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ประกาศส านักงาน ก.พ.  

เรื่อง  ขยายก าหนดเวลารับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 
 ในต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  
 (ด้านวิเทศสัมพันธ์) (วุฒิปริญญาโท) 

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

 ตามประกาศส านักงาน ก.พ. ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุ
และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และต าแหน่งนักทรัพยากร
บุคคลปฏิบัติการ (ด้านวิเทศสัมพันธ์) (วุฒิปริญญาโท) โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗      
ถึงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ นั้น 

 ส านักงาน ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้มาสมัครในต าแหน่งดังกล่าว
เพิ่มมากขึ้น จึงขยายก าหนดเวลารับสมัครสอบแข่งขันฯ ต่อไปอีก ตั้งแต่วันที่ ๙ มกราคม ถึงวันที่        
๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ โดยจะประกาศรายชื่อผู ้มีสิทธิเข้าสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบในวันที่            
๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ ณ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ ชั้น ๓ ส านักงานเลขาธิการ ส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 
และทางเว็บไซต์ส านักงาน ก.พ. ท่ี www.ocsc.go.th หัวข้อประกาศ และ http://job.ocsc.go.th 

 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้ขอและยื่นใบสมัครได้ที ่ กลุ ่มงานการเจ้าหน้าที ่ ชั ้น ๓ 
ส านักงานเลขาธิการ ส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ 
ในวันและเวลาราชการ 
 
             ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๘    
 

        (ลงชื่อ)        นนทิกร  กาญจนะจิตรา 
         (นายนนทิกร  กาญจนะจิตรา)  

              เลขาธิการ ก.พ. 
 
 
 

-ร่าง- 

ส าเนาถูกต้อง 

 
(นางสาวปรียาลักษณ์ อินเพลา) 
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
กลุ่มงานการเจ้าหน้าที ่
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ประกาศส านักงาน ก.พ.  
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในต าแหน่ง 

 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  
(ด้านวิเทศสัมพันธ์) (วุฒิปริญญาโท) 

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

 ด้วยส านักงาน ก.พ. จะด าเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในต าแหน่ง      
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ด้านวิเทศสัมพันธ์) (วุฒิปริญญาโท)
ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
และหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการ
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้   

๑. ต าแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ  
๑.๑ ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท) อัตราเงินเดือน 

๑๗,๕๐๐ – ๑๙,๒๕๐ บาท ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามที่ อ.ก.พ. ส านักงาน ก.พ. ปฏิบัติหน้าที่ 
อ.ก.พ. กระทรวง ก าหนด 

 อัตราว่างที่บรรจุครั้งแรก ๑๐ อัตรา 
๑.๒ ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ด้านวิเทศสัมพันธ์) (วุฒิปริญญาโท)

อัตราเงินเดือน ๑๗,๕๐๐ – ๑๙,๒๕๐ บาท ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามที่ อ.ก.พ. ส านักงาน ก.พ. 
ปฏิบัติหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวง ก าหนด 

 อัตราว่างที่บรรจุครั้งแรก ๒ อัตรา 

 ๒. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
  ลักษณะงานที ่ปฏิบัติของแต่ละต าแหน่งตามที ่ระบุไว ้ในรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้  

 ๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 
 ๓.๑  ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังต่อไปนี้  



๓ 
 

 ก. คุณสมบตัิทั่วไป  
 (๑)  มีสัญชาติไทย  
 (๒)  มีอายุไมต่่ ากว่าสบิแปดป ี
 (๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์      
ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ  

ข. ลักษณะตอ้งหา้ม 
 (๑)  เป็นผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมือง    
 (๒)  เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือน  
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดในกฎ ก.พ.  
 (๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน    
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 
 (๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอนัดีจนเปน็ที่รงัเกียจของสังคม 
 (๕) เป็นกรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง    
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  
 (๖) เป็นบคุคลล้มละลาย 
 (๗) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท า
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (๘) เป็นผู ้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ           
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
 (๙) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระท าผิดวินัยตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น 
 (๑๐) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ 
หรือตามกฎหมายอื่น 
 (๑๑) เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน        
ในหน่วยงานของรัฐ  
 ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข . (๔) 
(๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะ
ต้องห้ามตาม (๘) หรือ (๙) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณี         
มีลักษณะต้องห้ามตาม (๑๐) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่
เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ ส าหรับผู้มีลักษณะต้องห้าม 



๔ 
 

 
ตามมาตรา ๓๖ ข. (๑) ให้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันได้ แต่จะมีสิทธิได้รับบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
ที่สอบแข่งขันได้ต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองแล้ว  

 ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้    
เข้าสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝุายบริหาร  
ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 
๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ 

๓.๒ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ดังนี้  
 (๑) คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 (๒) เป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับ

ปริญญาโท ของ ก.พ. 

