(สำเนา)
ประกาศสำนักงาน ก.พ.
เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไป สำหรับสวนราชการตาง ๆ
ประจำป%งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
----------------------ดวยสำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไป สำหรับผูสอบผ"านการสอบ
เพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตำแหน"ง ผูสอบผ"านการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน"ง หรือผูสอบผ"าน
การสอบเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตำแหน"งและความเหมาะสมกับตำแหน"งในการสอบแข"งขันเพื่อบรรจุ
บุคคลเขารับราชการของส"วนราชการต"าง ๆ ประจำป- งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อใหส"วนราชการสามารถสรรหา
บุคคลเขาสู"ส"วนราชการไดรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามมาตรา ๕๓ แห"งพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม
๒๕๕๖ และที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๒ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จึงประกาศรับสมัครสอบ ดังรายละเอียดต"อไปนี้
๑. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบ
๑.๑ ผู สมั ค รสอบตองเป@ น ผู สอบผ" า นการสอบเพื่ อ วั ด ความรู ความสามารถที่ ใชเฉพาะ
ตำแหน" ง ผู สอบผ" า นการสอบเพื่ อ วั ด ความเหมาะสมกั บ ตำแหน" ง หรื อ ผู สอบผ" า นการสอบเพื่ อ วั ด ความรู
ความสามารถที่ใชเฉพาะตำแหน"งและความเหมาะสมกับตำแหน"ง ในการสอบแข"งขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ
ของส"วนราชการต"าง ๆ ประจำป-งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๑.๒ ผู สมั ครสอบตองเป@ น ผู มี คุณ สมบั ติ ทั่ ว ไปและไม" มี ลั กษณะตองหามตามมาตรา ๓๖
แห"งพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย ๑
๑.๓ ผูสมัครสอบตองมีคุณ สมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน"งและระดับวุฒิ การศึ กษาตรงตาม
ประกาศรับสมัครสอบแข"งขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการของส"วนราชการ
๒. วิธีดำเนินการ
๒.๑ สำนักงาน ก.พ. จะดำเนิ นการสอบเพื่ อวัดความรูความสามารถทั่วไป สําหรับผูสอบผ"าน
การสอบตามขอ ๑.๑ ของส"วนราชการต"าง ๆ โดยเปEดรับสมัครสอบป-ละ ๑ ครั้ง หรือตามที่ ก.พ. กำหนด
๒.๒ ส"วนราชการส"งขอมูลผูสอบผ"านการสอบเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตำแหน"ง
ผูสอบผ"านการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน"ง หรือผูสอบผ"านการสอบเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใช
เฉพาะตำแหน"งและความเหมาะสมกับตำแหน"งของส"วนราชการ ใหสำนักงาน ก.พ. ก"อนวันเปEดรับสมัครตามกำหนดการ
ที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด สำหรับรายละเอียดกำหนดการสอบ ตามเอกสารแนบทาย ๒

๒
๓. การรับสมัครสอบ
๓.๑ ผู ประสงคFจ ะสมัค รสอบ สมัค รไดทางอิน เทอรFเ น็ต ตลอด ๒๔ ชั่ ว โมง ที่ เ ว็ บ ไซตF
http://job2.ocsc.go.th หั ว ขอ “การสอบภาค ก. พิเศษ สำหรับผูสอบผานของสวนราชการแลว ประจำป%
