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ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

         ๖   กุมภาพันธ�  ๒๕๖๓ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติและหลักเกณฑ�วิธีการในการคัดเลือกผู'เข'ารับการฝ4กอบรมในหลักสูตร 
การพัฒนาผู'นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๕ ประจำป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน  เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

อ'างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด6วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๑๕ ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 ๒. หนังสือสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๔๐๑.๓/๐๘๖๘ ลงวันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ 

สิ่งท่ีส6งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก  
 ๒. หลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให'ส6วนราชการและหน6วยงานต6าง ๆ พิจารณาส6ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดำรงตำแหน6งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ หรือตำแหน6งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท6า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดำรงตำแหน6งเทียบเท6า ซ่ึงเปDนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปDนท่ีประจักษ�ของหน6วยงาน อายุไม6เกิน ๔๕ ป9 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ4กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๕ ประจำป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดรับสมัครระหว6าง
วันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ นั้น 

  บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู'ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับการคัดเลือก
ซ่ึงได'นำส6งเอกสารหลักฐานครบถ'วนไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเง่ือนไขท่ีกำหนดเสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อ
ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ4กอบรมในหลักสูตรดังกล6าวรายละเอียดตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๑  ในการนี้  
ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร6วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล จำนวน ๒ ข้ันตอน ดังนี้  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบภาษาอังกฤษ กำหนดทดสอบในวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ เวลา 
๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. กำหนดลงทะเบียน ณ ห'องประชุม ๑ ชั้น ๙ อาคารสำนักงาน สำนักงาน ก.พ. จังหวัด
นนทบุรี เกณฑ�การคัดเลือก ผู'เข'ารับการคัดเลือกต'องได'คะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ ไม6ต่ำกว6าร'อยละ ๕๐
ของคะแนนเต็มในการทดสอบ จึงจะสามารถเข'ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ต6อไปได' 

กรณี ยกเว�นการทดสอบภาษาอังกฤษ สำหรับผู'สมัครเข'ารับการคัดเลือกท่ีมีผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษของสถาบันการต6างประเทศเทวะวงศ�วโรปการ กระทรวงการต6างประเทศ DIFA TES ท่ีระดับ 
ไม6ต่ำกว6า B1 ในทักษะการอ6าน (Reading) และการฟ̂ง (Listening) หรือ TOEFL ท่ีไม6ต่ำกว6า ๔๒ คะแนน 
(internet–based) หรือ IELTS ท่ีระดับไม6ต่ำกว6า ๔.๕ ท่ีเทียบได'ไม6ต่ำกว6าระดับ B1 ตามเกณฑ�มาตรฐานของ 
CEFR ตาม ท่ี สำนั ก งาน  ก .พ . กำหนด สามารถส6 งผลคะแนน ในรู ป แบบ ไฟล�  PDF ไปยั ง e-mail  
: pornsiri.psed4@gmail.com ภายในวันท่ี ๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ เพ่ือเปDนหลักฐานประกอบการยกเว�น  



 
 
ทดสอบภาษาอังกฤษ โดยผู'สมัครคัดเลือกเขียนรับรองว6า “สำเนาถูกต'อง” พร'อมท้ังลงชื่อ และวันท่ีกำกับไว'ด'วย 
ท้ังนี้ ผลการทดสอบต�องมีอายุไม;เกิน ๒ ป> นับถึงวันปAดรับสมัคร (๒๗  มกราคม  ๒๕๖๓)  

ข้ันตอนท่ี ๒ การประเมินด�วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method)  
ผู'ผ6านการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๑ ตามเกณฑ�ท่ีกำหนด เข'ารับการประเมินซ่ึงมีกำหนดวันเข'ารับการคัดเลือก
ระหว6างวันท่ี ๓ – ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผู'สมัคร ๑ คน เข'ารับการคัดเลือกเพียง 
๑ วัน) เกณฑ�การคัดเลือก ใช'คะแนนประเมินสมรรถนะตามกิจกรรมท่ีกำหนดในข้ันตอนท่ี ๒ โดยนำผล
คะแนนรายบุคคลของผู'เข'ารับการคัดเลือกด'วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – 
ACM) โดยผู'ผ6านเข'ารับการฝ4กอบรม คือ ผู'ท่ีมีผลคะแนนประเมินอยู6ในลำดับท่ี ๑ – ๔๐ 

