
 

(สำเนา) 
 

 

(เนา) 
ประกาศสำนักงาน ก.พ. 

 

เรื่อง  รับสมัครสอบเพ่ือวดัความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำป ี๒๕๖๓ 
 

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

ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ัวไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ประจำปี ๒๕๖๓ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖  หนังสือ
สำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๓ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๒ 
ลงวันที่  ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จึงประกาศรับสมัครสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

๑. ระดับวุฒกิารศึกษาทีร่ับสมัครสอบ 

 รับสมัครสอบผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 

๒. ผู้มีสิทธิสมัครสอบ 

 ๒.๑ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่ วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ าม ตามมาตรา ๓๖ แห่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 ๒.๒ ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู้ทีก่ำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 

 ๒.๓ ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยสอบผ่าน หรือไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้
ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ของสำนักงาน ก.พ. 

๓. คุณสมบัติทั่วไปและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 

 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังต่อไปนี้ 

  ก. คุณสมบัติทั่วไป 

   (๑) มีสัญชาติไทย 

   (๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี 
   (๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์  

ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

  ข. ลักษณะต้องห้าม 

   (๑) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 

(ร่าง) 
(สำเนา) 

 

เอกสารแนบ ๓ 



๒ 

 

   (๒) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดในกฎ ก.พ. 

   (๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 

   (๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 

   (๕) เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง 

หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
   (๖) เป็นบุคคลล้มละลาย 

   (๗) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำ
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

   (๘) เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ  
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

   (๙) เป็ นผู้ เคยถูกลงโทษให้ ออก หรือปลดออก เพราะก ระทำผิดวินั ย 

ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น 

   (๑๐) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้   
หรือตามกฎหมายอื่น 

   (๑๑) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน  

ในหน่วยงานของรัฐ 

 ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ ข. (๔) (๖) 

(๗) (๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้าม
ตาม (๘) หรือ (๙) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้าม
ตาม (๑๐) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือ
ออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ สำหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ ข. (๑) ให้มีสิทธิสมัครสอบ
ได้ แต่จะมีสิทธิได้รับบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่สอบแข่งขันได้ต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ดำรงตำแหน่ง
ทางการเมืองแล้ว 

 สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้เข้าสอบได้ 
ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑  
และตามความในข้อ ๕ ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ 

๔. การรับสมัครสอบ 

 ๔.๑ ผู้สมัครสอบสามารถ เลือกรอบสอบ และเลือกสถานที่สอบที่กำหนด ทางอินเทอร์เน็ต 

ที่เว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ “สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี  ๒๕๖๓” ตั้งแต่ วันที่  ๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป  
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม จำนวน ๕ รอบสอบ รอบสอบละ ๕,๓๐๔ ที่นั่งสอบ  



๓ 

 

รวมทั้งสิ้น ๒๖,๕๒๐ ที่นั่งสอบ กรณีที่นั่งสอบไม่เต็ม จะปิดรับสมัครสอบในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  
โดยกำหนดรอบสอบ ดังนี้ 

  ๔.๑.๑ รอบสอบที่ ๑ รับสมัครสอบเฉพาะผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กำลัง 
จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับปริญญาโท 

  ๔.๑.๒ รอบสอบที่ ๒ – ๕ รับสมัครสอบเฉพาะผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู้ทีก่ำลัง
จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับปริญญาตรี 
(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑) 

 ๔.๒ ผู้สมัครสอบจะต้องสมัครสอบตามข้ันตอน และตามวัน เวลาที่กำหนด ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ ๑ กรอกข้อมูลการสมัครสอบและพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน 

  (๑) เข้ าเว็บไซต์  http://job2 .ocsc.go.th หัวข้อ “สมัครสอบเพื่ อวัดความรู้
ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี ๒๕๖๓” หัวข้อย่อย “สมัครสอบ” แล้วกรอกข้อมูล 

เพ่ือตรวจสอบสิทธิการสมัครสอบ เลือกรอบสอบ และสถานที่สอบที่ต้องการ ให้ถูกต้องและครบถ้วน  
เมื่อยืนยันการลงทะเบียนสมัครสอบแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ และระบบจะกำหนดแบบฟอร์ม
การชำระเงินให้โดยอัตโนมัติ 

