ประกาศสานักงาน ก.พ.ร.
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในสานักงาน ก.พ.ร.
----------------------------------ด้วย สำนักงำน ก.พ.ร.จะดำเนินกำรคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำร ใน
สำนักงำน ก.พ.ร. ตำมหนังสือสำนักงำน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 16 ลงวันที่ 11 ธันวำคม 2551 และหนังสือ
สำนักงำน ก.พ.ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กันยำยน 2556 ฉะนั้น อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ 55
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551 จึงประกำศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
แต่งตั้งเข้ำรับรำชกำรในสำนักงำน ก.พ.ร. ดังต่อไปนี้
1. ตาแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับ
ตาแหน่งนักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ วุฒิปริญญาเอก
อัตรำเงินเดือนแรกบรรจุตั้งแต่ 21,000 ถึง 23,100 บำท ทั้งนี้ จะได้รับเท่ำใดให้เป็นไปตำมที่
อ.ก.พ. สำนักงำน ก.พ.ร. ปฏิบัติหน้ำที่ อ.ก.พ.กระทรวง กำหนดตำมแนบท้ำยประกำศนี้
2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติและจำนวนตำแหน่งว่ำงที่จะบรรจุครั้งแรกของแต่ละตำแหน่ง ปรำกฎ
ตำมรำยละเอียดแนบท้ำยประกำศ
3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก
3.1 ผู้สมัครต้ องมีคุณสมบัติตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชำติไทย
(2) มีอำยุไม่ต่ำกว่ำ 18 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขด้วยควำมบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะต้องห้าม
(1) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้ำรำชกำรกำรเมือง
(2) เป็นคนไร้ควำมสำมำรถ คนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตำมที่กำหนดในกฎ ก.พ.

