไำกวำรຌ อยละ ๒์ ละกำรสอบขงขัน พืไอวัดควำมหมำะสมกับ ตำหน ง
ดมตไำกวำ รຌอยละ ๒์ ทัๅงนีๅ หหຌคำนึงถึงหลักวิชำกำรวัดผลดຌวย
ํํ. การขึๅนบัญชีผูຌสอบข่งขันเดຌ
(ชืไอสวนรำชกำร)
.....................................................จะประกำศขึ
ๅนบัญชีผูຌสอบขงขันดดຌ ดดยรียงลำดับทีไจำกผูຌดดຌ
คะนนรวมของกำรสอบขงขันพืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทีไหชຌฉพำะตำหนงละกำรสอบขงขันพืไอวัดควำมหมำะสม
กับตำหนงสูงสุดลงมำตำมลำดับ หนกรณี ทีไมีผูຌสอบดดຌคะนนรวมทำกัน หหຌผูຌสอบดดຌคะนนกำรสอบขงขันพืไอวัด
ควำมหมำะสมกับตำหนงมำกกวำป็นผูຌอยูหนลำดับทีไสูงกวำ ถຌำดดຌคะนนกำรสอบขงขันพืไอวัดควำมหมำะสมกับ
ตำหนงทำกันอีก หหຌผูຌทีไดดຌรับลขประจำตัวสอบกอนป็นผูຌอยูหนลำดับทีไสูงกวำ
กำรขึๅนบัญชีผูຌสอบขงขันดดຌ จะขึๅนบัญชีดวຌป็นวลำดมกิน ๎ ป นับตัๅงตวันขึๅนบัญชี ตถຌำมี
กำรสอบขงขัน หนตำหนง ดียวกันนีๅอีก ละดดຌ ประกำศขึๅนบั ญชีผูຌสอบขงขันดดຌหหมลຌว บัญชีผูຌ สอบขงขันดดຌ
ครัๅงนีๅป็นอันยกลิก
ํ๎. การบรรจุละต่งตัๅง
ผูຌสอบขงขันดดຌจะดดຌรับกำรบรรจุละตงตัๅงตำมลำดับทีไหนบัญชีผูຌสอบขงขันดดຌ ดดยดดຌรับ
งินดือนตำมคุณวุฒิทีไกำหนดป็นคุณสมบัติฉพำะสำหรับตำหนงนัๅน ตำมทีไระบุดวຌหนขຌอ ํ
ํ๏. การรับอนผูຌสอบข่งขันเดຌ
(ชืไอสวนรำชกำร)
...................................................ดม
รับดอนผูຌสอบขงขันดดຌทีไป็นขຌำรำชกำรหรือจຌำหนຌำทีขไ องรัฐ
ทุกประภทดมวำกรณีหด ๆ ทัๅงสิๅน ิหากสวนราชการมีนยบายรับอนข้าราชการ/เจ้าหน้าทีไของรัฐ ฿ห้ตัดข้อนีๅออกี
ประกำศ ณ วันทีไ…………. ดือน……….…… พ.ศ. …….…

(ลงชืไอ)………………………………………….
ิ………………..……………….……....ี
(หัวหนຌำสวนรำชกำรผูຌดำนินกำรสอบขงขัน)

๒๓

(ตัวอย่าง฿บสมัครสอบข่งขัน)
ํ. ผูຌสมัครจะตຌองกรอกหบสมัครดຌวย
ลำยมือของตนองละลงลำยมือชืไอ
ตอหนຌำจຌำหนຌำทีไรับสมัคร
๎. กอนยืไนหบสมัครจะตຌองตรวจสอบ
หลักฐำนตำง ๆ หหຌครบถຌวนละ
ถูกตຌอง

ลขประจำตัวสอบ……………………

฿บสมัครสอบข่งขันพืไอบรรจุบุคคลขຌารับราชการ
(ชืไอสวนรำชกำร)
………………………….……………

ติดรูปถำย
ขนำด
ํ.๑ x ๎ นิๅว
(ถำยดมกิน ํ ป)

(หัวหนຌำสวนรำชกำรผูຌดำนินกำรสอบขงขัน)
………...............................................................………
ดຌวยขຌำพจຌำประสงค์จะสมัครสอบขงขันพืไอบรรจุบุคคลขຌำรับรำชกำร จึงขอจຌงรำยละอียดของขຌำพจຌำพืไอประกอบ
กำรพิจำรณำ ดังตอดปนีๅ
ํ. ชืไอ - นำมสกุล (นำย/นำง/นำงสำวี……………………………………………….…………………………………… สัญชำติ………………………………….
๎. อำยุนับถึงวันปຂดรับสมัครดมตไำกวำ ํ๔ ป คือ กิดวันทีไ…………. ดือน…….……….……..….. พ.ศ. ……....… (อำยุ…...….ป …………ดือน)
๏. วุฒิกำรศึกษำตรงตำมตำหนงทีไสมัครสอบ คือ ดดຌรับประกำศนียบัตร/ปริญญำ…………………………..…………...……………………….………
สำขำวิชำ.................................…………………………………………. ดดยดดຌรับอนุมัติจำกสถำนศึกษำชืไอ………………….…….………….…………
มืไอวันทีไ…………. ดือน………..………..………….……… พ.ศ. ……………ิภำยหนวันปຂดรับสมัคร) ดดຌคะนนฉลีไยสะสม……………….………..
๐. ตำหนงทีไสมัครสอบ หนวยที…ไ …..…..…………. (ถ้าเปຂดสอบ ๎ ตาหนงขึๅนเป) ตำหนง……………………….…………..……………...….…..
๑. อำชีพปัจจุบัน  ลูกจຌำงหนหนวยงำนรัฐบำลหรืออกชน  ขຌำรำชกำรประภทอืไน  อำชีพอืไนหรือกำลังศึกษำตอ
 ขຌำรำชกำรพลรือนสำมัญ ตำหนง…………………………………………..………….. อำยุกำรทำงำน…...………..…ป
สถำนทีไทำงำน กรม/บริษัท………………..……..…………………. กอง/ผนก………………………………………...…….. ดทร. …………………….…
๒. วุฒิกำรศึกษำสูงสุดทีไขຌำพจຌำดดຌรับ คือ………..…………….………………... ควำมรูຌควำมสำมำรถพิศษ…………………………..…….……………..
๓. บัตรประจำตัวประชำชน ลขประจำตัว……………………………..……………..…….. ออกหหຌ ณ จังหวัด……………………….….…….……………
๔. ทีไอยูปัจจุบนั บຌำนลขที…ไ ……….… หมูท…ีไ ……. ตรอก/ซอย………….……………. ถนน…………………...…… ตำบล/ขวง………...…………….
อำภอ/ขต……………….………..……… จังหวัด…………………………………… รหัสดปรษณีย…์ …………..……… ดทร. …………………………….….
๕. ชืไอบิดำ……………………………..…………... อำชีพ……..………….……. ชืไอมำรดำ……………………….……..………. อำชีพ…………..……………..…
ํ์. ขຌำพจຌำดดຌสงหลักฐำนตำง ๆ มำพรຌอมกับหบสมัคร รวม ………….…… ฉบับ คือ
 ประกำศนียบัตร/ปริญญำบัตร
 ระบียนสดงผลกำรรียน
 บัตรประจำตัวประชำชนหรือบัตรประจำตัวขຌำรำชกำร/จຌำหนຌำทีไของรัฐ
 หนังสือรับรองผลกำรสอบผำนกำรวัดควำมรูคຌ วำมสำมำรถทัไวดปของสำนักงำน ก.พ.
 อืไน ๆ คือ……………………………………………………………………………………………………………………..
(หำกขຌำพจຌำสงหลักฐำนตำง ๆ ดมครบถຌวนหรือดมถูกตຌองตำมทีไกำหนดดวຌหนประกำศรับสมัคร หหຌถือวำ ขຌำพจຌำดมมีสิทธิสมัคร
สอบขงขันครัๅงนี)ๅ
ขຌำพจຌำขอหหຌคำรับรองวำ ขຌอควำมดังกลำวขຌำงตຌนนีๅ ป็นควำมจริงทุกประกำร ละขຌำพจຌำป็นผูຌมีคุณสมบัติ ตรงตำม
ประกำศรับสมัครสอบ
ลงลำยมือชืไอ..………………………………..…..……….ผูຌสมัครสอบ
ิ……………………………….….……………ี
วันทีไ………. ดือน…………………. พ.ศ. ……….

รียน

 หลักฐำนครบถຌวน
กองคลังดดຌรับงินคำธรรมนียมสอบ จำนวน…..…….. บำท ดวຌลຌว
 มีปัญหำ คือ …………………………………………………………………………………….
ตำมหบสรใจรับงินลขทีไ…………..………….. ลมทีไ…………..…….…..
ลงลำยมือชืไอ…………………………………………....จຌำหนຌำทีไรับสมัคร
ลงลำยมือชืไอ…………………………………………...จຌำหนຌำทีไรับงิน
….……../…………./………...
….……../…………./……….…

๒๔

(ตัวอย่าง฿บรับรองพทย์)
฿บรับรองพทย์
ิชืไอสถำนพยำบำลี
สถำนทีไตรวจ………………………………….……….
วันทีไ…..….… ดือน….…….…….……….. พ.ศ. …….………
ิํี
ขຌำพจຌำ นำยพทย์/พทย์หญิง…………………………..………….………...………………………….……………….…...
หบอนุญำตประกอบวิชำชีพวชกรรมลขทีไ………………………………………………….…………………………………………………...…
สถำนทีไประกอบวิชำชีพวชกรรม หรือสถำนทีไปฏิบัติงำนประจำ หรืออยูท…ีไ …………………………………………….…………..
………………………………………………………………………………………………………………………………….….………………………………
ดดຌตรวจรำงกำย นำย/นำง/นำงสำว………………………………………….……………………….………………………………………………
ลขประจำตัวประชำชน
สถำนทีไอยูทีไสำมำรถติดตอดดຌ…………………………………….……………..…………………………………………………………….………..
ลຌว มืไอวันทีไ………………. ดือน………………….……………………. พ.ศ. …………… ขอรับรองวำ
นำย/นำง/นำงสำว………………………….…………………………………..……… ดมป็นดรคตຌองหຌำมตำมกฎ ก.พ.
วำดຌวยดรค พ.ศ. ๎๑๑๏ ดังตอดปนีๅ
ิํี วัณดรคหนระยะพรกระจำยชืๅอ
ิ๎ี ดรคทຌำชຌำงหนระยะทีไปรำกฏอำกำรป็นทีไรังกียจกสังคม
ิ๏ี ดรคติดยำสพติดหหຌดทษ
ิ๐ี ดรคพิษสุรำรืๅอรัง
ิ๑ี ดรคติดตอรຌำยรงหรือดรครืๅอรังทีไปรำกฏอำกำรดนชัดหรือรุนรงละป็นอุปสรรคตอกำรปฏิบัติงำน
หนหนຌำทีไตำมทีไ ก.พ. กำหนด
ิถຌำหำกจำป็นตຌองตรวจดรคทีไกีไยวขຌองกับกำรปฏิบัติงำนของผูຌรับกำรตรวจหหຌระบุหนขຌอนีๅี
ิ๒ี ...................................................................................................................................................
(๎)
สรุปควำมหในละขຌอนะนำของพทย์ ……………………………..……….……………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5
ลงชืไอ……………………………..……………………..พทย์ผูຌตรวจรำงกำย
ิ...........................................................ี
หมำยหตุ

(ํ) ตຌองป็นพทย์ซึไงดดຌขึๅนทะบียนรับหบอนุญำตประกอบวิชำชีพวชกรรม
(๎) หหຌสดงวำป็นผูຌมีรำงกำยสมบูรณ์พียงหด หรือหำยจำกดรคหนขຌอ ิํี ถึง ิ๒ี
หบรับรองพทย์ฉบับนีๅหหຌหชຌดดຌ ํ ดือน นับตวันทีไตรวจรำงกำย

๒๕

(ตัวอย่างคารຌองขอสมัครสอบข่งขัน)
บบคารຌองขอสมัครสอบข่งขัน
ขียนทีไ…………….………………………..….
วันทีไ……… ดือน………….……….. พ.ศ. ………..…
ิหัวหนຌำสวนรำชกำรทีไดำนินกำรสอบขงขันี
รียน ……………………….…………………………………………..
ดຌวยขຌำพจຌำ (นำย/นำง/นำงสำวี……..………………..…………………………………………………………….……..
ป็นผูຌสำรใจกำรศึกษำปริญญำ/ประกำศนียบัตร………………………………………………………………….…………………..………….
สำขำวิชำ………………………………….…………..……. ดดยดดຌรับอนุมัติจำกสถำนศึกษำชืไอ..……………………………………………..
มืไอวันทีไ…….… ดือน………….……….……. พ.ศ. …………. ิภำยหนวันปຂดรับสมัคร) มีควำมประสงค์ทีไจะสมัครสอบขงขัน
พืไอบรรจุละตงตัๅงบุคคลขຌำรับรำชกำร กรม/สำนักงำน………….………………………………….……………………………………
ตำหนง…………………….…….………. ซึไงรับสมัครจำกผูຌทีไดดຌรับคุณวุฒิ (ปริญญำ/ประกำศนียบัตรี………..…………..….…….
สำขำวิชำ……………..……………..…………………..……… ระหวำงวันทีไ……...… ดือน……......………..………. พ.ศ. …………...….
ิหลักฐำนกำรศึกษำี
ถึงวันที…ไ …..… ดือน……………..………. พ.ศ. ………… พรຌอมนีๅ ขຌำพจຌำดดຌขอยืไน………………..……...…………………ดวຌ
กอน
ทัๅงนีๅ หำกมีกำรตรวจสอบอกสำรหรือคุณวุฒิของขຌำพจຌำทีไดดຌยืไนสมัครสอบลຌว ปรำกฏวำ ก.พ.
ยังมิดดຌรับรองคุณวุฒิของขຌำพจຌำหรือคุณวุฒิดังกลำวดมตรงตำมคุณวุฒิของตำหนงทีไขຌำพจຌำสมัครสอบ อันมีผลทำหหຌ
ขຌำพจຌำดมมีสิทธิสมัครสอบตำมประกำศรับสมัครสอบทีไกลำวถึงขຌำงตຌน ขຌำพจຌำจะดมหชຌสิทธิรียกรຌองหด ๆ ทัๅงสิๅน
จึงรียนมำพืไอดปรดพิจำรณำรับสมัครขຌำพจຌำดຌวย จะขอบคุณยิไง

……………………..…………………………..
ิ……………………………………………..………ี
ผูຌสมัครสอบ

๓์

(ตัวอย่างบัตรประจาตัวสอบ)

๗๑

(ตัวอย่างประกาศขยายกาหนดวลารับสมัครสอบข่งขัน)
(ชื่อส่วนราชการ)
ประกาศ…………………………….…….…………..
รืไอง ขยายกาหนดวลารับสมัครสอบขงขันพืไอบรรจุละตงตัๅงบุคคลขຌารับราชการ
฿นตาหนง……………………………………..………………………………………………
------------------------(ชืไอสวนราชการ)
ตามประกาศ……………………..………………………
ลงวันทีไ………………………..….. รับสมัครสอบขงขัน
พืไอบรรจุละตงตัๅงบุคคลขຌารับราชการ฿นตาหนง..........................................………………………..…………………
ดยรับสมัครตัๅงตวันทีไ……….…………….…….. ถึงวันทีไ……….…………...……..… ละจะประกาศรายชืไอผูຌสมัครสอบ
ระบียบกีไยวกับการสอบ กาหนดวัน วลา ละสถานทีไสอบ ฿นวันทีไ………………..………………………. นัๅน
ิระบุหตุผล ชน ผูຌสมัครมีจานวนเมพียงพอกับตาหนงทีไจะบรรจุ /มีผูຌสมัครจานวนนຌอยี
นืไองจาก……….………………..............................................................................................................
จึงขยายกาหนดวลารับสมัครสอบขงขันฯ ตอเปอีก ตัๅงตวันทีไ………………..………. ถึงวันทีไ……….……..…..………
ดยจะประกาศรายชื ไอ ผู ຌ ส มัค รสอบ ระบีย บกี ไย วกับ การสอบ ก าหนดวัน วลา ละสถานที ไส อบ
ิระบุชองทางหรือสืไอทีไจะ฿ชຌประกาศ ชน วใบเซต์ี
฿นวันทีไ….………………………….. ทาง……………………….……………..…………………………………………..
ิชืไอสวนราชการี
ผูຌประสงค์จะสมัครสอบ฿หຌขอละยืไน฿บสมัครเดຌทีไ ………………………………………………
ตัๅงตบัดนีๅ
ป็นตຌนเป จนถึงวันที…ไ ………………….………….. ฿นวันละวลาราชการ ิกรณีสมัครด้วยตนเองี
ิชืไอวใบเซต์ทีไ฿ชຌสาหรับการรับสมัครี
ผูຌประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครเดຌทางอินทอร์นใต...............................................................
ตัๅงตบัดนีๅป็นตຌนเป จนถึงวันทีไ................................................ ละชาระงินคาธรรมนียม฿นการสมัครสอบ
ผานธนาคาร........................ ตัๅงตบัดนีๅป็นตຌนเป จนถึงวันทีไ............................ ิกรณีรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตี
ประกาศ ณ วันทีไ….…. ดือน…………………. พ.ศ. ….….…

(ลงชืไอี……………………….……...…………
ิ……………………….…….….……….ี
ิหัวหนຌาสวนราชการผูຌดานินการสอบขงขันี

๓๎

(ตัวอย่างประกาศรายชืไอผูຌสมัครสอบข่งขัน)
(ชืไอส่วนราชการ)
ประกาศ..........................................
รืไอง รำยชืไอผูຌสมัครสอบขงขันพืไอบรรจุละตงตัๅงบุคคลขຌำรับรำชกำร
หนตำหนง……………………………….………….………………………………
------------------------------(ชืไอสวนรำชกำร)
ตำมทีไดดຌมปี ระกำศ……………………………..............................
ลงวันทีไ………….….…….……… รับสมัคร
สอบขงขันพืไอบรรจุละตงตัๅงบุคคลขຌำรับรำชกำรหนตำหนง………………………………………………….…… นัๅน
บัดนีๅ กำรรับสมัครสอบดดຌสรใจสิๅนลຌว ปรำกฏวำมีผูຌสมัครสอบขงขัน ดังตอดปนีๅ
หนวยทีไ ํ
ตำหนง……………………..……..……..
ลขประจำตัวสอบ
ํ์์์์์์์ํ
ํ์์์์์์์๎

ชืไอ – นำมสกุล
.…………………………………………
………………………………………….