๒๕๖๓” ไม"เวนวันหยุดราชการ โดยดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ กรอกใบสมัครออนไลน:และพิมพ:แบบฟอร:มการชำระเงิน ตั้งแตวันที่
๑๐ – ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓
(๑) ผูสมั ครสอบจะตองเขาไปกรอกใบสมัครที่ เว็บไซตF http://job2.ocsc.go.th
หัวขอ “การสอบภาค ก. พิเศษ สำหรับผูสอบผานของสวนราชการแลว ประจำป% ๒๕๖๓” หัวขอย"อย “สมัครสอบ
ภาค ก. พิเศษ” ใหถูกตองและครบถวน ระบบจะกำหนดแบบฟอรFมการชำระเงินใหโดยอัตโนมัติ
(๒) ใหพิมพFแบบฟอรFมการชำระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จำนวน ๒ หนา หรือ
หากไม"มีเครื่องพิมพFในขณะนั้น ใหบันทึกขอมูลเก็บไวในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกขอมูล
ในกรณีที่แบบฟอรFมการชำระเงินสูญ หาย หรือกรอกใบสมัครแลวแต"ยั ง
ไม"ไดพิมพFแบบฟอรFมการชำระเงิน ผูสมัครสอบสามารถเขาไปคนหาแบบฟอรFมการชำระเงินที่เว็บไซตFดังกล"าว
โดยเขาไปที่หัวขอย"อย “คนหาแบบฟอร:มการชำระเงิน” กรอกเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก และสั่งพิมพFใหม"ได
ขั้ นตอนที่ ๒ ชำระเงิ น ค าธรรมเนี ย มในการสมั ค รสอบ ตั้ งแต วั น ที่ ๑๐ – ๓๑
มกราคม ๒๕๖๓ ผูสมัครสอบสามารถชำระเงินค"าธรรมเนียมในการสมัครสอบได ๓ ช"องทาง คือ
(๑) การชำระเงินผ"า น เคานFเตอรFธนาคารกรุ งไทย จำกัด (มหาชน)
ผูสมัครสอบนำแบบฟอรFมการชำระเงินตามขอ ๓.๑ ขั้นตอนที่ ๑(๒) ไปชำระ
ค"าธรรมเนียมในการสมัครสอบที่เคานFเตอรFธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในวันและ
เวลาทำการของธนาคาร และใหเก็บหลักฐานการชำระเงินไวดวย ทั้งนี้ ผูสมัครสอบตองตรวจสอบความถูกตองของ
ขอมูลในหลักฐานการชำระเงิน หากพบว"าไม"ถูกตองใหรีบติดต"อธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาที่ชำระเงิน
ภายใน ๒๔ ชั่วโมง หลังจากที่ชำระเงินแลว
(๒) การชำระเงินผ"านทางระบบอินเทอรFเน็ต ผ"าน KTB NETBANK
ผูสมัครสอบจะตองมีบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และ
ไดลงทะเบียน (Register) ขอใชบริการ KTB NETBANK แลว สามารถชำระเงินผ"านทางเว็บไซดF http://job2.ocsc.go.th
หัว ขอ “การสอบภาค ก. พิเ ศษ สำหรับ ผู สอบผ านของส วนราชการแลว ประจำป% ๒๕๖๓” โดยเขาไปที่
หัว ขอย"อ ย “ธนาคารกรุง ไทย NETBANK” และปฏิ บัติ ต ามขั้น ตอนที ่ร ะบบกำหนดไว โดยตองชำระเงิ น
ภายในเวลา ๐๘.๓๐ - ๒๒.๐๐ น. ของวัน ตามที่ส ำนักงาน ก.พ. กำหนด และใหพิ มพF หนายืน ยั นการชำระเงิน
จากเว็ บ ไซตF เ ก็ บ ไวเป@นหลักฐานดวย

๓
(๓) การชำระเงินผ"านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ผู สมั ครสอบที่ มี บั ตร ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกั ด (มหาชน) สามารถ
ชำระเงินผ"านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยนำแบบฟอรFมการชำระเงิน ตามขอ ๓.๑
ขั้น ตอนที่ ๑ (๒) ไปทำรายการชำระเงิน ผ"า นเครื่อ ง ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยเลือ ก
ประเภทบริ ก าร “บริการอื่น ๆ” เลื อก “ชำระค"าบริการ/เติมเงินมือถือ” เลื อก “สาธารณู ปโภค/อื่น ๆ” และเลือก
“สำนักงาน ก.พ. (OCSC)” โดยตองชำระเงิน ภายในเวลา ๐๘.๓๐ - ๒๒.๐๐ น. ของวัน ตามที่ สำนักงาน ก.พ.
