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ประกาศสำนักงาน ก.พ.
เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี ๒๕๖๔
-------------------------------ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประจำปี ๒๕๖๔ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกั บ หนั ง สื อ สำนั ก งาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔ /ว ๑๗ ลงวั น ที่ ๑๑ ธั น วาคม ๒๕๕๖
หนั ง สื อ สำนั กงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๓ ลงวั น ที่ ๑๕ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๑ และหนั งสื อสำนั กงาน ก.พ.
ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๒ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จึงประกาศรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. ระดับวุฒกิ ารศึกษาทีร่ ับสมัครสอบ
รับสมัครสอบผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๔
ระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
๒.๑ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
(๓) เป็ น ผู้ เลื่ อ มใสในการปกครองระบอบประชาธิป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์
ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะต้องห้าม
(๑) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
(๒) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
(๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๕) เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

๒
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๗) เป็ น ผู้ เคยต้ องรั บ โทษจำคุ ก โดยคำพิ พ ากษาถึ งที่ สุ ด ให้ จำคุ ก เพราะกระทำ
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดทีไ่ ด้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ
(๙) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๐) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ
ตามกฎหมายอื่น
(๑๑) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของรัฐ
ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ ข.
(๔) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะ
ต้องห้ามตาม (๘) หรือ (๙) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะ
ต้องห้ามตาม (๑๐) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจาก
งานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ สำหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ ข. (๑) ให้มีสิทธิ
สมั ค รสอบได้ แต่ จ ะมี สิ ท ธิได้ รั บ บรรจุ เป็ น ข้ าราชการพลเรื อ นสามั ญ ที่ ส อบแข่ งขั น ได้ ต่ อ เมื่ อ พ้ น จากการ
เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้ว
สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้เข้าสอบได้
ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑
และตามความในข้อ ๕ ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘
๒.๒ ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือเป็นผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๔
ระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
๒.๓ ต้องเป็ น ผู้ ที่ไม่ เคยสอบผ่ าน หรือไม่มีห นั งสื อรั บ รองผลการสอบผ่ านการวัดความรู้
ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ของสำนักงาน ก.พ.
๓. การรับสมัครสอบ
๓.๑ ผู้สมัครสอบสามารถเลือกรอบสอบ เลือกศูนย์สอบที่กำหนด และกรอกข้อมูลการสมัครสอบ
ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ “สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี ๒๕๖๔” ตั้งแต่วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็น ต้นไป
(ไม่ เว้ น วัน หยุ ด ราชการ) จนกว่ า ที่ นั่ งสอบจะเต็ ม จำนวน ๖ รอบสอบ รอบสอบละ ๖,๘๓๓ ที่ นั่ งสอบ
รวมทั้งสิ้ น ๔๐,๙๙๘ ที่นั่ งสอบ กรณี ที่นั่งสอบไม่เต็ ม จะปิ ด รับ สมัค รสอบในวัน ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔
โดยกำหนดรอบสอบ ดังนี้

