
(สำเนา) 
                                                         

ประกาศสำนักงาน ก.พ. 

เรื่อง  รับสมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถท่ัวไป สำหรับส วนราชการต าง ๆ 
ประจำป%งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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

  ด�วยสำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถท่ัวไป สำหรับผู�สอบผ"านการสอบ
เพ่ือวัดความรู�ความสามารถท่ีใช�เฉพาะตำแหน"ง ผู�สอบผ"านการสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตำแหน"ง หรือผู�สอบผ"าน
การสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถท่ีใช�เฉพาะตำแหน"งและความเหมาะสมกับตำแหน"งในการสอบแข"งขันเพ่ือบรรจุ
บุคคลเข�ารับราชการของส"วนราชการต"าง ๆ ประจำป-งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือให�ส"วนราชการสามารถสรรหา
บุคคลเข�าสู"ส"วนราชการได�รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามมาตรา ๕๓ แห"งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข�าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันท่ี ๑๑ ธันวาคม 
๒๕๕๖ และท่ี นร ๑๐๐๔/ว ๑๒ ลงวันท่ี ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จึงประกาศรับสมัครสอบ ดังรายละเอียดต"อไปนี้ 

 ๑.  คุณสมบัติของผู�มีสิทธิสมัครสอบ 
  ๑.๑  ผู�สมัครสอบต�องเป@นผู�สอบผ"านการสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถท่ีใช�เฉพาะ
ตำแหน"ง ผู�สอบผ"านการสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตำแหน"ง หรือผู�สอบผ"านการสอบเพ่ือวัดความรู�
ความสามารถท่ีใช�เฉพาะตำแหน"งและความเหมาะสมกับตำแหน"ง ในการสอบแข"งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข�ารับราชการ
ของส"วนราชการต"าง ๆ ประจำป-งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
  ๑.๒ ผู�สมัครสอบต�องเป@นผู�มีคุณสมบัติท่ัวไปและไม"มีลักษณะต�องห�ามตามมาตรา ๓๖   
แห"งพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ รายละเอียดตามเอกสารแนบท�าย ๑  
                           ๑.๓ ผู�สมัครสอบต�องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน"งและระดับวุฒิการศึกษาตรงตาม
ประกาศรับสมัครสอบแข"งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข�ารับราชการของส"วนราชการ  

 ๒. วิธีดำเนินการ  
        ๒.๑  สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถท่ัวไป สําหรับผู�สอบผ"าน 
การสอบตามข�อ ๑.๑  ของส"วนราชการต"าง ๆ โดยเปEดรับสมัครสอบป-ละ ๑ ครั้ง หรือตามท่ี ก.พ. กำหนด  
       ๒.๒ ส"วนราชการส"งข�อมูลผู�สอบผ"านการสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถท่ีใช�เฉพาะตำแหน"ง 
ผู�สอบผ"านการสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตำแหน"ง หรือผู�สอบผ"านการสอบเพื่อวัดความรู�ความสามารถที่ใช�
เฉพาะตำแหน"งและความเหมาะสมกับตำแหน"งของส"วนราชการ ให�สำนักงาน ก.พ. ก"อนวันเปEดรับสมัครตามกำหนดการ
ท่ีสำนักงาน ก.พ. กำหนด สำหรับรายละเอียดกำหนดการสอบ ตามเอกสารแนบท�าย ๒ 
 



๒ 
 

 ๓.  การรับสมัครสอบ 
  ๓.๑  ผู�ประสงคFจะสมัครสอบ สมัครได�ทางอินเทอรFเน็ต ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ที่เว็บไซตF 
http://job2.ocsc.go.th หัวข�อ “การสอบภาค ก. พิเศษ สำหรับผู�สอบผ านของส วนราชการแล�ว ประจำป% 
๒๕๖๓” ไม"เว�นวันหยุดราชการ โดยดำเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