กำหนด และใหเก็บหลักฐานการชำระเงิน (Slip) ไวเป@นหลักฐานดวย
ทั้งนี้ ค"าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน ๒๘๐ บาท ประกอบดวย ค"าธรรมเนียมสอบ
จำนวน ๒๕๐ บาท และค"าธรรมเนียมธนาคาร รวมค"าบริการทางอินเทอรFเน็ต จำนวน ๓๐ บาท โดยค"าธรรมเนียม
ดังกล"าว จะไม"จ"ายคืนใหไม"ว"ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
การสมั ครสอบจะเสร็จสิ้นสมบู รณ: ตอเมื่อผูสมั ครสอบไดชำระเงินคาธรรมเนี ยมในการ
สมัครสอบเรียบรอยแลว
ขั้นตอนที่ ๓ ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ
หลัง จากที่ไดชำระเงิน ค" า ธรรมเนีย มในการสมัค รสอบไปแลว ๒ วั น ทำการ
ใหผูสมัครสอบเขาไปที่เว็บไซตF http://job2.ocsc.go.th หัวขอ “การสอบภาค ก. พิเศษ สำหรับผูสอบผานของ
สวนราชการแลว ประจำป% ๒๕๖๓” หัวขอย"อย “ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ” และกรอกเลขประจำตัว
ประชาชน ๑๓ หลัก เพื่อตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ
ขั้นตอนที่ ๔ อัปโหลด (upload) รูปถาย
เมื่อปEดรับสมัครสอบแลว ใหผูสมัครสอบเขาไปที่เว็บไซตF http://job2.ocsc.go.th
หัวขอ “การสอบภาค ก. พิเศษ สำหรับผูสอบผานของสวนราชการแลว ประจำป% ๒๕๖๓” หัวขอย"อย “อัปโหลด
(upload) รูป ถ าย” โดยกรอกเลขประจำตัว ประชาชน ๑๓ หลัก เพื่อ อัป โหลด (upload) รูป ถ"า ยหนาตรง
ไม"ส วมหมวก ไม" ส วมแว"น ตาดำ ถ"า ยไวไม"เ กิน ๖ เดือ น ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ ้ว (ประเภทของไฟลFเ ป@ น .JPG
ความละเอียดประมาณ ๔๐ – ๑๐๐ KB)
รูปถ ายที่อัป โหลดจะปรากฏบนบัต รประจำตัวสอบ และหนังสือรับ รองผล
การสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.
กรณี ที่ ผู สมั ค รสอบไม ไดอั ป โหลด (upload) รู ป ถ าย จะไม สามารถพิ ม พ:
บัตรประจำตัวสอบไดและจะไมไดรับอนุญาตใหเขาหองสอบ

๔
ขั้นตอนที่ ๕ ตรวจสอบรายชื่อผูสมัครสอบ
เมื่อ สำนัก งาน ก.พ. ประกาศรายชื่อผู สมัค รสอบแลว ใหผู สมัครสอบเขาไป
ที่เว็บไซตF http://job2.ocsc.go.th หัวขอ “การสอบภาค ก. พิเศษ สำหรับผูสอบผานของสวนราชการแลว
ประจำป% ๒๕๖๓” หัวขอย"อย“คนหารายชื่อผูสมัครสอบ”
กรณีผูสมัครสอบไดดำเนินการสมัครสอบและชำระเงินค"าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
ภายในวั น เวลาที่ ก ำหนด แต" ไม" มี ชื่ อ ในประกาศสำนั ก งาน ก.พ. ผู สมั ค รสอบจะตองนำหลั ก ฐานการชำระ
ค"าธรรมเนียมในการสมัครสอบและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไปยื่นต"อเจาหนาที่ภายในวันที่กำหนด ซึ่งหาก
ตรวจสอบความถูกตองแลว จะประกาศรายชื่อเพิ่มเติมต"อไป
ขั้นตอนที่ ๖ พิมพ:บัตรประจำตัวสอบ
เมื่อสำนักงาน ก.พ. ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบแลว ใหผูสมัครสอบ
เขาไปที่เว็บไซตF http://job2.ocsc.go.th หัวขอ “การสอบภาค ก. พิเศษ สำหรับผูสอบผานของสวนราชการแลว
ประจำป% ๒๕๖๓” หั ว ขอย" อ ย“คนหาสถานที่ ส อบและพิ ม พ: บั ต รประจำตั ว สอบ” โดยกรอกเลขประจำตั ว
ประชาชน ๑๓ หลัก เพื่อพิมพFบัตรประจำตัวสอบ พรอมลงลายมือชื่อ
ทั้ งนี้ บั ต รประจำตั ว สอบถื อเปP น เอกสารสำคั ญ ที่ ต องนำไปแสดงตนเพื่ อใช
ในการเขาหองสอบ หากไมมีบัตรประจำตัวสอบจะไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบ และแมวามีบัตรประจำตัวสอบ
แตหากรูปถายที่ปรากฎบนบัตรประจำตัวสอบไมเปPนไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไวในขั้นตอนที่ ๔ ใหถือเปPนความบกพรอง