-2(3) เป็นผู้อยู่ในระหว่ำงถูกสั่งให้พักรำชกำร หรือถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน
ตำมพระรำชบัญญัตินี้หรือตำมกฎหมำยอื่น
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(5) เป็นกรรมกำรหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในกำรบริหำรพรรคกำรเมือง
หรือเจ้ำหน้ำที่ในพรรคกำรเมือง
(6) เป็นบุคคลล้มละลำย
(7) เป็ น ผู้ เคยต้ องรั บโทษจำคุก โดยคำพิพ ำกษำถึ งที่ สุ ด ให้ จำคุก เพรำะกระท ำ
ควำมผิดทำงอำญำ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับควำมผิดที่ได้กระทำโดยประมำท หรือควำมผิดลหุโทษ
(8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำน
อื่นของรัฐ
(9) เป็ น ผู้ เ คยถู ก ลงโทษให้ อ อก หรื อ ปลดออก เพรำะกระท ำผิ ด วิ นั ย ตำม
พระรำชบัญญัตินี้ หรือตำมกฎหมำยอื่น
(10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพรำะกระทำผิดวินัยตำมพระรำชบัญญัตินี้ หรือ
ตำมกฎหมำยอื่น
(11) เป็นผู้เคยกระทำกำรทุจริตในกำรสอบเข้ำรับรำชกำร หรือเข้ำปฏิบัติงำนใน
หน่วยงำนของรัฐ
ผู้ที่จะเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ำมตำมข้อ ข. (4) (6) (7) (8) (9)
(10) หรือ (11) ก.พ. อำจพิจำรณำยกเว้นให้เข้ำรับรำชกำรได้ แต่ถ้ำเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ำมตำม (8) หรือ (9)
ผู้นั้นต้องออกจำกงำนหรือออกจำกรำชกำรไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ำมตำม (10) ผู้นั้นต้อง
ออกจำกงำนหรือออกจำกรำชกำรไปเกินสำมปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจำกงำนหรือออกจำกรำชกำร
เพรำะทุจริตต่อหน้ำที่
สำหรับพระภิกษุหรือสำมเณรทำงรำชกำรไม่รับสมัครคัดเลือกและไม่อำจให้เข้ำรับกำรคัดเลือก
เพื่อบรรจุบุคคลเข้ำรับรำชกำร ทั้งนี้ ตำมหนังสือกรมสำรบรรณ คณะรัฐมนตรีฝ่ำยบริหำร ที่ นว 89/2501
ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2501 และตำมควำมในข้อ 5 ของคำสั่งมหำเถรสมำคม ลงวันที่ 17 มีนำคม 2538
3.2 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ตาแหน่งนักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ
รั บ สมั ค รจำกผู้ มี วุ ฒิ ป ริ ญ ญำเอกทุ ก สำขำวิ ช ำ ที่ จ บจำกสถำบั น กำรศึ ก ษำใน
ต่ำงประเทศที่ ก.พ. รั บรอง หรื อจบหลักสูตรภำคภำษำอังกฤษจำกสถำบันกำรศึกษำในประเทศที่ ก.พ.
รับรอง
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4.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก
รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2557 –15 มกราคม 2558
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ส ำนั ก งำนเลขำธิ ก ำร ชั้ น 4 ส ำนั ก งำน ก.พ.ร. ถนนพิ ษ ณุ โ ลก กรุ ง เทพฯ ในวั น และเวลำรำชกำร
โทร 0 2356 9999 ต่อ 8852 8851 8951 8952 8847 8857 หรือส่งใบสมัครทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง
กลุ่ ม บริ ห ำรทรั พ ยำกรบุ ค คล ส ำนั ก งำน ก.พ.ร. ถนนพิ ษ ณุโ ลก เขตดุ สิ ต กรุ ง เทพฯ 10300 โดยต้ อ ง
ประทับ ตรำไปรษณีย์ ต้น ทำง ภำยในวันที่ปิดรับสมัคร ทั้งนี้ สำมำรถดำวน์โ หลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์
สำนักงำน ก.พ.ร. ที่ http://www.opdc.go.th
4.2 ค่าธรรมเนียมการสมัคร
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสาหรับการสมัคร ตาแหน่งละ 200 บาท ทั้งนี้ เมื่อได้
มีกำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิสอบแล้ว สำนักงำน ก.พ.ร. จะไม่จ่ำยค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครคืนให้ผู้สมัคร
ไม่ว่ำกรณีใดๆ
กรณี สมั ค รทำงไปรษณี ย์ ใ ห้ โ อนเงิ น ค่ ำ ธรรมเนี ย มส ำหรั บ กำรสมั ค ร เข้ า บั ญ ชี
“ส านั ก งาน ก.พ.ร. เงิ น นอกงบประมาณ” เลขที่ บั ญชี 066-0-0036-3
บั ญชี กระแสรายวั น
ธนาคารกรุ งไทย จ ากั ด (มหาชน) สาขาย่ อยท าเนี ยบรั ฐบาล โดยโอนผ่ ำ นทำงเคำน์ เ ตอร์ บมจ.
ธนำคำรกรุงไทย (ไม่รับกำรโอนเงินผ่ำนทำงระบบอื่น) และส่งหลักฐำนกำรโอนเงินให้สำนักงำน ก.พ.ร.
พร้อมใบสมัคร
4.3 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตำดำ ขนำด 1 นิ้ว ถ่ำยครั้งเดียวกัน
ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 4 รูป
(2) สำเนำปริญญำบัตรและสำเนำระเบียนแสดงผลกำรศึกษำ (Transcript of Records)
ที่แสดงว่ำผู้สมัครเป็นผู้มีวุฒิกำรศึกษำตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวนอย่ำงละ 1 ฉบับ ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่ำเป็น
ผู้ส ำเร็ จกำรศึกษำตำมหลักสูตรขั้นปริญญำบัตรของสถำนศึกษำใดนั้น จะถือตำมกฎหมำย กฎ หรือระเบียบ
เกี่ยวกับกำรสำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรของสถำนศึกษำนั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสำเร็จกำรศึกษำและได้รับ
อนุ มัติจำกผู้ มีอำนำจอนุ มัติภำยในวันปิ ดรับสมัครคัดเลื อก คือวันที่ 15 มกราคม 2558 และส ำเนำระเบียน
แสดงผลกำรศึกษำระดับก่อนวุฒิกำรศึกษำที่ใช้สมัคร จำนวนอย่ำงละ 1 ฉบับ
ในกรณีที่ไม่สำมำรถนำหลักฐำนกำรศึกษำดังกล่ำวมำยื่นพร้อมใบสมัครได้ ก็ให้นำ
หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถำนศึกษำออกให้ โดยระบุสำขำวิชำที่สำเร็จกำรศึกษำและวันที่ที่ได้ รับอนุมัติปริญญำ
บัตรซึ่งจะต้องอยู่ภำยในกำหนดวันปิดรับสมัครมำยื่นแทนก็ได้
(3) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนหรือสำเนำบัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐซึ่งมีรูปถ่ำย
ลำยมือชื่อและเลขประจำตัวประชำชน 13 หลักปรำกฏชัดเจน และสำเนำทะเบียนบ้ำน อย่ำงละ 1 ฉบับ
(4) สำเนำหลักฐำนอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญกำรสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ –นำมสกุล ใบเปลี่ยน
คำนำหน้ำชื่อ เป็นต้น อย่ำงละ 1 ฉบับ

