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ค าน า 
 

ก.พ. เดຌก าหนดหลักกณฑ์ วิธีการ ละงืไอนเขการสอบขงขันเวຌตามหนังสือ
ส านักงาน ก.พ. ทีไ นร ํ์์๐/ว ํ๓ ลงวันทีไ ํํ ธันวาคม ๎๑๑๒ รื ไอง การสรรหาดย 

การสอบขงขันพืไอบรรจุบุคคลขຌารับราชการ ดยเดຌจัดท าคูมือการสรรหาละลือกสรรบุคคล
ขຌารับราชการ ละผยพร฿หຌสวนราชการมืไอปี ๎๑๑๓ ซึไงส านักงาน ก.พ. เดຌรับขຌอนะน า
จากสวนราชการทีไป็นประยชน์ตอการปรับปรุงคูมือ฿หຌสมบูรณ์ยิไงขึๅน ประกอบกับปัจจุบันเดຌมี
การปรับปรุงกຌเขหลักกณฑ์ วิธีการ ละงืไอนเขการสอบขงขันดยหนังสือส านักงาน ก .พ. 
ทีไ นร ํ์์๐/ว ๏ ลงวันทีไ ํ๑ กุมภาพันธ์ ๎๑๒ํ รืไอง การกຌเขพิไมติมการสรรหาดย
การสอบขงขันพืไอบรรจุบุคคลขຌารับราชการตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ทีไ นร ํ์์๐/ว ํ๓  
ลงวันทีไ ํํ ธันวาคม ๎๑๒ํ ส านักงาน ก.พ. จึงเดຌจัดท า คูมือการสรรหาละลือกสรรพืไอ
บรรจุบุคคลขຌารับราชการ.:.การสอบขงขัน ฉบับนีๅขึๅน ดยปรับปรุงจากคูมือการสรรหาละ
ลือกสรรบุคคลขຌารับราชการ ฉบับปี ๎๑๑๓ ฉพาะสวนทีไกีไยวขຌองกับการสอบขงขัน ละ
พิไมติมนืๅอหาบางสวน พืไอชวย฿หຌสวนราชการสามารถด านินการสรรหาบุคคลดยวิธี 
การสอบขงขันเดຌถูกตຌองตามหลักกณฑ์ วิธีการ ละงืไอนเขทีไ ก.พ. ก าหนด ละสอดคลຌองกับ
หลักการ฿นการสรรหาบุคคลขຌารับราชการตามพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน  
พ.ศ. ๎๑๑ํ 

ส านักงาน ก.พ. หวังป็นอยางยิไงวา คูมือฉบับนีๅจะอ านวยประยชน์กสวนราชการ
ตามสมควร ละหากมีขຌอคิดหในกีไยวกับนืๅอหาของคูมือทีไควรพิไมติม ปรด฿หຌขຌอนะน าเปยัง
ศูนย์สรรหาละลือกสรร ส านักงาน ก.พ. พืไอประยชน์฿นการปรับปรุงคูมือ฿นอกาสตอเป 

 

ศูนย์สรรหาละลือกสรร  ส านักงาน ก.พ. 
              กุมภาพันธ ์๎๑๒๎ 



สารบัญ 

 

  หนຌา 
ค าน า   

บททีไ ํ ควำมรูຌกีไยวกับกำรสรรหำละลือกสรรบุคคลขຌำรับรำชกำร ๎ 

บททีไ ๎ กำรสอบขงขันพืไอบรรจุบุคคลขຌำรับรำชกำร ๎๏ 

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

รืไอง กำรสรรหำดดยกำรสอบขงขันพืไอบรรจุบุคคลขຌำรับรำชกำร 

๏๑ 

 • หนังสือส ำนักงำน ก.พ. ทีไ นร ํ์์๐/ว ๏ ลงวันทีไ ํ๑ กมุภำพันธ์ ๎๑๒ํ 

รืไอง กำรกຌดขพิไมติมกำรสรรหำดดยกำรสอบขงขันพืไอบรรจุบุคคลขຌำรับรำชกำร
ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ทีไ นร ํ์์๐/ว ํ๓ ลงวันทีไ ํํ ธันวำคม ๎๑๑๒ 

๐๓ 

 • ตัวอยำงค ำสัไงตัๅงคณะกรรมกำรด ำนินกำรสอบขงขัน ๐๔ 

 • ตัวอยำงระบียบวำระกำรประชุมของคณะกรรมกำรด ำนินกำรสอบขงขัน ๐๕ 

 • ตัวอยำงผนด ำนินกำรสอบขงขัน ๑ํ 

 • ตัวอยำงรำยละอียดผนปฏิบัติงำนสอบขงขัน ๑๎ 

 • ตัวอยำงประกำศรับสมัครสอบขงขันหนกรณีทีไรับสมัครทำงอินทอร์นใต ๑๒ 

 • ตัวอยำงประกำศรับสมัครสอบขงขันหนกรณีทีไสมัครดຌวยตนอง ๒๎ 

 • ตัวอยำงหบสมัครสอบขงขัน ๒๓ 

 • ตัวอยำงหบรับรองพทย์ ๒๔ 

 • ตัวอยำงค ำรຌองขอสมัครสอบขงขัน ๒๕ 

 • ตัวอยำงบัตรประจ ำตัวสอบ ๓์ 

 • ตัวอยำงประกำศขยำยก ำหนดวลำรับสมัครสอบขงขัน ๓ํ 

 • ตัวอยำงประกำศรำยชืไอผูຌสมัครสอบขงขัน ๓๎ 

 • ตัวอยำงค ำสัไงตงตัๅงจຌำหนຌำทีได ำนินกำรสอบหนกำรสอบขงขันพืไอวัดควำมรูຌ
ควำมสำมำรถทีไหชຌฉพำะต ำหนง 

๓๐ 



  หนຌา 
 • ตัวอยำงประกำศก ำหนดวัน วลำ สถำนทีไสอบ ละระบียบกีไยวกับกำรสอบ ๓๒ 

 • ตัวอยำงสรุปผังทีไนัไงสอบ ๓๕ 

 • ตัวอยำงผังทีไนัไงสอบ ๔์ 

 • ตัวอยำงกำรจัดกองกลำง ๔ํ 

 • ตัวอยำงกำรติดประกำศกีไยวกับกำรสอบขงขัน ๔๎ 

 • ตัวอยำงวิธีติดหมำยลขหຌองสอบ ผังทีไนัไงสอบ ละกำรจัดหຌองสอบ ๔๏ 

 • ตัวอยำงรำยกำรประชำสัมพันธ์ ๔๐ 

 • ตัวอยำงหบลงชืไอผูຌขຌำสอบ ๔๓ 

 • ตัวอยำงหบยุติกำรท ำตอบ ๔๔ 

 • ตัวอยำงค ำสัไงตงตัๅงจຌำหนຌำทีไกรอกละรวมคะนน ๔๕ 

 • ตัวอยำงประกำศรำยชืไอผูຌมีสิทธิขຌำสอบขงขันพืไอวัดควำมหมำะสมกับต ำหนง ๕์ 

 • ตัวอยำงซองคะนนสอบขงขันพืไอวัดควำมหมำะสมกับต ำหนง ๕๎ 

 • ตัวอยำงบบประมินบุคคลพืไอพิจำรณำควำมหมำะสมกับต ำหนง ๕๏ 

 • ตัวอยำงบัญชีกรอกละรวมคะนน ๕๐ 

 • ตัวอยำงบันทึกรำยงำนผลกำรสอบขงขันตอหัวหนຌำสวนรำชกำรผูຌด ำนินกำร
สอบขงขัน 

๕๑ 

 • ตัวอยำงประกำศกำรขึๅนบัญชีละกำรยกลิกบัญชีผูຌสอบขงขันดดຌ ๕๒ 

 • ตัวอยำงหนังสือรำยงำน ก.พ. กีไยวกับกำรด ำนินกำรสอบขงขันของสวนรำชกำร ๕๔ 

 • ตัวอยำงรำยงำนกำรสอบขงขัน ๕๕ 

 • ตัวอยำงหนังสือรียกผูຌสอบขงขันดดຌมำรำยงำนตัวพืไอรับกำรบรรจุ ํ์ํ 

 • ตัวอยำงหบรำยงำนตัวขຌำรับรำชกำร ํ์๎ 

 • ตัวอยำงหนังสือตรวจสอบกำรส ำรใจกำรศึกษำของผูຌสอบขงขันดดຌ ํ์๏ 

 • ตัวอยำงหนังสือตรวจสอบกำรส ำรใจกำรศึกษำของผูຌสอบขงขันดดຌ  
กรณีส ำรใจกำรศึกษำจำกตำงประทศ 

ํ์๐ 

 • หนวยงำนทีไมีหนຌำทีไตรวจสอบกำรส ำรใจกำรศึกษำ ํ์๓ 



  หนຌา 
 • ตัวอยำงค ำรຌองขออนุมัติขึๅนบัญชีผูຌสอบขงขันดดຌดวຌตำมดิม ํ์๔ 

 • ตัวอยำงประกำศกำรอนุมัติขึๅนบัญชีผูຌสอบขงขันดดຌดวຌตำมดิม ํ์๕ 

บททีไ ๏ ตัวอยำงหนังสือรับรองผลกำรสอบผำนกำรวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทัไวดปของ
ส ำนักงำน ก.พ. 

ํํ์ 

บททีไ ๐ นวทำงปງองกันกำรทุจริตหนกำรสอบ ํ๏๏ 

บททีไ ๑ ระบียบ ประกำศ ละหลักกณฑอื์ไน ๆ ทีไกีไยวขຌองกับกำรสอบขงขันพืไอบรรจุ
บุคคลขຌำรับรำชกำร 

ํ๏๓ 

 • ระบียบกระทรวงกำรคลังวำดຌวยกำรจำยงินคำตอบทนกำรสอบ พ.ศ. ๎๑๐๕ ํ๏๔ 

 • ขຌอบังคับกระทรวงกำรคลังวำดຌวยกำรหักงินคำธรรมนียมกำรสอบขงขันบุคคล
ป็นจຌำหนຌำทีไของรัฐ 

ํ๐๏ 

 • หนังสือกระทรวงกำรคลัง รืไอง กำรบิกจำยคำตอบทนจຌำหนຌำทีได ำนินกำรสอบ ํ๐๒ 

 • ประกำศกระทรวงกลำดหม รืไอง กำรตรวจสอบอกสำรทำงทหำรกอนขຌำรับรำชกำร
หรือรับขຌำท ำงำน 

ํ๐๓ 

 • หนังสือกรมสำรบรรณคณะรัฐมนตรีฝຆำยบริหำร ทีไ น.ว. ๔๑/๎๑์ํ  
ลงวันทีไ ๎๓ มิถุนำยน ๎๑์ํ รืไอง พระภิกษุสงฆ์สมัครสอบขงขันขຌำรับรำชกำร 

ํ๑๏ 

 • ค ำสัไงมหำถรสมำคม รืไอง หຌำมพระภิกษุสำมณรรียนวิชำชีพ หรือสอบขงขัน  
หรือสอบคัดลือกอยำงคฤหัสถ์ พ.ศ. ๎๑๏๔ 

ํ๑๑ 

 



 

 

 

 

 

 

บททีไ ํ  ความรูຌกีไยวกับการสรรหาละลือกสรรบุคคลขຌารับราชการ 



๎ 

 

บททีไ ํ ความรูຌกีไยวกับการสรรหาละลือกสรรบุคคลขຌารับราชการ 

ความหมายของการสรรหาละลือกสรร 
กำรสรรหำละลือกสรรบุคคลขຌำรับรำชกำรป็นภำรกิจทีไส ำคัญยิไงของสวนรำชกำรพรำะป็น

ภำรกิจทีไจะท ำหหຌสวนรำชกำรดดຌบุคลำกรทีไมีควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ทักษะ ละคุณลักษณะอืไน  ๆ ทีไหมำะสม
ขຌำมำปฏิบัติงำนหนต ำหนงตำง ๆ ซึไงจะชวยหหຌกำรปฏิบัติงำนของสวนรำชกำรบรรลุปງำหมำยดดຌอยำงมีคุณภำพ
ละมีประสิทธิภำพ ดดยกำรทีไสวนรำชกำรจะดดຌบุคลำกรทีไมีควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ทักษะ ละคุณลักษณะอืไน ๆ  
ทีไหมำะสมกับกำรปฏิบัติงำนดดຌพียงหดนัๅนขึๅนอยูกับควำมสำมำรถหนกำรสรรหำละลือกสรรบุคคลป็นส ำคัญ 

กำรสรรหำละลือกสรรบุคคลป็นกระบวนกำรทีไมีควำมตอนืไองสัมพันธ์กัน ดดยกำรสรรหำบุคคล 
(Recruitment) หมำยถึง กระบวนกำรคຌนหำละจูงหจหหຌบุคคลทีไมีควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ทักษะ ละ
คุณลักษณะอืไน ๆ ทีไจ ำป็นตอกำรปฏิบัติงำนหดงำนหนึไงขຌำมำสมัครงำนกับสวนรำชกำร ซึไงหำกสวนรำชกำร
สำมำรถสวงหำละจูงหจผูຌสมัครทีไมีควำมรูຌควำมสำมำรถหหຌขຌำมำสมัครงำนกับสวนรำชกำรดดຌหนจ ำนวน
ทีไตຌองกำรละมีคุณสมบัติตำมทีไตຌองกำร จะสงผลตอประสิทธิภำพละประสิทธิผลของกำรลือกสรรบุคคลมำก
ยิไงขึๅน 

กำรสรรหำบุคคลจึงป็นกระบวนกำรส ำคัญ หำกด ำนินกำรดดยดมมีกำรวำงผนอยำงรอบคอบ  
ดมมีกำรก ำหนดคุณสมบัติของบุคคลทีไตຌองกำร ดมทรำบวำจะสวงหำบุคคลทีไตຌองกำรดดຌจำกหลงหดละจะขຌำถึง
บุคคลหลำนีๅดดຌอยำงดร หำกท ำตพียงประกำศรับสมัครดดยระบุคุณสมบัติกวຌำง ๆ หรือประชำสัมพันธ์ ทำง 
สืไอประชำสัมพันธ์ทีไคยหชຌ อำจท ำหหຌดดຌผูຌสมัครทีไดมมีคุณภำพพียงพอ หรือป็นกลุมทีไดมตຌองกำรหหຌมำสมัคร 

ทัๅงนีๅ หนปัจจุบันป็นทีไยอมรับวำ กำรสรรหำบุคคลทีไมีคุณภำพสูงหหຌขຌำรับรำชกำรดมหชรืไองงำย
พรำะมีกำรขงขันพืไอดึงดูดกลุมบุคคลหลำนีๅจำกภำคสวนตำง ๆ กำรด ำนินกำรสรรหำบุคคลจึงตຌองปรับ
ทิศทำงดดยมุงนຌนกำรด ำนินกำรสรรหำชิงรุก พืไอหหຌขຌำถึงกลุมปງำหมำยทีไตຌองกำรละสำมำรถดึงดูดบุคคล 

ทีไมีคุณภำพหลำนีๅหหຌขຌำมำปฏิบัติงำนกับสวนรำชกำรหหຌมำกขึๅน  
กำรลือกสรรบุคคล ิSelection) หมำยถึง กระบวนกำรพิจำรณำบุคคลทีไดดຌสรรหำมำลຌวพืไอลือก

หหຌดดຌบุคคลทีไหมำะสมทีไสุดดวຌ กำรลือกสรรบุคคลจึงป็นกระบวนกำรทีไยึดหลักกำรยกควำมตกตำงระหวำง
บุคคลหนดຌำนควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ทักษะ ละคุณลักษณะอืไน ๆ ซึไงควำมตกตำงระหวำงบุคคลนีๅสำมำรถ
ทดสอบหรือวัดดดຌ ดดยมีสมมติฐำนวำ บุคคลทีไดดຌรับกำรลือกสรรขຌำมำปฏิบัติงำนหนสวนรำชกำรจะสำมำรถ
ปฏิบัติงำนดดຌดีกวำผูຌทีไดมดดຌรับกำรลือกสรร 

  



๏ 

 

หลักการสรรหาละลือกสรรบุคคลขຌารับราชการ 

พระรำชบัญญัติระบียบขຌำรำชกำรพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ บัญญัติดวຌดังนีๅ 
มำตรำ ๐๎ ิํี กำรรับบุคคลพืไอบรรจุขຌำรับรำชกำรละตงตัๅงหหຌด ำรงต ำหนงตຌองค ำนึงถึง

ควำมรูຌ ควำมสำมำรถของบุคคล ควำมสมอภำค ควำมป็นธรรม ละประดยชน์ของทำงรำชกำร 

มำตรำ ๑๎ กำรสรรหำพืไอหหຌดดຌบุคคลมำบรรจุขຌำรับรำชกำรป็นขຌำรำชกำรพลรือนสำมัญละ
ตงตัๅงหหຌด ำรงต ำหนงตຌองป็นดปตำมระบบคุณธรรมละค ำนึงถึงพฤติกรรมทำงจริยธรรมของบุคคลดังกลำว 
ตลอดจนประดยชน์ของทำงรำชกำร 

สำระส ำคัญของพระรำชบัญญัติระบียบขຌำรำชกำรพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ดังกลำว สรุปหลักกำรสรรหำ
ละลือกสรรบุคคลขຌำรับรำชกำรดดຌดังนีๅ 

ํ. กำรสรรหำละลือกสรร ตຌองป็นดปตำมระบบคุณธรรม ดดยค ำนึงถึงควำมรูຌ ควำมสำมำรถ 
ควำมสมอภำค ควำมป็นธรรม ละประดยชน์ของทำงรำชกำร 

๎. กำรสรรหำละลือกสรร ตຌองค ำนึงถึงควำมสมอภำคหนดอกำส ดดยกำรปຂดดอกำสกบุคคลทีไ
มีคุณสมบัติอยำงดียวกันหหຌดดຌรับกำรลือกสรรชนดียวกัน 

๏. กำรสรรหำละลือกสรร ตຌองด ำนินกำรหหຌดดຌมำตรฐำนทัๅงหนดຌำนทคนิคละวิธีด ำนินกำร
พืไอหหຌดดຌคนมีควำมรูຌ ควำมสำมำรถ มีคุณธรรม จริยธรรม ละคุณลักษณะทีไหมำะสมกับกำรปฏิบัติงำนหน
ต ำหนงมำกทีไสุด 

๐. กำรด ำนินกำรสรรหำละลือกสรรหนทุกขัๅนตอนตຌองดปรงหส ยุติธรรม มีควำมสะดวก รวดรใว 
ละประหยัดทัๅงตอผูຌสมัครละกำรด ำนินกำร 

๑. กำรสรรหำละลือกสรร ตຌองปຂดดอกำสหหຌผูຌสมัครมีดอกำสลือกงำน ละสวนรำชกำรมีดอกำส
ลือกคน 

มำตรำ ๑๏ หงพระรำชบัญญัติระบียบขຌำรำชกำรพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ บัญญัติหหຌ กำรบรรจุ
บุคคลขຌำรับรำชกำรป็นขຌำรำชกำรพลรือนสำมัญ พืไอตงตัๅงหหຌด ำรงต ำหนงหด หหຌบรรจุละตงตัๅงจำก  

ผูຌสอบขงขันดดຌหนต ำหนงนัๅน ดดยบรรจุละตงตัๅงตำมล ำดับทีไหนบัญชีผูຌสอบขงขันดดຌ 
กำรสอบขงขัน กำรขึๅนบัญชีผูຌสอบขงขันดดຌ ละรำยละอียดกีไยวกับกำรสอบขงขันหหຌป็นดป

ตำมหลักกณฑ์ วิธีกำร ละงืไอนดขทีไ ก.พ. ก ำหนด ซึไง ก.พ. ดดຌก ำหนดหลักกณฑ์ วิธีกำร ละงืไอนดขดวຌตำม
หนังสือส ำนักงำน ก.พ. ทีไ นร ํ์์๐/ว ํ๓ ลงวันทีไ ํํ ธันวำคม ๎๑๑๒ รืไอง กำรสรรหำดดยกำรสอบขงขันพืไอ
บรรจุบุคคลขຌำรับรำชกำร ดดยหนกำรสรรหำละลือกสรรบุคคลขຌำรับรำชกำรพืไอป็นขຌำรำชกำรพลรือน
สำมัญหนต ำหนงประภททัไวดป ระดับปฏิบัติงำน ละต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร ก ำหนดหหຌ



๐ 

 

หชຌวิธีกำรสอบ ๏ ขั ๅนตอน คือ ํี กำรสอบพืไอวัดควำมรู ຌควำมสำมำรถทัไวดป  ๎ี กำรสอบขงขัน 

พืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทีไหชຌฉพำะต ำหนง ละ ๏ี กำรสอบขงขันพืไอวัดควำมหมำะสมกับ
ต ำหนง มีรำยละอียดดังนีๅ 

ํ. การสอบพืไอวัดความรูຌความสามารถทัไวเป 

หนังสือส ำนักงำน ก.พ. ทีไ นร ํ์์๐/ว ํ๓ ลงวันทีไ ํํ ธันวำคม ๎๑๑๒ รืไอง กำรสรรหำดดย
กำรสอบขงขันพืไอบรรจุบุคคลขຌำรับรำชกำร ดดຌก ำหนดหหຌส ำนักงำน ก.พ. ป็นผูຌด ำนินกำรสอบพืไอวัดควำมรูຌ
ควำมสำมำรถทัไวดป ดดยกำรสอบขຌอขียนหนวิชำตำง ๆ  

กำรสอบพืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทัไวดปมีจุดมุงหมำยพืไอทดสอบควำมสำมำรถหรือศักยภำพ
หนกำรรียนรูຌของบุคคลพืไอหหຌดดຌผูຌปฏิบัติงำนทีไสำมำรถรียนรูຌหรือฝຄกฝนกำรปฏิบัติงำนหนต ำหนงดดຌอยำง 
มีประสิทธิภำพ รวมทัๅงสำมำรถพัฒนำหหຌปฏิบัติงำนหนระดับต ำหนงทีไสูงขึๅนดดຌ  กำรสอบพืไอวัดควำมรูຌ
ควำมสำมำรถทัไวดปจึงดมหชป็นกำรวัดควำมรูຌทีไบุคคลดดຌรียนรูຌจำกระบบกำรศึกษำดดยตรง ตป็นกำรวัด
ควำมสำมำรถหรือศักยภำพหนกำรน ำควำมรูຌตำง ๆ มำผสมผสำนละจัดระบียบหหมพืไอน ำดปหชຌหนกำรกຌปัญหำ
หรือหชຌกับสถำนกำรณ์หหม ๆ ทีไบุคคลดมคยพบมำกอน ซึไงควำมสำมำรถหนตละบุคคลมีผลตอกำรรียนรูຌงำน 
กำรคิดละกำรกຌปัญหำ รียกอีกอยำงหนึไงวำ ป็นควำมสำมำรถหนกำรพัฒนำหรือฝຄกฝนดดຌ (Train Ability)  

กำรหชຌบบทดสอบวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทัไวดปของส ำนักงำน ก.พ. มีหตุผลส ำคัญ ดังนีๅ 
ํ. พืไอวัดศักยภำพพืๅนฐำนทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำนทุกต ำหนงซึไงป็นควำมสำมำรถ  

หนกำรรียนรู ຌพืไอกำรปฏิบัติงำนหหຌส ำรใจ ดดยบบทดสอบดดຌรับกำรพัฒนำละสรຌำงขึๅนตำมหลักวิชำ 

อยำงรอบคอบพืไอหหຌสำมำรถวัดผลดดຌทีไยงตรงหนทุกดอกำสละสถำนกำรณ์ (Reliable and Accurate) 

๎. บบทดสอบมีควำมป็นปรนัย (Objective) ทัๅงหนกำรตรวจหหຌคะนนหรือปลควำมหมำย
ของคะนน 

๏. กำรหชຌบบทดสอบยึดหลักสมอภำค (Equal Basis) ป็นกำรปรียบทียบควำมสำมำรถ 

ของผูຌรับกำรทดสอบอยำงทำทียมกัน ดดยผูຌรับกำรทดสอบจะดดຌรับกำรประมินดຌวยนืๅอหำ หรือสถำนกำรณ์ 
อยำงดียวกัน ขຌอตกตำงอันนืไองมำจำกภูมิหลังละประสบกำรณ์จะดมมีผลตอกำรประมิน 

๐. กำรหชຌบบทดสอบมีควำมป็นธรรม (Fairer) นืไองจำกมีกำรสรຌำงอยำงรอบคอบ หมำะ
ส ำหรับกำรทดสอบกับผูຌรับกำรทดสอบ ดมวำจะมีภูมิล ำนำอยูทีไหด หรือส ำรใจกำรศึกษำจำกสถำบันกำรศึกษำหด 

๑. กำรหชຌบบทดสอบหหຌค ำนึงถึงควำมคุຌมคำหนกำรด ำนินกำร (Cost-Effective) ดดยสำมำรถ
ด ำนินกำรดดຌสะดวก รวดรใว หมำะส ำหรับกลัไนกรองผูຌสมัครจ ำนวนมำก ๆ หหຌหลือจ ำนวนทีไพียงพอ 
(Manageable Numbers) ทีไจะด ำนินกำรคัดลือกหนขัๅนตอดป 



๑ 

 

๎. การสอบขงขันพืไอวัดความรูຌความสามารถทีไใชຌฉพาะต าหนง 
กำรสอบขงขันพืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทีไหชຌฉพำะต ำหนง ิคะนนตใม ๎์์ คะนนี ซึไง

สวนรำชกำรป็นผูຌด ำนินกำรสอบ ป็นกำรทดสอบควำมรูຌควำมสำมำรถทีไหชຌหนกำรปฏิบัติ งำนหนหนຌำทีไดดย
ลือกหชຌวิธีกำรสอบขຌอขียน กำรสอบปฏิบัติ หรือกำรสอบดดยวิธีอืไน ทัๅงนีๅ จะหชຌวิธีกำรสอบหนึไงวิธีหรือหลำยวิธี
กใดดຌตำมควำมหมำะสม พืไอหหຌดดຌบุคคลทีไมีควำมรูຌควำมสำมำรถ ทักษะ สมรรถนะละอืไน ๆ ทีไจ ำป็นส ำหรับ
ต ำหนง ดดยประกำศรับสมัครของสวนรำชกำรจะตຌองระบุวิธีกำรสอบดวຌอยำงชัดจน 

กำรสอบขงขันพืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทีไหชຌฉพำะต ำหนงมีจุดมุงหมำยพืไอวัดควำมรูຌ 
ทักษะ ควำมสำมำรถ ละสมรรถนะทีไจ ำป็นตอกำรปฏิบัติงำนของต ำหนง 

นวทางการด านินการสอบขงขันพืไอวัดความรูຌความสามารถทีไใชຌฉพาะต าหนง 
ส ำหรับต ำหนงทีไสรรหำละลือกสรร สวนรำชกำรควรก ำหนดนวทำงกำรด ำนินกำรละลือก

ครืไองมือพืไอหชຌหนกำรทดสอบ ดังนีๅ 
ํ. ก ำหนดหลักสูตรกำรสอบ ซึไงประกอบดຌวย ขอบขต นืๅอหำ ละวิธีกำรทดสอบดดยมีนวทำง

ด ำนินกำร ดังนีๅ 
  ํ.ํ ตงตัๅงคณะผูຌช ำนำญงำน (Subject Matter Experts) ดดຌก ผูຌทีไมีควำมรูຌควำมสำมำรถ
ละประสบกำรณ์หนกำรปฏิบัติงำนของต ำหนง ซึไงอำจป็นผูຌปฏิบัติงำนระดับหัวหนຌำงำนหรือผูຌปฏิบัติงำนทีไมี
ควำมชีไยวชำญละมีประสบกำรณ์หนงำนนัๅน ๆ ละควรมีจ ำนวนประมำณ ๐ – ๔ คน ซึไงหำกจ ำนวน 

ผูຌช ำนำญงำนมีนຌอยกินดปอำจดดຌขຌอมูลทีไดมครอบคลุมงำนทีไปฏิบัติ กรณีทีไมำกกินดปอำจป็นอุปสรรคหน 

กำรบริหำรจัดกำร 

  ํ.๎ ตรียมขຌอมูลกีไยวกับหนຌำทีไควำมรับผิดชอบ ลักษณะงำนทีไปฏิบัติ ตลอดจนคุณสมบัติ
ของผูຌด ำรงต ำหนงตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำหนง หรือจำกหลงขຌอมูลอืไน ๆ ชน คูมือกำรปฏิบัติงำน นวทำง 
กำรปฏิบัติงำน ป็นตຌน ส ำหรับหหຌคณะผูຌช ำนำญงำนพิจำรณำลักษณะงำนทีไปฏิบัติพืไอก ำหนดขอบขตควำมรูຌ
ควำมสำมำรถทีไส ำคัญละจ ำป็นตอกำรปฏิบัติงำนของต ำหนงละตຌองมีกำรทดสอบ 

  ํ.๏ ก ำหนดขอบขตควำมรูຌควำมสำมำรถทีไตຌองกำรทดสอบ ซึไงดดยปกติต ำหนงงำนทีไ
ตຌองกำรผูຌปฏิบัติงำนทีไมีควำมรูຌควำมสำมำรถหนสำขำวิชำฉพำะทำงวิชำหดวิชำหนึไง ชน ต ำหนงนิติกร
ปฏิบัติกำร นักบัญชีปฏิบัติกำร วิศวกรปฏิบัติกำร ป็นตຌน อำจก ำหนดหลักสูตรกำรสอบจำกสิไงทีไคยศึกษำมำ
จำกสถำบันกำรศึกษำกใดดຌ  ตถຌำป็นต ำหนงทีไตຌองกำรควำมรูຌควำมสำมำรถทีไ ดมดดຌศึกษำ มำจำก
สถำบันกำรศึกษำดดยตรง ชน ต ำหนงนักวิครำะห์นดยบำยละผนปฏิบัติกำร นักวิทศสัมพันธ์ปฏิบัติกำร  
ป็นตຌน ควรก ำหนดหลักสูตรกำรสอบทีไสำมำรถท ำนำยควำมรูຌควำมสำมำรถหนกำรปฏิบัติงำนดดຌ ดดยพิจำรณำวำ 
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สวนรำชกำรตຌองกำรผูຌมีควำมรูຌควำมสำมำรถดຌำนหดบຌำง ซึไงควรป็นควำมรูຌควำมสำมำรถของผูຌปฏิบัติงำนหน
ระดับรกบรรจุ มิหชควำมรูຌควำมสำมำรถของผูຌปฏิบัติงำนทีไผำนงำนมำจนถึงระดับทีไมีควำมช ำนำญลຌว 

ส ำหรับควำมรูຌควำมสำมำรถทีไจ ำป็นตป็นควำมรูຌควำมสำมำรถทีไหชຌฉพำะหนหนวยงำน ชน 
กฎ ระบียบ ละวิธีกำรปฏิบัติงำนบำงอยำง ป็นตຌน ควรพิจำรณำควำมหมำะสมหนกำรทดสอบพรำะอำจป็น
นืๅอหำทีไดมจ ำป็นตຌองทดสอบหนระดับรกบรรจุ ตควรหชຌวิธีกำรฝຄกอบรมมืไอขຌำรับกำรบรรจุทน 

กรณีมีควำมรูຌควำมสำมำรถบำงอยำงทีไดมหมำะสมจะทดสอบดຌวยวิธีกำรสอบขຌอขียนอำจ
ก ำหนดหหຌสอบดຌวยครืไองมืออืไน ๆ ดดຌ ชน กำรทดสอบจำกกำรปฏิบัติงำน กำรสอบปำกปลำ ฯลฯ 

๎. ก ำหนดขอบขำยนืๅอหำทีไตຌองกำรทดสอบ กรณีทีไป็นกำรสอบขຌอขียนควรก ำหนดระดับ
พฤติกรรมดຌำนกำรคิดทีไตຌองกำรทดสอบ ดดยค ำนึงถึงหนຌำทีไควำมรับผิดชอบของต ำหนงละลักษณะงำนทีไตຌอง
ปฏิบัติ ชน ต ำหนงประภททัไวดป ระดับปฏิบัติงำน ป็นต ำหนงทีไปฏิบัติงำนภำยหตຌค ำสัไง หรือกำรก ำกับ
ตรวจสอบของหัวหนຌำงำน ขอบขำยนืๅอหำทีไตຌองกำรทดสอบอำจนຌนพฤติกรรมดຌำนกำรคิดทีไนຌนระดับควำมรูຌ 
ควำมขຌำหจ กำรน ำดปหชຌ ป็นหลัก ต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร ป็นต ำหนงทีไหชຌควำมสำมำรถ
หนกำรวิครำะห์ กำรกຌปัญหำ ควรทดสอบพฤติกรรมดຌำนกำรคิดตัๅงตระดับควำมขຌำหจ กำรน ำดปหชຌ กำรคิด
วิครำะห์ กำรสังครำะห์ ละกำรประมินคำ 

๏. ก ำหนดคะนนทีไตຌองกำรทดสอบ ควรก ำหนดคะนนหหຌสัมพันธ์กับนืๅอหำทีไตຌองกำรทดสอบ 
ชน ต ำหนงนักวิทศสัมพันธ์ปฏิบัติกำร นຌนกำรทดสอบวิชำภำษำอังกฤษดຌำนกำรปลละกำรสืไอสำร อำจ
ก ำหนดคะนนหหຌมำกกวำวิชำอืไน ๆ ทีไทดสอบ ป็นตຌน 

๐. ก ำหนดระยะวลำหนกำรท ำตอบ ควรก ำหนดหหຌสัมพันธ์กับนืๅอหำละคะนนทีไจะทดสอบ 
กรณีทีไป็นขຌอสอบอัตนัยจะหชຌวลำมำกกวำขຌอสอบปรนัย หรือกำรสอบปฏิบัติงำนควรค ำนึงถึงระยะวลำทีไ
หมำะสมส ำหรับกำรทดสอบทีไดมมำกหรือนຌอยจนกินดป 

๑. ก ำหนดจ ำนวนกรรมกำรออกขຌอสอบตละวิชำ มีขຌอควรพิจำรณำดังนีๅ 
- ขอบขำยนืๅอหำวิชำทีไทดสอบละคะนน 

- ควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ละควำมชีไยวชำญของกรรมกำร 

- ควำมยุติธรรมส ำหรับผูຌขຌำสอบ ดดยดมตงตัๅงกรรมกำรจำกสถำบันหดสถำบันหนึไงหรือ
กรรมกำรจำกฝຆำยหดฝຆำยหนึไง ซึไงอำจท ำหหຌกิดควำมดดຌปรียบสียปรียบส ำหรับผูຌขຌำสอบดดຌ 

ครืไองมือทีไนิยมหชຌหนกำรสอบขงขันพืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทีไหชຌฉพำะต ำหนง  ดดຌก 
ขຌอสอบบบปรนัยหรืออัตนัย กำรทดสอบกำรปฏิบัติ ิPerformance Test) 
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นวทางการสรຌางขຌอสอบพืไอวัดความรูຌความสามารถทีไใชຌฉพาะต าหนง 
กำรสรຌำงขຌอสอบพืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทีไหชຌฉพำะต ำหนงมุงนຌนกำรวัดพฤติกรรมดຌำนกำรคิด 

(Cognitive Domain) ซึไงบงดดຌ ๒ ระดับ ดังนีๅ 
ํ. ควำมรูຌหรือควำมจ ำ (Knowledge/Memory) 

ป็นกำรวัดควำมสำมำรถหนกำรระลึก (Recall) สิไงทีไดดຌรียนรูຌมำหรือประสบกำรณ์ทีไดดຌจำก
สภำพวดลຌอม ลักษณะขຌอสอบหรือค ำถำม ชน ถำมค ำปล ชนิด รืไองรำว จ ำนวน วัน วลำ วัตถุประสงค์ 
หนຌำทีไ ประดยชน์ละดทษ ค ำศัพท์ ตัวสะกด ป็นตຌน 

๎. ควำมขຌำหจ (Comprehension) 

ป็นกำรวัดควำมสำมำรถหนกำรจับประดใน อธิบำยควำม ดยงควำมหมำยของรืไองรำวควำมคิด
ตำง ๆ ลักษณะขຌอสอบวัดควำมขຌำหจนีๅตกตำงจำกควำมจ ำตรงทีไดมดดຌถำมตรง ๆ ตำมนืๅอหำทีไรียนมำ 
ลักษณะค ำถำม ชน กำรถำมควำมหมำยของรืไอง กำรปรียบทียบควำมหมำยหนรืไอง กำรตีควำม กำรขยำยควำม 
ดดยกำรคิดคำดคะน ป็นตຌน 

๏. กำรน ำดปหชຌ (Application) 

ป็นกำรวัดกำรน ำควำมรูຌละประสบกำรณ์ดปหชຌหหຌป็นประดยชน์ หรือกຌดขปัญหำหนสถำนกำรณ์
หหม หรือหนชีวิตประจ ำวันทีไคลຌำยกับสภำวะดิม กำรหหຌลือกวิธีกำรหรือครืไองมือส ำหรับกำรกຌปัญหำ ลักษณะ
ค ำถำม ชน กำรถำมหำขຌอบกพรองของวิธีกำร ถຌำ...ผลจะป็นอยำงดร วิธีกำรชนนีๅหชຌหลักกำรอะดร ป็นตຌน 

๐. กำรวิครำะห์ (Analysis) 

ป็นกำรวัดควำมสำมำรถหนกำรยกยะรืไองรำว หตุกำรณ์ หรือจกจงรำยละอียดของรืไองรำว 
ขຌอควำม ควำมคิด รวมทัๅงกำรปฏิบัติ ออกป็นประดในยอย ๆ ตำมหลักกำรหรือกฎกณฑ์ตำง ๆ พืไอหหຌดดຌควำมจริง 
คุณสมบัติหรือหตุผลของสิไงนัๅน ๆ ลักษณะค ำถำม ชน ถำมประดในส ำคัญ วัตถุประสงค์ สำหตุ องค์ประกอบ 
ผลทีไจะกิดตำมมำจำกสำหตุ ป็นตຌน 

๑. กำรสังครำะห์ (Synthesis) 

ป็นกำรวัดควำมสำมำรถหนกำรผสมผสำนสวนยอย ๆ ของรืไองรำว ดดยมีกำรริริไมดัดปลงละ
ปรับปรุงหหຌมีดครงสรຌำงทีไดีขึๅน ลักษณะค ำถำม ชน มีควำมหในกีไยวกับรืไองนีๅอยำงดร หในดຌวยหรือดม พรำะ
หตุหด จะวำงนวทำงปฏิบัติหนรืไองนีๅอยำงดร หหຌขียนดครงกำร/ผนงำน ป็นตຌน 

๒. กำรประมินคำ (Evaluation) 

ป็นกำรวัดควำมสำมำรถหนกำรวินิจฉัย ตีรำคำ ลงสรุป ตัดสินรืไองรำว ควำมคิด หตุกำรณ์ละ
กำรกระท ำวำ ดี – ดมดี หมำะสม – ดมหมำะสม ฯลฯ อยำงมีหลักกณฑ์ ลักษณะค ำถำมมักกีไยวขຌองกับ 
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ควำมถูกตຌองหมำะสมของรืไองรำว คุณคำ หรือประดยชน์ของวิธีกำร กำรกระท ำ ผลปฏิบัติ ควำมสมหตุสมผล
ของกำรกระท ำ ป็นตຌน 

รูปบบของบบทดสอบมีดังนีๅ  
ํ. ขຌอสอบบบปรนัย ป็นขຌอสอบทีไก ำหนดค ำถำมละค ำตอบดวຌหหຌผูຌตอบลือกตอบ หรืออำจ

ก ำหนดขຌอควำมน ำลຌววຌนชองวำงหหຌผูຌตอบขียนค ำตอบหรือขຌอควำมหหຌสมบูรณ์ ชนิดของขຌอสอบบบปรนัย 
บงออกดดຌป็น ๐ ชนิด คือ 

ํ.ํ ขຌอสอบบบลือกตอบ ขຌอสอบประกอบดຌวยตัวค ำถำมละตัวลือก หนตละขຌออำจมี
ตัวลือกตัๅงต ๎ - ๑ ตัวลือก กำรสรຌำงขຌอสอบชนิดนีๅตຌองอำศัยวลำละประสบกำรณ์หนกำรสรຌำง ชน กำรสรຌำง
ตัวลวงทีไดมหในชัดจนวำป็นค ำตอบทีไผิด ขຌอสอบบบลือกตอบมีขຌอดี คือ 

ิํี ป็นขຌอสอบทีไสำมำรถวัดควำมสำมำรถทำงสมองหรือพฤติกรรมดຌำนกำรคิดดดຌหลำย 
ระดับ 

ิ๎ี ลดดอกำสกำรดำดดຌ นืไองจำกมีตัวลือกหลำยตัวท ำหหຌมีควำมชืไอมัไนสูงกวำบบอืไน 

ิ๏ี มีประสิทธิภำพมำกกวำบบอืไน ๆ พรำะสำมำรถวัดดดຌมำกขຌอ 

ิ๐ี ตรวจหหຌคะนนดดຌถูกตຌองละรวดรใว 

ํ.๎ ขຌอสอบบบถูก - ผิด ป็นขຌอสอบทีไปຂดดอกำสหหຌตอบดดຌพียง ๎ ทำง ซึไงมีควำมหมำยยຌง 
มืไอมีค ำตอบดดຌป็น ๎ ทำง จึงป็นกำรปຂดดอกำสส ำหรับกำรดำดดຌมำกทีไสุด ขຌอสอบบบถูก – ผิดมีขຌอดี คือ 

ิํี ตรวจหหຌคะนนงำย รวดรใว ยุติธรรม 

ิ๎ี สำมำรถออกขຌอสอบดดຌมำกขຌอ ท ำหหຌครอบคลุมนืๅอหำวิชำดดຌมำก 

ํ.๏ ขຌอสอบบบจับคู ป็นขຌอสอบทีไป็นรำยกำรของขຌอควำมของรำยกำรหนึไงทีไมีควำมสัมพันธ์
กีไยวขຌองกับขຌอควำมของอีกรำยกำรหนึไง ขຌอสอบบบนีๅปຂดดอกำสหหຌผูຌตอบดำขຌอหลัง ๆ ทีไหลือดมกีไคูดดຌ 
ผูຌตอบตຌองสียวลำหนกำรอำนทบทวนดปมำหลำยทีไยวพืไอหำควำมสัมพันธ์ตละคู ขຌอสอบบบจับคูมีขຌอดี คอื 

ิํี วัดควำมจ ำกีไยวกับควำมสัมพันธ์ของสิไงตำง ๆ ละควำมสำมำรถหนกำรชืไอมดยงดดຌดี 
ิ๎ี สรຌำงงำย 

ิ๏ี ตรวจหหຌคะนนดดຌรวดรใว 

ิ๐ี หชຌวลำนຌอยตท ำขຌอสอบดดຌมำกขຌอ 

ํ.๐ ขຌอสอบบบติมค ำ ป็นขຌอสอบทีไรียงรูปประดยคหรือขຌอควำมทีไดมสมบูรณ์ดดยวຌนชองวำง
ดวຌหหຌผูຌตอบติมค ำ หรือขຌอควำมหหຌประดยคหรือขຌอควำมสมบูรณ์มีควำมหมำยหรือป็นจริง มุงวัดควำมจ ำ ตรวจ
หหຌคะนนยำก พรำะอำจมีค ำตอบทีไยอมรับดดຌมำกกวำ ํ ค ำตอบ ขຌอสอบบบติมค ำมีขຌอดี คือ 
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ิํี ลดดอกำสกำรดำดดຌ 
ิ๎ี สรຌำงงำยกวำขຌอสอบปรนัยบบอืไน ๆ 

ิ๏ี วัดควำมรูຌควำมจ ำดดຌดี ชน ค ำศัพท์ ศัพท์ทคนิค ป็นตຌน 

ดดยสรุป ขຌอสอบบบปรนัยมีขຌอดี – ขຌอจ ำกัด ดังนีๅ 
ขຌอดี ขຌอจ ากัด 

ํ. ตรวจงำย รวดรใว กำรหหຌคะนนถูกตຌองนนอน 

๎. ถำมค ำถำมดดຌมำกขຌอหนวลำจ ำกัดท ำหหຌสำมำรถ
ครอบคลุมนืๅอหำดดຌกวຌำงขวำง 

๏. สำมำรถน ำขຌอสอบมำวิครำะห์ละปรับปรุงป็น
ขຌอสอบมำตรฐำนดดຌ 

๐. มีควำมชืไอถือดดຌสูง 

ํ. กำรสรຌำงขຌอสอบตຌองอำศัยควำมช ำนำญละ 
ทักษะหนกำรฝຄกฝน 

๎. สำมำรถดำค ำตอบดดຌ 
๏. กำรตอบขึๅนอยูกับควำมสำมำรถหนกำรอำน 

๐. ผูຌตอบดมมีดอกำสสดงควำมคิดริริไม สรຌำงสรรค์ 

๎. ขຌอสอบบบอัตนัย/ความรียง ป็นขຌอสอบทีไมีค ำถำมหรือดจทย์ทีไปຂดดอกำสหหຌผูຌตอบมีอิสระหน
กำรวำงผนกำรตอบ กำรรวบรวมควำมรูຌ ควำมคิด ลຌวรียบรียงป็นค ำพูดของตนอง ดดยค ำตอบทีไคำดหวัง
ตຌองมีควำมยำวมำกกวำ ํ ประดยค บงออกดดຌป็น ๎ ชนิด คือ 

๎.ํ ค ำถำมบบดมก ำหนดขอบขตกำรตอบ ป็นกำรหหຌอิสระกผูຌตอบหนกำรพิจำรณำกำรตอบ 
ละขอบขตกำรตอบอยำงดมจ ำกัด ปริมำณของค ำถำมขึๅนอยูกับลักษณะค ำถำมละระดับควำมรูຌของผูຌตอบ  
จึงตຌองก ำหนดวลำหนกำรท ำตอบหหຌหมำะสม ค ำถำมลักษณะนีๅหชຌวัดควำมสำมำรถดຌำนกำรสังครำะห์ละ  

กำรประมินผลดดຌดี 
๎.๎ ค ำถำมบบก ำหนดขอบขตกำรตอบ ป็นค ำถำมทีไก ำหนดขอบขตกำรตอบซึไงอำจจะ

ก ำหนดป็นชิงปริมำณของกำรตอบ ชน จ ำนวนค ำหรือจ ำนวนบรรทัด จ ำนวนหนຌำของค ำตอบก ำหนดทิศทำง 
หัวขຌอ หรือนืๅอรืไองหนกำรตอบ ป็นตຌน 

ดดยสรุป ขຌอสอบบบอัตนัย/ควำมรียงมีขຌอดี – ขຌอจ ำกัด ดังนีๅ 
ขຌอดี ขຌอจ ากัด 

ํ. วัดควำมสำมำรถหนกำรคิด ชน รวบรวมควำมคิด
หหຌสมบูรณ์ กำรคิดวิครำะห์ กำรสังครำะห์  
ป็นตຌน 

๎. สะดวกละงำยตอกำรขียนค ำถำม 

๏. ผูຌตอบมีอิสระหนกำรสดงควำมคิดหในดดຌตใมทีไ 
๐. ปງองกันกำรดำดดຌดี 

ํ. วัดนืๅอหำดดຌจ ำกัด พรำะออกขຌอสอบดดຌนຌอยขຌอ   
 จึงดมครอบคลุมนืๅอหำทัๅงหมด 

๎. ตรวจขຌอสอบยำกละสียวลำมำก 

๏. กำรตอบขึๅนอยูกับควำมสำมำรถดຌำนภำษำ 

๐. กำรตรวจหหຌคะนนดมนนอน ขึๅนอยูกับผูຌตรวจ 



ํ์ 

 

ขຌอนะน าในการสรຌางขຌอสอบบบอัตนัย/ความรียง 
ํ. ขียนขຌอค ำถำมดดยหชຌภำษำทีไมีควำมหมำยชัดจน หำกค ำถำมดมชัดจน อำจท ำหหຌตอบผิด

นืไองจำกดมขຌำหจค ำถำม 

๎. ถำมฉพำะจำะจงหนสิไงหนึไงสิไงหดดดยฉพำะ ตตຌองดมจำะจงกินดปจนจ ำกัดกำรสดงควำมคิดหใน
ของผูຌตอบ 

๏. ค ำถำมควรก ำหนดลักษณะกำรตอบพืไอหหຌผูຌตอบขຌำหจวัตถุประสงค์ของผูຌออกขຌอสอบวำตຌองกำร
หหຌตอบอยำงดร ละพืไองำยตอกำรตรวจหหຌคะนน 

๐. ค ำถำมทีไตຌองกำรค ำตอบสัๅน ๆ จ ำนวนหลำยขຌอดีกวำค ำถำมทีไตຌองกำรค ำตอบยำว ๆ ตจ ำนวน
นຌอยขຌอ พรำะสำมำรถถำมนืๅอหำดดຌครอบคลุมมำกกวำ 

๑. ก ำหนดวลำกำรท ำตอบหหຌสมดุลกับนืๅอหำ คะนน ละกำรขียนอยำงพียงพอ 

๒. ดมควรปຂดดอกำสหหຌมีกำรลือกตอบป็นบำงขຌอ พรำะกำรตอบตำงขຌอกันอำจท ำหหຌกำรปรียบทียบ
ผลกำรทดสอบคลำดคลืไอนดดຌ 