ของผูสมัครสอบ และจะไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบเชนเดียวกัน
๓.๒ ผูสมัครสอบที่มีความพิการทางการมองเห็น ทางการไดยินหรือการสื่อความหมาย
หรือทางการเคลื่อนไหวหรือ ทางร"า งกาย ตามประกาศกระทรวงการพัฒ นาสังคมและความมั่น คงของมนุษยF
ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑFความพิการ และที่แกไขเพิ่มเติม สำนักงาน ก.พ. จะพยายามจัดหา
สิ่งอำนวยความสะดวกใหในวันสอบตามที่ผูสมัครสอบแจงไวในใบสมัครสอบ หรือตามที่สำนักงาน ก.พ. เห็นสมควร
๔. เงื่อนไขการสมัครสอบ
๔.๑ ผูสมัครสอบจะสมัครสอบผ"านทางอินเทอรFเน็ตไดเพียงครั้งเดียวเท"านั้น
๔.๒ ผูสมัครสอบเลือกสมัครสอบไดเพียง ๑ ระดับวุฒิการศึกษา เมื่อชำระค"าธรรมเนียมในการ
สมัครสอบแลว จะไม"สามารถเปลี่ยนแปลงแกไขขอมูลการสมัครสอบได
๔.๓ ผูสมัครสอบที่สอบผ"านการวัดความรูความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับวุฒิ
การศึกษาใดแลว จะไม"สามารถสมัครสอบในระดับวุฒิการศึกษาเดียวกัน หรือต่ำกว"าได ทั้งนี้ ผูสมัครสอบสามารถ
ตรวจสอบขอมู ล การสอบผ" า นการวั ด ความรู ความสามารถทั่ ว ไปของสำนั ก งาน ก.พ. ไดทางเว็ บ ไซตF
http://job2.ocsc.go.th หัวขอ “ตรวจสอบขอมูลผูสอบผ"านการวัดความรูความสามารถทั่วไป”
๔.๔ การกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ เป@นไปตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด

๕
๔.๕ การสมั ครสอบตามขั้น ตอนขางตน ถือว"า ผู สมัครสอบเป@น ผู ลงลายมือชื่อ และรับ รอง
ความถูกตองของขอมูลดังกล"าว ตามพระราชบัญญัติว"าดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอกนิกสF พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แกไข
เพิ่มเติม ดังนั้น หากผูสมัครสอบจงใจกรอกขอมูลอันเป@นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจงความเท็จต"อเจาพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗
๔.๖ ผูสมัครสอบตองรับผิ ดชอบในการรับรองตนเองว"าเป@ นผูสำเร็จการศึ กษาตามประกาศ
รับ สมั ค รสอบของส" ว นราชการที่ ป ระกาศรั บ สมั ครสอบแข" งขั น เพื่ อ บรรจุ บุ ค คลเขารั บ ราชการและตองกรอก
รายละเอียดต"าง ๆ ใหถูกตองครบถวนตรงตามความเป@ นจริง ในกรณี ที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครสอบ
สำนักงาน ก.พ. จะถือว"าผูสมัครสอบเป@นผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบมาตั้งแต"ตน
๕. การประกาศรายชื่อผูสมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
๕.๑ สำนั กงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่ อผูสมั ครสอบในวัน ที่ ๑๒ กุ มภาพั น ธF ๒๕๖๓ ทาง
เว็ บ ไซตF http://job2.ocsc.go.th หั ว ขอ “การสอบภาค ก. พิ เศษ สำหรั บผู สอบผ านของส วนราชการแลว
ประจำป% ๒๕๖๓” หัวขอย"อย “ประกาศรายชื่อผูสมัครสอบ” และ
๕.๒ สำนักงาน ก.พ. จะประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธF ๒๕๖๓ ทางเว็บไซตF http://job2.ocsc.go.th หัวขอ “การสอบภาค ก. พิ เศษ สำหรับ
ผูสอบผานของสวนราชการแลว ประจำป% ๒๕๖๓” หัวขอย"อย “ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และ
ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ” หรือ “คนหาสถานที่สอบและพิมพ:บัตรประจำตัวสอบ”
ทั้งนี้ กำหนดการ ขั้นตอน และระยะเวลาการดำเนินการอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
๖. หลักสูตรและวิธีการสอบ