  (๒) พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จำนวน ๒ หน้า หรือ  
หากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล 

   ในกรณีที่แบบฟอร์มการชำระเงินสูญหาย หรือกรอกใบสมัครแล้วแต่ยังไม่ได้พิมพ์
แบบฟอร์มการชำระเงิน ผู้สมัครสอบสามารถเข้าไปค้นหาแบบฟอร์มการชำระเงินที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้  
โดยเข้าไปที่หัวข้อย่อย “ค้นหาแบบฟอร์มการชำระเงิน” กรอกเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก และสั่งพิมพ์ใหม่ได ้

  (๓) กรณีมีที่นั่งสอบว่างจากการไม่ชำระเงินภายในวันและเวลาที่กำหนด ผู้สมัครสอบ
สามารถตรวจสอบที่นั่งสอบว่างได้ในเวลาประมาณ ๐๘.๐๐ น. และสามารถสมัครสอบได้ ในเวลา ๐๘.๓๐ น. 
ของทุกวัน จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็มทุกรอบสอบ หรือจนกว่าจะปิดการรับสมัครสอบ 

  ขั้นตอนที่ ๒ ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 

  (๑) ผู้สมัครสอบต้องชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ภายในเวลา ๒๒.๐๐ น.  
ของวันถัดไป นับจากวันที่ยืนยันการสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต และหากไม่ชำระเงินภายในวันและเวลาที่
กำหนด ใบสมัครสอบจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ 

  (๒) ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน ๓๓๐ บาท 
ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน ๓๐๐ บาท และค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต  
คิดสูงสุดไม่เกิน ๓๐ บาท ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับช่องทางการชำระเงินของธนาคารกรุงไทย โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าว
จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 

  (๓) ผู้สมัครสอบสามารถชำระเงินได ้๓ ช่องทาง คือ 

   - ช่องทางที่ ๑ ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา
ทั่วประเทศ ภายในวันและเวลาทำการของธนาคาร และตามที่กำหนดในแบบฟอร์มชำระเงิน และให้เก็บ



๔ 

 

หลักฐานการชำระเงินไว้ด้วย ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในหลักฐานการชำระเงิน 
หากพบว่าไม่ถูกต้อง ให้รีบติดต่อธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาที่ชำระเงินทันท ี

   - ช่องทางที่  ๒ ชำระเงินผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต ผ่าน KTB NETBANK  

โดยผู้สมัครสอบซึ่งมีบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ที่ได้ลงทะเบียน (Register) ขอใช้บริการ  
KTB NETBANK แล้ว สามารถเลือกชำระเงิน ผ่านทางเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ “สมัครสอบ
เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี ๒๕๖๓” หัวข้อย่อย “ธนาคารกรุงไทย 
NETBANK” และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบบกำหนดไว้ และให้พิมพ์หน้ายืนยันการชำระเงินจากเว็บไซต์เก็บไว้
เป็นหลักฐานด้วย 

   - ช่องทางที่ ๓ ชำระเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
โดยผู้สมัครสอบที่มีบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สามารถนำแบบฟอร์มการชำระเงิน  
ตามข้อ ๔.๒ ขั้นตอนที่ ๑ (๒) ไปทำรายการชำระเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
โดยเลือกประเภทบริการ “บริการอ่ืน ๆ” เลือก “ชำระค่าบริการ/เติมเงินมือถือ” และเลือก “ระบุรหัสบริษัท” 
แล้วระบุรหัสบริษัทเป็น “๙๒๓๑๘” และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบบกำหนดไว้ และให้เก็บหลักฐานการชำระเงิน 
(Slip) ไว้เป็นหลักฐานด้วย 

 การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ต่อเม่ือผู้สมัครได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
เรียบร้อยแล้ว 

  ขั้นตอนที่ ๓ ตรวจสอบสถานะสมัครสอบ 

  หลังจากที่ได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว ๑ วัน ให้ผู้สมัครสอบ
ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบทางเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ “สมัครสอบเพื่อวัดความรู้
ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำป ี๒๕๖๓” หัวข้อย่อย “ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ” 
โดยกรอกเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก เพ่ือตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ 