หนวยทีไ ๎
ตำหนง……………………………………
ลขประจำตัวสอบ
๎์์์์์์์ํ
๎์์์์์์์๎

ชืไอ – นำมสกุล
………………………………………….
………………………………………….

(ชืไอสวนรำชกำร)
ทัๅงนีๅ กำรประกำศรำยชืไอผูຌสมัครสอบขຌำงตຌนนีๅ……………………..……………….….............ดดຌ
ประกำศ
ตำมอกสำรละขຌ อทใจ จริ ง ทีไผูຌ ส มัครสอบดดຌรั บ รองตนองหนหบสมัครสอบวำป็ นผูຌ ทีไ มีคุณ สมบั ติ ตรงตำม
ประกำศรับ สมัครสอบ คือ ป็ น ผูຌทีไมีคุณสมบั ติ ทัไว ดป ดมมีลั กษณะตຌองหຌำม ละมี คุณสมบั ติฉพำะสำหรั บ
ตำหนง รวมทัๅงป็นผูຌสอบผำนกำรสอบพืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทัไวดปของสำนักงำน ก.พ. ดังนัๅน หำก
ปรำกฏภำยหลังวำผูຌสมัครสอบรำยหดมีคุณสมบัติดมตรงตำมประกำศรับสมัครสอบ หรือคุณวุฒิทีไสมัครสอบ
ก.พ. มิดดຌรับรองวำป็นคุณวุฒิตรงตำมประกำศรับสมัครสอบ จะถือวำผูຌสมัครสอบรำยนัๅนป็นผูຌ ขำดคุณสมบัติ
หนกำรสมัครสอบมำตัๅงตตຌน

๓๏

(วันปຂดรับสมัคร)
สำหรับผูຌทีไสมัครสอบภำยหน………….…………….……………………………………..…ดวຌ
ลຌว ตดมมรี ำยชืไอ
ป็นผูຌสมัครสอบขงขันฯ ตำมประกำศนีๅ หรือหนวยทีไประกำศดวຌดมตรงตำมทีไสมัครสอบ ิกรณีทีไสวนราชการ
เปຂดรับสมัครสอบพร้อมกัน ๎ ตาหนงขึๅนเป) ถຌำยืนยันวำป็นผูຌ สมัครสอบหรือป็นผูຌมีคุณสมบัติตรงตำม
(ชืไอสวนรำชกำร)
ประกำศรั บสมัครสอบดปรดนำหลั กฐำนดปติดตอกับ จຌ ำหนຌำทีไดຌวยตนอง ณ …………………………………………
ิหลังวันประกำศรำยชืไอผูຌสมัครสอบประมำณ ๑ วันทำกำร หรือตำมทีไสวนรำชกำรกำหนด
ภำยหนวัน ทีไ.....................................................................………………………………..………………………………..
ทัๅงนีๅ ควรมีระยะวลำพียงพอหหຌผูຌสมัครสอบทรำบี หนวันละวลำรำชกำร หำกปรำกฏวำป็นผูຌสมัคสอบ
....................................................................................
(ชืไอสวนรำชกำร)
……….……………....……………จะประกำศรำยชื
ไอป็นผูຌสมัครสอบขงขันฯ พิไมติมตอดป ถຌำดมดำนินกำรภำยหน
กำหนดดังกลำว จะดมมีสิทธิขຌำสอบขงขันฯ หนครัๅงนีๅ

ประกำศ ณ วันทีไ….…. ดือน…………………. พ.ศ. ….….…

(ลงชืไอี……………………….……….…………
ิ……………………….……..………….ี
ิหัวหนຌำสวนรำชกำรผูຌดำนินกำรสอบขงขันี

๓๐

(ตัวอย่างคาสัไงต่งตัๅงจຌาหนຌาทีไดานินการสอบ
฿นการสอบข่งขันพืไอวัดความรูຌความสามารถทีไ฿ชຌฉพาะตาหน่งี
คาสัไงคณะกรรมการดานินการสอบข่งขัน…………………………….
ทีไ ................../..................
รืไอง ตงตัๅงจຌำหนຌำทีไดำนินกำรสอบหนกำรสอบขงขันพืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทีไหชຌฉพำะตำหนง
หนกำรสอบขงขันพืไอบรรจุละตงตัๅงบุคคลขຌำรับรำชกำรหนตำหนง…………………………………
------------------------(ชืไอสวนรำชกำร)
ดຌวย…………………..……………………………จะด
ำนินกำรสอบขงขันพืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทีไหชຌ
ฉพำะตำหนงหนกำรสอบขงขันพือไ บรรจุละตงตัๅงบุคคลขຌำรับรำชกำรหนตำหนง………………………….……
(สนำมสอบ)
หนวันทีไ…………………..…………..…... วลำ ...................................... ณ .........................................................
ซึไงมีผูຌสมัครสอบ จำนวน ..................... คน
พืไ อ หหຌ ก ำรด ำนิ น กำรสอบครัๅ งนีๅ  ป็ น ดปดຌ ว ยควำมรี ย บรຌ อ ย จึ ง ต ง ตัๅ ง หหຌ ผูຌ มี ร ำยชืไ อ ต อ ดปนีๅ
ปฏิบัติงำนกีไยวกับกำรสอบ คือ
ํ. อำนวยกำรทัไวดป
..................................................................
๎. หัวหนຌำสนำมสอบ
...................................................................
๏. จຌำหนຌำทีไกองกลำง
ํี ..............................................................
๎ี ..............................................................
๏ี ..............................................................
๐. จຌำหนຌำทีไประชำสัมพันธ์
...................................................................
๑. หัวหนຌำหຌองสอบละจຌำหนຌำทีไคุมสอบ
ํี ..............................................................
หัวหนຌำหຌองสอบ หຌองทีไ ํ
๎ี ..............................................................
จຌำหนຌำทีไคุมสอบ หຌองทีไ ํ
๏ี ..............................................................
หัวหนຌำหຌองสอบ หຌองทีไ ๎
๐ี ..............................................................
จຌำหนຌำทีไคุมสอบ หຌองทีไ ๎

๓๑

๒. จຌำหนຌำทีไกำรงิน
ํี ..............................................................
๎ี ..............................................................
๓. จຌำหนຌำทีไยำนพำหนะ
ํี ..............................................................
๎ี ..............................................................
๔. จຌำหนຌำทีไดรงรียน
ํี ..............................................................
๎ี ..............................................................
ทัๅงนีๅ หหຌจຌำหนຌำทีไทีไดดຌรับกำรตงตัๅง ปฏิบัติงำนตัๅงตวลำ ........................................................ น.
หนวันทีไ.................................................. ละหหຌควำมรวมมือปฏิบัติงำนทีไดดຌรับมอบหมำยหหຌสำรใจลุลวงดปดຌวยดี
ิอำนวยกำรทัไวดป)
ละหหຌอยูหนควำมรับผิดชอบของ......................................................................
สัไง ณ วันทีไ………. ดือน………………….พ.ศ. …..……

(ลงชืไอี……………………..………..…………
ิ……………………..……...………….ี
ประธำนคณะกรรมกำรดำนินกำรสอบขงขัน

๓๒

(ตัวอย่างประกาศกาหนดวัน วลา สถานทีไสอบ ละระบียบกีไยวกับการสอบ)
(ชืไอส่วนราชการ)
ประกาศ................................................
รืไอง กำหนดวัน วลำ สถำนทีไสอบละระบียบกีไยวกับกำรสอบขงขันพืไอบรรจุละตงตัๅงบุคคล
ขຌำรับรำชกำรหนตำหนง………………………………..……………………….
------------------------อำศัยอำนำจตำมควำมหนขຌอ ๐ ของหลักกณฑ์ วิธีกำร ละงืไอนดขหนกำรสอบขงขัน กำรขึๅนบัญชี
ผูຌสอบขงขันดดຌ ละรำยละอียดกีไยวกับกำรสอบขงขันของหนังสือสำนักงำน ก.พ. ทีไ นร ํ์์๐/ว ํ๓ ลงวันทีไ
(ชืไอสวนรำชกำร) ลงวันทีไ………………….....…….…...
ํํ ธันวำคม ๎๑๑๒ ละขຌอ……….. ของประกำศ…………........................……
รืไอง รับสมัครสอบขงขันพืไอบรรจุละตงตัๅงบุคคลขຌำรับรำชกำรหนตำหนง………………………………...…….…
(ชืไอสวนรำชกำร)
...................................................จึ
งกำหนดวัน วลำ สถำนทีไสอบ ละระบียบกีไยวกับกำรสอบ ดังตอดปนีๅ
ิกี กำหนดวัน วลำ ละสถำนทีไสอบ
ํ. หหຌ ผูຌ ส มั ค รสอบขຌ ำ สอบข ง ขั น พืไ อ วั ด ควำมรูຌ ค วำมสำมำรถทีไ ห ชຌ  ฉพำะต ำหน ง ก อ น
ถຌำผูຌหดสอบดดຌคะนนดมตไำกวำรຌอยละ ๒์ จึงจะมีสิทธิขຌำสอบขงขันพืไอวัดควำมหมำะสมกับตำหนง
สำหรับวัน วลำ ละสถำนทีไสอบขงขันพืไอวัดควำมหมำะสมกับตำหนง จะประกำศหหຌทรำบหนภำยหลัง
(฿นกรณีทีไสอบขงขันเพืไอวัด ความรู้ความสามารถทีไ฿ช้เฉพาะตาหนงละความเหมาะสมกับ
ตาหนงพร้อมกัน เมต้องระบุข้อ ํ)
๎. หหຌ ผูຌ ส มั ค รสอบขຌ ำสอบขง ขัน พืไ อ วัด ควำมรูຌ ค วำมสำมำรถทีไ หชຌ ฉพำะต ำหน ง ตำม
วัน วลำ ละสถำนทีไสอบ ดังนีๅ
(฿นกรณีทีไสอบพร้อมกัน ฿ห้ระบุวัน เวลา ละสถานทีไสอบขงขันเพืไอวัดความเหมาะสมกับตาหนงเว้ด้วย)
วัน วลาสอบ

ตาหน่งละวิชาสอบ

ลขประจาตัวสอบ สถานทีไสอบ

อุปกรณ์ทีไ฿ชຌ
฿นการสอบ

วัน.............ที…ไ …... หน่วยทีไ ํ ตาหน่ง……………………... ํ์์์์์์์ํ ิระบุ
๕.์์ - ํ๎.์์ น. กำรสอบขงขันพืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถ
สถานทีไสอบี
ทีไหชຌฉพำะตำหนง
ํ. วิชำ………………………..
ิระบุตามทีไ
๎. วิชำ………………………..
กรรมการ
หน่วยทีไ ๎ ตาหน่ง……………………… ๎์์์์์์์ํ ออกข้อสอบ
กำรสอบขงขันพืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถ
กาหนดี
ทีไหชຌฉพำะตำหนง
ํ. วิชำ………………………..
๎. วิชำ………………………..

๓๓

ิขี ระบียบกีไยวกับกำรสอบ
ํ. กำรสอบขงขัน จะหชຌวิธีสอบขຌอขียน ทดสอบกำรปฏิบัติงำน หรือวิธีทดสอบอยำงอืไนกใดดຌ
ตำมทีไกำหนดดวຌหนหลักสูตรละวิธีกำรสอบขงขัน ทัๅงนีๅ หหຌผูຌขຌำสอบปฏิบัติตำมคำสัไง ระบียบ ละวิธีกำรสอบ
ของตละวิชำ
๎. หหຌผูຌขຌำสอบปฏิบัติตำมระบียบ ดังนีๅ
๎.ํ ตงกำยหหຌสุภำพรียบรຌอยตำมประพณีนิ ยม กลำวคือ สุภำพสตรีสวมสืๅอ หรือชุด
กำงกงบบสุภำพ สวมรองทຌำหุຌมสຌน สุภำพบุรุษสวมสืๅอ กำงกง ดดยสอดชำยสืๅอดวຌหนกำงกง สวมรองทຌำ
หุຌมสຌน ละประพฤติตนป็นสุภำพชน ิหรือตามมติคณะกรรมการดาเนินการสอบขงขันี
๎.๎ ป็นหนຌำทีไของผูຌขຌำสอบทีไจะตຌองทรำบวัน วลำ สถำนทีไสอบ ละหຌองสอบ
๎.๏ ตຌองนำบัตรประจำตัวสอบละบัตรประจำตัวประชำชนหรือบัตรประจำตัวจຌำหนຌำทีไ
ของรั ฐ ดปหนวัน สอบทุกครัๅ ง พืไอหชຌ สดงคูกั น หำกดมมีบั ตรหดบั ตรหนึไ งหนกำรสอบวิช ำหด กรรมกำรหรื อ
จຌำหนຌำทีไคุมสอบจะดมอนุญำตหหຌขຌำสอบวิชำนัๅนกใดดຌ ิหากเป็นการสมัครทางอินเทอร์เนใต อาจ฿ช้฿บสมัครสอบ
ทนบัตรประจาตัวสอบ ทัๅงนีๅ การ฿ช้บัตร฿ดเป็นบัตรสดงตน฿ห้เป็นเปตามมติของคณะกรรมการดาเนินการ
สอบขงขันี
๎.๐ กำรสอบขงขันพืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทีไหชຌฉพำะตำหนง ิกำรสอบขຌอขียนี
(ํี ผูຌสมัครสอบควรดปถึงสถำนทีไสอบกอนริไมวลำสอบตละวิชำดมนຌอยกวำ ๏์ นำที
ตจะขຌำหຌองสอบดดຌกตใ อมืไอดดຌรับอนุญำตจำกกรรมกำรหรือจຌำหนຌำทีไคุมสอบลຌว
(ภำคชຌำ หรือภำคบำยี
ิ๎ี ผูຌสมัครสอบทีไดปถึงหຌองสอบหลังจำกวลำทีไกำหนดริไมสอบ.................................
หนตำรำงสอบดปลຌว ๏์ นำที จะดมดดຌรับอนุญำตหหຌขຌำสอบ ิหรือเป็นเปตามมติของคณะกรรมการดาเนินการ
สอบขงขันี
ิ๏ี ผูຌสมัครสอบจะตຌองนัไงสอบตำมทีไนัไงสอบละหຌองสอบทีไคณะกรรมกำรดำนินกำร
สอบฯ กำหนดหหຌ ผูຌหดนัไงสอบผิดทีไหรือผิดหຌองสอบหนวิชำหดจะดมดดຌรับกำรตรวจหหຌคะนนสำหรับวิชำนัๅน
ิ๐ี ผูຌสมัครสอบตຌองจัดหำครืไองขียนหรือวัสดุอุปกรณ์ ซึไงประกำศดวຌหนตำรำงสอบ
(ชืไอสวนรำชกำร)
ดปอง นอกนัๅนจะตຌองหชຌกระดำษละวัสดุอุปกรณ์ทีไ………………………………………………….จั
ดดวຌหหຌดดยฉพำะ
ิ๑ี ดมนำตำรำ หนังสือ อกสำร หรือวัสดุอุปกรณ์อืไนหดขຌำดปหนหຌองสอบ วຌนต
ตำรำ หนังสือ อกสำร หรือวัสดุอุปกรณ์ ซึไงกำหนดหหຌจัดหำองหนขຌอ ิ๐) ละทีไกรรมกำรออกขຌอสอบประจำ
วิชำดดຌกำหนดหหຌนำขຌำหຌองสอบดดຌ ละดดຌรับอนุญำตจำกกรรมกำรหรือจຌำหนຌำทีไคุมสอบลຌว
ิ๒ี ชืไอฟังละปฏิบั ติตำมคำสัไงละคำนะนำของกรรมกำรหรือจຌำหนຌำทีไคุมสอบ
ดดยครงครัด
(ภำคชຌำหรือภำคบำย)
ิ๓ี ภำยหนวลำ ๐๑ นำที นับตัๅงตวลำทีไกำหนดริไมสอบ..........................................
หนตำรำงสอบ จะออกจำกหຌ อ งสอบดม ดดຌ วຌน ตจ ะดดຌ รั บ อนุ ญำตละอยู หนควำมดูลของกรรมกำรหรื อ
จຌำหนຌำทีไคุมสอบ ิบางสวนราชการอาจ฿ห้ นัไงอยู฿นห้องจนกวาจะหมดเวลา ทัๅงนีๅ ฿ห้ เป็ นเปตามมติของ
คณะกรรมการดาเนินการสอบขงขันี