ท้ังนี้ รายชื่อผู'มีสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจ'งให'
ทราบภายในวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ โดยจะแจ'งผู'สมัครเข'ารับการคัดเลือกทางอีเมลท่ีแจ'งไว'ในระบบ
ลงทะเบียนกลาง 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๒ 

  ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบตามวันเวลาท่ีสำนักงาน ก.พ. กำหนด 
รายละเอียดกำหนดทดสอบภาษาอังกฤษและระเบียบการสอบปรากฏตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๓ และ ๔ ตามลำดับ 
กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม6ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือว6าสละสิทธิ์เข'ารับการ
คัดเลือกมาต้ังแต6ต'น ท้ังนี้ สำนักงาน ก.พ. จะแจ'งรายชื่อผู'ผ6านการคัดเลือกเพ่ือเข'ารับการฝ4กอบรมให'
หน6วยงานต'นสังกัดทราบ และประกาศผลทางเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. https://www.ocsc.go.th/newwave 
ภายในวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต�) 
           ผู'อำนวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 
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ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

         ๖   กุมภาพันธ�  ๒๕๖๓ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติและหลักเกณฑ�วิธีการในการคัดเลือกผู'เข'ารับการฝ4กอบรมในหลักสูตร 
การพัฒนาผู'นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๕ ประจำป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

อ'างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด6วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๑๕ ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 ๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๕๑๒/ท๔๔๔ ลงวันท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ 

สิ่งท่ีส6งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก  
 ๒. หลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให'ส6วนราชการและหน6วยงานต6าง ๆ พิจารณาส6ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดำรงตำแหน6งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ หรือตำแหน6งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท6า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดำรงตำแหน6งเทียบเท6า ซ่ึงเปDนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปDนท่ีประจักษ�ของหน6วยงาน อายุไม6เกิน ๔๕ ป9 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ4กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๕ ประจำป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดรับสมัครระหว6าง
วันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ นั้น 

  บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู'ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับการคัดเลือก
ซ่ึงได'นำส6งเอกสารหลักฐานครบถ'วนไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเง่ือนไขท่ีกำหนดเสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อ
ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ4กอบรมในหลักสูตรดังกล6าวรายละเอียดตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๑  ในการนี้  
ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร6วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล จำนวน ๒ ข้ันตอน ดังนี้  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบภาษาอังกฤษ กำหนดทดสอบในวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ เวลา 
๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. กำหนดลงทะเบียน ณ ห'องประชุม ๑ ชั้น ๙ อาคารสำนักงาน สำนักงาน ก.พ. จังหวัด
นนทบุรี เกณฑ�การคัดเลือก ผู'เข'ารับการคัดเลือกต'องได'คะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ ไม6ต่ำกว6าร'อยละ ๕๐
ของคะแนนเต็มในการทดสอบ จึงจะสามารถเข'ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ต6อไปได' 

กรณี ยกเว�นการทดสอบภาษาอังกฤษ สำหรับผู'สมัครเข'ารับการคัดเลือกท่ีมีผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษของสถาบันการต6างประเทศเทวะวงศ�วโรปการ กระทรวงการต6างประเทศ DIFA TES ท่ีระดับ 
ไม6ต่ำกว6า B1 ในทักษะการอ6าน (Reading) และการฟ̂ง (Listening) หรือ TOEFL ท่ีไม6ต่ำกว6า ๔๒ คะแนน 
(internet–based) หรือ IELTS ท่ีระดับไม6ต่ำกว6า ๔.๕ ท่ีเทียบได'ไม6ต่ำกว6าระดับ B1 ตามเกณฑ�มาตรฐานของ 
CEFR ตาม ท่ี สำนั ก งาน  ก .พ . กำหนด สามารถส6 งผลคะแนน ในรู ป แบบ ไฟล�  PDF ไปยั ง e-mail  
: pornsiri.psed4@gmail.com ภายในวันท่ี ๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ เพ่ือเปDนหลักฐานประกอบการยกเว�น  