๓
๓.๑.๑ รอบสอบที่ ๑ รั บ สมั ครสอบเฉพาะผู้ ที่ ส ำเร็ จการศึ กษาแล้ ว หรือผู้ ที่ก ำลั ง
จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับปริญญาโท
๓.๑.๒ รอบสอบที่ ๒ – ๖ รับสมัครสอบเฉพาะผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กำลัง
จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับปริญญาตรี
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
๓.๒ ผู้สมัครสอบจะต้องสมัครสอบตามขั้นตอนภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ กรอกข้อมูลการสมัครสอบและพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน
(๑) เข้ า เว็ บ ไซต์ http://job2.ocsc.go.th หั ว ข้ อ “สมั ค รสอบเพื่ อ วั ด ความรู้
ความสามารถทั่วไปด้ วยระบบอิเล็กทรอนิ กส์ ประจำปี ๒๕๖๔” หั วข้อย่ อย “สมัครสอบ” แล้ วกรอกข้ อมู ล
เพื่ อ ตรวจสอบสิ ท ธิก ารสมั ครสอบ เลื อ กรอบสอบ และเลื อ กศูน ย์ ส อบที่ ต้ อ งการ ให้ ถูก ต้ องและครบถ้ว น
เมื่อยืนยันการสมัครสอบแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ และระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงิน
ให้โดยอัตโนมัติ
(๒) พิ ม พ์ แ บบฟอร์ ม การชำระเงิ น ลงในกระดาษขนาด A4 จำนวน ๒ หน้ า หรื อ
หากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล
ในกรณีที่แบบฟอร์มการชำระเงินสูญหาย หรือกรอกใบสมัครแล้ว แต่ยังไม่ได้พิมพ์
แบบฟอร์มการชำระเงิน ผู้สมัครสอบสามารถเข้าไปค้นหาแบบฟอร์มการชำระเงินได้ที่เว็บไซต์ดังกล่าว โดยเข้าไปที่
หัวข้อย่อย “ค้นหาแบบฟอร์มการชำระเงิน” กรอกเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก และสั่งพิมพ์ใหม่ได้
(๓) กรณีมีที่นั่งสอบว่างจากการไม่ชำระเงินภายในวันและเวลาที่กำหนด ผู้สมัครสอบ
สามารถตรวจสอบที่นั่งสอบที่ว่างได้ ในเวลาประมาณ ๐๘.๐๐ น. และสามารถสมัครสอบได้ ในเวลา ๐๘.๓๐ น.
ของทุกวัน จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็มทุกรอบสอบ หรือจนกว่าจะปิดการรับสมัครสอบ
ขั้นตอนที่ ๒ ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
(๑) ผู้สมัครสอบต้องชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ภายในเวลา ๒๒.๐๐ น.
ของวันถัดไป นับจากวัน ที่ยืนยันการสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต และหากไม่ชำระเงินภายในวัน และเวลา
ที่กำหนด ใบสมัครสอบจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ
(๒) ผู้ ส มั ค รสอบต้ อ งเสี ย ค่ า ธรรมเนี ย มในการสมั ค รสอบ จำนวน ๓ ๓๐ บาท
ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน ๓๐๐ บาท และค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต
คิ ด สู ง สุ ด ไม่ เ กิ น ๓๐ บาท ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู่ กั บ ช่ อ งทางการชำระเงิ น ของธนาคารกรุ ง ไทย จำกั ด (มหาชน)
โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
(๓) ผู้สมัครสอบสามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบได้ ๓ ช่องทาง คือ
- ช่องทางที่ ๑ ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา
ทั่วประเทศ ภายในวันและเวลาทำการของธนาคาร และตามวัน เวลาที่กำหนดในแบบฟอร์ม การชำระเงิน
และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ด้วย ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในหลั กฐาน
การชำระเงิน หากพบว่าไม่ถูกต้อง ให้รีบติดต่อธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาที่ชำระเงินทันที