๓๔

ิ๔ี ขียนลขประจำตัวสอบทนชืไอหนทุกกรณีทีไกีไยวขຌองกับกำรตอบขຌอสอบ ละ
หหຌขียนลขประจ ำตัวสอบฉพำะหนทีไทีไกำหนดหหຌ ทำนัๅ น หຌ ำมขียนชืไอลงบนกระดำษคำตอบดดยดใดขำด
ิกรณีสอบบบอัตนัยี
ิ๕ี มืไออยูหนหຌองสอบ ขณะสอบดมพูดหรือติดตอกับผูຌขຌำสอบอืไน หรือบุคคลภำยนอก
ละดมออกจำกหຌองสอบวຌนตจะดดຌรับอนุญำตละอยูหนควำมดูลของกรรมกำรหรือจຌำหนຌำทีไคุมสอบ
ิํ์ี ดมสูบบุหรีไหนหຌองสอบ
ิํํี ถຌำสอบสรใจกอนหมดวลำ หรือดมประสงค์จะสอบตอดปหนวิชำหด มืไอสงคำตอบ
วิชำนัๅนลຌว ตຌองดดຌรับอนุญำตจำกกรรมกำรหรือจຌำหนຌำทีไคุมสอบกอน จึงจะออกจำกหຌองสอบดดຌ ิถ้าข้อ ิ๗ี
กาหนด฿ห้นัไงอยู฿นห้องจนกวาจะหมดเวลา กใจะเมมีข้อนีๅี
ิํ๎ี บบทดสอบ กระดำษคำตอบ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดทีไหชຌหนกำรสอบ
จะนำออกจำกหຌองสอบดดຌกใฉพำะทีไกรรมกำรออกขຌอสอบประจำวิชำหรือจຌำหนຌำทีไคุมสอบอนุญำตทำนัๅน
ิํ๏ี มืไอหมดวลำ ละกรรมกำรหรือจຌำหนຌำทีไคุมสอบสัไงหหຌหยุดทำตอบ ตຌองหยุด
ทันที ตจะออกจำกหຌองสอบดดຌตอมืไอกรรมกำรหรือจຌำหนຌำทีไคุมสอบดดຌอนุญำตลຌว
ิํ๐ี มืไอออกจำกหຌองสอบดปลຌว ตຌองดมทำกำรหด ๆ อันป็นกำรรบกวนกผูຌทีไยังสอบอยู
ิถ้าข้อ ิ๗ี กาหนด฿ห้นัไงอยู฿นห้องจนกวาจะหมดเวลา กใจะเมมีข้อนีๅี
๎.๑ หຌ ำ มน ำครืไ อ งมื อ ละอุ ป กรณ์ สืไ อ สำรอิ  ลใ ก ทรอนิ ก ส์ ทุ ก ชนิ ด ขຌ ำ ดปหนหຌ อ งสอบ
ิการกาหนดเรืไองนีๅเป็นมติคณะกรรมการดาเนินการสอบขงขันี
๎.๒ กำรสอบขงขันพืไอวัดควำมหมำะสมกับตำหนง
ิํี ดปถึงสถำนทีไสอบตำมวลำทีไกำหนดดวຌ ผูຌหดดปถึงสถำนทีไสอบภำยหลังทีไกำรสอบ
ดดຌดำนินดปลຌว กรรมกำรหรือจຌำหนຌำทีไดำนินกำรสอบอำจพิจำรณำดมหหຌขຌำสอบกใดดຌ
(๎ี ตຌองชืไอฟังละปฏิบัติตำมคำสัไงละคำนะนำของกรรมกำรหรือจຌำหนຌำทีไ
ดำนินกำรสอบดดยครงครัด
ิ๏ี ตຌองขຌำสอบกับกรรมกำรตำมทีไจຌำหนຌำทีไดำนินกำรสอบกำหนดหหຌทำนัๅน
ิ๐ี มืไอสอบสรใจลຌว ตຌ องดปจำกสถำนทีไสอบดดยพลัน หຌำมติดตอกับผูຌทีไยังดมดดຌ
ขຌำสอบ ละตຌองดมกระทำกำรหด ๆ อันป็นกำรรบกวนกผูຌทีไยังสอบอยู
ผูຌหดดมปฏิบัติตำมระบียบกีไยวกับกำรสอบนีๅหรือผูຌหดทุจริตหรือพยำยำมทุจริตอำจดมดดຌรับ
อนุญำตหหຌขຌำสอบ ละคณะกรรมกำรดำนินกำรสอบขงขันจะพิจำรณำสัไงงดกำรหหຌคะนนฉพำะวิชำหด
วิชำหนึไงหรือทุกวิชำกใดดຌ
ประกำศ ณ วันทีไ…….... ดือน………………. พ.ศ. ……..….
(ลงชืไอี………………………………………….
ิ…………………………………….……ี
ิหัวหนຌำสวนรำชกำรผูຌดำนินกำรสอบขงขันี

๓๕

(ตัวอย่างสรุปผังทีไนัไงสอบ)
หนวยทีไ…………………. ตำหนง…………………………………………………
สอบวัน…………………..ทีไ………………………………………………………. วลำ…………………… น.
วิชำ……………………………………………………….
สนามสอบ

ลขประจาตัวสอบ

ดรงรียน………....... ํ์์์์์์์ํ - ํ์์์์์์๏๑
ํ์์์์์์๏๒ - ํ์์์์์์๓์
ํ์์์์์์๓ํ - ํ์์์์์ํ์๑
ํ์์์์์ํ์๒ - ํ์์์์์ํ๐์
ํ์์์์์ํ๐ํ - ํ์์์์์ํ๓๑
ํ์์์์์ํ๓๒ - ํ์์์์์๎ํ์
ํ์์์์์๎ํํ - ํ์์์์์๎๐๑
ํ์์์์์๎๐๒ - ํ์์์์์๎๔์
ํ์์์์์๎๔ํ - ํ์์์์์๏ํ๑
ํ์์์์์๏ํ๒ - ํ์์์์์๏๑์
ํ์์์์์๏๑ํ - ํ์์์์์๏๔๑
ํ์์์์์๏๔๒ - ํ์์์์์๐๎์
ํ์์์์์๐๎ํ - ํ์์์์์๐๑๑
ํ์์์์์๐๑๒ - ํ์์์์์๐๕์
ํ์์์์์๐๕ํ - ํ์์์์์๑๎๑
ํ์์์์์๑๎๒ - ํ์์์์์๑๒์
ํ์์์์์๑๒ํ - ํ์์์์์๑๕๑
ํ์์์์์๑๕๒ - ํ์์์์์๒๏์
หมำยหตุ

จานวน

หຌองสอบ

ชัๅน

ตึก/อาคาร

๏๑
๏๑
๏๑
๏๑
๏๑
๏๑
๏๑
๏๑
๏๑
๏๑
๏๑
๏๑
๏๑
๏๑
๏๑
๏๑
๏๑
๏๑

ํ
๎
๏
๐
๑
๒
๓
๔
๕
ํ์
ํํ
ํ๎
ํ๏
ํ๐
ํ๑
ํ๒
ํ๓
ํ๔

๎
๎
๎
๎
๎
๎
๎
๎
๎
๎
๏
๏
๏
๏
๏
๏
๏
๏

อำคำร ํ
อำคำร ํ
อำคำร ํ
อำคำร ํ
อำคำร ํ
อำคำร ํ
อำคำร ํ
อำคำร ํ
อำคำร ํ
อำคำร ํ
อำคำร ํ
อำคำร ํ
อำคำร ํ
อำคำร ํ
อำคำร ํ
อำคำร ํ
อำคำร ํ
อำคำร ํ

จำนวนผูຌขຌำสอบตละหຌองขึๅนอยูกับขนำดของหຌองสอบ

๔์

(ตัวอย่างผังทีไนัไงสอบ)
ิสาหรับติดเวຌบริวณประตูทางขຌาหຌองสอบี
หຌองสอบที…ไ ………… ชัๅน……….………. ตึก/อำคำร……………….…….…………. ดรงรียน……………………………………….
หนวยทีไ……………………………....…..…. ตำหนง………..…..…………………………………………………………..……………….
สอบวัน………..….…….…ที…ไ ……......… วลำ………………………….น. วิชำ……………………………………………………..…..

หนຌาหຌอง

ถวทีไ ํ
ํ์์์์์์์ํ
ํ์์์์์์์๎
ํ์์์์์์์๏
ํ์์์์์์์๐
ํ์์์์์์์๑
ํ์์์์์์์๒
ํ์์์์์์์๓

ถวทีไ ๎
ํ์์์์์์์๔
ํ์์์์์์์๕
ํ์์์์์์ํ์
ํ์์์์์์ํํ
ํ์์์์์์ํ๎
ํ์์์์์์ํ๏
ํ์์์์์์ํ๐

ถวทีไ ๏
ํ์์์์์์ํ๑
ํ์์์์์์ํ๒
ํ์์์์์์ํ๓
ํ์์์์์์ํ๔
ํ์์์์์์ํ๕
ํ์์์์์์๎์
ํ์์์์์์๎ํ

ถวทีไ ๔
ํ์์์์์์๎๎
ํ์์์์์์๎๏
ํ์์์์์์๎๐
ํ์์์์์์๎๑
ํ์์์์์์๎๒
ํ์์์์์์๎๓
ํ์์์์์์๎๔

ถวทีไ ๑
ํ์์์์์์๎๕
ํ์์์์์์๏์
ํ์์์์์์๏ํ
ํ์์์์์์๏๎
ํ์์์์์์๏๏
ํ์์์์์์๏๐
ํ์์์์์์๏๑

๔ํ

(ตัวอย่างการจัดกองกลาง)

๔๎

ิตัวอย่างการติดประกาศกีไยวกับการสอบข่งขันี

๔๏

ิตัวอย่างวิธีติดหมายลขหຌองสอบ ผังทีไนัไงสอบ ละการจัดหຌองสอบี

๔๐

(ตัวอย่างรายการประชาสัมพันธ์)
รำยกำรประชำสัมพันธ์
ิชืไอสวนรำชกำรี
กำรสอบขงขันของ………………………………….
ตำหนง……………………………………
วัน………………..ที…ไ …….. ณ …………………………………………………
ิสวนรำชกำรสำมำรถปรับกำหนดกำรละถຌอยคำหหຌสอดคลຌองกับระบียบกีไยวกับกำรสอบี
วลำ
รำยละอียดกำรประกำศ
๓.๐๑ น.
-.ทีไนีไดรงรียน/มหำวิทยำลัย ……………………………………… ป็นสนำมสอบขงขันพืไอบรรจุบุคคล
ขຌำรับรำชกำร ซึไงดำนินกำรสอบดดย…………………………………………………………………………....
-.จຌำ หนຌำ ทีไทีไม ำปฏิบัติ งำนทุ ก ทำ นทีไ ม ำถึ งสนำมสอบลຌว ดปรดดปลงชืไ อปฏิบัติงำน ละรั บ
อกสำรทีไกองกลำง ซึไงตัๅงอยูทีไ ชันๅ ……..... อำคำร………………………………………………………......
-.กำรสอบภำคชຌำนีๅจะสอบวิชำ………………………………………………………………………………………...
-.ขอหหຌผูຌมำสอบตรวจรำยละอียดทีไปງำยประกำศวำทำนจะตຌองขຌำสอบทีไหຌองหด สนำมสอบหด
๓.๑์ น.
-.ผูຌม ำสอบทีไ ดม มี บั ตรประจำตั วประชำชน หรื อ บัต รประจ ำตั วจຌำ หนຌำ ทีไ ข องรั ฐซึไ ง มี รู ปถ ำ ย
ลำยมือชืไอละลขประจำตัวประชำชน ํ๏ หลักชัดจน ละบัตรประจำตัวสอบซึไงตຌองหชຌสดง
คูกันทัๅง ๎ บัตรจะดมดดຌรับอนุญำตหหຌขຌำหຌองสอบดดยดใดขำด (ซๅำ)
-.หั ว หนຌ ำ หຌ อ งสอบ จຌ ำ หนຌ ำ ทีไ คุ ม สอบ จຌ ำ หนຌ ำ ทีไ ป ระสำนงำน มืไ อ ลงชืไ อ ปฏิ บั ติ ง ำนละ
๔.์์ น.
รับอกสำรลຌว ดปรดดปสำรวจควำมรียบรຌอยของหຌองสอบทีไทำนดดຌรับมอบหมำย ละขียน
ชืไอวิชำ วลำสอบละวันประกำศผลสอบบนกระดำนดำดຌวย
-.ผูຌมำสอบทุกทำนดปรดตรวจลขประจำตัวสอบของทำนกับผังทีไนัไงสอบทีไติดดวຌทีไปງำยประกำศ
๔.์๑ น.
หำกมีปัญหำหหຌรีบดปติดตอทีไกองกลำงดดยดวน
-.ผูຌทีไดปถึงหຌองสอบภำยหลังวลำริไมสอบลຌว ๏์ นำที จะดมดดຌรับอนุญำตหหຌขຌำหຌองสอบ
-.ผูຌม ำสอบทีไ ด ม มี บัต รประจำตั ว ประชำชน หรื อ บั ตรประจำตั วจຌำ หนຌำ ทีไ ข องรั ฐซึไ ง มี รู ปถ ำ ย
ลำยมือชืไอละลขประจำตัวประชำชน ํ๏ หลักชัดจน ละบัตรประจำตัวสอบซึไงตຌองหชຌสดง
คูกันทัๅง ๎ บัตรจะดมดดຌรับอนุญำตหหຌขຌำหຌองสอบ (ซๅำ)
-.ผูຌมำสอบทีไตงกำยดมสุภำพรียบรຌอยตำมทีไระบียบกีไยวกับกำรสอบดดຌกำหนดจะดมดดຌรับ
อนุญำตหหຌขຌำสอบ
-.กำรสอบหนภำคชຌำจะรียกผูຌมำสอบขຌำหຌองสอบวลำ ๔ นำฬิกำ ๐๑ นำที ละลงมือทำตอบ
พรຌอมกันวลำ ๕ นำฬิกำตรง ิเวลาเรี ยกผู้มาสอบเข้าห้องสอบละเวลาเริไมสอบขึๅนอยูกั บ
มติคณะกรรมการดาเนินการสอบขงขันี

๔๑

วลำ
๔.ํ๑ น.

๔.๎์ น.