     ข้ันตอนท่ี ๑  กรอกใบสมัครออนไลน:และพิมพ:แบบฟอร:มการชำระเงิน ตั้งแต วันท่ี  
๑๐ – ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓   
                        (๑)  ผู�สมัครสอบจะต�องเข�าไปกรอกใบสมัครท่ีเว็บไซตF http://job2.ocsc.go.th  
หัวข�อ “การสอบภาค ก. พิเศษ สำหรับผู�สอบผ านของส วนราชการแล�ว ประจำป% ๒๕๖๓” หัวข�อย"อย “สมัครสอบ
ภาค ก. พิเศษ” ให�ถูกต�องและครบถ�วน ระบบจะกำหนดแบบฟอรFมการชำระเงินให�โดยอัตโนมัติ  
                           (๒)  ให�พิมพFแบบฟอรFมการชำระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จำนวน ๒ หน�า หรือ 
หากไม"มีเครื่องพิมพFในขณะนั้น ให�บันทึกข�อมูลเก็บไว�ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข�อมูล  
      ในกรณีท่ีแบบฟอรFมการชำระเงินสูญหาย หรือกรอกใบสมัครแล�วแต"ยัง
ไม"ได�พิมพFแบบฟอรFมการชำระเงิน ผู�สมัครสอบสามารถเข�าไปค�นหาแบบฟอรFมการชำระเงินท่ีเว็บไซตFดังกล"าว 
โดยเข�าไปท่ีหัวข�อย"อย “ค�นหาแบบฟอร:มการชำระเงิน” กรอกเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก และสั่งพิมพFใหม"ได�  

                           ข้ันตอนท่ี ๒ ชำระเงินค าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ตั้งแต วันท่ี ๑๐ – ๓๑ 
มกราคม ๒๕๖๓ ผู�สมัครสอบสามารถชำระเงินค"าธรรมเนียมในการสมัครสอบได� ๓ ช"องทาง คือ                   
     (๑) การชำระเงินผ"าน เคานFเตอรFธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  
                                             ผู�สมัครสอบนำแบบฟอรFมการชำระเงินตามข�อ ๓.๑ ข้ันตอนท่ี ๑(๒) ไปชำระ
ค"าธรรมเนียมในการสมัครสอบท่ีเคานFเตอรFธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาท่ัวประเทศ ภายในวันและ
เวลาทำการของธนาคาร และให�เก็บหลักฐานการชำระเงินไว�ด�วย ท้ังนี้ ผู�สมัครสอบต�องตรวจสอบความถูกต�องของ
ข�อมูลในหลักฐานการชำระเงิน หากพบว"าไม"ถูกต�องให�รีบติดต"อธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่ีชำระเงิน
ภายใน ๒๔ ชั่วโมง หลังจากท่ีชำระเงินแล�ว 

(๒) การชำระเงินผ"านทางระบบอินเทอรFเน็ต ผ"าน KTB NETBANK  
 ผู�สมัครสอบจะต�องมีบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  และ

ได�ลงทะเบียน (Register) ขอใช�บริการ KTB NETBANK แล�ว สามารถชำระเงินผ"านทางเว็บไซดF  http://job2.ocsc.go.th  
หัวข�อ “การสอบภาค ก. พิเศษ สำหรับผู�สอบผ านของส วนราชการแล�ว ประจำป% ๒๕๖๓” โดยเข�าไปที่
หัวข�อย"อย “ธนาคารกรุงไทย NETBANK” และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบบกำหนดไว� โดยต�องชำระเงิน
ภายในเวลา ๐๘.๓๐ - ๒๒.๐๐ น. ของวันตามท่ีสำนักงาน ก.พ. กำหนด และให�พิมพFหน�ายืนยันการชำระเงิน 
จากเว็บไซตFเก็บไว�เป@นหลักฐานด�วย 

 
 



๓ 
 

(๓) การชำระเงินผ"านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
      ผู�สมัครสอบท่ีมีบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สามารถ