  ขั้นตอนที่ ๔ อัปโหลด (upload) รูปถ่าย 

  ผู้สมัครสอบที่ชำระเงินแล้วให้เข้าไปอัปโหลดรูปถ่าย ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๓ ถึง ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ที่เว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ “สมัครสอบเพื่อวัดความรู้
ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี ๒๕๖๓” หัวข้อย่อย “อัปโหลด (upload) รูปถ่าย” 
แล้วกรอกเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก เพ่ืออัปโหลด (upload) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวม
แว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว (ประเภทของไฟล์เป็น .JPG ขนาดไฟล์รูปถ่ายประมาณ 
๔๐ – ๑๐๐ KB) โดยต้องเป็นรูปถ่ายที่ใช้ในการสมัครงาน 

  รูปถ่ายที่อัปโหลดจะปรากฏบนบัตรประจำตัวสอบและหนังสือรับรองผลการสอบผ่าน
การวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. 

  กรณี ที่ ผู้ ส มัครสอบไม่ ได้ อัป โหลด (upload) รูปถ่าย จะไม่สามารถพิ มพ์  
บัตรประจำตัวสอบได้ ทั้งนี้ การไม่มีบัตรประจำตัวสอบจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 



๕ 

 

  ขั้นตอนที่ ๕ พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ 

  เมื่อสำนักงาน ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแล้ว ให้ผู้สมัครสอบ เข้าเว็บไซต์ 
http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ “สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ประจำปี ๒๕๖๓” หัวข้อย่อย “ค้นหาสถานที่สอบและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ” โดยกรอกเลขประจำตัว
ประชาชน ๑๓ หลัก เพ่ือพิมพ์บัตรประจำตัวสอบที่อัปโหลดรูปแล้ว พร้อมลงลายมือชื่อ และนำไปยื่นให้
เจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียน ในวันสอบ 

  ทั้งนี้ บัตรประจำตัวสอบถือเป็นเอกสารสำคัญที่ต้องนำไปแสดงตนเพ่ือใช้ในการเข้าห้องสอบ 
หากไม่มีบัตรประจำตัวสอบจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ และแม้ว่ามีบัตรประจำตัวสอบ แต่หากรูปถ่ายที่ปรากฏ
บนบัตรประจำตัวสอบไม่เป็นไปตามเงื่อนไขท่ีกำหนดไว้ในขั้นตอนที่ ๔ ให้ถือเป็นความบกพร่องของผู้สมัครสอบ 
และจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบเช่นเดียวกัน 

๕. เงื่อนไขการสมัครสอบ 

 ๕.๑ ผู้สมัครสอบที่เลือกสมัครสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๓ และ
ได้ยืนยันการสมัครสอบแล้ว จะไม่สามารถสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ประจำปี ๒๕๖๓ ตามประกาศฉบับนี้ได ้ 

 ๕.๒ ในการรับสมัครสอบ จำนวน ๕ รอบสอบ ตามท่ีกำหนด ผู้สมัครสอบสามารถสมัครสอบ
ทางอินเทอร์เน็ตได้เพียงครั้งเดียว และสามารถเลือกรอบสอบได้เพียง ๑ รอบสอบ เท่านั้น เมื่อเลือกรอบสอบ 
และยืนยันการสมัครสอบแล้ว จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลการสมัครสอบไม่ได้ 

 ๕.๓ ผู้สมัครสอบที่เคยสอบผ่าน หรือที่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้
ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาใดแล้ว จะไม่สามารถสมัครสอบในระดับวุฒิ
การศึกษาเดียวกัน หรือต่ำกว่าได้ ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบข้อมูลการสอบผ่านการวัดความรู้
ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ได้ทางเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ “ตรวจสอบสิทธิ 
การสมัครสอบ ตรวจสอบข้อมูลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป” 

 ๕.๔ การกำหนดวัน เวลา และสถานทีส่อบ เป็นไปตามท่ีสำนักงาน ก.พ. กำหนด 

 ๕.๕ การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรอง
ความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ดังนั้น หากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน 
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗ 

 ๕.๖ ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการรับรองตนเองว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือผู้ที่กำลัง
จะสำเร็จการศึกษาตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตาม
ความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ สำนักงาน ก.พ. จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติในการสมัครสอบมาตั้งแต่ต้น 