รำยละอียดกำรประกำศ
-.อุปกรณ์ทีไหชຌทำตอบจะหชຌฉพำะ...........................................................................ทำนัๅน อกสำร
ต ำรำ ครืไ อ งค ำนวณทุ ก ชนิ ด หรื อ นำฬิ ก ำขຌ อ มื อ ทีไ ห ชຌ ค ำนวณดดຌ ละครืไ อ งมื อ สืไ อ สำร
อิลใกทรอนิกส์ทุกชนิด หຌำมนำขຌำหຌองสอบดดยดใดขำด ถຌำผูຌหดหชຌอุปกรณ์นอกหนือจำกทีไระบุ
ดวຌนีๅหนกำรทำตอบจะถือวำกระทำกำรทุจริตหนกำรสอบจะถูกปรับหหຌตกละถูกพิจำรณำหหຌขำด
คุณสมบัติทีไจะขຌำรับรำชกำรตอดปดຌวย
ิชืไอสวนรำชกำรี กำหนดจะประกำศผลกำรสอบขຌอขียนหนวันทีไ........................................
-. ……………………………
ณ .................……………………………………………………………………….
-.ขอชิญหัวหนຌำหຌองสอบทุกหຌองรับขຌอสอบทีไกองกลำง (วຌน ๏์ วินำที) (ซๅำ)

๔.๎์ - ๔.๐์ น. (ปຂดครืไองขยำยสียงพืไอจะประชุมหัวหนຌำหຌองสอบ)

๔.๐๑ น.

-.ขณะนีๅวลำ ๔ นำฬิกำ ๐๑ นำที หหຌผูຌสอบทุกทำนขຌำหຌองสอบ (ซๅำ)
-.อกสำร ตำรำ ครืไองคำนวณทุกชนิด หรือนำฬิกำขຌอมือทีไหชຌคำนวณดดຌ ละครืไองมือสืไอสำร
อิลใกทรอนิกส์ทุกชนิด หຌำมนำขຌำหຌองสอบดดยดใดขำด
-.ผูຌมำสอบทีไดมมีบัตรประจำตัวประชำชน หรือบัตรประจำตัวจຌำหนຌำทีไของรัฐซึไงมีรูปถำย ลำยมือชืไอ
ละลขประจำตัวประชำชน ํ๏ หลักชัดจน ละบัตรประจำตัวสอบซึไงตຌองหชຌสดงคูกันทัๅง ๎ บัตร
หຌำมขຌำหຌองสอบ
-.ผูຌทีไดมดดຌกีไยวขຌองกับกำรสอบ หຌำมนัไงทีไหนຌำหຌองสอบ
-.หัวหนຌำหຌองสอบทุกหຌอง กรุณำอยำหหຌผูຌทีไดมดดຌกีไยวขຌองกับกำรสอบนัไงทีไหนຌำหຌองสอบ
-.หัวหนຌำหຌองสอบดปรดทรำบขอหหຌดำนินกำรสอบทุกขัๅนตอนตำมประกำศจำกประชำสัมพันธ์
๔.๐๓ น.
-.ขอหหຌผูຌขຌำสอบทุกคนวำงบัตรประจำตัวประชำชนหรือบัตรประจำตัวจຌำหนຌำทีไของรัฐ ซึไงมีรูปถำย
ลำยมือชืไอละลขประจำตัวประชำชน ํ๏ หลักชัดจน ละบัตรประจำตัวสอบ บนดตຍะทีไนัไงสอบ
ผูຌหดดมมีทัๅง ๎ บัตร หຌำมขຌำสอบดดยดใดขำด
-.หัวหนຌำหຌองสอบทุกหຌองดปรดดูดຌวยวำผูຌขຌำสอบทุกคนตຌองมีบัตร ๎ หบคูกัน หำกดมมี ดมอนุญำต
หหຌขຌำสอบ
ิชืไอสวนรำชกำรี
มีระบียบ
-.ขอรียนหหຌผูຌขຌำสอบทรำบวำ กำรดำนินกำรสอบของ………………………………………….
ละวิธีกำรรัดกุมมำก ดมมีทำงจะชวยหลือผูຌหนึไงผูຌหดดดຌ หำกมีผูຌหดอบอຌำงวำจะชวยหลือหหຌ
ท ำ นสอบดดຌ หรื อ มี พ ฤติ ก รรมหนท ำนองนีๅ ดปรดอย ำ ดดຌ ห ลงชืไ อ ละขอดดຌ ด ปรดจຌ ง
ิชืไอสวนรำชกำรี
หหຌ…..…………………………ทรำบทั
นที พืไอทีไจะดดຌดำนินกำรกับผูຌนัๅนตำมกฎหมำยตอดป
๔.๐๕ น.
-.หัวหนຌำ หຌอ งสอบดปรดจຌง หหຌผูຌขຌ ำ สอบทรำบวำ หนหຌอ งทีไ ทำ นรั บผิ ดชอบนัๅนสอบวิช ำอะดร
(กรุณำพูดชຌำ ๆ) หมำยลขประจำตัวสอบตัๅงตหมำยลขทำหดถึงทำหด (วຌน ํ นำทีี

๔๒

วลำ
๔.๑์ น.

๔.๑๎ น.

๔.๑๔ น.

๕.์์ น.

๕.๏์ น.

ํํ.๐๑ น.
ํ๎.์์ น.

รำยละอียดกำรประกำศ
-.หัวหนຌำหຌองสอบดปรดปຂดซองบบทดสอบตอหนຌำจຌำหนຌำทีไคุมสอบละผูຌขຌำสอบลຌวนับ
บบทดสอบวำมีตรงตำมจำนวนทีไระบุดวຌทีไหนຌำซองหรือดม ถຌำดมตรงหหຌรีบติดตอทีไกองกลำง
ดดยดวน (วຌน ๎ นำที)
-.หัวหนຌำหຌองสอบจกบบทดสอบฉพำะผูຌขຌำสอบทีไนัไงอยูทำนัๅน ดดยจกหงำยขึๅนละจก
หหຌตรงกับหมำยลขประจำตัวสอบของผูຌขຌำสอบ บบทดสอบของผูຌทีไขำดสอบหหຌกใบดวຌหน
ซองบบทดสอบ หຌำมผูຌขຌำสอบปຂดบบทดสอบออกอำนจนกวำจะดดຌรับคำสัไง
-.จຌำหนຌำทีไคุมสอบจกกระดำษคำตอบฉพำะผูຌขຌำสอบทีไนัไงอยูทำนัๅน
-.หหຌผูຌขຌำสอบอำนขຌอนะนำละคำชีๅจงหนกำรทำตอบหหຌละอียด มืไออำนสรใจลຌวหหຌกรอก
รำยละอียดหนกระดำษคำตอบละบบทดสอบ ถຌำมีปัญหำหรือขຌอสงสัยหด ๆ หหຌถำมหัวหนຌำ
หຌอ งสอบ มืไ อ สัไ ง หหຌ ล งมื อ ท ำตอบลຌ ว จะดม มี ก ำรอธิ บ ำยขຌ อ ขຌ อ งหจหด ๆ ทัๅ ง สิๅ น หຌ ำ มปຂ ด
บบทดสอบออกอำนจนกวำจะดดຌรับคำสัไง
-.ขอรียนหหຌผูຌขຌำสอบทรำบวำ ผูຌหดกระทำกำรทุจริตหนกำรสอบหรือคัดลอกบบทดสอบจะถูก
ปรับหหຌตก ละถูกพิจำรณำหหຌขำดคุณสมบัติทีไจะขຌำรับรำชกำรตอดปดຌวย
-.หำกผูຌหดพบหในผูຌกระทำกำรทุจริตหนกำรสอบหรือพบหในผูຌคัดลอกบบทดสอบ กรุณำจຌงหหຌ
จຌำหนຌำทีไคุมสอบทรำบทันที
-.ขณะนีๅวลำ ๕ นำฬิกำตรง ลงมือทำตอบดดຌ
-.ขอหหຌผูຌสอบตรวจนับบบทดสอบวำมีครบถຌวนทุกหนຌำละพิมพ์ชัดจนหรือดม ถຌำดมครบหนຌำ
หรือดมชัดจนหหຌรีบจຌงหัวหนຌำหຌองสอบทันที
-.ผูຌทีไทำตอบสรใจกอนวลำขอหหຌยกมือขึๅน มืไอจຌำหนຌำทีไคุมสอบดดຌตรวจสอบควำมถูกตຌองของ
บบทดสอบละกระดำษค ำตอบป็ น ทีไ  รี ย บรຌ อ ยลຌ ว อนุ ญ ำตหหຌ อ อกจำกหຌ อ งสอบดดຌ
ิถຌากาหนด฿หຌนัไงจนหมดวลาจะเม่มีขຌอนีๅี
-.ขณะนีๅวลำ ๕ นำฬิกำ ๏์ นำที หຌำมผูຌมำสำยขຌำหຌองสอบ
-.จຌำหนຌำทีไคุมสอบหหຌผูຌขຌำสอบลงชืไอหนหบลงชืไอผูຌขຌำสอบ พรຌอมทัๅงตรวจสอบกำรขียนละ
ระบำยลขประจำตัวหนกระดำษคำตอบของผูຌขຌำสอบหหຌถูกตຌองตรงกัน พรຌอมตรวจดูหบหนຌำ
ละลขประจำตัวประชำชนหนบัตรประจำตัว ประชำชนหรือบัตรประจำตัวจຌำหนຌำทีไของรัฐ
ละบัตรประจำตัวสอบละลำยมือชืไอของผูຌขຌำสอบทุกคนดຌวย
- ขณะนีๅวลำ ํํ นำฬิกำ ๐๑ นำที หลือวลำทำตอบอีก ํ๑ นำที
- ขณะนีๅวลำ ํ๎ นำฬิกำ หมดวลำทำตอบ หຌำมผูຌสอบลุกจำกดตຍะทีไนัไงสอบ จนกวำจຌำหนຌำทีไ
คุมสอบจะกใบกระดำษคำตอบละตรวจนับบบทดสอบรียบรຌอยลຌว
ิชืไอสวนรำชกำรี
- .……………......................…………..ขอขอบคุ
ณจຌำหนຌำทีไทุกทำนทีไชวยดำนินกำรสอบครัๅงนีๅ
หหຌป็นดปดຌวยควำมรียบรຌอย ละขอขอบคุณดรงรียน/มหำวิทยำลัย………………………………….
ทีไอนุญำตหหຌหชຌป็นสถำนทีไสอบ ขอขอบคุณ

๔๓

(ตัวอย่าง฿บลงชืไอผูຌขຌาสอบ)

฿บลงชืไอผูຌขຌาสอบ
หຌองสอบที…ไ ……………. ชัๅน…………. ตึก/อำคำร………………..………....................... สนำมสอบ…………….……………….…...................
วันทีไสอบ……………………….…..….... วิชำ………………………………………….……….... วลำ……………………………………..........................
หนวยที.ไ ......................................... ตำหนง..................................................................................................................................
หัวหนຌำหຌองสอบชืไอ………………………….……..……….................... จຌำหนຌำทีไคุมสอบชืไอ………………….………………………………..........
จำนวนผูຌขຌำสอบ……….…… คน จำนวนผูຌขำดสอบ……..……. คน
ขຌอปฏิบัติ ํ. หหຌจຌำหนຌำทีไคุมสอบขียนลขประจำตัวของผูຌขຌำสอบทัๅงหมดดดยรียงลำดับตำมผังทีไนัไงสอบ
๎. หลังจำกวลำหຌำมผูຌมำสำยขຌำหຌองสอบลຌว จึงหหຌผูຌขຌำสอบลงชืไอ
สำหรับผูຌขำดสอบหหຌขียน -ขส- ลงหนชองลำยมือชืไอ
๏. หหຌยกหบลงชืไอป็นรำยวิชำ ละหหຌกใบดวຌหนซองกระดำษคำตอบของวิชำนัๅน
๐. หนขณะทีไหหຌผูຌขຌำสอบลงชืไอ จะตຌองตรวจสอบหบหนຌำละลขประจำตัวประชำชนกับบัตรประจำตัวประชำชน
หรือบัตรประจำตัวจຌำหนຌำทีไของรัฐกับบัตรประจำตัวสอบ รวมทัๅง ลำยมือชืไอของผูຌขຌำสอบวำหมือนกั บหน
บัตรประจำตัวสอบหรือดม ละหหຌลงชืไอรับรองกำรตรวจสอบดวຌทຌำยหบลงชืไอดຌวย
ลาดับทีไ

ลขประจาตัวสอบ

ลขประจาตัวประชาชน

ชืไอ - นามสกุล

ลายมือชืไอ

ํ
๎
๏
๐
๑
๒
๓
๔
๕
ํ์
ํํ
ํ๎
ํ๏
ํ๐
ํ๑
ํ๒
ํ๓

ขຌำพจຌำดดຌตรวจสอบหบหนຌำละลำยมือชืไอของผูຌขຌำสอบทุกคนลຌว ปรำกฏวำ
 หมือนกับหนบัตรประจำตัวสอบละบัตรประจำตัวประชำชนหรือบัตรประจำตัวจຌำหนຌำทีไของรัฐ
 มีปัญหำ คือ ………………………………………………………………………………………………
ลงชืไอผูຌตรวจสอบ………………………….…………..
ิ……………………….……..……..ี

๔๔

ิตัวอย่าง฿บยุติการทาตอบี
ขียนทีไสนำมสอบ.............................................
อำคำร.................. หຌอง................ ถวที.ไ ........
วันทีไ.............. ดือน.............................. พ.ศ. .....................
รืไอง
รียน

กำรยุติกำรทำตอบ
ิหัวหนຌำสวนรำชกำรี
.................................................................

ดຌวยขຌำพจຌำ ินำย/นำง/นำงสำวี..................................................... ลขประจำตัวสอบ.................................
ลขประจำตัวประชำชน........................................................ อยูบຌำนลขที.ไ .......................... ตรอก/ซอย......................................
ถนน...................................... ตำบล/ขวง.................................................. อำภอ/ขต...............................................................
จังหวัด.................................................... รหัสดปรษณีย์.............................. ดทรศัพท์...................................................................
ิชืไอสวนรำชกำรี
ดดຌขຌำสอบขงขันพืไอบรรจุบุคคลขຌำรับรำชกำรดดย.........................................................................ป็
นผูຌดำนินกำรสอบพือไ วัด
ควำมรูຌควำมสำมำรถทีไหชຌฉพำะตำหนง ซึไงจຌำหนຌำทีไดดຌตรวจพบหตุกำรณ์ทีไกีไยวขຌองกับขຌำพจຌำ ดังนีๅ
 ดมมีบัตรทีไหชຌสดงตนหนกำรขຌำสอบ
 ลขประจำตัวประชำชนดมตรงกับทีไระบุดวຌหนกำรสมัครสอบ
 มีสัญญำณดทรศัพท์หรือครืไองมือสืไอสำรอิลใกทรอนิกส์ดังขึๅนขณะทำตอบ
 นำดทรศัพท์มือถือหรือครืไองมือสืไอสำรอิลใกทรอนิกส์ขຌำมำหนหຌองสอบ
 นัไงสอบดมตรงกับผังทีไกำหนดดวຌ
 อืนไ ๆ .....................................................................................................................................................
ขຌำพจຌำดดຌหยุดกำรทำตอบมืไอวลำ........................ น. หนกำรนีๅขຌำพจຌำดดຌรับทรำบกฎ ระบียบ ตำมทีไระบุ
ิชืไอสวนรำชกำรี
ดวຌหนประกำศ.....................................................................
รืไอง ระบียบกีไยวกับกำรสอบขงขันพืไอบรรจุบุคคลขຌำรับรำชกำร
ดดยขอยอมรับกำรงดตรวจหหຌคะนนละงืไอนดขตำง ๆ ทีไกำหนดดวຌละจะนัไงอยูหนหຌองสอบหรือกองกลำงจนกวำจะหมดวลำ
ทำตอบ ิสวนราชการอาจปรับถ้อยคาตามระเบียบเกีไยวกับการสอบี
จึงรียนมำพืไอดปรดทรำบ
ขอสดงควำมนับถือ
ิลงชืไอี..............................................................
ิ............................................................ี
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สาหรับจຌาหนຌาทีไ
ขຌำพจຌำป็นพยำนรับทรำบกำรกระทำตำมขຌอควำมขຌำงตຌน
ิลงชืไอี....................................................................
ิ...................................................................ี
จຌำหนຌำทีไคุมสอบ

ิลงชืไอี...........................................................................
ิ..........................................................................ี
จຌำหนຌำทีไประสำนงำน

ิลงชืไอี..............................................................
ิ.............................................................ี
หัวหนຌำหຌองสอบ

๔๕

(ตัวอย่างคาสัไงต่งตัๅงจຌาหนຌาทีไกรอกละรวมคะนน)

ลับ
คาสัไงคณะกรรมการดานินการสอบข่งขัน…………………………….
ทีไ ………/……………
รืไอง ตงตัๅงจຌำหนຌำทีไปฏิบัติงำนกรอกละรวมคะนนหนกำรสอบขงขันพืไอบรรจุละตงตัๅงบุคคล
ขຌำรับรำชกำรหนตำหนง………………………………….…………….