 ๔. การรับสมัครสอบ   
๔.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ  

 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ 
ส านักงานเลขาธิการ ชั้น ๓ ส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ – ๘ มกราคม ๒๕๕๘ 
ในวันราชการ ภาคเช้าเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. โทรศัพท์ ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ 
ต่อ ๖๓๑๓ - ๖๓๓๐   

๔.๒ ค่าธรรมเนียมสอบ  

 ผู ้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบ จ านวน ๒๐๐ บาท เมื ่อสมัครแล้ว 
ค่าธรรมเนียมในการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  
 ๔.๓ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 

(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน
ไม่เกิน ๑ ป ี(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน ๓ รูป  

(๒) ส าเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติและ
ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรง
กับต าแหน่งที่สมัคร จ านวน ๑ ฉบับ ท้ังนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตร
ของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายใน
วันปิดรับสมัครสอบคือ วันท่ี ๘ มกราคม ๒๕๕๘ 



๕ 
 

ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ก็ให้น า
หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติ
ปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้  

(๓) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ฉบับ  
(๔) ส าเนาหนังสือรับรองผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) 

ของ ก.พ. ระดับปริญญาโท จ านวน ๑ ฉบับ  
(๕)   ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง)         

ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ในกรณี ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น จ านวน ๑ ฉบับ   

ทั้งนี้ ส าเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า  “ส าเนาถูกต้อง”    
และลงชื่อก ากับไว้ด้วย   

  ๕. เงื่อนไขการสมัครสอบ  
 ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มคีณุสมบตัทิัว่ไป 
และไม่มีลักษณะต้องห้าม รวมทั้งมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครสอบตามประกาศรับสมัครสอบจริง 
และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครสอบให้ถูกต้องครบถ้วน 
ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ ส านักงาน ก.พ. จะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ 
และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  

 ๖. การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 
  ส านักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ
เกี่ยวกับการสอบในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ ทางเว็บไซต์  www.ocsc.go.th หัวข้อ “ประกาศ” 

 ๗. หลักสูตรและวิธีการสอบ   
 ๗.๑ การสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) 

ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  

 วิชาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล (๑๒๐ คะแนน)  
- หลักการ แนวคดิ แนวปฏิบตัิเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบคุคล 

และกระบวนการบรหิารทรพัยากรบุคคล 
- หลักการ แนวคดิ แนวปฏิบตัิเกี่ยวกับการบริหารจดัการ 
- ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

 วิชาภาษาองักฤษ (๘๐ คะแนน)  
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ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ดา้นวิเทศสัมพันธ์) 

 วิชาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล (๑๒๐ คะแนน)  
- หลักการ แนวคดิ แนวปฏิบตัิเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบคุคล 

และกระบวนการบรหิารทรพัยากรบุคคล 
- ความรู้เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
- ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

 วิชาภาษาองักฤษ (๘๐ คะแนน) 

 ๗.๒ การสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)  
  - ทดสอบแบบวดัคุณลักษณะทั่วไปของบุคคล  
  (ไม่มีผลเป็นคะแนน ผลการทดสอบใช้ประกอบการสัมภาษณ์)    

 - ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (๑๐๐ คะแนน)   

             เป็นการประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จาก
ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และ  
จากการสัมภาษณ ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้
ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความสามารถ  ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  
อารมณ์  ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน  คุณธรรม  จริยธรรม  การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน 
รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบและบุคลิกภาพอื่น เป็นต้น   
รวมถึงสมรรถนะหลัก และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน  
  ทั้งน้ี  จะทดสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งก่อน และ      
เมื่อสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้าสอบเพ่ือวัดความ
เหมาะสมกับต าแหน่ง 

๘.  เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการสอบแต่ละภาค           
ไม่ต  ากว่าร้อยละ ๖๐ 

 ๙. หลักฐานที่ต้องยื่นในวันสอบสัมภาษณเ์พ่ือวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง  
 (๑) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. 

ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓  คือ 
-  วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
-   โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
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-    โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
-   โรคพิษสุราเรื้อรัง  
-   โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรค 

ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. ก าหนด  
(๒) หนังสือรับรองประสบการณ์ท างานในต าแหน่งงานที่สมัคร หรือด้านการบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล ในหน่วยงานที่เป็นนิติบุคคล โดยมีเอกสารแสดงประวัติการท างาน หรือหนังสือรับรอง
การท างานที่แสดงว่ามีผลการปฏิบัติงานในระดับดี หรือในระดับที่ยอมรับได้ (ถ้าม)ี  

(๓) เอกสารหลักฐานการได้รับรางวัลระดับชาติ หรือนานาชาติ ก่อนวันที่ ได้รับการ
บรรจุแต่งตั้ง ซึ่งแสดงถึงการมีความรู้ความสามารถในงานหรือการเป็นข้าราชการที่ดี (ถ้ามี)  

(๔) หนังสือรับรองผลการสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL) ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า ๕๐๐ 
(Paper–based) หรือไม่ต่ ากว่า ๑๗๓ (Computer-based) หรือไม่ต่ ากว่า ๖๑ (Internet-based) หรือ  
ผลการทดสอบภาษาอังกฤษอื่นๆ เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ (ถ้ามี)  
 (๕) ส าเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติและส าเนา
ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ในระดับปริญญาโทเพ่ิมเติมจากคุณวุฒิที่ใช้ในการสมัคร  
และคุณวุฒินั้นสนับสนุนการปฏิบัติงานในต าแหน่ง หรือการบริหารงานบุคคล (ถ้ามี)  

                   ๑๐. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  
  การขึ ้นบัญชีผู ้สอบแข่งขันได้จะเรียงล าดับที ่จากผู ้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมา
ตามล าดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนการสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับ
ต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนการสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากัน       
ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  
                         การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี  
แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้    
ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 

 ๑๑. การบรรจุและแต่งตั้ง  
  ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้    
โดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑    
ทั้งนี้ ส านักงาน ก.พ. ไม่รับโอนผู้สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐทุกประเภทไม่ว่า
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
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 ส านักงาน ก.พ. จะด าเนินการสอบแข่งขัน ฯ ด้วยความเสมอภาค โปร่งใส และยุติธรรม  
ดังนั้น หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านสอบแข่งขันได้ หรือมีพฤติการณ์ในท านองเดียวกันนี้       
โปรดอย่าได้หลงเชื่อ และแจ้งให้เลขาธิการ ก.พ. ทราบด้วย  
 
             ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗    

 
    (ลงชื่อ)             นนทิกร  กาญจนะจิตรา 

         (นายนนทิกร  กาญจนะจิตรา)  
              เลขาธิการ ก.พ. 
 
 
 
 
 
ส าเนาถูกต้อง 

 
(นางสาวปรียาลักษณ์ อินเพลา) 
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติและจ านวนต าแหน่งว่างที่จะบรรจุครั้งแรก 

ต าแหนง่นกัทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ต าแหนง่วา่ง จ านวน ๑๐ ต าแหน่ง   

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ   

  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น โดยใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ท างาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ 
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
 ๑.   ด้านการปฏิบัตกิาร  

(๑)  ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือประกอบการวางระบบ    
การจัดท ามาตรฐานหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ หรือของส่วนราชการ 

(๒)  ศึกษา รวบรวม  ตรวจสอบ  และวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือประกอบการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล  

(๓)  ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือประกอบการก าหนดความต้องการและความ
จ าเป็นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนทางก้าวหน้าในอาชีพ การจัดหลักสูตรและการถ่ายทอด
ความรู้ การจัดสรรทุนการศึกษา และการดูแลนักเรียนทุนและบุคลากรภาครัฐในต่างประเทศ รวมถึง    
การวางแผนและเสนอแนะนโยบายหรือยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ และ
แผนการจัดสรรทุนการศึกษาและการฝึกอบรม 

(๔)   ศึกษา รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์งาน เพ่ือประกอบการก าหนดต าแหน่ง  และการ
วางแผนอัตราก าลังของส่วนราชการ 