ขຌอนะน าในการตรวจขຌอสอบบบอัตนัย/ความรียง  
จุดออนทีไส ำคัญของขຌอสอบบบอัตนัย/ควำมรียง คือ กำรตรวจหหຌคะนนขำดควำมนนอน พรำะ

ขึๅนอยูกับผูຌตรวจ ชน สภำพวดลຌอมหนกำรตรวจ ชวงวลำหนขณะตรวจ อำรมณ์ จตคติ ป็นตຌน พืไอกຌดข
จุดออนดังกลำว มีขຌอนะน ำ ดังนีๅ 

ํ. ควรจัดท ำขຌอฉลย หรือนวค ำตอบทีไถูกตຌองดวຌลวงหนຌำดดยอำจก ำหนดองค์ประกอบหนกำรตรวจ 
ชน องค์ประกอบกีไยวกับประดในกำรตอบทีไป็นนืๅอหำสำระส ำคัญ องค์ประกอบกำรหชຌภำษำ องค์ประกอบ
ดຌำนกำรจัดระบบควำมคิด/กำรรียบรียงควำมคิด ป็นตຌน ละก ำหนดคะนนตละองค์ประกอบหหຌชัดจน 

๎. กำรตรวจ ควรตรวจหหຌสรใจทีละขຌอ ชน ตรวจขຌอทีไ ํ กใหหຌตรวจขຌอทีไ ํ ของผูຌขຌำสอบทุกคน
ลຌวจึงริไมตรวจขຌอตอดป ทัๅงนีๅ พืไอหหຌกำรตรวจหนตละขຌอสำมำรถปรียบทียบกันดดຌ 

๏. ทบทวนกำรหหຌคะนนหนตละขຌอ หลังจำกทีไตรวจตละขຌอสรใจลຌวหหຌยຌอนกลับมำพิจำรณำ
คะนนอีกครัๅง พืไอหหຌมีควำมยุติธรรมมำกยิไงขึๅน 

๐. ตรวจดดยดมทรำบวำป็นค ำตอบของผูຌหดพืไอปງองกันอคติอันอำจกิดขึๅนมืไอรูຌวำหครป็นผูຌตอบ 

๏. การทดสอบการปฏิบัติ (Performance Test) ป็นครืไองมือหนึไงทีไสำมำรถทดสอบควำมรูຌ/
ควำมสำมำรถหนกำรปฏิบัติงำน ลักษณะงำนทีไตຌองอำศัยควำมช ำนำญงำน หรือควำมสำมำรถดຌำนทักษะ ดดยมี
นวทำงหนกำรด ำนินกำร ดังนีๅ 

 



ํํ 

 

๏.ํ ลักษณะงำนทีไหหຌปฏิบัติพืไอกำรทดสอบ มี ๏ ลักษณะ คือ 

ํ. งำนตำมบบผน (Work Sample) ป็นงำนทีไหหຌผูຌสอบปฏิบัติตำมตຌนบบหรือชิๅนงำน
ตัวอยำงทีไก ำหนดหหຌ 

๎. งำนบบจ ำลอง (Simulation) ป็นงำนทีไหหຌปฏิบัติตำมขຌอก ำหนดหรือรำยละอียดทีไ
ก ำหนดหหຌ รวมถึงกำรปฏิบัติตำมบทบำทสมมติ ดดยมุงนຌนหหຌผูຌสอบจ ำลองงำนตำมงืไอนดขทีไวำงป็นกรอบดวຌ 

๏. งำนหนสถำนกำรณ์จริง (Real Situation) ป็นงำนทีไหหຌปฏิบัติหนสภำวะวดลຌอมทีไป็นจริง 
รวมถึงกำรสรຌำงมบบ (Modeling) งำนหนลักษณะนีๅผูຌสอบตຌองสดงทุกอยำงทีไป็นจริง 

๏.๎ ขຌอก ำหนดหนกำรทดสอบควำมสำมำรถหนกำรปฏิบัติงำนพืไอหชຌป็นกรอบหนกำรวัดทีไส ำคัญทีไ
ควรระบุหรือจຌงหหຌผูຌสอบทรำบ ดดຌก 

ํี วลำ สถำนทีไ ทีไหชຌหนกำรสอบปฏิบัติ 
๎ี ลักษณะงำนทีไจะสอบหรืองืไอนดขของผลงำนทีไจะสงหรือตรวจหหຌคะนน 

๏ี ครืไองมือ/อุปกรณ์ หรือวัสดุทีไตຌองจัดตรียมหหຌผูຌสอบหรือหหຌผูຌสอบจัดตรียมมำ 
๐ี ขຌอหຌำม หรืออุปกรณ์ทีไดมอนุญำตหหຌหชຌ ิถຌำมีี 

๏.๏ กำรตรวจหหຌคะนน มีนวทำงด ำนินกำร ดังนีๅ 
ํ. กำรตรวจกระบวนกำร (Process/Procedure) ชน ขัๅนตอนกำรปฏิบัติ กำรหชຌครืไองมือ 

ป็นตຌน ดดยอำจจัดท ำรำยกำรพืไอตรวจสอบ (Checklist) 

๎. กำรตรวจผลงำน (Product) ชน กำรหหຌคะนนหนผลงำนทีไปรำกฏดดยพิจำรณำจำกงมุม
ตำง ๆ ชน ควำมถูกตຌอง ควำมสะอำด ควำมขใงรง กำรหชຌงำน ป็นตຌน 

หนทำงปฏิบัติมักจะหหຌคะนนบบมำตรประมินคำ (Rating Scale) พืไอตรวจพรำะหน 

กำรทดสอบกำรปฏิบัติ คุณภำพของงำนจะมีระดับตกตำงกัน บำงลักษณะสำมำรถนับป็นจ ำนวนลຌวหหຌ
คะนนดดຌ ตลักษณะงำนบำงอยำงอำจก ำหนดป็นระดับคะนน ชน ํ - ๑ คะนน ป็นตຌน 

๏. การสอบขงขันพืไอวัดความหมาะสมกับต าหนง 
กำรสอบขงขันพืไอวัดควำมหมำะสมกับต ำหนง ิคะนนตใม ํ์์ คะนนี ซึไงด ำนินกำรดดย

สวนรำชกำร ป็นกำรทดสอบพืไอวัดควำมหมำะสมกับต ำหนงทีไจะบรรจุละตงตัๅงดดยวิธีกำรสัมภำษณ์หรือ
วิธีอืไนพืไอประมินควำมหมำะสมกับต ำหนง ดดยอำจพิจำรณำจำกประวัติสวนตัว ประวัติกำรศึกษำ ประวัติ
กำรท ำงำน ประสบกำรณ์ ทวงทีวำจำ อุปนิสัย อำรมณ์ ทัศนคติ กำรปรับตัวขຌำกับผูຌรวมงำน สังคมละ
สิไงวดลຌอม ควำมคิดริริไมสรຌำงสรรค์ ปฏิภำณดหวพริบ บุคลิกภำพละพฤติกรรมของผูຌสอบขงขัน พืไอหหຌดดຌ
บุคคลทีไมีคุณธรรม จริยธรรม ควำมรูຌควำมสำมำรถ ทักษะ สมรรถนะ ละอืไน ๆ ทีไจ ำป็นส ำหรับต ำหนง 



ํ๎ 

 

ผูຌสอบผำนกำรสอบขงขันพืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทีไหชຌฉพำะต ำหนงจะตຌองดดຌคะนน  
ดมตไ ำกวำรຌอยละ ๒์ ละผูຌสอบผำนกำรสอบขงขันพืไอวัดควำมหมำะสมกับต ำหนงจะตຌองดดຌคะนนดมตไ ำกวำ
รຌอยละ ๒์ ทัๅงนีๅ ดดยหหຌค ำนึงถึงหลักวิชำกำรวัดผล 

นวทางการด านินการสอบขงขันพืไอวัดความหมาะสมกับต าหนง 
กำรสอบขงขันพืไอวัดควำมหมำะสมกับต ำหนงป็นกำรพิจำรณำบุคคลหนภำพรวมวำ หมำะสม

กับกำรด ำรงต ำหนงทีไจะปฏิบัติหรือดม ดดยพิจำรณำทัๅงจำกควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ทักษะ คุณลักษณะอืไน ๆ 
ดดยฉพำะคุณลักษณะดຌำนจิตหจ ชน จตคติ ควำมสนหจ บุคลิกภำพ คุณลักษณะทีไกีไยวกับคุณธรรมละ
จริยธรรม ฯลฯ 

ครืไองมือทีไใชຌวัดความหมาะสมกับต าหนง 
ครืไองมือทีไนิยมหชຌ ดดຌก กำรสัมภำษณ์ กำรทดสอบทำงจิตวิทยำหรือบบวัดบุคลิกภำพ กำรหชຌ

ทคนิคกำรประมินบบ ศูนย์ประมิน (Assessment Center) มีรำยละอียดดังนีๅ 
ํ. การสัมภาษณ์ ป็นครืไองมือทีไนิยมหชຌหนกำรประมินควำมหมำะสมกับต ำหนงมำกทีไสุด

พรำะกำรสัมภำษณ์ป็นกำรปຂดดอกำสหหຌผูຌสมัครละสวนรำชกำรหรือผูຌสัมภำษณ์ดดຌมีดอกำสพบปะละสนทนำกัน 
ดดยกำรสัมภำษณ์สำมำรถหชຌป็นครืไองมือประมินคุณลักษณะตำง ๆ ทีไครืไองมืออืไนอำจดมสำมำรถประมินดดຌ 
ชน คุณลักษณะทำงจิตหจ บุคลิกภำพ กิริยำทำทำง พฤติกรรมตำง ๆ ป็นตຌน ซึไงกำรสัมภำษณ์จะป็นครืไองมือ
ทีไดดຌรับกำรยอมรับหนงของควำมตรงละควำมทีไยงมำกนຌอยพียงหดนัๅนขึๅนอยู กับวิธีกำรละรูปบบทีไหชຌหน
กำรสัมภำษณ์ 

ปัจจัยทีไท ำหหຌกำรสัมภำษณ์ขำดควำมตรงละควำมทีไยง สรุปดดຌดังนีๅ 
 ํ. ขำดกำรวำงผนกำรสัมภำษณ์ ดดยฉพำะกำรตรียมค ำถำมทีไสอดคลຌองกับสิไงทีไตຌองกำร

ประมิน 

 ๎. หชຌวลำนຌอยกินดปหนกำรสัมภำษณ์ ท ำหหຌดมสำมำรถกใบรวบรวมขຌอมูลดดຌพียงพอหน 

กำรประมินคุณลักษณะ 

 ๏. ถำมค ำถำมอยำงดมมีจุดหมำย หรือถำมตำมอำรมณ์ควำมนึกคิด ค ำถำมคลุมครือดมตรง
วัตถุประสงค์ทีไตຌองกำรประมิน หรือหชຌค ำถำมทีไมีลักษณะคำดดำ 

 ๐. ผูຌสัมภำษณ์ประมินละสรุปผลกำรสัมภำษณ์อยำงรวดรใวกินดป 

 ๑. ขำดกำรอภิปรำยรวมกันหนกำรประมินผลหรือขำดกำรหหຌคะนนทีไป็นอกฉันท์ 



ํ๏ 

 

ดังนัๅน พืไอหหຌกำรสัมภำษณ์ป็นครืไองมือทีไมีควำมตรงละควำมทีไยงมำกขึๅนควรพัฒนำ 

กำรสัมภำษณ์หหຌมีควำมป็นระบบหรือมีดครงสรຌำงหนกำรด ำนินกำรละมีรูปบบกำรสัมภำษณ์ทีไชัดจนมำก
ยิไงขึๅน หรือทีไรียกวำ กำรสัมภำษณ์บบมีดครงสรຌำง (Structure Interview) 

ลักษณะส าคัญของการสัมภาษณ์บบมีครงสรຌาง 
 ํ. ถำมหนสิไงทีไกีไยวขຌองกับงำน (Job-related Questions) พืไอหหຌดดຌขຌอมูลกีไยวกับควำมรูຌ 

ทักษะ ควำมสำมำรถ ละคุณลักษณะอืไน ๆ ดดยป็นค ำถำมทีไมุงสืบคຌนหรือกใบขຌอมูลชิงพฤติกรรมทีไ สำมำรถ
สังกตละวัดดดຌ 

 ๎. ก ำหนดนวค ำถำมละค ำตอบ ดดยกำรถำมหนตละค ำถำมควรมีกำรตรียมนวค ำถำม
ละนวทำงตอบหรือนวทำงกำรประมินทีไมีกำรอธิบำยควำมหมำยละองค์ประกอบของกำรหหຌคะนนทีไ
ชัดจน 

 ๏. ฝຄกอบรมกรรมกำรสัมภำษณ์ พืไอหหຌกรรมกำรสัมภำษณ์ทรำบขัๅนตอนกำรปฏิบัติทัๅ งกอน
ละระหวำงชวงกำรประมินผลกำรสัมภำษณ์ ทัๅงหนดຌำนควำมสำมำรถหนกำรรับรูຌขຌอมูลตำง ๆ จำกผูຌ รับ 

กำรสัมภำษณ์ละประมินผลดดຌอยำงถูกตຌอง ดดຌก ทักษะกำรฟัง กำรถำม กำรสังกต ละกำรจดบันทึก 
ตลอดจนกำรควบคุมพฤติกรรมตนองหนกำรสัมภำษณ์ 

 ๐. จดบันทึกค ำตอบทีไดดຌรับจำกกำรสัมภำษณ์ ดดยนຌนกำรจดบันทึกขຌอมูลชิงพฤติกรรมพืไอ
หชຌป็นหลักฐำนหนกำรประมินคุณลักษณะ ซึไงสดถึงควำมยุติธรรม ควำมดปรงหสหนกำรประมิน 

รูปบบของกำรสัมภำษณ์บบมีดครงสรຌำง สรุปดดຌป็น ๐ รูปบบ ดังนีๅ 
 ํ. กำรสัมภำษณ์บบมุงนຌนคุณลักษณะทำงจิตหจ (Trait Interview) ป็นกำรสัมภำษณ์นຌน

กำรประมินคุณลักษณะทีไกีไยวกับลักษณะนิสัย อำรมณ์ จตคติ คำนิยมของผูຌรับกำรสัมภำษณ์ ชน 
คุณลักษณะทีไกีไยวกับกำรควบคุมอำรมณ์ จตคติ ฯลฯ 

ตัวอยำงค ำถำม : หำกคุณตຌองท ำงำนรวมกับบุคคลทีไดมมีหครหนส ำนักงำนชอบ คุณจะท ำอยำงดรหหຌสำมำรถ
ท ำงำนรวมกับขำดดຌอยำงรำบรืไน 

  ๎. กำรสัมภำษณ์บบสถำนกำรณ์ (Situational Interview/The Forward Looking Interview) 

ป็นกำรสัมภำษณ์ทีไมุงหหຌผูຌรับกำรสัมภำษณ์ตอบค ำถำมกีไยวกับสถำนกำรณ์สมมติทีไผูຌสัมภำษณ์ก ำหนดขึๅนดดย
สถำนกำรณ์สมมติดังกลำวมักจะป็นสถำนกำรณ์วิกฤตทีไมีดอกำสกิดขึๅนจริง หำกผูຌรับกำรสัมภำษณ์ขຌำมำ
ท ำงำนหนลักษณะดังกลำว ซึไงผูຌตอบมักจะน ำนวคิดละประสบกำรณ์ทีไมีอยูมำหชຌหนกำรตอบ กำรสัมภำษณ์
รูปบบนีๅหมำะสมส ำหรับหชຌประมินควำมสำมำรถหนดຌำนกำรบริหำรจัดกำร ชน กำรวำงผน กำรตัดสินหจ 
กำรกຌดขปัญหำ ภำวะผูຌน ำ กำรจูงหจคนอืไน ฯลฯ 



ํ๐ 

 

ตัวอยำงค ำถำม : สมมติ คุณพบวำประตูส ำนักงำนของคุณถูกบุคคลนิรนำมงัดงะ ละคุณป็นบุคคลรกทีไ
มำถึงละพบหตุกำรณ์ คุณจะจัดกำรปัญหำนีๅอยำงดร 

  ๏. กำรสัมภำษณ์บบคຌนหำประวัติ (Biographical Data Interview) ป็นกำรสัมภำษณ์ทีไมุง
น ำขຌอมูลกีไยวกับประวัติตำง ๆ ของผูຌรับกำรสัมภำษณ์ ชน ประวัติสวนตัว ประวัติกำรท ำงำน ป็นตຌน มำตัๅง
ค ำถำม นิยมหชຌพืไอคຌนหำขຌอมูลกีไยวกับคุณลักษณะดຌำนจุดมุงหมำยละรงจูงหจหนกำรท ำงำน  
ตัวอยำงค ำถำม : -หหຌคุณลำถึงปງำหมำยชีวิตกำรท ำงำนหรือสຌนทำงควำมกຌำวหนຌำหนอำชีพของคุณ  

-อะดรคือสิไงทีไหัวหนຌำของคุณจะตຌองท ำพืไอยับยัๅงกำรตัดสินหจลำออกของคุณ 

  ๐. กำรสัมภำษณ์บบสืบคຌนพฤติกรรมหนอดีต.(Behavioral.Event.Interview.(BEI)/ 

The Backward Looking Interview) ป็นกำรสัมภำษณ์ทีไยึดตำมหลักกำรวำ สิไงทีไจะท ำนำยอนำคตดดຌดีทีไสุด
คืออดีต หำกทรำบวำหนอดีตบุคคลมีพฤติกรรมชนหด ขำกในำจะสดงพฤติกรรมนัๅน ๆ ออกมำอีกหนอนำคต
ลักษณะค ำถำมจะมุงหหຌผูຌรับกำรสัมภำษณ์ยกตัวอยำงพฤติกรรมกำรท ำงำนหนอดีตทีไสดงถึงควำมส ำรใจ 
ควำมลຌมหลว ฯลฯ ดดยหชຌหลักค ำถำมสืบคຌนพฤติกรรมพืไอหหຌดดຌขຌอมูลกีไยวกับ ST๑R ซึไงประกอบดຌวย
สถำนกำรณ์หรือกิจกรรม (Situation/Task) ทีไกิดขึๅน กำรกระท ำ (Action) ทีไตอบสนองออกดป ละผลลัพธ์ 
(Result) ทีไกิดขึๅนวำป็นอยำงดร 

ตัวอยำงค ำถำม : กรุณำลำหหຌฟังถึงสถำนกำรณ์ควำมลຌมหลวทีไคุณประสบมำวำคืออะดร มีหครกีไยวขຌองหน
สถำนกำรณ์นัๅนบຌำง (Situation/Task) คุณท ำอยำงดร (Action) ผลลัพธ์ทีไดดຌคืออะดร (Result) 

กำรตรียมกำรสัมภำษณ์ ป็นสิไงส ำคัญส ำหรับกำรสัมภำษณ์ซึไงตຌองอำศัยควำมขຌำหจละ
ควำมรอบคอบหนกำรปฏิบัติงำน นืไองจำกมีองค์ประกอบของกำรสัมภำษณ์ทีไมีควำมกีไยวนืไองกัน ละมี
บทบำททีไจะท ำหหຌกำรสัมภำษณ์มีควำมทีไยงตรงละชืไอถือดดຌ องค์ประกอบทีไส ำคัญ ดดຌก 

 ํ. กรรมกำรสัมภำษณ์ 
     ํ.ํ สวนรำชกำรควรลือกกรรมกำรสัมภำษณ์ดดยพิจำรณำถึงควำมรูຌละประสบกำรณ์

ของกรรมกำรกีไยวกับกำรสัมภำษณ์ละงำนทีไปฏิบัติ ถຌำหำกดมสำมำรถจัดหำกรรมกำรทีไมีคุณสมบัติดังกลำวดดຌ
ควรจัดหำผูຌมีคุณสมบัติหกลຌคียงมำกทีไสุดลຌวหำวิธีสริมสรຌำงควำมรูຌพืไอหหຌสำมำรถสัมภำษณ์ดดຌ ชน จัดตรียม
คูมือกำรสัมภำษณ์ หรืออกสำรขຌอมูลกีไยวกับต ำหนงงำนทีไจะสัมภำษณ์พืไอหหຌกรรมกำรสัมภำษณ์ดดຌตรียมตัว
หนกำรสัมภำษณ์ ป็นตຌน 

ํ.๎ กรรมกำรสัมภำษณ์ดมมีกฎกณฑ์ตำยตัววำจะตຌองมีจ ำนวนทำหดจึงจะดีทีไสุดตควร
พิจำรณำหนดຌำนองค์ประกอบ คือ ควรประกอบดปดຌวยบุคคลดังตอดปนีๅ 

 



ํ๑ 

 

-คผ้ຌทีไีีควาีร้ຌละประสบการล์กีไยวกับการสัีภาะล์ 
-คผ้ຌทีไีีควาีร้ຌละประสบการล์กีไยวกับต าหนงงานทีไจะสัีภาะล์้ยตรง 
ทัๅงนีๅ คผ้ຌรับผิ้ชอบหนการ้ านินการสัีภาะล์ควรจั้ตรียีอกสารกีไยวกับ

รายละอีย้ของต าหนงทีไจะสัีภาะล์คชนคหนຌาทีไควาีรับผิ้ชอบคลักะละงานทีไตຌองการหหຌปฏิบัติค
รายละอีย้กีไยวกับผ้ຌสีัครคกลฑ์การพิจารลาประีินคก าหน้การตางคโคป็นตຌนคละจຌงหหຌกรรีการทราบ
ลวงหนຌาพืไอตรียีตัว 

๎.คผ้ຌรับผิ้ชอบการ้ านินการสัีภาะล์ 

๎.ํคตຌองจั้จ านวนผ้ຌรับการสัีภาะล์หหຌพอหีาะกับจ านวนกรรีการละวลาหน  

การสัีภาะล์ 
๎.๎คตຌองจຌงรายละอีย้กีไยวกับต าหนงทีไจะสัีภาะล์ควันควลาคละส านทีไสัีภาะล์

หหຌผ้ຌรับการสัีภาะล์ทราบลวงหนຌา 

๎.๏คหหຌการตຌอนรับอยางป็นีิตรละชีๅจงท าควาีขຌาหจกับผ้ຌรับการสัีภาะล์กีไยวกับ
วิธีการละก าหน้การตางคโคพืไอสริีสรຌางภาพลักะล์ทีไ้ีหหຌกับสวนราชการหนอีกทางหนึไง 

๏.คส านทีไสัีภาะล์คควรจั้ตรียีดวຌลวงหนຌา้ังนีๅ 
๏.ํคหຌองสัีภาะล์ควรป็นหຌองทีไีิ้ชิ้คป็นสั้สวนคละปราศจากสียงรบกวน 

๏.๎คควรีีหຌองส าหรับหหຌผ้ຌรับการสัีภาะล์พักคพืไอฟังการชีๅจงหรือรอกอนขຌารับคคคคค
การสัีภาะล์ 

๏.๏คหຌองประชุีกรรีการสัีภาะล์คส าหรับหหຌกรรีการสัีภาะล์ด้ຌประชุีท าควาีขຌาหจ
รวีกันกีไยวกับขัๅนตอนควิธีการคนวทางปฏิบัติคตลอ้จนกลฑ์การพิจารลาประีินซึไงอาจป็นหຌอ ง้ียวกับ
หຌองสัีภาะล์กใด้ຌ 

 การก าหน้นืๅอหาการสัีภาะล์คสาีาร กระท าด้ຌ้ยการศึกะาละวิคราะห์ขຌอี้ลกีไยวกับ
ต าหนงงานทีไจะสัีภาะล์คหนຌาทีไควาีรับผิ้ชอบคลักะละงานทีไปฏิบัติคพืไอก าหน้คุลลักะละหรือสีรร นะ
ทีไตຌองการคละจั้ประชุีคละผ้ຌช านาญงานคหรือกรรีการสัีภาะล์พืไอก าหน้นืๅอหาการสัีภาะล์หหຌป็นดปหน
ีาตรฐานละทิศทาง้ียวกัน 

สิ่งท่ีควรปฏิบัติ฿นการด านินการสัมภาษณ์ 
ํ.คกลาวตຌอนรับผ้ຌรับการสัีภาะล์อยางอบอุนคสุภาพคหหຌกียรติ 
๎.คกลาว ึงวัต ุประสงค์ของการสัีภาะล์ 
๏.คริไีตຌนการสัีภาะล์้ຌวยค า าีงายคโคพืไอสรຌางควาีคุຌนคย 



ํ๒ 

 

๐. หชຌค ำถำมทีไกีไยวขຌองกับงำนหรือคุณลักษณะทีไตຌองกำรประมิน 

๑. ลือกหชຌภำษำทีไงำย กะทัดรัด ถำมทีละประดใน 

๒. หชຌค ำถำมปลำยปຂด ชน อะดร อยำงดร ท ำดม พรำะหตุหด ป็นตຌน 

๓. หชຌค ำถำมสืบคຌน (Probing Questions) กรณีทีไตຌองกำรขຌอมูลพิไมติม ชน ชวยอธิบำย
หหຌชัดจน หมำยควำมวำอยำงดร ป็นตຌน 

๔. กรณีทีไตอบดมตรงค ำถำม หรือขຌำหจควำมหมำยพียงบำงสวนอำจหหຌสรุปหนสิไงทีไผูຌรับ
กำรสัมภำษณ์พูด กำรถำมซๅ ำ หรือกำรตัๅงค ำถำมหหม 

๕. สดงควำมสนหจ หสหจ ฟังหนสิไงทีไผูຌรับกำรสัมภำษณ์พูด ตอบสนองดຌวยภำษำทำทำง
หรือค ำพูดทีไหมำะสม 

ํ์. ตัๅงหจฟังพืไอจับประดในส ำคัญหนสิไงทีไผูຌรับกำรสัมภำษณ์พูด 

ํํ. พูดหหຌนຌอยกวำฟัง ดดยพูดประมำณ ๎์% ละฟังประมำณ ๔์% 

ํ๎. จดบันทึกขຌอมูลชิงพฤติกรรมดดยยึดหลัก STAR (จดสถำนกำรณ์/หตุกำรณ์  
กำรกระท ำละผลลัพธ์ทีไกิดขึๅนี 

ํ๏. สังกตบุคลิกภำพ นๅ ำสียง ทำทำง อำกัปกิริยำ กำรตงกำยของผูຌรับกำรสัมภำษณ ์

ํ๐. กลำวปຂดกำรสัมภำษณ์ดดยกลำวขอบคุณผูຌรับกำรสัมภำษณ์  

ํ๑. ยึดหลักฉันทำมติหนกำรประมินผลกำรสัมภำษณ์ 
  สิไงทีไเมควรปฏิบัติในการด านินการสัมภาษณ์ 

ํ. ศึกษำประวัติสวนตัวพืไอหำควำมประทับหจสวนตัวทีไดมกีไ ยวกับงำน ชน ประวัติ
กำรศึกษำวำจบจำกสถำบันหด หรือป็นคนพืๅนพจำกทีไหด 

๎. หชຌค ำถำมยัไวยุ หรือขมขู 
๏. ถำมรืไองสวนตัวหรืออำจกอหหຌกิดควำมขัดยຌง ชน สถำนภำพสมรส กำรมือง ศำสนำ 

ชืๅอชำติ พศ ป็นตຌน 

๐. ขัดจังหวะผูຌรับกำรสัมภำษณ์หนขณะทีไก ำลังพูด 

๑. อบรมหรือสัไงสอนผูຌรับกำรสัมภำษณ์มืไอหในวำตอบผิดหรือดมตรงกับค ำถำม 

๒. จดบันทึกทุกค ำพูดหรือสนหจตจดบันทึกจนลืมตอบสนองตอผูຌรับกำรสัมภำษณ์ 

๓. พูดดทรศัพท์สวนตัวหนขณะสัมภำษณ์ 

๔. มืไอมีควำมหในดมตรงกันระหวำงกรรมกำรสัมภำษณ์ หชຌวิธีกำรหำขຌอยุติดຌวยกำรหำรฉลีไย
คะนนดดยดมฟังควำมหในหรือหตุผลของผูຌอืไน 



ํ๓ 

 

๎. การทดสอบทางจิตวิทยาหรือบบวัดบุคลิกภาพ ป็นกำรหชຌครืไองมือวัดทำงจิตวิทยำพืไอ
ประดยชน์หนกำรประมินควำมหมำะสมของบุคคลหนกำรด ำรงต ำหนง กำรทดสอบทำงจิตวิทยำชวยหหຌดดຌ
ขຌอมูลทีไชัดจนขึๅนกีไยวกับคุณลักษณะของบุคคลทีไดมอำจวัดดดຌดดยตรงจำกครืไองมืออืไน ๆ 

ลักษณะกำรหชຌครืไองมือควรหชຌป็นครืไองมือประกอบกับกำรประมินดຌวยครืไองมืออืไน ๆ ชน หชຌ
ป็นขຌอมูลประกอบกำรสัมภำษณ์ พืไอคຌนหำขຌอมูลพิไมติมของบุคคล หรือพืไอยืนยันกำรตัดสินหจประมิน
บุคคล ดมควรหชຌดดยกำรปลงป็นคะนนหรือหชຌป็นกณฑ์ตัดสิน ิผำน-ดมผำนี 

การทดสอบบุคลิกภาพ 

ค ำวำ บุคลิกภำพ ตำมควำมหมำยทำงจิตวิทยำ หมำยถึง ลักษณะฉพำะของบุคคลซึไงป็น
สิไงบงชีๅลักษณะทีไป็นบบผนของบุคคลละป็นสิไงทีไก ำหนดลักษณะกำรมีปฏิสัมพันธ์กับสิไงวดลຌอมหรือ
สถำนกำรณ์ของบุคคล 

บุคลิกภำพ จึงหมำยควำมรวมถึงควำมคิด ควำมรูຌสึก ละพฤติกรรมทีไผสมผสำนกันอยูหนตละ
บุคคล นักจิตวิทยำชืไอวำ พฤติกรรมของตละบุคคลสำมำรถปรปลีไยนดดຌตำมสถำนกำรณ์ตกใมีควำมคงสຌน
คงวำของกำรสดงพฤติกรรมหนระดับหนึไงทีไพอจะสังกตดดຌ ซึไงท ำหหຌสำมำรถจ ำนกออกป็นลักษณะนิสัยหรือ
บุคลิกภำพของบุคคลดดຌ ชน ลักษณะบุคลิกภำพบบปຂดผย ป็นมิตร กใบตัว ประนีประนอม ป็นตຌน 

หนกำรลือกสรรบุคคลอำจหชຌกำรทดสอบบุคลิกภำพป็นครืไองมือหนึไงรวมกับครืไองมืออืไน ๆ พืไอ
ท ำนำยพฤติกรรมละควำมหมำะสมกับกำรปฏิบัติงำนดดຌ ชน ต ำหนงนักประชำสัมพั นธ์ ตຌองกำร
ผูຌปฏิบัติงำนทีไมีลักษณะบุคลิกภำพบบปຂดผย มีควำมป็นมิตร ชอบขຌำสังคม หนขณะทีไบำงต ำหนง ชน 
พทย์ พยำบำล ต ำรวจ หรือพนักงำนควบคุมกำรจรำจรทำงอำกำศ ตຌองกำรผูຌปฏิบัติงำนทีไมีลักษณะบุคลิกภำพ
บบจัดกำรกับควำมครียดหนกำรท ำงำนดดຌดี ป็นตຌน 

กำรทดสอบบุคลิกภำพอำจบงดดຌป็น ๎ ประภท คือ 

ํ. กำรทดสอบดดยหชຌทคนิคกำรฉำยออก (Projective Techniques) คือกำรทดสอบบุคลิกภำพ
ดดยกำรหชຌสิไงรຌำทีไมีลักษณะคลุมครือซึไงอำจป็นรูปภำพบุคคลหรือทิวทัศน์ ผูຌรับกำรทดสอบตຌองบรรยำยสิไงทีไ
ตนหในหรือสิไงทีไตนคิดวำก ำลังจะกิดขึๅนหนภำพนัๅน สมมติฐำนกำรทดสอบ คือ วิธีทีไบุคคลมองหในละ
ตีควำมหมำยของนืๅอหำกำรทดสอบนัๅนจะสะทຌอนบุคลิกภำพของบุคคลนัๅน นืๅอหำของสิไงทีไทดสอบ
ปรียบสมือนฉำกหรือจอทีไผูຌรับกำรทดสอบจะดดຌฉำยกระบวนกำรคิด ควำมตຌองกำร ควำมกังวลหจ ละ
ควำมขัดยຌงของตนออกมำ จุดดนของทคนิคนีๅ คือ ดมท ำหหຌผูຌรับกำรทดสอบรูຌสึกฉลียวหจถึงสิไงทีไตอบสนอง
ออกดปจึงท ำหหຌมีประสิทธิภำพหนกำรประมินบุคลิกภำพดดຌป็นอยำงดี บบทดสอบทีไมีชืไอสียง ดดຌก 
Rorschach Inkblot Test ละ Thematic Apperception Test (TAT) 



ํ๔ 

 

๎. กำรทดสอบดดยหชຌบบส ำรวจบุคลิกภำพ ป็นกำรหหຌผูຌรับกำรทดสอบอำนขຌอควำมหน
บบทดสอบลຌวพิจำรณำวำตนองมีลักษณะตรงกับขຌอควำมนัๅนหรือดม ผูຌรับกำรทดสอบจึงจ ำป็นตຌองประมิน
ละรำยงำนควำมรูຌสึกละกำรกระท ำของตนอง ค ำตอบทีไดดຌจะถูกน ำมำหหຌคะนนละปลผลตำมกณฑ์ทีไ
ก ำหนดดวຌ บบทดสอบบุคลิกภำพชนิดนีๅจะมีกำรสรຌำงอยำงป็นระบบ มีดครงสรຌำงของสิไงทีไจะประมินอยำง
ชัดจน กำรหหຌคะนนมีควำมป็นมำตรฐำน บบทดสอบทีไมีชืไอสียง ดดຌก The Sixteen Personality 

Factor, California Psychological Inventory, NEO Five Factor Inventory 

ขຌอควรค ำนึงหนกำรทดสอบบุคลิกภำพพืไอลือกสรรบุคคล มีดังนีๅ 
ํ. ธรรมชำติของลักษณะงำน งำนหนตละต ำหนงจ ำป็นตຌองหชຌผูຌปฏิบัติงำนทีไมีควำมรูຌ 

ควำมสำมำรถ ละบุคลิกภำพทีไตกตำงกัน กำรลือกหชຌกำรทดสอบบุคลิกภำพประภทหดตຌองค ำนึงถึงควำมจ ำป็น
ทีไตຌองหชຌ ตัวอยำงชน ลักษณะงำนบำงอยำงทีไตຌองกำรผูຌมีควำมรูຌควำมสำมำรถทำงทคนิคสูงหรือป็นงำนทีไมี
กำรก ำหนดขัๅนตอนหรือกระบวนกำรท ำงำนอยำงชัดจนนนอน ดมสำมำรถปฏิบัตินอกกรอบดดຌ ชน งำนทำงชำง 
ลักษณะงำนชนนีๅควำมจ ำป็นหนกำรทดสอบบุคลิกภำพอำจลดนຌอยลงดป ตลักษณะงำนบำงอยำงบุคลิกภำพมี
ควำมส ำคัญละจ ำป็นหนกำรท ำงำน ชน นักกำรทูต นักบริหำร ป็นตຌน อำจจ ำป็นตຌองมีกำรทดสอบบุคลิกภำพ
รวมดຌวย 

๎. กำรก ำหนดนิยำมบุคลิกภำพทีไหชຌหนกำรลือกสรรบุคคล หนกำรประมินบุคคล หำกดมสำมำรถ
ก ำหนดดดຌวำตຌองกำรผูຌปฏิบัติงำนทีไมีบุคลิกภำพอยำงดร กำรทดสอบบุคลิกภำพกใจะป็นดปอยำงดรຌทิศทำงละ
จุดหมำย ผูຌรับผิดชอบหนดຌำนกำรลือกสรรบุคคลจึงควรก ำหนดวำหนต ำหนงงำนทีไจะประมินนัๅนตຌองกำร
ผูຌปฏิบัติงำนทีไมีบุคลิกภำพอยำงดร ดมควรลือกหชຌกำรทดสอบบุคลิกภำพพรำะมีผูຌนะน ำวำทดสอบลຌวดี 
นอกจำกนีๅ หนกำรก ำหนดคุณลักษณะทีไตຌองกำรประมินหนหัวขຌอทีไกีไยวกับบุคลิกภำพดมควรก ำหนดตพียงวำ 
ตຌองกำรผูຌทีไมีบุคลิกภำพดี กำรก ำหนดตพียงทำนีๅจะท ำหหຌยำกตอกำรด ำนินกำรหหຌส ำรใจ ดังนัๅน จึงควรหชຌ
วิธีกำรวิครำะห์งำนอยำงป็นระบบพืไอท ำหหຌทรำบถึงคุณลักษณะของบุคคลทีไตຌองกำรอยำงนชัดกอน
กำรลือกหชຌกำรทดสอบบุคลิกภำพ 

๏. กำรลือกหชຌครืไองมือหนกำรทดสอบบุคลิกภำพ จะหหຌขຌอมูลกีไยวกับลักษณะของผูຌรับกำรทดสอบ
ดดຌอยำงชืไอถือดดຌกใตอมืไอมีกำรหชຌครืไองมือทดสอบทีไมีคุณภำพดี นวทำงกำรลือกหชຌครืไองมือควรพิจำรณำหน 
๎ ประดใน คือ 

 ๏.ํ ครืไองมือหรือบบทดสอบนัๅน ๆ สำมำรถหหຌขຌอมูลทีไสอดคลຌองกับควำมตຌองกำรของ 
กำรประมินหรือดม 



ํ๕ 

 

 ๏.๎ คุณภำพของครืไองมือ ทัๅงหนดຌำนควำมทีไยงละควำมตรง กรณีป็นบบทดสอบทีไผลิต
หนชิงพำณิชย์ ผูຌผลิตตຌองสดงขຌอมูลดຌำนคุณภำพของบบทดสอบอยำงชัดจน กรณีป็นบบทดสอบทีไ  
สวนรำชกำรหรือหนวยงำนทีไท ำหนຌำทีไผลิตขึๅน ควรตຌองมีกำรประมินคุณภำพของบบทดสอบกอนทีไจะ
น ำมำหชຌ 

๏. การใชຌทคนิคการประมินบบ ศูนย์ประมิน (Assessment Center) หรือ ACM ป็น
วิธีกำรประมินบุคคลทีไประกอบดຌวยชุดกิจกรรมทีไดดຌมำตรฐำน ดดยยึดหลักกำรประมินบุคคลหนองค์รวม 
(Whole-person Assessment) ปัจจุบันดดຌมีกำรน ำทคนิคกำรประมินบบ ศูนย์ประมิน มำหชຌหน
กิจกรรมกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลดຌำนตำง ๆ สรุปดดຌ ๐ กิจกรรม คือ กำรลือกสรรบุคคลขຌำสูต ำหนง  
กำรประมินศักยภำพพืไอลืไอนต ำหนง กำรพัฒนำบุคคลพืไอวำงผนสืบทอดต ำหนง ละกำรพัฒนำบุคลำกร 

องค์ประกอบของทคนิคกำรประมินบบ ศูนย์ประมิน  
 ํ. กำรวิครำะห์งำน (Job Analysis) ของต ำหนงทีไตຌองกำรประมิน ผลของกำรวิครำะห์งำน

จะท ำหหຌทรำบวำต ำหนงทีไตຌองกำรประมินนัๅน ผูຌปฏิบัติงำนตຌองมีคุณลักษณะอยำงดรบຌำง 
 ๎. หลำกวิธี (Multiple Techniques) ดดยกำรหชຌวิธีกำรหลำย ๆ วิธีรวมกันหนกำรประมิน

บุคคลพืไอหหຌครอบคลุมทัๅงหนดຌำนควำมรูຌ ควำมขຌำหจ (Cognitive) ควำมรูຌสึก (Affective) ละทักษะ
ควำมช ำนำญตำง ๆ (Psychomotor) ชน กำรสอบขຌอขียน กำรสัมภำษณ์ สถำนกำรณ์จ ำลอง กำรทดสอบ
บุคลิกภำพ กำรจัดฟງมงำน ป็นตຌน 

 ๏. หลำยผูຌประมิน (Multiple Assessors) คือกำรหชຌผูຌประมินหลำยคนพืไอสังกตละ
ประมินผูຌรับกำรประมิน 

 ๐. กำรฝຄกอบรมผูຌประมิน (Assessor Training) ผูຌทีไจะท ำหนຌำทีไป็นผูຌประมินหนกิจกรรม
ทคนิคนีๅ ควรป็นผูຌทีไมีควำมสำมำรถหนกำรสังกต ขຌำหจขัๅนตอน วิธีกำร ลักษณะของครืไองมือทีไหชຌ ละ
ลักษณะของพฤติกรรมทีไตຌองกำรประมินอยำงชัดจนละมีควำมช ำนำญหนกำรประมิน 

 ๑. กำรหชຌสถำนกำรณ์จ ำลอง (Simulations) ดดยกำรจัดกิจกรรมทีไมีควำมคลຌำยคลึงละมี
ควำมหมือนจริงกับสภำพกำรณ์กำรท ำงำนจริง กำรหชຌสถำนกำรณ์จ ำลองจัดวำป็นหัวหจของวิธีกำรประมิน
ทัๅงหมด นืไองจำกป็นวิธีทีไสำมำรถกระตุຌนหหຌผูຌรับกำรประมินสดงพฤติกรรมทีไป็นธรรมชำติละสดง
ควำมป็นตัวของตัวองดดຌดีทีไสุด 

 ๒. กำรประมินดดยภำพรวมของกลุมผูຌประมิน (Overall Assessment Rating) กำรประมิน
สำมำรถบงดดຌป็น ๏ ระยะ คือ 



๎์ 

 

ระยะรก ผูຌประมินตละคนยกกันสังกตละบันทึกพฤติกรรมบงชีๅ ตละคุณลักษณะทีไ
ตຌองกำรประมินบบอกทศ 

ระยะทีไสอง ผูຌประมินจะรวมกันหหຌคะนนของผูຌรับกำรประมินรำยคุณลักษณะ 

ระยะทีไสำม ผูຌประมินจะรวมกันประมินหนภำพรวมของผูຌรับกำรประมินตละคน 

 ลักษณะกิจกรรมทีไดมถือวำป็นทคนิคกำรประมินบบ ศูนย์ประมิน 

ํ. หชຌกำรสัมภำษณ์พียงอยำงดียว 

๎. มีกิจกรรมกำรประมินพียงวิธีดียว 

๏. หชຌผูຌประมินพียงคนดียว มຌวำจะหชຌหลำย ๆ ทคนิควิธีกใตำม 

๐. มีหลำยทคนิควิธี มีผูຌประมินหลำยคน ตดมมีกำรอภิปรำยกลุมพืไอประมวลผลสรุป
คะนน 

ควำมหมำะสมหนกำรน ำทคนิคกำรประมินบบ ศูนย์ประมิน ดปหชຌหนกำรลือกสรร
บุคคลป็นทคนิคทีไมีประสิทธิภำพสูงหนกำรลือกสรรบุคคลทัๅงหนดຌำนควำมทีไยงละควำมตรง พรำะมีกำรหชຌ
ครืไองมือหลำยชนิด ตนืไองจำกหนกำรด ำนินกำรตຌองมีกิจกรรมตำง ๆ มำก ตຌองอำศัยผูຌประมินทีไดดຌรับ  

กำรฝຄกฝนมำอยำงดี กำรประมินตຌองหชຌวลำคอนขຌำงมำก ละมีคำหชຌจำยคอนขຌำงสูง จึงหมำะกับต ำหนงทีไมี
ผูຌรับกำรประมินจ ำนวนนຌอย ละป็นต ำหนงทีไสวนรำชกำรพิจำรณำลຌววำมีควำมส ำคัญตอผลกำรปฏิบัติงำน
ของสวนรำชกำรหนอนำคต 

การก าหนดครืไองมือพืไอใชຌในการลือกสรรบุคคล 

หนกำรลือกสรรบุคคลพืไอปฏิบัติงำนหนต ำหนงทีไสรรหำ สิไงส ำคัญทีไสวนรำชกำรควรด ำนินกำร
กใคือ กำรวิครำะห์งำนทีไตຌองปฏิบัติของต ำหนงทีไจะสรรหำ ซึไงกำรวิครำะห์งำน หมำยถึง กำรด ำนินกำรกใบ
รวบรวมขຌอมูลกีไยวกับลักษณะทีไส ำคัญละจ ำป็นกีไยวกับกำรปฏิบัติงำนของต ำหนง ดดยกำรกใบรวบรวม
ขຌอมูลกีไยวกับ 

ํ. กิจกรรมตำง ๆ ของงำน วิธีกำรปฏิบัติ ระยะวลำกำรปฏิบัติงำนของต ำหนง 
๎. อุปกรณ์หรือครืไองมือทีไหชຌหนกำรปฏิบัติงำน 

๏. สภำพวดลຌอมกำรปฏิบัติงำนตำง ๆ ชน สภำพวดลຌอมทำงกำยภำพ ก ำหนดกำร
ปฏิบัติงำน ป็นตຌน 

ทัๅงนีๅ กำรวิครำะห์งำนสำมำรถกระท ำดดຌหลำยวิธี ชน กำรสัมภำษณ์ กำรท ำบบส ำรวจกีไยวกับงำน 
กำรวิครำะห์หตุกำรณ์ส ำคัญ หรือพฤติกรรมกำรปฏิบัติงำนทีไกิดขึๅนจริง ป็นตຌน ซึไงมืไอดดຌขຌอมูลกีไยวกับ
กิจกรรม ลักษณะงำนลຌว กใจะสำมำรถก ำหนดคุณลักษณะของบุคคล อันประกอบดຌวย ควำมรูຌ (Knowledge) 



๎ํ 

 

ทักษะ (Skills) ควำมสำมำรถ (Abilities) ละคุณลักษณะอืไน ๆ (Other Characteristics) ทีไจ ำป็นตอกำรปฏิบัติงำน
หนต ำหนง รียกดดยยอวำ KSAOs หรือ สมรรถนะ (Competencies) ลຌวจึงน ำขຌอมูลคุณลักษณะของ
บุคคลมำก ำหนดรูปบบกำรวัดละกำรลือกครืไองมือทีไหชຌหนกำรลือกสรรบุคคลตอดป 

การวัดคุณลักษณะของบุคคล 

มืไอสวนรำชกำรดดຌวิครำะห์งำนละก ำหนดคุณลักษณะของบุคคลลຌว กำรวัดคุณลักษณะของ
บุคคลอำจบงกำรวัดป็น ๏ ดຌำน ดังนีๅ 

ํ. กำรวัดดຌำนพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) ป็นกำรวัดควำมรูຌหนนืๅอหำตำง ๆ ทีไป็นผล 

มำจำกกำรรียนรูຌ หรือพฤติกรรมดຌำนควำมคิด อันป็นควำมสำมำรถทำงสมอง ซึไงมีอยูดຌวยกัน ๒ ระดับ ดังนีๅ 
ํ.ํ ควำมรูຌหรือควำมจ ำ (Knowledge/Memory) ป็นควำมสำมำรถหนกำรระลึก (Recall) 

สิไงทีไดดຌรียนรูຌมำหรือประสบกำรณ์ทีไดดຌจำกสภำพวดลຌอม 

ํ.๎ ควำมขຌำหจ (Comprehension) ป็นควำมสำมำรถหนกำรจับประดใน อธิบำยกำรดยง
ควำมหมำยของรืไองรำวควำมคิดตำง ๆ 

ํ.๏ กำรน ำดปหชຌ (Application) ป็นกำรน ำควำมรูຌ ประสบกำรณ์ดปหชຌหหຌกิดประดยชน์หรือ
กຌดขปัญหำตำง ๆ 

ํ.๐ กำรวิครำะห์ (Analysis) ป็นควำมสำมำรถหนกำรยกยะรืไองรำวของหตุกำรณ์ลຌว
ตกยอยป็นรำยละอียดทีไหในถึงควำมสัมพันธ์ หรือสำหตุละผลทีไกิดขึๅนดดຌ 

ํ.๑ กำรสังครำะห์ (Synthesis) ป็นควำมสำมำรถหนกำรผสมผสำนสิไงยอย ๆ ของรืไองหหຌ
ป็นรืไองดียวกัน ดดยมีกำรคิดริริไมดัดปลงละปรับปรุง 

ํ.๒ กำรประมินคำ (Evaluation) ป็นควำมสำมำรถหนกำรวินิจฉัยละตีรำคำของรืไองรำว
หตุกำรณ์อยำงมีหลักกณฑ ์

๎. กำรวัดดຌำนทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) ป็นกำรวัดทักษะ ควำมช ำนำญหรือพฤติกรรม
ดຌำนกำรปฏิบัติ ซึไงป็นผลจำกกำรน ำควำมรูຌสูกำรปฏิบัติจนกิดควำมช ำนำญ ชน ทักษะทำงชำง ทักษะ
คอมพิวตอร์ ทักษะกำรหชຌครืไองมือ อุปกรณ์ตำง ๆ ป็นตຌน 