--------------------------(ชืไอสวนรำชกำร)
ตำมทีไ………….……………………….………….…………………..ดดຌ
ดำนินกำรสอบขงขันพืไอบรรจุละตงตัๅงบุคคล
ขຌำรับรำชกำรหนตำหนง……………………………………………………………..………….. ละจะประกำศผลกำรสอบขงขัน
หนวันที…ไ ………………………………………………….. นัๅน
พืไอหหຌกำรดำนินกำรกรอกละรวมคะนนหนกำรสอบขงขันครัๅงนีๅป็นดปดຌวยควำมรียบรຌอย อำศัยอำนำจ
ตำมควำมหนขຌ อ ๐ ของหลั กกณฑ์ วิ ธี กำร ละงืไ อนดขหนกำรสอบข งขั น กำรขึๅ นบั ญชี ผูຌ สอบข งขั นดดຌ ละ
รำยละอียดกีไยวกับกำรสอบขงขันของหนังสือสำนักงำน ก.พ. ทีไ นร ํ์์๐/ว ํ๓ ลงวันทีไ ํํ ธันวำคม ๎๑๑๒
จึงตงตัๅงจຌำหนຌำทีไปฏิบัติงำนกรอกละรวมคะนน จำนวน ๎ ชุด ดังมีรำยชืไอตอดปนีๅ
จຌำหนຌำทีไกรอกละรวมคะนนชุดทีไ ํ
………………………………………..………..
………………………………………..………..
จຌำหนຌำทีไกรอกละรวมคะนนชุดทีไ ๎
……………………………………….………..
……………………………………….………..
หหຌจຌำหนຌำทีไกรอกละรวมคะนนตละชุด ยกกันดำนินกำรกรอกละรวมคะนนหนบัญชีกรอกละ
รวมคะนนดดยอกทศ มืไ อ กรอกละรวมคะนนสรใ จ ลຌ ว หหຌ น ำบั ญ ชี ก รอกละรวมคะนนทัๅ ง ๎.ชุ ด
มำตรวจทำนกันพืไอควำมถูกตຌองอีกครัๅงหนึไง ดดยหหຌดำนินกำรหหຌสรใจสิๅนทันกำรประกำศผลกำรสอบขงขัน ทัๅงนีๅ
(กรรมกำรดำนินกำรสอบคนหดคนหนึไง)
หหຌกำรปฏิบัติงำนของจຌำหนຌำทีไทัๅง ๎ ชุด ดังกลำวอยูหนควำมรับผิดชอบของ ……………………………………………………
สัไง ณ วันทีไ………. ดือน…………….. พ.ศ. …..…..
(ลงชืไอ)………………………………………………
(…………………………………………..…)
ประธำนคณะกรรมกำรดำนินกำรสอบขงขัน

ลับ

๕์

(ตัวอย่างประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิขຌาสอบข่งขันพืไอวัดความหมาะสมกับตาหน่ง)
ิชืไอส่วนราชการี
ประกาศ............................................
รืไอง รำยชืไอผูຌมีสิทธิขຌำสอบขงขันพืไอวัดควำมหมำะสมกับตำหนง………………………..…...........................
ละกำหนดวัน วลำ ละสถำนทีไสอบ
------------------------ิชืไอสวนรำชกำรี
ตำมทีไดดຌมีประกำศ…….……………………………….……
ลงวันทีไ………………………………….. รับสมัครสอบขงขัน
พืไอบรรจุละตงตัๅงบุคคลขຌำรับรำชกำรหนตำหนง......……..…………………………….……....... ละดดຌดำนินกำรสอบ
พืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทีไหชຌฉพำะตำหนงดปลຌว นัๅน
บัดนีๅ ดดຌ ร วมคะนนสอบข งขั น พืไอ วัดควำมรูຌ ค วำมสำมำรถทีไหชຌ ฉพำะตำหนง สรใ จรียบรຌ อยลຌว
ิชืไอสวนรำชกำรี
ปรำกฏวำ มีผูຌสอบดดຌตำมกณฑ์ทีไกำหนดหนประกำศรับสมัครสอบขงขันของ……………..……................ฉบั
บดังกลำว
จึงขอประกำศรำยชืไอผูຌมีสิทธิขຌำสอบขงขันพืไอวัดควำมหมำะสมกับตำหนง ดังตอดปนีๅ
หนวยทีไ ํ

ตำหนง………………………………………………………
ชืไอ – นำมสกุล
ลขประจำตัวสอบ
ํ์์์์์์์ํ
…………………………………………………………

หนวยทีไ ๎

ตำหนง………………………………………………………
ชืไอ – นำมสกุล
ลขประจำตัวสอบ
๎์์์์์์์๎
…………………………………………………………

ทัๅงนีๅ ขอหหຌผูຌมี สิทธิขຌำสอบข งขันพืไอวัดควำมหมำะสมกับตำหนงดังกลำวขຌ ำงตຌ น มำขຌ ำรั บ
กำรทดสอบ พืไอวัดควำมหมำะสมกับตำหนง ณ ………………………………….………………...................... ตำมวัน วลำ
ดังตอดปนีๅ
วัน
..........................................

..........................................

วลำ
๔.์์ น.
ํ์.์์ น.
ํ๎.๏์ น.
ํ๐.์์ น.
๔.์์ น.
ํ์.์์ น.

ลขประจำตัวสอบ
……………………………… - ……………………………
……………………………… - ……………………………
……………………………… - ……………………………
……………………………… - ……………………………
……………………………… - ……………………………
……………………………… - ……………………………

๕ํ

หำกผูຌหดดมมำรำยงำนตัวพืไอขຌำรับกำรสอบขงขันพืไอวัดควำมหมำะสมกับตำหนงตำมวัน วลำ ละ
สถำนทีไดังกลำว หรือปรำกฏภำยหลังวำผูຌสมัครสอบรำยหดมีคุณสมบัติดมตรงตำมประกำศรับสมัครสอบ ถึงมຌวำ
ผูຌสมัครสอบรำยนัๅนจะป็นผูຌมีรำยชืไอป็นผูຌสอบผำนกำรสอบขงขันพืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทีไหชຌฉพำะตำหนง
ิชืไอสวนรำชกำรี
ตำมประกำศ……......................................................ฉบั
บนีๅ กใจะดมมีสิทธิดดຌรับกำรบรรจุละตงตัๅงหหຌขຌำรับรำชกำร
หนตำหนงทีไสอบขงขันดดຌ
ประกำศ ณ วันทีไ……… ดือน.………..……. พ.ศ. …………
(ลงชืไอ)………….………………………………….………………
ิ……………………………………………………………)
ิหัวหนຌำสวนรำชกำรผูຌดำนินกำรสอบขงขันี

๕๎

(ตัวอย่างซองคะนนสอบข่งขันพืไอวัดความหมาะสมกับตาหน่ง)

ปรดอย่าทิๅงซองนีๅเวຌดยเม่มีผูຌดูลรับผิดชอบ

ลับมาก
กรรมการ ตຍะทีไ ......................
ซองคะนนสอบข่งขันพืไอวัดความหมาะสมกับตาหน่ง
การสอบข่งขันครัๅงที…ไ …………... ตาหน่ง…………………………………………
สอบวันที…ไ ……. ดือน………………..……. พ.ศ. …………. วลา.................. - ………..…. น.
สถานทีสไ อบ…………………………………………..…………. จานวน……………. ชุด
ลงชืไอ……………………………………………
ิ………………..………………..……….ี
กรรมกำรคนทีไ ํ

ลงชืไอ………………………………….…………
ิ………………..………………..……….ี
กรรมกำรคนทีไ ๎

หหຌผูຌขຌำสอบขียนลขประจำตัวสอบละลงลำยมือชืไอ
ลำดับทีไ

ํ
๎
๏
๐
๑
๒
๓
๔

ลขประจำตัวสอบ

ลำยมือชืไอผูຌขຌำสอบ

ลำดับทีไ

ลขประจำตัวสอบ

ลำยมือชืไอผูຌขຌำสอบ

๕
ํ์
ํํ
ํ๎
ํ๏
ํ๐
ํ๑
ํ๒

ึึ ดปรดตรวจสอบหบคะนนหหຌตรงกับลขประจำตัวสอบละจำนวนของผูຌขຌำสอบ
ึึ มืไอสัมภำษณ์สรใจลຌวหหຌปຂดผนึกซองละขีดครอม พรຌอมทัๅงลงชืไอทีไรอยปຂดผนึกซอง

๕๏

(ตัวอย่างบบประมินบุคคลพืไอพิจารณาความหมาะสมกับตาหน่ง)

๕๐

(ตัวอย่างบัญชีกรอกละรวมคะนน)

๕๑

(ตัวอย่างบันทึกรายงานผลการสอบข่งขันต่อหัวหนຌาส่วนราชการผูຌดานินการสอบข่งขัน)
รืไอง
รียน

รำยงำนผลกำรสอบขงขันฯ ตำหนง……………………………………..…..
(หัวหนຌำสวนรำชกำรผูຌดำนินกำรสอบขงขัน)
……………………………………………………………………….…..

(ชืไอสวนรำชกำร)
ตำมทีไ………………………………………….….…
มีประกำศลงวันทีไ……………………….……….รับสมัครสอบขงขัน
พืไอบรรจุละตงตัๅงบุคคลขຌำรับรำชกำรหนตำหนง…………………………………..........................................................
ละดดຌมีคำสัไงทีไ…..……./………… ลงวันทีไ…………………….…………… ตัๅงคณะกรรมกำรดำนินกำรสอบขงขัน นัๅน
บัดนีๅ กำรดำนินกำรสอบขงขันฯ ดดຌสรใจสิๅนลงลຌว ดังปรำกฏผลกำรสอบตำมรำยละอียดดังนีๅ

หนวยทีไ

ตำหนง

ผูຌสมัคร

กำรสอบขงขัน
ผูຌ ขຌำสอบขงขัน
พืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถ
ผูสຌ อบ
พืไอวัดควำมหมำะสม
ทีไหชຌฉพำะตำหนง
ขงขันดดຌ
กับตำหนง
ผูຌ ขຌำสอบ
ผูสຌ อบผำน

รวม
(ถຌำมี)
อนึงไ หนกำรดำนินกำรสอบขงขันครัๅงนีๅมีปัญหำละขຌอสนอนะ………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..……
จึงขอสนอพืไอดปรดทรำบละลงชืไอหนประกำศขึๅนบัญชีละยกลิกบัญชีผูຌสอบขงขันดดຌ ทีไดดຌนบมำ
พรຌอมนีๅ
(ลงชืไอ)……………………………………………ประธำนกรรมกำร
ิ…………………………………..………ี
……………………………………………รองประธำนกรรมกำร
ิ……………………………..……………ี
……………………………………………กรรมกำร
ิ………………………………..…………ี
……………………………………………กรรมกำร
ิ…………………………………..………ี
……………………………………………กรรมกำรละลขำนุกำร
ิ………………………………………..…ี

๕๒

(ตัวอย่างประกาศการขึๅนบัญชีละการยกลิกบัญชีผูຌสอบข่งขันเดຌ)
(ชืไอสวนรำชกำร)
ประกำศ……………………………….…………………
รืไอง กำรขึๅนบัญชีละกำรยกลิกบัญชีผูຌสอบขงขันดดຌหนกำรสอบขงขันพืไอบรรจุละตงตัๅงบุคคล
ขຌำรับรำชกำรหนตำหนง…………………………………….…………………………………………………
-------------------------------

(ชืไอสวนรำชกำร)
ตำมทีไดดຌมีประกำศ………………………………………..…
ลงวันทีไ………………….………… รืไอง รับสมัครสอบ
ขงขันพืไอบรรจุละตงตัๅงบุคคลขຌำรับรำชกำรหนตำหนง………………………………................ดปลຌว นัๅน
บัดนีๅ กำรดำนินกำรสอบขงขันดดຌสรใจ สิๅนลຌว จึงขอประกำศรำยชืไอผูຌสอบขงขันดดຌละขึๅนบัญชี
ผูຌสอบขงขันดดຌ ดังตอดปนีๅ
หนวยทีไ ํ
ลำดับทีไ
ํ.
๎.

ตำหนง……………………………………………………..
ลขประจำตัวสอบ
ํ์์์์์์์๑
ํ์์์์์์์ํ

ชืไอ – นำมสกุล
…………………………………
…………………………………

หนวยทีไ ๎
ลำดับทีไ
ํ.
๎.

ตำหนง……………………………………………………..
ลขประจำตัวสอบ
๎์์์์์์์๔
๎์์์์์์์๎

ชืไอ – นำมสกุล
…………………………………
…………………………………

หนวยทีไ ๏

ตำหนง……………………………………………………..
ดมมีผูຌสอบขงขันดดຌ

ทัๅงนีๅ ขอจຌงหหຌผูຌสอบขงขันดดຌทรำบวำ
ํ. บัญชี ผูຌ สอบข ง ขั นดดຌ หชຌ ดดຌ ดม กิ นสองป นับต วัน ประกำศขึๅ นบั ญชี ต ถຌ ำ มี ก ำรสอบข ง ขั น
หนตำหนงดียวกันนีๅอีกละดดຌประกำศขึๅนบัญชีผูຌสอบขงขันดดຌหหมลຌว บัญชีผูຌสอบขงขันดดຌครัๅงนีๅป็นอันยกลิก
๎. ผูຌ สอบข ง ขั นดดຌ ผูຌ หดดดຌ ขึๅ นบั ญชี ผูຌสอบข ง ขั นดดຌ ดัง กลำ วขຌ ำงตຌ น ถຌ ำ มี ก รณี อย ำ งหดอยำ งหนึไ ง
ดังตอดปนีๅ หหຌป็นอันยกลิกกำรขึๅนบัญชีผูຌนัๅนดวຌหนบัญชีผูຌสอบขงขันดดຌ คือ
๎.ํ ผูຌนัๅนดดຌขอสละสิทธิกำรบรรจุละตงตัๅงหนตำหนงทีไสอบดดຌ
(ชืไอสวนรำชกำร)
๎.๎ ผูຌนัๅนดมมำรำยงำนตัวพืไอรับกำรบรรจุขຌำรับรำชกำรภำยหนวลำทีไ........................................
กำหนด
๎.๏ ผูຌนัๅ นมี  หตุ ทีไดม อ ำจขຌ ำ ปฏิ บัติห นຌำ ทีไ ร ำชกำรดดຌ ตำมก ำหนดวลำทีไ จะบรรจุ ละต ง ตัๅ ง
หนตำหนงทีไสอบดดຌ

๕๓

๎.๐ ผูຌนัๅนประสงค์จะรับกำรบรรจุละต งตัๅงหนตำหนง ทีไสอบข งขันดดຌ ดดยกำรดอน ต
(ชืไอสวนรำชกำร)
...................................................................ที
ไจะบรรจุดมรับดอน ดดยจຌงหหຌทรำบดวຌลวงหนຌำลຌว ผูຌนัๅนจึงดมประสงค์
จะรับกำรบรรจุ (ถ ไมมีเงอนไขไมรบโอน ไมตองร บขอนี)
๎.๑ หนกรณีทีไมีสวนรำชกำรอืไนขออนุมัติคัดลือกหนตำหนงตำง ๆ จำกบัญชีผูຌสอบขงขันดดຌ
ตำมประกำศขึๅ นบัญชี ผูຌสอบข งขั นดดຌ ครัๅ งนีๅ หำกสวนรำชกำรนัๅนดดຌประกำศขึๅนบัญชีผูຌดดຌ รับกำรคั ดลือ กละ
ผูຌ ด ดຌ รั บ กำรคั ด ลื อ กตำมประกำศดั ง กล ำ วดดຌ รั บ กำรบรรจุ  ละต ง ตัๅ ง หนต ำหน ง ทีไ ด ดຌ รั บ กำรคั ด ลื อ กลຌ ว
(ชืไอสวนรำชกำร)
..........................................................จะคั
ดชืไอผูຌนัๅนออกจำกบัญชีผูຌสอบขงขันดดຌหนครัๅงนีๅ
๏. หำกปรำกฏภำยหลังวำผูຌสมัครสอบรำยหดมีคุณสมบัติดมตรงตำมประกำศรับสมัครสอบ หรือ
คุณวุฒิทีไยืไนสมัครสอบ ก.พ. มิดดຌรับรองวำป็นคุณวุฒิตรงตำมประกำศรับสมัครสอบ ถึงมຌวำผูຌสมัครสอบรำยนัๅน
จะป็นผูຌสอบขงขันดดຌกใจะดมมีสิทธิดดຌรับกำรบรรจุละตงตัๅงหหຌขຌำรับรำชกำรหนตำหนงทีไสอบขงขันดดຌ
ประกำศ ณ วันทีไ……… ดือน…………. พ.ศ. ………….
(ลงชืไอ)……..………………………..…………………………
(…….………………………………………..………….ี
(หัวหนຌำสวนรำชกำรผูຌดำนินกำรสอบขงขัน)