๔
- ช่ อ งทางที่ ๒ ชำระเงิ น ผ่ า นทางระบบอิ น เทอร์ เน็ ต ผ่ า น KTB NETBANK
โดยผู้สมัครสอบที่มีบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ที่ได้ลงทะเบียน (Register) ขอใช้บริการ
KTB NETBANK แล้ว สามารถชำระเงินผ่านทางเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ “สมัครสอบเพื่อวัด
ความรู้ค วามสามารถทั่ วไปด้ วยระบบอิ เล็กทรอนิ กส์ ประจำปี ๒๕๖๔” หั วข้อย่ อย “ธนาคารกรุ งไทย
NETBANK” และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบบกำหนดไว้ และให้พิมพ์หน้ายืนยันการชำระเงินจากเว็บไซต์เก็บไว้
เป็นหลักฐานด้วย
- ช่องทางที่ ๓ ชำระเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
โดยผู้ ส มัครสอบที่ มีบั ตร ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สามารถนำแบบฟอร์ ม การชำระเงิน
ตามข้อ ๓.๒ ขั้นตอนที่ ๑ (๒) ไปทำรายการชำระเงินผ่านเครื่ อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
โดยเลือกประเภทบริการ “บริการอื่น ๆ” เลือก “ชำระค่าบริการ/เติมเงินมือถือ” และเลือก “ระบุรหัสบริษัท”
แล้วระบุรหัสบริษัทเป็น “๙๒๓๑๘” และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบบกำหนดไว้ และให้เก็บหลักฐานการชำระเงิน
(Slip) ไว้เป็นหลักฐานด้วย
การสมัครสอบจะเสร็จสิ้น สมบูรณ์ ต่อเมื่อผู้สมัครได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการ
สมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
ขั้นตอนที่ ๓ ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ
หลั งจากที่ ได้ ช ำระเงิน ค่ าธรรมเนี ย มในการสมั ค รสอบแล้ ว ๑ วั น ให้ ผู้ ส มั ค รสอบ
ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบทางเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หั วข้อ “สมัครสอบเพื่อวัดความรู้
ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี ๒๕๖๔” หัวข้อย่อย “ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ”
โดยกรอกเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก เพื่อตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ
ขั้นตอนที่ ๔ อัปโหลด (upload) รูปถ่าย
เมื่อสำนักงาน ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแล้ว ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปอัปโหลดรูปถ่าย
บนเว็บไซต์ ได้จนถึงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ “สมัครสอบ
เพื่ อ วัดความรู้ค วามสามารถทั่ วไปด้ วยระบบอิ เล็ กทรอนิ กส์ ประจำปี ๒๕๖๔” หั ว ข้อ ย่ อย “อัป โหลด
(upload) รูปถ่าย” แล้ วกรอกเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก เพื่ออัปโหลด (upload) รูป ถ่ายหน้าตรง
ไม่ส วมหมวก ไม่ ส วมแว่น ตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน พื้ น หลั งไม่มีล วดลาย (ประเภทของไฟล์ เป็ น .JPG)
โดยต้องเป็นรูปถ่ายที่ใช้ในการสมัครงาน
รูปถ่ายที่อัปโหลดจะปรากฏบนบัตรประจำตัวสอบและหนังสือรับรองผลการสอบผ่าน
การวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. และไม่สามารถแก้ไขได้
กรณี ที่ ผู้ ส มั ค รสอบไม่ ไ ด้ อั ป โหลด (upload) รู ป ถ่ า ย จะไม่ ส ามารถพิ ม พ์
บัตรประจำตัวสอบได้ ทั้งนี้ การไม่มีบัตรประจำตัวสอบจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ

๕
ขั้นตอนที่ ๕ พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ
หลังจากอัปโหลดรูปแล้วภายใน ๓ วันทำการ ให้ผู้สมัครสอบพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ
ที่ เว็ บ ไซต์ http://job2.ocsc.go.th หั ว ข้ อ “สมั ค รสอบเพื่ อ วั ด ความรู้ ค วามสามารถทั่ ว ไปด้ ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี ๒๕๖๔” หัวข้อย่อย “ค้นหาสถานที่สอบและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ” โดยกรอก
เลขประจำตั ว ประชาชน ๑๓ หลั ก เพื่ อ พิ ม พ์ บั ต รประจำตั ว สอบที่ อั ป โหลดรู ป แล้ ว พร้ อ มลงลายมื อ ชื่ อ
และนำไปยื่นให้เจ้าหน้าที่ในวันสอบ ณ จุดลงทะเบียน
ทั้งนี้ บัตรประจำตัวสอบถือเป็นเอกสารสำคัญที่ต้องนำไปแสดงตนเพื่อใช้ในการเข้าห้องสอบ
หากไม่มีบัตรประจำตัวสอบจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ และแม้ว่ามีบัตรประจำตัวสอบ แต่หากรูปถ่ายที่ปรากฏ
บนบัตรประจำตัวสอบไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในขั้นตอนที่ ๔ ให้ถือเป็นความบกพร่องของผู้สมัครสอบ
และจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบเช่นเดียวกัน
๔. เงื่อนไขการสมัครสอบ
๔.๑ ในการรับสมัครสอบ จำนวน ๖ รอบสอบตามที่กำหนด ผู้สมัครสอบสามารถสมัครสอบ
ทางอินเทอร์เน็ตได้เพียงครั้งเดียว และสามารถเลือกรอบสอบได้เพียง ๑ รอบสอบ เท่านั้น เมื่อเลือกรอบสอบ
และยืนยันการสมัครสอบแล้ว จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลการสมัครสอบไม่ได้
๔.๒ ผู้สมั ค รสอบที่เคยสอบผ่า น หรื อ มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่ า นการวัดความรู้
ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาใดแล้ว จะไม่สามารถสมัครสอบในระดับ
วุฒิการศึกษาเดียวกัน หรือต่ำกว่าได้ ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบข้อมูลการสอบผ่านการวัดความรู้
ความสามารถทั่วไปของสำนั กงาน ก.พ. ได้ทางเว็บ ไซต์ http://job2.ocsc.go.th หั วข้อ “ตรวจสอบสิทธิ
การสมัครสอบ/ตรวจสอบข้อมูลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป”
๔.๓ การกำหนดวัน เวลา และสถานทีส่ อบ เป็นไปตามทีส่ ำนักงาน ก.พ. กำหนด
๔.๔ การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรอง
ความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ดั งนั้ น หากผู้ ส มั ค รสอบจงใจกรอกข้ อ มู ล อั น เป็ น เท็ จ อาจมี ค วามผิ ด ฐานแจ้ ง ความเท็ จ ต่ อ เจ้ า พนั ก งาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗
๔.๕ ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการรับรองตนเองว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือเป็นผู้ที่กำลัง
จะสำเร็จการศึกษาตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตาม
ความเป็ น จริ ง ในกรณี ที่ มี ค วามผิ ด พลาดอั น เกิ ด จากผู้ ส มั ค รสอบ สำนั ก งาน ก.พ. จะถื อ ว่ าผู้ ส มั ค รสอบ
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบมาตั้งแต่ต้น
๔.๖ การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่ วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี ๒๕๖๔
สามารถรองรั บ ผู้ ส มั ค รสอบที่ มี ค วามพิ ก ารทางการเคลื่ อ นไหวหรื อ ทางร่ า งกาย ตามประกาศกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ
และที่แก้ไขเพิ่มเติม เท่านั้น โดยสำนักงาน ก.พ. จะพยายามอำนวยความสะดวกให้ในวันสอบตามที่ผู้สมัครสอบ
แจ้งไว้ในใบสมัคร และตามที่สำนักงาน ก.พ. เห็นสมควร

๖
๕. การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับ
การสอบ ในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ “สมัครสอบเพื่อวัด
ความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี ๒๕๖๔” หัวข้อย่อย “ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ
วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ”
๖. หลักสูตรและวิธีการสอบ
ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) ดังต่อไปนี้
๖.๑ วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) เป็นการทดสอบ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ครอบคลุมประเด็น ดังนี้
(๑) การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา ได้แก่ การใช้ภ าษาไทยเพื่อการสื่อสาร ความเข้าใจ
ในการอ่านภาษาไทย การจับใจความสำคัญ การสรุปความ การตีความจากบทความ ข้อความ หรือสถานการณ์ต่าง ๆ
(๒) การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม ได้แก่ การคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงคำ ข้อความ
หรื อ รู ป ภาพ ตลอดจนการหาข้ อ สรุ ป อย่ างสมเหตุ ส มผลจากข้ อ ความ สั ญ ลั ก ษณ์ รู ป ภาพ สถานการณ์
หรือแบบจำลองต่าง ๆ และ
(๓) การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ ได้แก่ ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด และแก้ปั ญหา
ทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การเปรียบเทียบและวิเคราะห์เชิงปริมาณ ตลอดจนการประเมินความเพียงพอของข้อมูล
๖.๒ วิช าภาษาอั งกฤษ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) เป็ น การทดสอบทั กษะภาษาอังกฤษ
เพื่อวัดความเข้าใจในหลักการสื่อสาร โดยใช้ศัพท์ สำนวน โครงสร้างประโยคที่เหมาะสม ทั้งในเชิงความหมาย
และบริบท แสดงถึงความสามารถในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การวัดความสามารถด้านการอ่าน โดยทดสอบ
การทำความเข้าใจในสาระของข้ อความหรือบทความ และการวัดความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ
ในระดับเบื้องต้น
๖.๓ วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) เป็นการทดสอบ
ความรู้ที่เป็นพื้นฐานของการเป็น ข้าราชการที่ดี ได้แก่ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง หน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตลอดจนเจตคติ
และจริยธรรมสำหรับข้าราชการ
๗. เกณฑ์การสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
๗.๑ ระดับปริญญาตรี
ผู้ ที่ จ ะถื อ ว่ า เป็ น ผู้ ส อบผ่ า นการวั ด ความรู้ ค วามสามารถทั่ ว ไป ต้ อ งเป็ น ผู้ ส อบ
วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ได้คะแนนรวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ วิชาภาษาอังกฤษ ได้คะแนน
ไม่ตำ่ กว่าร้อยละ ๕๐ และวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