ทดสอบเพื่อ วัด ความรู ความสามารถทั่ว ไป (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) โดยวิธีการสอบ
ขอเขียน ดังต"อไปนี้
๖.๑ วิ ชาความสามารถในการคิ ดวิ เคราะหF (คะแนนเต็ ม ๑๐๐ คะแนน) เป@ น การทดสอบ
ความสามารถในการคิดวิเคราะหF ครอบคลุมประเด็น ดังนี้
(๑) การคิดวิเคราะหFเชิงภาษา ไดแก" การใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ความเขาใจในการ
อ"านภาษาไทย การจับใจความสำคัญ การสรุปความ การตีความจากบทความ ขอความ หรือสถานการณFต"าง ๆ
(๒) การคิดวิเคราะหFเชิงนามธรรม ไดแก" การคิดหาความสัมพันธFเชื่อมโยงคำ ขอความ
หรื อ รู ป ภาพ ตลอดจนการหาขอสรุ ป อย" า งสมเหตุ ส มผลจากขอความ สั ญ ลั กษณF รู ป ภาพ สถานการณF หรื อ
แบบจำลองต"าง ๆ และ
(๓) การคิดวิเคราะหFเชิงปริมาณ ไดแก" ความเขาใจ ความคิดรวบยอด และแกปvญ หา
ทางคณิตศาสตรFเบื้องตน การเปรียบเทียบและวิเคราะหFเชิงปริมาณ ตลอดจนการประเมินความเพียงพอของขอมูล

๖
๖.๒ วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) เป@ นการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษเพื่ อวัด
ความเขาใจในหลักการสื่อสาร โดยใชศัพทF สำนวน โครงสรางประโยคที่เหมาะสมทั้งในเชิงความหมายและบริบท
แสดงถึงความสามารถในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การวัดความสามารถดานการอ"าน โดยทดสอบการทำความเขาใจ
ในสาระของขอความหรือบทความ และการวัดความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษในระดับเบื้องตน
๖.๓ วิชาความรูและลักษณะการเป@นขาราชการที่ดี (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) เป@นการทดสอบ
ความรูที่เป@นพื้นฐานของการเป@นขาราชการที่ดี ความรูดังกล"าวไดแก" ระเบียบบริหารราชการแผ"นดิน หลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง หนาที่และความรับผิดในการปฏิบัติหนาที่ราชการ ตลอดจนเจตคติ
และจริยธรรมสำหรบขาราชการ
๗. เกณฑ:การสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไป
ระดับต่ำกว"าปริญญาตรีและปริญญาตรี
ผูที่จะถือว"าเป@นผูสอบผ"านการวัดความรูความสามารถทั่วไปตองเป@นผูสอบวิชาความสามารถ
ในการคิดวิเคราะหF ไดคะแนนรวมไม"ต่ำกว"ารอยละ ๖๐ วิชาภาษาอังกฤษ ตองไดคะแนนไม"ต่ำกว"ารอยละ ๕๐ และ
วิชาความรูและลักษณะการเป@นขาราชการที่ดี ตองไดคะแนนไม"ต่ำกว"ารอยละ ๖๐
ระดับปริญญาโท
ผูที่จะถือว"าเป@นผูสอบผ"านการวัดความรูความสามารถทั่วไปตองเป@นผูสอบวิชาความสามารถ
ในการคิดวิเคราะหF ไดคะแนนรวมไม"ต่ำกว"ารอยละ ๖๕ วิชาภาษาอังกฤษ ตองไดคะแนนไม"ต่ำกว"ารอยละ ๕๐ และ
วิชาความรูและลักษณะการเป@นขาราชการที่ดี ตองไดคะแนนไม"ต่ำกว"ารอยละ ๖๐
ผูเขาสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไปที่มีหลักฐานรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
ที่ยังไม"หมดอายุการรับรองผลการทดสอบจาก TOEFL (ไม"รวม TOEFL ITP) TOEIC IELTS CU-TEP และ TU-GET
และไดคะแนนไม"ต่ำกว"ารอยละ ๕๐ ของการทดสอบนั้น ๆ ตามรายละเอียดเงื่อนไขผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
(เอกสารแนบทาย ๓) ใหถือเสมือนว"าเป@นผูสอบผ"านวิชาภาษาอังกฤษในการสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไป
ในครั้งนี้ดวย โดยใหยื่นผลการทดสอบดังกล"าวต"อเจาหนาที่ในวัน และเวลาสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไป
และจะตองนั่งอยูในหองสอบจนกวาจะหมดเวลาสอบ
๘. หนังสือรับรองผลการสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.