๕๔

(ตัวอย่างหนังสือรายงาน ก.พ. กีไยวกับการดานินการสอบข่งขันของส่วนราชการ)

ลับ
รืไอง

รำยงำนกำรดำนินกำรสอบขงขันฯ ตำหนง……………………………………………

รียน ลขำธิกำร ก.พ.
อຌำงถึง หนังสือสำนักงำน ก.พ. ทีไ นร ํ์์๐/ว ํ๓ ลงวันทีไ ํํ ธันวำคม ๎๑๑๒
สิไงทีไสงมำดຌวย ํ. ขຌอสอบหนกำรสอบขงขันพืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทีไหชຌฉพำะตำหนง
๎. บัญชีกรอกละรวมคะนน พรຌอมฟງมขຌอมูลทีไป็น Excel
ิทีไมีรายละเอียดคะนนของผู้สมัครสอบทุกคนี
๏. สำนำบัญชีผูຌสอบขงขันดดຌ
๐. รำยงำนกำรสอบขงขัน

จำนวน ํ ชุด
จำนวน ํ ชุด
จำนวน ํ ชุด
จำนวน ํ ชุด

ตำมหนังสือทีไอຌำงถึง ก.พ. กำหนดหหຌสวนรำชกำรรำยงำนผลกำรสอบขงขันพืไอบรรจุละ
ตงตัๅงบุคคลขຌำรับรำชกำรมำยังสำนักงำน ก.พ. ภำยหลังจำกทีไสวนรำชกำรประกำศขึๅนบัญชีผูຌสอบขงขันดดຌ
ควำมละอียดจຌงลຌว นัๅน
(ชืไอสวนรำชกำร)
บัดนีๅ.…………………….………….....ดดຌ
ดำนินกำรสอบขงขันพืไอบรรจุละตงตัๅงบุคคลขຌำรับรำชกำร
หนตำหนง...............................................................สรใจรียบรຌอยลຌว ละดดຌประกำศขึๅนบัญชีผูຌสอบขงขันดดຌ
มืไอวันทีไ………………...………….…………………… จึงขอรำยงำนผลกำรดำนินกำรสอบขงขันฯ ดังรำยละอียดตำม
สิไงทีไสงมำดຌวย ํ ถึง ๐

จึงรียนมำพืไอดปรดทรำบ
ขอสดงควำมนับถือ

(ลงชืไอี...…..…………………………………………….
ิ……………………..………………...………….)
(หัวหนຌำสวนรำชกำรผูຌดำนินกำรสอบขงขัน)

ลับ

๕๕

(ตัวอย่างรายงานการสอบข่งขัน)

รายงานการสอบข่งขันพืไอบรรจุละต่งตัๅงบุคคลขຌารับราชการ
ํ. ส่วนราชการ
๎. คณะกรรมการ

………………………………………………………………………………………………
คณะกรรมกำรดำนินกำรสอบขงขัน ฯ จำนวน ………………………… คน
ประธำนกรรมกำรฯ ดำรงตำหนง………………..…………………………...…..…………..
กรรมกำรละลขำนุกำร/ลขำนุกำรดำรงตำหนง…………………………….………….
๏. คุณวุฒิของผูຌสมัครละหลักสูตรการสอบ
ชืไอตำหนง

คุณวุฒิของผูຌสมัคร

นืๅอหำวิชำทีไสอบขงขัน
พืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถ
ทีไหชຌฉพำะตำหนง

* งืไอนดขทีไระบุหน
ประกำศรับสมัคร

* งืไอนดขหรือรืไองอืไน ๆ ทีไระบุหนประกำศรับสมัคร ตำมนัยขຌอ ๐ (๐.๐) ของหลักกณฑ์ วิธีกำร
ละงืไ อ นดขหนกำรสอบข ง ขั น กำรขึๅ น บัญชี ผูຌส อบข ง ขั นดดຌ ละรำยละอี ยดกีไ ยวกั บ กำรสอบข ง ขั นของ
หนังสือสำนักงำน ก.พ. ทีไ นร ํ์์๐/ว ํ๓ ลงวันทีไ ํํ ธันวำคม ๎๑๑๒ ชน ดมรับดอนผูຌสอบขงขันดดຌหรือ
รับดอนดดยมีงืไอนดข ฯลฯ (ถຌำมี)
๔. ขຌอมูลกีไยวกับผูຌสมัคร
จำนวน
ผูຌสอบผำน
ผูຌสอบผำน
ชืไอตำหนง ตำหนงวำง ผูຌสมัคร
กำรสอบขงขัน
กำรสอบขงขัน
ผูຌสอบ
ผูຌขຌำสอบ
ครัๅงรก ทัๅงหมด
พืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถ พืไอวัดควำมหมำะสม ขงขันดดຌ
ทีไหชຌฉพำะตำหนง
กับตำหนง

ํ์์

๑. การดานินการ

๑.ํ ประกำศรับสมัครลงวันทีไ…………………………………………………………
๑.๎ หลงพรขำว นอกหนือจำกวใบดซต์ของสำนักงำน ก.พ. ละสวนรำชกำร ดดຌก
 หนังสือพิมพ์  วิทยุ  สถำนศึกษำ  Facebook
 อืไน ๆ (ดปรดระบุ) ………………………………………………………………
๑.๏ รับสมัคร ตัๅงตวันทีไ……………..… ถึงวันที…ไ …….………. รวม ………..…… วันทำกำร
๑.๐ ประกำศรำยชืไอผูຌสมัครสอบขงขันพืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทีไหชຌฉพำะตำหนง
วันทีไ………………………………………
๑.๑ สอบขงขันพืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทีไหชຌฉพำะตำหนง วันทีไ.………………..……
สอบขงขันพืไอวัดควำมหมำะสมกับตำหนง วันทีไ…………….................................
ประกำศขึๅนบัญชี วันทีไ…….………….….......................
๑.๒ รวมระยะวลำดำนินกำรตัๅงตรับสมัครถึงประกำศขึๅนบัญชี รวม ……………. วัน
๑.๓ คำดวำจะบรรจุครัๅงรก วันทีไ………………………..… จำนวน ………………. คน
๑.๔ คำดวำจะบรรจุหนระยะวลำ ๎ ปอีก จำนวน ……….……... คน

๒. ปัญหา อุปสรรค ละขຌอสนอนะ (กำรดำนินกำรสอบขงขันตละขัๅนตอนมีปัญหำละอุปสรรคหรือดม
อยำงดร พรຌอมทัๅงขຌอสนอนะหนกำรกຌดขปัญหำหรือขຌอคิดหในอืไน ๆ) (ถຌำมี)
………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….………………………………………………………………………………………………….…………………………………………
……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………
………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..…………………
------------------------

ํ์ํ

(ตัวอย่างหนังสือรียกผูຌสอบข่งขันเดຌมารายงานตัวพืไอรับการบรรจุ)
(ชืไอสวนรำชกำร)
………….……................................................…….
วันทีไ......................................
รืไอง
รียน

ขอหหຌดปรำยงำนตัวพืไอรับกำรบรรจุขຌำรับรำชกำรหนตำหนง....................................................................
(ชืไอผูຌสอบขงขันดดຌ)
...........................................................................

ดຌวยทำนป็นผูຌสอบขงขันดดຌลำดับที.ไ .............. ตำมประกำศขึๅนบัญชีผูຌสอบขงขันดดຌพืไอบรรจุละตงตัๅง
(ชืไอสวนรำชกำร)
บุคคลขຌำรับรำชกำรหนตำหนง.............................................. หนกำรสอบขงขันของ...............................................
ลงวันทีไ.....................................................
(ชืไอสวนรำชกำร)
บัดนีๅ .........................................ประสงค์
จะบรรจุบุคคลขຌำรับรำชกำรหนตำหนง.......................................
ลำดับที.ไ ..................... ถึงลำดับทีไ.............................. จึงขอหหຌทำนดปรำยงำนตัวพืไอขຌำรับกำรบรรจุขຌำรับรำชกำร
(ชืไอสวนรำชกำร หรือสถำนทีไทีไกำหนดหหຌดปรำยงำนตัว)
ณ .......................................................................................................................
หนวันทีไ...........................................
วลำ ......................... - ........................... น. ทัๅงนีๅ หำกทำนดมดปรำยงำนตัวตำมวันละวลำดังกลำว จะถือวำทำน
ขอสละสิทธิกำรบรรจุขຌำรับรำชกำร ละจะถูกคัดชืไอออกจำกบัญชีผูຌสอบขงขันดดຌหนตำหนงดังกลำว
ขอสดงควำมนับถือ

ิลงชืไอี.................................................
ิ................................................ี
ิหัวหนຌำสวนรำชกำรหรือผูຌดดຌรับมอบหมำย
หหຌปฏิบัติรำชกำรทนี

ํ์๎

(ตัวอย่าง฿บรายงานตัวขຌารับราชการ)
฿บรายงานตัวขຌารับราชการ
(หัวหนຌำสวนรำชกำรผูຌดำนินกำรสอบขงขัน)
รียน ….………………………………………………………………..
ํ. ขຌำพจຌำชือไ ินำย/นำง/นำงสำวี........................................................ นำมสกุล..........................................................
กิดวันทีไ............... ดือน.......................................... พ.ศ. .................... ขวง/ตำบล....................................................................
ขต/อำภอ................................ จังหวัด.............................. สัญชำติ............... ชืๅอชำติ................. ศำสนำ.....................
๎. สถำนภำพกำรสมรส  ดสด  สมรส  อืไน ๆ
๏. ชืไอคูสมรส................................................................. สกุลดิม.....................................................................................
อำชีพ...................................................................................
๐. ชืไอบิดำ..................................................................... อำชีพบิดำ.................................................................................
ชืไอมำรดำ ................................................................ สกุลดิม.....................................................................................
อำชีพมำรดำ........................................................................
๑. ทีไอยูปัจจุบันหรือทีไอยูทีไสำมำรถติดตอดดຌ คือ บຌำนลขทีไ.............................. ตรอกหรือซอย.......................................
ถนน........................................... ขวง/ตำบล..................................................... ขต/อำภอ.......................................................
จังหวัด....................................... รหัสดปรษณีย์....................................... ดทรศัพท์........................................................................
๒. อุปสมบท ณ วัด.......................................................... มืไอ..........................................................................................
๓. รับรำชกำรทหำรหรือตำรวจประจำกำรสังกัด..............................................................................................................
มืไอ............................................................................... ปลดมืไอ....................................................................................................
๔. ควำมรูຌ ควำมสำมำรถพิศษ.............................................................................................................…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………..……………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………...………………
๕. ประวัติกำรทำงำนทีไอืไนมำกอน ิหนวยงำน ตำหนง ระยะวลำี ................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
ํ์. สอบดดຌหนตำหนง.....................................................................................................................................................
ลำดับที.ไ .............. ประกำศขึๅนบัญชีมืไอ....................................................................
ํํ. ขຌำพจຌำจะมำปฏิบัติงำนละรับกำรบรรจุหนตำหนงดังกลำวหนวันทีไ........................................................................
(ชืไอสวนรำชกำร)
ตำมที.ไ ............................................................................................ก
ำหนด หำกขຌำพจຌำดมมำปฏิบัติงำนตำมวันดังกลำว หหຌถือวำ
ขຌำ พจຌ ำ ขอสละสิ ท ธิก ำรบรรจุ  ขຌ ำ รั บ รำชกำรละถู ก ยกลิก กำรขึๅ น บั ญ ชี ด วຌ ห นบั ญ ชี ผูຌ ส อบข งขั น ดดຌ ทุ ก บั ญ ชี ห นกำรสอบ
ครัๅงดียวกันดຌวย
ํ๎. ขຌำพจຌำขอรับรองวำ ขຌอควำมทีไระบุขຌำงตຌนป็นจริงทุกประกำร
ขอสดงควำมนับถือ

ิลงชืไอี.....................................................
ิผูຌรำยงำนตัวี
................./................/................

ํ์๏

(ตัวอย่างหนังสือตรวจสอบการสารใจการศึกษาของผูຌสอบข่งขันเดຌ)
(ชืไอสวนรำชกำร)
………….………………..............................
วันทีไ..............................................
รืไอง

ขอควำมรวมมือหนกำรตรวจสอบคุณวุฒิ
ไอหนวยงำนทีไมีอำนำจหนຌำทีตไ รวจสอบกำรสำรใจกำรศึกษำ)
รียน (ชื
........................................................................................
สิไงทีไสงมำดຌวย สำนำหลักฐำนกำรศึกษำ จำนวน ................ ฉบับ
(ชืไอสวนรำชกำร)
ดຌวย....................................................................................................ดดຌ
ดำนินกำรสอบขงขัน
(ชืไอสวนรำชกำร)
พืไอบรรจุละตงตัๅงบุคคลขຌำรับรำชกำรหน.....................................................................
ละมีผูຌสอบขงขันดดຌ
(ชืไอผูຌสอบขงขันดดຌี ดดຌยืไนหลักฐำนกำรศึกษำตอ
ซึไงดดຌรับกำรบรรจุขຌำรับรำชกำร จำนวน ............ รำย คือ.......................................
(ชืไอสวนรำชกำร) รำยละอียดตำมสิไงทีไสงมำดຌวย
...............................................
จึ ง รี ยนมำพืไ อ ขอดดຌ ด ปรดตรวจสอบว ำ ผูຌ ส อบข ง ขัน ดดຌ ซึไง ดดຌ รั บ กำรบรรจุ ดั ง กล ำ วป็ น
ผูຌสำรใจกำรศึกษำละดดຌรับอนุมัติหหຌสำรใจกำรศึกษำตำมวันทีไระบุหนประกำศนียบัตร/ปริญญำบัตรจริงหรือดม
(ชืไอสวนรำชกำร)
ละขอดดຌดปรด จຌงหหຌ.......................................................................ทรำบ
พรຌอมทัๅงสงสำนำหลักฐำน
(ชืไอสวนรำชกำร)
กำรศึกษำทัๅงหมดคืนก.............................................................ดຌ
วย จะขอบคุณยิไง
ขอสดงควำมนับถือ

ิลงชืไอี..............................................
ิ.............................................ี
(หัวหนຌำสวนรำชกำรหรือผูຌดดຌรับมอบหมำย
หหຌปฏิบัติรำชกำรทน)

๑๐๔

ิตัวอย่างหนังสือตรวจสอบการสารใจการศึกษาของผูຌสอบข่งขันเดຌ
กรณีสารใจการศึกษาจากต่างประทศี

ิลขทีไหนังสือี

ิชืไอสวนรำชกำรี
ิทีไอยูสวนรำชกำรี
ิวันทีไี

The Student Registration Office
ิชืไอสถำนศึกษำี
ิสถำนทีไตัๅงของสถำนศึกษำี
ิชืไอ – สกุลบุคคลทีไจะตรวจสอบคุณวุฒิี
Ref : Verification of academic credentials for ......................................................................
Dear Sir/Madam :
ิชืไอสวนรำชกำรี
……………………………………………ุ
Royal Government of Thailand wishes to inform you
ิชืไอตำหนงของ
that we have recently recruited the above mentioned person for the position of ……………………….…...
บุคคลทีไจะตรวจสอบคุณวุฒิี .
……………………………………….
We understand that the above mentioned applicant has completed a postิชืไอคุณวุฒิี
ิปทีไสำรใจกำรศึกษำี . ๙n this regard,
graduate course in ………………………………………
at ืour institution in ……….……………….…….
ิชืไอสวนรำชกำรี
……………………………………………
ีould like to ิerifื the credentials of the aboิe applicant as required
by our regulations. An authorization to disclose the information requested is provided.
For this purpose, we would very much appreciate your assistance in completing the
confirmation form and returning it to the Department at the address given. A self-addressed
envelope is enclosed for your convenience.
Thank you very much for your kind consideration and cooperation on this matter.
Yours sincerely,
……………………………
ิชืไอผูຌลงนำมี
ิตำหนงของผูຌลงนำมี
ิชืไอหนวยงำนระดับทีไรับผิดชอบรืไองี
Enc : Letter of authorization ิหนังสือยินยอม฿ห้ตรวจสอบการสาเรใจการศึกษาี
Confirmation form ิหนังสือตอบยืนยันจากสถานศึกษาี
Self – addressed envelope ิซองจดหมายทีไระบุชืไอละทีไอยูของหนวยงานทานี

๑๐๕

ิตัวอย่างหนังสือยินยอม฿หຌตรวจสอบการสารใจการศึกษาจากต่างประทศี
Letter of Authorization
ิวันทีไี
The Student Registration Office
ิสถำนศึกษำี
ิทีไอยูสถำนศึกษำี
Dear Sir/Madam,
I, the undersigned, hereby authorize the release of my academic records and other related
ิชืไอสวนรำชกำรี
information to ………….…………....................................
upon request. The following data is provided
as a reference for your office.
ิชืไอ – นำมสกุลบุคคลทีไจะตรวจสอบคุณวุฒิี
Name
: ..……………………………………………………………………………
ิรหัสหรือลขประจำตัวนักศึกษำี
Matriculation or Student ID Number
: ……………………………………………………….……….……………
ิชืไอปริญญำหรือประกำศนียบัตรี
Degree (s) or Certificate (s) or Diploma (s)
………………..………………………………..…………………………
ิสำขำวิชำี
Field of Study
…………………………………………………………………………….
ิวันทีไขຌำศึกษำี
Date of Admission
: …………………………………………………..…………………………
ิวันทีไสำรใจกำรศึกษำี
Date of Graduation
: …………………………………………………………………..…………
Thank you very much for your kind cooperation.
Sincerely,
ิลำยมือชืไอี
.............................................
ิชืไอ – นำมสกุลบุคคลทีไจะตรวจสอบคุณวุฒิี

๑๐๖

ิตัวอย่างหนังสือตอบยืนยันจากสถานศึกษาต่างประทศี
Confirmation of Academic Credentials
Student’s Name : ..…………………………………………………………………………………………..………………
Degree
Major

: ………………..……………………………………………………………………………..……………
: ……………………………………………………………………………………………..……….…….