 ๕.๗ การสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี ๒๕๖๓ 
สามารถรองรับผู้สมัครสอบที่มีความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ตามประกาศกระทรวง 
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ



๖ 

 

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เท่านั้น โดยสำนักงาน ก.พ. จะพยายามอำนวยความสะดวกให้ในวันสอบตามท่ีผู้สมัครสอบ
แจ้งไว้ในใบสมัคร และตามที่สำนักงาน ก.พ. เห็นสมควร 

๖. การประกาศรายช่ือผู้สมัครสอบ วัน  เวลา  สถานที่สอบ  และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 

 สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับ
การสอบ ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓  ทางเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ “สมัครสอบเพื่อวัด
ความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี ๒๕๖๓” หัวข้อย่อย “ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ 
วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ” 

๗. หลักสูตรและวิธีการสอบ 

 ทดสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ัวไป (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) ดังต่อไปนี้ 
 ๗.๑ วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) เป็นการทดสอบ

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ครอบคลุมประเด็นดังนี้ 
  (๑) การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา ได้แก่ การใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ความเข้าใจ  

ในการอ่านภาษาไทย การจับใจความสำคัญ การสรุปความ การตีความจากบทความ ข้อความหรือสถานการณ์ต่าง ๆ 

  (๒) การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม ได้แก่ การคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงคำ ข้อความ 
หรือรูปภาพ ตลอดจนการหาข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ รูปภาพ สถานการณ์หรือ
แบบจำลองต่าง ๆ และ 

  (๓) การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ ได้แก่ ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด และแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การเปรียบเทียบและวิเคราะห์เชิงปริมาณ ตลอดจนการประเมินความเพียงพอของข้อมูล 

 ๗.๒ วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) เป็นการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือ
วัดความเข้าใจในหลักการสื่อสาร โดยใช้ศัพท์ สำนวน โครงสร้างประโยคที่เหมาะสม ทั้งในเชิงความหมาย และบริบท 
แสดงถึงความสามารถในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การวัดความสามารถด้านการอ่าน โดยทดสอบการทำ
ความเข้าใจในสาระของข้อความหรือบทความ และการวัดความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ ในระดับเบื้องต้น 

 ๗.๓ วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) เป็นการทดสอบ
ความรู้ที่เป็นพ้ืนฐานของการเป็นข้าราชการที่ดี ความรู้ดังกล่าว ได้แก่ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง หน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
ตลอดจนเจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ 

๘. เกณฑ์การสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป 

 ๘.๑ ระดับปริญญาตรี 
  ผู้ที่ จะถือว่าเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่ วไป ต้องเป็นผู้สอบ 

วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ได้คะแนนรวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐  วิชาภาษาอังกฤษ ได้คะแนน 

ไมต่่ำกว่าร้อยละ ๕๐ และวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ 



๗ 

 

 ๘.๒ ระดับปริญญาโท 

  ผู้ที่ จะถือว่าเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่ วไป ต้องเป็นผู้สอบ 

วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ได้คะแนนรวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๕  วิชาภาษาอังกฤษ ได้คะแนน 

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ และวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ 

 ๘.๓ ผู้ เข้าสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถทั่วไปที่มีหลักฐานรับรองผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษที่ยังไม่หมดอายุการรับรองผลการทดสอบจาก TOEFL (ไม่รวม TOEFL ITP)  TOEIC  IELTS   
CU TEP หรือ TU GET และได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ ของการทดสอบนั้น ๆ (รายละเอียดตามเอกสาร
หมายเลข ๒) ให้ถือเสมือนว่าเป็นผู้สอบผ่านวิชาภาษาอังกฤษในการสอบเพ่ือวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป 
โดยให้ยื่นสำเนาหลักฐานผลการทดสอบดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ลงชื่อกำกับ ระบุเลขประจำตัวสอบ 
และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ณ จุดลงทะเบียน ในวันสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น และผู้ที่
ยื่นหลักฐานดังกล่าวต้องเข้าสอบทุกวิชาตามหลักสูตรการสอบที่ ก.พ. กำหนด 

๙. การพิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป 

 สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ทางเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th 