๏. กำรวัดดຌำนจิตพิสัย (Affective Domain) ป็นกำรวัดคุณลักษณะดຌำนควำมรูຌสึก ชน จตคติ 
ควำมสนหจ บุคลิกภำพ คุณลักษณะทีไกีไยวกับคุณธรรมละจริยธรรม ป็นตຌน 

ทัๅงนีๅ ควรวัดหหຌครอบคลุมคุณลักษณะทีไตຌองกำรวัดทัๅง ๏ ดຌำนนีๅ หนสัดสวนทีไหมำะสมละ
สอดคลຌองกับควำมจ ำป็น ดมควรลือกหชຌพียงกำรวัดดຌำนหดดຌำนหนึไงพียงอยำงดียว ชน กำรหชຌบบทดสอบ
พืไอวัดคุณลักษณะดຌำนพุทธิพิสัยพียงอยำงดียว พรำะอำจป็นกำรวัดทีไดมครอบคลุมคุณลักษณะทีไก ำหนดดวຌ 



๎๎ 

 

กำรสรรหำละลือกสรรบุคคลขຌำรับรำชกำร ป็นกระบวนกำรทีไมีควำมส ำคัญกีไยวนืไองสัมพันธ์กัน
ละสงผลตอควำมส ำรใจหนกำรสรรหำบุคคลขຌำรับรำชกำร กำรด ำนินกำรหนตละกระบวนกำรจึงตຌองกระท ำ
อยำงรอบคอบ ระมัดระวังละอำหจหส ทัๅงนีๅ มຌวำกำรสรรหำละลือกสรรบุคคลจะมีควำมส ำคัญตอกำรดดຌ
บุคลำกรทีไมีคุณภำพขຌำมำปฏิบัติงำนหนสวนรำชกำร ตกใดมหชปัจจัยส ำคัญทีไสุดทีไจะท ำหหຌสวนรำชกำรสำมำรถ
ปฏิบัติงำนดดຌอยำงมีประสิทธิภำพ ดดยยังขึๅนอยูกับปัจจัยอืไน ๆ หลำยประกำร ชน ผูຌบังคับบัญชำ ผูຌรวมงำน 
ระบบกำรท ำงำนภำยหน กำรพัฒนำบุคลำกร สภำพวดลຌอม ขวัญละก ำลังหจหนกำรปฏิบัติงำน ป็นตຌน  
กำรสรรหำละลือกสรรบุคคลทีไมีประสิทธิภำพนัๅนถือป็นกำรริไมตຌนทีไดี ทีไสำมำรถลือกดดຌคนดี คนกงมำ
ปฏิบัติงำน ตสวนรำชกำรตຌองค ำนึงถึงกำรจัดระบบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลดຌำนอืไน ๆ หหຌมีคุณภำพ พืไอหหຌ
สำมำรถรักษำคนดี คนกงหหຌปฏิบัติงำนกับสวนรำชกำรนัๅนดดຌตลอดดป 
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บททีไ ๎  การสอบขงขันพืไอบรรจุบุคคลขຌารับราชการ



๎๐ 

 

 

บททีไ ๎ การสอบขงขันพืไอบรรจุบุคคลขຌารับราชการ 
 

การสรรหาละลือกสรร 
กำรสรรหำละลือกสรรพืไอบรรจุบุคคลขຌำรับรำชกำรดมวำจะป็นกำรสอบขงขันตำม

พระรำชบัญญัติระบียบขຌำรำชกำรพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ มำตรำ ๑๏ หรือกำรคัดลือกตำมมำตรำ ๑๑ จะมี
หลักกำรดียวกัน ละตຌองป็นดปตำมหลักกำรของระบบคุณธรรมหนมำตรำ ๐๎ คือ กำรรับบุคคลพืไอบรรจุขຌำรับ
รำชกำรละตงตัๅงหหຌด ำรงต ำหนงตຌองค ำนึงถึงควำมรูຌควำมสำมำรถของบุคคล ควำมสมอภำค ควำมป็นธรรม 
ละประดยชน์ของทำงรำชกำร ละตำมหลักกำรสรรหำหนมำตรำ ๑๎ คือ กำรสรรหำพืไอหหຌดดຌบุคคลมำบรรจุ
ขຌำรับรำชกำรป็นขຌำรำชกำรพลรือนสำมัญละตงตัๅงหหຌด ำรงต ำหนงตຌองป็นดปตำมระบบคุณธรรมละ
ค ำนึงถึงพฤติกรรมทำงจริยธรรมของบุคคลดังกลำว ตลอดจนประดยชน์ของทำงรำชกำร ดดยดดຌก ำหนดหน
รำยละอียดของหลักกำรสรรหำละลือกสรรพืไอยึดถือป็นนวทำงหนกำรด ำนินกำร ดังนีๅ 

ํ. หหຌควำมป็นธรรม ละควำมสมอภำคหนดอกำสกบุคคลทีไมีสิทธิอยำงทำทียมกันดดย 

ดมค ำนึงถึงฐำนะ ตระกูล ภูมิล ำนำ พศ ศำสนำ ละสถำบันกำรศึกษำ 
๎. หหຌดดຌมำตรฐำนทัๅงหนดຌำนทคนิค ละวิธีด ำนินกำรพืไอหหຌดดຌบุคคลทีไมีควำมรูຌควำมสำมำรถ ทักษะ 

ละสมรรถนะทีไหมำะสมกับต ำหนงงำนละสวนรำชกำรป็นส ำคัญ 

๏. หหຌกิดควำมสะดวก รวดรใว ละประหยัดทัๅงผูຌสมัครละกำรด ำนินกำรของสวนรำชกำร 

๐. หหຌผูຌสมัครมีดอกำสลือกงำน ละสวนรำชกำรมีดอกำสลือกคน ดดยค ำนึงถึงประดยชน์ของทำง
รำชกำรป็นส ำคัญ 

กำรสอบขงขันพืไอบรรจุบุคคลขຌำรับรำชกำรตำมมำตรำ ๑๏ ซึไงป็นกำรด ำนินกำรกับกลุมทีไมี 
กำรขงขันกันองสูง หนกำรสรรหำตละครัๅงมักจะมีผูຌสนหจสมัครป็นจ ำนวนมำก กำรก ำหนดหลักกณฑ์ 
วิธีกำรละงืไอนดขจึงตຌองมีควำมชัดจนพืไอหหຌกำรด ำนินกำรกับกลุมผูຌสมั ครสอบจ ำนวนมำกป็นมำตรฐำน
ดียวกันดดยหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ทีไ นร ํ์์๐/ว ํ๓ ลงวันทีไ ํํ ธันวำคม ๎๑๑๒ ละทีไกຌดขพิไมติม ดดຌ
ก ำหนดหลักกณฑ์ วิธีกำร ละงืไอนดขหนกำรสอบขงขัน กำรขึๅนบัญชีผูຌสอบขงขันดดຌ ละรำยละอียด
กีไยวกับกำรสอบขงขันพืไอบรรจุบุคคลขຌำรับรำชกำร ดังนีๅ 

ํ. หหຌสวนรำชกำรป็นหนวยงำนหลักหนกำรสรรหำชิงรุกดดยก ำหนดกลุมปງำหมำย  หำจุดทีไ
กลุมปງำหมำยสนหจหรือหหຌควำมส ำคัญพืไอจูงหจหหຌสมัครสอบขงขัน ละจัดท ำผนกำรรณรงค์พืไอสรຌำง
รงจูงหจ ก ำหนดผนกำรด ำนินงำนละด ำนินกำรตำมผน ตลอดจนประมินผลกำรด ำ นินกำรตำมผน
ดังกลำว  



๎๑ 

 

 

๎. หหຌส ำนักงำน ก.พ. ป็นหนวยงำนหลักหนกำรประชำสัมพันธ์หนภำพรวมพืไอหหຌบุคคลทัไวดปหันมำ
สนหจสมัครขຌำรับรำชกำร ตลอดจนท ำหนຌำทีไประมินผลกำรสรรหำหนภำพรวม 

๏. หหຌผูຌสอบผำนภำคควำมรูຌควำมสำมำรถทัไวดป ิภำค ก.ี ตำมหนังสือรับรองผลกำรสอบผำน 

ภำคควำมรูຌควำมสำมำรถทัไวดป ิภำค ก.ี ของ ก.พ. ทีไออกหหຌกอนวันทีไหลักกณฑ์ วิธีกำร ละงืไอนดขตำม
หนังสือนีๅหชຌบังคับ ป็นผูຌสอบผำนกำรวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทัไวดปตำมหลักกณฑ์ วิธีกำร ละงืไอนดขตำม
หนังสือนีๅ 

๐. หหຌสำมำรถน ำหนังสือรับรองผลกำรสอบผำนกำรวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทัไวดปหนระดับวุฒิ
กำรศึกษำทีไสูงกวำดปหชຌหนกำรสอบขงขันหนระดับวุฒิกำรศึกษำทีไตไ ำกวำดดຌ 

๑. กำรสอบพืไอวัดควำมรู ຌควำมสำมำรถทัไวดปหหຌส ำนักงำน ก .พ. ป็นผู ຌจัดหหຌมีกำรสอบ ดดย
จัดยกสอบตำมระดับกำรศึกษำกใดดຌ ทัๅงนีๅ ตำมหลักกณฑ์ วิธีกำร ละงืไอนดขทีไก ำหนดหนหนังสือส ำนักงำน ก.พ. 
ทีไ นร ํ์์๐/ว ํ๓ ลงวันทีไ ํํ ธันวำคม ๎๑๑๒ ดดยมีรำยละอียด ดังนีๅ 

๑.ํ ผูຌมีสิทธิสมัครสอบจะตຌองมีคุณวุฒิหรือส ำรใจกำรศึกษำหนระดับกำรศึกษำทีไก ำหนดหนครัๅงทีไ
ปຂดสอบนัๅนหรือป็นผูຌอยูหนกณฑ์ทีไส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดวำก ำลังจะส ำรใจกำรศึกษำตำมหลักสูตรหนระดับ
กำรศึกษำทีไก ำหนดกใดดຌ 

๑.๎ ผูຌหดสอบพืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทัไวดปดมผำน ผูຌนัๅนจะมีสิทธิสมัครสอบพืไอวัดควำมรูຌ
ควำมสำมำรถทัไวดปครัๅงถัดดปดดຌ ตอมืไอมีระยะวลำหำงจำกครัๅงกอนดมนຌอยกวำ ํ๑์ วัน หรือตำมทีไ ก.พ. ก ำหนด 

ิริไมหชຌมืไอด ำนินกำรสอบดຌวยระบบอิลใกทรอนิกส์บบตใมรูปบบี 
๑.๏ ผูຌสมัครสอบพืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทัไวดป จะตຌองรับรองตนองวำป็นผูຌส ำรใจกำรศึกษำ

หรือป็นผูຌอยูหนกณฑ์ทีไส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดวำก ำลังจะส ำรใจกำรศึกษำตำมหลักสูตรหนระดับกำรศึกษำทีไ
ก ำหนดลຌวตกรณี ละตຌองรับรองตนองวำป็นผูຌมีคุณสมบัติทัไวดปละดมมีลักษณะตຌองหຌำมตำมมำตรำ ๏๒ 
หงพระรำชบัญญัติระบียบขຌำรำชกำรพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ 

๑.๐ กำรสอบพืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทัไวดป ป็นกำรสอบขຌอขียนหรือสอบดดยวิธีอืไนหน
ท ำนองดียวกันหนวิชำดังตอดปนีๅ 
 

 

 

 

 



๎๒ 

 

 

วิชา คะนนตใม รายละอียด 

ํ. วิชำควำมสำมำรถทัไวดป ละ
วิชำภำษำดทย 

ํ๑์ คะนน  

ํ.ํ วิชำควำมสำมำรถทัไวดป ํ์์ คะนน ป็นกำรสอบพืไอวัดควำมสำมำรถ  
   ิกี ดຌำนกำรคิดค ำนวณ ดดยทดสอบควำมสำมำรถหน
กำรประยุกต์หชຌควำมคิดรวบยอดทำงคณิตศำสตร์
บืๅองตຌน กำรวิครำะห์หำควำมสัมพันธ์ของจ ำนวนหรือ
ปริมำณ กำรกຌปัญหำชิงปริมำณ ละกำรวิครำะห์
ขຌอมูลชิงปริมำณตำง ๆ  
   ิขี ดຌำนหตุผล ดดยทดสอบควำมสำมำรถหนกำรคิดหำ
ควำมสัมพันธ์ชืไอมดยงของค ำ ขຌอควำม หรือรูปภำพ กำรหำ
ขຌอยุติหรือขຌอสรุปอยำงสมหตุสมผลจำกขຌอควำม 
สัญลักษณ์ รูปภำพ สถำนกำรณ์ หรือบบจ ำลองตำง ๆ 

ํ.๎ วิชำภำษำดทย ๑์ คะนน ป็นกำรสอบพืไอวัดควำมสำมำรถ 

    ิกี ดຌำนควำมขຌำหจภำษำ ดดยทดสอบควำมสำมำรถ
หนกำรอำนละกำรท ำควำมขຌำหจกับบทควำมหรือ
ขຌอควำมทีไก ำหนดหหຌ ลຌวตอบค ำถำมทีไตำมมำหนตละ
บทควำมหรือขຌอควำมรวมทัๅงกำรสรุปควำมละตีควำม  
    ิขี ดຌำนกำรหชຌภำษำ ดดยทดสอบควำมสำมำรถหน 

กำรลือกหชຌค ำหรือกลุมค ำ กำรขียนประดยคดดຌถูกตຌอง
ตำมหลักภำษำละกำรรียงขຌอควำม 

๎. วิชำภำษำอังกฤษ ๑์ คะนน ป็นกำรสอบพืไอวัดควำมสำมำรถดຌำนกำรพูด ขียน อำน
ละฟังภำษำอังกฤษ ละควำมขຌำหจสำระส ำคัญของ
ขຌอควำมหนระดับบืๅองตຌน 

๑.๑ หหຌส ำนักงำน ก.พ. ป็นผูຌจัดหหຌมีกำรสอบพืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทัไวดปตำม ๑.๐ ละ
ตรวจค ำตอบ ผูຌสอบวิชำควำมสำมำรถทัไวดปละวิชำภำษำดทยดดຌคะนนรวมดมตไ ำกวำรຌอยละ ๒์ หรือตำมทีไ 
ก.พ. ก ำหนด ทัๅงนีๅ หหຌค ำนึงถึงหลักวิชำกำรวัดผล ละสอบวิชำภำษำอังกฤษดดຌคะนนดมตไ ำกวำรຌอยละ ๑์ 
หรือตำมทีไ ก.พ. ก ำหนดของตละระดับวุฒิกำรศึกษำ จึงจะถือวำป็นผูຌสอบผำนกำรวัดควำมรูຌควำมสำมำรถ
ทัไวดป 

ผูຌขຌำสอบพืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทัไวดปทีไมีหลักฐำนรับรองผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ
ทีไยังดมหมดอำยุกำรรับรองผลกำรทดสอบจำก TOEFL ิดมรวม TOEFL ITP) TOEIC IELTS CU TEP ละ 



๎๓ 

 

 

TU GET ละดดຌคะนนดมตไ ำกวำรຌอยละ ๑์ ของกำรทดสอบนัๅน ๆ ตำมรำยละอียดงืไอนดขผลกำรทดสอบ
ภำษำอังกฤษ หหຌถือสมือนวำป็นผูຌสอบผำนวิชำภำษำอังกฤษตำม ๑.๐ หนกำรสอบพืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถ
ทัไวดปหนครัๅงนัๅน 

๒. หนกรณีทีไมีหตุผลควำมจ ำป็น ก.พ. อำจอนุมัติหหຌสวนรำชกำรหดป็นผูຌด ำนินกำรสอบพืไอวัด
ควำมรูຌควำมสำมำรถทัไวดปพืไอบรรจุตงตัๅงบุคคลหนต ำหนงวำงทีไ ก.พ. หหຌควำมหในชอบดดຌภำยหตຌหลักกณฑ์ 
วิธีกำร ละงืไอนดขทีไก ำหนดหนหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ทีไ นร ํ์์๐/ว ํ๓ ลงวันทีไ ํํ ธันวำคม ๎๑๑๒  

๓. กำรสอบขงขันพืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทีไหชຌฉพำะต ำหนงละพืไอวัดควำมหมำะสมกับ
ต ำหนง หหຌสวนรำชกำรป็นผูຌจัดหหຌมีกำรสอบขงขันพืไอบรรจุบุคคลขຌำรับรำชกำรหนต ำหนงวำงของ  

สวนรำชกำรนัๅน ทัๅงนีๅ ตำมหลักกณฑ์ วิธีกำร ละงืไอนดขทีไก ำหนดหนหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ทีไ นร ํ์์๐/ว ํ๓  
ลงวันทีไ ํํ ธันวำคม ๎๑๑๒ 

๔. กำรขึๅนบัญชีผูຌสอบขงขันดดຌ ละกำรด ำนินกำรกีไยวกับบัญชีดังกลำว หหຌป็นดปตำมหลักกณฑ์ 
วิธีกำร ละงืไอนดขทีไก ำหนดหนหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ทีไ นร ํ์์๐/ว ํ๓ ลงวันทีไ ํํ ธันวำคม ๎๑๑๒ 

ขัๅนตอนในการด านินการสอบขงขันพืไอบรรจุบุคคลขຌารับราชการ 

ํ. การสอบพืไอวัดความรูຌความสามารถทัไวเปของส านักงาน ก.พ. ผูຌทีไประสงค์จะบรรจุขຌำรับ
รำชกำรดຌวยวิธีกำรสอบขงขัน จะตຌองสอบผำนกำรสอบพืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทัไวดป ซึไงด ำนินกำรดดย
ส ำนักงำน ก.พ.  

๎. การสอบขงขันพืไอวัดความรูຌความสามารถทีไใชຌฉพาะต าหนงละพืไอวัดความหมาะสม
กับต าหนง ดดยสวนรำชกำรจะจัดสอบขงขันพืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทีไหชຌฉพำะต ำหนงกอนลຌวจึงหหຌ
ฉพำะผูຌสอบผำนดปสอบขงขันพืไอวัดควำมหมำะสมกับต ำหนงกใดดຌ ตำมหลักกณฑ์ วิธีกำร ละงืไอนดข    
ทีไก ำหนดดวຌหนหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ทีไ นร ํ์์๐/ว ํ๓ ลงวันทีไ ํํ ธันวำคม ๎๑๑๒ ตำมสิไงทีไสงมำดຌวย  
ขຌอ ๐ ซึไงมีขัๅนตอนทีไส ำคัญละนวทำงปฏิบัติตละขัๅนตอน 

๏. การตัๅงคณะกรรมการด านินการสอบขงขัน 

กำรสอบขงขันพืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทีไหชຌฉพำะต ำหนงละพืไอวัดควำมหมำะสมกับ
ต ำหนง หหຌสวนรำชกำรป็นผูຌจัดหหຌมีกำรสอบขงขันพืไอบรรจุบุคคลขຌำรับรำชกำรหนต ำหนงวำงของ     
สวนรำชกำรนัๅน ดดยด ำนินกำรตัๅงคณะกรรมกำรด ำนินกำรสอบขงขัน ดังนีๅ  

๏.ํ ตัๅงคณะกรรมกำรด ำนินกำรสอบขงขันจ ำนวนดมนຌอยกวำ ๑ คน ประกอบดຌวยหัวหนຌำ 

สวนรำชกำรหรือรองหัวหนຌำสวนรำชกำร หรือผูຌดดຌรับมอบหมำยจำกหัวหนຌำสวนรำชกำร ป็นประธำน 



๎๔ 

 

 

กรรมกำรอืไนซึไงตงตัๅงจำกขຌำรำชกำรพลรือนสำมัญผูຌด ำรงต ำหนงประภทบริหำร ประภทอ ำนวยกำร หรือ
ประภทวิชำกำรระดับช ำนำญกำรพิศษขึๅนดป ป็นกรรมกำร ดดยมีผูຌทน ก.พ. ซึไงตงตัๅงจำกขຌำรำชกำรพลรือน 

หนส ำนักงำน ก.พ. ป็นกรรมกำร ละหหຌตงตัๅงขຌำรำชกำรพลรือนหนสวนรำชกำรนัๅนซึไงท ำหนຌำทีไกีไยวกับ  

งำนกำรจຌำหนຌำทีไป็นลขำนุกำร ิตัวอยำงค ำสัไงตัๅงคณะกรรมกำรด ำนินกำรสอบขงขัน หนຌำ ๐๔ี 
๏.๎ ค ำสัไงตัๅงคณะกรรมกำรด ำนินกำรสอบขงขัน หหຌถือป็นรืไองลับ ดมควรปຂดผยหหຌผูຌทีไดมดดຌ

กีไยวขຌองทรำบ 

๏.๏ มืไอตัๅงคณะกรรมกำรด ำนินกำรสอบขงขันลຌว หหຌลขำนุกำรมีหนังสือจຌงหหຌกรรมกำร  

ทุกทำนทรำบ 

๐. การตรียมการประชุมคณะกรรมการด านินการสอบขงขัน 

ผูຌปฏิบัติงำนดຌำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลหรือหนวยงำนกำรจຌำหนຌำทีไตຌองตรียมกำรกีไยวกับ
กำรด ำนินกำรสอบขงขันหนรืไองตำง ๆ ดังนีๅ 

๐.ํ กำรตรียมอกสำรกำรประชุมคณะกรรมกำรด ำนินกำรสอบขงขัน 

ํี วำระกำรประชุมคณะกรรมกำรด ำนินกำรสอบขงขัน ิตัวอยำงระบียบวำระ 

กำรประชุมของคณะกรรมกำรด ำนินกำรสอบขงขัน หนຌำ ๐๕ี 
๎ี ผนด ำนินกำรสอบขงขัน ิตัวอยำงผนด ำนินกำรสอบขงขันหนຌำ ๑ํ ี 
๏ี รำยละอียดผนปฏิบัติงำนสอบขงขัน ิตัวอยำงรำยละอียดผนปฏิบัติงำนสอบขงขัน

หนຌำ ๑๎ี 
๐ี จัดท ำรำงประกำศรับสมัครสอบขงขัน ิตัวอยำงประกำศรับสมัครสอบขงขันหนกรณี 

ทีไรับสมัครทำงอินทอร์นใต หนຌำ ๑๒ ละกรณีทีไสมัครดຌวยตนอง หนຌำ ๒๎ี 
 ิํี หหຌมีรำยละอียดหนรืไองตำง ๆ ตำมทีไก ำหนดหนหนังสือส ำนักงำน ก .พ.  

ทีไ นร ํ์์๐/ว ํ๓ ลงวันทีไ ํํ ธันวำคม ๎๑๑๒ ดดຌก  
- ชืไอต ำหนงทีไจะบรรจุละตงตัๅง ละงินดือนทีไจะดดຌรับ  
- จ ำนวนต ำหนงวำงหนวันประกำศรับสมัครสอบ  
- ลักษณะงำนทีไปฏิบัติของต ำหนง  
- คุณสมบัติทัไวดป ลักษณะตຌองหຌำมของผูຌมีสิทธิสมัครสอบ ละคุณสมบัติฉพำะ

ส ำหรับต ำหนง  
- ก ำหนดกำรละวิธีกำรรับสมัครสอบ รวมทัๅงก ำหนดระยะวลำรับสมัครสอบซึไง

ตຌองดมนຌอยกวำ ํ๑ วันท ำกำร  
- อกสำรละหลักฐำนทีไหชຌหนกำรสมัครสอบ  



๎๕ 

 

 

- หลักสูตรละวิธีกำรสอบขงขัน กณฑ์กำรตัดสิน กำรประกำศบัญชีผูຌสอบขงขันดดຌ
ละกำรยกลิกบัญชีผูຌสอบขงขันดดຌ  

- งืไอนดข หรือขຌอควำมอืไน ๆ  ทีไผูຌสมัครสอบควรทรำบ ชน สวนรำชกำรนัๅน ๆ จะดมรับดอน
ผูຌสอบขงขันดดຌ ป็นตຌน 

- ก ำหนดวัน วลำทีไผูຌสมัครสอบตຌองน ำหนังสือรับรองผลกำรสอบผำนกำรวัดควำมรูຌ
ควำมสำมำรถทัไวดปของ ก.พ. มำยืไนหหຌสวนรำชกำร ทัๅงนีๅ  ตຌองป็นวันกอนวันทีไสวนรำชกำรขึๅนบัญชี 
ผูຌสอบขงขันดดຌ 

 ิ๎ี ควรขียนลักษณะงำนทีไปฏิบัติหหຌละอียดชัดจน ละอำจพิไมติมลักษณะงำนทีไ
ต ำหนงนัๅนตຌองปฏิบัติ ชน ตຌองปฏิบัติงำนตำงจังหวัดดือนละ ํ สัปดำห์ ตຌองปฏิบัติงำนกับผูຌชีไยวชำญ
ตำงประทศ ป็นตຌน พืไอหหຌผูຌสนหจสมัครตัดสินหจวำตนองหมำะสมกับงำนนัๅน ๆ หรือดม อยำงดร 

 ิ๏ี ก ำหนดคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงหหຌตรงกับลักษณะงำน ละป็นดปตำม
มำตรฐำนก ำหนดต ำหนงของต ำหนงทีไปຂดรับสมัคร 

 ิ๐ี ก ำหนดหลักสูตรละวิธีกำรสอบขงขันพืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทีไหชຌฉพำะ
ต ำหนง หหຌสอดคลຌองกับลักษณะงำนทีไปฏิบัติ ดดยวิครำะห์งำนวำ ตຌองกำรผูຌมีควำมรูຌควำมสำมำรถ ทักษะ 
หรือสมรรถนะหด 

 ิ๑ี กรณีทีไสวนรำชกำรดมประสงค์ทีไจะรับดอนผูຌสอบขงขันดดຌทีไป็นขຌำรำชกำรหรือ
จຌำหนຌำทีไของรัฐประภทหด หรือจะรับดอนดดยมีงืไอนดขอยำงหด หหຌระบุดวຌหนขຌอทีไกีไยวกับกำรบรรจุละตงตัๅง 

๑. การประชุมคณะกรรมการด านินการสอบขงขัน 

๑.ํ หหຌมีกำรประชุมคณะกรรมกำรด ำนินกำรสอบขงขัน พืไอวำงผนด ำนินกำรสอบ ก ำหนด
หลักสูตรละวิธีกำรสอบ จัดท ำประกำศรับสมัครสอบ จัดหหຌมีกำรออกขຌอสอบละตรวจค ำตอบ ก ำหนดวัน 
วลำ สถำนทีไสอบ ระบียบกีไยวกับกำรสอบ ฯลฯ กอนทีไจะประกำศรับสมัครสอบขงขัน 

๑.๎ จัดท ำรำยงำนกำรประชุมของคณะกรรมกำรด ำนินกำรสอบขงขัน ซึไงถือป็นอกสำรลับ  
ดมควรปຂดผยหหຌผูຌทีไดมดดຌมีสวนกีไยวขຌองทรำบ 

๒. การผยพรขาวการรับสมัครสอบขงขัน 

๒.ํ กำรผยพรขำวกำรรับสมัครสอบขงขันจะด ำนินกำรดดຌกใตอมืไอหัวหนຌำสวนรำชกำร 
ผูຌด ำนินกำรสอบขงขันลงชืไอหนประกำศรับสมัครลຌว 

๒.๎ ตຌองผยพรประกำศรับสมัครบนวใบดซต์ของส ำนักงำน ก.พ. วใบดซต์ของสวนรำชกำร 

ทีไรับสมัคร ปຂดประกำศรับสมัครหนทีไปຂดผย ละอำจจะผยพรทำงสืไออืไน ๆ หรือวใบดซต์อืไน ๆ อีกกใดดຌ  
ตำมควำมหมำะสมกับกลุมปງำหมำย 



๏์ 

 

 

๒.๏ ตຌองผยพรประกำศรับสมัครหหຌทรำบทัไวกันกอนวันรับสมัครดมนຌอยกวำ ๑ วันท ำกำร  
ซึไงหำกป็นกำรผยพรทำงวใบดซต์ ประกำศรับสมัครกใจะตຌองอยูบนวใบดซต์ กอนวันรับสมัคร ๑ วันท ำกำร 

๒.๐ ผยพรประกำศรับสมัครบนวใบดซต์ส ำนักงำน ก.พ. ดดยกำรขຌำดปทีไ http://job.ocsc.go.th  
ละขຌำสูระบบ ิLog in) ดຌวยรหัสผำนทีไสวนรำชกำรดดຌรับ กดลือกหัวขຌอ ประกำศรับสมัครงำน ลຌวกด
ลือกหัวขຌอ ลงประกำศ ละลงประกำศรับสมัครพรຌอมทัๅงตรวจสอบวำขຌอมูลทัๅงหมดปรำกฏบนวใบดซต์
ขຌำงตຌนลຌว 

๓. การรับสมัครสอบขงขัน 

๓.ํ สวนรำชกำรสำมำรถก ำหนดระยะวลำกำรรับสมัครสอบดดຌ ตตຌองดมนຌอยกวำ ํ๑ วันท ำกำร 
มຌจะรับสมัครทำงอินทอร์นใตตลอด ๎๐ ชัไวดมง ดมวຌนวันหยุดสำร์ - อำทิตย์ ละวันหยุดรำชกำร ระยะวลำ
รับสมัครกใจะตຌองดมนຌอยกวำ ํ๑ วันท ำกำร 

๓.๎ หนระหวำงกำรรับสมัครสอบ หำกมีหตุผลละควำมจ ำป็น หัวหนຌำสวนรำชกำรอำจ
ประกำศขยำยก ำหนดวลำรับสมัครสอบดดຌตำมทีไหในสมควร ดดย 

ํี ระยะวลำทีไจะขยำยตຌองดมนຌอยกวำ ๑ วันท ำกำร นับตัๅงตวันถัดจำกวันสุดทຌำยของ 

กำรรับสมัครสอบ  

๎ี ตຌองประกำศกำรขยำยระยะวลำกอนวันปຂดรับสมัครสอบ  
ตัวอยำง กรม ก ประกำศรับสมัคร ดดยก ำหนดปຂดรับสมัครหนวันจันทร์ทีไ ๎๏ พฤษภำคม ๎๑๑๕ หำกจะขยำย
วันปຂดรับสมัครป็นวลำ ๑ วันท ำกำร ตຌองขยำยป็นวันอังคำรทีไ ๎๐ พฤษภำคม ๎๑๑๕ ถึงวันจันทร์ทีไ  
๏์ พฤษภำคม ๎๑๑๕ ิป็นอยำงนຌอยี ดดยวันทีไประกำศกำรขยำยวลำดังกลำว ตຌองป็นวันทีไกอนวันจันทร์ทีไ  
๎๏ พฤษภำคม ๎๑๑๕ 

๔. การตรียมการกอนการสอบขຌอขียน 

๔.ํ ตรวจสอบหลักฐำน ละจัดท ำประกำศรำยชืไอผูຌมีสิทธิสอบ หำกมิดดຌตรวจสอบหลักฐำน  

กใหหຌจຌงหหຌผูຌสมัครทรำบวำยังมิดดຌตรวจสอบหลักฐำน หำกพบภำยหลังวำคุณสมบัติดมตรงกับประกำศรับสมัคร  

กใจะถือวำขำดคุณสมบัติ 
๔.๎ จัดหำสถำนทีไสอบ ควรลือกสถำนทีไสอบทีไตัๅงอยูหกลຌกัน พืไอควำมสะดวกหนกำรบริหำรจัดกำร 
๔.๏ จัดท ำค ำสัไงจຌำหนຌำทีไปฏิบัติงำนหนวันสอบ  
๔.๐ จัดท ำคำหชຌจำยละคำตอบทนของจຌำหนຌำทีไหนวันสอบ 

๔.๑ จัดประชุมคณะกรรมกำรด ำนินกำรสอบขงขันพืไอรำยงำนควำมกຌำวหนຌำหนกำรตรียมกำร 
ละก ำหนดระบียบละวิธีกำรสอบ 



๏ํ 

 

 

๔.๒ จัดท ำประกำศก ำหนดวัน วลำ สถำนทีไสอบ ละระบียบกีไยวกับกำรสอบ  
๔.๓ จัดหหຌมีกำรประชุมจຌำหนຌำทีไปฏิบัติงำนหนวันสอบกอนสอบ 

๔.๔ จัดท ำค ำสัไงจຌำหนຌำทีไจัดท ำขຌอสอบ ละกระดำษค ำตอบหรือสมุดขียนตอบหหຌถือป็นรืไองลับ 
ดมควรปຂดผยหหຌผูຌทีไดมมีสวนกีไยวขຌองทรำบ 

๕. วันด านินการสอบขຌอขียน 

คณะกรรมกำรละจຌำหนຌำทีไทุกคนปฏิบัติงำนสอบละด ำนินกำรสอบตำมก ำหนดกำรสอบละ
ระบียบวิธีกำรสอบ ทัๅงนีๅ ควรมีกำรประชุมพืไอซักซຌอมควำมขຌำหจกอนกำรด ำนินกำรสอบอีกครัๅงพืไอหหຌ  
กำรด ำนินกำรป็นมำตรฐำนดียวกัน หำกมีปัญหำหนระหวำงกำรด ำนินกำรสอบหหຌผูຌอ ำนวยกำรสนำมสอบ 
พิจำรณำตัดสินตำมระบียบละวิธีกำรสอบ ถຌำมิอำจตัดสินหจดดຌหหຌด ำนินกำรสอบดปกอนลຌวน ำรืไอง  

ขຌำพิจำรณำหนทีไประชุมคณะกรรมกำรด ำนินกำรสอบขงขันหนภำยหลัง 
ํ์. การตรียมการกอนวันสอบขงขันพืไอวัดความหมาะสมกับต าหนง 

ฝຆำยลขำนุกำรตรียมกำรดังนีๅ 
ํ์.ํ จัดท ำค ำสัไงตงตัๅงจຌำหนຌำทีไกรอกละรวมคะนน ดดยหหຌมีจຌำหนຌำทีไกรอกละรวม

คะนน ๎ ชุด จัดท ำป็นอกสำรลับ ทัๅงนีๅ หำกจຌำหนຌำทีไป็นบุคคลหนคณะกรรมกำรด ำนินกำรสอบขงขัน  

ดมตຌองจัดท ำค ำสัไง ตหหຌระบุอยูหนรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรด ำนินกำรสอบขงขัน 

ํ์.๎ จัดท ำค ำสัไงตงตัๅงจຌำหนຌำทีไละคณะกรรมกำร ิหลังจำกทรำบจ ำนวนผูຌผำนกำรสอบ
ขຌอขียน หรือผำนกำรสอบขงขันพืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทีไหชຌฉพำะต ำหนงี 

ํ์.๏ จัดหำสถำนทีไสอบขงขันพืไอวัดควำมหมำะสมกับต ำหนง มีหຌองรับหลักฐำนฯ หຌองรอ
ขຌำสอบสัมภำษณ์ ละหຌองสอบสัมภำษณ์ 

ํ์.๐ จัดหำงบประมำณละคำตอบทนกจຌำหนຌำทีไละกรรมกำร  
ํ์.๑ จัดท ำก ำหนดวัน วลำ ละสถำนทีไสอบ ละประกำศรำยชืไอผูຌมีสิทธิขຌำสอบขงขันพืไอวัด

ควำมหมำะสมกับต ำหนง  
ํ์.๒ จัดตรียมอกสำรหนวันสอบขงขันพืไอวัดควำมหมำะสมกับต ำหนง ชน หบซในชืไอทีไซอง

กรรมกำรสอบสัมภำษณ์ ละหบหหຌคะนนสัมภำษณ์  
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ํํ. วันสอบขงขันพืไอวัดความหมาะสมกับต าหนง ิสัมภาษณ์ี 
จຌำหนຌำทีไทุกคนละกรรมกำรสอบขงขันพืไอวัดควำมหมำะสมกับต ำหนงด ำนินกำรตำม

ก ำหนดกำรสอบละระบียบวิธีกำรสอบ ทัๅงนีๅ ควรมีกำรประชุมพืไอซักซຌอมควำมขຌำหจกอนกำรสอบขงขัน
พืไอวัดควำมหมำะสมกับต ำหนง ถຌำมีปัญหำระหวำงกำรด ำนินกำร หหຌผูຌอ ำนวยกำรสนำมสอบพิจำรณำตำม
ระบียบละวิธีด ำนินกำรสอบ ถຌำมิอำจพิจำรณำดดຌหนทันทีหหຌด ำนินกำรสอบขงขันพืไอวัดควำมหมำะสมกับ
ต ำหนงดปกอนลຌวจึงน ำรืไองขຌำประชุมคณะกรรมกำรด ำนินกำรฯ พืไอพิจำรณำภำยหลัง 

ํ๎. การกรอกละรวมคะนนขัๅนสุดทຌาย ละการประกาศการขึๅนบัญชีผูຌสอบขงขันเดຌ 
คณะกรรมกำรหรือจຌำหนຌำทีไกรอกละรวมคะนนท ำหนຌำทีไรวมคะนนกำรสอบขงขันพืไอวัด

ควำมหมำะสมกับต ำหนงละคะนนกำรสอบขงขันพืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทีไหชຌฉพำะต ำหนง ละ
จัดล ำดับทีไตำมวิธีทีไระบุดวຌหนประกำศรับสมัครสอบขงขันลຌวมอบหหຌประธำนคณะกรรมกำรรำยงำนหหຌ  
ผูຌมีอ ำนำจสัไงบรรจุตำมมำตรำ ๑๓ ลงนำมหนประกำศขึๅนบัญชีผูຌสอบขงขันดดຌ ิขัๅนตอนกำรกรอกละรวม
คะนนหหຌถือป็นรืไองลับจะปຂดผยดมดดຌจนกวำจะประกำศขึๅนบัญชีผูຌสอบขงขันดดຌลຌวี  

ํ๏. การตรวจสอบคุณวุฒิ 
กรณีผูຌสมัครสอบทีไดดຌคยขียนค ำรຌองขอสมัครสอบขงขันดปกอนพรำะมีคุณวุฒิหกลຌคีย งกับ

คุณวุฒิทีไประกำศรับสมัครสอบละป็นผูຌสอบขงขันดดຌ ิส ำหรับกำรรับสมัครดຌวยตนองี หรือ กรณีทีไ 
สวนรำชกำรตรวจสอบลຌวผูຌสมัครมีคุณวุฒิหกลຌคียงกับประกำศรับสมัคร/ป็นคุณวุฒิจำกตำงประทศ ิส ำหรับ
กำรรับสมัครดຌวยวิธีอืไนี หหຌรวบรวมหลักฐำนลຌวสงมำทีไกลุมงำนรับรองคุณวุฒิ ศูนย์สรรหำละลือกสรร 
ส ำนักงำน ก.พ. พืไอตรวจสอบคุณวุฒิหหຌรียบรຌอยกอนประกำศขึๅนบัญชีผูຌสอบขงขันดดຌ 

ํ๐. การรายงานผลการสอบขงขันเปยังส านักงาน ก.พ. 
มืไอผูຌด ำนินกำรสอบขงขันประกำศขึๅนบัญชีผูຌสอบขงขันดดຌลຌวหหຌหัวหนຌำสวนรำชกำร

รำยงำนผลกำรสอบขงขัน ิประกอบดຌวย ขຌอสอบหนกำรสอบขงขันพืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทีไหชຌฉพำะ
ต ำหนง บัญชีกรอกละรวมคะนนพรຌอมดฟล์ขຌอมูลทีไป็น Excel ส ำนำบัญชีผูຌสอบขงขันดดຌ ละ  
บบรำยงำนกำรสอบขงขันี ดปยังส ำนักงำน ก.พ. ภำยหน ๑ วันท ำกำร นับตัๅงตวันประกำศขึๅนบัญชีผูຌสอบขงขันดดຌ 
ิตำมขຌอ ๑.๒ ของสิไงทีไสงมำดຌวย ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ทีไ นร ํ์์๐/ว ํ๓ ลงวันทีไ  ํํ ธันวำคม ๎๑๑๒ี 
ดดยหหຌสงป็นอกสำรลับ  

ํ๑. การรียกผูຌสอบขงขันเดຌมารับการบรรจุขຌารับราชการ 
สวนรำชกำรจัดท ำหนังสือรียกผูຌสอบขงขันดดຌมำรำยงำนตัวพืไอรับกำรบรรจุหนวัน วลำทีไ 

สวนรำชกำรก ำหนด ดดยมีหนังสือสงทำงดปรษณีย์ดวนพิศษ (EMS) จຌงหหຌทรำบก ำหนดวลำลวงหนຌำกอน 
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วันรำยงำนตัวดมนຌอยกวำ ๑ วัน นับตัๅงตวันทีไทีไสงหนังสือ หรือมีหนังสือสงทำงดปรษณีย์ลงทะบียน จຌงหหຌ
ทรำบก ำหนดวลำลวงหนຌำดมนຌอยกวำ ํ์ วัน นับตัๅงตวันทีไทีไสงหนังสือ  

ํ๒. การรายงานตัวพืไอรับการบรรจุ 
ํ๒.ํ หนวันรำยงำนตัว สวนรำชกำรควรตรวจสอบดຌวยวำถຌำผูຌสอบขงขันดดຌมีสถำนภำพป็น

ขຌำรำชกำร/จຌำหนຌำทีไของรัฐ/พนักงำนรำชกำร หหຌจຌงผูຌสอบขงขันดดຌวำ หนวันบรรจุขຌำรับรำชกำรจะตຌองดมมี
สถำนภำพป็นขຌำรำชกำร/จຌำหนຌำทีไของรัฐ/พนักงำนรำชกำร ยกวຌนกรณีสวนรำชกำรรับดอนขຌำรำชกำร/
จຌำหนຌำทีไของรัฐทุกประภท 

ํ๒.๎ กรณีทีไสวนรำชกำรมีต ำหนงวำงหนหลำยหนวยงำนหนสังกัด สวนรำชกำรควรหหຌผูຌสอบ
ขงขันดดຌทีไมำรำยงำนตัวลือกหนวยงำนทีไจะบรรจุตำมล ำดับทีไทีไสอบขงขันดดຌ 

ํ๓. การตรวจสอบสุขภาพ ประวัติ ละการส ารใจการศึกษาของขຌาราชการผูຌสอบขงขันเดຌ 
มืไอบรรจุผูຌสอบขงขันดดຌขຌำรับรำชกำรลຌว หหຌตรวจสอบดังนีๅ 
ํ๓.ํ กำรตรวจสุขภำพ ดดยหหຌขຌำรำชกำรตรวจสุขภำพ ณ สถำนพยำบำลพืไอตรวจสอบวำ  

ดมป็นดรคตຌองหຌำมตำมทีไก ำหนดหนกฎ ก.พ. ปัจจุบันคือ กฎ ก.พ. วำดຌวยดรค พ.ศ. ๎๑๑๏ ิป็นกำรตรวจสอบ
กรณีลักษณะตຌองหຌำมของขຌำรำชกำรตำมมำตรำ ๏๒ หงพระรำชบัญญัติระบียบขຌำรำชกำรพลรือน  
พ.ศ. ๎๑๑ํี กรณีทีไสวนรำชกำรหหຌผูຌสอบขงขันดดຌยืไนหบรับรองพทย์ซึไงระบุวำผูຌสอบขงขันดดຌดมมีดรค
ตຌองหຌำมตำมทีไก ำหนดหนกฎ ก.พ. ดังกลำว กใดมตຌองสัไงขຌำรำชกำรดปตรวจสุขภำพกับสถำนพยำบำลอีก 

ํ๓.๎ กำรตรวจสอบประวัติ ดดยหหຌขຌำรำชกำรพิมพ์ลำยนิๅวมือทีไสถำนีต ำรวจทຌองทีไตำม
ภูมิล ำนำของขຌำรำชกำรรำยนัๅน พืไอตรวจสอบวำมีประวัติอำชญำกรหรือดม ิป็นกำรตรวจสอบกรณีลักษณะ
ตຌองหຌำมของขຌำรำชกำรตำมมำตรำ ๏๒ หงพระรำชบัญญัติระบียบขຌำรำชกำรพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํี  

ํ๓.๏ กำรตรวจสอบกำรส ำรใจกำรศึกษำของผูຌสอบขงขันดดຌวำส ำรใจกำรศึกษำจำก
สถำบันกำรศึกษำทีไจຌงดวຌมืไอรับสมัคร จริงหรือดม ละส ำรใจภำยหนวันปຂดรับสมัครสอบหรือดม หำกปรำกฏ
ภำยหลังวำผูຌสอบขงขันดดຌรำยหดดมส ำรใจกำรศึกษำ หรือส ำรใจกำรศึกษำหลังวันปຂดรับสมัคร หหຌผูຌบังคับบัญชำ
ซึไงมีอ ำนำจสัไงบรรจุตำมมำตรำ ๑๓ สัไงหหຌผูຌนัๅนออกจำกรำชกำรดดยพลัน ทัๅงนีๅ ตำมนัยมำตรำ ๒๓ หง
พระรำชบัญญัติระบียบขຌำรำชกำรพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ นืไองจำกขำดคุณสมบัติ 

 ส ำหรับกำรตรวจสอบหหຌสงหลักฐำนกำรศึกษำ ชน ประกำศนียบัตร ปริญญำบัตร ป็นตຌน  
ดปยังหนวยงำนทีไมีหนຌำทีไรับผิดชอบ ิหนวยงำนทีไมีหนຌำทีไตรวจสอบกำรส ำรใจกำรศึกษำ หนຌำ ํ์๓ี 
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ํ๔. การก าหนดใหຌขึๅนบัญชีผูຌสอบขงขันเดຌเวຌตามดิม 

กรณีทีไผูຌสอบขงขันดดຌถูกยกลิกกำรขึๅนบัญชี ตำมนัยขຌอ ๑ ของสิไงทีไสงมำดຌวยตำมหนังสือ
ส ำนักงำน ก.พ. ทีไ นร ํ์์๐/ว ํ๓ ลงวันทีไ ํํ ธันวำคม ๎๑๑๒ ชน ดมมำรำยงำนตัวหนวันทีไก ำหนด ป็นตຌน 
หำกหัวหนຌำสวนรำชกำรพิจำรณำลຌวหในวำ ผูຌนัๅนมีหลักฐำนวำมีหตุผลอันสมควร มิดดຌหลีกลีไยงหรือ 

ลือกดอกำสทีไจะบรรจุ จะก ำหนดผูຌนัๅนกลับมำอยูหนล ำดับทีไดิมหนบัญชีผูຌสอบขงขันดดຌกใดดຌ ดดยขัๅนตอนหน 

กำรด ำนนิกำรก ำหนดหหຌขึๅนบัญชีดวຌตำมดิม มีดังนีๅ 
ํ๔.ํ หหຌผูຌสอบขงขันดดຌขียนค ำรຌองพรຌอมนบหลักฐำนประกอบ 

ํ๔.๎ จຌำหนຌำทีไสอบสวนละพิจำรณำวำ มิดดຌหลีกลีไยงหรือลือกดอกำสทีไจะบรรจุ ดดยมี
หลักฐำนชัดจน 

ํ๔.๏ น ำสนอหัวหนຌำสวนรำชกำรหรือผูຌดดຌรับมอบหมำยหหຌปฏิบัติรำชกำรทน ก ำหนดหหຌผูຌนัๅน
กลับมำอยูหนล ำดับทีไดิมหนบัญชีผูຌสอบขงขันดดຌ หำกหในวำ สมควรจะหหຌขึๅนบัญชีผูຌสอบขงขันดดຌดวຌตำมดิม  

ํ๔.๐ มืไอมีต ำหนงวำงหหຌรียกผูຌสอบขงขันดดຌดังกลำวมำรับกำรบรรจุขຌำรับรำชกำรป็น 

ล ำดับรก 

 

..................................................... 
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ทีไ นร ํ์์๐/ว ํ๓      ส ำนักงำน ก.พ. 

ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ํํ์์์ 

      ํํ  ธันวำคม  ๎๑๑๒ 

รืไอง กำรสรรหำดดยกำรสอบขงขันพืไอบรรจุบุคคลขຌำรับรำชกำร 

รียน ิวียน กระทรวง กรม จังหวัดี 

อຌำงถึง หนังสือส ำนักงำน ก.พ. ทีไ นร ํ์์๐.ํ/ว ํ๑ ลงวันทีไ ํํ ธันวำคม ๎๑๑ํ 

สิไงทีไสงมำดຌวย หลักกณฑ์ วิธีกำร ละงืไอนดขหนกำรสอบขงขัน กำรขึๅนบัญชีผูຌสอบขงขันดดຌ ละ
รำยละอียดกีไยวกับกำรสอบขงขัน  

ตำมหนังสือทีไอຌำงถึง ก.พ. ดดຌก ำหนดหลักกณฑ์ วิธีกำร ละงืไอนดขหนกำรสอบขงขันพืไอ
บรรจุบุคคลขຌำรับรำชกำร มำพืไอสวนรำชกำรทรำบละถือปฏิบัติ ควำมจຌงลຌว นัๅน 

 บัดนีๅ ก.พ. พิจำรณำลຌวหในวำ พืไอหหຌกำรสรรหำดดยวิธีกำรสอบขงขันพืไอบรรจุบุคคล 

ขຌำรับรำชกำรตำมพระรำชบัญญัติระบียบขຌำรำชกำรพลรือน พ.ศ.๎๑๑ํ ป็นดปตำมระบบคุณธรรมละ
ค ำนึงถึงพฤติกรรมทำงจริยธรรม ตลอดจนประดยชน์ของทำงรำชกำรตำมมำตรำ ๑๎ พืไอหหຌกระบวนกำร 

สรรหำป็นดปหนชิงรุก ดดยค ำนึงถึงกำรหหຌดอกำสกผูຌทีไก ำลังจะส ำรใจกำรศึกษำตำมหลักสูตรของ
สถำบันกำรศึกษำตำงๆ ละกำรรณรงค์หหຌคนกงละคนดีซึไงป็นกลุมปງำหมำย ดดຌมีดอกำสสมัครสอบ 

ขงขัน รวมทัๅงพืไอหหຌกำรสอบขงขันมีควำมยืดหยุน คลองตัว ลดวลำด ำนินกำร พืไอหหຌสวนรำชกำรดดຌบรรจุ
บุคคลตรงตำมควำมตຌองกำรดดຌหนวลำอันรวดรใว ตลอดจนพืไอหหຌผูຌสนหจดดຌรับทรำบขຌอทใจจริงกีไยวกับ  

สวนรำชกำร ลักษณะงำน หนຌำทีไควำมรับผิดชอบของต ำหนง ละดอกำสดดຌรับกำรบรรจุขຌำรับรำชกำร  
ก.พ. จึงอำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ ๑๏ ก ำหนดหลักกณฑ์ วิธีกำร ละงืไอนดขหนกำรสอบขงขัน กำรขึๅน 

บัญชีผูຌสอบขงขันดดຌ ละรำยละอียดกีไยวกับกำรสอบขงขันพืไอบรรจุบุคคลขຌำรับรำชกำร ดังนีๅ 
 

 ํ. หหຌยกลิกหลักกณฑ์ วิธีกำร ละงืไอนดขกำรสอบขงขันพืไอบรรจุบุคคลขຌำรับรำชกำร
ตำมหนังสือทีไอຌำงถึง ละก ำหนดหลักกณฑ์ วิธี กำร ละงืไอนดขหนกำรสอบขงขัน  กำรขึๅนบัญชี 
ผูຌสอบขงขันดดຌ  ละรำยละอียดกีไยวกับกำรสอบขงขัน พืไอบรรจุบุคคลขຌำรับรำชกำรขึๅนหหม  
รำยละอียดปรำกฏตำมสิไงทีไสงมำดຌวย ทัๅงนีๅ ตัๅงตบัดนีๅป็นตຌนดป 

 ๎. หหຌสวนรำชกำรป็นหนวยงำนหลักหนกำรสรรหำชิงรุก ดดยก ำหนดกลุมปງำหมำย  
หำจุดทีไกลุมปງำหมำยสนหจหรือหหຌควำมส ำคัญ พืไอจูงหจหหຌสมัครสอบขงขัน ละจัดท ำผนกำรรณรงค์ 
พืไอสรຌำงรงจูงหจ ก ำหนดผนกำรด ำนินงำนละด ำนินกำรตำมผน ตลอดจนประมินผลกำรด ำนินกำร  

ตำมผนดังกลำว 



๏๒ 

 

๏. หหຌส ำนักงำน ก.พ. ป็นหนวยงำนหลักหนกำรประชำสัมพันธ์หนภำพรวมพืไอหหຌบุคคล 

ทัไวดปหันมำสนหจสมัครขຌำรับรำชกำร ตลอดจนท ำหนຌำทีไประมินผลกำรสรรหำหนภำพรวม 

 ๐. หหຌผูຌสอบผำนภำคควำมรูຌควำมสำมำรถทัไวดป ิภำค ก.ี ตำมหนังสือรับรองผลกำรสอบผำน
ภำคควำมรูຌควำมสำมำรถทัไวดป ิภำค ก.ี ของ ก.พ. ทีไออกหหຌกอนวันทีไหลักกณฑ์ วิธีกำร ละงืไอนดขตำม
หนังสือนีๅหชຌบังคับ ป็นผูຌสอบผำนกำรวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทัไวดป ตำมหลักกณฑ์ วิธีกำร ละงืไอนดขตำม
หนังสือนีๅ 
  ๑. หหຌสำมำรถน ำหนังสือรับรองผลกำรสอบผำนกำรวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทัไวดปหนระดับ 

วุฒิกำรศึกษำทีไสูงกวำดปหชຌหนกำรสอบขงขันหนระดับวุฒิกำรศึกษำทีไตไ ำกวำดดຌ 
 ๒. กำรหดทีไอยูระหวำงด ำนินกำรตำมหนังสือทีไอຌำงถึง กอนวันทีไหลักกณฑ์ วิธีกำรละ 

งืไอนดขตำมหนังสือนีๅหชຌบังคับ หหຌด ำนินกำรตำมหลักกณฑ์ วิธีกำร ละงืไอนดขตำมหนังสือทีไอຌำงถึงตอดป
จนกวำจะลຌวสรใจ 

๓. บัญชีผูຌสอบขงขันดดຌทีไยังมีผลหชຌบังคับอยูกอนวันทีไหนังสือนีๅมีผลหชຌบังคับละบัญชี 
ผูຌสอบขงขันดดຌทีไดดຌขึๅนบัญชีดวຌตำม ๒. หหຌคงมีผลหชຌดดຌตำมงืไอนดขทีไมีอยูดิมตอดปจนกวำบัญชีนัๅนจะสิๅนผล 
หรือจนกวำจะมีกำรขึๅนบัญชีหหมตำมหลักกณฑ์ วิธีกำร ละงืไอนดขตำมหนังสือนีๅ   

๔. กรณีหดทีไดมอำจด ำนินกำรตำมหลักกณฑ์ วิธีกำร ละงืไอนดขหนกำรสอบขงขัน        
กำรขึๅนบัญชีผูຌสอบขงขันดดຌละรำยละอียดกีไยวกับกำรสอบขงขันนีๅ  กำรด ำนินกำรหนกรณีนัๅน   
หหຌป็นดปตำมทีไ ก.พ. ก ำหนด 

จึงรียนมำพืไอดปรดทรำบละถือปฏิบัติตอดป ทัๅงนีๅ ดดຌจຌงหหຌกรมละจังหวัดทรำบดຌวยลຌว 

ขอสดงควำมนับถือ 
 

 

 

 (นำยนนทิกร  กำญจนะจิตรำี 
ลขำธิกำร ก.พ. 

 

 

 

ศูนย์สรรหำละลือกสรร 

ดทร. ์ ๎๑๐๓ ํ๕๐ํ-๐๔  

ดทรสำร  ์ ๎๑๐๓ ํ๕๑๐ 

 



๏๓ 

 

หลักกณฑ์ วิธีการ ละงืไอนเขในการสอบขงขัน การขึๅนบัญชีผูຌสอบขงขันเดຌ 
ละรายละอียดกีไยวกับการสอบขงขัน 

ิสงพรຌอมหนังสือส านักงาน ก.พ. ทีไ นร ํ์์๐/ว ํ๓ ลงวันทีไ ํํ ธันวาคม ๎๑๑๒ี 
-------------------------------- 

ํ. กำรสรรหำพืไอบรรจุบุคคลขຌำรับรำชกำรป็นขຌำรำชกำรพลรือนสำมัญหนต ำหนงประภท
ทัไวดป ระดับปฏิบัติงำน ละต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร หหຌหชຌวิธีสอบพืไอวัดควำมรูຌ
ควำมสำมำรถทัไวดป ละสอบขงขันพืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทีไหชຌฉพำะต ำหนงละควำมหมำะสมกับ
ต ำหนง 

๎. กำรสอบพืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทัไวดป หหຌส ำนักงำน ก.พ. ป็นผูຌจัดหหຌมีกำรสอบ ดดยจะ
จัดยกสอบตำมระดับกำรศึกษำกใดดຌ ทัๅงนีๅ ตำมหลักกณฑ์ วิธีกำร ละงืไอนดข ดังนีๅ 

 ๎.ํ  ผูຌมีสิทธิสมัครสอบจะตຌองมีคุณวุฒิหรือส ำรใจกำรศึกษำหนระดับกำรศึกษำทีไก ำหนด 

หนครัๅงทีไ ปຂดสอบนัๅน หรือป็นผูຌอยูหนกณฑ์ทีไส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดวำก ำลังจะส ำรใจกำรศึกษำตำม 

หลักสูตรหนระดับกำรศึกษำทีไก ำหนดกใดดຌ 
 ๎.๎ ผูຌหดสอบพืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทัไวดปดมผำน ผูຌนัๅนจะมีสิทธิสมัครสอบพืไอวัด 

ควำมรูຌควำมสำมำรถทัไวดปครัๅงถัดดปดดຌ ตอมืไอมีระยะวลำหำงจำกวันทีไสอบครัๅงกอนดมนຌอยกวำ ํ๑์ วัน  
หรือตำมทีไ ก.พ. ก ำหนด  

 ๎.๏ ผูຌสมัครสอบพืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทัไวดป จะตຌองรับรองตนองวำป็นผูຌส ำรใจ
กำรศึกษำหรือป็นผูຌอยูหนกณฑ์ทีไส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดวำ ก ำลังจะส ำรใจกำรศึกษำตำมหลักสูตรหนระดับ
กำรศึกษำทีไก ำหนด ลຌวตกรณี ละตຌองรับรองตนองวำป็นผูຌมีคุณสมบัติทัไวดปละดมมีลักษณะตຌองหຌำมตำม
มำตรำ ๏๒   
 ๎.๐ กำรสอบพืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทัไวดป ป็นกำรสอบขຌอขียนหรือสอบดดยวิธีอืไน  

หนท ำนองดียวกันหนวิชำ ดังตอดปนีๅ  
  ๎.๐.ํ วิชำควำมสำมำรถทัไวดป ละวิชำภำษำดทย ิคะนนตใม ํ๑์ คะนนี  
  ิํี วิชำควำมสำมำรถทัไวดป  ิคะนนตใม ํ์์ คะนนี ป็นกำรสอบพืไอ 

วัดควำมสำมำรถ 

   ิกี ดຌำนกำรคิดค ำนวณ ดดยทดสอบควำมสำมำรถหนกำรประยุกต์หชຌ 
ควำมคิดรวบยอดทำงคณิตศำสตร์บืๅองตຌน  กำรวิครำะห์หำควำมสัมพันธ์ของจ ำนวนหรือปริมำณ กำรกຌ 
ปัญหำชิงปริมำณ ละกำรวิครำะห์ขຌอมูลชิงปริมำณตำง ๆ ละ  

  ิขี ดຌำนหตุผล ดดยทดสอบควำมสำมำรถหนกำรคิดหำควำมสัมพันธ์
ชืไอมดยงของค ำ ขຌอควำม หรือรูปภำพ กำรหำขຌอยุติหรือขຌอสรุปอยำงสมหตุสมผลจำกขຌอควำม สัญลักษณ์  
รูปภำพ สถำนกำรณ ์หรือบบจ ำลองตำง ๆ 

 

 

  สิไงทีไสงมาดຌวย 



๏๔ 

 

  ิ๎ี วิชำภำษำดทย ิคะนนตใม ๑์ คะนนี  ป็นกำรสอบพืไอวัดควำมสำมำรถ 

  ิกี ดຌำนควำมขຌำหจภำษำ ดดยทดสอบควำมสำมำรถหนกำรอำนละ
กำรท ำควำมขຌำหจกับบทควำม หรือขຌอควำมทีไก ำหนดหหຌลຌวตอบค ำถำมทีไตำมมำหนตละบทควำม หรือ 

ขຌอควำม รวมทัๅงกำรสรุปควำมละตีควำม ละ 

  ิขี ดຌำนกำรหชຌภำษำ ดดยทดสอบควำมสำมำรถหนกำรลือกหชຌค ำหรือ
กลุมค ำ กำรขียนประดยคดดຌถูกตຌองตำมหลักภำษำละกำรรียงขຌอควำม 

  ๎.๐.๎ วิชำภำษำอังกฤษ  ิคะนนตใม ๑์ คะนนี ป็นกำรสอบพืไอวัดควำมสำมำรถ  
ดຌำนกำรพูด ขียน อำนละฟังภำษำอังกฤษ ละควำมขຌำหจสำระส ำคัญของขຌอควำมหนระดับบืๅองตຌน   
  ๎.๑ หหຌส ำนักงำน ก.พ. ป็นผูຌจัดหหຌมีกำรสอบพืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทัไวดปตำม ๎.๐  
ละตรวจค ำตอบ  ผูຌสอบวิชำควำมสำมำรถทัไวดปละวิชำภำษำดทยดดຌคะนนรวมดมตไ ำกวำรຌอยละ ๒์  

หรือตำมทีไ ก.พ. ก ำหนด ทัๅงนีๅ หหຌค ำนึงถึงหลักวิชำกำรวัดผล ละสอบวิชำภำษำอังกฤษ ดดຌคะนนดมตไ ำกวำ 
รຌอยละ ๑์ หรือตำมทีไ ก.พ. ก ำหนด ของตละระดับวุฒิกำรศึกษำ จึงจะถือวำป็นผูຌสอบผำนกำรวัดควำมรูຌ
ควำมสำมำรถทัไวดป  
   ผูຌขຌำสอบพืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทัไวดปทีไมีหลักฐำนรับรองผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ       
ทีไยังดมหมดอำยุกำรรับรองผลกำรทดสอบจำก TOEFL ิดมรวม TOEFL  ITPี TOEIC IELTS  CU TEP ละ  
TU GET ตำมงืไอนดขทีไ ก.พ. ก ำหนดหนตำรำงนบทຌำยหลักกณฑ์นีๅ หหຌถือสมือนวำป็นผูຌสอบผำนวิชำ
ภำษำอังกฤษตำม ๎.๐.๎ หนกำรสอบพืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทัไวดปหนครัๅงนัๅน 

  ๎.๒ หหຌผูຌสมัครสอบสียคำธรรมนียมสอบพืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทัไวดปหนอัตรำ 
ครัๅงละ ๏์์ บำท คำธรรมนียมสอบมืไอจำยลຌวจะดมคืนหหຌ วຌนตมีกำรยกลิกกำรสอบครัๅงนัๅนทัๅงหมด
นืไองจำกมีกำรทุจริตหรือสอดปหนทำงทุจริตละดมดดຌมีกำรจัดสอบหหมทน จะจำยคืนหหຌกผูຌสมัครสอบ 

ฉพำะผูຌทีไมิดดຌมีสวนกีไยวขຌองกับกำรทุจริตหรือสอดปหนทำงทุจริตนัๅน 

 หนระหวำงทีไส ำนักงำน ก.พ. ยังมิดดຌจัดหหຌมีกำรสอบดຌวยระบบอิลใกทรอนิกส์ หหຌผูຌสมัคร 

สอบสียคำธรรมนียมสอบพืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทัไวดป หนอัตรำครัๅงละ ํ์์ บำท 

 ๎.๓ หหຌลขำธิกำร ก.พ. ตงตัๅงคณะกรรมกำรด ำนินกำรสอบ ประกอบดຌวยลขำธิกำร ก.พ.   
หรือรองลขำธิกำร ก.พ. ทีไลขำธิกำร ก.พ. มอบหมำยป็นประธำน ละกรรมกำรอืไน จ ำนวนดมนຌอยกวำ  
๐ คน ดดยตຌองป็นขຌำรำชกำรพลรือนอยำงนຌอยกึไงหนึไง ละหหຌตงตัๅงขຌำรำชกำรพลรือนหนส ำนักงำน  
ก.พ. ซึไงท ำหนຌำทีไกีไยวกับกำรสรรหำละลือกสรร ป็นลขำนุกำร  

 ๎.๔ หหຌคณะกรรมกำรด ำนินกำรสอบ ก ำหนดระบียบกีไยวกับกำรสอบ จัดท ำประกำศ     
รับสมัครสอบ วำงผนด ำนินกำรสอบ ละด ำนินกำรอืไนทีไกีไยวกับกำรสอบหหຌป็นดปตำมหลักกณฑ์นีๅ  
 ๎.๕ ประกำศรับสมัครสอบหหຌมีรำยละอียด ดังนีๅ 
  ิํี ระดับกำรศึกษำทีไปຂดสอบ  
  ิ๎ี ผูຌมีสิทธิสมัครสอบตำม ๎.ํ ๎.๎ ละ ๎.๏ 



๏๕ 

 

(๏) คุณสมบัติทัไวดปละลักษณะตຌองหຌำมของผูຌมีสิทธิสมัครสอบ ละคุณสมบัติอืไน 

ิถຌำมีี 
 ิ๐ี ก ำหนดกำรละวิธีกำรรับสมัครสอบ รวมทัๅงก ำหนดระยะวลำรับสมัครสอบ ซึไงตຌอง
ดมนຌอยกวำ ํ๑ วันท ำกำร 
 ิ๑ี อกสำรละหลักฐำนทีไหชຌหนกำรสมัครสอบ 
 ิ๒ี หลักสูตร วิธีกำรสอบ ละกณฑ์กำรตัดสิน   
          ิ๓ี งืไอนดขหรือขຌอควำมอืไนทีไผูຌสมัครสอบควรทรำบ  
 ๎.ํ์ หหຌลขำธิกำร ก.พ. ประกำศรับสมัครสอบตำม ๎.๕ ดดยหหຌปຂดประกำศดวຌ ณ  
ส ำนักงำน ก.พ. ละผยพรบนวใบดซต์ของส ำนักงำน ก.พ. กอนวันรับสมัครสอบดมนຌอยกวำ ๑ วันท ำกำร 
ละผยพรทำงสืไออืไน ๆ ตำมควำมหมำะสม 

 หนกรณีทีไมีหตุผลละควำมจ ำป็น ลขำธิกำร ก.พ. อำจขยำยก ำหนดวลำรับสมัครสอบ 

ดดຌตำมทีไ หในสมควร  ตทัๅงนีๅ  จะตຌองประกำศกำรขยำยวลำกำรรับสมัครสอบดังกลำว กอนวันปຂด 

รับสมัครสอบครัๅงนัๅนดຌวย   

 ๎.ํํ หหຌลขำธิกำร ก.พ. ประกำศรำยชืไอผูຌสมัครสอบ ระบียบกีไยวกับกำรสอบ ก ำหนด 

วัน วลำ ละสถำนทีไสอบ กอนวันสอบดมนຌอยกวำ ๑ วันท ำกำร  

๎.ํ๎ หนกรณีทีไคณะกรรมกำรด ำนินกำรสอบหในวำ หนกำรสอบครัๅงหดมีกำรทุจริต หรือมี
พฤติกำรณ์หรือขຌอทใจจริงทีไสอหหຌหในวำมีกำรทุจริต  หรือมีพฤติกำรณ์หดทีไอำจท ำหหຌกิดควำมดมป็นธรรมหน
กำรสอบ หรือผูຌขຌำสอบผูຌหดมีพฤติกำรณ์ดังกลำว หหຌคณะกรรมกำรด ำนินกำรสอบรำยงำนหหຌลขำธิกำร ก.พ. 
พิจำรณำวำสมควรจะยกลิกกำรสอบหนครัๅงนัๅนหรือดม   

 ลขำธิกำร ก.พ. อำจยกลิกกำรสอบครัๅงนัๅนทัๅงหมดลຌวจัดหหຌมีกำรสอบหหมกใดดຌ หนกรณี 
ทีไคณะกรรมกำรด ำนินกำรสอบวินิจฉัยวำผูຌขຌำสอบผูຌหดมีพฤติกำรณ์ตำมวรรคหนึไง ผูຌนัๅนดมมีสิทธิขຌำสอบ 

หนกำรสอบหหมนัๅน 

 ๎.ํ๏  หหຌลขำธิกำร ก.พ. ประกำศรำยชืไอผูຌสอบผำนกำรวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทัไวดปตำม 
๎.๑ ละออกหนังสือรับรองผลกำรสอบผำนกำรวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทัไวดป ตำมระดับกำรศึกษำทีไจัดสอบ
หหຌกผูຌสอบผำนพืไอน ำดปหชຌหนกำรสอบขงขันละกำรขึๅนบัญชีผูຌสอบขงขันดดຌของสวนรำชกำร 

ตำมหลักกณฑ์นีๅ   
 ๏. หนกรณีทีไมีหตุผลควำมจ ำป็น ก.พ. อำจอนุมัติหหຌสวนรำชกำรหดป็นผูຌด ำนินกำรสอบ 

พืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทัไวดปพืไอบรรจุตงตัๅงบุคคลหนต ำหนงวำงทีไ ก.พ. หหຌควำมหในชอบดดຌ ภำยหตຌ
หลักกณฑ์ วิธีกำร ละงืไอนดข ดังตอดปนีๅ   
  ๏.ํ สวนรำชกำรนัๅนตຌองด ำนินกำรจัดสอบพืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทัไวดป ละจัดสอบ 

ขงขันพืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทีไหชຌฉพำะต ำหนง ละพืไอวัดควำมหมำะสมกับต ำหนงดปหนกำรสอบ 
ครำวดียวกัน   ดดยตຌองประกำศรับสมัครสอบพรຌอมกัน ละหหຌคณะกรรมกำรด ำนินกำรสอบขงขัน 

ตำม ๐.๎ ป็นผูຌด ำนินกำรสอบพืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทัไวดปดຌวย  

 



๐์ 

 

   

๏.๎ หหຌรับสมัครสอบดดຌฉพำะจำกผูຌส ำรใจกำรศึกษำทำนัๅน  
  ๏.๏ ประกำศรับสมัครสอบหหຌมีรำยละอียดตำม ๎.๕ ละ ๐.๐  

 หนกรณีทีไสวนรำชกำรตำมวรรคหนึไงด ำนินกำรสอบดดยหชຌหลักสูตร ขຌอสอบ วิธีกำรสอบ 

ละกณฑ์กำรตัดสินหนกำรสอบพืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทัไวดปตำม ๎.๐ ละ ๎.๑ หหຌผูຌทีไดดຌรับหนังสือ
รับรองตำม ๎.ํ๏ ทีไตรงกับระดับกำรศึกษำทีไสวนรำชกำรนัๅนจัดสอบ ดดຌรับยกวຌนดมตຌองสอบพืไอวัด 

ควำมรูຌควำมสำมำรถทัไวดปหนครัๅงนีๅอีก หนกำรนีๅหหຌสวนรำชกำรประกำศรำยชืไอผูຌสอบผำนกำรวัดควำมรูຌ
ควำมสำมำรถทัไวดป ละหหຌส ำนักงำน ก.พ. ออกหนังสือรับรองผลกำรสอบผำนกำรวัดควำมรูຌควำมสำมำรถ
ทัไวดปหหຌกผูຌสอบผำน   

 หนกรณีทีไสวนรำชกำรตำมวรรคหนึไงด ำนินกำรสอบดดยหชຌหลักสูตร ขຌอสอบ วิธีกำรสอบ  

ละกณฑ์กำรตัดสินทีไจัดขึๅนป็นกำรฉพำะพืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทัไวดปส ำหรับต ำหนงหด หนครัๅงหด  
หนสวนรำชกำรนัๅน ผลกำรสอบหนกรณีนีๅหหຌหชຌดดຌส ำหรับต ำหนงนัๅน หนกำรสอบครัๅงนัๅน หนสวนรำชกำร 

นัๅนทำนัๅน ทัๅงนีๅ สวนรำชกำรนัๅนตຌองประกำศงืไอนดขดังกลำวดวຌหนประกำศรับสมัครสอบดຌวย หนกรณีนีๅผูຌทีไ 
ดดຌรับหนังสือรับรองตำม ๎.ํ๏ ดมดดຌรับยกวຌนหหຌดมตຌองสอบพืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทัไวดปหนกำรสอบ 

ครัๅงนีๅ   
 ๐. กำรสอบขงขันพืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทีไหชຌฉพำะต ำหนง ละพืไอวัดควำมหมำะสมกับ
ต ำหนง หหຌสวนรำชกำรป็นผูຌจัดหหຌมีกำรสอบขงขันพืไอบรรจุบุคคลขຌำรับรำชกำร หนต ำหนงวำงของ  
สวนรำชกำรนัๅน ทัๅงนีๅ ตำมหลักกณฑ์ วิธีกำร งืไอนดข รำยละอียด ดังนีๅ 
  ๐.ํ หัวหนຌำสวนรำชกำรจะก ำหนดหหຌรับสมัครสอบขงขันพืไอบรรจุหนทຌองทีไหดป็น
กำรฉพำะหง หรือจะก ำหนดหหຌรับสมัครสอบขงขันฉพำะผูຌมีคุณสมบัติอยำงหดตำมทีไก ำหนดดวຌหนมำตรฐำน
ก ำหนดต ำหนงส ำหรับกำรสอบขงขันครัๅงหดกใดดຌ 
  ๐.๎ หหຌหัวหนຌำสวนรำชกำรตงตัๅงคณะกรรมกำรด ำนินกำรสอบขงขันขึๅนคณะหนึไง  
จ ำนวนดมนຌอยกวำ ๑ คน ประกอบดຌวย หัวหนຌำสวนรำชกำรหรือรองหัวหนຌำสวนรำชกำร หรือผูຌดดຌ รับ
มอบหมำยจำกหัวหนຌำสวนรำชกำรป็นประธำน กรรมกำรอืไนซึไงตงตัๅงจำกขຌำรำชกำรพลรือนสำมัญ 

ผูຌด ำรงต ำหนงประภทบริหำร ประภทอ ำนวยกำร หรือประภทวิชำกำรระดับช ำนำญกำรพิศษขึๅนดป  
ป็นกรรมกำร ดดยมีผูຌทน ก.พ. ซึไงตงตัๅงจำกขຌำรำชกำรพลรือนหนส ำนักงำน ก.พ.ป็นกรรมกำร ละหหຌ
ตงตัๅงขຌำรำชกำรพลรือนหนสวนรำชกำรนัๅนซึไงท ำหนຌำทีไกีไยวกับงำนกำรจຌำหนຌำทีไป็นลขำนุกำร   
 ๐.๏ หหຌคณะกรรมกำรด ำนินกำรสอบขงขันก ำหนดระบียบกีไยวกับกำรสอบ ก ำหนดหลักสูตร 
ละวิธีกำรสอบ จัดท ำประกำศรับสมัคร วำงผนด ำนินกำรสอบ จัดหหຌมีกำรออกขຌอสอบละตรวจค ำตอบ  
ละด ำนินกำรอืไนทีไกีไยวกับกำรสอบขงขันหหຌป็นดปตำมหลักกณฑ์นีๅ  ทัๅงนีๅ คณะกรรมกำรด ำนินกำรสอบ 

ขงขันจะก ำหนดหหຌผูຌสมัครสอบสอบขงขันพืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทีไหชຌฉพำะต ำหนงกอน ลຌวจึงหหຌ
ฉพำะผูຌสอบผำนกำรวัดผลกำรสอบพืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทีไหชຌฉพำะต ำหนงตำมกณฑ์ทีไก ำหนดดวຌ  
หน ๐.๕ สอบขงขันพืไอวัดควำมหมำะสมกับต ำหนงตอดปกใดดຌ 



๐ํ 

 

 ๐.๐ ประกำศรับสมัครสอบขงขันหหຌมีรำยละอียด ดังนีๅ 
ิํี  ชืไอต ำหนงทีไจะบรรจุละตงตัๅง ละงินดือนทีไจะดดຌรับ 

 ิ๎ี  จ ำนวนต ำหนงวำงหนวันประกำศรับสมัครสอบ 

 ิ๏ี  ลักษณะงำนทีไปฏิบัติของต ำหนง 
 ิ๐ี  คุณสมบัติทัไวดป ลักษณะตຌองหຌำมของผูຌมีสิทธิสมัครสอบ ละคุณสมบัติฉพำะ
ส ำหรับต ำหนง 
 ิ๑ี  ก ำหนดกำรละวิธีกำรรับสมัครสอบ รวมทัๅงก ำหนดระยะวลำรับสมัครสอบซึไงตຌอง 
ดมนຌอยกวำ ํ๑ วันท ำกำร 

ิ๒ี  อกสำรละหลักฐำนทีไหชຌหนกำรสมัครสอบ 

 ิ๓ี  หลักสูตรละวิธีกำรสอบขงขัน กณฑ์กำรตัดสิน กำรประกำศบัญชีผูຌ สอบ 

ขงขันดดຌละกำรยกลิกบัญชีผูຌสอบขงขันดดຌ 
 ิ๔ี  งืไอนดข หรือขຌอควำมอืไนๆ ทีไผูຌสมัครสอบควรทรำบ ชน สวนรำชกำรนัๅน ๆ  
จะดมรับดอนผูຌสอบขงขันดดຌ ป็นตຌน  
 ิ๕ี  ก ำหนดวัน วลำทีไผูຌสมัครสอบตຌองน ำหนังสือรับรองผลกำรสอบผำนกำรวัดควำมรูຌ
ควำมสำมำรถทัไวดปของ ก.พ. มำยืไนหหຌสวนรำชกำร ทัๅงนี ๅ ตຌองป็นวันกอนวันทีไสวนรำชกำรขึๅนบัญชี  
ผูຌสอบขงขันดดຌ 
 ๐.๑ หหຌหัวหนຌำสวนรำชกำรประกำศรับสมัครสอบขงขันตำม ๐.๐ ดดยหหຌปຂดประกำศดวຌ  
ณ ทีไท ำกำรของสวนรำชกำรทีไรับสมัครสอบ ละผยพรบนวใบดซต์ของสวนรำชกำรทีไรับสมัครสอบ  
ละวใบดซต์ของส ำนักงำน ก.พ. กอนวันรับสมัครสอบดมนຌอยกวำ ๑ วันท ำกำร ละผยพรทำงสืไออืไน ๆ  
ตำมควำมหมำะสม 

 หนกรณีทีไมีหตุผลละควำมจ ำป็น หัวหนຌำสวนรำชกำรอำจขยำยก ำหนดวลำรับสมัคร 

สอบดดຌตอดปอีกตำมทีไหในสมควรตตຌองดมนຌอยกวำ ๑ วันท ำกำร ทัๅงนีๅ จะตຌองประกำศกำรขยำยวลำ
กำรรับสมัครสอบดังกลำว กอนวันปຂดรับสมัครสอบครัๅงนัๅน ละตຌองผยพรดดยปຂดประกำศดวຌ ณ ทีไท ำกำร
ของสวนรำชกำรทีไรับสมัครสอบละผยพรบนวใบดซต์ของสวนรำชกำรทีไรับสมัครสอบละวใบดซต์ของ  

ส ำนักงำน ก.พ. ดຌวย 

 ๐.๒ หหຌหัวหนຌำสวนรำชกำรประกำศรำยชืไอผูຌสมัครสอบ ระบียบกีไยวกับกำรสอบ  
ก ำหนดวัน วลำ ละสถำนทีไสอบ กอนวันสอบดมนຌอยกวำ ๑ วันท ำกำร  

 ๐.๓  กำรสอบขงขันพืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทีไหชຌฉพำะต ำหนง ิคะนนตใม ๎์์ 
คะนนี ป็นกำรทดสอบควำมรูຌควำมสำมำรถทีไหชຌหนกำรปฏิบัติงำนหนหนຌำทีไ ดดยวิธีกำรสอบขຌอขียน  
กำรสอบปฏิบัติหรือสอบดดยวิธีอืไน  ทัๅงนีๅ จะหชຌวิธีกำรสอบหนึไงวิธีหรือหลำยวิธีกใดดຌตำมควำมหมำะสม  
พืไอหหຌดดຌบุคคลทีไมีควำมรูຌควำมสำมำรถ ทักษะ สมรรถนะ ละอืไนๆ ทีไจ ำป็นส ำหรับต ำหนง ดดยตຌองระบุ
วิธีกำรสอบดวຌหนประกำศรับสมัครสอบหหຌชัดจนดຌวย 



๐๎ 

 

๐.๔ กำรสอบขงขันพืไอวัดควำมหมำะสมกับต ำหนง  ิคะนนตใม ํ์์ คะนนี ป็น 

กำรทดสอบพืไอวัดควำมหมำะสมกับต ำหนงทีไจะบรรจุละตงตัๅง  ดยวิธีกำรสัมภำษณ์หรือวิธีอืไน 

พืไอประมินควำมหมำะสมกับต ำหนงจำกประวัติสวนตัว ประวัติกำรศึกษำ ประวัติกำรท ำงำน  
ประสบกำรณ์ ทวงทีวำจำ อุปนิสัย อำรมณ์ ทัศนคติ กำรปรับตัวขຌำกับผูຌรวมงำน สังคม ละสิไงวดลຌอม 
ควำมคิดริริไมสรຌำงสรรค์ ปฏิภำณเหวพริบ บุคลิกภำพละพฤติกรรมของผูຌสอบขงขัน พืไอ฿หຌเดຌบุคคลทีไมี
คุณธรรม จริยธรรม ควำมรูຌควำมสำมำรถ ทักษะ สมรรถนะ ละอืไน โ ทีไจ ำป็นส ำหรับต ำหนง       

๐.๕ ผูຌสอบผำนกำรสอบขงขันพืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทีไ฿ชຌฉพำะต ำหนงจะตຌอง 

เดຌคะนนเมตไ ำกวำรຌอยละ ๒์  ละผูຌสอบผำนกำรสอบขงขันพืไอวัดควำมหมำะสมกับต ำหนงจะตຌอง 

เดຌคะนนเมตไ ำกวำรຌอยละ ๒์  ทัๅงนีๅ ดย฿หຌค ำนึงถึงหลักวิชำกำรวัดผล 

๐.ํ์ ฿หຌผูຌสมัครสอบสียคำธรรมนียมสอบพืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทีไ฿ชຌ ฉพำะ 

ต ำหนงละควำมหมำะสมกับต ำหนง อัตรำต ำหนงละเมนຌอยกวำ ๎์์ บำท ละเมกิน ๐์์ บำท  

 ฿นกรณีทีไสวนรำชกำรจัด฿หຌมีกำรสอบพืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทัไวเป฿นครำวดียวกับ 

กำรสอบขงขันพืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทีไ ฿ชຌ ฉพำะต ำหนง  ละควำมหมำะสมกับต ำหนง 
฿หຌผูຌสมัครสอบทีไเมเดຌรับกำรยกวຌนเมตຌองสอบพืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทัไวเปสียคำธรรมนียมสอบอัตรำ
ต ำหนงละเมนຌอยกวำ ๏์์ บำทละเมกิน ๑์์ บำท  

 คำธรรมนียมสอบมืไอจำยลຌวจะเมคืน฿หຌ  วຌนตมีกำรยกลิกกำรสอบครัๅงนัๅนทัๅงหมด
นืไองจำก มีกำรทุจริตหรือสอเป฿นทำงทุจริตละเมเดຌมีกำรจัดสอบ฿หมทน  จะจำยคืน฿หຌกผูຌสมัครสอบ
ฉพำะผูຌทีไมิเดຌมีสวนกีไยวขຌองกับกำรทุจริตหรือสอเป฿นทำงทุจริตนัๅน 

 ๐.ํํ ฿นกรณีทีไคณะกรรมกำรด ำนินกำรสอบขงขันหในวำ  ฿นกำรสอบขงขัน฿ดมีกำร 

ทุจริต หรือมีพฤติกำรณ์หรือขຌอทใจจริงทีไสอ฿หຌหในวำมีกำรทุจริต  หรือมีพฤติกำรณ์฿ดทีไอำจท ำ฿หຌกิดควำม  

เมป็นธรรม฿นกำรสอบขงขัน ฿หຌคณะกรรมกำรด ำนินกำรสอบขงขันรำยงำน฿หຌหัวหนຌำสวนรำชกำร
พิจำรณำวำสมควรจะยกลิกกำรสอบขงขัน฿นครัๅงนัๅนทัๅงหมด หรือยกลิกกำรสอบตำม ๐.๓ หรือ ๐.๔  
หรือเม 
 หัวหนຌำสวนรำชกำรอำจยกลิกกำรสอบขงขันครัๅงนัๅ นทัๅงหมดลຌวจัด฿หຌมีกำรสอบ฿หม  
หรือยกลิกกำรสอบตำม ๐.๓ หรือ ๐.๔ ลຌวจัด฿หຌมีกำรสอบ฿หมกใเดຌ ฿นกรณีทีไคณะกรรมกำรด ำนินกำร
สอบขงขันวินิจฉัยวำผูຌขຌำสอบผูຌ฿ดมีพฤติกำรณ์ตำมวรรคหนึไง ผูຌนัๅนเมมีสิทธิขຌำสอบ฿หม 
 ๐.ํ๎ มืไอคณะกรรมกำรด ำนินกำรสอบขงขันเดຌด ำ นินกำรสอบขงขันสรใจลຌว  
฿หຌรำยงำนผลกำรสอบขงขันตอหัวหนຌำสวนรำชกำร ดย฿หຌสงอกสำรประกอบกำรรำยงำน ดังตอเปนีๅ 
  ิํี หลักสูตรละวิธีกำรสอบพืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทีไ฿ชຌฉพำะต ำหนง ละ
ควำมหมำะสมกับต ำหนง 
 ิ๎ี บัญชีกรอกคะนน  
   ิ๏ี รำยชืไอผูຌสอบขงขันเดຌ 
 



๐๏ 

 

๐.ํ๏ หนกรณีทีไสวนรำชกำรหดมีต ำหนงวำงละดมมีบัญชีผูຌสอบขงขันดดຌหนต ำหนงนัๅน  
ตมีหตุผลควำมจ ำป็นทีไดมอำจจัดหหຌมีกำรสอบขงขันพืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทีไหชຌฉพำะต ำหนง  

ละควำมหมำะสมกับต ำหนงดดຌอง ถຌำสวนรำชกำรนัๅนรຌองขอ ก.พ. อำจหหຌส ำนักงำน ก.พ. ด ำนินกำรสอบ 

ขงขันพืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทีไหชຌฉพำะต ำหนงละควำมหมำะสมกับต ำหนง ทัๅงนีๅ  ตำมหลักกณฑ์ 
วิธีกำร ละงืไอนดขตำม ๐. ดดยอนุดลม พืไอหหຌดดຌบัญชีผูຌสอบขงขันดดຌหนต ำหนงนัๅนป็นบัญชีรวมส ำหรับ 

หหຌสวนรำชกำรนัๅนหชຌบรรจุละตงตัๅงผูຌสอบขงขันดดຌหนต ำหนงนัๅนกใดดຌ   
๑. กำรขึๅนบัญชีผูຌสอบขงขันดดຌ ละกำรด ำนินกำรกีไยวกับบัญชีดั งกลำว หหຌป็นดปตำม

หลักกณฑ์ วิธีกำร ละงืไอนดข  ดังนีๅ 
  ๑.ํ หหຌขึๅนบัญชีผูຌสอบขงขันดดຌ ฉพำะผูຌทีไสอบผำนกำรสอบขงขันพืไอวัดควำมรูຌ
ควำมสำมำรถฉพำะต ำหนงละควำมหมำะสมกับต ำหนงทีไดดຌยืไนหนังสือรับรองผลกำรสอบผำนกำรวัด
ควำมรูຌควำมสำมำรถทัไวดปของส ำนักงำน ก.พ. ตำมระดับกำรศึกษำทีไก ำหนดลຌว 

  ๑.๎ บัญชีผูຌสอบขงขันดดຌหหຌรียงตำมล ำดับคะนนรวมของผูຌสอบผำนกำรสอบขงขัน     
พืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทีไหชຌฉพำะต ำหนงละควำมหมำะสมกับต ำหนงจำกมำกดปนຌอย หนกรณีทีไ 
มีคะนนทำกัน  หหຌผูຌทีไดดຌคะนนควำมหมำะสมกับต ำหนงมำกกวำอยูหนล ำดับทีไดีกวำตถຌำคะนน  

ควำมหมำะสมกับต ำหนงยังทำกันอีก หหຌรียงล ำดับตำมลขประจ ำตัวสอบขงขันจำกนຌอยดปมำก  
 ๑.๏ หหຌหัวหนຌำสวนรำชกำรประกำศบัญชีผูຌสอบขงขันดดຌดดยปຂดประกำศดวຌ ณ ทีไท ำกำร 

ของสวนรำชกำรทีไรับสมัครสอบ ผยพรบนวใบดซต์ของสวนรำชกำรนัๅน ละผยพรบนวใบดซต์ของ         
ส ำนักงำน ก.พ. ละผยพรทำงสืไออืไนตำมควำมหมำะสม 

  ๑.๐ ประกำศบัญชีผูຌสอบขงขันดดຌหหຌมีรำยละอียด ดังนีๅ  
  ิํี บัญชีผูຌสอบขงขันดดຌ ซึไงตຌองมีรำยชืไอผูຌสอบขงขันดดຌรียงตำมล ำดับทีไทีไ สอบ  
ขงขันดดຌ 
  ิ๎ี ระยะวลำละงืไอนดขทีไบัญชีผูຌสอบขงขันดดຌนีๅมีผลหชຌบังคับ     
  ิ๏ี งืไอนดขหรือขຌอควำมอืไนทีไผูຌสอบขงขันดดຌควรทรำบ  

  ๑.๑ บัญชีผูຌสอบขงขันดดຌตำม ๑.๏ หหຌหชຌดดຌดมกิน ๎ ป นับตวันประกำศ ตถຌำสวนรำชกำร 
นัๅนดดຌจัดหหຌมีกำรสอบขงขันหนต ำหนงดียวกันกับทีไดดຌประกำศรับสมัครหนครัๅงกอนนัๅนอีก ละดดຌประกำศ
บัญชีผูຌสอบขงขันดดຌหหมลຌว บัญชีผูຌสอบขงขันดดຌครัๅงกอนป็นอันยกลิก  

 ๑.๒ มืไอดดຌมีกำรประกำศบัญชีผูຌสอบขงขันดดຌลຌว  หหຌหัวหนຌำสวนรำชกำรรำยงำนผลกำร
สอบขงขันดปยังส ำนักงำน ก.พ. ตำมบบทีไส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดภำยหน ๑ วันท ำกำรนับตวันประกำศ
บัญชีผูຌสอบขงขันดดຌ   
  ๑.๓ ผูຌหดมีชืไออยูหนบัญชีผูຌสอบขงขันดดຌ  ถຌำผูຌนัๅนดดຌสละสิทธิทีไจะขຌำรับกำรบรรจุละ 

ตงตัๅงหนต ำหนงทีไสอบขงขันดดຌตำมบัญชีผูຌสอบขงขันดดຌนัๅน  หหຌถือวำผูຌนัๅนดมอยูหนล ำดับทีไตำมทีไปรำกฏ  

หนบัญชีผูຌสอบขงขันดดຌนัๅน  



๐๐ 

 

  ๑.๔ ผูຌหดมีชืไออยูหนบัญชีผูຌสอบขงขันดดຌ ถຌำผูຌนัๅนดมมำรำยงำนตัวพืไอรับกำรบรรจุขຌำรับ
รำชกำรภำยหนวลำทีไสวนรำชกำรก ำหนด หหຌถือวำผูຌนัๅนดมอยูหนล ำดับทีไตำมทีไปรำกฏหนบัญชีผูຌสอบขงขันดดຌนัๅน 

 กำรจຌงก ำหนดวลำหหຌมำรำยงำนตัวตำมวรรคหนึไง หหຌสวนรำชกำรมีหนังสือสงทำง 
ดปรษณีย์ดวนพิศษ ิEMS) จຌงหหຌทรำบลวงหนຌำดมนຌอยกวำ ๑ วันนับตวันทีไสง หรือมีหนังสือสงทำง 
ดปรษณีย์ลงทะบียนจຌงหหຌทรำบลวงหนຌำดมนຌอยกวำ ํ์ วันนับตวันทีไสง 
 หนกรณีทีไผูຌนัๅนมีหลักฐำนสดงวำมีควำมจ ำป็นหรือมีหตุผลทีไท ำหหຌดมสำมำรถมำรำยงำนตัว 

ดดຌภำยหนวลำทีไก ำหนด ถຌำหัวหนຌำสวนรำชกำรหในวำป็นควำมจ ำป็นหรือมีหตุผลอันสมควรละผูຌนัๅนมิดดຌ
หลีกลีไยงหรือลือกดอกำสหนกำรบรรจุ  จะก ำหนดหหຌผูຌนัๅนกลับมำอยูหนล ำดับทีไดิมหนบัญชีผูຌสอบขงขันดดຌกใดดຌ  

 ๑.๕ ผูຌหดมีชืไออยูหนบัญชีผูຌสอบขงขันดดຌ  ตดมอำจรับกำรบรรจุขຌำรับรำชกำรภำยหนวลำ 
ทีไสวนรำชกำรก ำหนดดดຌ  นืไองจำก อยูหนระหวำงรับรำชกำรทหำรตำมกฎหมำยวำดຌวยกำรรับรำชกำรทหำร  
หหຌถือวำผูຌนัๅนดมอยูหนล ำดับทีไตำมทีไปรำกฏหนบัญชีผูຌสอบขงขันดดຌ  ตถຌำผูຌนัๅนพຌนจำกรำชกำรทหำรดดยดมมี                                                                 
ควำมสียหำย ละประสงค์จะขຌำรับรำชกำรหนต ำหนงทีไสอบขงขันดดຌ  ถຌำบัญชีผูຌสอบข งขันดดຌนัๅนยังดม
ยกลิก หหຌหัวหนຌำสวนรำชกำรก ำหนดหหຌผูຌนัๅนกลับมำอยูหนล ำดับทีไดิมหนบัญชีผูຌสอบขงขันดดຌ 
 ๑.ํ์ บัญชีผูຌสอบขงขันดดຌหนต ำหนงหดทีไป็นบัญชีรวมตำม ๐.ํ๏ หหຌสวนรำชกำรทีไรຌองขอ 

นัๅนหชຌหนกำรบรรจุละตงตัๅงผูຌสอบขงขันดดຌหนต ำหนงนัๅน ละสวนรำชกำรนัๅนจะด ำนินกำรสอบขงขัน     
พืไอบรรจุละตงตัๅงหนต ำหนงทีไรຌองขอนัๅนอีกดมดดຌจนกวำจะดดຌด ำนินกำรบรรจุละตงตัๅงครบตำม  

จ ำนวนทีไสวนรำชกำรรຌองขอนัๅน 

  หนกรณีทีไดดຌด ำนินกำรตำมวรรคหนึไงลຌวยังมีรำยชืไอผูຌสอบขงขันดดຌหลืออยูหนบัญชีรวม 
ก.พ. จะหหຌสวนรำชกำรอืไนทีไมีควำมจ ำป็นละดมมีบัญชีผูຌสอบขงขันดดຌหนต ำหนงดียวกันนัๅนอยูกอน   
หชຌบัญชีรวมนัๅนพืไอประดยชน์หนกำรบรรจุละตงตัๅงกใดดຌ 

๒. หนชวงระยะวลำรกของกำรด ำนินกำรจัดกำรสอบพืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทัไวดปตำม
หลักกณฑ์นีๅ หำกผูຌทีไสอบผำนฉพำะวิชำควำมสำมำรถทัไวดปละวิชำภำษำดทย ตำม ๎.๐.ํ ตดมผำนวิชำ
ภำษำอังกฤษ ตำม ๎.๐.๎ หนกำรสอบพืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทัไวดปหนครัๅงดียวกัน หหຌผูຌนัๅนสำมำรถ 

ขຌำสอบฉพำะวิชำภำษำอังกฤษดดຌอีกหนึไงครัๅง  ดดยหหຌส ำนักงำน ก.พ. จัดหหຌมีกำรสอบฉพำะวิชำภำษำอังกฤษ
หหຌกผูຌสอบทีไดดຌสมัครละสียคำธรรมนียมสอบฉพำะวิชำภำษำอังกฤษภำยหนระยะวลำทีไส ำนักงำน ก.พ. 
ก ำหนด  ทัๅงนีๅ จนกวำ ก.พ.จะก ำหนดป็นอยำงอืไน 

 หนกรณีทีไผูຌสอบฉพำะวิชำภำษำอังกฤษสอบผำน หหຌลขำธิกำร ก.พ. ด ำนินกำรตำม  
๎.ํ๏ ตอดป  

 หนกรณีทีไผูຌสอบฉพำะวิชำภำษำอังกฤษสอบดมผำน ผูຌสอบจะมีสิทธิสมัครสอบพืไอวัด 

ควำมรูຌควำมสำมำรถทัไวดปครัๅงถัดดปดดຌ ตอมืไอมีระยะวลำหำงจำกวันทีไสอบพืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถ 

ทัไวดปครัๅงกอนดมนຌอยกวำ ํ๑์ วัน หรือตำมทีไ ก.พ. ก ำหนด  
  



๐๑ 

 

ผูຌทีไดดຌสมัครละสียคำธรรมนียมสอบฉพำะวิชำภำษำอังกฤษลຌว ตดมดดຌขຌำสอบ หหຌมี    
ผลชนดียวกับกรณีตำมวรรคสำม 

 คำธรรมนียมสอบฉพำะวิชำภำษำอังกฤษ หหຌหชຌอัตรำดียวกันกับคำธรรมนียมกำรสอบ       
พืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทัไวดป 

  
  

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

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๐๒ 

 

  

 

งืไอนเขผลการทดสอบภาษาอังกฤษ 

จำก TOEFL ิดมรวม TOEFL  ITPี  TOEIC  IELTS  CU TEP ละ TU  GET   
 

การทดสอบภาษาอังกฤษ เมนຌอยกวา ิคะนนี 
   TOEFL    ิคะนนตใม ํ๎์ี ๒์ 

   TOEIC     ิคะนนตใม ๕๕์ี ๐๕๑ 

   IELTS      ิคะนนตใม ๕ี ๐.๑ 

   CU TEP   ิคะนนตใม ํ๎์ี ๒์ 

   TU  GET  ิคะนนตใม ํุ์์์ี  ๑์์ 

 

 ผูຌสอบจะตຌองยืไนหลักฐำนรับรองผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษทีไยังดมหมดอำยุกำรรับรอง      
ผลกำรทดสอบตอส ำนักงำน ก.พ. กอนวันสอบพืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทัไวดป หรือภำยหน ํ๑์ วัน นับต
วันทีไสอบพืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทัไวดปหนครัๅงนัๅน 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางนบทຌาย 



๐๓ 

 

 

 

ทีไ นร ํ์์๐/ว ๏      ส ำนักงำน ก.พ. 

ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ํํ์์์ 

      ํ๑  กุมภำพันธ์  ๎๑๒ํ 

รืไอง กำรกຌดขพิไมติมกำรสรรหำดดยกำรสอบขงขันพืไอบรรจุบุคคลขຌำรับรำชกำรตำมหนังสือส ำนักงำน ก.พ. 
ทีไ นร ํ์์๐/ว ํ๓ ลงวันทีไ ํํ ธันวำคม ๎๑๑๒ 

รียน ิวียนกระทรวง กรม จังหวัดี 

อຌำงถึง หนังสือส ำนักงำน ก.พ. ทีไ นร ํ์์๐/ว ํ๓ ลงวันทีไ ํํ ธนัวำคม ๎๑๑๒ 

ตำมหนังสือทีไอຌำงถึง ก.พ. ดดຌก ำหนดหลักกณฑ์ วิธีกำร ละงืไอนดขหนกำรสอบขงขันพืไอ
บรรจุบุคคลขຌำรับรำชกำร มำพืไอสวนรำชกำรทรำบละถือปฏิบัติ ควำมจຌงลຌว นัๅน 

 บัดนีๅ ก.พ. พิจำรณำลຌวหในวำ พืไอหหຌกำรสรรหำดดยวิธีกำรสอบขงขันพืไอบรรจุบุคคล 

ขຌำรับรำชกำรป็นดปอยำงมีประสิทธิภำพ ป็นมำตรฐำนดียวกัน ละสวนรำชกำรบรรจุบุคคลดดຌตรงตำม 

ควำมตຌองกำรภำยหนระยะวลำอันรวดรใว จึงอำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ ๑๏ หงพระรำชบัญญัติระบียบ
ขຌำรำชกำรพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ กຌดขพิไมติมหลักกณฑ์ วิธีกำร ละงืไอนดขหนกำรสอบขงขันพืไอบรรจุ
บุคคลขຌำรับรำชกำรตำมหนังสือทีไอຌำงถึง ดังนีๅ 
 

 ํ. ยกลิกควำมหนขຌอ ๒ ของหลักกณฑ์ วิธีกำร ละงืไอนดขกำรสอบขงขัน กำรขึๅนบัญชี 
ผูຌสอบขงขันดดຌ ละรำยละอียดกีไยวกับกำรสอบขงขัน ของหนังสือทีไอຌำงถึง 
 ๎. กำรกຌดขพิไมติมนีๅหหຌมีผลบงัคับส ำหรับกำรด ำนินกำรตัๅงตวันทีไ ํ มกรำคม ๎๑๒๎ ปน็ตຌนดป 

 จึงรียนมำพืไอดปรดทรำบละถือปฏิบัติตอดป ทัๅงนีๅ ดดຌจຌงหหຌกรมละจังหวัดทรำบดຌวยลຌว 

ขอสดงควำมนับถือ 
 

 

 

 (นำงมธินี  ทพมณีี 
ลขำธิกำร ก.พ. 

 

 

ศูนย์สรรหำละลือกสรร 

ดทร. ์ ๎๑๐๓ ํ๕๐ํ ์ ๎๑๐๓ ํ๕๐๏  

ดทรสำร  ์ ๎๑๐๓ ํ๕๑๐ 



๐๔ 

 

(ตัวอยางค าสัไงตัๅงคณะกรรมการด านินการสอบขงขัน) 

 

ค าสัไง ..................................................................................... 
ทีไ ………../……………. 

 

รืไอง     ตัๅงคณะกรรมกำรด ำนินกำรสอบขงขันพืไอบรรจุละตงตัๅงบุคคลขຌำรับรำชกำร 

        หนต ำหนง …………………………………..………………………… 

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

  ดຌวย......................................... จะด ำนินกำรสอบขงขันพืไอบรรจุบุคคลขຌำรับรำชกำรป็น
ขຌำรำชกำรพลรือนสำมัญละตงตัๅงหหຌด ำรงต ำหนง………………………………………………......… ฉะนัๅน อำศัยอ ำนำจ
ตำมควำมหนขຌอ ๐ ของหลักกณฑ์ วิธีกำร ละงืไอนดขหนกำรสอบขงขัน กำรขึๅนบัญชีผูຌสอบขงขันดดຌ ละ
รำยละอียดกีไยวกับกำรสอบขงขัน ของหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ทีไ นร ํ์์๐/ว ํ๓ ลงวันทีไ ํํ ธันวำคม ๎๑๑๒ 
จึงตัๅงคณะกรรมกำรด ำนินกำรสอบขงขัน ดังมีรำยชืไอตอดปนีๅ 

ํ. ต ำหนง ……………หรือ ชืไอ - นำมสกุล……………....………..…... ประธำนกรรมกำร 

๎. ต ำหนง…………….หรือ ชืไอ - นำมสกุล……………..………..……. กรรมกำร 

๏. ผูຌทน ก.พ. กรรมกำร 

๐. ต ำหนง…………….หรือ ชืไอ - นำมสกุล……………..……………... กรรมกำร 

๑. ต ำหนง…………….หรือ ชืไอ - นำมสกุล..…..…..…………………... ลขำนุกำร 

๒. ....…………………………....ชืไอ - นำมสกุล.……………………………. ผูຌชวยลขำนุกำร 

 

ทัๅงนีๅ หหຌคณะกรรมกำรด ำนินกำรสอบขงขันก ำหนดหลักสูตรละวิธีกำรสอบ จัดท ำประกำศ 

รับสมัคร วำงผนด ำนินกำรสอบ จัดหหຌมีกำรออกขຌอสอบละตรวจค ำตอบ ก ำหนดระบียบกีไยวกับกำรสอบ 
ละด ำนินกำรหนรืไองอืไน ๆ  ทีไกีไยวกับกำรสอบขงขันหหຌป็นดปตำมหลักกณฑ์ วิธีกำร ละงืไอนดขของหนังสือ
ส ำนักงำน ก.พ. ทีไ นร ํ์์๐/ว ํ๓ ลงวันทีไ ํํ ธันวำคม ๎๑๑๒ ละมืไอด ำนินกำรสอบขงขันสรใจสิๅนลຌว  
หหຌรำยงำนผลกำรสอบขงขันตอ............................................ พืไอประกำศขึๅนบัญชีผูຌสอบขงขันดดຌตอดป 

 

           สัไง  ณ  วันทีไ..……ดือน…………….พ.ศ. ……… 

          (ลงชืไอี …………………………………………………… 

            ิ………………………………………………ี 
     (หัวหนຌำสวนรำชกำรผูຌด ำนินกำรสอบขงขัน) 

(หัวหนຌำสวนรำชกำร) 

(ชืไอสวนราชการผูຌด านินการสอบขงขัน) 

(ชืไอสวนรำชกำร) 



๐๕ 

 

(ตัวอยางระบียบวาระการประชุมของคณะกรรมการด านินการสอบขงขัน) 

 

ระบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมกำรด ำนินกำรสอบขงขัน ต ำหนง…………………….. 
ครัๅงทีไ…………..……… 

วันทีไ………… ดือน……………..……….. พ.ศ. ………….. 
วลำ……..……… น. 

ณ …………………….……………….. 
------------------------------------ 

 

วาระทีไ ํ รืไองทีไประธานจะจຌงใหຌทีไประชุมทราบ 

ํ.ํ ค ำสัไงตัๅงคณะกรรมกำรละอ ำนำจหนຌำทีไของคณะกรรมกำร 

ํ.๎ นดยบำยกีไยวกับกำรสอบขงขัน 
 

วาระทีไ ๎ วาระจຌงพืไอทราบ รายละอียดกีไยวกับต าหนงทีไปຂดสอบขงขัน 

๎.ํ จ ำนวนต ำหนงวำงละหนวยงำนทีไจะบรรจุตงตัๅง 
๎.๎ ลักษณะงำนทีไปฏิบัติของต ำหนงทีไปຂดสอบ 

๎.๏ คุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงทีไปຂดสอบ 

๎.๐ จ ำนวนของผูຌทีไคำดวำจะมำสมัครสอบ 

๎.๑ รำยละอียดอืไน ๆ (ถຌำมี ชน คุณลักษณะพิศษของผูຌปฏิบัติงำนหนต ำหนงทีไจะบรรจุ งืไอนดข
หนกำรบรรจุละตงตัๅง งืไอนดขหนกำรรับสมัครสอบกรณีทีไผูຌสมัครมีสิทธิสมัครดดຌมำกกวำ  
ํ ต ำหนง ฯลฯ) 

 

วาระทีไ ๏ วาระพืไอพิจารณา  
๏.ํ หลักสูตรการสอบขงขัน 

ํี รำยละอียดวิชำทีไจะสอบตำมหลักสูตรกำรสอบทีไ ก .พ. ก ำหนดดวຌพืไอระบุหนประกำศ  

                    ิหำกมีกำรสอบขຌอขียนตຌองระบุรำยวิชำทีไจะสอบี 
๎ี อุปกรณ์ทีไหชຌหนกำรท ำตอบ 

  ๏.๎ การตัๅงกรรมการ จຌาหนຌาทีได านินการละการด านินการกีไยวกับขຌอสอบ 

ํี กำรตัๅงกรรมกำรออกขຌอสอบ กรรมกำรสอบสัมภำษณ์ กรรมกำรสอบปฏิบัติ จຌำหนຌำทีไ 
                               กรอกละรวมคะนน หรือจຌำหนຌำทีได ำนินกำรหนรืไองอืไน ๆ 

๎) ก ำหนดวันสงตຌนฉบับขຌอสอบ 

๏) กำรจัดท ำขຌอสอบละมำตรกำรรักษำควำมลับของขຌอสอบ 

๐) กำรสงกระดำษค ำตอบหหຌกรรมกำรตรวจละกำรรับคะนนจำกกรรมกำร  
  



๑์ 

 

๏.๏ ผนด านนิการสอบขงขันละจຌาหนຌาทีไทีไรับผิดชอบตละขัๅนตอน 

๏.๐ รางประกาศรับสมัครสอบขงขัน 

๏.๑ รางประกาศก าหนดวัน วลา สถานทีไสอบ ละระบียบกีไยวกับการสอบ 

ํี กำรตงกำยของผูຌมำสอบ 

๎ี บัตรสดงตน 

๏ี ครืไองมือสืไอสำร ิหຌำมน ำขຌำหຌองสอบ/หหຌปຂดครืไองมือสืไอสำรี 
๐ี วลำทีไอนุญำตหหຌออกจำกหຌองสอบดดຌ 

     

วาระทีไ ๐ รืไองอืไน โ  (ถຌำมี ชน ประมำณกำรคำหชຌจำยหนกำรด ำนินกำรสอบขงขัน สถำนทีไสอบ ฯลฯ) 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑ํ 

 

(ตัวอยางผนด านินการสอบขงขัน) 

 

ผนด ำนินกำรสอบขงขัน  ต ำหนง……………..………. 
 

ขัๅนตอน กิจกรรม วันด านินการ จ านวนวัน ผูຌรับผิดชอบ 

ํ จัดท ำประกำศรับสมัครสอบ    

๎ พรขำวกำรรับสมัครสอบบนวใบดซต์ของส ำนักงำน ก.พ. 
ละวใบดซต์ของสวนรำชกำรทีไปຂดรับสมัคร ปຂดประกำศ
รับสมัคร ละประกำศทำงสืไออืไน ๆ 

ิกอนวันริไมรับสมัครดมนຌอยกวำ ๑ วันท ำกำรี 

   

๏ รับสมัครสอบ   
(ดมนຌอยกวำ ํ๑ วันท ำกำร) 

   

๐ จัดหำสถำนทีไสอบละท ำผังทีไนัไงสอบ    

๑ ประกำศรำยชืไอผูຌสมัครสอบ วัน วลำ สถำนทีไสอบ ละ
ระบียบกีไยวกับกำรสอบ 

(กอนวันสอบดมนຌอยกวำ ๑ วนัท ำกำร) 

   

๒ จัดสถำนทีไสอบละวัสดุอุปกรณ์หนกำรสอบ    

๓ สอบขงขันพืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทีไหชຌฉพำะ
ต ำหนง 

   

๔ ตรวจขຌอสอบ กรอกละรวมคะนน    

๕ ประกำศรำยชืไอผูຌมีสิทธิสอบขงขันพืไอวัด           
ควำมหมำะสมกับต ำหนง 

   

ํ์ สอบขงขันพืไอวัดควำมหมำะสมกับต ำหนง    

ํํ กรอกละรวมคะนนกำรสอบขงขันพืไอวัดควำมรูຌ
ควำมสำมำรถทีไหชຌฉพำะต ำหนง ละกำรสอบขงขัน
พืไอวัดควำมหมำะสมกับต ำหนง 

   

ํ๎ ตรวจสอบคุณวุฒิกำรศึกษำ ละคุณสมบัติอืไน ๆ    

ํ๏ รำยงำนผลกำรสอบตอผูຌด ำนินกำรสอบขงขัน    

ํ๐ ประกำศขึๅนบัญชีผูຌสอบขงขันดดຌ    

ํ๑ รำยงำนกำรด ำนินกำรสอบขงขันดปยังส ำนักงำน ก.พ. 

(ภำยหน ๑ วันท ำกำร นับตัๅงตวันประกำศขึๅนบัญชี) 
   

                                                                    



๑๎ 

 

(ตัวอยางรายละอียดผนปฏิบัติงานสอบขงขัน) 

รำยละอียดผนปฏิบัติงำนสอบขงขัน  ต ำหนง...……………….. 
 

วัน  ดือน ป กิจกรรม ผูຌรับผิดชอบ 

 (ํ)  วำงผนละตรียมกำรกอนรับสมัคร  

  ํ.  จัดท ำผนด ำนินกำรสอบ  

  ๎.  จัดท ำประมำณกำรคำหชຌจำยหนกำรสอบ  

  ๏.  พิจำรณำสนอตงตัๅงคณะกรรมกำรด ำนินกำรสอบขงขัน  

      ๐.  จัดท ำค ำสัไงตัๅงคณะกรรมกำรด ำนินกำรสอบขงขัน  

  ๑.  ตรียมกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรฯ ชน ท ำหนังสือชิญประชุม  
จัดท ำระบียบวำระกำรประชุม ป็นตຌน 

 

  ๒.  ประชุมคณะกรรมกำรฯ  

  ๓.  จัดท ำประกำศรับสมัครสอบ  

  ๔.  พรขำวกำรสอบบนวใบดซต์ของส ำนักงำน ก.พ. วใบดซต์ของ 
สวนรำชกำร  ปຂดประกำศรับสมัคร ละประกำศทำงสืไออืไน ๆ 

 

 (๎)  ตรียมกำรรับสมัครสอบ  

 ิกรณีสมัครดຌวยตนองี  

  ํ.  จัดตรียมหบสมัคร  บัตรประจ ำตัวสอบ  วัสดุอุปกรณ์ อกสำร
ละคูมือทีไหชຌกำรรับสมัคร 

 

  ๎.  จัดตรียมสถำนทีไรับสมัคร  จัดท ำปງำยประกำศตำง ๆ  

  ๏.  ประสำนงำนกองคลังกีไยวกับกำรรับงินคำธรรมนียมสอบ  

  ๐.  ท ำค ำสัไงตัๅงจຌำหนຌำทีไรับสมัคร จຌำหนຌำทีไรับงินคำธรรมนียมสอบ  

  ๑.  ประชุมชีๅจงจຌำหนຌำทีไรับสมัคร  

 (๏)  รับสมัครสอบ  

  ํ.  จกหบสมัคร  

  ๎.  รับสมัครพรຌอมตรวจคุณสมบัติบืๅองตຌน  

  ๏.  รับงินคำธรรมนียมสอบ  

   

   



๑๏ 

 

วัน  ดือน ป กิจกรรม ผูຌรับผิดชอบ 

 ิกรณีสมัครทางอินทอร์นใตี  

 ํ. ก ำหนดขຌอมูลทีไตຌองกำรระบุหนหบสมัคร  

 ๎. ประสำนงำนกับกองคลังกีไยวกับกำรรับคำธรรมนียมกำรสอบ  

 ๏. จัดท ำดปรกรมรับสมัครสอบผำนทำงอินทอร์นใต  

 (๐)  กำรตรียมกำรกอนสอบขงขันพืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทีไหชຌ
ฉพำะต ำหนง ิกำรสอบขຌอขียนี 

 

       ิ๐.ํี กำรตรียมบบทดสอบ ิป็นรืไองลับี  

              ํ. ท ำค ำสัไงตงตัๅงกรรมกำรออกขຌอสอบ ละอำจตงตัๅง
จຌำหนຌำทีไจัดท ำบบทดสอบกใดดຌ 

 

              ๎. ประชุมกรรมกำรออกขຌอสอบ  

              ๏. รวบรวมตຌนฉบับบบทดสอบจำกกรรมกำร  

              ๐. จัดพิมพ์ละกใบรักษำบบทดสอบหนสถำนทีไทีไปลอดภัย  

       ิ๐.๎ี กำรตรียมกำรด ำนินกำรสอบ  

              ํ. ติดตอละท ำหนังสือขอหชຌสถำนทีไสอบ  

              ๎. จัดท ำประกำศรำยชืไอผูຌสมัครสอบ วัน วลำ  สถำนทีไสอบ 
ละระบียบกีไยวกับกำรสอบ (ประกำศกอนวันสอบ ๑ วันท ำกำร) 

 

              ๏.  จัดท ำผนผังสถำนทีไสอบ  ผังหຌองสอบ  ผังทีไนัไงสอบ  

              ๐.  ยกตຌนขัๅวบัตรประจ ำตัวสอบตำมผังหຌองสอบละสถำนทีไสอบ 

ิกรณีสมัครดຌวยตนองี 
 

              ๑.  ท ำหนังสือขอจຌำหนຌำทีไคุมสอบจำกหนวยงำนตำง ๆ  

              ๒.  ท ำค ำสัไงตงตัๅงจຌำหนຌำทีไปฏิบัติงำนสอบ  

              ๓.  จัดท ำคูมือละอกสำรส ำหรับหชຌหนกำรคุมสอบ  

              ๔.  ตรียมกระดำษค ำตอบ วัสดุอุปกรณ์ทีไหชຌหนวันสอบ ชน  
ปງำยติดหนຌำอก ปำกกำดวท์บอร์ด ฯลฯ 

 

              ๕.  ตรียมงินคำตอบทน อกสำรกำรงิน ละฟງมลงชืไอ
ปฏิบัติงำนของจຌำหนຌำทีไปฏิบัติงำนสอบ 

 

              ํ์. ประชุมชีๅจงจຌำหนຌำทีไปฏิบัติงำนสอบ (กอนวันสอบ
ประมำณ ๎ วัน) 

 

                



๑๐ 

 

วัน  ดือน ป กิจกรรม ผูຌรับผิดชอบ 

 ํํ.  ตรวจสอบควำมรียบรຌอยของสถำนทีไสอบละกำรติด
ประกำศตำง ๆ หหຌผูຌขຌำสอบทรำบ (กอนวันสอบ ํ วัน) 

 

 (๑)  กำรด ำนินกำรสอบขຌอขียน  

 ํ. ประชุมชีๅจงจຌำหนຌำทีไปฏิบัติงำนสอบกอนด ำนินกำรสอบ  

 ๎. ด ำนินกำรสอบตำมขัๅนตอนทีไก ำหนด  

 (๒)  กำรประกำศผลกำรสอบขຌอขียน  

  ํ.  ยกกระดำษค ำตอบหหຌกรรมกำรออกขຌอสอบตรวจ  

  ๎.  ท ำค ำสัไงตงตัๅงจຌำหนຌำทีไกรอกละรวมคะนนสอบขຌอขียน  

  ๏.  กรอกละรวมคะนนสอบขຌอขียน  

  ๐.  จัดท ำประกำศรำยชืไอผูຌมีสิทธิสอบขงขันพืไอวัดควำมหมำะสม
กับต ำหนง ก ำหนดวัน  วลำ  ละสถำนทีไสอบ 

 

 ิ๓ี กำรตรียมกำรสอบขงขันพืไอวัดควำมหมำะสมกับต ำหนง  

  ํ .  ท ำค ำสัไงตงตัๅงกรรมกำรสอบสัมภำษณ์ หรือกรรมกำรอืไน ๆ พืไอ
ประมินควำมหมำะสมกับต ำหนง (ถຌำจ ำป็นตຌองตงตัๅงกรรมกำรพิไม) 

 

 ๎.  ท ำค ำสัไงตงตัๅงจຌำหนຌำทีได ำนินกำรสอบ  

  ๏.  ยกหบสมัครของผูຌมีสิทธิสอบ  

  ๐.  ตรียมวัสดุอุปกรณ์ละอกสำรทีไหชຌหนวันสอบ  

  ๑.  ตรียมงินคำตอบทนกรรมกำรละจຌำหนຌำทีไ  

  ๒. จัดสถำนทีไสอบ ดดຌก หຌองรำยงำนตัวละพักรอส ำหรับผูຌขຌำสอบ 
หຌองสอบ 

 

 (๔)  กำรด ำนินกำรสอบขงขันพืไอวัดควำมหมำะสมกับต ำหนง  
ิกำรสอบสัมภำษณ์ี 

 

  ํ.  หหຌผูຌขຌำสอบลงชืไอขຌำสอบ  

      ๎.  ชีๅจงผูຌขຌำสอบ  

      ๏.  รับ/ตรวจอกสำรของผูຌขຌำสอบ  

   ๐.  ประชุมชีๅจงกรรมกำรสอบสัมภำษณ์  

      ๑.  สงตัวผูຌขຌำสอบ  

 

 



๑๑ 

 

วัน  ดือน ป กิจกรรม ผูຌรับผิดชอบ 

 (๕)  กำรประกำศขึๅนบัญชีผูຌสอบขงขันดดຌ  

 ํ.  ท ำค ำสัไงตงตัๅงจຌำหนຌำทีไกรอกละรวมคะนน  

 ๎.  กรอกละรวมคะนนกำรสอบขงขันพืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถ
ทีไหชຌฉพำะต ำหนง ละกำรสอบขงขันพืไอวัดควำมหมำะสมกับต ำหนง 

 

 ๏.  ตรวจสอบหลักฐำนละคุณวุฒิของผูຌทีไสอบผำนอยำงละอียด  

  ๐.  ท ำหนังสือหำรือ ก.พ. กีไยวกับคุณวุฒิของผูຌสอบขงขันดดຌส ำหรับ
รำยทีไสวนรำชกำรดมอำจพิจำรณำดดຌอยำงชัดจน หรือ ผูຌส ำรใจกำรศึกษำ
จำกตำงประทศ 

 

 ๑.  ตรวจสอบควำมถูกตຌองของผลกำรสอบผำนกำรวัดควำมรูຌ
ควำมสำมำรถทัไวดปทำงวใบดซต์ job.ocsc.go.th วำผูຌนัๅนป็นผูຌสอบผำน 
ละมีคุณสมบัติตำมงืไอนดขทีไก ำหนดหนหนังสือรับรองผลกำรสอบผำน
กำรวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทัไวดปหรือดม 

 

  ๒.  จัดท ำประกำศขึๅนบัญชีผูຌสอบขงขันดดຌหลังจำกทีไดดຌตรวจสอบ
หรือดดຌรับหนังสือตอบรืไองคุณวุฒิรียบรຌอยลຌว 

 

  ๓.  สนอบันทึกรำยงำนผลกำรด ำนินกำรสอบหหຌคณะกรรมกำรฯ  
ลงนำม 

 

  ๔.  สนอประกำศขึๅนบัญชีผูຌสอบขงขันดดຌตอหัวหนຌำสวนรำชกำร  

  ๕.  รำยงำนกำรด ำนินกำรสอบดปยังส ำนักงำน ก.พ. (ภำยหน ๑ วัน
ท ำกำร นับตัๅงตวันประกำศขึๅนบัญชี) 

 

     ํ์.  สงหลักฐำนกำรศึกษำของผูຌทีไดดຌรับกำรบรรจุดปตรวจสอบยัง
สถำนศึกษำวำดดຌส ำรใจกำรศึกษำจริงหรือดม ละส ำรใจกำรศึกษำกอนวัน
ปຂดรับสมัครหรือดม 

 

 

หมำยหตุ  รำยละอียดผนปฏิบัติงำนตำมตัวอยำงป็นรำยละอียดของผนปฏิบัติงำนส ำหรับกำรสอบขงขัน 

ทีไมีผูຌสมัครสอบป็นจ ำนวนมำก ส ำหรับกำรสอบขงขันทีไมีผูຌสมัครสอบจ ำนวนนຌอย อำจปรับปลีไยนกิจกรรม 

บำงขัๅนตอนของผนปฏิบัติงำนสอบดดຌตำมควำมหมำะสม 



๑๒ 

 

(ตัวอย่างประกาศรับสมัครสอบข่งขัน฿นกรณีทีไรับสมัครทางอินทอร์นใต) 

 

ประกาศ……………………………..………… 

รืไอง  รับสมัครสอบขงขันพืไอบรรจุละตงตัๅงบุคคลขຌำรับรำชกำรหนต ำหนง……………………….…… 

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

 

  ดຌวย.……………………….....……........................จะด ำนินกำรสอบขงขันพืไอบรรจุบุคคลขຌำรับรำชกำร 

หนต ำหนง.…………….……………………..…………………. ฉะนัๅน อำศัยอ ำนำจตำมควำมหนมำตรำ ๑๏ หงพระรำชบัญญัติ
ระบียบขຌำรำชกำรพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ละหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ทีไ นร ํ์์๐/ว ํ๓ ลงวันทีไ ํํ ธันวำคม ๎๑๑๒  

รืไอง กำรสรรหำดดยกำรสอบขงขันพืไอบรรจุบุคคลขຌำรับรำชกำร จึงประกำศรับสมัครสอบขงขันฯ ดังรำยละอียด
ตอดปนีๅ 

ํ. ต าหน่งทีไจะบรรจุละต่งตัๅง ละงินดือนทีไจะเดຌรับ 

ต ำหนง.......................................... อัตรำงินดือนระหวำง …….….....… - …….......... บำท ทัๅงนีๅ 
ป็นดปตำมประกำศ........................................................................................... รืไอง หลักกณฑ์ วิธีกำรละงืไอนดข
กำรหหຌขຌำรำชกำรดดຌรับงินดือนตำมคุณวุฒิตำมชวงงินดือน ิหรือชืไออืไน โ ตามประกาศกระทรวง/สวนราชการี 
ลงวันทีไ....................................... 

๎. จ านวนต าหน่งว่างครัๅงรก …….... ต ำหนง ิสวนรำชกำรอำจระบุหนวยงำนยอย หรือสถำนทีไ
ปฏิบัติงำนดຌวยี 

๏. ลักษณะงานทีไปฏิบัติ 
ลักษณะงำนทีไปฏิบัติของต ำหนง................................................................................................... 

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

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

๔. คุณสมบัติของผูຌมีสิทธิสมัครสอบ 

๐.ํ ผูຌสมัครสอบตຌองมีคุณสมบัติทัไวดป ละดมมีลักษณะตຌองหຌำมตำมมำตรำ ๏๒ หง
พระรำชบัญญัติระบียบขຌำรำชกำรพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ดังตอดปนีๅ 

 ก. คุณสมบัติทัไวดป 

ิํี  มีสัญชำติดทย 

ิ๎ี  มีอำยุดมตไ ำกวำสิบปดป 
ิ๏ี  ป็นผูຌลืไอมหสหนกำรปกครองระบอบประชำธิปดตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงป็น

ประมุขดຌวยควำมบริสุทธิ์หจ 

 ข. ลักษณะตຌองหຌำม 

ิํี  ป็นผูຌด ำรงต ำหนงทำงกำรมือง 

(ชืไอสวนรำชกำร) 

(ชืไอสวนรำชกำร) 

(ชืไอกระทรวงทีไสวนรำชกำรสังกัด / ชืไอสวนรำชกำร) 



๑๓ 

 

ิ๎ี  ปຓนคนเรຌความสามารถ คนสมือนเรຌความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟัດนฟือน
เมสมประกอบ หรือปຓนรคตามทีไก าหนด฿นกฎ ก.พ. ิปัจจบนคอ กฎ ก.พ. ว ดวย รค พ.ศ. ี 

ิ๏ี  ปຓนผูຌอยู฿นระหวางถูกสัไงพักราชการ หรือถูกสัไง฿หຌออกจากราชการเวຌกอนตาม
พระราชบัญญัตินีๅหรือตามกฎหมายอืไน 

ิ๐ี  ปຓนผูຌบกพรอง฿นศีลธรรมอันดีจนปຓนทีไรังกียจของสังคม 

ิ๑ี  ปຓนกรรมการหรือผูຌด ารงต าหนงทีไรับผิดชอบ฿นการบริหารพรรคการมืองหรือ
จຌาหนຌาทีไ฿นพรรคการมือง 

ิ๒ี  ปຓนบุคคลลຌมละลาย 

ิ๓ี  ปຓนผูຌคยตຌองรับทษจ าคุกดยค าพิพากษาถึงทีไสุด฿หຌจ าคุกพราะกระท า
ความผิดทางอาญา วຌนตปຓนทษส าหรับความผิดทีไเดຌกระท าดยประมาท หรือความผิดลหุทษ 

ิ๔ี  ปຓนผูຌคยถูกลงทษ฿หຌออก ปลดออก หรือเลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอืไน
ของรัฐ 

ิ๕ี  ปຓนผูຌคยถูกลงทษ฿หຌออกหรือปลดออก พราะกระท าผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินีๅ  
หรือตามกฎหมายอืไน 

  ิํ์ี  ปຓนผูຌคยถูกลงทษเลออก พราะกระท าผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินีๅ หรือตาม
กฎหมายอืไน 

  (ํํ)  ปຓนผูຌ คยกระท าการทุจริต฿นการสอบขຌารับราชการหรือขຌาปฏิบัติงาน฿น
หนวยงานของรัฐ 

  ผูຌทีไจะขຌารับราชการปຓนขຌาราชการพลรือนซึไงมีลักษณะตຌองหຌามตาม ข. ิ๐ี ิ๒ี ิ๓ี ิ๔ี 
ิ๕ี ิํ์ี หรือ (ํํ)  ก.พ. อาจพิจารณายกวຌน฿หຌขຌารับราชการเดຌ ตถຌาปຓนกรณีมีลักษณะตຌองหຌามตาม  ิ๔ี หรือ 
ิ๕ี ผูຌนัๅนตຌองออกจากงานหรือออกจากราชการเปกินสองปลຌว ละ฿นกรณีมีลักษณะตຌองหຌามตาม ิํ์ี ผูຌนัๅนตຌอง
ออกจากงานหรือออกจากราชการเปกินสามปลຌว ละตຌองมิ฿ชปຓนกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการพราะ
ทุจริตตอหนຌาทีไ ส าหรับผูຌมีลักษณะตຌองหຌามตามมาตรา ๏๒ ข. ิํี ฿หຌมีสิทธิสมัครสอบขงขันเดຌ ตจะมีสิทธิเดຌรับ
บรรจุปຓนขຌาราชการพลรือนสามัญทีไสอบขงขันเดຌตอมืไอพຌนจากการปຓนผูຌด ารงต าหนงทางการมืองลຌว 

  ส าหรับพระภิกษุ หรือสามณรทางราชการเมรับสมัครสอบละเมอาจ฿หຌขຌาสอบขงขันพืไอ
บรรจุบุคคลขຌารับราชการ ทัๅงนีๅ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ทีไ นว ๔๕/๎๑์ํ ลงวันทีไ  
๎๓ มิถุนายน ๎๑์ํ ละตามความ฿นขຌอ ๑ ของค าสัไงมหาถรสมาคม ลงวันทีไ ํ๓ มีนาคม ๎๑๏๔ 

๐.๎ ผูຌสมัครสอบตຌองมีคุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง ดังนีๅ 
      ............................................................................................................................. ................... 

…………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ๐.๏. ผูຌสมัครสอบตຌองปຓนผูຌสอบผานการวัดความรูຌความสามารถทัไวเป ระดับ.............................. 
....................ขึๅนเป ของส านักงาน ก.พ. 
 

  

(ตามคุณวุฒิ 
ทีไรับสมัคร) 



๑๔ 

 

๑. การรับสมัครสอบ 

  ๑.ํ ผูຌประสงค์จะสมัครสอบ สมัครเดຌทางอินทอร์นใต ตัๅงตวันทีไ................ ถึงวันทีไ............... 
ตลอด ๎๐ ชัไวมง เมวຌนวันหยุดราชการตามขัๅนตอน ดังนีๅ 
   ิํี  ปຂดวใบเซต.์......................................................................... 
   ิ๎ี  กรอกขຌอความ฿หຌถูกตຌองละครบถຌวน ปฏิบัติตามขัๅนตอนทีไก าหนด ระบบจะก าหนด
บบฟอร์มการช าระงินผานคาน์ตอร์ บมจ.ธนาคาร.........................................฿หຌดยอัตนมัต ิ

   ิ๏ี  พิมพ์บบฟอร์มการช าระงินลง฿นกระดาษขนาด A๐ จ านวน ํ ผน หรือหากเมมี
ครืไองพิมพ์฿นขณะนัๅน ฿หຌบันทึกขຌอมูลกใบเวຌ฿นรูปบบเฟล์ลง฿นสืไอบันทึกขຌอมูล  
   ฿นกรณีเมสามารถพิมพ์บบฟอร์มการช าระงินหรือบันทึกขຌอมูลเดຌ ผูຌสมัครสามารถขຌาเป
พิมพ์บบฟอร์มการช าระงิน หรือบันทึกขຌอมูลลง฿นสืไอบันทึกขຌอมูล฿หมเดຌอีก ตจะเมสามารถกຌเขขຌอมูล฿น 

การกรอก฿บสมัคร฿นครัๅงรกทีไสมบูรณ์ลຌวเดຌ 
  ๑.๎ น าบบฟอร์มการช าระงินเปช าระงินฉพาะทีไคาน์ตอร์ ิสวนราชการอาจก าหนดวิธี 
การช าระงินวิธีอืไนเดຌดຌวย ชน ATM NETBANK ป็นตຌนี บมจ. ธนาคาร....................................... ทุกสาขาทัไวประทศ  
ตัๅงตวันทีไ................. ถึงวันทีไ....................... ภาย฿นวลาท าการของธนาคาร การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ 
มืไอช าระคาธรรมนียม฿นการสมัครสอบรียบรຌอยลຌว ิวันทีไช าระงินวันสุดทຌายควรป็นวันทีไภายหลังวันปิดรับสมัคร 
ํ วันี 
    ๑.๏ คาธรรมนียม฿นการสมัครสอบ จ านวน .......... บาท ซึไงประกอบดຌวย 

 ิํี  คาธรรมนียมสอบ จ านวน .......... บาท 

 ิ๎ี  คาธรรมนียมธนาคารรวมคาบริการทางอินทอร์นใต จ านวน .......... บาท 

    คาธรรมนียมจะเมจายคืน฿หຌเมวากรณี฿ด โ ทัๅงสิๅน 

 ๑.๐ ผูຌสมัครทีไช าระคาธรรมนียมสอบลຌว จะเดຌรับลขประจ าตัวสอบ ดยจะก าหนด 

ลขประจ าตัวสอบ ตามล าดับของ................................................... ิชน ตามล าดับของการช าระคาธรรมนียมสอบ 
ตามล าดับการสมัครสอบ ป็นตຌนี 

 ๒. งืไอนเข฿นการรับสมัครสอบ 

  ๒.ํ  ผูຌสมัครสอบจะตຌองปຓนผูຌมีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 

ของผูຌมีสิทธิสมัครสอบ ฿นขຌอ ๐.๎ ดยตຌองปຓนผูຌส ารใจการศึกษาละเดຌรับการอนุมัติจากผูຌมีอ านาจอนุมัติภาย฿น 

วันปิดรับสมัครสอบ คือ วันทีไ.......................................... ทัๅงนีๅ การส ารใจการศึกษาตามหลักสูตรขัๅนประกาศนียบัตร  
ิหรือปริญญาบัตรี ของสถานศึกษา฿ด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระบียบกีไยวกับการส ารใจการศึกษาตามหลักสูตร
ของสถานศึกษานัๅนปຓนกณฑ์ 

 ๒.๎ การสมัครสอบตามขัๅนตอนขຌางตຌน  ถือวาผูຌสมัครปຓนผูຌลงลายมือชืไอ ละรับรองความถูกตຌอง
ของขຌอมูลดังกลาว ตามพระราชบัญญัติวาดຌวยธุรกรรมทางอิลใกทรอนิกส์ พ.ศ. ๎๑๐๐ ละทีไกຌเขพิไมติม ดังนัๅน 
หากผูຌสมัครจง฿จกรอกขຌอมูลอันปຓนทใจ อาจมีความผิดฐานจຌงความทใจตอจຌาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา  
มาตรา ํ๏๓ 

 

(วใบเซต์ทีไ฿ชຌส าหรับการรับสมัคร) 



๑๕ 

 

๒.๏ ผูຌสมัครสอบตຌองรับผิดชอบหนกำรตรวจสอบละรับรองตนองวำ  ป็นผูຌมีคุณสมบัติ 
ตรงตำมประกำศรับสมัครสอบ ละตຌองกรอกรำยละอียดตำง ๆ หหຌถูกตຌองครบถຌวน ตรงตำมควำมป็นจริง หนกรณี 
ทีไมีควำมผิดพลำดอันกิดจำกผูຌสมัคร หรือตรวจพบวำอกสำรหลักฐำน ซึไงผูຌสมัครสอบน ำมำยืไนดมตรงหรือดมป็นดป
ตำมประกำศรับสมัครสอบ หรืออกสำรปลอม  ...........................................จะถือวำผูຌสมัครสอบป็นผูຌขำดคุณสมบัติหน 

กำรสมัครสอบครัๅงนีๅมำตัๅงตตຌน ละจะดมคืนคำธรรมนียมหนกำรสมัครสอบ ทัๅงนีๅ หนกรณีผูຌสมัครยืไนอกสำรปลอม 
.......................................จะด ำนินกำรทำงคดีอำญำตอดปดຌวย 

๓. การประกาศรายชืไอผูຌสมัครสอบ วัน วลา สถานทีไสอบ ละระบียบกีไยวกับการสอบ 

…………………..……….จะประกำศรำยชืไอผูຌสมัครสอบ วัน วลำ สถำนทีไสอบ ละระบียบกีไยวกับ
กำรสอบ หนวันทีไ........................ ทำงวใบดซต.์.............................................. หัวขຌอ .......................................... 

 ๔. หลักสูตรละวิธีการสอบ (กรณีทีไรับสมัครสอบหลายต าหนง ฿ห้จ้งเว้฿นเอกสารนบท้าย) 
  ๔.ํ กำรสอบขงขันพืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทีไหชຌฉพำะต ำหนง (คะนนตใม ๎์์ คะนน) 

ดดยวิธีสอบ.................................. ดังนีๅ 
   วิชำ……………………………………………………………………………………………... 
   วิชำ……………………………………………………………………………………………... 
  ๔.๎ กำรสอบขงขันพืไอวัดควำมหมำะสมกับต ำหนง (คะนนตใม ํ์์ คะนน) 

   ประมินบุคคลพืไอพิจำรณำควำมหมำะสมกับต ำหนงหนຌำทีไจำกประวัติสวนตัว ประวัติ
กำรศึกษำ ประวัติกำรท ำงำน จำกกำรสังกตพฤติกรรมทีไปรำกฏของผูຌขຌำสอบละจำกกำรสัมภำษณ์ ทัๅงนีๅ อำจหชຌ
วิธีกำรอืไนหดพิไมติมพืไอพิจำรณำควำมหมำะสมหนดຌำนตำง ๆ ชน ควำมรูຌทีไอำจหชຌป็นประดยชน์หนกำรปฏิบัติงำน 

หนหนຌำทีไ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ทวงทีวำจำ อำรมณ์ ทัศนคติ จรรยำบรรณของขຌำรำชกำรพลรือน คุณธรรม 
จริยธรรม กำรปรับตัวขຌำกับผูຌรวมงำน สังคมละสิไงวดลຌอม ควำมคิดริริไมสรຌำงสรรค์ ปฏิภำณ ดหวพริบ ละบุคลิกภำพ
อยำงอืไน ป็นตຌน รวมถึงสมรรถนะหลักละสมรรถนะทีไจ ำป็นของต ำหนง 
   ทัๅงนีๅ จะด านินการสอบข่งขันพืไอวัดความรูຌความสามารถทีไ฿ชຌฉพาะต าหน่งก่อน  
ละมืไอสอบผ่านการสอบข่งขันพืไอวัดความรูຌความสามารถทีไ฿ชຌฉพาะต าหน่งลຌว จึงจะมีสิทธิขຌา 

สอบข่งขันพืไอวัดความหมาะสมกับต าหน่ง 

 ๕. หลักฐานการสมัครสอบ 

๕.ํ หลักฐานทีไตຌองน ามา฿นวันสอบข่งขันพืไอวัดความรูຌความสามารถทีไ฿ชຌฉพาะต าหน่ง 
ิํี หบสมัครทีไพิมพ์จำกอินทอร์นใต หหຌติดรูปถำยหนຌำตรง ดมสวมหมวก ละดมสวมวนตำด ำ 

ถำยดมกิน ํ ป ิหรือตามทีไสวนราชการก าหนดี ขนำด ํ x ํ.๑ นิๅว ละลงลำยมือชืไอหนหบสมัครหหຌครบถຌวน 

ิ๎ี ประกำศนียบัตร ิหรือปริญญำบัตรี ละระบียนสดงผลกำรศึกษำ ิTranscript of 

Records) ทีไสดงวำป็นผูຌมีคุณวุฒิกำรศึกษำตรงตำมประกำศรับสมัคร ดดยตຌองส ำรใจกำรศึกษำละดดຌรับอนุมัติจำก 

ผูຌมีอ ำนำจอนุมัติภำยหนวันปຂดรับสมัคร  
 

 

(ชืไอสวนรำชกำร) 

(ชืไอสวนรำชกำร) 

ิวใบดซต์ทีไจะประกำศี 

(ชืไอสวนรำชกำร) 



๒์ 

 

   ทัๅงนีๅ ผูຌทีไจะถือวำป็นผูຌส ำรใจกำรศึกษำตำมหลักสูตรขัๅนประกำศนียบัตร ิหรือปริญญาบัตรี 
ของสถำนศึกษำหดนัๅนจะถือตำมกฎหมำย กฎ หรือระบียบทีไกีไยวกับกำรส ำรใจกำรศึกษำตำมหลักสูตรของ
สถำนศึกษำนัๅน ๆ ป็นกณฑ์ดดยจะตຌองส ำรใจกำรศึกษำภำยหนวันปຂดรับสมัคร คือ วันทีไ..........................................  
หนกรณีทีไดมสำมำรถน ำหลักฐำนกำรศึกษำดังกลำวมำยืไนพรຌอมหบสมัครสอบดดຌกใหหຌน ำหนังสือรับรองคุณวุฒิ  
ทีไสถำนศึกษำออกหหຌ ดดยระบุสำขำวิชำทีไส ำรใจกำรศึกษำละวันทีไทีไดดຌรับอนุมัติประกำศนียบัตร (หรือปริญญาบัตร)  
ซึไงจะตຌองอยูภำยหนก ำหนดวันปຂดรับสมัครมำยืไนทน 

ิ๏ี บัตรประจ ำตัวประชำชน  
ิ๐ี หลักฐำนอืไน ๆ ชน หบส ำคัญกำรสมรส หบปลีไยนชืไอหรือนำมสกุล (หนกรณี ชืไอ - นำมสกุล 

หนหลักฐำนกำรสมัครดมตรงกัน) ป็นตຌน  
๕.๎ หลักฐานทีไตຌองน ามา฿นวันสอบข่งขันพืไอวัดความหมาะสมกับต าหน่ง 

ิํี หบรับรองพทย์ซึไงออกหหຌดมกิน ํ ดือน ละสดงวำดมป็นดรคตຌองหຌำมตำมกฎ ก.พ. 

วำดຌวยดรค พ.ศ. ๎๑๑๏ ซึไงดดຌก 
- วัณดรคหนระยะพรกระจำยชืๅอ 

- ดรคทຌำชຌำงหนระยะทีไปรำกฏอำกำรป็นทีไรังกียจกสังคม 

- ดรคติดยำสพติดหหຌดทษ 

- ดรคพิษสุรำรืๅอรัง 
- ดรคติดตอรຌำยรงหรือดรครืๅอรังทีไปรำกฏอำกำรดนชัดหรือรุนรงละป็นอุปสรรคตอ 

กำรปฏิบัติงำนหนหนຌำทีไตำมทีไ ก.พ. ก ำหนด 

ิ๎ี หนังสือรับรองผลกำรสอบผำนกำรวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทัไวดปของส ำนักงำน ก.พ. 
ระดับ…………….………………..……...ขึๅนดป ิหรืออาจ฿ห้มายืไนตามวันทีไสวนราชการก าหนด ทัๅงนีๅ ต้องเป็นวันกอน
ประกาศขึๅนบัญชีผู้สอบขงขันเด้ี 

ิ๏ี อกสำรทำงทหำร ชน หนังสือส ำคัญ ิบบ สด.๔ี ละสมุดประจ ำตัวทหำรกองหนุน
ประภททีไ ํ  หรือหบส ำคัญ ิบบ สด.๕ี ส ำหรับทหำรกองกิน ละทหำรกองหนุนประภททีไ ๎ หรือหบรับรองผล
กำรตรวจลือกทหำรกองกินขຌำรับรำชกำรทหำรกองประจ ำกำร ิบบ สด. ๐๏ี ิสวนราชการต้องตรวจสอบเอกสาร
ทางทหารซึไ ง เป็นเปตามมติคณะรัฐมนตรี เมืไอวันทีไ  ๐ ตุลาคม ๎๕๎๒ ละประกาศกระทรวงกลาหม  
ลงวันทีไ ํ์ กรกฎาคม ๎๕๕๗ เรืไอง การตรวจสอบเอกสารทางทหารกอนเข้ารับราชการหรือรับเข้าท างานี 

 ํ์. กณฑ์การตัดสิน 

   ผูຌทีไจะถือวำป็นผูຌสอบขงขันดดຌ ตຌองป็นผูຌสอบดดຌคะนนหนกำรสอบขงขันพืไอวัดควำมรูຌ
ควำมสำมำรถทีไหชຌฉพำะต ำหนงดมตไ ำกวำรຌอยละ ๒์ ละกำรสอบขงขันพืไอวัดควำมหมำะสมกับต ำหนง 
ดมตไ ำกวำรຌอยละ ๒์ ทัๅงนีๅ หหຌค ำนึงถึงหลักวิชำกำรวัดผลดຌวย 

  

(วันทีไปຂดรับสมัคร) 

(ตำมคุณวุฒิทีไรับสมัคร) 



๒ํ 

 

ํํ. การขึๅนบัญชีผูຌสอบขงขันเดຌ 
   .....................................................จะประกาศขึๅนบัญชีผูຌสอบขงขันเดຌ ดยรียงล าดับทีไจากผูຌเดຌ
คะนนรวมของการสอบขงขันพืไอวัดความรูຌความสามารถทีไ฿ชຌฉพาะต าหนงละการสอบขงขันพืไอวัดความหมาะสม
กับต าหนงสูงสุดลงมาตามล าดับ ฿นกรณีทีไมีผูຌสอบเดຌคะนนรวมทากัน ฿หຌผูຌสอบเดຌคะนนการสอบขงขันพืไอวัด
ความหมาะสมกับต าหนงมากกวาปຓนผูຌอยู฿นล าดับทีไสูงกวา  ถຌาเดຌคะนนการสอบขงขันพืไอวัดความหมาะสมกับ
ต าหนงทากันอีก ฿หຌผูຌทีไเดຌรับลขประจ าตัวสอบกอนปຓนผูຌอยู฿นล าดับทีไสูงกวา 

   การขึๅนบัญชีผูຌสอบขงขันเดຌ จะขึๅนบัญชีเวຌปຓนวลาเมกิน ๎ ป นับตัๅงตวันขึๅนบัญชี ตถຌามี
การสอบขงขัน฿นต าหนงดียวกันนีๅอีก ละเดຌประกาศขึๅนบัญชีผูຌสอบขงขันเดຌ฿หมลຌว บัญชีผูຌสอบขงขันเดຌ 
ครัๅงนีๅปຓนอันยกลิก 

 ํ๎. การบรรจุละตงตัๅง 
 ผูຌสอบขงขันเดຌจะเดຌรับการบรรจุละตงตัๅงตามล าดับทีไ฿นบัญชีผูຌสอบขงขันเดຌ  ดยเดຌรับ

งินดือนตามคุณวุฒิทีไก าหนดปຓนคุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนงนัๅน ตามทีไระบุเวຌ฿นขຌอ ํ  

ํ๏. การรับอนผูຌสอบขงขันเดຌ 
...................................................เมรับอนผูຌสอบขงขันเดຌทีไปຓนขຌาราชการหรือจຌาหนຌาทีไของรฐั 

ทุกประภทเมวากรณี฿ด โ ทัๅงสิๅน ิหากสวนราชการมีนยบายรับอนขຌาราชการ/จຌาหนຌาทีไของรัฐ ฿หຌตัดขຌอนีๅออกี 

      ประกาศ ณ  วันทีไ…………. ดือน……….…… พ.ศ. …….… 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

(หัวหนຌาสวนราชการผูຌด านินการสอบขงขัน) 

(ชืไอสวนราชการ) 

(ชืไอสวนราชการ) 



๒๎ 

 

(ตัวอย่างประกาศรับสมัครสอบข่งขัน฿นกรณีทีไสมัครดຌวยตนอง) 
 

ประกาศ……………………………..………… 

รืไอง  รับสมัครสอบขงขันพืไอบรรจุละตงตัๅงบุคคลขຌำรับรำชกำรหนต ำหนง.……………………….……… 

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

 

  ดຌวย........……………………….....…………………..จะด ำนินกำรสอบขงขันพืไอบรรจุบุคคลขຌำรับรำชกำร 

หนต ำหนง…………….……...……….…………..……. ฉะนัๅน อำศัยอ ำนำจตำมควำมหนมำตรำ ๑๏ หงพระรำชบัญญัติ
ระบียบขຌำรำชกำรพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ละหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ทีไ นร ํ์์๐/ว ํ๓ ลงวันทีไ ํํ ธันวำคม ๎๑๑๒  

รืไอง กำรสรรหำดดยกำรสอบขงขันพืไอบรรจุบุคคลขຌำรับรำชกำร จึงประกำศรับสมัครสอบขงขันฯ ดังรำยละอียด
ตอดปนีๅ 

ํ. ต าหน่งทีไจะบรรจุละต่งตัๅง ละงินดือนทีไจะเดຌรับ 

ต ำหนง............................ ................ อัตรำงินดือนระหวำง …..…...… - ………..... บำท ทัๅงนีๅ  
ป็นดปตำมประกำศ........................................................................................... รืไอง หลักกณฑ์ วิธีกำรละงืไอนดข
กำรหหຌขຌำรำชกำรดดຌรับงินดือนตำมคุณวุฒิตำมชวงงินดือน ิหรือชืไออืไน โ ตามประกาศกระทรวง/สวนราชการี 
ลงวันทีไ....................................... 