Date Conferred : ……………………………………………………….…………………………………………..….……
ิIf degree has not been conferred)
Date completed all requirements : ……………………………………………….……………….
Date degree will be conferred
: ………………………………………………………………..
Signature of institution Official …………………………………………………………………………….
Name ิprintedี ……………………………………………………………………………………………………..
Position …………………………………………………………………………………………………….……………
Name and Seal of institution …………………………………………………………………….…………
Please return this form to the address specified below :
ิชืไอสวนรำชกำรี
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………...
ิหนวยงำนระดับทีไรับผิดชอบรืไองี
Attention : ……………………………………………………………………………………………….…………………………
ิสถำนทีไตัๅงี
…………………………………………………………………………………………………………………………
fax number : ………………………………………..
e-mail address : …………………………………….….

ํ์๓

หน่วยงานทีไมีอานาจหนຌาทีไตรวจสอบการสารใจการศึกษา
ลาดับทีไ
ํ
๎
๏
๐

๑

๒
๓
๔
๕
ํ์
หมำยหตุ

วุฒิทีไสารใจการศึกษา
ปริญญำจำกมหำวิทยำลัยของรัฐ
ปริญญำละประกำศนียบัตรวิชำชีพชัๅนสูง
จำกมหำวิทยำลัยของอกชน/ตำงประทศ
ปริญญำละประกำศนียบัตรวิชำชีพชัๅนสูง
จำกมหำวิทยำลัย/สถำบันทคดนดลยีพระจอมกลຌำฯ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพชัๅนสูง ละประกำศนียบัตร
วิชำชีพทคนิคจำกวิทยำลัยทีไสังกัดสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
ปริญญำ ประกำศนียบัตรวิชำชีพชัๅนสูง ละ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพจำกสถำนศึกษำทีไสังกัด
มหำวิทยำลัยทคดนดลยีรำชมงคล
ประกำศนียบัตรวิชำชีพชัๅนสูงละประกำศนียบัตร
วิชำชีพทคนิค จำกดรงรียนหรือวิทยำลัยอกชน
ประกำศนียบัตรวิชำชีพจำกดรงรียนหรือวิทยำลัย
ทัไวรำชอำณำจักร
ประกำศนียบัตรละปริญญำจำกสถำนศึกษำจำก
ตำงประทศ
ประกำศนียบัตรปรียญธรรมประดยคตำง ๆ
ปริญญำจำกมหำวิทยำลัยสงฆ์

หน่วยงานทีไมีอานาจหนຌาทีไตรวจสอบ
- มหำวิทยำลัยทีไออกหบสดงวุฒิ
- มหำวิทยำลัยทีไออกหบสดงวุฒิ
- มหำวิทยำลัย/สถำบันทคดนดลยี
พระจอมกลຌำฯ
- สำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ
- มหำวิทยำลัยทคดนดลยีรำชมงคล

- สำนักงำนคณะกรรมกำรสงสริม
กำรศึกษำอกชน
- สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขัๅนพืๅนฐำน
- สถำบันกำรศึกษำทีไออกหบสดงวุฒิ
- กรมกำรศำสนำ
- มหำวิทยำลัยสงฆ์

ส ว นรำชกำรควรตรวจสอบกำรส ำรใ จกำรศึกษำละกำรรั บ รองคุ ณวุ ฒิ ข องผูຌ ส อบข งขั นดดຌ
กอนประกำศขึๅนบัญชีผูຌสอบขงขันดดຌหรือกอนบรรจุขຌำรับรำชกำร

ํ์๔

ิตัวอย่างคารຌองขออนุมัติขึๅนบัญชีผูຌสอบข่งขันเดຌเวຌตามดิมี
ขียนที.ไ ...................................................
วันทีไ....................................................
รืไอง

ขออนุมัติหหຌขึๅนบัญชีผูຌสอบขงขันดดຌดวຌตำมดิม
(หัวหนຌำสวนรำชกำร)
รียน ..........................................................

ดຌวย ขຌำพจຌำ.........................................................................................................................
สอบขงขันดดຌหนตำหนง.................................................................................... ลำดับทีไ ...................................
(ชืไอสวนรำชกำร)
หนกำรสอบขงขันของ......................................................
ซึไงประกำศขึๅนบัญชี มืไอวันทีไ......................................
(ชืไอสวนรำชกำร)
ตดมสำมำรถมำรำยงำนตัวพืไอรับกำรบรรจุขຌำรับรำชกำร หนวัน วลำทีไกำหนด ตำมทีไ......................................
ดดຌสงหนังสือจຌงดป อันป็นหตุหหຌขຌำพจຌำตຌองถูกยกลิกกำรขึๅนบัญชีจำกบัญชีผูຌสอบขงขันดดຌละสียสิทธิ
ทีไจะดดຌรับกำรบรรจุขຌำรับรำชกำร
ขຌำพจຌำขอรียนวำ ขຌำพจຌำดมสำมำรถมำรำยงำนตัวพืไอรับกำรบรรจุขຌำรับรำชกำรหน
(ชืไอสวนรำชกำร)
วัน วลำทีไ.......................................................ก
ำหนด นืไองจำก...........................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
จึ ง รี ย นมำพืไ อ ดปรดพิ จ ำรณำหหຌ ขຌ ำ พจຌ ำ ดดຌ ขึๅ น บั ญ ชี ผูຌ ส อบข ง ขั น ดดຌ ด วຌ ต ำมดิ ม ดຌ ว ย
จะขอบคุณยิไง
ขอสดงควำมนับถือ
ิ....................................................ี
ิผูຌสอบขงขันดดຌี

ํ์๕

(ตัวอย่างประกาศการอนุมัติขึๅนบัญชีผูຌสอบข่งขันเดຌเวຌตามดิม)

(ชืไอส่วนราชการ)
ประกาศ…………………………………..…………………
รืไอง กำรอนุมัติหหຌขึๅนบัญชีผูຌสอบขงขันดดຌดวຌตำมดิม
------------------(ชืไอสวนรำชกำร)
ตำมทีไ ……..……………………….……………..........ดดຌ
ป ระกำศรืไ อ งกำรขึๅ นบั ญชี ละกำรยกลิ ก
บัญชีผูຌสอบขงขันดดຌหนกำรสอบขงขันพืไอบรรจุ ละตงตัๅงบุคคลขຌำรับรำชกำรหนตำหนง .........................
ลงวันทีไ........................................... นัๅน
(ชืไอผูຌสอบขงขันดดຌ ลำดับทีไ ละหตุทีไกิดขึๅน)
นืไองจำก...................................................................................................................................
(ชืไอผูຌสอบขงขันดดຌ) อยูหนลำดับทีหไ นบัญชีผูຌสอบขงขันดดຌหนตำหนง...........................................
ป็นผลหหຌ....................................ดม
(ชืไอผูຌสอบขงขันดดຌ)
(ดำนินกำรอยำงหด)
(ชืไอสวนรำชกำร)
ต...............................................ดดຌ
.............................................................
ซึงไ ....................................................
(ชืไอผูຌสอบขงขันดดຌ)
ดดຌพิจำรณำลຌวหในวำ .........................................................
มีหลักฐำนวำมีหตุผลอันสมควรมิดดຌมีจตนำ
หลีกลีไยงหรือลือกดอกำสทีไจะบรรจุขຌำรับรำชกำร

ดังนัๅน อำศัยอำนำจตำมมำตรำ ๑๏ หงพระรำชบัญญัติระบียบขຌำรำชกำรพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ
ละขຌอ ๑ ตำมหลักกณฑ์ วิธีกำร ละงืไอนดขหนกำรสอบขงขัน กำรขึๅนบัญชีผูຌสอบขงขันดดຌ ละรำยละอียด
กีไ ยวกั บ กำรสอบข งขั น ของหนั ง สื อส ำนั กงำน ก.พ. ทีไ นร ํ์์๐/ว ํ๓ ลงวั นทีไ ํํ ธั นวำคม ๎๑๑๒
(ชืไอผูຌสอบขงขันดดຌ)
รืไอง กำรสรรหำดดยกำรสอบขงขันพืไอบรรจุบุคคลขຌำรับรำชกำร จึงอนุมัติหหຌ......................................................
กลับมำอยูหนลำดับทีไดิมของบัญชีผูຌสอบขงขันดดຌ
ประกำศ ณ วันที.ไ ........ ดือน................... พ.ศ. ...............

ิลงชืไอี.…………………..……………………………….…………
ิ........................................................................ี
ิหัวหนຌำสวนรำชกำรหรือผูຌดดຌรับมอบหมำย
หหຌปฏิบัติรำชกำรทนี

บททีไ ๏

ตัวอย่างหนังสือรับรองผลการสอบผ่าน

การวัดความรูຌความสามารถทัไวเปของสานักงาน ก.พ.

ํํํ

บททีไ ๏ ตัวอย่างหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรูຌความสามารถทัไวเป
หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรูຌความสามารถทัไวเป
หนังสือสำนักงำน ก.พ. ทีไ นร ํ์์๐/ว ํ๓ ลงวันทีไ ํํ ธันวำคม ๎๑๑๒ กำหนดหหຌผูຌสมัคร
สอบขงขันของสวนรำชกำรตຌองป็นผูຌสอบผำนกำรวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทัไวดป สวนรำชกำรจึงจำป็นตຌอง
ตรวจสอบคุณสมบัติดังกลำวของผูຌสมัครกอนประกำศขึๅนบัญชีผูຌสอบขงขันดดຌ
สำนักงำน ก.พ. ดดຌปรับปรุงรูปบบหนังสือรั บรองผลกำรสอบผำนกำรวัดควำมรูຌควำมสำมำรถ
ทัไวดปป็นระยะ ซึไงสวนรำชกำรสำมำรถตรวจสอบหนังสือรับรองผลกำรสอบผำนกำรวัดควำมรูຌควำมสำมำรถ
ทัไวดปรูปบบตำง ๆ ดดຌด ดยตรวจสอบงืไอนดขตำมทีไระบุดวຌหนหนั งสือรั บรองผลกำรสอบผำนกำรวัดควำมรูຌ
ควำมสำมำรถทัไวดป ชน หนังสือรับรองผลกำรสอบผำนกำรวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทัไวดปของกำรสอบดຌวย
ระบบอิลใกทรอนิกส์ กำหนดงืไอนดขหหຌหชຌดดຌตอมืไอผูຌสอบผำนป็นผูຌสำรใจกำรศึกษำภำยหนวันสอบ สวนรำชกำร
ตຌองตรวจสอบจำกหลักฐำนกำรศึกษำละวัน ทีไสอบตำมทีไระบุหนหนังสือรับรองวำ ผูຌสอบผำนสำรใจกำรศึกษำ
ภำยหนวันสอบจริง ป็นตຌน
นอกจำกนีๅ นืไองจำกหนังสือสำนักงำน ก.พ. ทีไ นร ํ์์๐/ว ํ๓ ลงวันทีไ ํํ ธันวำคม ๎๑๑๒
กำหนดหหຌสำมำรถนำหนังสือรับรองผลกำรสอบผำนกำรวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทัไวดปหนระดับวุฒิกำรศึกษำ
ทีไสูงกวำดปหชຌหนกำรสอบขงขันหนระดับวุฒิกำรศึกษำทีไตไำกวำดดຌ ดั งนัๅน หนกำรสอบขงขันตละตำหนงอำจ
มีผูຌสมัครยืไนหนังสือรับรองผลกำรสอบผำนกำรวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทัไวดปของระดับกำรศึกษำทีไสูงกวำวุฒิ
กำรศึกษำทีไตำหนงนัๅนปຂดรับสมัคร สวนรำชกำรจึงจำป็นตຌองตรวจสอบหลักฐำนกำรศึกษำทีไผูຌสมัครหชຌหน
กำรสอบพืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทัไวดปหนครัๅงนัๅน วำป็นดปตำมงืไอนดขทีไระบุหนหนังสือรับรองผลกำรสอบ
ผำนกำรวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทัไวดป
ตัวอยำง

กรม ก ปຂดรับสมัครสอบขงขันตำหนงจຌำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน ดดยรับสมัครจำก

ผูຌ ด ดຌ รั บ วุ ฒิ ป ระกำศนี ย บั ต รวิ ช ำชี พ ชัๅ น สู ง ละผูຌ ส มั ค รหชຌ ห นั ง สื อ รั บ รองผลกำรสอบผ ำ นกำรวั ด ควำมรูຌ
ควำมสำมำรถทัไว ดประดับปริญญำตรี สมัครสอบ สวนรำชกำรตຌองตรวจสอบจำกหลักฐำนกำรศึกษำระดับ
ปริญญำตรี ชน ปริญญำบัตร ระบียนสดงผลกำรศึกษำ ป็นตຌน วำผูຌสมัครสอบป็นผูຌสอบผำนกำรวัดควำมรูຌ
ควำมสำมำรถทัไวดปทีไสำรใจกำรศึกษำภำยหนปกำรศึกษำทีไระบุดวຌหนหนังสือรับรองกำรสอบผ ำนกำรวัดควำมรูຌ
ควำมสำมำรถทัไวดป

ํํ๎

รูปบบทีไ ํ
ตัวอย่างหนังสือจຌงผลการสอบภาค ก. ละภาค ข. ระดับปริญญาท

หมำยหตุ หนระยะรก ก.พ. กำหนดหหຌสวนรำชกำรคัดลือกผูຌสำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำดททีไสอบผำน
ภำค ก. ละภำค ข. ของ ก.พ. พืไอบรรจุขຌำรับรำชกำร ตตอมำ ก.พ. มีมติหหຌถือวำผูຌสำรใจ
กำรศึกษำระดับปริญญำดททีไสอบผำนภำค ก. ละภำค ข. ของ ก.พ. ป็นผูຌสอบผำนภำค ก.
ของ ก.พ. ละหชຌผลสอบดังกลำวสมัครสอบขงขันหนสวนรำชกำรตำง ๆ ดดຌ ิรำยละอียดตำม
หนังสือสำนักงำน ก.พ. ทีไ นร ํ์์๐.ํ/พิศษ ๓๑๑ ลงวันทีไ ๎๒ มีนำคม ๎๑๑๎ี

ํํ๏

ํํ๐

ํํ๑

รูปบบทีไ ๎
ตัวอย่างหนังสือรับรองผลการสอบภาคความรูຌความสามารถทัไวเป ิภาค ก.)
ระดับปริญญาตรี
ิดຌำนหนຌำี

ิดຌำนหลังี

ํํ๒

รูปบบทีไ ๏
ตัวอย่างหนังสือรับรองผลการสอบภาคความรูຌความสามารถทัไวเป ิภาค ก.)
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ิดຌำนหนຌำี

ิดຌำนหลังี

ํํ๓

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพทคนิค หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง
ิดຌำนหนຌำี

ิดຌำนหลังี

ํํ๔

ระดับปริญญาตรี
ิดຌำนหนຌำี

ิดຌำนหลังี

ํํ๕

ระดับปริญญาท
ิดຌำนหนຌำี

ิดຌำนหลังี

ํ๎์

รูปบบทีไ ๔
ตัวอย่างหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาคความรูຌความสามารถทัไวเป ิภาค ก.ี ของ ก.พ.