ชำระเงินผ"านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  โดยนำแบบฟอรFมการชำระเงิน ตามข�อ ๓.๑ 
ขั้นตอนที่ ๑ (๒) ไปทำรายการชำระเงินผ"านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  โดยเลือก
ประเภทบริการ “บริการอ่ืน ๆ” เลือก “ชำระค"าบริการ/เติมเงินมือถือ” เลือก “สาธารณูปโภค/อ่ืน ๆ” และเลือก 
“สำนักงาน ก.พ. (OCSC)”  โดยต�องชำระเงินภายในเวลา ๐๘.๓๐ - ๒๒.๐๐ น. ของวันตามท่ีสำนักงาน ก.พ. 
กำหนด และให�เก็บหลักฐานการชำระเงิน (Slip) ไว�เป@นหลักฐานด�วย 

  ท้ังนี้ ค"าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน ๒๘๐ บาท ประกอบด�วย ค"าธรรมเนียมสอบ 
จำนวน ๒๕๐ บาท และค"าธรรมเนียมธนาคาร รวมค"าบริการทางอินเทอรFเน็ต จำนวน ๓๐ บาท  โดยค"าธรรมเนียม
ดังกล"าว จะไม"จ"ายคืนให�ไม"ว"ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 

                          การสมัครสอบจะเสร็จส้ินสมบูรณ:ต อเม่ือผู�สมัครสอบได�ชำระเงินค าธรรมเนียมในการ
สมัครสอบเรียบร�อยแล�ว 
   ข้ันตอนท่ี ๓ ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ  

   หลังจากที่ได�ชำระเงินค"าธรรมเนียมในการสมัครสอบไปแล�ว ๒ วันทำการ  
ให�ผู�สมัครสอบเข�าไปท่ีเว็บไซตF http://job2.ocsc.go.th  หัวข�อ “การสอบภาค ก. พิเศษ สำหรับผู�สอบผ านของ
ส วนราชการแล�ว ประจำป% ๒๕๖๓” หัวข�อย"อย “ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ” และกรอกเลขประจำตัว
ประชาชน ๑๓ หลัก เพ่ือตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ 

   ข้ันตอนท่ี ๔ อัปโหลด (upload) รูปถ าย  
   เม่ือปEดรับสมัครสอบแล�ว ให�ผู�สมัครสอบเข�าไปท่ีเว็บไซตF http://job2.ocsc.go.th  

หัวข�อ “การสอบภาค ก. พิเศษ สำหรับผู�สอบผ านของส วนราชการแล�ว ประจำป% ๒๕๖๓” หัวข�อย"อย “อัปโหลด 
(upload) รูปถ าย” โดยกรอกเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก เพื่ออัปโหลด (upload) รูปถ"ายหน�าตรง 
ไม"สวมหมวก ไม"สวมแว"นตาดำ ถ"ายไว�ไม"เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ ้ว (ประเภทของไฟลFเป@น .JPG  
ความละเอียดประมาณ ๔๐ – ๑๐๐ KB)  

             รูปถ ายที่อัปโหลดจะปรากฏบนบัตรประจำตัวสอบ และหนังสือรับรองผล
การสอบผ านการวัดความรู�ความสามารถท่ัวไปของสำนักงาน ก.พ. 

             กรณีที่ผู�สมัครสอบไม ได�อัปโหลด (upload) รูปถ าย จะไม สามารถพิมพ:
บัตรประจำตัวสอบได�และจะไม ได�รับอนุญาตให�เข�าห�องสอบ 
 
 
 



๔ 
 

   ข้ันตอนท่ี ๕ ตรวจสอบรายช่ือผู�สมัครสอบ  
   เมื่อสำนักงาน ก.พ. ประกาศรายชื่อผู�สมัครสอบแล�ว ให�ผู�สมัครสอบเข�าไป

ท่ีเว็บไซตF http://job2.ocsc.go.th  หัวข�อ “การสอบภาค ก. พิเศษ สำหรับผู�สอบผ านของส วนราชการแล�ว 
ประจำป% ๒๕๖๓” หัวข�อย"อย“ค�นหารายช่ือผู�สมัครสอบ”  

             กรณีผู�สมัครสอบได�ดำเนินการสมัครสอบและชำระเงินค"าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
ภายในวัน เวลาท่ีกำหนด แต"ไม"มีชื่อในประกาศสำนักงาน ก.พ. ผู�สมัครสอบจะต�องนำหลักฐานการชำระ
ค"าธรรมเนียมในการสมัครสอบและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไปยื่นต"อเจ�าหน�าท่ีภายในวันท่ีกำหนด ซ่ึงหาก
ตรวจสอบความถูกต�องแล�ว จะประกาศรายชื่อเพ่ิมเติมต"อไป 
   ข้ันตอนท่ี ๖ พิมพ:บัตรประจำตัวสอบ  