๎. จ านวนต าหน่งว่างครัๅงรก  …...... ต ำหนง ิสวนราชการอาจระบุหนวยงานยอย หรือสถานทีไ 
ปฏิบัติงานด้วยี 

๏. ลักษณะงานทีไปฏิบัติ 
    ลักษณะงำนทีไปฏิบัติของต ำหนง..................................................................... .............................. 

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

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

๔. คุณสมบัติของผูຌมีสิทธิสมัครสอบ 

๐.ํ ผูຌสมัครสอบตຌองมีคุณสมบัติทัไวดป ละดมมีลักษณะตຌองหຌำมตำมมำตรำ ๏๒ หง
พระรำชบัญญัติระบียบขຌำรำชกำรพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ดังตอดปนีๅ 

 ก. คุณสมบัติทัไวดป 

ิํี  มีสัญชำติดทย 

ิ๎ี  มีอำยุดมตไ ำกวำสิบปดป 
ิ๏ี  ป็นผูຌลืไอมหสหนกำรปกครองระบอบประชำธิปดตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงป็น

ประมุขดຌวยควำมบริสุทธิ์หจ 

 ข. ลักษณะตຌองหຌำม 

ิํี  ป็นผูຌด ำรงต ำหนงทำงกำรมือง 
ิ๎ี  ป็นคนดรຌควำมสำมำรถ คนสมือนดรຌควำมสำมำรถ คนวิกลจริตหรือจิตฟัດนฟอน

ดมสมประกอบ หรือป็นดรคตำมทีไก ำหนดหนกฎ ก.พ. ิปัจจุบันคือ กฎ ก.พ. วาด้วยรค พ.ศ. ๎๕๕๏ี 

(ชืไอสวนรำชกำร) 

(ชืไอสวนรำชกำร) 

(ชืไอกระทรวงทีไสวนรำชกำรสังกัด / ชืไอสวนรำชกำร) 



๒๏ 

 

ิ๏ี  ปຓนผูຌอยู฿นระหวางถูกสัไงพักราชการ หรือถูกสัไง฿หຌออกจากราชการเวຌกอนตาม
พระราชบัญญัตินีๅหรือตามกฎหมายอืไน 

ิ๐ี  ปຓนผูຌบกพรอง฿นศีลธรรมอันดีจนปຓนทีไรังกียจของสังคม 

ิ๑ี  ปຓนกรรมการหรือผูຌด ารงต าหนงทีไรับผิดชอบ฿นการบริหารพรรคการมืองหรือ
จຌาหนຌาทีไ฿นพรรคการมือง 

ิ๒ี  ปຓนบุคคลลຌมละลาย 

ิ๓ี  ปຓนผูຌคยตຌองรับทษจ าคุกดยค าพิพากษาถึงทีไสุด฿หຌจ าคุกพราะกระท า
ความผิดทางอาญา วຌนตปຓนทษส าหรับความผิดทีไเดຌกระท าดยประมาท หรือความผิดลหุทษ 

ิ๔ี  ปຓนผูຌคยถูกลงทษ฿หຌออก ปลดออก หรือเลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอืไน
ของรัฐ 

ิ๕ี  ปຓนผูຌคยถูกลงทษ฿หຌออกหรือปลดออก พราะกระท าผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินีๅ  
หรือตามกฎหมายอืไน 

ิํ์ี  ปຓนผูຌคยถูกลงทษเลออก พราะกระท าผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินีๅ หรือ 

ตามกฎหมายอืไน 

(ํํ)  ปຓนผูຌคยกระท าการทุจริต฿นการสอบขຌารับราชการหรือขຌาปฏิบัติงาน฿น
หนวยงานของรัฐ 

  ผูຌทีไจะขຌารับราชการปຓนขຌาราชการพลรือนซึไงมีลักษณะตຌองหຌามตาม ข. ิ๐ี ิ๒ี ิ๓ี ิ๔ี 
ิ๕ี ิํ์ี หรือ (ํํ) ก.พ. อาจพิจารณายกวຌน฿หຌขຌารับราชการเดຌ ตถຌาปຓนกรณีมีลักษณะตຌองหຌามตาม ิ๔ี หรือ ิ๕ี  
ผูຌนัๅนตຌองออกจากงานหรือออกจากราชการเปกินสองปลຌว ละ฿นกรณีมีลักษณะตຌองหຌามตาม ิํ์ี ผูຌนัๅนตຌอง 
ออกจากงานหรือออกจากราชการเปกินสามปลຌว ละตຌองมิ฿ชปຓนกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการพราะ
ทุจริตตอหนຌาทีไ ส าหรับผูຌมีลักษณะตຌองหຌามตามมาตรา ๏๒ ข. ิํี ฿หຌมีสิทธิสมัครสอบขงขันเดຌ ตจะมีสิทธิเดຌรับ
บรรจุปຓนขຌาราชการพลรือนสามัญทีไสอบขงขันเดຌตอมืไอพຌนจากการปຓนผูຌด ารงต าหนงทางการมืองลຌว 

 ส าหรับพระภิกษุ หรือสามณรทางราชการเมรับสมัครสอบละเมอาจ฿หຌขຌาสอบขงขันพืไอบรรจุบุคคล
ขຌารับราชการ ทัๅ งนีๅ  ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ ายบริหาร ทีไ  นว  ๔๕/๎๑์ํ ลงวันทีไ  
๎๓ มิถุนายน ๎๑์ํ ละตามความ฿นขຌอ ๑ ของค าสัไงมหาถรสมาคม ลงวันทีไ ํ๓ มีนาคม ๎๑๏๔ 

๐.๎ ผูຌสมัครสอบตຌองมีคุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง ดังนีๅ 
      ................................................................................................................................................  

…………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ๐.๏. ผูຌสมัครสอบตຌองปຓนผูຌสอบผานการวัดความรูຌความสามารถทัไวเป ระดับ.............................. 
....................ขึๅนเป ของส านักงาน ก.พ. 
 

  

(ตามคุณวุฒิ 
ทีไรับสมัคร) 



๒๐ 

 

๑. การรับสมัครสอบ 

  ๑.ํ วัน วลำ ละสถำนทีไรับสมัครสอบ 

หหຌผูຌประสงค์จะสมัครสอบขอละยืไนหบสมัครดຌวยตนองดดຌทีไ.................................................. 
ตัๅงต่วันทีไ......................... ถึงวันทีไ......................... หนวนัรำชกำร ภำคชຌำ วลำ..................... ถึงวลำ...................... 
ภำคบำย วลำ..................... ถึงวลำ........................ 

๑.๎ คำธรรมนียมสอบ 

ผูຌสมัครสอบตຌองสียคำธรรมนียมสอบส ำหรับต ำหนงทีไสมัครสอบ จ ำนวน ............ บำท 

๑.๏ หลักฐำนทีไตຌองน ำมำพรຌอมหบสมัครสอบ ิการก าหนด฿ห้ผู้สมัครยืไนหลักฐาน฿ห้เป็นมติของ
คณะกรรมการด าเนินการสอบขงขันี 

ิํี รูปถำยหนຌำตรง ดมสวมหมวก ละดมสวมวนตำด ำ ถำยดมกิน ํ ป ิหรือตำมทีไ 
สวนรำชกำรก ำหนดี ขนำด ํ x ํ.๑ นิๅว จ ำนวน ๏ รูป 

ิ๎ี ประกำศนียบัตร ิหรือปริญญาบัตรี ละระบียนสดงผลกำรศึกษำ ิTranscript of 

Records) ทีไสดงวำป็นผูຌมีคุณวุฒิกำรศึกษำตรงตำมประกำศรับสมัคร ดดยตຌองส ำรใจกำรศึกษำละดดຌรับอนุมัติจำก 

ผูຌมีอ ำนำจอนุมัติภำยหนวันปຂดรับสมัคร  
 ทัๅงนีๅ ผูຌทีไจะถือวำป็นผูຌส ำรใจกำรศึกษำตำมหลักสูตรขัๅนประกำศนียบัตร ิหรือปริญญาบัตรี 

ของสถำนศึกษำหดนัๅนจะถือตำมกฎหมำย กฎ หรือระบียบทีไกีไยวกับกำรส ำรใจกำรศึกษำตำมหลักสูตรของ
สถำนศึกษำนัๅน ๆ ป็นกณฑ์ดดยจะตຌองส ำรใจกำรศึกษำภำยหนวันปຂดรับสมัคร คือ วันทีไ......................................... .  
หนกรณีทีไดมสำมำรถน ำหลักฐำนกำรศึกษำดังกลำวมำยืไนพรຌอมหบสมัครสอบดดຌกใหหຌน ำหนังสือรับรองคุณวุฒิทีไ
สถำนศึกษำออกหหຌ ดดยระบุสำขำวิชำทีไส ำรใจกำรศึกษำละวันทีไทีไดดຌรับอนุมัติประกำศนียบัตร (หรือปริญญาบัตร)  

ซึไงจะตຌองอยูภำยหนก ำหนดวันปຂดรับสมัครมำยืไนทน 

ิ๏ี บัตรประจ ำตัวประชำชน จ ำนวน ํ ฉบับ 

ิ๐ี หลักฐำนอืไน ๆ ชน หบส ำคัญกำรสมรส หบปลีไยนชืไอหรือนำมสกุล (หนกรณี  
ชืไอ - นำมสกุล หนหลักฐำนกำรสมัครดมตรงกัน) ป็นตຌน จ ำนวน ํ ฉบับ 

 ๒.  งืไอนเข฿นการรับสมัครสอบ 

  ๒.ํ  ผูຌสมัครสอบจะตຌองป็นผูຌมีวุฒิกำรศึกษำตรงตำมคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนง 

ของผูຌมีสิทธิสมัครสอบ หนขຌอ ๐.๎ ดดยตຌองป็นผูຌส ำรใจกำรศึกษำละดดຌรับกำรอนุมัติจำกผูຌมีอ ำนำจอนุมัติภาย฿น 

วันปຂดรับสมัครสอบ คือ วันทีไ.......................................  ทัๅงนีๅ กำรส ำรใจกำรศึกษำตำมหลักสูตรขัๅนประกำศนียบัตร 
ิหรือปริญญาบัตรี ของสถำนศึกษำหด จะถือตำมกฎหมำย กฎ หรือระบียบกีไยวกับกำรส ำรใจกำรศึกษำตำมหลักสูตร
ของสถำนศึกษำนัๅนป็นกณฑ์ 

 ๒.๎ ผูຌสมัครสอบตຌองรับผิดชอบหนกำรตรวจสอบละรับรองตนองวำ ป็นผูຌมีคุณสมบัติ 
ตรงตำมประกำศรับสมัครสอบ ละตຌองกรอกรำยละอียดตำง ๆ หหຌถูกตຌองครบถຌวน ตรงตำมควำมป็นจริง หนกรณี 
ทีไมีควำมผิดพลำดอันกิดจำกผูຌสมัคร หรือตรวจพบวำอกสำรหลักฐำน ซึไงผูຌสมัครสอบน ำมำยืไนดมตรงหรื อดมป็นดป
ตำมประกำศรับสมัครสอบ หรืออกสำรปลอม ............................................จะถือวำผูຌสมัครสอบป็นผูຌขำดคุณสมบัติหน 

ิชืไอสวนรำชกำร) 

(วันทีไปຂดรับสมัคร) 

(ชืไอสวนรำชกำร) 



๒๑ 

 

กำรสมัครสอบครัๅงนีๅ มำตัๅงตตຌน ละจะดมคืนคำธรรมนียมหนกำรสมัครสอบ ทัๅงนีๅ หนกรณีผูຌสมัครยืไนอกสำรปลอม 
.......................................จะด ำนินกำรทำงคดีอำญำตอดปดຌวย  

๓. การประกาศรายชืไอผูຌสมัครสอบ วัน วลา สถานทีไสอบ ละระบียบกีไยวกับการสอบ 

…………………..…………………….จะประกำศรำยชืไอผูຌสมัครสอบ วัน วลำ สถำนทีไสอบ ละระบียบ 

กำรสอบ หนวันทีไ........................ ทำงวใบดซต.์.............................................. หัวขຌอ .......................................... 

 ๔. หลักสูตรละวิธีการสอบ (กรณีทีไรับสมัครสอบหลายต าหนง ฿ห้จ้งเว้฿นเอกสารนบท้าย) 

  ๔.ํ กำรสอบขงขันพืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทีไหชຌฉพำะต ำหนง (คะนนตใม ๎์์ คะนน) 

ดดยวิธีสอบ.................................. ดังนีๅ 
   วิชำ……………………………………………………………………………………………... 
   วิชำ……………………………………………………………………………………………... 
  ๔.๎ กำรสอบขงขันพืไอวัดควำมหมำะสมกับต ำหนง (คะนนตใม ํ์์ คะนน) 

   ประมินบุคคลพืไอพิจำรณำควำมหมำะสมกับต ำหนงหนຌำทีไจำกประวัติสวนตัว ประวัติ
กำรศึกษำ ประวัติกำรท ำงำน จำกกำรสังกตพฤติกรรมทีไปรำกฏของผูຌขຌำสอบละจำกกำรสัมภำษณ์ ทัๅงนีๅ อำจหชຌ
วิธีกำรอืไนหดพิไมติมพืไอพิจำรณำควำมหมำะสมหนดຌำนตำง ๆ ชน ควำมรูຌทีไอำจหชຌป็นประดยชน์หนกำรปฏิบัติงำน 

หนหนຌำทีไ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ทวงทีวำจำ อำรมณ์ ทัศนคติ จรรยำบรรณของขຌำรำชกำรพลรือน คุณธรรม 
จริยธรรม กำรปรับตัวขຌำกับผูຌรวมงำน สังคมละสิไงวดลຌอม ควำมคิดริริไมสรຌำงสรรค์ ปฏิภำณ ดหวพริบ ละบุคลิกภำพ
อยำงอืไน ป็นตຌน รวมถึงสมรรถนะหลักละสมรรถนะทีไจ ำป็นของต ำหนง 

๕. หลักฐานทีไตຌองน ามา฿นวันสอบข่งขันพืไอวัดความหมาะสมกับต าหน่ง 
ิํี หบรับรองพทย์ซึไงออกหหຌดมกิน ํ ดือน ละสดงวำดมป็นดรคตຌองหຌำมตำมกฎ ก.พ.  

วำดຌวยดรค พ.ศ. ๎๑๑๏ ซึไงดดຌก 
- วัณดรคหนระยะพรกระจำยชืๅอ 

- ดรคทຌำชຌำงหนระยะทีไปรำกฏอำกำรป็นทีไรังกียจกสังคม 

- ดรคติดยำสพติดหหຌดทษ 

- ดรคพิษสุรำรืๅอรัง 
- ดรคติดตอรຌำยรงหรือดรครืๅอรังทีไปรำกฏอำกำรดนชัดหรือรุนรงละป็นอุปสรรคตอ 

กำรปฏิบัติงำนหนหนຌำทีไตำมทีไ ก.พ. ก ำหนด 

ิ๎ี หนังสือรับรองผลกำรสอบผำนกำรวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทัไวดป ของส ำนักงำน ก.พ. ระดับ
.............…………………..……..ขึๅนดป ิหรืออาจ฿ห้มายืไนตามวันทีไสวนราชการก าหนด ทัๅงนีๅ ต้องเป็นวันกอนประกาศขึๅน
บัญชีผู้สอบขงขันเด้ี 

ิ๏ี อกสำรทำงทหำร ชน หนังสือส ำคัญ ิบบ สด.๔ี ละสมุดประจ ำตัวทหำรกองหนุน
ประภททีไ ํ หรือหบส ำคัญ ิบบ สด.๕ี ส ำหรับทหำรกองกิน ละทหำรกองหนุนประภททีไ ๎ หรือหบรับรอง
ผลกำรตรวจลือกทหำรกองกินขຌำรับรำชกำรทหำรกองประจ ำกำร ิบบ สด. ๐๏ี ิสวนราชการต้องตรวจสอบ

(ชืไอสวนรำชกำร) 

ิวใบดซต์ทีไจะประกำศี 

(ตำมคุณวุฒิทีไรับสมัคร) 

(ชืไอสวนรำชกำร) 



๒๒ 

 

เอกสารทางทหารซึไงเป็นเปตามมติคณะรัฐมนตรีเมืไอวันทีไ ๐ ตุลาคม ๎๕๎๒ ละประกาศกระทรวงกลาหม  
ลงวันทีไ ํ์ กรกฎาคม ๎๕๕๗ เรืไอง การตรวจสอบเอกสารทางทหารกอนเข้ารับราชการหรือรับเข้าท างานี 
  ทัๅงนีๅ จะด านินการสอบข่งขันพืไอวัดความรูຌความสามารถทีไ฿ชຌฉพาะต าหน่งก่อน ละ 

มืไอสอบผ่านการสอบข่งขันพืไอวัดความรูຌความสามารถทีไ฿ชຌฉพาะต าหน่งลຌว จึงจะมีสิทธิขຌาสอบข่งขัน 

พืไอวัดความหมาะสมกับต าหน่ง 

 ํ์. กณฑ์การตัดสิน 

       ผูຌทีไจะถือวำป็นผูຌสอบขงขันดดຌ ตຌองป็นผูຌสอบดดຌคะนนหนกำรสอบขงขันพืไอวัดควำมรูຌ
ควำมสำมำรถทีไหชຌฉพำะต ำหนงดมตไ ำกวำรຌอยละ ๒์ ละกำรสอบขงขันพืไอวัดควำมหมำะสมกับต ำหนง 

ดมตไ ำกวำ รຌอยละ ๒์ ทัๅงนีๅ หหຌค ำนึงถึงหลักวิชำกำรวัดผลดຌวย 

 ํํ. การขึๅนบัญชีผูຌสอบข่งขันเดຌ 
   .....................................................จะประกำศขึๅนบัญชีผูຌสอบขงขันดดຌ ดดยรียงล ำดับทีไจำกผูຌดดຌ
คะนนรวมของกำรสอบขงขันพืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทีไหชຌฉพำะต ำหนงละกำรสอบขงขันพืไอวัดควำมหมำะสม
กับต ำหนงสูงสุดลงมำตำมล ำดับ หนกรณีทีไมีผูຌสอบดดຌคะนนรวมทำกัน หหຌผูຌสอบดดຌคะนนกำรสอบขงขันพืไอวัด
ควำมหมำะสมกับต ำหนงมำกกวำป็นผูຌอยูหนล ำดับทีไสูงกวำ  ถຌำดดຌคะนนกำรสอบขงขันพืไอวัดควำมหมำะสมกับ
ต ำหนงทำกันอีก หหຌผูຌทีไดดຌรับลขประจ ำตัวสอบกอนป็นผูຌอยูหนล ำดับทีไสูงกวำ 

   กำรขึๅนบัญชีผูຌสอบขงขันดดຌ จะขึๅนบัญชีดวຌป็นวลำดมกิน ๎ ป นับตัๅงตวันขึๅนบัญชี ตถຌำมี
กำรสอบขงขันหนต ำหนงดียวกันนีๅอีก ละดดຌประกำศขึๅนบัญชีผูຌสอบขงขันดดຌหหมลຌว บัญชีผูຌสอบขงขันดดຌ 
ครัๅงนีๅป็นอันยกลิก 

 ํ๎. การบรรจุละต่งตัๅง 
ผูຌสอบขงขันดดຌจะดดຌรับกำรบรรจุละตงตัๅงตำมล ำดับทีไหนบัญชีผูຌสอบขงขันดดຌ  ดดยดดຌรับ

งินดือนตำมคุณวุฒิทีไก ำหนดป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนัๅน ตำมทีไระบุดวຌหนขຌอ ํ  

ํ๏. การรับอนผูຌสอบข่งขันเดຌ 
...................................................ดมรับดอนผูຌสอบขงขันดดຌทีไป็นขຌำรำชกำรหรือจຌำหนຌำทีไของรฐั 

ทุกประภทดมวำกรณีหด ๆ ทัๅงสิๅน ิหากสวนราชการมีนยบายรับอนข้าราชการ/เจ้าหน้าทีไของรัฐ ฿ห้ตัดข้อนีๅออกี 

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

 

 

 

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

(ชืไอสวนรำชกำร) 

(ชืไอสวนรำชกำร) 

(หัวหนຌำสวนรำชกำรผูຌด ำนินกำรสอบขงขัน) 



๒๓ 
 

(ตัวอย่าง฿บสมัครสอบข่งขัน) 

        ลขประจ ำตัวสอบ…………………… 

            

            

    ฿บสมัครสอบข่งขนัพืไอบรรจุบุคคลขຌารับราชการ 
     ………………………….…………… 

 

รียน  ………...............................................................……… 

  ดຌวยขຌำพจຌำประสงค์จะสมัครสอบขงขันพืไอบรรจุบุคคลขຌำรับรำชกำร จึงขอจຌงรำยละอียดของขຌำพจຌำพืไอประกอบ 
กำรพิจำรณำ ดังตอดปนีๅ 
ํ. ชืไอ - นำมสกลุ (นำย/นำง/นำงสำวี……………………………………………….…………………………………… สัญชำต…ิ………………………………. 
๎. อำยุนับถึงวันปຂดรับสมัครดมตไ ำกวำ ํ๔ ป คือ กิดวันทีไ…………. ดือน…….……….……..….. พ.ศ. ……....… (อำย…ุ...….ป …………ดือน) 

๏. วุฒิกำรศึกษำตรงตำมต ำหนงทีไสมัครสอบ คือ ดดຌรับประกำศนียบัตร/ปริญญำ…………………………..…………...……………………….……… 

    สำขำวิชำ.................................…………………………………………. ดดยดดຌรับอนุมัติจำกสถำนศึกษำชืไอ………………….…….………….………… 

    มืไอวันทีไ…………. ดือน………..………..………….……… พ.ศ. ……………ิภำยหนวันปຂดรับสมัคร) ดดຌคะนนฉลีไยสะสม……………….……….. 
๐. ต ำหนงทีไสมัครสอบ หนวยทีไ……..…..…………. (ถ้าเปຂดสอบ ๎ ต าหนงขึๅนเป) ต ำหนง……………………….…………..……………...….….. 
๑. อำชีพปัจจุบัน     ลูกจຌำงหนหนวยงำนรัฐบำลหรืออกชน      ขຌำรำชกำรประภทอืไน      อำชีพอืไนหรือก ำลังศึกษำตอ 

          ขຌำรำชกำรพลรือนสำมญั ต ำหนง…………………………………………..………….. อำยุกำรท ำงำน…...………..…ป 
    สถำนทีไท ำงำน  กรม/บริษัท………………..……..…………………. กอง/ผนก………………………………………...…….. ดทร. …………………….… 

๒. วุฒิกำรศึกษำสูงสุดทีไขຌำพจຌำดดຌรับ คือ………..…………….………………... ควำมรูຌควำมสำมำรถพิศษ…………………………..…….…………….. 
๓. บัตรประจ ำตัวประชำชน ลขประจ ำตัว……………………………..……………..…….. ออกหหຌ  ณ  จังหวัด……………………….….…….…………… 

๔. ทีไอยูปัจจุบนั บຌำนลขทีไ………….… หมูทีไ………. ตรอก/ซอย………….……………. ถนน…………………...…… ต ำบล/ขวง………...……………. 
    อ ำภอ/ขต……………….………..……… จังหวัด…………………………………… รหัสดปรษณีย…์…………..……… ดทร. …………………………….…. 
๕. ชืไอบิดำ……………………………..…………... อำชีพ……..………….……. ชืไอมำรดำ……………………….……..………. อำชีพ…………..……………..… 

ํ์. ขຌำพจຌำดดຌสงหลักฐำนตำง ๆ มำพรຌอมกับหบสมัคร รวม ………….…… ฉบับ คือ 

        ประกำศนียบัตร/ปริญญำบัตร   
   ระบียนสดงผลกำรรียน   
        บัตรประจ ำตัวประชำชนหรือบัตรประจ ำตัวขຌำรำชกำร/จຌำหนຌำทีไของรัฐ   
        หนังสือรับรองผลกำรสอบผำนกำรวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทัไวดปของส ำนักงำน ก.พ. 
        อืไน ๆ  คือ…………………………………………………………………………………………………………………….. 
  (หำกขຌำพจຌำสงหลักฐำนตำง ๆ ดมครบถຌวนหรือดมถูกตຌองตำมทีไก ำหนดดวຌหนประกำศรับสมัคร หหຌถือวำ ขຌำพจຌำดมมีสิทธิสมัคร
สอบขงขนัครัๅงนีๅ) 

ขຌำพจຌำขอหหຌค ำรับรองวำ ขຌอควำมดังกลำวขຌำงตຌนนีๅ ป็นควำมจริงทุกประกำร ละขຌำพจຌำป็นผูຌมีคุณสมบัติตรงตำม
ประกำศรับสมัครสอบ 

         ลงลำยมือชืไอ..………………………………..…..……….ผูຌสมัครสอบ 

             ิ……………………………….….……………ี 
                  วันทีไ………. ดือน…………………. พ.ศ. ……….  

 หลักฐำนครบถຌวน   กองคลังดดຌรับงินคำธรรมนียมสอบ จ ำนวน…..…….. บำท ดวຌลຌว 

 มีปัญหำ คือ ……………………………………………………………………………………. ตำมหบสรใจรับงินลขทีไ…………..………….. ลมทีไ…………..…….….. 
      ลงลำยมือชืไอ…………………………………………....จຌำหนຌำทีไรับสมัคร 

                                        ….……../…………./………... 
ลงลำยมือชืไอ…………………………………………...จຌำหนຌำทีไรับงิน 

                              ….……../…………./……….… 

ํ.  ผูຌสมัครจะตຌองกรอกหบสมัครดຌวย 

     ลำยมือของตนองละลงลำยมือชืไอ 

     ตอหนຌำจຌำหนຌำทีไรับสมัคร 
๎.  กอนยืไนหบสมัครจะตຌองตรวจสอบ 

     หลักฐำนตำง ๆ หหຌครบถຌวนละ   
     ถูกตຌอง 

ติดรูปถำย 

ขนำด 

ํ.๑ x ๎ นิๅว 

(ถำยดมกิน ํ ป) (ชืไอสวนรำชกำร) 

(หัวหนຌำสวนรำชกำรผูຌด ำนินกำรสอบขงขัน) 



๒๔ 

 

ิชืไอสถำนพยำบำลี 

ิถຌำหำกจ ำป็นตຌองตรวจดรคทีไกีไยวขຌองกับกำรปฏิบัติงำนของผูຌรับกำรตรวจหหຌระบุหนขຌอนีๅี 

ิํี 

(๎) 

(ตัวอย่าง฿บรับรองพทย์) 

 

฿บรับรองพทย์ 

 

                    สถำนทีไตรวจ………………………………….………. 
                  วันทีไ…..….… ดือน….…….…….……….. พ.ศ. …….……… 

 

ขຌำพจຌำ นำยพทย์/พทย์หญิง…………………………..………….………...………………………….……………….…...
หบอนุญำตประกอบวิชำชีพวชกรรมลขทีไ………………………………………………….…………………………………………………...…
สถำนทีไประกอบวิชำชีพวชกรรม หรือสถำนทีไปฏิบัติงำนประจ ำ หรืออยูทีไ……………………………………………….………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….….……………………………… 

ดดຌตรวจรำงกำย นำย/นำง/นำงสำว………………………………………….……………………….……………………………………………… 

ลขประจ ำตัวประชำชน  
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. ก ำหนด 

ิ๒ี ................................................................................................................................................... 

สรุปควำมหในละขຌอนะน ำของพทย์ ……………………………..……….……………………………………..………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5 

              ลงชืไอ……………………………..……………………..พทย์ผูຌตรวจรำงกำย 

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

 

หมำยหตุ (ํ)  ตຌองป็นพทย์ซึไงดดຌขึๅนทะบียนรับหบอนุญำตประกอบวิชำชีพวชกรรม 

(๎)  หหຌสดงวำป็นผูຌมีรำงกำยสมบูรณ์พียงหด หรือหำยจำกดรคหนขຌอ ิํี ถึง ิ๒ี 
หบรับรองพทย์ฉบับนีๅหหຌหชຌดดຌ ํ ดือน นับตวันทีไตรวจรำงกำย 



๒๕ 

 

(ตัวอย่างค ารຌองขอสมัครสอบข่งขัน) 

 

บบค ารຌองขอสมัครสอบข่งขัน 

 

         ขียนทีไ…………….………………………..…. 
        วันทีไ……… ดือน………….……….. พ.ศ. ………..… 

รียน ……………………….………………………………………….. 

  ดຌวยขຌำพจຌำ (นำย/นำง/นำงสำวี……..………………..…………………………………………………………….……..
ป็นผูຌส ำรใจกำรศึกษำปริญญำ/ประกำศนียบัตร………………………………………………………………….…………………..………….
สำขำวิชำ………………………………….…………..……. ดดยดดຌรับอนุมัติจำกสถำนศึกษำชืไอ..……………………………………………..

มืไอวันทีไ…….… ดือน………….……….……. พ.ศ. …………. ิภำยหนวันปຂดรับสมัคร) มีควำมประสงค์ทีไจะสมัครสอบขงขัน 

พืไอบรรจุละตงตัๅงบุคคลขຌำรับรำชกำร กรม/ส ำนักงำน………….………………………………….…………………………………… 

ต ำหนง…………………….…….………. ซึไงรับสมัครจำกผูຌทีไดดຌรับคุณวุฒิ (ปริญญำ/ประกำศนียบัตรี………..…………..….……. 
สำขำวิชำ……………..……………..…………………..……… ระหวำงวันทีไ……...… ดือน……......………..………. พ.ศ. …………...…. 
ถึงวันทีไ……..… ดือน……………..………. พ.ศ. ………… พรຌอมนีๅ ขຌำพจຌำดดຌขอยืไน………………..……...…………………ดวຌกอน 

  ทัๅงนีๅ หำกมีกำรตรวจสอบอกสำรหรือคุณวุฒิของขຌำพจຌำทีไดดຌยืไนสมัครสอบลຌว ปรำกฏวำ ก.พ.  
ยังมิดดຌรับรองคุณวุฒิของขຌำพจຌำหรือคุณวุฒิดังกลำวดมตรงตำมคุณวุฒิของต ำหนงทีไขຌำพจຌำสมัครสอบ อันมีผลท ำหหຌ
ขຌำพจຌำดมมีสิทธิสมัครสอบตำมประกำศรับสมัครสอบทีไกลำวถึงขຌำงตຌน ขຌำพจຌำจะดมหชຌสิทธิรียกรຌองหด ๆ ทัๅงสิๅน 

  จึงรียนมำพืไอดปรดพิจำรณำรับสมัครขຌำพจຌำดຌวย จะขอบคุณยิไง 
 

 

         

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

ิหัวหนຌำสวนรำชกำรทีได ำนินกำรสอบขงขันี 

ิหลักฐำนกำรศึกษำี 



๓์ 

 

(ตัวอย่างบัตรประจ าตัวสอบ) 

 



๗๑ 

 

(ตัวอย่างประกาศขยายก าหนดวลารับสมัครสอบข่งขัน) 

 

ประกาศ…………………………….…….………….. 
 

รืไอง   ขยายก าหนดวลารับสมัครสอบขงขันพืไอบรรจุละตงตัๅงบุคคลขຌารับราชการ 

 ฿นต าหนง……………………………………..……………………………………………… 
 

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

 

ตามประกาศ……………………..……………………… ลงวันทีไ………………………..….. รับสมัครสอบขงขัน 
พืไอบรรจุละตงตัๅงบุคคลขຌารับราชการ฿นต าหนง..........................................………………………..…………………  

ดยรับสมัครตัๅงตวันทีไ……….…………….…….. ถึงวันทีไ……….…………...……..… ละจะประกาศรายชืไอผูຌสมัครสอบ 
ระบียบกีไยวกับการสอบ ก าหนดวัน วลา ละสถานทีไสอบ ฿นวันทีไ………………..………………………. นัๅน 

นืไองจาก……….………………..............................................................................................................
จึงขยายก าหนดวลารับสมัครสอบขงขันฯ ตอเปอีก ตัๅงตวันทีไ………………..………. ถึงวันทีไ……….……..…..………
ดยจะประกาศรายชื ไอผู ຌสมัครสอบ ระบียบกี ไยวกับการสอบ ก าหนดวัน วลา ละสถานที ไสอบ  
฿นวันทีไ….………………………….. ทาง……………………….……………..………………………………………….. 

ผูຌประสงค์จะสมัครสอบ฿หຌขอละยืไน฿บสมัครเดຌทีไ……………………………………………… ตัๅงตบัดนีๅ
ป็นตຌนเป จนถึงวันทีไ…………………….………….. ฿นวันละวลาราชการ ิกรณสีมัครด้วยตนเองี 

ผูຌประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครเดຌทางอินทอร์นใต............................................................... 
ตัๅงตบัดนีๅป็นตຌนเป จนถึงวันทีไ................................................ ละช าระงินคาธรรมนียม฿นการสมัครสอบ
ผานธนาคาร........................ ตัๅงตบัดนีๅป็นตຌนเป จนถึงวันทีไ............................ ิกรณีรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตี 

 

      ประกาศ  ณ  วันทีไ….…. ดือน…………………. พ.ศ. ….….… 

 

 

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

                  ิ……………………….…….….……….ี 
         ิหัวหนຌาสวนราชการผูຌด านินการสอบขงขันี 

ิระบุหตุผล ชน ผูຌสมัครมีจ านวนเมพียงพอกับต าหนงทีไจะบรรจุ /มีผูຌสมัครจ านวนนຌอยี 

(ชื่อส่วนราชการ) 

(ชืไอสวนราชการ) 

ิระบุชองทางหรือสืไอทีไจะ฿ชຌประกาศ ชน วใบเซต์ี 

ิชืไอสวนราชการี 

ิชืไอวใบเซต์ทีไ฿ชຌส าหรับการรับสมัครี 



๓๎ 

 

(ตัวอย่างประกาศรายชืไอผูຌสมัครสอบข่งขัน) 

 

ประกาศ.......................................... 
 

รืไอง   รำยชืไอผูຌสมัครสอบขงขันพืไอบรรจุละตงตัๅงบุคคลขຌำรับรำชกำร 

  หนต ำหนง……………………………….………….……………………………… 
 

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

 

ตำมทีไดดຌมปีระกำศ…………………………….............................. ลงวันทีไ………….….…….……… รับสมัคร
สอบขงขันพืไอบรรจุละตงตัๅงบุคคลขຌำรับรำชกำรหนต ำหนง………………………………………………….…… นัๅน 

บัดนีๅ กำรรับสมัครสอบดดຌสรใจสิๅนลຌว ปรำกฏวำมีผูຌสมัครสอบขงขัน ดังตอดปนีๅ 
 

หนวยทีไ ํ     

       ต ำหนง……………………..……..…….. 
ลขประจ ำตัวสอบ ชืไอ – นำมสกุล 

          ํ์์์์์์์ํ    .………………………………………… 

          ํ์์์์์์์๎    …………………………………………. 
 

หนวยทีไ ๎     

       ต ำหนง…………………………………… 

ลขประจ ำตัวสอบ ชืไอ – นำมสกุล 

          ๎์์์์์์์ํ    …………………………………………. 
          ๎์์์์์์์๎    …………………………………………. 

 

ทัๅงนีๅ กำรประกำศรำยชืไอผูຌสมัครสอบขຌำงตຌนนีๅ……………………..……………….….............ดดຌประกำศ
ตำมอกสำรละขຌอทใจจริงทีไผูຌสมัครสอบดดຌรับรองตนองหนหบสมัครสอบวำป็นผูຌทีไมีคุณสมบัติ ตรงตำม 

ประกำศรับสมัครสอบ คือ ป็นผูຌทีไมีคุณสมบัติทัไวดป ดมมีลักษณะตຌองหຌำม ละมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับ
ต ำหนง รวมทัๅงป็นผูຌสอบผำนกำรสอบพืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทัไวดปของส ำนักงำน ก .พ. ดังนัๅน หำก
ปรำกฏภำยหลังวำผูຌสมัครสอบรำยหดมีคุณสมบัติดมตรงตำมประกำศรับสมัครสอบ หรือคุณวุฒิทีไสมัครสอบ 
ก.พ. มิดดຌรับรองวำป็นคุณวุฒิตรงตำมประกำศรับสมัครสอบ จะถือวำผูຌสมัครสอบรำยนัๅนป็นผูຌขำดคุณสมบัติ 
หนกำรสมัครสอบมำตัๅงตตຌน 

 

 

 

(ชืไอสวนรำชกำร) 

(ชืไอสวนรำชกำร) 

(ชืไอส่วนราชการ) 



๓๏ 

 

ส ำหรับผูຌทีไสมัครสอบภำยหน………….…………….……………………………………..…ดวຌลຌว ตดมมีรำยชืไอ
ป็นผูຌสมัครสอบขงขันฯ ตำมประกำศนีๅ หรือหนวยทีไประกำศดวຌดมตรงตำมทีไสมัครสอบ ิกรณีทีไสวนราชการ
เปຂดรับสมัครสอบพร้อมกัน ๎ ต าหนงขึๅนเป) ถຌำยืนยันวำป็นผูຌสมัครสอบหรือป็นผูຌมีคุณสมบัติตรงตำม
ประกำศรับสมัครสอบดปรดน ำหลักฐำนดปติดตอกับจຌำหนຌำทีไดຌวยตนอง ณ …………………………………………  
ภำยหนวันทีไ.................................. ...................................………………………………..……………………………….. 

.................................................................................... หนวันละวลำรำชกำร  หำกปรำกฏวำป็นผูຌสมัคสอบ 

……….……………....……………จะประกำศรำยชืไอป็นผูຌสมัครสอบขงขันฯ พิไมติมตอดป ถຌำดมด ำนินกำรภำยหน
ก ำหนดดังกลำว จะดมมีสิทธิขຌำสอบขงขันฯ หนครัๅงนีๅ 
 

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

 

 

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

                  ิ……………………….……..………….ี 
         ิหัวหนຌำสวนรำชกำรผูຌด ำนินกำรสอบขงขันี 
 

(วันปຂดรับสมัคร) 

(ชืไอสวนรำชกำร) 

ิหลังวันประกำศรำยชืไอผูຌสมัครสอบประมำณ ๑ วันท ำกำร หรือตำมทีไสวนรำชกำรก ำหนด 
(ชืไอสวนรำชกำร) 

ทัๅงนีๅ ควรมีระยะวลำพียงพอหหຌผูຌสมัครสอบทรำบี 



๓๐ 

 

(ตัวอย่างค าสัไงต่งตัๅงจຌาหนຌาทีได านินการสอบ 

฿นการสอบข่งขันพืไอวัดความรูຌความสามารถทีไ฿ชຌฉพาะต าหน่งี 
 

ค าสัไงคณะกรรมการด านินการสอบข่งขัน……………………………. 
ทีไ ................../.................. 

 

รืไอง   ตงตัๅงจຌำหนຌำทีได ำนินกำรสอบหนกำรสอบขงขันพืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทีไหชຌฉพำะต ำหนง 
หนกำรสอบขงขันพืไอบรรจุละตงตัๅงบุคคลขຌำรับรำชกำรหนต ำหนง………………………………… 

 

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

 

ดຌวย…………………..……………………………จะด ำนินกำรสอบขงขนัพืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทีไหชຌ
ฉพำะต ำหนงหนกำรสอบขงขันพืไอบรรจุละตงตัๅงบุคคลขຌำรับรำชกำรหนต ำหนง………………………….……  

หนวันทีไ…………………..…………..…... วลำ ...................................... ณ ......................................................... 
ซึไงมีผูຌสมัครสอบ จ ำนวน ..................... คน 

พืไอหหຌกำรด ำนินกำรสอบครัๅงนีๅป็นดปดຌวยควำมรียบรຌอย จึงตงตัๅงหหຌผูຌมีรำยชืไอตอดปนีๅ 
ปฏิบัติงำนกีไยวกับกำรสอบ คือ 

ํ. อ ำนวยกำรทัไวดป 

 .................................................................. 
๎. หัวหนຌำสนำมสอบ 

 ................................................................... 
๏. จຌำหนຌำทีไกองกลำง 
 ํี .............................................................. 
 ๎ี .............................................................. 
 ๏ี .............................................................. 
๐. จຌำหนຌำทีไประชำสัมพันธ์ 
 ................................................................... 
๑. หัวหนຌำหຌองสอบละจຌำหนຌำทีไคุมสอบ 

 ํี ..............................................................  หัวหนຌำหຌองสอบ    หຌองทีไ ํ 

 ๎ี ..............................................................  จຌำหนຌำทีไคุมสอบ  หຌองทีไ ํ 

 ๏ี ..............................................................  หัวหนຌำหຌองสอบ   หຌองทีไ ๎ 

 ๐ี ..............................................................  จຌำหนຌำทีไคุมสอบ  หຌองทีไ ๎ 

(ชืไอสวนรำชกำร) 

(สนำมสอบ) 



๓๑ 

 

๒. จຌำหนຌำทีไกำรงิน 

 ํี .............................................................. 
 ๎ี .............................................................. 
๓. จຌำหนຌำทีไยำนพำหนะ 

 ํี .............................................................. 
 ๎ี .............................................................. 
๔. จຌำหนຌำทีไดรงรียน 

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

ทัๅงนีๅ หหຌจຌำหนຌำทีไทีไดดຌรับกำรตงตัๅง ปฏิบัติงำนตัๅงตวลำ ........................................................ น. 
หนวันทีไ.................................................. ละหหຌควำมรวมมือปฏิบัติงำนทีไดดຌรับมอบหมำยหหຌส ำรใจลุลวงดปดຌวยดี 
ละหหຌอยูหนควำมรับผิดชอบของ...................................................................... 

 

         สัไง  ณ  วันทีไ………. ดือน………………….พ.ศ. …..…… 

 

 

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

                  ิ……………………..……...………….ี 
         ประธำนคณะกรรมกำรด ำนินกำรสอบขงขัน 

 

 

 

 

 

ิอ ำนวยกำรทัไวดป) 



๓๒ 

 

(ตัวอย่างประกาศก าหนดวัน วลา สถานทีไสอบ ละระบียบกีไยวกับการสอบ) 

 

ประกาศ................................................ 
 

รืไอง   ก ำหนดวัน วลำ สถำนทีไสอบละระบียบกีไยวกับกำรสอบขงขันพืไอบรรจุละตงตัๅงบุคคล 

 ขຌำรับรำชกำรหนต ำหนง………………………………..………………………. 
 

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

อำศัยอ ำนำจตำมควำมหนขຌอ ๐ ของหลักกณฑ์ วิธีกำร ละงืไอนดขหนกำรสอบขงขัน กำรขึๅนบัญชี 
ผูຌสอบขงขันดดຌ ละรำยละอียดกีไยวกับกำรสอบขงขันของหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ทีไ นร ํ์์๐/ว ํ๓ ลงวันทีไ  
ํํ ธันวำคม ๎๑๑๒ ละขຌอ……….. ของประกำศ…………........................…… ลงวันทีไ………………….....…….…... 
รืไอง รับสมัครสอบขงขันพืไอบรรจุละตงตัๅงบุคคลขຌำรับรำชกำรหนต ำหนง………………………………...…….… 

...................................................จึงก ำหนดวัน วลำ สถำนทีไสอบ ละระบียบกีไยวกับกำรสอบ ดังตอดปนีๅ 

ิกี ก ำหนดวัน วลำ ละสถำนทีไสอบ 

ํ. หหຌผูຌสมัครสอบขຌำสอบขงขันพืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทีไหชຌฉพำะต ำหนงกอน   
ถຌำผูຌหดสอบดดຌคะนนดมตไ ำกวำรຌอยละ ๒์ จึงจะมีสิทธิขຌำสอบขงขันพืไอวัดควำมหมำะสมกับต ำหนง 
ส ำหรับวัน วลำ ละสถำนทีไสอบขงขันพืไอวัดควำมหมำะสมกับต ำหนง จะประกำศหหຌทรำบหนภำยหลัง  

(฿นกรณีทีไสอบขงขันเพืไอวัดความรู้ความสามารถทีไ฿ช้เฉพาะต าหนงละความเหมาะสมกับ
ต าหนงพร้อมกัน เมต้องระบุข้อ ํ) 

๎. หหຌผูຌสมัครสอบขຌำสอบขงขันพืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทีไหชຌ ฉพำะต ำหนง ตำม 

วัน วลำ ละสถำนทีไสอบ ดังนีๅ   

(฿นกรณีทีไสอบพร้อมกัน ฿ห้ระบุวัน เวลา ละสถานทีไสอบขงขันเพืไอวัดความเหมาะสมกับต าหนงเว้ด้วย) 

วัน วลาสอบ ต าหน่งละวิชาสอบ ลขประจ าตัวสอบ สถานทีไสอบ 
อุปกรณ์ทีไ฿ชຌ 
฿นการสอบ 

วัน.............ทีไ……... หน่วยทีไ ํ  ต าหน่ง……………………... ํ์์์์์์์ํ - ิระบุ  

๕.์์ - ํ๎.์์ น. กำรสอบขงขันพืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถ
ทีไหชຌฉพำะต ำหนง 

 สถานทีไสอบี  

 ํ. วิชำ………………………..   ิระบตุามทีไ 
 ๎. วิชำ………………………..   กรรมการ 

 หน่วยทีไ ๎  ต าหน่ง……………………… ๎์์์์์์์ํ -  ออกข้อสอบ 

 กำรสอบขงขันพืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถ
ทีไหชຌฉพำะต ำหนง 

   ก าหนดี 

 ํ. วิชำ………………………..    

 ๎. วิชำ………………………..    

