
Q&A 

การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 12 

 

ที่ ถาม ตอบ 

1. ในกรณีที่เป็นข้าราชการลาศึกษาต่อ แล้วกลับมาปฏิบัติ

ราชการเม่ือเม่ือต้นปีงบประมาณที่ผ่านมา สามารถใช้ผล 

การปฏิบัติราชการของปีงบประมาณก่อนการลาไปศึกษา

ต่อ 2 รอบการประเมินที่เฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก ได้หรือไม่ 

 

ไม่ได้ เนื่องจาก ข้าราชการผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือกต้องมี

คุณสมบัติครบถ้วนและสอดคล้อง ตามที่ ก.พ. ก าหนดไว้ใน

ประกาศส านักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ

พลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 

12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 21 มกราคม 

2559  

ข้อ 1.2 ระบุว่า 

“ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการในส่วนราชการเจ้าสังกัดอย่างน้อย  

1 ปี นับถึงวันปิดรับสมัครของส านักงาน ก.พ (วันที่  31

พฤษภาคม 2559)” และ ข้อ 1.3 ระบุว่า 

“มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์และมีผลการปฏิบัติราชการ  

2 รอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการในรอบปีที่ผ่านมา

โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมากขึ้นไป”  

กล่าวคือ ข้าราชการผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก ต้องปฏิบัติ

ราชการในส่วนราชการเจ้ าสั งก้ดอย่างน้อย 1 ปี  และ  

มีผลการปฏิบัติราชการ 2 รอบการประเมินฯ ในรอบปี 

ที่ ปฏิบัติ ราชการในส่ วนราชการเจ้ าสั งกั ด ๒ รอบ  

การประเมินฯ ดังนั้น กรณีข้าราชการที่ลาศึกษาต่อและ

กลับมาปฏิบัติราชการยังไม่ครบ ๑ ปี จึงไม่สามารถสมัคร

คัดเลือกได้ และไม่สามารถน าผลการประเมินของรอบการ

ประเมินก่อนข้าราชการผู้นั้นลาศึกษาต่อมาใช้ได้ 

2. สามารถยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษ Practical Test ของ

สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ที่ยกเลิกไปเม่ือ

วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ได้หรือไม่ 

ได้ ถ้าผลคะแนนภาษาอังกฤษดังกล่าวมีอายุไม่เกิน 2 ปี  

นับถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559  

3. ส่วนราชการสามารถจ ากัดให้ผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือกด ารง

ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ เท่านั้น ได้หรือไม่ 

ได้ คณะกรรมการคัดเลือกของส่วนราชการสามารถ

ก าหนดคุณสมบัติ ผู้ มีสิทธิส มัครคัด เลือก เฉพาะ

ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ 

ระดับปฏิบัติการ เท่ านั้นไ ด้ ซึ่ ง เป็นไปตามประกาศ

ส านักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือน

สามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 12 



ที่ ถาม ตอบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 21 มกราคม 2559 

ข้อ 1.1 

“เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งด ารงต าแหน่งประเภท

วิชาการ ระดับปฏิบัติการหรือ ระดับช านาญการ” 

4. ส่วนราชการจะสามารถประเมินหรือวัดความรู้และทักษะ 

ทางคอมพิวเตอร์ ได้อย่างไร 

คณะกรรมการคัดเลือกของส่วนราชการสามารถก าหนด

หลักเกณ์และวิธีการวัดหรือประเมินความรู้และทักษะ

ดังกล่าวได้เอง ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับบทบาท 

ภารกิจ และสายงานของข้าราขการผู้สมัครคัดเลือก เช่น 

อาจให้ผู้สมัครแสดงความสามารถในการค านวณโดยใช้

สูตรต่าง ๆ ของ Microsoft Excel การน าเสนอผลงานทาง

วิชาการโดยใช้  Microsoft Powerpoint หรือ การหา

ข้อมูลได้ใช้ search engine ต่าง ๆ เป็นต้น 

5. การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญต้อง

ด าเนินการ โดย 2 วิธีการ คือ  

(1) ผู้บังคับบัญชาระดับต้นที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน

เป็นผู้เสนอรายชื่อข้าราชการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่

ก าหนดต่อผู้บังคับบัญชาระดับส านักกองหรือส่วน

ราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าส านักหรือ

กอง เพื่อให้ความเห็นชอบ 

(2) ข้าราชการผู้มีคุณสมบัติตรงตามที่ก าหนดสมัคร

ด้วยตนเอง โดยผู้บังคับบัญชาระดับส านัก กองหรือส่วน

ราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าส านักหรือ

กอง ให้ความเห็นประกอบ  

หรือ สามารถเลือกวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ตามที่ระบุไว้ใน