   เม่ือสำนักงาน ก.พ. ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานท่ีสอบแล�ว ให�ผู�สมัครสอบ
เข�าไปท่ีเว็บไซตF http://job2.ocsc.go.th  หัวข�อ “การสอบภาค ก. พิเศษ สำหรับผู�สอบผ านของส วนราชการแล�ว 
ประจำป% ๒๕๖๓” หัวข�อย"อย“ค�นหาสถานท่ีสอบและพิมพ:บัตรประจำตัวสอบ” โดยกรอกเลขประจำตัว
ประชาชน ๑๓ หลัก เพ่ือพิมพFบัตรประจำตัวสอบ พร�อมลงลายมือชื่อ  

             ท้ังนี้ บัตรประจำตัวสอบถือเปPนเอกสารสำคัญท่ีต�องนำไปแสดงตนเพ่ือใช� 
ในการเข�าห�องสอบ หากไม มีบัตรประจำตัวสอบจะไม ได�รับอนุญาตให�เข�าสอบ และแม�ว ามีบัตรประจำตัวสอบ
แต หากรูปถ ายท่ีปรากฎบนบัตรประจำตัวสอบไม เปPนไปตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไว�ในข้ันตอนท่ี ๔ ให�ถือเปPนความบกพร อง
ของผู�สมัครสอบ และจะไม ได�รับอนุญาตให�เข�าสอบเช นเดียวกัน 
  ๓.๒   ผู�สมัครสอบท่ีมีความพิการทางการมองเห็น ทางการได�ยินหรือการสื่อความหมาย 
หรือทางการเคลื่อนไหวหรือทางร"างกาย ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยF 
ลงวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑFความพิการ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม สำนักงาน ก.พ. จะพยายามจัดหา
สิ่งอำนวยความสะดวกให�ในวันสอบตามท่ีผู�สมัครสอบแจ�งไว�ในใบสมัครสอบ หรือตามท่ีสำนักงาน ก.พ. เห็นสมควร 

 ๔. เง่ือนไขการสมัครสอบ 
๔.๑ ผู�สมัครสอบจะสมัครสอบผ"านทางอินเทอรFเน็ตได�เพียงครั้งเดียวเท"านั้น 
๔.๒ ผู�สมัครสอบเลือกสมัครสอบได�เพียง ๑ ระดับวุฒิการศึกษา เม่ือชำระค"าธรรมเนียมในการ

สมัครสอบแล�ว จะไม"สามารถเปลี่ยนแปลงแก�ไขข�อมูลการสมัครสอบได� 
๔.๓ ผู�สมัครสอบท่ีสอบผ"านการวัดความรู�ความสามารถท่ัวไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับวุฒิ

การศึกษาใดแล�ว จะไม"สามารถสมัครสอบในระดับวุฒิการศึกษาเดียวกัน หรือต่ำกว"าได� ท้ังนี้ ผู�สมัครสอบสามารถ
ตรวจสอบข�อมูลการสอบผ"านการวัดความรู�ความสามารถท่ัวไปของสำนักงาน ก.พ . ได�ทางเว็บไซตF  
http://job2.ocsc.go.th หัวข�อ “ตรวจสอบข�อมูลผู�สอบผ"านการวัดความรู�ความสามารถท่ัวไป” 