(ชืไอสวนรำชกำร) 

(ชืไอส่วนราชการ) 

(ชืไอสวนรำชกำร) 



๓๓ 

 

ิขี ระบียบกีไยวกับกำรสอบ 

 ํ. กำรสอบขงขัน จะหชຌวิธีสอบขຌอขียน ทดสอบกำรปฏิบัติงำน หรือวิธีทดสอบอยำงอืไนกใดดຌ 
ตำมทีไก ำหนดดวຌหนหลักสูตรละวิธีกำรสอบขงขัน ทัๅงนีๅ หหຌผูຌขຌำสอบปฏิบัติตำมค ำสัไง ระบียบ ละวิธีกำรสอบ
ของตละวิชำ 

 ๎. หหຌผูຌขຌำสอบปฏิบัติตำมระบียบ ดังนีๅ 
๎.ํ ตงกำยหหຌสุภำพรียบรຌอยตำมประพณีนิยม กลำวคือ สุภำพสตรีสวมสืๅอหรือชุด

กำงกงบบสุภำพ สวมรองทຌำหุຌมสຌน สุภำพบุรุษสวมสืๅอ กำงกง ดดยสอดชำยสืๅอดวຌหนกำงกง สวมรองทຌำ
หุຌมสຌน ละประพฤติตนป็นสุภำพชน ิหรือตามมตคิณะกรรมการด าเนินการสอบขงขันี 

๎.๎ ป็นหนຌำทีไของผูຌขຌำสอบทีไจะตຌองทรำบวัน วลำ สถำนทีไสอบ ละหຌองสอบ 

๎.๏ ตຌองน ำบัตรประจ ำตัวสอบละบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือบัตรประจ ำตัวจຌำหนຌำทีไ
ของรัฐดปหนวันสอบทุกครัๅง พืไอหชຌสดงคูกัน หำกดมมีบัตรหดบัตรหนึไงหนกำรสอบวิชำหด กรรมกำรหรือ
จຌำหนຌำทีไคุมสอบจะดมอนุญำตหหຌขຌำสอบวิชำนัๅนกใดดຌ ิหากเป็นการสมัครทางอินเทอร์เนใต อาจ฿ช้฿บสมัครสอบ
ทนบัตรประจ าตัวสอบ ทัๅงนีๅ การ฿ช้บัตร฿ดเป็นบัตรสดงตน฿ห้เป็นเปตามมติของคณะกรรมการด าเนินการ
สอบขงขันี 

๎.๐ กำรสอบขงขันพืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทีไหชຌฉพำะต ำหนง ิกำรสอบขຌอขียนี 
(ํี ผูຌสมัครสอบควรดปถึงสถำนทีไสอบกอนริไมวลำสอบตละวิชำดมนຌอยกวำ ๏์ นำที 

ตจะขຌำหຌองสอบดดຌกใตอมืไอดดຌรับอนุญำตจำกกรรมกำรหรือจຌำหนຌำทีไคุมสอบลຌว 

ิ๎ี ผูຌสมัครสอบทีไดปถึงหຌองสอบหลังจำกวลำทีไก ำหนดริไมสอบ................................. 
หนตำรำงสอบดปลຌว ๏์ นำที จะดมดดຌรับอนุญำตหหຌขຌำสอบ ิหรือเป็นเปตามมติของคณะกรรมการด าเนินการ
สอบขงขันี 

ิ๏ี ผูຌสมัครสอบจะตຌองนัไงสอบตำมทีไนัไงสอบละหຌองสอบทีไคณะกรรมกำรด ำนินกำร
สอบฯ ก ำหนดหหຌ ผูຌหดนัไงสอบผิดทีไหรือผิดหຌองสอบหนวิชำหดจะดมดดຌรับกำรตรวจหหຌคะนนส ำหรับวิชำนัๅน 

ิ๐ี ผูຌสมัครสอบตຌองจัดหำครืไองขียนหรือวัสดุอุปกรณ์ ซึไงประกำศดวຌหนตำรำงสอบ
ดปอง นอกนัๅนจะตຌองหชຌกระดำษละวัสดุอุปกรณ์ทีไ………………………………………………….จัดดวຌหหຌดดยฉพำะ 

ิ๑ี ดมน ำต ำรำ หนังสือ อกสำร หรือวัสดุอุปกรณ์อืไนหดขຌำดปหนหຌองสอบ วຌนต
ต ำรำ หนังสือ อกสำร หรือวัสดุอุปกรณ์ ซึไงก ำหนดหหຌจัดหำองหนขຌอ ิ๐) ละทีไกรรมกำรออกขຌอสอบประจ ำ
วิชำดดຌก ำหนดหหຌน ำขຌำหຌองสอบดดຌ ละดดຌรับอนุญำตจำกกรรมกำรหรือจຌำหนຌำทีไคุมสอบลຌว 

ิ๒ี ชืไอฟังละปฏิบัติตำมค ำสัไงละค ำนะน ำของกรรมกำรหรือจຌำหนຌำทีไคุมสอบ
ดดยครงครัด 

ิ๓ี ภำยหนวลำ ๐๑ นำท ีนับตัๅงตวลำทีไก ำหนดริไมสอบ..........................................
หนตำรำงสอบ จะออกจำกหຌองสอบดมดดຌ วຌนตจะดดຌรับอนุญำตละอยูหนควำมดูลของกรรมกำรหรือ 

จຌำหนຌำทีไคุมสอบ ิบางสวนราชการอาจ฿ห้นัไงอยู฿นห้องจนกวาจะหมดเวลา ทัๅงนีๅ ฿ห้เป็นเปตามมติของ
คณะกรรมการด าเนินการสอบขงขันี 

(ชืไอสวนรำชกำร) 

(ภำคชຌำ หรือภำคบำยี 

(ภำคชຌำหรือภำคบำย) 



๓๔ 

 

ิ๔ี ขียนลขประจ ำตัวสอบทนชืไอหนทุกกรณีทีไกีไยวขຌองกับกำรตอบขຌอสอบ ละ 

หหຌขียนลขประจ ำตัวสอบฉพำะหนทีไทีไก ำหนดหหຌทำนัๅน หຌำมขียนชืไอลงบนกระดำษค ำตอบดดยดใดขำด  
ิกรณีสอบบบอัตนัยี 

ิ๕ี มืไออยูหนหຌองสอบ ขณะสอบดมพูดหรือติดตอกับผูຌขຌำสอบอืไน หรือบุคคลภำยนอก
ละดมออกจำกหຌองสอบวຌนตจะดดຌรับอนุญำตละอยูหนควำมดูลของกรรมกำรหรือจຌำหนຌำทีไคุมสอบ 

ิํ์ี ดมสูบบุหรีไหนหຌองสอบ 

ิํํี ถຌำสอบสรใจกอนหมดวลำ หรือดมประสงค์จะสอบตอดปหนวิชำหด มืไอสงค ำตอบ
วิชำนัๅนลຌว ตຌองดดຌรับอนุญำตจำกกรรมกำรหรือจຌำหนຌำทีไคุมสอบกอน จึงจะออกจำกหຌองสอบดดຌ  ิถ้าข้อ ิ๗ี 
ก าหนด฿หน้ัไงอยู฿นห้องจนกวาจะหมดเวลา กใจะเมมีข้อนีๅี 

ิํ๎ี บบทดสอบ กระดำษค ำตอบ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดทีไหชຌหนกำรสอบ 

จะน ำออกจำกหຌองสอบดดຌกใฉพำะทีไกรรมกำรออกขຌอสอบประจ ำวิชำหรือจຌำหนຌำทีไคุมสอบอนุญำตทำนัๅน 

ิํ๏ี มืไอหมดวลำ ละกรรมกำรหรือจຌำหนຌำทีไคุมสอบสัไงหหຌหยุดท ำตอบ ตຌองหยุด
ทันที ตจะออกจำกหຌองสอบดดຌตอมืไอกรรมกำรหรือจຌำหนຌำทีไคุมสอบดดຌอนุญำตลຌว 

ิํ๐ี มืไอออกจำกหຌองสอบดปลຌว ตຌองดมท ำกำรหด ๆ อันป็นกำรรบกวนกผูຌทีไยังสอบอยู 
ิถ้าข้อ ิ๗ี ก าหนด฿ห้นัไงอยู฿นห้องจนกวาจะหมดเวลา กใจะเมมีข้อนีๅี 

๎.๑ หຌำมน ำครืไองมือละอุปกรณ์สืไอสำรอิลใกทรอนิกส์ทุกชนิดขຌำดปหนหຌองสอบ  
ิการก าหนดเรืไองนีๅเป็นมติคณะกรรมการด าเนินการสอบขงขันี 

๎.๒ กำรสอบขงขันพืไอวัดควำมหมำะสมกับต ำหนง 
ิํี ดปถึงสถำนทีไสอบตำมวลำทีไก ำหนดดวຌ ผูຌหดดปถึงสถำนทีไสอบภำยหลังทีไกำรสอบ

ดดຌด ำนินดปลຌว กรรมกำรหรือจຌำหนຌำทีได ำนินกำรสอบอำจพิจำรณำดมหหຌขຌำสอบกใดดຌ 
(๎ี ตຌองชืไอฟังละปฏิบัติตำมค ำสัไงละค ำนะน ำของกรรมกำรหรือจຌำหนຌำทีไ

ด ำนินกำรสอบดดยครงครัด 

ิ๏ี ตຌองขຌำสอบกับกรรมกำรตำมทีไจຌำหนຌำทีได ำนินกำรสอบก ำหนดหหຌทำนัๅน 

ิ๐ี มืไอสอบสรใจลຌว ตຌองดปจำกสถำนทีไสอบดดยพลัน หຌำมติดตอกับผูຌทีไยังดมดดຌ 
ขຌำสอบ ละตຌองดมกระท ำกำรหด ๆ อันป็นกำรรบกวนกผูຌทีไยังสอบอยู 

ผูຌหดดมปฏิบัติตำมระบียบกีไยวกับกำรสอบนีๅหรือผูຌหดทุจริตหรือพยำยำมทุจริตอำจดมดดຌรับ
อนุญำตหหຌขຌำสอบ ละคณะกรรมกำรด ำนินกำรสอบขงขันจะพิจำรณำสัไงงดกำรหหຌคะนนฉพำะวิชำหด 

วิชำหนึไงหรือทุกวิชำกใดดຌ 
 

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

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

                            ิหัวหนຌำสวนรำชกำรผูຌด ำนินกำรสอบขงขันี 
      



๓๕ 

 

(ตัวอย่างสรุปผังทีไนัไงสอบ) 

 

หนวยทีไ…………………. ต ำหนง………………………………………………… 

สอบวัน…………………..ทีไ………………………………………………………. วลำ…………………… น. 

วิชำ………………………………………………………. 
 

สนามสอบ ลขประจ าตัวสอบ จ านวน หຌองสอบ ชัๅน ตึก/อาคาร 

ดรงรียน………....... ํ์์์์์์์ํ - ํ์์์์์์๏๑ ๏๑ ํ ๎ อำคำร ํ 

 ํ์์์์์์๏๒ - ํ์์์์์์๓์ ๏๑ ๎ ๎ อำคำร ํ 

 ํ์์์์์์๓ํ - ํ์์์์์ํ์๑ ๏๑ ๏ ๎ อำคำร ํ 

 ํ์์์์์ํ์๒ - ํ์์์์์ํ๐์ ๏๑ ๐ ๎ อำคำร ํ 

 ํ์์์์์ํ๐ํ - ํ์์์์์ํ๓๑ ๏๑ ๑ ๎ อำคำร ํ 

 ํ์์์์์ํ๓๒ - ํ์์์์์๎ํ์ ๏๑ ๒ ๎ อำคำร ํ 

 ํ์์์์์๎ํํ - ํ์์์์์๎๐๑ ๏๑ ๓ ๎ อำคำร ํ 

 ํ์์์์์๎๐๒ - ํ์์์์์๎๔์ ๏๑ ๔ ๎ อำคำร ํ 

 ํ์์์์์๎๔ํ - ํ์์์์์๏ํ๑ ๏๑ ๕ ๎ อำคำร ํ 

 ํ์์์์์๏ํ๒ - ํ์์์์์๏๑์ ๏๑ ํ์ ๎ อำคำร ํ 

 ํ์์์์์๏๑ํ - ํ์์์์์๏๔๑ ๏๑ ํํ ๏ อำคำร ํ 

 ํ์์์์์๏๔๒ - ํ์์์์์๐๎์ ๏๑ ํ๎ ๏ อำคำร ํ 

 ํ์์์์์๐๎ํ - ํ์์์์์๐๑๑ ๏๑ ํ๏ ๏ อำคำร ํ 

 ํ์์์์์๐๑๒ - ํ์์์์์๐๕์ ๏๑ ํ๐ ๏ อำคำร ํ 

 ํ์์์์์๐๕ํ - ํ์์์์์๑๎๑ ๏๑ ํ๑ ๏ อำคำร ํ 

 ํ์์์์์๑๎๒ - ํ์์์์์๑๒์ ๏๑ ํ๒ ๏ อำคำร ํ 

 ํ์์์์์๑๒ํ - ํ์์์์์๑๕๑ ๏๑ ํ๓ ๏ อำคำร ํ 

 ํ์์์์์๑๕๒ - ํ์์์์์๒๏์ ๏๑ ํ๔ ๏ อำคำร ํ 

      
 

หมำยหตุ  จ ำนวนผูຌขຌำสอบตละหຌองขึๅนอยูกับขนำดของหຌองสอบ 



๔์ 

 

(ตัวอย่างผังทีไนัไงสอบ) 

ิส าหรับติดเวຌบริวณประตูทางขຌาหຌองสอบี  
 

หຌองสอบทีไ…………… ชัๅน……….………. ตึก/อำคำร……………….…….…………. ดรงรียน……………………………………….

หนวยทีไ……………………………....…..…. ต ำหนง………..…..…………………………………………………………..……………….

สอบวัน………..….…….…ทีไ………......… วลำ………………………….น. วิชำ……………………………………………………..….. 
 

 
หนຌาหຌอง 

 

 

ถวทีไ ํ ถวทีไ ๎ ถวทีไ ๏ ถวทีไ ๔ ถวทีไ ๑ 

ํ์์์์์์์ํ ํ์์์์์์์๔ ํ์์์์์์ํ๑ ํ์์์์์์๎๎ ํ์์์์์์๎๕ 

ํ์์์์์์์๎ ํ์์์์์์์๕ ํ์์์์์์ํ๒ ํ์์์์์์๎๏ ํ์์์์์์๏์ 

ํ์์์์์์์๏ ํ์์์์์์ํ์ ํ์์์์์์ํ๓ ํ์์์์์์๎๐ ํ์์์์์์๏ํ 

ํ์์์์์์์๐ ํ์์์์์์ํํ ํ์์์์์์ํ๔ ํ์์์์์์๎๑ ํ์์์์์์๏๎ 

ํ์์์์์์์๑ ํ์์์์์์ํ๎ ํ์์์์์์ํ๕ ํ์์์์์์๎๒ ํ์์์์์์๏๏ 

ํ์์์์์์์๒ ํ์์์์์์ํ๏ ํ์์์์์์๎์ ํ์์์์์์๎๓ ํ์์์์์์๏๐ 

ํ์์์์์์์๓ ํ์์์์์์ํ๐ ํ์์์์์์๎ํ ํ์์์์์์๎๔ ํ์์์์์์๏๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔ํ 

(ตัวอย่างการจัดกองกลาง) 
 



๔๎ 

 

ิตัวอย่างการติดประกาศกีไยวกับการสอบข่งขันี 



๔๏ 

 

ิตัวอย่างวิธีติดหมายลขหຌองสอบ ผังทีไนัไงสอบ ละการจัดหຌองสอบี 



๔๐ 

 

(ตัวอย่างรายการประชาสัมพันธ์) 
 

รำยกำรประชำสัมพันธ์ 
กำรสอบขงขันของ…………………………………. 

ต ำหนง…………………………………… 

วัน………………..ทีไ……….. ณ ………………………………………………… 

 

ิสวนรำชกำรสำมำรถปรับก ำหนดกำรละถຌอยค ำหหຌสอดคลຌองกับระบียบกีไยวกับกำรสอบี 
วลำ รำยละอียดกำรประกำศ 

๓.๐๑ น. 

 

 

 

 

๓.๑์ น. 

 

 

 

๔.์์ น. 

 

 

๔.์๑ น. 

-.ทีไนีไดรงรียน/มหำวิทยำลัย ……………………………………… ป็นสนำมสอบขงขันพืไอบรรจุบุคคล 

ขຌำรับรำชกำร ซึไงด ำนินกำรสอบดดย………………………………………………………………………….... 
-.จຌำหนຌำทีไทีไมำปฏิบัติงำนทุกทำนทีไมำถึงสนำมสอบลຌว ดปรดดปลงชืไอปฏิบัติงำน ละรับ
อกสำรทีไกองกลำง ซึไงตัๅงอยูทีไ ชัๅน……..... อำคำร………………………………………………………...... 

-.กำรสอบภำคชຌำนีๅจะสอบวิชำ………………………………………………………………………………………... 
-.ขอหหຌผูຌมำสอบตรวจรำยละอียดทีไปງำยประกำศวำทำนจะตຌองขຌำสอบทีไหຌองหด สนำมสอบหด 

-.ผูຌมำสอบทีไดมมีบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือบัตรประจ ำตัวจຌำหนຌำทีไของรัฐซึไงมีรูปถำย 
ลำยมือชืไอละลขประจ ำตัวประชำชน ํ๏ หลักชัดจน ละบัตรประจ ำตัวสอบซึไงตຌองหชຌสดง
คูกันทัๅง ๎ บัตรจะดมดดຌรับอนุญำตหหຌขຌำหຌองสอบดดยดใดขำด (ซๅ ำ)   

-.หัวหนຌำหຌองสอบ จຌำหนຌำทีไคุมสอบ จຌำหนຌำทีไประสำนงำน มืไอลงชืไอปฏิบัติงำนละ          
รับอกสำรลຌว ดปรดดปส ำรวจควำมรียบรຌอยของหຌองสอบทีไทำนดดຌรับมอบหมำย ละขียน  
ชืไอวิชำ วลำสอบละวันประกำศผลสอบบนกระดำนด ำดຌวย 

-.ผูຌมำสอบทุกทำนดปรดตรวจลขประจ ำตัวสอบของทำนกับผังทีไนัไงสอบทีไติดดวຌทีไปງำยประกำศ 
หำกมีปัญหำหหຌรีบดปติดตอทีไกองกลำงดดยดวน 

-.ผูຌทีไดปถึงหຌองสอบภำยหลังวลำริไมสอบลຌว ๏์ นำที จะดมดดຌรับอนุญำตหหຌขຌำหຌองสอบ 

-.ผูຌมำสอบทีไดมมีบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือบัตรประจ ำตัวจຌำหนຌำทีไของรัฐซึไงมีรูปถำย 
ลำยมือชืไอละลขประจ ำตัวประชำชน ํ๏ หลักชัดจน ละบัตรประจ ำตัวสอบซึไงตຌองหชຌสดง
คูกันทัๅง ๎ บัตรจะดมดดຌรับอนุญำตหหຌขຌำหຌองสอบ (ซๅ ำ) 

-.ผูຌมำสอบทีไตงกำยดมสุภำพรียบรຌอยตำมทีไระบียบกีไยวกับกำรสอบดดຌก ำหนดจะดมดดຌรับ
อนุญำตหหຌขຌำสอบ 

-.กำรสอบหนภำคชຌำจะรียกผูຌมำสอบขຌำหຌองสอบวลำ ๔ นำฬิกำ ๐๑ นำที ละลงมือท ำตอบ   
พรຌอมกันวลำ ๕ นำฬิกำตรง ิเวลาเรียกผู้มาสอบเข้าห้องสอบละเวลาเริไมสอบขึๅนอยูกับ 

มติคณะกรรมการด าเนินการสอบขงขันี 
 

ิชืไอสวนรำชกำรี 



๔๑ 

 

วลำ รำยละอียดกำรประกำศ 

๔.ํ๑ น. 

 

 

 

 

 

 

๔.๎์ น. 

 

๔.๎์ - ๔.๐์ น. 
 

๔.๐๑ น. 
 

 

 

 

 

 

 

 

๔.๐๓ น. 
 

 

 

 

 

 

 

 

๔.๐๕ น. 
(กรุณำพูดชຌำ ๆ) 

-.อุปกรณ์ทีไหชຌท ำตอบจะหชຌฉพำะ...........................................................................ทำนัๅน อกสำร 
ต ำรำ ครืไองค ำนวณทุกชนิด หรือนำฬิกำขຌอมือทีไหชຌค ำนวณดดຌ  ละครืไองมือสืไอสำร
อิลใกทรอนิกส์ทุกชนิด หຌำมน ำขຌำหຌองสอบดดยดใดขำด ถຌำผูຌหดหชຌอุปกรณ์นอกหนือจำกทีไระบุ
ดวຌนีๅหนกำรท ำตอบจะถือวำกระท ำกำรทุจริตหนกำรสอบจะถูกปรับหหຌตกละถูกพิจำรณำหหຌขำด
คุณสมบัติทีไจะขຌำรับรำชกำรตอดปดຌวย 

-. …………………………… ก ำหนดจะประกำศผลกำรสอบขຌอขียนหนวันทีไ........................................  
ณ .................………………………………………………………………………. 

-.ขอชิญหัวหนຌำหຌองสอบทุกหຌองรับขຌอสอบทีไกองกลำง (วຌน ๏์ วินำท)ี (ซๅ ำ) 
 

(ปຂดครืไองขยำยสียงพืไอจะประชุมหัวหนຌำหຌองสอบ) 

 

-.ขณะนีๅวลำ ๔ นำฬิกำ ๐๑ นำที หหຌผูຌสอบทุกทำนขຌำหຌองสอบ (ซๅ ำ) 
-.อกสำร ต ำรำ ครืไองค ำนวณทุกชนิด หรือนำฬิกำขຌอมือทีไหชຌค ำนวณดดຌ ละครืไองมือสืไอสำร

อิลใกทรอนิกส์ทุกชนิด หຌำมน ำขຌำหຌองสอบดดยดใดขำด 

-.ผูຌมำสอบทีไดมมีบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือบัตรประจ ำตัวจຌำหนຌำทีไของรัฐซึไงมีรูปถำย ลำยมือชืไอ
ละลขประจ ำตัวประชำชน ํ๏ หลักชัดจน ละบัตรประจ ำตัวสอบซึไงตຌองหชຌสดงคูกันทัๅง ๎ บัตร 
หຌำมขຌำหຌองสอบ 

-.ผูຌทีไดมดดຌกีไยวขຌองกับกำรสอบ หຌำมนัไงทีไหนຌำหຌองสอบ 

-.หัวหนຌำหຌองสอบทุกหຌอง กรุณำอยำหหຌผูຌทีไดมดดຌกีไยวขຌองกับกำรสอบนัไงทีไหนຌำหຌองสอบ 

-.หัวหนຌำหຌองสอบดปรดทรำบขอหหຌด ำนินกำรสอบทุกขัๅนตอนตำมประกำศจำกประชำสัมพันธ์ 

-.ขอหหຌผูຌขຌำสอบทุกคนวำงบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือบัตรประจ ำตัวจຌำหนຌำทีไของรัฐ ซึไงมีรูปถำย
ลำยมือชืไอละลขประจ ำตัวประชำชน ํ๏ หลักชัดจน ละบัตรประจ ำตัวสอบ บนดตຍะทีไนัไงสอบ 
ผูຌหดดมมีทัๅง ๎ บัตร หຌำมขຌำสอบดดยดใดขำด 

-.หัวหนຌำหຌองสอบทุกหຌองดปรดดูดຌวยวำผูຌขຌำสอบทุกคนตຌองมีบัตร ๎ หบคูกัน หำกดมมี ดมอนุญำต 

หหຌขຌำสอบ 

-.ขอรียนหหຌผูຌขຌำสอบทรำบวำ กำรด ำนินกำรสอบของ…………………………………………. มีระบียบ
ละวิธีกำรรัดกุมมำก ดมมีทำงจะชวยหลือผูຌหนึไงผูຌหดดดຌ หำกมีผูຌหดอบอຌำงวำจะชวยหลือหหຌ
ทำนสอบดดຌ  หรือมีพฤติกรรมหนท ำนองนีๅ  ดปรดอยำดดຌหลงชืไอละขอดดຌดปรดจຌ ง
หหຌ…..…………………………ทรำบทันที พืไอทีไจะดดຌด ำนินกำรกับผูຌนัๅนตำมกฎหมำยตอดป 

-.หัวหนຌำหຌองสอบดปรดจຌงหหຌผูຌขຌำสอบทรำบวำหนหຌองทีไทำนรับผิดชอบนัๅนสอบวิชำอะดร 
หมำยลขประจ ำตัวสอบตัๅงตหมำยลขทำหดถึงทำหด (วຌน ํ นำทีี  

 

 

ิชืไอสวนรำชกำรี 

ิชืไอสวนรำชกำรี 

ิชืไอสวนรำชกำรี 
 



๔๒ 

 

วลำ รำยละอียดกำรประกำศ 

๔.๑์ น. 

 

 

๔.๑๎ น. 

 

 

 

 

 

 

 

๔.๑๔ น. 

 

 

 

๕.์์ น. 

 

 

 

 

 

๕.๏์ น. 

 

 

 

 

ํํ.๐๑ น. 
ํ๎.์์ น. 

 

 

 

-.หัวหนຌำหຌองสอบดปรดปຂดซองบบทดสอบตอหนຌำจຌำหนຌำทีไคุมสอบละผูຌขຌำสอบลຌวนับ
บบทดสอบวำมีตรงตำมจ ำนวนทีไระบุดวຌทีไหนຌำซองหรือดม ถຌำดมตรงหหຌรีบติดตอทีไกองกลำง
ดดยดวน (วຌน ๎ นำที)  

-.หัวหนຌำหຌองสอบจกบบทดสอบฉพำะผูຌขຌำสอบทีไนัไงอยูทำนัๅน ดดยจกหงำยขึๅนละจก 

หหຌตรงกับหมำยลขประจ ำตัวสอบของผูຌขຌำสอบ บบทดสอบของผูຌทีไขำดสอบหหຌกใบดวຌหน 

ซองบบทดสอบ หຌำมผูຌขຌำสอบปຂดบบทดสอบออกอำนจนกวำจะดดຌรับค ำสัไง 
-.จຌำหนຌำทีไคุมสอบจกกระดำษค ำตอบฉพำะผูຌขຌำสอบทีไนัไงอยูทำนัๅน 

-.หหຌผูຌขຌำสอบอำนขຌอนะน ำละค ำชีๅจงหนกำรท ำตอบหหຌละอียด มืไออำนสรใจลຌวหหຌกรอก
รำยละอียดหนกระดำษค ำตอบละบบทดสอบ ถຌำมีปัญหำหรือขຌอสงสัยหด ๆ หหຌถำมหัวหนຌำ
หຌองสอบ มืไอสัไงหหຌลงมือท ำตอบลຌวจะดมมีกำรอธิบำยขຌอขຌองหจหด ๆ ทัๅงสิๅน หຌำมปຂด
บบทดสอบออกอำนจนกวำจะดดຌรับค ำสัไง 

-.ขอรียนหหຌผูຌขຌำสอบทรำบวำ ผูຌหดกระท ำกำรทุจริตหนกำรสอบหรือคัดลอกบบทดสอบจะถูก
ปรับหหຌตก ละถูกพิจำรณำหหຌขำดคุณสมบัติทีไจะขຌำรับรำชกำรตอดปดຌวย 

-.หำกผูຌหดพบหในผูຌกระท ำกำรทุจริตหนกำรสอบหรือพบหในผูຌคัดลอกบบทดสอบ กรุณำจຌงหหຌ   
จຌำหนຌำทีไคุมสอบทรำบทันที 

-.ขณะนีๅวลำ ๕ นำฬิกำตรง ลงมือท ำตอบดดຌ 
-.ขอหหຌผูຌสอบตรวจนับบบทดสอบวำมีครบถຌวนทุกหนຌำละพิมพ์ชัดจนหรือดม ถຌำดมครบหนຌำ
หรือดมชัดจนหหຌรีบจຌงหัวหนຌำหຌองสอบทันที 

-.ผูຌทีไท ำตอบสรใจกอนวลำขอหหຌยกมือขึๅน มืไอจຌำหนຌำทีไคุมสอบดดຌตรวจสอบควำมถูกตຌองของ
บบทดสอบละกระดำษค ำตอบป็นทีไรียบรຌอยลຌว อนุญำตหหຌออกจำกหຌองสอบดดຌ   
ิถຌาก าหนด฿หຌนัไงจนหมดวลาจะเม่มีขຌอนีๅี 

-.ขณะนีๅวลำ ๕ นำฬิกำ ๏์ นำที หຌำมผูຌมำสำยขຌำหຌองสอบ 

-.จຌำหนຌำทีไคุมสอบหหຌผูຌขຌำสอบลงชืไอหนหบลงชืไอผูຌขຌำสอบ พรຌอมทัๅงตรวจสอบกำรขียนละ
ระบำยลขประจ ำตัวหนกระดำษค ำตอบของผูຌขຌำสอบหหຌถูกตຌองตรงกัน พรຌอมตรวจดูหบหนຌำ
ละลขประจ ำตัวประชำชนหนบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือบัตรประจ ำตัวจຌำหนຌำทีไของรัฐ 
ละบัตรประจ ำตัวสอบละลำยมือชืไอของผูຌขຌำสอบทุกคนดຌวย 

- ขณะนีๅวลำ ํํ นำฬิกำ ๐๑ นำที หลือวลำท ำตอบอีก ํ๑ นำที 

- ขณะนีๅวลำ ํ๎ นำฬิกำ หมดวลำท ำตอบ หຌำมผูຌสอบลุกจำกดตຍะทีไนัไงสอบ จนกวำจຌำหนຌำทีไ
คุมสอบจะกใบกระดำษค ำตอบละตรวจนับบบทดสอบรียบรຌอยลຌว 

- .……………......................…………..ขอขอบคุณจຌำหนຌำทีไทุกทำนทีไชวยด ำนินกำรสอบครัๅงนีๅ 
หหຌป็นดปดຌวยควำมรียบรຌอย ละขอขอบคุณดรงรียน/มหำวิทยำลัย…………………………………. 
ทีไอนุญำตหหຌหชຌป็นสถำนทีไสอบ  ขอขอบคุณ 

 

ิชืไอสวนรำชกำรี 



๔๓ 

 

 

(ตัวอย่าง฿บลงชืไอผูຌขຌาสอบ) 
 

฿บลงชืไอผูຌขຌาสอบ 

หຌองสอบทีไ………………. ชัๅน…………. ตึก/อำคำร………………..………....................... สนำมสอบ…………….……………….…................... 
วันทีไสอบ……………………….…..….... วิชำ………………………………………….……….... วลำ…………………………………….......................... 
หนวยทีไ.......................................... ต ำหนง.................................................................................................................................. 
หัวหนຌำหຌองสอบชืไอ………………………….……..……….................... จຌำหนຌำทีไคุมสอบชืไอ………………….……………………………….......... 
จ ำนวนผูຌขຌำสอบ……….…… คน จ ำนวนผูຌขำดสอบ……..……. คน 
 

ขຌอปฏิบัติ   ํ.  หหຌจຌำหนຌำทีไคุมสอบขียนลขประจ ำตัวของผูຌขຌำสอบทัๅงหมดดดยรียงล ำดับตำมผังทีไนัไงสอบ 

๎.  หลังจำกวลำหຌำมผูຌมำสำยขຌำหຌองสอบลຌว จึงหหຌผูຌขຌำสอบลงชืไอ  
ส ำหรับผูຌขำดสอบหหຌขียน -ขส- ลงหนชองลำยมือชืไอ 

๏. หหຌยกหบลงชืไอป็นรำยวิชำ ละหหຌกใบดวຌหนซองกระดำษค ำตอบของวิชำนัๅน  
๐. หนขณะทีไหหຌผูຌขຌำสอบลงชืไอ จะตຌองตรวจสอบหบหนຌำละลขประจ ำตัวประชำชนกับบัตรประจ ำตัวประชำชน

หรือบัตรประจ ำตัวจຌำหนຌำทีไของรัฐกับบัตรประจ ำตัวสอบ รวมทัๅงลำยมือชืไอของผูຌขຌำสอบวำหมือนกับหน 

บัตรประจ ำตัวสอบหรือดม ละหหຌลงชืไอรับรองกำรตรวจสอบดวຌทຌำยหบลงชืไอดຌวย 

ล าดับทีไ ลขประจ าตัวสอบ ลขประจ าตัวประชาชน ชืไอ - นามสกุล ลายมือชืไอ 

ํ     

๎     

๏     

๐     

๑     

๒     

๓     

๔     

๕     

ํ์     

ํํ     

ํ๎     

ํ๏     

ํ๐     

ํ๑     

ํ๒     

ํ๓     

ขຌำพจຌำดดຌตรวจสอบหบหนຌำละลำยมือชืไอของผูຌขຌำสอบทุกคนลຌว ปรำกฏวำ     
   หมือนกับหนบัตรประจ ำตัวสอบละบตัรประจ ำตัวประชำชนหรือบัตรประจ ำตัวจຌำหนຌำทีไของรัฐ 

   มีปัญหำ คือ ……………………………………………………………………………………………… 
 

            ลงชืไอผูຌตรวจสอบ………………………….………….. 
          ิ……………………….……..……..ี 



๔๔ 

 

ิตัวอย่าง฿บยุติการท าตอบี 
 

        ขียนทีไสนำมสอบ............................................. 
        อำคำร.................. หຌอง................ ถวทีไ......... 
      วันทีไ.............. ดือน.............................. พ.ศ. ..................... 
รืไอง กำรยุติกำรท ำตอบ 

รียน ................................................................. 

  ดຌวยขຌำพจຌำ ิ นำย/นำง/นำงสำวี..................................................... ลขประจ ำตัวสอบ.................................
ลขประจ ำตัวประชำชน........................................................ อยูบຌำนลขทีไ........................... ตรอก/ซอย......................................   
ถนน...................................... ต ำบล/ขวง.................................................. อ ำภอ/ขต...............................................................       
จังหวัด.................................................... รหัสดปรษณีย์.............................. ดทรศัพท.์..................................................................   
ดดຌขຌำสอบขงขันพืไอบรรจุบุคคลขຌำรับรำชกำรดดย.........................................................................ป็นผูຌด ำนินกำรสอบพืไอวดั
ควำมรูຌควำมสำมำรถทีไหชຌฉพำะต ำหนง ซึไงจຌำหนຌำทีไดดຌตรวจพบหตุกำรณ์ทีไกีไยวขຌองกับขຌำพจຌำ ดังนีๅ 
   ดมมีบัตรทีไหชຌสดงตนหนกำรขຌำสอบ 

   ลขประจ ำตัวประชำชนดมตรงกับทีไระบุดวຌหนกำรสมัครสอบ 

   มีสัญญำณดทรศัพท์หรือครืไองมือสืไอสำรอิลใกทรอนิกส์ดังขึๅนขณะท ำตอบ 

   น ำดทรศัพท์มือถือหรือครืไองมือสืไอสำรอิลใกทรอนิกส์ขຌำมำหนหຌองสอบ 

   นัไงสอบดมตรงกับผังทีไก ำหนดดวຌ 
    อืไน ๆ ..................................................................................................................................................... 

  ขຌำพจຌำดดຌหยุดกำรท ำตอบมืไอวลำ........................ น.  หนกำรนีๅขຌำพจຌำดดຌรับทรำบกฎ ระบียบ ตำมทีไระบุ
ดวຌหนประกำศ..................................................................... รืไอง ระบียบกีไยวกับกำรสอบขงขันพืไอบรรจุบุคคลขຌำรับรำชกำร        
ดดยขอยอมรับกำรงดตรวจหหຌคะนนละงืไอนดขตำง ๆ ทีไก ำหนดดวຌละจะนัไงอยูหนหຌองสอบหรือกองกลำงจนกวำจะหมดวลำ
ท ำตอบ ิสวนราชการอาจปรับถ้อยค าตามระเบียบเกีไยวกับการสอบี 

  จึงรียนมำพืไอดปรดทรำบ 

             ขอสดงควำมนับถือ 

 

       ิลงชืไอี.............................................................. 
                ิ............................................................ี 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ส าหรับจຌาหนຌาทีไ 

  ขຌำพจຌำป็นพยำนรับทรำบกำรกระท ำตำมขຌอควำมขຌำงตຌน 

 ิลงชืไอี.................................................................... ิลงชืไอี........................................................................... 
         ิ...................................................................ี         ิ..........................................................................ี 
             จຌำหนຌำทีไคุมสอบ                 จຌำหนຌำทีไประสำนงำน 
 

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

ิหัวหนຌำสวนรำชกำรี 

ิชืไอสวนรำชกำรี 

ิชืไอสวนรำชกำรี 



๔๕ 

 

(ตัวอย่างค าสัไงต่งตัๅงจຌาหนຌาทีไกรอกละรวมคะนน) 
 

ลับ 
 

ค าสัไงคณะกรรมการด านินการสอบข่งขัน……………………………. 
ทีไ ………/…………… 

 

รืไอง ตงตัๅงจຌำหนຌำทีไปฏิบัติงำนกรอกละรวมคะนนหนกำรสอบขงขันพืไอบรรจุละตงตัๅงบุคคล 

ขຌำรับรำชกำรหนต ำหนง………………………………….……………. 
 

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

ตำมทีไ………….……………………….………….…………………..ดดຌด ำนินกำรสอบขงขันพืไอบรรจุละตงตัๅงบุคคล 

ขຌำรับรำชกำรหนต ำหนง……………………………………………………………..………….. ละจะประกำศผลกำรสอบขงขัน                   
หนวันทีไ…………………………………………………….. นัๅน 

 พืไอหหຌกำรด ำนินกำรกรอกละรวมคะนนหนกำรสอบขงขันครัๅงนีๅป็นดปดຌวยควำมรียบรຌอย อำศัยอ ำนำจ
ตำมควำมหนขຌอ ๐ ของหลักกณฑ์ วิธีกำร ละงืไอนดขหนกำรสอบขงขัน กำรขึๅนบัญชีผูຌสอบขงขันดดຌ ละ
รำยละอียดกีไยวกับกำรสอบขงขันของหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ทีไ นร ํ์์๐/ว ํ๓ ลงวันทีไ ํํ ธันวำคม ๎๑๑๒  

จึงตงตัๅงจຌำหนຌำทีไปฏิบัติงำนกรอกละรวมคะนน จ ำนวน ๎ ชุด ดังมีรำยชืไอตอดปนีๅ 

 จຌำหนຌำทีไกรอกละรวมคะนนชุดทีไ ํ 

 ………………………………………..……….. 
 ………………………………………..……….. 

 จຌำหนຌำทีไกรอกละรวมคะนนชุดทีไ ๎ 

 ……………………………………….……….. 
 ……………………………………….……….. 

 หหຌจຌำหนຌำทีไกรอกละรวมคะนนตละชุดยกกันด ำนินกำรกรอกละรวมคะนนหนบัญชีกรอกละ    
รวมคะนนดดยอกทศ มืไอกรอกละรวมคะนนสรใจลຌวหหຌน ำบัญชีกรอกละรวมคะนนทัๅง  ๎.ชุด  
มำตรวจทำนกันพืไอควำมถูกตຌองอีกครัๅงหนึไง ดดยหหຌด ำนินกำรหหຌสรใจสิๅนทันกำรประกำศผลกำรสอบขงขัน ทัๅงนีๅ  
หหຌกำรปฏิบัติงำนของจຌำหนຌำทีไทัๅง ๎ ชุด ดังกลำวอยูหนควำมรับผิดชอบของ …………………………………………………… 

 

       สัไง  ณ  วันทีไ………. ดือน…………….. พ.ศ. …..….. 

 

                  (ลงชืไอ)……………………………………………… 

                          (…………………………………………..…) 

         ประธำนคณะกรรมกำรด ำนินกำรสอบขงขัน 
 

ลับ 

(ชืไอสวนรำชกำร) 

(กรรมกำรด ำนินกำรสอบคนหดคนหนึไง) 



๕์ 

 

(ตัวอย่างประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิขຌาสอบข่งขันพืไอวัดความหมาะสมกับต าหน่ง) 

ประกาศ............................................ 
รืไอง รำยชืไอผูຌมีสิทธิขຌำสอบขงขันพืไอวัดควำมหมำะสมกับต ำหนง………………………..…........................... 

           ละก ำหนดวนั วลำ ละสถำนทีไสอบ 

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

 ตำมทีไดดຌมีประกำศ…….……………………………….…… ลงวันทีไ………………………………….. รับสมัครสอบขงขัน 

พืไอบรรจุละตงตัๅงบุคคลขຌำรับรำชกำรหนต ำหนง......……..…………………………….……....... ละดดຌด ำนินกำรสอบ
พืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทีไหชຌฉพำะต ำหนงดปลຌว นัๅน 

 บัดนีๅ ดดຌรวมคะนนสอบขงขันพืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทีไหชຌฉพำะต ำหนงสรใจรียบรຌอยลຌว 
ปรำกฏวำ มผีูຌสอบดดຌตำมกณฑ์ทีไก ำหนดหนประกำศรับสมัครสอบขงขันของ……………..……................ฉบับดังกลำว 

จึงขอประกำศรำยชืไอผูຌมีสิทธิขຌำสอบขงขันพืไอวัดควำมหมำะสมกับต ำหนง ดังตอดปนีๅ 

หนวยทีไ ํ  ต ำหนง……………………………………………………… 

  ลขประจ ำตัวสอบ   ชืไอ – นำมสกุล 

  ํ์์์์์์์ํ        ………………………………………………………… 

หนวยทีไ ๎  ต ำหนง……………………………………………………… 

  ลขประจ ำตัวสอบ   ชืไอ – นำมสกุล 

  ๎ ์์์์์์์๎        ………………………………………………………… 

  ทัๅงนีๅ ขอหหຌผูຌมีสิทธิขຌำสอบขงขันพืไอวัดควำมหมำะสมกับต ำหนงดังกลำวขຌำงตຌน มำขຌำรับ 

กำรทดสอบ พืไอวัดควำมหมำะสมกับต ำหนง ณ ………………………………….………………...................... ตำมวัน วลำ 
ดังตอดปนีๅ 
 

วัน วลำ ลขประจ ำตัวสอบ 

.......................................... ๔.์์ น. ……………………………… - …………………………… 

 ํ์.์์ น. ……………………………… - …………………………… 

 ํ๎.๏์ น. ……………………………… - …………………………… 

 ํ๐.์์ น. ……………………………… - …………………………… 

.......................................... ๔.์์ น. ……………………………… - …………………………… 

 ํ์.์์ น. ……………………………… - …………………………… 

 

ิชืไอสวนรำชกำรี 

ิชืไอสวนรำชกำรี 

ิชืไอส่วนราชการี 



๕ํ 

 

หำกผูຌหดดมมำรำยงำนตัวพืไอขຌำรับกำรสอบขงขันพืไอวัดควำมหมำะสมกับต ำหนงตำมวัน วลำ ละ
สถำนทีไดังกลำว หรือปรำกฏภำยหลังวำผูຌสมัครสอบรำยหดมีคุณสมบัติดมตรงตำมประกำศรับสมัครสอบ ถึงมຌวำ
ผูຌสมัครสอบรำยนัๅนจะป็นผูຌมีรำยชืไอป็นผูຌสอบผำนกำรสอบขงขันพืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทีไหชຌฉพำะต ำหนง
ตำมประกำศ……......................................................ฉบับนีๅ กใจะดมมีสิทธิดดຌรับกำรบรรจุละตงตัๅงหหຌขຌำรับรำชกำร
หนต ำหนงทีไสอบขงขันดดຌ 
 

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

 

 

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

               ิ……………………………………………………………) 

        ิหัวหนຌำสวนรำชกำรผูຌด ำนินกำรสอบขงขันี 

ิชืไอสวนรำชกำรี 



๕๎ 

 

(ตัวอย่างซองคะนนสอบข่งขันพืไอวัดความหมาะสมกับต าหน่ง) 
 

ปรดอย่าทิๅงซองนีๅเวຌดยเม่มีผูຌดูลรับผิดชอบ 

ลับมาก 

กรรมการ ตຍะทีไ ...................... 
ซองคะนนสอบข่งขันพืไอวัดความหมาะสมกับต าหน่ง 

การสอบข่งขันครัๅงทีไ……………... ต าหน่ง………………………………………… 

สอบวันทีไ………. ดือน………………..……. พ.ศ. …………. วลา.................. - ………..…. น. 

สถานทีไสอบ…………………………………………..…………. จ านวน……………. ชุด 

 

         ลงชืไอ……………………………………………            ลงชืไอ………………………………….………… 

      ิ………………..………………..……….ี                  ิ………………..………………..……….ี 
     กรรมกำรคนทีไ ํ         กรรมกำรคนทีไ ๎ 

 

หหຌผูຌขຌำสอบขียนลขประจ ำตัวสอบละลงลำยมือชืไอ 

ล ำดับทีไ ลขประจ ำตัวสอบ ลำยมือชืไอผูຌขຌำสอบ ล ำดับทีไ ลขประจ ำตัวสอบ ลำยมือชืไอผูຌขຌำสอบ 

ํ   ๕   

๎   ํ์   

๏   ํํ   

๐   ํ๎   

๑   ํ๏   

๒   ํ๐   

๓   ํ๑   

๔   ํ๒   

 

ึึ  ดปรดตรวจสอบหบคะนนหหຌตรงกบัลขประจ ำตวัสอบละจ ำนวนของผูຌขຌำสอบ 

ึึ  มืไอสัมภำษณ์สรใจลຌวหหຌปຂดผนึกซองละขดีครอม พรຌอมทัๅงลงชืไอทีไรอยปຂดผนกึซอง 
                           



๕๏ 

 

(ตัวอย่างบบประมินบุคคลพืไอพิจารณาความหมาะสมกับต าหน่ง)  



๕๐ 

 

(ตัวอย่างบัญชีกรอกละรวมคะนน) 



๕๑ 

 

(ตัวอย่างบันทึกรายงานผลการสอบข่งขันต่อหัวหนຌาส่วนราชการผูຌด านินการสอบข่งขัน) 

 

รืไอง รำยงำนผลกำรสอบขงขันฯ ต ำหนง……………………………………..….. 

รียน ……………………………………………………………………….….. 

 ตำมทีไ………………………………………….….… มีประกำศลงวันทีไ……………………….……….รับสมัครสอบขงขัน 

พืไอบรรจุละตงตัๅงบุคคลขຌำรับรำชกำรหนต ำหนง………………………………….......................................................... 
ละดดຌมีค ำสัไงทีไ…..……./………… ลงวันทีไ…………………….…………… ตัๅงคณะกรรมกำรด ำนินกำรสอบขงขัน นัๅน 

 บัดนีๅ กำรด ำนินกำรสอบขงขันฯ ดดຌสรใจสิๅนลงลຌว ดังปรำกฏผลกำรสอบตำมรำยละอียดดังนีๅ 
 

หนวยทีไ ต ำหนง ผูຌสมัคร 

กำรสอบขงขัน 

พืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถ 

ทีไหชຌฉพำะต ำหนง 

ผูຌขຌำสอบขงขัน 

พืไอวัดควำมหมำะสม 

กับต ำหนง 

ผูຌสอบ 

ขงขันดดຌ 
ผูຌขຌำสอบ ผูຌสอบผำน 

       

       

       

รวม      

 อนึไง หนกำรด ำนินกำรสอบขงขันครัๅงนีๅมีปัญหำละขຌอสนอนะ……………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..…… 

 จึงขอสนอพืไอดปรดทรำบละลงชืไอหนประกำศขึๅนบัญชีละยกลิกบัญชีผูຌสอบขงขันดดຌ ทีไดดຌนบมำ
พรຌอมนีๅ 
 

                                              (ลงชืไอ)……………………………………………ประธำนกรรมกำร 
                             ิ…………………………………..………ี 
 

                                                             ……………………………………………รองประธำนกรรมกำร 
                                ิ……………………………..……………ี 
 

                                            ……………………………………………กรรมกำร 
                                ิ………………………………..…………ี 
 

                                            ……………………………………………กรรมกำร 
                                ิ…………………………………..………ี 
 

                                                                 ……………………………………………กรรมกำรละลขำนุกำร 
                                  ิ………………………………………..…ี 

(ถຌำม)ี 

(ชืไอสวนรำชกำร) 

(หัวหนຌำสวนรำชกำรผูຌด ำนินกำรสอบขงขัน) 



๕๒ 

 

(ตัวอย่างประกาศการขึๅนบัญชีละการยกลิกบัญชีผูຌสอบข่งขันเดຌ) 
 

ประกำศ……………………………….………………… 

รืไอง กำรขึๅนบัญชีละกำรยกลิกบัญชีผูຌสอบขงขันดดຌหนกำรสอบขงขันพืไอบรรจุละตงตัๅงบุคคล 

ขຌำรับรำชกำรหนต ำหนง…………………………………….………………………………………………… 

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

 ตำมทีไดดຌมีประกำศ………………………………………..… ลงวันทีไ………………….………… รืไอง รับสมัครสอบ 

ขงขันพืไอบรรจุละตงตัๅงบุคคลขຌำรับรำชกำรหนต ำหนง………………………………................ดปลຌว นัๅน 

บัดนีๅ กำรด ำนินกำรสอบขงขันดดຌสรใจสิๅนลຌว จึงขอประกำศรำยชืไอผูຌสอบขงขันดดຌละขึๅนบัญชี 
ผูຌสอบขงขันดดຌ ดังตอดปนีๅ 

หนวยทีไ ํ ต ำหนง……………………………………………………..  

ล ำดับทีไ ลขประจ ำตัวสอบ ชืไอ – นำมสกุล 

ํ. ํ์์์์์์์๑ ………………………………… 

๎. ํ์์์์์์์ํ ………………………………… 

 

หนวยทีไ ๎ ต ำหนง……………………………………………………..  

ล ำดับทีไ ลขประจ ำตัวสอบ ชืไอ – นำมสกุล 

ํ. ๎์์์์์์์๔ ………………………………… 

๎. ๎์์์์์์์๎ ………………………………… 

 

หนวยทีไ ๏ ต ำหนง……………………………………………………..  