-4(5) หนังสือรับรองประสบกำรณ์ทำงำนในตำแหน่งงำนที่สมัคร ในหน่วยงำนที่เป็นนิติ
บุคคล โดยมีเอกสำรแสดงประวัติกำรทำงำน หรือหนังสือรับรองกำรทำงำนที่แสดงว่ำมีผลกำรปฏิบัติงำนใน
ระดับดี หรือในระดับที่ยอมรับได้ (ถ้ำมี)
(6) หนังสือรับรองผลกำรสอบภำษำต่ำงประเทศ ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข
เพื่อกำหนดอัตรำเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อบรรจุ แต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญใน
สำนักงำน ก.พ.ร. ตำมแนบท้ำยประกำศนี้ (ถ้ำมี)
(7) สำเนำปริญญำบัตรหรือสำเนำระเบียนแสดงผลกำรเรียน (Transcript of
Records) วุฒิปริญญำอื่นในระดับเดียวกันกับที่ใช้ในกำรสมัคร (ถ้ำมี)
ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครคัดเลือกเขียน “รับรองสำเนำถูกต้อง” และลงชื่อกำกับในสำเนำหลักฐำนทุกฉบับด้วย
สำหรับผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกเมื่อจะได้รับกำรบรรจุเข้ำรับรำชกำร จะต้องนำใบรับรอง
แพทย์ (ต้นฉบับ) จำกแพทย์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนรับอนุญำตให้ประกอบโรคศิลป์ สำขำเวชกรรม ซึ่ งออกให้ไม่
เกิน 1 เดือน และแสดงว่ำไม่เป็นโรคที่ต้องห้ำมตำมกฎ ก.พ. ว่ำด้วยโรค พ.ศ.2553 มำยื่นด้วย
5. เงื่อนไขในการสมัคร
(1) ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งที่สมัครคัดเลือกตรงตำมประกำศรับสมัครคัดเลือก และจะต้องกรอกรำยละเอียด
ต่ำงๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐำนในกำรสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีกำรผิดพลำดอันเกิดจำก
ผู้สมัคร ถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัคร
(2) กรณีที่ตรวจพบภายหลังว่าหลักฐานการสมัครคัดเลือก หรือผู้สมัครมีคุณสมบัติการ
สมัครไม่ถูกต้องครบถ้วน จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติการสมัครคัดเลือกตั้งแต่ต้น และจะไม่มีสิทธิได้รับ
การบรรจุและแต่งตั้งหรือเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบ
เกี่ยวกับการคัดเลือก
สำนักงำน ก.พ.ร. จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ สอบ วัน เวลำ สถำนที่ และระเบียบเกี่ยวกับ
กำรสอบ ในวันที่ 22 มกราคม 2557 ทำงเว็บไซต์สำนักงำน ก.พ.ร. ที่ http://www.opdc.go.th
7. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
ก. ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่งครั้งที่ 1 (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
สอบข้อเขียนเพื่อวัดควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนในตำแหน่ง และควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบรำชกำร*
* ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบรำชกำร เช่น กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
แนวใหม่ หลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี (Good Governance) เป็นต้น สำมำรถศึกษำข้อมูลเบื้องต้น
ได้จำกเว็บไซต์สำนักงำน ก.พ.ร. ที่ http://www.opdc.go.th
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ประเมินพฤติกรรม โดยวิธีกำร Assessment Centers โดยใช้หลำยๆ วิธีร่วมกัน
ค. ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่งครั้งที่ 3 (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
ประเมินพฤติกรรมและคุณลักษณะบุคคล ด้วยวิธีกำรสอบสัมภำษณ์
8. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ ที่ จ ะถื อ ว่ ำ เป็ น ผู้ คั ด เลื อ กได้ ต้ อ งเป็ น ผู้ ส อบได้ ค ะแนนในกำรสอบคั ด เลื อ กแต่ ล ะครั้ ง
ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 60 โดยต้องผ่ำนกำรสอบภำคควำมเหมำะสมกับตำแหน่งครั้งที่ 1 ก่อน จึงจะมีสิทธิเข้ำกำร
สอบภำคควำมเหมำะสมกับตำแหน่งครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3
9. การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
กำรประกำศรำยชื่อผู้ ได้รับกำรคัดเลื อก จะเรียงล ำดับที่จำกผู้ ที่ได้คะแนนสอบภำคควำม
เหมำะสมกับตำแหน่งครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 รวมกันตำมลำดับคะแนนจำกมำกไปหำน้อย ในกรณีที่มี
ผู้ได้คะแนนรวมเท่ำกัน ผู้ที่ได้คะแนนภำคควำมเหมำะสมกับตำแหน่งครั้งที่ 3 มำกกว่ำเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่ำ
ในกรณีที่ได้คะแนนในภำคควำมเหมำะสมกับตำแหน่งครั้งที่ 3 เท่ำกัน ผู้ที่ได้คะแนนภำคควำมเหมำะสมกับ
ตำแหน่งครั้งที่ 2 มำกกว่ำ เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่ำ และในกรณีที่ได้คะแนนในภำคควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง
ครั้งที่ 2 เท่ำกัน ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่ำ
10. การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก
ส ำนั กงำน ก.พ.ร. จะขึ้นบัญชี ผู้ ได้ รับกำรคัดเลื อกไว้เป็นเวลำไม่เกิ น 1 ปี นับตั้งแต่วั น
ประกำศรำยชื่อผู้ได้รับกำรคัดเลือก แต่ถ้ำมีกำรคัดเลือกอย่ำงเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับกำรคัดเลือก
ใหม่แล้ว หรือ ก.พ. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรดำเนินกำรคัดเลือกเป็นอย่ำงอื่นอันเป็นเหตุให้ไม่สำมำรถใช้
บัญชีผู้ได้รับกำรคัดเลือกนี้ได้อีกต่อไป บัญชีผู้ได้รับกำรคัดเลือกครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
11. การบรรจุและแต่งตั้ง
สำนักงำน ก.พ.ร. จะบรรจุแต่งตั้งผู้ได้รับกำรคัดเลือก เข้ำรับรำชกำรในสำนักงำน ก.พ.ร.
ตำมลำดับที่ในบัญชีผู้ได้รับกำรคัดเลือก และ สำนักงำน ก.พ.ร. ไม่ประสงค์จะรับโอนผู้ได้รับกำรคัดเลือกที่เป็น
ข้ำรำชกำร หรือพนักงำนของรัฐทุกประเภท หรือรับบรรจุกลับเข้ำรับรำชกำร
ประกำศ ณ วันที่ 8 ธันวำคม พ.ศ. 2557