๗
๗.๒ ระดับปริญญาโท
ผู้ ที่ จ ะถื อ ว่ า เป็ น ผู้ ส อบผ่ า นการวั ด ความรู้ ค วามสามารถทั่ ว ไป ต้ อ งเป็ น ผู้ ส อบ
วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ได้คะแนนรวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๕ วิชาภาษาอังกฤษ ได้คะแนน
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ และวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
๘. การประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านและการพิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้
ความสามารถทั่วไป
สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผู้ สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี ๒๕๖๔ ในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th
ทั้งนี้ ผู้ที่สอบผ่านสามารถพิมพ์ หนังสือรับรองผลการสอบผ่ านการวัดความรู้ ความสามารถ
ทั่ ว ไปของสำนั ก งาน ก.พ. ได้ ท างเว็ บ ไซต์ http://job2.ocsc.go.th หรื อ http://job.ocsc.go.th หั ว ข้ อ
“พิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป” โดยกรอกเลขประจำตัวประชาชน
๑๓ หลัก และรหัสผ่านที่กำหนดไว้ตอนสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
๙. การนำหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.
ไปใช้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการของส่วนราชการต่าง ๆ
๙.๑ ผู้ที่ได้รับหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.
สามารถนำหนังสือรับรองผลการสอบดังกล่าวไปใช้สมัครสอบกับส่วนราชการที่ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยต้องมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครสอบของส่วนราชการนั้น
ในครั้งนัน้ ด้วย
๙.๒ หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.
สามารถใช้ได้ตลอดไป เว้นแต่ ก.พ. จะกำหนดเป็นอย่างอื่น
๙.๓ หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.
ในระดับวุฒิการศึกษาที่สูงกว่าสามารถนำไปใช้ในการสอบแข่งขันในระดับวุฒิการศึกษาที่ต่ำกว่าได้
๙.๔ ผลการสอบถือเป็นโมฆะ เมื่อเข้ากรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(๑) เลขประจำตัวประชาชนของผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปไม่ตรง
กับฐานข้อมูลทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง
(๒) ผู้สอบผ่านไม่สำเร็จการศึกษาภายในปีการศึกษา ๒๕๖๔
(๓) ผู้สอบผ่านเป็นผู้กระทำการทุจริตในการสอบตามประกาศนี้
๑๐. การขอดูผลคะแนนสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
๑๐.๑ ผู้สมัครสอบสามารถดูผลคะแนนสอบได้ทางเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ
“สมั ค รสอบเพื่ อ วัด ความรู้ ค วามสามารถทั่ วไปด้ ว ยระบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ประจำปี ๒๕๖๔” หั ว ข้ อ ย่ อ ย
“ดูผลคะแนนสอบ” โดยกรอกเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก และรหัสผ่านที่กำหนดไว้ตอนสมัครสอบ

๘
๑๐.๒ การประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.
ให้ถือเป็นที่สุด ผู้สอบไม่มีสิทธิขอให้ทบทวนแต่ประการใด กรณีที่มีข้ อสงสัยเกี่ยวกับผลการสอบ สามารถติดต่อ
สอบถามได้ที่ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. ภายใน ๙๐ วัน นับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน
การวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
(ลงชื(ลงชื
่อ) ่อ)

ชมนาด ศรีสวาสดิ์
(นางสาวชมนาด ศรีสวาสดิ์)
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.