(๕)   ศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการวางหลักเกณฑ์การบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน และการบริหารค่าตอบแทน 

(๖)  ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบข้อมูล ถ้อยค า ข้อเท็จจริง เพ่ือประกอบการด าเนินการทาง
วินัย การรักษาวินัยและจรรยา  

(๗)  ด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและเลือกสรร เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งผู้มีความรู้
ความสามารถให้ด ารงต าแหน่ง 
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๒.   ด้านการวางแผน  

วางแผนการท างานของตนเอง ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ
โครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเปูาหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด  

๓.   ด้านการประสานงาน 

 (๑)  ประสานการท างานที่ได้รับมอบหมายให้สอดคล้องกับภาพรวม ผลงานของทีมงาน 
ประสานงานกับสมาชิกภายในทีมงาน ให้ความช่วยเหลือภายในทีมงาน เพ่ือให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 

 (๒)  อธิบายการด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือ
เสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

๔.   ด้านการบรกิาร  

 (๑)  ให้ค าแนะน า ชี้แจง ตอบปัญหาเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน ข้าราชการ 
พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
เพือ่สร้างความเข้าใจและสนับสนุนงานตามภารกิจของหน่วยงาน  

 (๒)  ให้บริการข้อมูล เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือสนับสนุน
ภารกิจของบุคคลหรือหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์และ
มาตรการต่าง ๆ 

 (๓)  ด าเนินการจัดสวัสดิการ และการส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการท างาน เพ่ือเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
ได้รับวุฒิปริญญาโทในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ  หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบ
ผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโท ของ ก.พ. 

 
 
 
 
 

 



๑๑ 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติและจ านวนต าแหน่งว่างที่จะบรรจุครั้งแรก 
ต าแหนง่นกัทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ด้านวเิทศสัมพนัธ์)    ต าแหน่งว่าง จ านวน ๒ ต าแหน่ง 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น โดยใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ท างาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ 
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
 ๑.   ด้านการปฏิบัตกิาร  

(๑)  ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือประกอบการวางระบบ    
การจัดท ามาตรฐานหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ หรือของส่วนราชการ 

(๒)  ศึกษา รวบรวม  ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือประกอบการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล  

 (๓)  ด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิเทศสัมพันธ์ ได้แก่ การร่างหนังสือโต้ตอบเป็น
ภาษาอังกฤษ งานแปลเอกสารภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพ่ือใช้ในการติดต่อประสานงานกับ
ต่างประเทศ จัดเตรียมข้อมูล ข้อตกลงส าหรับการเจรจาความร่วมมือกับต่างประเทศ และส าหรั บ         
การประชุมต่าง ๆ ร่วมด าเนินการจัดการประชุม เตรียมการจัดการประชุมระหว่างประเทศ การจัดการ
ศึกษาดูงาน และเข้าร่วมการประชุมที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งจัดท าและเผยแพร่
ข้อมูลภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน 

๒.   ด้านการวางแผน  

วางแผนการท างานของตนเอง ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ
โครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเปูาหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด  

๓.   ด้านการประสานงาน 

 (๑)  ประสานการท างานที่ได้รับมอบหมายให้สอดคล้องกับภาพรวม ผลงานของทีมงาน 
ประสานงานกับสมาชิกภายในทีมงาน ให้ความช่วยเหลือภายในทีมงาน เพ่ือให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 

 (๒)  อธิบายการด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือ
เสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

 

 



๑๒ 
 

๔.   ด้านการบรกิาร 

 (๑)  ให้ค าแนะน า ชี้แจง ตอบปัญหาเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน ข้าราชการ 
พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
เพื่อสร้างความเข้าใจและสนับสนุนงานตามภารกิจของหน่วยงาน 

 (๒)  ให้บริการข้อมูล เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือสนับสนุน
ภารกิจของบุคคลหรือหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์และ
มาตรการต่าง ๆ 

 (๓)  ด าเนินการจัดสวัสดิการ และการส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการท างาน เพ่ือเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
ได้รับวุฒิปริญญาโทในสาขาวิชาภาษา วรรณคดี ทางภาษาอังกฤษ สาขาวิชารัฐศาสตร์      

ทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค 
ก.) ระดับปริญญาโท ของ ก.พ. 

 
 

 