(นำยพงษ์อำจ ตรีกิจวัฒนำกุล)
รองเลขำธิกำรก.พ.ร.
รักษำรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ.ร.

เอกสำรแนบ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติและจานวนตาแหน่งว่างที่จะบรรจุครั้งแรก
ตำแหน่งนักพัฒนำระบบรำชกำรปฏิบัติกำร (วุฒิปริญญำเอก)
จำนวนตำแหน่งที่จะบรรจุครั้งแรก 2 ตำแหน่ง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ศึ ก ษำ วิ เ ครำะห์ วิ จั ย สรุ ป ควำมคิ ด เห็ น จั ด ท ำข้ อ เสนอเพื่ อ เสนอควำมเห็ น ต่ อ
คณะรัฐมนตรีและส่วนรำชกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบรำชกำร
2. ศึกษำค้นคว้ำข้อมูล Best Practice และควำมรู้จำกต่ำงประเทศ เพื่อนำแนวคิดของ
ต่ำงประเทศมำประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำระบบรำชกำรไทย
3. กำรให้คำปรึกษำแนะนำ ชี้แจงทำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักกำร แนวทำงและวิธีกำรใน
กำรพัฒนำระบบรำชกำรด้ำนต่ำงๆ แก่ส่วนรำชกำร ข้ำรำชกำร และประชำชน
4. ส่ งเสริ ม สนั บสนุน ให้ ส่ว นรำชกำร และหน่วยงำนภำครัฐอื่น ๆ ดำเนินกำรตำมแนว
ทำงกำรพัฒนำระบบรำชกำร
5. กำรติดตำมประเมินผลกำรพัฒนำระบบรำชกำร กำรตรวจสอบและประเมินผลภำค
รำชกำร
6. ปฏิบัติงำนอื่นที่เกี่ยวข้องตำมที่ได้รับมอบหมำย