ประกาศส านักงาน ก.พ. ฯ 

ส่วนราชการสามารถก าหนดวิธีการรับสมัครคัดเลือกได้ตาม

ความเหมาะสมและจ าเป็น โดยอาจด าเนินการตาม ๒ วิธีการที่

ระบุในประกาศ หรือ เลือกวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ได้ ทั้งนี้เป็นไป

ตามประกาศส านักงาน ก.พ. ฯ ข้อ 2.2 ระบุว่า “ข้าราชการ 

พลเรือนสามัญสามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ (ใบ

สมัครตามเอกสารแนบท้าย 1) โดยวิธีการดังต่อไปนี ้ 

(1) ผู้บังคับบัญชาระดับต้นที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานเป็น 

ผู้เสนอรายชื่อข้าราชการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ก าหนดต่อ

ผู้บังคับบัญชาระดับส านักกองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่อ

อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าส านักหรือกอง เพื่อให้ความเห็นชอบ 

(2) ข้าราชการผู้มีคุณสมบัติตรงตามที่ก าหนดสมัครด้วย

ตนเอง โดยผู้บังคับบัญชาระดับส านัก กองหรือส่วนราชการ 

ที่ เรียกชื่ออย่างอื่นที่ มีฐานะเทียบเท่าส านักหรือกอง ให้

ความเห็นประกอบ” 

6. ส่วนราชการสามารถก าหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมได้หรือไม่ ได้ แต่อย่างน้อยต้องมีคุณสมบัติตามที่ ก.พ. ก าหนด ทั้งนี้ 

การก าหนดคุณสมบัติ เพิ่มเติมเป็นอ านาจหน้ าที่ ของ

คณะกรรมการคัดเลือกของส่วนราชการ เช่น ก าหนด

สมรรถนะเฉพาะที่สอดคล้องกับประเภทสายงาน ทักษะที่

จ าเป็นส าหรับขับเคลื่อนภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ของส่วน

ราชการ ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจวิเคราะห์จากอัตราก าลังคน 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของส่วนราชการ 

7. อดีตนักเรียนทุนไทยพัฒน์ (ระดับมัธยมปลาย) ได้ยกเว้น

การสอบวิชาความสามารถทั่วไปเชิงวิชาการ (Aptitude 

Test) หรือไม่ 

ไม่ เนื่องจากผู้ได้รับทุนไทยพัฒน์ระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลายไม่ได้ทดสอบวิชาความสามารถทั่วไปเชิงวิชาการ 



ที่ ถาม ตอบ 

(Aptitude Test) ซึ่งข้อสอบวิชาดังกล่าวใช้กับกลุ่มนักเรียน

ทุนรัฐบาล (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) เท่านั้น  

 

 

8. นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 1-2  

1. ต้องย่ืนผลคะแนนภาษาอังกฤษ หรือไม่  

 

 

 

 

 

2. ต้องกรอกใบสมัครเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์

สูง รุ่นที่ 12 ประจ าปี พ.ศ. 2559 (เอกสารแนบ 1) หรือไม่ 

1. ไม่ต้อง เนื่องนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 1-2 

สามารถเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงได้โดยได้รับ 

การยกเว้นคุณสมบัติและไม่ต้องผ่านกระบวนการตัดเลือก  

ซึ่งเป็นไปตามมติ อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการเตรียม

ก าลังคนภาครัฐ เม่ือวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ ซึ่งความรู้

และทักษะทางภาษาอังกฤษเป็นหนึ่งในคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ

สมัครคัดเลือก 

2. ต้อง เพื่อให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดและส านักงาน ก.พ. มี

ฐานข้อมูลของกลุ่มก าลังคนคุณภาพ ทั้งนี้ ในส่วนของ “การ

ทดสอบความรู้ทางภาษา” ให้เว้นว่าง แต่ถ้าข้าราชการผู้นั้น มี

ผลทดสอบความรู้ทางภาษาก็สามารถกรอกข้อมูลดังกล่าวได้  

10. ท าไมปีนี้มีเอกสารที่ส่วนราชการต้องส่งไปยังส านักงาน 

ก.พ. เพิ่มเติม คือ แบบสรุปเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

ข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 

(ขั้นตอนที่ 1) ของเอกสารแนบท้าย 4  

ส านักงาน ก.พ. ได้เพิ่มแบบสรุปเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 

ฯ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ส่วนราชการใช้ เป็นแนวทาง

พิจารณาคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มี

ผลสัมฤทธิ์สูง และเพื่อให้ส านักงาน ก.พ. ได้ทราบและรวบรวม

ข้อมูลวิธี แนวทางและเกณฑ์การคัดเลือกของแต่ละส่วน

ราชการเพื่อน าไปปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการคัดเลือก

ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สู งและระบบบริหารก าลั งคน

คุณภาพในภาพรวมต่อไป 

 

 

* ขอ้มูล Update ณ วันที่ 1 เมษายน 2559 