 ผู้สอบผ่านสามารถพิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถท่ัวไปของ
สำนักงาน ก.พ. ได้ทางเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หรือ http://job.ocsc.go.th หัวขอ้ “พิมพ์หนังสือ
รับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป” โดยกรอกเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก  
และรหัสผ่านที่กำหนดไว้ตอนสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 

๑๐. การนำหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. 
ไปใชใ้นการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการของส่วนราชการต่าง ๆ 

 ๑๐.๑ ผู้ที่ ได้ รับหนั งสือรับรองผลการสอบผ่ านการวัดความรู้ความสามารถทั่ ว ไป 

ของสำนักงาน ก.พ. สามารถนำหนังสือรับรองผลดังกล่าวไปใช้สมัครสอบกับส่วนราชการที่ประกาศรับสมัคร
สอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยต้องมีคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัครสอบ 

ของส่วนราชการนั้น ในครั้งนั้นด้วย 

 ๑๐.๒ หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. 
สามารถใช้ได้ตลอดไป เว้นแต่ ก.พ. จะกำหนดเป็นอย่างอ่ืน 

 ๑๐.๓ หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. 
ในระดับวุฒิการศึกษาที่สูงกว่าสามารถนำไปใช้ในการสอบแข่งขันในระดับวุฒิการศึกษาที่ต่ำกว่าได้ 

 ๑๐.๔ ผลการสอบถือเป็นโมฆะ เมื่อ 

  (๑) เลขประจำตัวประชาชนของผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถท่ัวไปไม่ตรงกับ
ฐานข้อมูลทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง 

  (๒) ผู้สอบผ่านไม่สำเร็จการศึกษาภายในปกีารศึกษา ๒๕๖๓ 

  (๓) ผู้สอบผ่านเป็นผู้กระทำการทุจริตในการสอบตามประกาศนี้ 



๘ 

 

๑๑. การขอดูผลคะแนนสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป 

 ๑๑.๑ ผู้สมัครสอบสามารถดูผลคะแนนสอบได้ทางเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ 
“สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี ๒๕๖๓” หัวข้อย่อย  
“ดูผลคะแนนสอบ” โดยกรอกเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก และรหัสผ่านที่กำหนดไว้ตอนสมัครสอบ 

 ๑๑.๒ การประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. 
ให้ถือเป็นที่สุด ผู้สอบไม่มีสิทธิขอให้ทบทวนแต่ประการใด กรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการสอบ สามารถติดต่อ
สอบถามได้ภายใน ๙๐ วัน นับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป 

 

 

  

     

 

(ลงชื่อ) 
 

 

 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓      
 

ศรีสมร กสิศิลป์ 
 

(นางศรีสมร กสิศิลป์) 
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน  

เลขาธิการ ก.พ. 
 

สำเนาถูกต้อง 
 

ประทีป  ปะสัน 
 

(นายประทีป  ปะสัน) 
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 

 

(ลงชื่อ) 



 

 

กำหนดการดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี ๒๕๖๓ 
 

กิจกรรม  กำหนดวัน เวลา สถานที ่
๑. แพร่ข่าวรับสมัครสอบ ม.ค. ๖๓ - ทางอินเทอร์เน็ต  

  ที ่http://job2.ocsc.go.th หรือ 

  ที่ http://www.ocsc.go.th หรอื 

  ที่ http://job.ocsc.go.th 

๒. กรอกใบสมัคร เลือกวันสอบ และ 

    เลือกสนามสอบ 

ตั้งแตว่ัน พฤ. ที่ ๖ ก.พ. ๖๓ 

เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป 

จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม  

(กรณีท่ีนั่งสอบไม่เต็มจำนวน จะปิดรับ
สมัครในวัน พฤ. ที่ ๒๗ ก.พ. ๖๓) 

- ทางอินเทอร์เน็ต  
  ที ่http:// job2.ocsc.go.th 

๓. ชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบ   

ชำระเงินภายในเวลา ๒๒.๐๐ น. 
ของวันถัดจากวันที่ยืนยันการสมัคร 

- เคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงไทย จำกัด    
  (มหาชน) ทุกสาขา 
- ทางอินเทอร์เน็ต  

  ที่ http://job2.ocsc.go.th 

  หัวข้อย่อย ธนาคารกรุงไทย NETBANK 

- ทางเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด  
   (มหาชน) 