๔.๔ การกำหนดวัน เวลา และสถานท่ีสอบ เป@นไปตามท่ีสำนักงาน ก.พ. กำหนด 



๕ 
 

                        ๔.๕ การสมัครสอบตามขั้นตอนข�างต�น ถือว"าผู�สมัครสอบเป@นผู�ลงลายมือชื่อ และรับรอง
ความถูกต�องของข�อมูลดังกล"าว ตามพระราชบัญญัติว"าด�วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอกนิกสF พ.ศ. ๒๕๔๔ และท่ีแก�ไข
เพิ่มเติม ดังนั้น หากผู�สมัครสอบจงใจกรอกข�อมูลอันเป@นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ�งความเท็จต"อเจ�าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗ 
                        ๔.๖ ผู�สมัครสอบต�องรับผิดชอบในการรับรองตนเองว"าเป@นผู�สำเร็จการศึกษาตามประกาศ 
รับสมัครสอบของส"วนราชการท่ีประกาศรับสมัครสอบแข"งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข�ารับราชการและต�องกรอก
รายละเอียดต"าง ๆ ให�ถูกต�องครบถ�วนตรงตามความเป@นจริง ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู�สมัครสอบ 
สำนักงาน ก.พ. จะถือว"าผู�สมัครสอบเป@นผู�ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบมาต้ังแต"ต�น 

 ๕. การประกาศรายช่ือผู�สมัครสอบ วัน เวลา สถานท่ีสอบ และระเบียบเก่ียวกับการสอบ 
      ๕.๑ สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผู�สมัครสอบในวันท่ี ๑๒ กุมภาพันธF ๒๕๖๓ ทาง
เว็บไซตF  http://job2.ocsc.go.th หัวข�อ “การสอบภาค ก. พิเศษ สำหรับผู�สอบผ านของส วนราชการแล�ว 
ประจำป% ๒๕๖๓” หัวข�อย"อย “ประกาศรายช่ือผู�สมัครสอบ” และ 
      ๕.๒ สำนักงาน ก.พ. จะประกาศกำหนดวัน เวลา สถานท่ีสอบ และระเบียบเก่ียวกับการสอบ 
ในวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธF ๒๕๖๓ ทางเว็บไซตF  http://job2.ocsc.go.th หัวข�อ “การสอบภาค ก. พิเศษ สำหรับ
ผู�สอบผ านของส วนราชการแล�ว ประจำป% ๒๕๖๓” หัวข�อย"อย “ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานท่ีสอบ และ
ระเบียบเก่ียวกับการสอบ” หรือ “ค�นหาสถานท่ีสอบและพิมพ:บัตรประจำตัวสอบ”  

  ท้ังนี้ กำหนดการ ข้ันตอน และระยะเวลาการดำเนินการอาจเปล่ียนแปลงได�ตามความเหมาะสม 

                 ๖. หลักสูตรและวิธีการสอบ 
ทดสอบเพื่อวัดความรู�ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) โดยวิธีการสอบ

ข�อเขียน ดังต"อไปนี้ 
๖ .๑  วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะหF  (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) เป@นการทดสอบ

ความสามารถในการคิดวิเคราะหF ครอบคลุมประเด็น ดังนี้ 
(๑) การคิดวิเคราะหFเชิงภาษา ได�แก" การใช�ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ความเข�าใจในการ

อ"านภาษาไทย การจับใจความสำคัญ การสรุปความ การตีความจากบทความ ข�อความ หรือสถานการณFต"าง ๆ 
(๒) การคิดวิเคราะหFเชิงนามธรรม ได�แก" การคิดหาความสัมพันธFเชื่อมโยงคำ ข�อความ 

หรือรูปภาพ ตลอดจนการหาข�อสรุปอย"างสมเหตุสมผลจากข�อความ สัญลักษณF รูปภาพ สถานการณF หรือ
แบบจำลองต"าง ๆ และ 

(๓) การคิดวิเคราะหFเชิงปริมาณ ได�แก" ความเข�าใจ ความคิดรวบยอด และแก�ปvญหา
ทางคณิตศาสตรFเบื้องต�น การเปรียบเทียบและวิเคราะหFเชิงปริมาณ ตลอดจนการประเมินความเพียงพอของข�อมูล 

 



๖ 
 

๖.๒ วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) เป@นการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือวัด
ความเข�าใจในหลักการสื่อสาร โดยใช�ศัพทF สำนวน โครงสร�างประโยคท่ีเหมาะสมท้ังในเชิงความหมายและบริบท 
แสดงถึงความสามารถในการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ การวัดความสามารถด�านการอ"าน โดยทดสอบการทำความเข�าใจ
ในสาระของข�อความหรือบทความ และการวัดความสามารถด�านการเขียนภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต�น 