 ดมมีผูຌสอบขงขันดดຌ  

ทัๅงนีๅ ขอจຌงหหຌผูຌสอบขงขันดดຌทรำบวำ 
ํ. บัญชีผูຌสอบขงขันดดຌหชຌดดຌดมกินสองป นับตวันประกำศขึๅนบัญชี ตถຌำมีกำรสอบขงขัน 

หนต ำหนงดียวกันนีๅอีกละดดຌประกำศขึๅนบัญชีผูຌสอบขงขันดดຌหหมลຌว บัญชีผูຌสอบขงขันดดຌครัๅงนีๅป็นอันยกลิก 

๎. ผูຌสอบขงขันดดຌผูຌหดดดຌขึๅนบัญชีผูຌสอบขงขันดดຌดังกลำวขຌำงตຌน ถຌำมีกรณีอยำงหดอยำงหนึไง
ดังตอดปนีๅ หหຌป็นอันยกลิกกำรขึๅนบัญชีผูຌนัๅนดวຌหนบัญชีผูຌสอบขงขันดดຌ คือ 

 ๎ .ํ ผูຌนัๅนดดຌขอสละสิทธิกำรบรรจุละตงตัๅงหนต ำหนงทีไสอบดดຌ 
 ๎ .๎ ผูຌนัๅนดมมำรำยงำนตัวพืไอรับกำรบรรจุขຌำรับรำชกำรภำยหนวลำทีไ........................................ 

ก ำหนด 

๎.๏ ผูຌนัๅนมีหตุทีไดมอำจขຌำปฏิบัติหนຌำทีไรำชกำรดดຌตำมก ำหนดวลำทีไจะบรรจุละตงตัๅง 

หนต ำหนงทีไสอบดดຌ 

(ชืไอสวนรำชกำร) 

(ชืไอสวนรำชกำร) 

(ชืไอสวนรำชกำร) 



๕๓ 

 

๎.๐ ผูຌนัๅนประสงค์จะรับกำรบรรจุละตงตัๅงหนต ำหนงทีไสอบขงขันดดຌดดยกำรดอน ต           
...................................................................ทีไจะบรรจุดมรับดอน ดดยจຌงหหຌทรำบดวຌลวงหนຌำลຌว ผูຌนัๅนจึงดมประสงค์ 
จะรับกำรบรรจุ (ถ ไมมีเงอนไขไมรบโอน ไมตองร บขอนี) 

๎.๑ หนกรณีทีไมีสวนรำชกำรอืไนขออนุมัติคัดลือกหนต ำหนงตำง ๆ จำกบัญชีผูຌสอบขงขันดดຌ
ตำมประกำศขึๅนบัญชีผูຌสอบขงขันดดຌครัๅงนีๅ หำกสวนรำชกำรนัๅนดดຌประกำศขึๅนบัญชีผูຌดดຌรับกำรคัดลือกละ 

ผูຌดดຌรับกำรคัดลือกตำมประกำศดังกลำวดดຌรับกำรบรรจุละตงตัๅงหนต ำหนงทีไดดຌรับกำรคัดลือกลຌว  
..........................................................จะคัดชืไอผูຌนัๅนออกจำกบัญชีผูຌสอบขงขันดดຌหนครัๅงนีๅ 

๏. หำกปรำกฏภำยหลังวำผูຌสมัครสอบรำยหดมีคุณสมบัติดมตรงตำมประกำศรับสมัครสอบ หรือ
คุณวุฒิทีไยืไนสมัครสอบ ก.พ. มิดดຌรับรองวำป็นคุณวุฒิตรงตำมประกำศรับสมัครสอบ ถึงมຌวำผูຌสมัครสอบรำยนัๅน
จะป็นผูຌสอบขงขันดดຌกใจะดมมีสิทธิดดຌรับกำรบรรจุละตงตัๅงหหຌขຌำรับรำชกำรหนต ำหนงทีไสอบขงขันดดຌ 
 

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

 

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

           (…….………………………………………..………….ี 
                

            

 

(ชืไอสวนรำชกำร) 

(หัวหนຌำสวนรำชกำรผูຌด ำนินกำรสอบขงขัน) 

(ชืไอสวนรำชกำร) 



๕๔ 

 

(ตัวอย่างหนังสือรายงาน ก.พ. กีไยวกับการด านินการสอบข่งขันของส่วนราชการ) 

 

ลับ 

 

รืไอง รำยงำนกำรด ำนินกำรสอบขงขันฯ ต ำหนง…………………………………………… 

รียน ลขำธิกำร ก.พ. 

อຌำงถึง หนังสือส ำนักงำน ก.พ. ทีไ นร ํ์์๐/ว ํ๓ ลงวันทีไ ํํ ธนัวำคม ๎๑๑๒ 

สิไงทีไสงมำดຌวย ํ. ขຌอสอบหนกำรสอบขงขันพืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทีไหชຌฉพำะต ำหนง จ ำนวน ํ ชุด 

  ๎. บัญชีกรอกละรวมคะนน พรຌอมฟງมขຌอมูลทีไป็น Excel   จ ำนวน ํ ชุด 

ิทีไมีรายละเอียดคะนนของผู้สมัครสอบทุกคนี     

  ๏. ส ำนำบัญชีผูຌสอบขงขันดดຌ      จ ำนวน ํ ชุด 

  ๐. รำยงำนกำรสอบขงขัน      จ ำนวน ํ ชุด 

  ตำมหนังสือทีไอຌำงถึง ก.พ. ก ำหนดหหຌสวนรำชกำรรำยงำนผลกำรสอบขงขันพืไอบรรจุละ
ตงตัๅงบุคคลขຌำรับรำชกำรมำยังส ำนักงำน ก.พ. ภำยหลังจำกทีไสวนรำชกำรประกำศขึๅนบัญชีผูຌสอบขงขันดดຌ 
ควำมละอียดจຌงลຌว นัๅน 

  บัดนีๅ.…………………….………….....ดดຌด ำนินกำรสอบขงขันพืไอบรรจุละตงตัๅงบุคคลขຌำรบัรำชกำร
หนต ำหนง...............................................................สรใจรียบรຌอยลຌว ละดดຌประกำศขึๅนบัญชีผูຌสอบขงขันดดຌ 
มืไอวันทีไ………………...………….…………………… จึงขอรำยงำนผลกำรด ำนินกำรสอบขงขันฯ ดังรำยละอียดตำม
สิไงทีไสงมำดຌวย ํ ถึง ๐  

  จึงรียนมำพืไอดปรดทรำบ 

            ขอสดงควำมนับถือ 

 

 

 

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

   (หัวหนຌำสวนรำชกำรผูຌด ำนนิกำรสอบขงขัน) 

 

 

ลับ 

(ชืไอสวนรำชกำร) 



๕๕ 

 

(ตัวอย่างรายงานการสอบข่งขัน) 

 

รายงานการสอบข่งขันพืไอบรรจุละต่งตัๅงบุคคลขຌารับราชการ 
 

ํ.  ส่วนราชการ  ……………………………………………………………………………………………… 

๎.  คณะกรรมการ คณะกรรมกำรด ำนินกำรสอบขงขัน ฯ จ ำนวน ………………………… คน 

   ประธำนกรรมกำรฯ ด ำรงต ำหนง………………..…………………………...…..………….. 
   กรรมกำรละลขำนุกำร/ลขำนุกำรด ำรงต ำหนง…………………………….………….    
๏.  คุณวุฒิของผูຌสมัครละหลักสูตรการสอบ 

ชืไอต ำหนง คุณวุฒิของผูຌสมัคร 
นืๅอหำวิชำทีไสอบขงขัน 

พืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถ 

ทีไหชຌฉพำะต ำหนง 

* งืไอนดขทีไระบุหน 

ประกำศรับสมัคร 

    

    

    

    

    

    

    
 

  * งืไอนดขหรือรืไองอืไน ๆ ทีไระบุหนประกำศรับสมัคร ตำมนัยขຌอ ๐ (๐.๐) ของหลักกณฑ์ วิธีกำร 
ละงืไอนดขหนกำรสอบขงขัน กำรขึๅนบัญชีผูຌสอบขงขันดดຌ ละรำยละอียดกีไยวกับกำรสอบขงขันของ  

หนังสือส ำนักงำน ก.พ. ทีไ นร ํ์์๐/ว ํ๓ ลงวันทีไ ํํ ธันวำคม ๎๑๑๒ ชน ดมรับดอนผูຌสอบขงขันดดຌหรือ 

รับดอนดดยมีงืไอนดข ฯลฯ (ถຌำมี) 

๔.  ขຌอมูลกีไยวกับผูຌสมัคร 

ชืไอต ำหนง 

จ ำนวน 

ต ำหนงวำง 
ครัๅงรก 

ผูຌสมัคร 
ทัๅงหมด 

ผูຌขຌำสอบ 

ผูຌสอบผำน 

กำรสอบขงขัน 

พืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถ 

ทีไหชຌฉพำะต ำหนง 

ผูຌสอบผำน 

กำรสอบขงขัน 

พืไอวัดควำมหมำะสม
กับต ำหนง 

ผูຌสอบ 
ขงขันดดຌ 

       

       

       

       

       



ํ์์ 

 

๑.  การด านินการ ๑.ํ ประกำศรับสมัครลงวันทีไ………………………………………………………… 

๑.๎ หลงพรขำว นอกหนือจำกวใบดซต์ของส ำนักงำน ก.พ. ละสวนรำชกำร  ดดຌก 
    หนังสือพิมพ์      วิทยุ       สถำนศึกษำ      Facebook 

    อืไน ๆ (ดปรดระบุ) ……………………………………………………………… 

๑.๏ รับสมัคร ตัๅงตวันทีไ……………..… ถึงวันทีไ……….………. รวม ………..…… วันท ำกำร 

๑.๐ ประกำศรำยชืไอผูຌสมัครสอบขงขันพืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทีไหชຌฉพำะต ำหนง 
วันทีไ……………………………………… 

๑.๑ สอบขงขันพืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทีไหชຌฉพำะต ำหนง วันทีไ.………………..…… 

      สอบขงขันพืไอวัดควำมหมำะสมกับต ำหนง วันทีไ……………................................. 
ประกำศขึๅนบัญชี วันทีไ…….………….…....................... 

๑.๒ รวมระยะวลำด ำนินกำรตัๅงตรับสมัครถึงประกำศขึๅนบัญชี รวม ……………. วัน 

๑.๓ คำดวำจะบรรจุครัๅงรก วันทีไ………………………..… จ ำนวน ………………. คน 

๑.๔ คำดวำจะบรรจุหนระยะวลำ ๎ ปอีก จ ำนวน ……….……... คน 

๒.  ปัญหา อุปสรรค ละขຌอสนอนะ (กำรด ำนินกำรสอบขงขันตละขัๅนตอนมีปัญหำละอุปสรรคหรือดม 
อยำงดร พรຌอมทัๅงขຌอสนอนะหนกำรกຌดขปัญหำหรือขຌอคิดหในอืไน ๆ) (ถຌำมี) 
………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….………………………………………………………………………………………………….…………………………………………
……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………
………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..………………… 

 

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



ํ์ํ 

 

(ตัวอย่างหนังสือรียกผูຌสอบข่งขันเดຌมารายงานตัวพืไอรับการบรรจุ) 
 

       ………….……................................................……. 

                         วันทีไ...................................... 

รืไอง ขอหหຌดปรำยงำนตัวพืไอรับกำรบรรจุขຌำรับรำชกำรหนต ำหนง.................................................................... 

รียน ........................................................................... 

 ดຌวยทำนป็นผูຌสอบขงขันดดຌล ำดับทีไ............... ตำมประกำศขึๅนบัญชผีูຌสอบขงขันดดຌพืไอบรรจุละตงตัๅง
บุคคลขຌำรับรำชกำรหนต ำหนง.............................................. หนกำรสอบขงขันของ...............................................
ลงวันทีไ..................................................... 

บัดนีๅ .........................................ประสงค์จะบรรจบุุคคลขຌำรับรำชกำรหนต ำหนง.......................................
ล ำดับทีไ...................... ถึงล ำดับทีไ.............................. จึงขอหหຌทำนดปรำยงำนตัวพืไอขຌำรับกำรบรรจุขຌำรับรำชกำร  
ณ ....................................................................................................................... หนวันทีไ...........................................  
วลำ ......................... - ........................... น. ทัๅงนีๅ หำกทำนดมดปรำยงำนตัวตำมวันละวลำดังกลำว จะถือวำทำน 

ขอสละสิทธกิำรบรรจุขຌำรับรำชกำร ละจะถูกคัดชืไอออกจำกบัญชีผูຌสอบขงขันดดຌหนต ำหนงดังกลำว 

       ขอสดงควำมนับถือ 
 

 

 

      ิลงชืไอี................................................. 
              ิ................................................ี 
      ิหัวหนຌำสวนรำชกำรหรือผูຌดดຌรับมอบหมำย 

หหຌปฏิบัติรำชกำรทนี           

                  
 

 

 

       

 

(ชืไอสวนรำชกำร) 

(ชืไอผูຌสอบขงขันดดຌ) 

(ชืไอสวนรำชกำร หรือสถำนทีไทีไก ำหนดหหຌดปรำยงำนตัว) 

(ชืไอสวนรำชกำร) 

(ชืไอสวนรำชกำร) 



ํ์๎ 

 

(ตัวอย่าง฿บรายงานตัวขຌารับราชการ) 
 

฿บรายงานตัวขຌารับราชการ 

 

รียน  ….……………………………………………………………….. 

ํ. ขຌำพจຌำชืไอ  ินำย/นำง/นำงสำวี........................................................ นำมสกุล.......................................................... 
กิดวันทีไ............... ดือน.......................................... พ.ศ. .................... ขวง/ต ำบล.................................................................... 
ขต/อ ำภอ................................ 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/ต ำบล..................................................... ขต/อ ำภอ.......................................................
จังหวัด....................................... รหัสดปรษณีย์....................................... ดทรศัพท.์....................................................................... 

๒.  อุปสมบท ณ วัด.......................................................... มืไอ.......................................................................................... 
๓.  รับรำชกำรทหำรหรือต ำรวจประจ ำกำรสังกัด..............................................................................................................    

มืไอ............................................................................... ปลดมืไอ.................................................................................................... 
๔. ควำมรูຌ ควำมสำมำรถพิศษ.............................................................................................................………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………..……………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………...……………… 

๕. ประวัติกำรท ำงำนทีไอืไนมำกอน ิหนวยงำน ต ำหนง ระยะวลำี ................................................................................ 
....................................................................................................................................................................................................... 
 ํ์. สอบดดຌหนต ำหนง.....................................................................................................................................................  
ล ำดับทีไ............... ประกำศขึๅนบัญชีมืไอ.................................................................... 

ํํ. ขຌำพจຌำจะมำปฏิบัติงำนละรับกำรบรรจุหนต ำหนงดังกลำวหนวันทีไ........................................................................
ตำมทีไ.............................................................................................ก ำหนด หำกขຌำพจຌำดมมำปฏิบัติงำนตำมวันดังกลำว หหຌถือวำ 
ขຌำพจຌำขอสละสิทธิกำรบรรจุขຌำรับรำชกำรละถูกยกลิกกำรขึๅนบัญชีดวຌหนบัญชีผูຌสอบขงขันดดຌทุกบัญชีหนกำรสอบ 

ครัๅงดียวกันดຌวย 

ํ๎. ขຌำพจຌำขอรับรองวำ ขຌอควำมทีไระบุขຌำงตຌนป็นจริงทุกประกำร 

              ขอสดงควำมนับถือ 

 

 

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

(ชืไอสวนรำชกำร) 

(หัวหนຌำสวนรำชกำรผูຌด ำนินกำรสอบขงขัน) 



ํ์๏ 

 

 

 

(ตัวอย่างหนังสือตรวจสอบการส ารใจการศึกษาของผูຌสอบข่งขันเดຌ) 
 

            ………….……………….............................. 

              วันทีไ.............................................. 

รืไอง ขอควำมรวมมือหนกำรตรวจสอบคุณวุฒิ 

รียน ........................................................................................ 

สิไงทีไสงมำดຌวย ส ำนำหลักฐำนกำรศึกษำ จ ำนวน ................ ฉบับ 

  ดຌวย....................................................................................................ดดຌด ำนนิกำรสอบขงขนั 

พืไอบรรจุละตงตัๅงบุคคลขຌำรับรำชกำรหน..................................................................... ละมีผูຌสอบขงขันดดຌ
ซึไงดดຌรับกำรบรรจุขຌำรับรำชกำร จ ำนวน ............ รำย คือ....................................... ดดຌยืไนหลักฐำนกำรศึกษำตอ
............................................... รำยละอียดตำมสิไงทีไสงมำดຌวย 

  จึงรียนมำพืไอขอดดຌดปรดตรวจสอบวำ ผูຌสอบขงขันดดຌซึไงดดຌรับกำรบรรจุดังกลำวป็น  
ผูຌส ำรใจกำรศึกษำละดดຌรับอนุมัติหหຌส ำรใจกำรศึกษำตำมวันทีไระบุหนประกำศนียบัตร/ปริญญำบัตรจริงหรือดม 
ละขอดดຌดปรด จຌงหหຌ............................................... ........................ทรำบ พรຌอมทัๅงสงส ำนำหลักฐำน
กำรศึกษำทัๅงหมดคืนก.............................................................ดຌวย จะขอบคุณยิไง 

        ขอสดงควำมนับถือ 
 

 

 

               ิลงชืไอี.............................................. 
              ิ.............................................ี 

(หัวหนຌำสวนรำชกำรหรือผูຌดดຌรับมอบหมำย 

 หหຌปฏิบัติรำชกำรทน) 

(ชืไอสวนรำชกำร) 

(ชืไอสวนรำชกำร) 

(ชืไอสวนรำชกำร) 
(ชืไอสวนรำชกำร) 

 

(ชืไอสวนรำชกำร) 

 

(ชืไอสวนรำชกำร) 
(ชืไอผูຌสอบขงขันดดຌี 

(ชืไอหนวยงำนทีไมีอ ำนำจหนຌำทีไตรวจสอบกำรส ำรใจกำรศึกษำ) 



๑๐๔ 

 

ิชืไอคุณวุฒิี 

ิชืไอ – สกุลบุคคลทีไจะตรวจสอบคุณวุฒิี 

ิชืไอสวนรำชกำรี 

บุคคลทีไจะตรวจสอบคุณวฒุิี 

ิปทีไส ำรใจกำรศึกษำี 
ิชืไอสวนรำชกำรี 

ิชืไอต ำหนงของ 

ิตัวอย่างหนังสือตรวจสอบการส ารใจการศึกษาของผูຌสอบข่งขันเดຌ 
กรณีส ารใจการศึกษาจากต่างประทศี 

 

 

 

ิลขทีไหนังสือี        ิชืไอสวนรำชกำรี 
ิทีไอยูสวนรำชกำรี 

      ิวันทีไี 

The Student Registration Office 

ิชืไอสถำนศึกษำี 
ิสถำนทีไตัๅงของสถำนศึกษำี 

Ref : Verification of academic credentials for ...................................................................... 

Dear Sir/Madam : 

……………………………………………ุ Royal Government of Thailand wishes to inform you 

that we have recently recruited the above mentioned person for the position of ……………………….…... 

………………………………………. . 

We understand that the above mentioned applicant has completed a post-

graduate course in ……………………………………… at ืour institution in ……….……………….……. . ๙n this regard, 

…………………………………………… ี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 
 ิต ำหนงของผูຌลงนำมี 
 

ิชืไอหนวยงำนระดับทีไรับผิดชอบรืไองี 
Enc :  Letter of authorization ิหนังสือยินยอม฿ห้ตรวจสอบการส าเรใจการศึกษาี 
  Confirmation form ิหนังสือตอบยืนยันจากสถานศึกษาี 

Self – addressed envelope ิซองจดหมายทีไระบุชืไอละทีไอยูของหนวยงานทานี 
  



๑๐๕ 

 

ิชืไอสวนรำชกำรี 

ิชืไอ – นำมสกุลบุคคลทีไจะตรวจสอบคุณวุฒิี 

ิลำยมือชืไอี 

ิรหัสหรือลขประจ ำตัวนักศึกษำี 
ิชืไอปริญญำหรือประกำศนียบัตรี 
ิสำขำวิชำี 
ิวันทีไขຌำศึกษำี 
ิวันทีไส ำรใจกำรศึกษำี 

ิตัวอย่างหนังสือยินยอม฿หຌตรวจสอบการส ารใจการศึกษาจากต่างประทศี 

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 

information to ………….………….................................... upon request. The following data is provided 

as a reference for your office. 

Name  : ..…………………………………………………………………………… 

Matriculation or Student ID Number  : ……………………………………………………….……….…………… 

Degree (s) or Certificate (s) or Diploma (s)    ………………..………………………………..………………………… 

Field of Study   ……………………………………………………………………………. 
Date of Admission  : …………………………………………………..………………………… 

Date of Graduation  : …………………………………………………………………..………… 

 

Thank you very much for your kind cooperation. 

 

 Sincerely, 

 

............................................. 
ิชืไอ – นำมสกุลบุคคลทีไจะตรวจสอบคุณวุฒิี 



๑๐๖ 

 

ิชืไอสวนรำชกำรี 
ิหนวยงำนระดับทีไรับผิดชอบรืไองี 
ิสถำนทีไตัๅงี 

ิ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 : 

……………………………………………………………………………………………………………………………….…………... 
Attention : ……………………………………………………………………………………………….………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

fax number  : ……………………………………….. 
e-mail address  : …………………………………….…. 
 



ํ์๓ 

 

หน่วยงานทีไมีอ านาจหนຌาทีไตรวจสอบการส ารใจการศึกษา 
 

ล าดับทีไ วุฒิทีไส ารใจการศึกษา หน่วยงานทีไมีอ านาจหนຌาทีไตรวจสอบ 

ํ   ปริญญำจำกมหำวิทยำลัยของรัฐ -  มหำวิทยำลัยทีไออกหบสดงวุฒิ 
๎   ปริญญำละประกำศนียบัตรวิชำชีพชัๅนสูง -  มหำวิทยำลัยทีไออกหบสดงวุฒิ 
   จำกมหำวิทยำลัยของอกชน/ตำงประทศ  

๏   ปริญญำละประกำศนียบัตรวิชำชีพชัๅนสูง -  มหำวิทยำลัย/สถำบันทคดนดลย ี

   จำกมหำวิทยำลัย/สถำบันทคดนดลยีพระจอมกลຌำฯ    พระจอมกลຌำฯ 

๐   ประกำศนียบัตรวิชำชีพชัๅนสูง ละประกำศนียบัตร -  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร    
   วิชำชีพทคนิคจำกวิทยำลัยทีไสังกัดส ำนักงำน    อำชีวศึกษำ 

   คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ  

๑   ปริญญำ ประกำศนียบัตรวิชำชีพชัๅนสูง ละ -  มหำวิทยำลัยทคดนดลยีรำชมงคล 

   ประกำศนียบัตรวิชำชีพจำกสถำนศึกษำทีไสังกัด  

   มหำวิทยำลัยทคดนดลยีรำชมงคล  

๒   ประกำศนียบัตรวิชำชีพชัๅนสูงละประกำศนียบัตร 

  วิชำชีพทคนิค จำกดรงรียนหรือวิทยำลัยอกชน 

-  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสงสริม  
   กำรศึกษำอกชน 

๓   ประกำศนียบัตรวิชำชีพจำกดรงรียนหรือวิทยำลัย 

  ทัไวรำชอำณำจักร 

-  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 

   ขัๅนพืๅนฐำน 

๔   ประกำศนียบัตรละปริญญำจำกสถำนศึกษำจำก -  สถำบันกำรศึกษำทีไออกหบสดงวุฒิ 
   ตำงประทศ  

๕   ประกำศนียบัตรปรียญธรรมประดยคตำง ๆ -  กรมกำรศำสนำ 

ํ์   ปริญญำจำกมหำวิทยำลัยสงฆ์ -  มหำวิทยำลัยสงฆ์ 
 

หมำยหตุ สวนรำชกำรควรตรวจสอบกำรส ำรใจกำรศึกษำละกำรรับรองคุณวุฒิของผูຌสอบขงขันดดຌ 
กอนประกำศขึๅนบัญชีผูຌสอบขงขันดดຌหรือกอนบรรจุขຌำรับรำชกำร 



ํ์๔ 

 

ิตัวอย่างค ารຌองขออนุมัติขึๅนบัญชีผูຌสอบข่งขันเดຌเวຌตามดิมี 
 

        ขียนทีไ.................................................... 

      วันทีไ.................................................... 

รืไอง ขออนุมัติหหຌขึๅนบัญชีผูຌสอบขงขันดดຌดวຌตำมดิม 

รียน .......................................................... 

  ดຌวย ขຌำพจຌำ.........................................................................................................................
สอบขงขันดดຌหนต ำหนง.................................................................................... ล ำดับทีไ ...................................    
หนกำรสอบขงขันของ...................................................... ซึไงประกำศขึๅนบัญชี มืไอวันทีไ...................................... 
ตดมสำมำรถมำรำยงำนตัวพืไอรับกำรบรรจุขຌำรับรำชกำร หนวัน วลำทีไก ำหนด ตำมทีไ......................................
ดดຌสงหนังสือจຌงดป อันป็นหตุหหຌขຌำพจຌำตຌองถูกยกลิกกำรขึๅนบัญชีจำกบัญชีผูຌสอบขงขันดดຌละสียสิทธิ  
ทีไจะดดຌรับกำรบรรจุขຌำรับรำชกำร 

  ขຌำพจຌำขอรียนวำ ขຌำพจຌำดมสำมำรถมำรำยงำนตัวพืไอรับกำรบรรจุขຌำรับรำชกำรหน  
วัน วลำทีไ.......................................................ก ำหนด นืไองจำก........................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  

  จึงรียนมำพืไอดปรดพิจำรณำหหຌขຌำพจຌำดดຌขึๅนบัญชีผูຌสอบขงขันดดຌดวຌตำมดิมดຌวย  
จะขอบคุณยิไง 

        ขอสดงควำมนับถือ 
 

 

        ิ....................................................ี 
         ิผูຌสอบขงขันดดຌี 

(ชืไอสวนรำชกำร) 

(ชืไอสวนรำชกำร) 

(หัวหนຌำสวนรำชกำร) 

(ชืไอสวนรำชกำร) 



ํ์๕ 

 

(ตัวอย่างประกาศการอนุมัติขึๅนบัญชีผูຌสอบข่งขันเดຌเวຌตามดิม) 

 

ประกาศ…………………………………..………………… 

รืไอง กำรอนุมัติหหຌขึๅนบัญชีผูຌสอบขงขันดดຌดวຌตำมดิม 

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

  ตำมทีไ……..……………………….……………..........ดดຌประกำศรืไองกำรขึๅนบัญชีละกำรยกลิก         
บัญชีผูຌสอบขงขันดดຌหนกำรสอบขงขันพืไอบรรจุละตงตัๅงบุคคลขຌำรับรำชกำรหนต ำหนง.........................
ลงวันทีไ........................................... นัๅน 

  นืไองจำก...................................................................................................................................  
ป็นผลหหຌ....................................ดมอยูหนล ำดับทีไหนบัญชีผูຌสอบขงขันดดຌหนต ำหนง........................................... 
ต...............................................ดดຌ............................................................. ซึไง....................................................
ดดຌพิจำรณำลຌวหในวำ......................................................... มีหลักฐำนวำมีหตุผลอันสมควรมิดดຌมีจตนำ 
หลีกลีไยงหรือลือกดอกำสทีไจะบรรจุขຌำรับรำชกำร 

  ดังนัๅน อำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ ๑๏ หงพระรำชบัญญัติระบียบขຌำรำชกำรพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ 
ละขຌอ ๑ ตำมหลักกณฑ์ วิธีกำร ละงืไอนดขหนกำรสอบขงขัน กำรขึๅนบัญชีผูຌสอบขงขันดดຌ ละรำยละอียด
กีไยวกับกำรสอบขงขันของหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ทีไ นร ํ์์๐/ว ํ๓ ลงวันทีไ ํํ ธันวำคม ๎๑๑๒  
รืไอง กำรสรรหำดดยกำรสอบขงขันพืไอบรรจุบุคคลขຌำรับรำชกำร จึงอนุมัติหหຌ......................................................
กลับมำอยูหนล ำดับทีไดิมของบัญชีผูຌสอบขงขันดดຌ 
 

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

 

 

      ิลงชืไอี.…………………..……………………………….………… 

               ิ........................................................................ี 
                ิหัวหนຌำสวนรำชกำรหรือผูຌดดຌรับมอบหมำย 

            หหຌปฏิบัติรำชกำรทนี 
                       
 

(ชืไอสว่นราชการ) 

(ชืไอสวนรำชกำร) 

(ชืไอผูຌสอบขงขันดดຌ ล ำดับทีไ ละหตุทีไกิดขึๅน) 

(ชืไอสวนรำชกำร) 
(ชืไอผูຌสอบขงขันดดຌ) 

(ชืไอผูຌสอบขงขันดดຌ) 
(ด ำนินกำรอยำงหด) 

(ชืไอผูຌสอบขงขันดดຌ) 

(ชืไอผูຌสอบขงขันดดຌ) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

บททีไ ๏  ตัวอย่างหนังสือรับรองผลการสอบผ่าน 

การวัดความรูຌความสามารถทัไวเปของส านักงาน ก.พ.  
  



ํํํ 

 

บททีไ ๏ ตัวอย่างหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรูຌความสามารถทัไวเป 

หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรูຌความสามารถทัไวเป 

หนังสือส ำนักงำน ก.พ. ทีไ นร ํ์์๐/ว ํ๓ ลงวันทีไ ํํ ธันวำคม ๎๑๑๒ ก ำหนดหหຌผูຌสมัคร
สอบขงขันของสวนรำชกำรตຌองป็นผูຌสอบผำนกำรวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทัไวดป สวนรำชกำรจึงจ ำป็นตຌอง
ตรวจสอบคุณสมบัติดังกลำวของผูຌสมัครกอนประกำศขึๅนบัญชีผูຌสอบขงขันดดຌ  

ส ำนักงำน ก.พ. ดดຌปรับปรุงรูปบบหนังสือรับรองผลกำรสอบผำนกำรวัดควำมรูຌควำมสำมำรถ
ทัไวดปป็นระยะ ซึไงสวนรำชกำรสำมำรถตรวจสอบหนังสือรับรองผลกำรสอบผำนกำรวัดควำมรูຌควำมสำมำรถ
ทัไวดปรูปบบตำง ๆ ดดຌดดยตรวจสอบงืไอนดขตำมทีไระบุดวຌหนหนังสือรับรองผลกำรสอบผำนกำรวัดควำมรูຌ
ควำมสำมำรถทัไวดป ชน หนังสือรับรองผลกำรสอบผำนกำรวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทัไวดปของกำรสอบดຌวย
ระบบอิลใกทรอนิกส์ ก ำหนดงืไอนดขหหຌหชຌดดຌตอมืไอผูຌสอบผำนป็นผูຌส ำรใจกำรศึกษำภำยหนวันสอบ สวนรำชกำร
ตຌองตรวจสอบจำกหลักฐำนกำรศึกษำละวันทีไสอบตำมทีไระบุหนหนังสือรับรองวำ ผูຌสอบผำนส ำรใจกำรศึกษำ
ภำยหนวันสอบจริง ป็นตຌน 

นอกจำกนีๅ นืไองจำกหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ทีไ นร ํ์์๐/ว ํ๓ ลงวันทีไ ํํ ธันวำคม ๎๑๑๒ 
ก ำหนดหหຌสำมำรถน ำหนังสือรับรองผลกำรสอบผำนกำรวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทัไวดปหนระดับวุฒิกำรศึกษำ  

ทีไสูงกวำดปหชຌหนกำรสอบขงขันหนระดับวุฒิกำรศึกษำทีไตไ ำกวำดดຌ ดังนัๅน หนกำรสอบขงขันตละต ำหนงอำจ
มีผูຌสมัครยืไนหนังสือรับรองผลกำรสอบผำนกำรวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทัไวดปของระดับกำรศึกษำทีไสูงกวำวุฒิ
กำรศึกษำทีไต ำหนงนัๅนปຂดรับสมัคร สวนรำชกำรจึงจ ำป็นตຌองตรวจสอบหลักฐำนกำรศึกษำทีไผูຌสมัครหชຌหน 
กำรสอบพืไอวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทัไวดปหนครัๅงนัๅนวำป็นดปตำมงืไอนดขทีไระบุหนหนังสือรับรองผลกำรสอบ
ผำนกำรวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทัไวดป 

ตัวอยำง  กรม ก ปຂดรับสมัครสอบขงขันต ำหนงจຌำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน ดดยรับสมัครจำก
ผูຌดดຌรับวุฒิประกำศนียบัตรวิชำชีพชัๅนสูง ละผูຌสมัครหชຌหนังสือรับรองผลกำรสอบผำนกำรวัดควำมรูຌ
ควำมสำมำรถทัไวดประดับปริญญำตรี สมัครสอบ สวนรำชกำรตຌองตรวจสอบจำกหลักฐำนกำรศึกษำระดับ
ปริญญำตรี ชน ปริญญำบัตร ระบียนสดงผลกำรศึกษำ ป็นตຌน วำผูຌสมัครสอบป็นผูຌสอบผำนกำรวัดควำมรูຌ
ควำมสำมำรถทัไวดปทีไส ำรใจกำรศึกษำภำยหนปกำรศึกษำทีไระบุดวຌหนหนังสือรับรองกำรสอบผำนกำรวัดควำมรูຌ
ควำมสำมำรถทัไวดป 

 

 

  



ํํ๎ 

 

รูปบบทีไ ํ 

ตัวอย่างหนังสือจຌงผลการสอบภาค ก. ละภาค ข. ระดับปริญญาท 

 

  

  

หมำยหตุ  หนระยะรก ก.พ. ก ำหนดหหຌสวนรำชกำรคัดลือกผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำดททีไสอบผำน
ภำค ก. ละภำค ข. ของ ก.พ. พืไอบรรจุขຌำรับรำชกำร ตตอมำ ก.พ. มีมติหหຌถือวำผูຌส ำรใจ
กำรศึกษำระดับปริญญำดททีไสอบผำนภำค ก. ละภำค ข. ของ ก.พ. ป็นผูຌสอบผำนภำค ก. 
ของ ก.พ. ละหชຌผลสอบดังกลำวสมัครสอบขงขันหนสวนรำชกำรตำง ๆ ดดຌ ิรำยละอียดตำม
หนังสือส ำนักงำน 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 

ตัวอย่างหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรูຌความสามารถทัไวเปของส านักงาน ก.พ. 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ิดຌำนหนຌำี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ิดຌำนหลังี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ํ๎๑ 

 

 

 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพทคนิค อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง 

ิดຌำนหนຌำี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ิดຌำนหลังี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ํ๎๒ 

 

 

 

ระดับปริญญาตรี 
ิดຌำนหนຌำี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ิดຌำนหลังี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ํ๎๓ 

 

 

 

ระดับปริญญาท 

ิดຌำนหนຌำี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ิดຌำนหลังี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ํ๎๔ 

 

รูปบบทีไ ๒ 

 

ตัวอย่างหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรูຌความสามารถทัไวเปของส านักงาน ก.พ. 

ส าหรับการสอบดຌวยระบบอิลใกทรอนิกส์ ิริไมด านินการ ป ๎๑๑๕) 

 

ระดับปริญญาท 

ิดຌำนหนຌำี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ิดຌำนหลังี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ํ๎๕ 

 

รูปบบทีไ ๓ 

ตัวอย่างหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรูຌความสามารถทัไวเปของส านักงาน ก.พ. 

ทุกระดับการศึกษา 

 

  

หมำยหตุ  ป็นหนังสือรับรองผลกำรสอบผำนกำรวัดควำมรูຌควำมสำมำรถทัไวดปของส ำนักงำน ก .พ. ทีไ
ผูຌสอบผำนสำมำรถสัไงพิมพ์ดดຌองทำงอินทอร์นใต ิพิมพ์฿นชวงกอนปรับปรุงเป็นรูปบบทีไ ๔ี 

 

รูปของ 
ผูຌสอบผำน 



ํ๏์ 

 

ตัวอย่างหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรูຌความสามารถทัไวเปของส านักงาน ก.พ. 

ิฉพาะการสอบดຌวยระบบอิลใกทรอนิกส์ี 

 

  
 

รูปของ 
ผูຌสอบผำน 



ํ๏ํ 

 

รูปบบทีไ ๔ 

ตัวอย่างหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรูຌความสามารถทัไวเปของส านักงาน ก.พ. 

ทุกระดับการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปของ 
ผูຌสอบผำน 

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



ํ๏๎ 

 

ตัวอย่างหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรูຌความสามารถทัไวเปของส านักงาน ก.พ. 

ิฉพาะการสอบดຌวยระบบอิลใกทรอนิกส์ี 

 

 

รูปของ 
ผูຌสอบผำน 



 

 

 

 

 

บททีไ ๔  นวทางปງองกันการทุจริต฿นการสอบ 



ํ๏๐ 
 

บททีไ ๔  นวทางปງองกันการทุจริต฿นการสอบ 
นวทางปງองกันการทุจริต฿นการสอบ 

 ดดยทีไกำรสอบขงขันป็นวิธีกำรหนึไงทีไจะท ำหหຌดดຌคนดี มีควำมรูຌควำมสำมำรถขຌำรับรำชกำร ดังนัๅน 
หนกำรด ำนินกำรทุกขัๅนตอนควรค ำนึงถึงหลักควำมถูกตຌอง ควำมมีมำตรฐำน ควำมยุติธรรม ละสิไงส ำคัญคือ
กำรปງองกันมิหหຌกิดกำรทุจริตหนกำรสอบ พรำะผูຌทีไกระท ำกำรทุจริตหนกำรสอบขงขันขຌำรับรำชกำรจะป็น 

ผูຌมีลักษณะตຌองหຌำมตำมพระรำชบัญญัติระบียบขຌำรำชกำรพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ มำตรำ ๏๒ ิํํี ป็นผูຌคย
กระท ำกำรทุจริตหนกำรสอบขຌำรับรำชกำร หรือขຌำปฏิบัติงำนหนหนวยงำนของรัฐ ละหำกมีกำรทุจริตหนกำรสอบ
อำจสงผลหหຌสวนรำชกำรดมสำมำรถสรรหำละลือกสรรคนดี มีควำมรูຌควำมสำมำรถขຌำรับรำชกำรดดຌ 

ดังนัๅน หนกำรด ำนินกำรสอบขงขันจึงควรจะมีมำตรกำรหรือนวทำงปງองปรำมมิหหຌกิดกำรทุจริต
อันจะกิดจำกผูຌสอบขงขันหรือจຌำหนຌำทีไปฏิบัติงำนกีไยวกับกำรสอบหรือกรรมกำรด ำนินกำรสอบ ทัๅงนีๅ  
พรำะถຌำผูຌขຌำสอบท ำกำรทุจริตกใจะดมมีคุณสมบัติขຌำรับรำชกำรหนดอกำสตอดป สวนจຌำหนຌำทีไหรือกรรมกำร
ด ำนินกำรสอบดดยทีไป็นขຌำรำชกำรพลรือนอยูลຌว ตดดຌกระท ำกำรทุจริตสียอง ถຌำมีกำรฟງองรຌองขึๅนละดดຌ
ถูกตัๅงคณะกรรมกำรสอบสวนลຌวปรำกฏวำ ดดຌกระท ำกำรทุจริตจริง กใจะถูกลงดทษตำมกฎหมำย ดังนัๅน 
กำรด ำนินกำรสอบขงขันควรมีระบบกำรด ำนินกำรทีไรัดกุมพืไอปງองกันมิหหຌกิดกำรทุจริตหนขัๅนตอนตำง  ๆ 
ดังตอดปนีๅ 
   ํ . กำรตัๅงกรรมกำรด ำนินกำรสอบ กรรมกำรออกขຌอสอบ ละจຌำหนຌำทีไปฏิบัติงำนกีไยวกับกำรสอบ 

ํ.ํ ควรคัดลือกจำกบุคคลทีไหมำะสม มีควำมรูຌควำมสำมำรถละรักษำควำมลับดดຌ 
ํ.๎ กำรท ำค ำสัไงควรมีกำรมอบหมำยหนຌำทีไหหຌชัดจน ละมีกำรลงลำยมือชืไอรับทรำบตำมค ำสัไงดຌวย 

ํ.๏ ค ำสัไงตำง ๆ กีไยวกับกำรสอบควรถือป็นควำมลับดมควรหหຌบุคคลทีไดมกีไยวขຌองทรำบ 

 ๎. กำรจัดตรียมขຌอสอบ 

กำรจัดตรียมขຌอสอบป็นรืไองทีไส ำคัญมำก จะตຌองระมัดระวังมิหหຌกิดกำรรัไวดหลดดຌ ละตຌอง
จัดตรียมขຌอสอบหหຌทันกับวลำทีไดดຌก ำหนดดวຌ ฉะนัๅน หนกำรจัดตรียมขຌอสอบควรมีนวทำงปฏิบัติ ดังนีๅ 

๎.ํ กรรมกำรออกขຌอสอบตຌองจัดท ำขຌอสอบดຌวยตนอง หรือหหຌคณะกรรมกำรด ำนินกำร
สอบขงขันรับผิดชอบท ำหหຌ 

๎.๎ จ ำนวนจຌำหนຌำทีไกีไยวขຌองหนกำรจัดตรียมขຌอสอบ ควรจ ำกัดทำทีไจ ำป็น 

๎.๏ ควรก ำหนดวลำตรียมขຌอสอบหหຌสัๅนทีไสุด 



ํ๏๑ 
 

๎.๐ หนกรณีทีไมีกำรตรียมขຌอสอบหนวันสอบ ควรจะมีกำรกักตัวผูຌตรียมขຌอสอบดวຌจนกวำ 

จะลยวลำทีไอนุญำตหหຌผูຌมำสำยขຌำหຌองสอบ ละดมอนุญำตหหຌผูຌทีไดมมีสวนกีไยวขຌองขຌำดปหนบริวณทีไหชຌหน 

กำรตรียมขຌอสอบ 

๎.๑ หนกรณีทีไขຌอสอบป็นอัตนัยทีไตຌองขียนตอบ ควรตรียมกระดำษค ำตอบซึไงมีตรำครืไองหมำย
ของสวนรำชกำรทุกผน ทัๅงนีๅ พืไอปງองกันกำรสับปลีไยนกระดำษค ำตอบ 

๎.๒ หนกรณีทีไขຌอสอบป็นบบอัตนัย กอนสงหหຌกรรมกำรตรวจขຌอสอบ ควรท ำรหัสหน
กระดำษค ำตอบทนลขประจ ำตัวสอบของผูຌขຌำสอบ 

๎.๓ กำรจัดพิมพ์บบทดสอบ ขัๅนตอนกำรปฏิบัติงำนทุกขัๅนตอนควรยึดระบบพยำน ก ำหนด
สิทธิละหนຌำทีไของผูຌปฏิบัติงำนหนกำรขຌำถึงขຌอมูลละปฏิบัติตำมระบบกำรรักษำควำมปลอดภัยอยำงครงครัด 
ชน กำรตรวจสอบสถำนทีไจัดพิมพ์ขຌอสอบกอนกำรปฏิบัติงำน ตรวจคຌนตัวละสิไงของครืไองหชຌของผูຌปฏิบัติงำน
ทุกคนกอนขຌำปฏิบัติงำน กักตัวผูຌปฏิบัติงำนพิมพ์ทัๅงหมดตัๅงตริไมตຌนปฏิบัติงำนจนถึงสอบสรใจ ดดยหຌำมติดตอ
กับบุคคลภำยนอกอยำงดใดขำด ป็นตຌน 

  ๎.๔ หนกรณีทีไดมมีกำรตรียมขຌอสอบหนวันสอบ ควรจัดหำสถำนทีไกใบรักษำขຌอสอบทีไปลอดภัย 

 ๏. กำรคุมสอบ กรรมกำรหรือจຌำหนຌำทีไทีไดดຌรับมอบหมำยหหຌคุมสอบจะตຌองปฏิบัติงำนดຌวย
ควำมละอียดรอบคอบละอำหจหส ดดยควรปฏิบัติดังนีๅ 

๏.ํ  พยำยำมหหຌกิดควำมยุติธรรมหนหຌองสอบ ิกำรพูดหรือติดตอกับผูຌขຌำสอบตຌองกระท ำดดย
ปຂดผยี 

๏.๎ ก ำหนดขຌอปฏิบัติของกรรมกำรหรือจຌำหนຌำทีไหนระหวำงคุมสอบ ชน ดมอำนขຌอสอบ 
หຌำมอธิบำยขຌอควำมหด ๆ ดดยดใดขำดหลังจำกลงมือท ำตอบลຌว ระหวำงกำรคุมสอบตຌองหมัไนตรวจตรำละ
สังกตพฤติกรรมของผูຌขຌำสอบ มิหหຌผูຌขຌำสอบกระท ำทุจริต ชน กำรดูค ำตอบกัน กำรปลีไยนตัวผูຌขຌำสอบละ
กำรหชຌครืไองมือสืไอสำรอิลใกทรอนิกส์ 
 ๐. กำรประมินควำมหมำะสมกับต ำหนง 
     กรรมกำรทีไดดຌรับตงตัๅงหหຌประมินควำมหมำะสมกับต ำหนงตຌองป็นผูຌทีไรอบรูຌกีไยวกับงำน
หนหนຌำทีไ อีกทัๅงตຌองมีควำมยุติธรรมทีไจะประมิน อนึไง ส ำหรับขัๅนตอนกำรประมินนัๅนควรค ำนึงถึงหลักตอดปนีๅ 

๐.ํ กรรมกำรประมินตຌองป็นธรรม ดมลนพรรคลนพวก ละดมสดงตัว 

๐.๎ กรรมกำรตละชุดตຌองมีดมนຌอยกวำ ๎ คน ดดยมีกรรมกำรทีไป็นกลำงรวมอยูดຌวย 

๐.๏ หนกรณีทีไมีกรรมกำรหลำยชุด กำรสงผูຌขຌำสอบตຌองหชຌวิธีสุม ดดยดมปຂดดอกำสหหຌลือกชุด
กรรมกำรละผูຌขຌำสอบ 

 ๑. กำรท ำบัญชีกรอกคะนนละรวมคะนน ละกำรประกำศกำรขึๅนบัญชีผูຌสอบขงขันดดຌ 



ํ๏๒ 
 

กรรมกำรหรือจຌำหนຌำทีไทีไดดຌรับมอบหมำยหหຌท ำบัญชีคะนนควรป็นผูຌทีไกใบรักษำควำมลับดดຌดี 
อีกทัๅงป็นผูຌทีไมีควำมละอียดรอบคอบ ทัๅงนีๅ ควรมีหลักปฏิบัติดังนีๅ 

๑.ํ หหຌมีกำรประชุมจຌำหนຌำทีไกรอกละรวมคะนนพืไอหหຌทรำบนดยบำย บทบำท หนຌำทีไละ
ควำมรับผิดชอบของกำรปฏิบัติงำน ชีๅจงหลักกณฑ์กำรตัดสินของกำรสอบ ตลอดจนวิธีกำรด ำนินกำร
กีไยวกับกำรกรอกละรวมคะนน 

๑.๎ จຌำหนຌำทีไกรอกละรวมคะนนตละชุดยกกันด ำนินกำรกรอกละรวมคะนนหน
บัญชีกรอกละรวมคะนนดดยอกทศ มืไอกรอกละรวมคะนนสรใจลຌวหหຌน ำบัญชีดังกลำวทัๅง ๎ ชุดมำ
ตรวจทำนกันพืไอควำมถูกตຌองดຌวย ิถຌำมีกำรกຌดข ขีดลบ ขูดฆำคะนนหหຌผูຌรับผิดชอบลงลำยมือชืไอก ำกับทุกครัๅงี 

๑.๏ ส ำหรับผลสอบนัๅนจะน ำมำปຂดผยดดຌกใตอมืไอดดຌน ำประกำศกำรขึๅนบัญชีพรຌอมทัๅงสรุปผล 

กำรสอบหหຌประธำนกรรมกำรด ำนินกำรสอบขงขันดปสนอหหຌผูຌด ำนินกำรสอบลงนำมละประกำศกำรขึๅนบัญชีลຌว 
 

 

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



 

 

 

 

 

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 การบิกจ่ายค่าตอบทนจຌาหนຌาทีได านินการสอบ 



ํ๐๓ 
 

ประกาศกระทรวงกลาหม  
รืไอง การตรวจสอบอกสารทางทหารก่อนขຌารับราชการหรือรับขຌาท างาน



ํ๐๔ 
 



ํ๐๕ 
 



ํ๑์ 
 



ํ๑ํ 
 



ํ๑๎ 
 



ํ๑๏ 
 

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



ํ๑๐ 
 



ํ๑๑ 
 

ค าสัไงมหาถรสมาคม รืไอง หຌามพระภิกษุสามณรรียนวิชาชีพ หรือสอบข่งขัน  
หรือสอบคัดลือกอย่างคฤหัสถ์ พ.ศ. ๎๑๏๔



ํ๑๒ 
 

 

 
 