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ิดຌำนหนຌำี

ิดຌำนหลังี

ํ๎ํ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพทคนิค อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง
ิดຌำนหนຌำี

ิดຌำนหลังี

ํ๎๎

ระดับปริญญาตรี
ิดຌำนหนຌำี

ิดຌำนหลังี

ํ๎๏

ระดับปริญญาท
ิดຌำนหนຌำี

ิดຌำนหลังี

ํ๎๐

รูปบบทีไ ๑
ตัวอย่างหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรูຌความสามารถทัไวเปของสานักงาน ก.พ.
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ิดຌำนหนຌำี

ิดຌำนหลังี

ํ๎๑

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพทคนิค อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง
ิดຌำนหนຌำี

ิดຌำนหลังี

ํ๎๒

ระดับปริญญาตรี
ิดຌำนหนຌำี

ิดຌำนหลังี

ํ๎๓

ระดับปริญญาท
ิดຌำนหนຌำี

ิดຌำนหลังี

ํ๎๔

รูปบบทีไ ๒
ตัวอย่างหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรูຌความสามารถทัไวเปของสานักงาน ก.พ.
สาหรับการสอบดຌวยระบบอิลใกทรอนิกส์ ิริไมดานินการ ป ๎๑๑๕)
ระดับปริญญาท
ิดຌำนหนຌำี

ิดຌำนหลังี

ํ๎๕

รูปบบทีไ ๓
ตัวอย่างหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรูຌความสามารถทัไวเปของสานักงาน ก.พ.
ทุกระดับการศึกษา

รูปของ
ผูຌสอบผำน

หมำยหตุ ป็นหนังสือรับรองผลกำรสอบผำนกำรวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทัไวดปของสำนักงำน ก.พ. ทีไ
ผูຌสอบผำนสำมำรถสัไงพิมพ์ดดຌองทำงอินทอร์นใต ิพิมพ์฿นชวงกอนปรับปรุงเป็นรูปบบทีไ ๔ี

ํ๏์

ตัวอย่างหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรูຌความสามารถทัไวเปของสานักงาน ก.พ.
ิฉพาะการสอบดຌวยระบบอิลใกทรอนิกส์ี

รูปของ
ผูຌสอบผำน

ํ๏ํ

รูปบบทีไ ๔
ตัวอย่างหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรูຌความสามารถทัไวเปของสานักงาน ก.พ.
ทุกระดับการศึกษา

รูปของ
ผูຌสอบผำน

หมำยหตุ ป็นหนังสือรับรองผลกำรสอบผำนกำรวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทัไวดปของสำนักงำน ก.พ. ทีไ
ผูຌสอบผำนสำมำรถสัไงพิมพ์ดดຌองทำงอินทอร์นใต ิปัจจุบันอยูระหวางการพัฒนาระบบ ดย฿น
ระยะรกครอบคลุมถึงผู้สอบผานตัๅงตป พ.ศ. ๎๕๕๗ เป็นต้นเปี

ํ๏๎

ตัวอย่างหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรูຌความสามารถทัไวเปของสานักงาน ก.พ.
ิฉพาะการสอบดຌวยระบบอิลใกทรอนิกส์ี

รูปของ
ผูຌสอบผำน

บททีไ ๔

นวทางปງองกันการทุจริต฿นการสอบ

ํ๏๐

บททีไ ๔ นวทางปງองกันการทุจริต฿นการสอบ
นวทางปງองกันการทุจริต฿นการสอบ
ดดยทีไกำรสอบขงขันป็นวิธีกำรหนึไงทีไจะทำหหຌดดຌคนดี มีควำมรูຌควำมสำมำรถขຌำรับรำชกำร ดังนัๅน
หนกำรดำนินกำรทุกขัๅนตอนควรคำนึงถึงหลักควำมถู กตຌอง ควำมมีมำตรฐำน ควำมยุติธรรม ละสิไงสำคัญคือ
กำรปງองกันมิหหຌกิดกำรทุจริตหนกำรสอบ พรำะผูຌทีไกระทำกำรทุจริต หนกำรสอบขงขันขຌำรับรำชกำรจะป็น
ผูຌมีลักษณะตຌองหຌำมตำมพระรำชบัญญัติระบียบขຌำรำชกำรพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ มำตรำ ๏๒ ิํํี ป็นผูຌคย
กระทำกำรทุจริตหนกำรสอบขຌำรับรำชกำร หรือขຌำปฏิบัติงำนหนหนวยงำนของรัฐ ละหำกมีกำรทุจริตหนกำรสอบ
อำจสงผลหหຌสวนรำชกำรดมสำมำรถสรรหำละลือกสรรคนดี มีควำมรูຌควำมสำมำรถขຌำรับรำชกำรดดຌ
ดังนัๅน หนกำรดำนินกำรสอบขงขันจึงควรจะมีมำตรกำรหรือนวทำงปງองปรำมมิหหຌกิดกำรทุจริต
อันจะกิดจำกผูຌส อบขงขัน หรื อจຌ ำหนຌำทีไปฏิบัติงำนกีไยวกับ กำรสอบหรือกรรมกำรดำนินกำรสอบ ทัๅงนีๅ
พรำะถຌำผูຌขຌำสอบทำกำรทุจริตกใจะดมมีคุณสมบัติขຌำรับรำชกำรหนดอกำสตอดป สวนจຌำหนຌำทีไหรือกรรมกำร
ดำนินกำรสอบดดยทีไป็นขຌำรำชกำรพลรือนอยูลຌว ตดดຌกระทำกำรทุจริ ตสียอง ถຌำมีกำรฟງองรຌองขึๅนละดดຌ
ถูกตัๅงคณะกรรมกำรสอบสวนลຌว ปรำกฏวำ ดดຌกระทำกำรทุจริตจริง กใจะถูกลงดทษตำมกฎหมำย ดังนัๅน
กำรดำนินกำรสอบขงขันควรมีระบบกำรดำนินกำรทีไรัดกุมพืไอปງองกันมิหหຌกิดกำรทุจริตหนขัๅนตอนตำง ๆ
ดังตอดปนีๅ
ํ. กำรตัๅงกรรมกำรดำนินกำรสอบ กรรมกำรออกขຌอสอบ ละจຌำหนຌำทีไปฏิบัติงำนกีไยวกับกำรสอบ
ํ.ํ ควรคัดลือกจำกบุคคลทีไหมำะสม มีควำมรูຌควำมสำมำรถละรักษำควำมลับดดຌ
ํ.๎ กำรทำคำสัไงควรมีกำรมอบหมำยหนຌำทีไหหຌชัดจน ละมีกำรลงลำยมือชืไอรับทรำบตำมคำสัไงดຌวย
ํ.๏ คำสัไงตำง ๆ กีไยวกับกำรสอบควรถือป็นควำมลับดมควรหหຌบุคคลทีไดมกีไยวขຌองทรำบ
๎. กำรจัดตรียมขຌอสอบ
กำรจัดตรียมขຌอสอบป็นรืไองทีไสำคัญมำก จะตຌองระมัดระวังมิหหຌ กิดกำรรัไวดหลดดຌ ละตຌอง
จัดตรียมขຌอสอบหหຌทันกับวลำทีไดดຌกำหนดดวຌ ฉะนัๅน หนกำรจัดตรียมขຌอสอบควรมีนวทำงปฏิบัติ ดังนีๅ
๎.ํ กรรมกำรออกขຌอสอบตຌองจัดทำขຌอสอบดຌวยตนอง หรือหหຌคณะกรรมกำรดำนินกำร
สอบขงขันรับผิดชอบทำหหຌ
๎.๎ จำนวนจຌำหนຌำทีไกีไยวขຌองหนกำรจัดตรียมขຌอสอบ ควรจำกัดทำทีไจำป็น
๎.๏ ควรกำหนดวลำตรียมขຌอสอบหหຌสัๅนทีไสุด

ํ๏๑

๎.๐ หนกรณีทีไมีกำรตรียมขຌอสอบหนวันสอบ ควรจะมีกำรกักตัวผูຌตรียมขຌอสอบดวຌจนกวำ
จะลยวลำทีไอนุญำตหหຌผูຌมำสำยขຌำหຌองสอบ ละดมอนุญำตหหຌผูຌทีไดมมีสวนกีไยวขຌองขຌำดปหนบริวณทีไหชຌหน
กำรตรียมขຌอสอบ
๎.๑ หนกรณีทีไขຌอสอบป็นอัตนัยทีไตຌองขียนตอบ ควรตรียมกระดำษคำตอบซึไงมีตรำครืไองหมำย
ของสวนรำชกำรทุกผน ทัๅงนีๅ พืไอปງองกันกำรสับปลีไยนกระดำษคำตอบ
๎.๒ หนกรณี ทีไ ขຌ อ สอบป็ น บบอั ต นั ย กอ นส ง หหຌ ก รรมกำรตรวจขຌ อสอบ ควรท ำรหั ส หน
กระดำษคำตอบทนลขประจำตัวสอบของผูຌขຌำสอบ
๎.๓ กำรจัดพิมพ์บบทดสอบ ขัๅนตอนกำรปฏิบัติงำนทุกขัๅนตอนควรยึดระบบพยำน กำหนด
สิทธิละหนຌำทีไของผูຌปฏิบัติงำนหนกำรขຌำถึงขຌอมูลละปฏิบัติตำมระบบกำรรักษำควำมปลอดภัย อยำงครงครัด
ชน กำรตรวจสอบสถำนทีไจัดพิมพ์ขຌอสอบกอนกำรปฏิบัติงำน ตรวจคຌนตัวละสิไงของครืไองหชຌของผูຌปฏิบัติงำน
ทุกคนกอนขຌำปฏิบัติงำน กักตัวผูຌปฏิบัติงำนพิมพ์ทัๅงหมดตัๅงตริไมตຌนปฏิบัติงำนจนถึงสอบสรใจ ดดยหຌำมติดตอ
กับบุคคลภำยนอกอยำงดใดขำด ป็นตຌน
๎.๔ หนกรณีทีไดมมีกำรตรียมขຌอสอบหนวันสอบ ควรจัดหำสถำนทีไกใบรักษำขຌอสอบทีไปลอดภัย
๏. กำรคุมสอบ กรรมกำรหรือจຌำ หนຌำทีไทีไดดຌรับ มอบหมำยหหຌคุมสอบจะตຌองปฏิบัติง ำนดຌว ย
ควำมละอียดรอบคอบละอำหจหส ดดยควรปฏิบัติดังนีๅ
๏.ํ พยำยำมหหຌกิดควำมยุติธรรมหนหຌองสอบ ิกำรพูดหรือติดตอกับผูຌขຌำสอบตຌองกระทำดดย
ปຂดผยี
๏.๎ กำหนดขຌอปฏิบัติของกรรมกำรหรือจຌำหนຌำทีไหนระหวำงคุมสอบ ชน ดมอำนขຌอสอบ
หຌำมอธิบำยขຌอควำมหด ๆ ดดยดใดขำดหลังจำกลงมือทำตอบลຌว ระหวำงกำรคุมสอบตຌองหมัไนตรวจตรำละ
สังกตพฤติกรรมของผูຌขຌำสอบ มิหหຌผูຌขຌ ำสอบกระทำทุจริต ชน กำรดูคำตอบกัน กำรปลีไยนตัวผูຌขຌำสอบละ
กำรหชຌครืไองมือสืไอสำรอิลใกทรอนิกส์
๐. กำรประมินควำมหมำะสมกับตำหนง
กรรมกำรทีไดดຌรับตงตัๅงหหຌประมินควำมหมำะสมกับตำหนงตຌองป็นผูຌทีไรอบรูຌกีไยวกับงำน
หนหนຌำทีไ อีกทัๅงตຌองมีควำมยุติธรรมทีไจะประมิน อนึไง สำหรับขัๅนตอนกำรประมินนัๅนควรคำนึงถึงหลักตอดปนีๅ
๐.ํ กรรมกำรประมินตຌองป็นธรรม ดมลนพรรคลนพวก ละดมสดงตัว
๐.๎ กรรมกำรตละชุดตຌองมีดมนຌอยกวำ ๎ คน ดดยมีกรรมกำรทีไป็นกลำงรวมอยูดຌวย
๐.๏ หนกรณีทีไมีกรรมกำรหลำยชุด กำรสงผูຌขຌำสอบตຌองหชຌวิธีสุม ดดยดมปຂดดอกำสหหຌลือกชุด
กรรมกำรละผูຌขຌำสอบ
๑. กำรทำบัญชีกรอกคะนนละรวมคะนน ละกำรประกำศกำรขึๅนบัญชีผูຌสอบขงขันดดຌ

ํ๏๒

กรรมกำรหรือจຌำหนຌำทีไทีไดดຌรับมอบหมำยหหຌทำบัญชีคะนนควรป็นผูຌทีไกใบรักษำควำมลับดดຌ ดี
อีกทัๅงป็นผูຌทีไมีควำมละอียดรอบคอบ ทัๅงนีๅ ควรมีหลักปฏิบัติดังนีๅ
๑.ํ หหຌมีกำรประชุมจຌำหนຌำทีไกรอกละรวมคะนนพืไอหหຌทรำบนดยบำย บทบำท หนຌำทีไละ
ควำมรั บ ผิ ดชอบของกำรปฏิบั ติงำน ชีๅจงหลั กกณฑ์กำรตั ดสิ น ของกำรสอบ ตลอดจนวิธีกำรดำนิ นกำร
กีไยวกับกำรกรอกละรวมคะนน
๑.๎ จຌำหนຌำทีไกรอกละรวมคะนนตละชุดยกกันดำนินกำรกรอกละรวมคะนนหน
บัญชีกรอกละรวมคะนนดดยอกทศ มืไอกรอกละรวมคะนนสรใจลຌวหหຌนำบัญชีดังกลำวทัๅง ๎ ชุดมำ
ตรวจทำนกันพืไอควำมถูกตຌองดຌวย ิถຌำมีกำรกຌดข ขีดลบ ขูดฆำคะนนหหຌผูຌรับผิดชอบลงลำยมือชืไอกำกับทุกครัๅงี
๑.๏ สำหรับผลสอบนัๅนจะนำมำปຂดผยดดຌกใตอมืไอดดຌนำประกำศกำรขึๅนบัญชีพรຌอมทัๅงสรุปผล
กำรสอบหหຌประธำนกรรมกำรดำนินกำรสอบขงขันดปสนอหหຌผูຌดำนินกำรสอบลงนำมละประกำศกำรขึๅนบัญชีลຌว
.....................................................

บททีไ ๑

ระบียบ ประกาศ ละหลักกณฑ์อืไน โ ทีไกีไยวขຌองกับ
การสอบข่งขันพืไอบรรจุบุคคลขຌารับราชการ

ํ๏๔

ระบียบกระทรวงการคลังว่าดຌวยการจ่ายงินค่าตอบทนการสอบ พ.ศ. ๎๑๔๕

ํ๏๕

ํ๐์

ํ๐ํ

ํ๐๎

ํ๐๏

ขຌอบังคับกระทรวงการคลังว่าดຌวยการหักงินค่าธรรมนียมการสอบข่งขันบุคคลป็นจຌาหนຌาทีไของรัฐ
ิฉบับทีไ ๎ี พ.ศ. ๎๑๔๕

ํ๐๐

ขຌอบังคับกระทรวงการคลังว่าดຌวยการหักงินค่าธรรมนียมการสอบข่งขันบุคคลป็นจຌาหนຌาทีไของรัฐ
พ.ศ. ๎๑๔๔

ํ๐๑

ํ๐๒

หนังสือกระทรวงการคลัง รืไอง การบิกจ่ายค่าตอบทนจຌาหนຌาทีไดานินการสอบ

ํ๐๓

ประกาศกระทรวงกลาหม
รืไอง การตรวจสอบอกสารทางทหารก่อนขຌารับราชการหรือรับขຌาทางาน

ํ๐๔

ํ๐๕

ํ๑์

ํ๑ํ

ํ๑๎

ํ๑๏

หนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝຆายบริหาร ทีไ น.ว. ๔๑/๎๑์ํ ลงวันทีไ ๎๓ มิถุนายน ๎๑์ํ
รืไอง พระภิกษุสงฆ์สมัครสอบข่งขันขຌารับราชการ

ํ๑๐

ํ๑๑

คาสัไงมหาถรสมาคม รืไอง หຌามพระภิกษุสามณรรียนวิชาชีพ หรือสอบข่งขัน
หรือสอบคัดลือกอย่างคฤหัสถ์ พ.ศ. ๎๑๏๔

ํ๑๒