๖.๓ วิชาความรู�และลักษณะการเป@นข�าราชการท่ีดี (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) เป@นการทดสอบ
ความรู�ท่ีเป@นพ้ืนฐานของการเป@นข�าราชการท่ีดี ความรู�ดังกล"าวได�แก" ระเบียบบริหารราชการแผ"นดิน หลักการบริหาร
กิจการบ�านเมืองท่ีดี วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง หน�าท่ีและความรับผิดในการปฏิบัติหน�าท่ีราชการ ตลอดจนเจตคติ
และจริยธรรมสำหรบข�าราชการ 

 ๗. เกณฑ:การสอบผ านการวัดความรู�ความสามารถท่ัวไป  
  ระดับต่ำกว"าปริญญาตรีและปริญญาตรี  

ผู�ท่ีจะถือว"าเป@นผู�สอบผ"านการวัดความรู�ความสามารถท่ัวไปต�องเป@นผู�สอบวิชาความสามารถ
ในการคิดวิเคราะหF ได�คะแนนรวมไม"ต่ำกว"าร�อยละ ๖๐ วิชาภาษาอังกฤษ ต�องได�คะแนนไม"ต่ำกว"าร�อยละ ๕๐ และ
วิชาความรู�และลักษณะการเป@นข�าราชการท่ีดี ต�องได�คะแนนไม"ต่ำกว"าร�อยละ ๖๐  
  ระดับปริญญาโท  

ผู�ท่ีจะถือว"าเป@นผู�สอบผ"านการวัดความรู�ความสามารถท่ัวไปต�องเป@นผู�สอบวิชาความสามารถ
ในการคิดวิเคราะหF ได�คะแนนรวมไม"ต่ำกว"าร�อยละ ๖๕ วิชาภาษาอังกฤษ ต�องได�คะแนนไม"ต่ำกว"าร�อยละ ๕๐ และ
วิชาความรู�และลักษณะการเป@นข�าราชการท่ีดี ต�องได�คะแนนไม"ต่ำกว"าร�อยละ ๖๐ 

      ผู�เข�าสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถท่ัวไปท่ีมีหลักฐานรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษ 
ท่ียังไม"หมดอายุการรับรองผลการทดสอบจาก TOEFL (ไม"รวม TOEFL ITP) TOEIC IELTS CU-TEP และ TU-GET 
และได�คะแนนไม"ต่ำกว"าร�อยละ ๕๐ ของการทดสอบนั้น ๆ ตามรายละเอียดเง่ือนไขผลการทดสอบภาษาอังกฤษ 
(เอกสารแนบท�าย ๓) ให�ถือเสมือนว"าเป@นผู�สอบผ"านวิชาภาษาอังกฤษในการสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถท่ัวไป 
ในครั้งนี้ด�วย โดยให�ยื่นผลการทดสอบดังกล"าวต"อเจ�าหน�าท่ีในวัน และเวลาสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถท่ัวไป 
และจะต�องนั่งอยู ในห�องสอบจนกว าจะหมดเวลาสอบ  

 ๘. หนังสือรับรองผลการสอบผ านการวัดความรู�ความสามารถท่ัวไปของสำนักงาน ก.พ.  
    สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผู�สอบผ"านการวัดความรู�ความสามารถท่ัวไปสำหรับ 

ส"วนราชการต"าง ๆ ประจำป-งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ทางเว็บไซตF http://job2.ocsc.go.th 
    ผู�สอบผ"านสามารถพิมพFหนังสือรับรองผลการสอบผ"านการวัดความรู�ความสามารถท่ัวไปของ

สำนักงาน ก.พ. ได�ทางเว็บไซตF http://job2.ocsc.go.th และ http://job.ocsc.go.th หัวข�อ “พิมพFหนังสือรับรอง
ผลการสอบผ"านการวัดความรู�ความสามารถท่ัวไปของสำนักงาน ก.พ.” โดยกรอกเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก 
พร�อม password เพ่ือยืนยันสถานะผู�สอบผ"าน  