 

๔. อัปโหลด (upload) รูปถ่าย ตั้งแต่วัน พฤ. ที่ ๑๓ ก.พ. ๖๓  

ถึงวัน พฤ. ที ่๒๖ มี.ค. ๖๓ 

- ทางอินเทอร์เน็ต  

  ที่ http://job2.ocsc.go.th 

๕. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ และพิมพ์ 

    บัตรประจำตัวสอบ 

พฤ. ๑๒ มี.ค. ๖๓ - ทางอินเทอร์เน็ต  
  ที ่http://job2.ocsc.go.th  

๖. สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถท่ัวไป 

    ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) 
 

(รอบละ ๕,๓๐๔ ที่นั่งสอบ x ๕ รอบสอบ 
รวมทั้งสิ้น ๒๖,๕๒๐ ที่นั่งสอบ) 

ระดับปริญญาโท : 
รอบสอบที ่๑    ศ. ๒๗ มี.ค. ๖๓ 

ระดับปริญญาตรี : 
รอบสอบที ่๒    ส. ๒๘ มี.ค. ๖๓ 

รอบสอบที ่๓   อา. ๒๙ มี.ค. ๖๓ 

รอบสอบที ่๔    จ. ๓๐ มี.ค. ๖๓ 

รอบสอบที ่๕    อ. ๓๑ มี.ค. ๖๓ 

ภาคกลาง (๒,๔๙๕ ที่นั่งสอบ) 
- สำนักงาน ก.พ. (๑๑๕)   - มรภ. พระนคร (๕๕๐) 
- ม. เกษตร (๑,๐๓๐)     - มรภ.สวนสุนนัทา (๘๐๐)  
ภาคเหนือ (๖๕๐ ที่นั่งสอบ) 
- ม. แมฟ่้าหลวง (๖๕๐)   
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (๖๗๙ ที่นั่งสอบ) 
- ม. ขอนแก่น (๓๒๐)     - ม. อุบลฯ (๓๕๙) 
ภาคใต ้(๑,๔๘๐ ที่นั่งสอบ) 
- มรภ.สุราษฎร์ฯ (๑,๐๐๐)  - ม.ทักษิณ (๔๘๐) 

๗. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านฯ และ 

    พิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านฯ  

พฤ. ๓๐ เม.ย. ๖๓ - ทางอินเทอร์เน็ต  
  ที ่http://job2.ocsc.go.th หรอื 

  ที ่http://job.ocsc.go.th 

หมายเหตุ : กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  

เอกสารหมายเลข ๑ 



 เอกสารหมายเลข ๒ 
 

เงื่อนไขผลการทดสอบภาษาอังกฤษ 

จาก TOEFL (ไม่รวม TOEFL ITP) TOEIC IELTS CU TEP และ TU GET 

 

การทดสอบภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า (คะแนน) 
TOEFL (คะแนนเต็ม ๑๒๐) ๖๐ 

TOEIC (คะแนนเต็ม ๙๙๐) ๔๙๕ 

IELTS (คะแนนเต็ม ๙) ๔.๕ 

CU TEP (คะแนนเต็ม ๑๒๐) ๖๐ 

TU GET (คะแนนเต็ม ๑,๐๐๐) ๕๐๐ 

 

 ผู้สมัครสอบที่มีหลักฐานรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ที่ยังไม่หมดอายุการรับรองผล 

การทดสอบจาก TOEFL (ไม่รวม TOEFL ITP) TOEIC IELTS CU TEP หรือ TU GET และได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 
ร้อยละ ๕๐ ของการทดสอบนั้น ๆ ตามรายละเอียดเงื่อนไขผลการทดสอบภาษาอังกฤษข้างต้น  ให้ยื่นสำเนา
หลักฐานที่รับรองสำเนาถูกต้อง ลงชื่อกำกับ ระบุเลขประจำตัวสอบ และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก  
ต่อเจ้าหน้าที ่ณ จุดลงทะเบียน ในวันสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เท่านั้น 

 ทั้งนี้ ผู้ที่ย่ืนหลักฐานดังกล่าวต้องเข้าสอบทุกวิชาตามหลักสูตรการสอบที่ ก.พ. กำหนด 