-7หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อกาหนดอัตราเงินเดือนสาหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
ของสานักงาน ก.พ.ร.
ตามประกาศ อ.ก.พ. สานักงาน ก.พ.ร. ปฏิบัติหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวง ลงวันที่ 15 มีนาคม 2555
ปัจจัย
ปัจจัยที่ 1 :
ลำดับที่ หรือผล
คะแนนสอบแข่งขัน
หรือคัดเลือกบรรจุ
เข้ำรับรำชกำร

ปัจจัยที่ 2 :
ควำมรู้
ควำมสำมำรถ ด้ำน
ภำษำ ต่ำงประเทศ
หรือภำษำท้องถิ่น

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข

กาหนด สายงาน/ตาแหน่ง
สัดส่วน
กรณีสอบแข่งขัน
30% ตำแหน่งประเภท
วิชำกำร
เป็นผู้สอบได้อยู่ในลำดับตั้งแต่เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 60 ขึ้นไปของบัญชีสอบแข่งขันฯ
ที่เป็นบัญชีหลัก และมีผลคะแนนสอบตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
 สำยงำนนักพัฒนำ
กรณีสอบคัดเลือก หรือการนารายชื่อฯ
ระบบรำชกำร
เป็นผู้สอบได้อยู่ในลำดับตั้งแต่เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 60 ขึ้นไปของบัญชีสอบคัดเลือก
 สำยงำนนิติกร
ที่เป็นบัญชีหลัก และมีผลคะแนนสอบบรรจุเข้ำรับรำชกำรในสำนักงำน ก.พ.ร.
 สำยงำนตรวจสอบ
ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ภำยใน
กรณีภาษาอังกฤษ
30%
1. เป็นผู้สำเร็จกำรศึกษำวุฒิจำกต่ำงประเทศ ไม่เกิน 1 ปี หรือ
2. เป็นผู้ที่มีผลคะแนนสอบ TOEFL ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป หรือคะแนน
TOEIC ตั้งแต่ 600 คะแนนขึ้นไป หรือคะแนน CU-TEP ตั้งแต่ 60 คะแนนขึ้นไป
หรือคะแนน IELTS ตั้งแต่ ระดับ 5 คะแนนขึ้นไป โดยมีอำยุไม่เกิน 2 ปี
กรณีภาษาต่างประเทศ
ภาษาจีน
เป็นผู้มีผลคะแนนสอบวัดระดับควำมรู้ภำษำจีน HSK ตั้งแต่ระดับที่ 4 ขึ้นไป
ภาษาญี่ปุ่น
เป็นผู้มีผลคะแนนสอบวัดระดับควำมรู้ภำษำญีป่ ุ่น JLPT ตั้งแต่ระดับ N3

ปัจจัยที่ 3 :
ประสบกำรณ์ใน
กำรทำงำนที่
เกี่ยวข้องกับ
ตำแหน่งทีบ่ รรจุ
และแต่งตั้ง
ปัจจัยที่ 4 :
กำรมีคุณวุฒิ
กำรศึกษำที่เทียบได้
ในระดับเดียวกัน
มำกกว่ำ 1 คุณวุฒิ

ขึ้นไป
ภาษาฝรั่งเศส
เป็นผู้มีผลกำรวัดระดับควำมรู้ภำษำฝรั่งเศสขั้นพื้นฐำนของประกำศนียบัตร
ควำมรู้ทำงด้ำนภำษำฝรั่งเศสขั้นฐำนพื้นฐำน (DELF) ตั้งแต่ระดับ DELF B2 ขึ้นไป
มีประสบกำรณ์กำรทำงำนในตำแหน่งที่สมัคร จำกหน่วยงำนที่เป็นนิติบุคคลที่มี
20%
มำตรฐำนกำรจ้ำงงำน เช่น บริษทั จำกัด บริษัทมหำชนจำกัด รัฐวิสำหกิจ
หน่วยงำนรำชกำร องค์กำรระหว่ำงประเทศ โดยมีเอกสำรหลักฐำนแสดงประวัติ
รับรองกำรทำงำน หรือหนังสือรับรองกำรทำงำน ในระดับดีหรือในระดับที่
ยอมรับได้
เงื่อนไข มีประสบกำรณ์ 1 ปี แต่ไม่ถึง 2 ปี ให้เพิ่ม 10%
มีประสบกำรณ์ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป ให้เพิ่ม 20 %
มีคุณวุฒิอื่นในระดับเดียวกัน เพิม่ เติมจำคุณวุฒิที่ใช้ในกำรบรรจุและแต่งตั้ง และ 20%
คุณวุฒินนั้ สนับสนุนกำรปฏิบัตงิ ำนในตำแหน่งได้