๗ 
 

    ทั้งนี้ ผู�สอบผ านสามารถพิมพ:หนังสือรับรองผลการสอบผ านการวัดความรู�ความสามารถ
ท่ัวไปของสำนักงาน ก.พ. ได� ภายหลังจากที่ส วนราชการได�แจ�งผลการตรวจสอบคุณสมบัติว าเปPนผู�มี
คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบของส วนราชการมาให�สำนักงาน ก.พ. ทราบแล�ว 
 ๙. การนำหนังสือรับรองผลการสอบผ านการวัดความรู�ความสามารถท่ัวไปของสำนักงาน ก.พ. 
ไปใช�ในการสอบแข งขันเพ่ือบรรจุและแต งตั้งบุคคลเข�ารับราชการของส วนราชการต าง ๆ   
  ๙.๑  หนังสือรับรองผลการสอบผ"านการวัดความรู�ความสามารถท่ัวไปของสำนักงาน ก.พ. 
สามารถใช�ได�ตลอดไป เว�นแต" ก.พ. จะกำหนดเป@นอย"างอ่ืน 
  ๙.๒  หนังสือรับรองผลการสอบผ"านการวัดความรู�ความสามารถท่ัวไปของสำนักงาน ก.พ.  
ในระดับวุฒิการศึกษาท่ีสูงกว"าสามารถนำไปใช�ในการสอบแข"งขันในระดับวุฒิการศึกษาท่ีต่ำกว"าได� 
  ๙.๓ ผลการสอบถือเป@นโมฆะ เม่ือ  
                                (๑) เลขประจำตัวประชาชนของผู�สอบผ"านการวัดความรู�ความสามารถท่ัวไปไม"ตรงกับ
เลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง 
                                (๒) ผู�สอบผ"านยังไม"สำเร็จการศึกษา 
                                (๓) ผู�สอบผ"านมีคุณสมบัตไิม"ตรงตามประกาศรับสมัครสอบของส"วนราชการ 
                                (๔) ผู�สอบผ"านเป@นผู�กระทำการทุจริตในการสอบเข�ารับราชการ 
  ๙.๔  ผู�สอบผ"านสามารถนำหนังสือรับรองผลการสอบผ"านการวัดความรู�ความสามารถ
ทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ไปใช�กับส"วนราชการท่ีประกาศรับสมัครสอบแข"งขันเพ่ือบรรจุและแต"งต้ังบุคคลเข�ารับ
ราชการ โดยต�องมีคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัครสอบของส"วนราชการนั้นในครั้งนั้นด�วย 
 ๑๐. การขอดูผลคะแนนสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถท่ัวไป  
                          ๑๐.๑ ผู�สมัครสอบสามารถดูผลคะแนนสอบได�ทางเว็บไซตF http://job2.ocsc.go.th  หัวข�อ
“การสอบภาค ก. พิเศษ สำหรับผู�สอบผ านของส วนราชการแล�ว ประจำป% ๒๕๖๓” หัวข�อย"อย “ดูผลคะแนนสอบ” 
โดยกรอกเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก พร�อม password เพ่ือยืนยันสถานะผู�สมัครสอบ 
  ๑๐.๒ การประกาศรายชื่อผู�สอบผ"านการวัดความรู�ความสามารถท่ัวไปของสำนักงาน ก.พ.  
ให�ถือเป@นท่ีสุด ผู�สอบไม"มีสิทธิขอให�ทบทวนแต"ประการใด กรณีท่ีมีข�อสงสัยเก่ียวกับผลการสอบ สามารถติดต"อ
สอบถามได�ภายใน ๙๐ วัน นับจากวันท่ีประกาศรายชื่อผู�สอบผ"านการวัดความรู�ความสามารถทั่วไป สำหรับ
ส"วนราชการต"าง ๆ ประจำป-งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 

                      (ลงชื่อ) 

ประกาศ  ณ  วันท่ี ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

ปEยวัฒนF  ศิวรักษF 
 

(นายปEยวัฒนF  ศิวรักษF) 
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 
 

สำเนาถูกต�อง 
 

ปรียานุช  เรืองแจ"ม 
 

(นางสาวปรียานุช  เรืองแจ"ม) 
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 