สำเนาถูกต้อง
ประทีป ปะสัน
(นายประทีป ปะสัน)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

เอกสารแนบท้าย
กำหนดการดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี ๒๕๖๔
กิจกรรม
๑. แพร่ข่าวรับสมัครสอบ
๒. กรอกใบสมัคร เลือกวันสอบ และ
เลือกศูนย์สอบ

๓. ชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบ

๔. อัปโหลด (upload) รูปถ่าย
๕. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ และพิมพ์
บัตรประจำตัวสอบ
๖. สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam)
(รอบละ ๖,๘๓๓ ที่นั่งสอบ x ๖ รอบสอบ
รวมทั้งสิ้น ๔๐,๙๙๘ ที่นั่งสอบ)

กำหนดวัน เวลา
ม.ค. ๖๔
ตั้งแต่วันที่ ๘ ม.ค. ๖๔
เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป
จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม
(กรณีที่นั่งสอบไม่เต็มจำนวน
จะปิดรับสมัครในวันที่ ๒๘ ม.ค. ๖๔)
ชำระเงินภายในเวลา ๒๒.๐๐ น.
ของวันถัดจากวันที่ยืนยันการสมัคร

ตัง้ แต่วันที่ ๑๐ ก.พ. ๖๔
ถึงวันที่ ๒ เม.ย. ๖๔
วันที่ ๑๐ ก.พ. ๖๔
ระดับปริญญาโท :
รอบสอบที่ ๑ ส. ๓ เม.ย. ๖๔
ระดับปริญญาตรี :
รอบสอบที่ ๒ อา. ๔ เม.ย. ๖๔
รอบสอบที่ ๓ จ. ๕ เม.ย. ๖๔
รอบสอบที่ ๔ อ. ๖ เม.ย. ๖๔
รอบสอบที่ ๕ พ. ๗ เม.ย. ๖๔
รอบสอบที่ ๖ พฤ. ๘ เม.ย. ๖๔

๗. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านฯ

วันที่ ๒๘ พ.ค. ๖๔

๘. พิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านฯ

วันที่ ๘ มิ.ย. ๖๔

สถานที่

- ที่เว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หรือ
https://www.ocsc.go.th หรือ
https://job.ocsc.go.th
- ที่เว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th

- ทีเ่ คาน์เตอร์ของธนาคารกรุงไทย จำกัด
(มหาชน) ทุกสาขา
- ที่เว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th เมนู
“ธนาคารกรุงไทย NETBANK”
- ทีเ่ ครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด
(มหาชน)
- ที่เว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th
- ที่เว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th

๑. สำนักงาน ก.พ.
๑๑๕ ที่นั่งสอบ
๒. มรภ.พระนคร
๕๐๐ ที่นั่งสอบ
๓. ม.เกษตรศาสตร์ ๑,๐๓๐ ที่นั่งสอบ
๔. มรภ.สวนสุนันทา ๘๙๒ ที่นั่งสอบ
๕. ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต ๓๑๐ ที่นั่งสอบ
๖. ม.แม่ฟ้าหลวง
๖๕๐ ที่นั่งสอบ
๗. มรภ.พิบูลสงคราม ๔๖๓ ที่นั่งสอบ
๘. ม.อุบลราชธานี
๔๐๐ ที่นั่งสอบ
๙. มรภ.บุรีรัมย์
๓๓๘ ที่นั่งสอบ
๑๐. มรภ.สุราษฎร์ธานี ๑,๐๐๐ ที่นั่งสอบ
๑๑. ม.วลัยลักษณ์
๕๐๐ ที่นั่งสอบ
๑๒. ม.ทักษิณ
๖๓๕ ที่นั่งสอบ
- ที่เว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หรือ
https://job.ocsc.go.th
- ที่เว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หรือ
https://job.ocsc.go.th

หมายเหตุ : กำหนดการและสถานที่สอบ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