สำนั ก งาน ก.พ. จะประกาศรายชื่ อ ผู สอบผ" า นการวั ด ความรู ความสามารถทั่ ว ไปสำหรั บ
ส"วนราชการต"าง ๆ ประจำป-งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ทางเว็บไซตF http://job2.ocsc.go.th
ผูสอบผ"านสามารถพิมพFหนังสือรับรองผลการสอบผ"านการวัดความรูความสามารถทั่วไปของ
สำนักงาน ก.พ. ไดทางเว็บไซตF http://job2.ocsc.go.th และ http://job.ocsc.go.th หัวขอ “พิมพFหนังสือรับรอง
ผลการสอบผ"านการวัดความรูความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.” โดยกรอกเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก
พรอม password เพื่อยืนยันสถานะผูสอบผ"าน

๗
ทั้ง นี้ ผูสอบผานสามารถพิมพ:หนังสือรับรองผลการสอบผานการวัดความรูความสามารถ
ทั่วไปของสำนั ก งาน ก.พ. ได ภายหลัง จากที ่ ส วนราชการไดแจงผลการตรวจสอบคุณ สมบัต ิว าเปP น ผู มี
คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบของสวนราชการมาใหสำนักงาน ก.พ. ทราบแลว
๙. การนำหนังสือรับรองผลการสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.
ไปใชในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการของสวนราชการตาง ๆ
๙.๑ หนังสือรับรองผลการสอบผ"านการวัดความรูความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.
สามารถใชไดตลอดไป เวนแต" ก.พ. จะกำหนดเป@นอย"างอื่น
๙.๒ หนังสือรับรองผลการสอบผ"านการวัดความรูความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.
ในระดับวุฒิการศึกษาที่สูงกว"าสามารถนำไปใชในการสอบแข"งขันในระดับวุฒิการศึกษาที่ต่ำกว"าได
๙.๓ ผลการสอบถือเป@นโมฆะ เมื่อ
(๑) เลขประจำตัวประชาชนของผูสอบผ"านการวัดความรูความสามารถทั่วไปไม"ตรงกับ
เลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง
(๒) ผูสอบผ"านยังไม"สำเร็จการศึกษา
(๓) ผูสอบผ"านมีคุณสมบัตไิ ม"ตรงตามประกาศรับสมัครสอบของส"วนราชการ
(๔) ผูสอบผ"านเป@นผูกระทำการทุจริตในการสอบเขารับราชการ
๙.๔ ผูสอบผ"านสามารถนำหนัง สือ รับ รองผลการสอบผ"า นการวัด ความรู ความสามารถ
ทั่ว ไปของสำนักงาน ก.พ. ไปใชกับส"วนราชการที่ประกาศรับสมัครสอบแข"งขันเพื่อบรรจุและแต"งตั้งบุคคลเขารับ
ราชการ โดยตองมีคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัครสอบของส"วนราชการนั้นในครั้งนั้นดวย
๑๐. การขอดูผลคะแนนสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไป
๑๐.๑ ผูสมัครสอบสามารถดูผลคะแนนสอบไดทางเว็บไซตF http://job2.ocsc.go.th หัวขอ
“การสอบภาค ก. พิเศษ สำหรับผูสอบผานของสวนราชการแลว ประจำป% ๒๕๖๓” หัวขอย"อย “ดูผลคะแนนสอบ”
โดยกรอกเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก พรอม password เพื่อยืนยันสถานะผูสมัครสอบ
๑๐.๒ การประกาศรายชื่อผูสอบผ"านการวัดความรูความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.
ใหถื อเป@ นที่ สุ ด ผู สอบไม" มีสิ ทธิขอใหทบทวนแต" ประการใด กรณี ที่ มีขอสงสั ยเกี่ ยวกั บผลการสอบ สามารถติ ดต" อ
สอบถามไดภายใน ๙๐ วัน นับ จากวัน ที่ป ระกาศรายชื่อผู สอบผ"า นการวัดความรูความสามารถทั่ว ไป สำหรั บ
ส"วนราชการต"าง ๆ ประจำป-งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
(ลงชื่อ)
สำเนาถูกตอง
ปรียานุช เรืองแจ"ม
(นางสาวปรียานุช เรืองแจ"ม)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

ปEยวัฒนF ศิวรักษF
(นายปEยวัฒนF ศิวรักษF)
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.