 
 
ทดสอบภาษาอังกฤษ โดยผู'สมัครคัดเลือกเขียนรับรองว6า “สำเนาถูกต'อง” พร'อมท้ังลงชื่อ และวันท่ีกำกับไว'ด'วย 
ท้ังนี้ ผลการทดสอบต�องมีอายุไม;เกิน ๒ ป> นับถึงวันปAดรับสมัคร (๒๗  มกราคม  ๒๕๖๓)  

ข้ันตอนท่ี ๒ การประเมินด�วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method)  
ผู'ผ6านการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๑ ตามเกณฑ�ท่ีกำหนด เข'ารับการประเมินซ่ึงมีกำหนดวันเข'ารับการคัดเลือก
ระหว6างวันท่ี ๓ – ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผู'สมัคร ๑ คน เข'ารับการคัดเลือกเพียง 
๑ วัน) เกณฑ�การคัดเลือก ใช'คะแนนประเมินสมรรถนะตามกิจกรรมท่ีกำหนดในข้ันตอนท่ี ๒ โดยนำผล
คะแนนรายบุคคลของผู'เข'ารับการคัดเลือกด'วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – 
ACM) โดยผู'ผ6านเข'ารับการฝ4กอบรม คือ ผู'ท่ีมีผลคะแนนประเมินอยู6ในลำดับท่ี ๑ – ๔๐ 

ท้ังนี้ รายชื่อผู'มีสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจ'งให'
ทราบภายในวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ โดยจะแจ'งผู'สมัครเข'ารับการคัดเลือกทางอีเมลท่ีแจ'งไว'ในระบบ
ลงทะเบียนกลาง 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๒ 

  ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบตามวันเวลาท่ีสำนักงาน ก.พ. กำหนด 
รายละเอียดกำหนดทดสอบภาษาอังกฤษและระเบียบการสอบปรากฏตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๓ และ ๔ ตามลำดับ 
กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม6ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือว6าสละสิทธิ์เข'ารับการ
คัดเลือกมาต้ังแต6ต'น ท้ังนี้ สำนักงาน ก.พ. จะแจ'งรายชื่อผู'ผ6านการคัดเลือกเพ่ือเข'ารับการฝ4กอบรมให'
หน6วยงานต'นสังกัดทราบ และประกาศผลทางเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. https://www.ocsc.go.th/newwave 
ภายในวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต�) 
           ผู'อำนวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



ด่วนที�สุด 

 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

         ๖   กุมภาพันธ�  ๒๕๖๓ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติและหลักเกณฑ�วิธีการในการคัดเลือกผู'เข'ารับการฝ4กอบรมในหลักสูตร 
การพัฒนาผู'นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๕ ประจำป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน  เลขาธิการคณะกรรมการข'าราชการพลเรือน 

อ'างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด6วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๑๕ ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
 ๒. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการข'าราชการพลเรือน ท่ี นร ๑๐๐๗.๔/๗๒ ลงวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ 

สิ่งท่ีส6งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก  
 ๒. หลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให'ส6วนราชการและหน6วยงานต6าง ๆ พิจารณาส6ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดำรงตำแหน6งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ หรือตำแหน6งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท6า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดำรงตำแหน6งเทียบเท6า ซ่ึงเปDนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปDนท่ีประจักษ�ของหน6วยงาน อายุไม6เกิน ๔๕ ป9 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ4กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๕ ประจำป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดรับสมัครระหว6าง
วันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ นั้น 

  บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู'ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับการคัดเลือก
ซ่ึงได'นำส6งเอกสารหลักฐานครบถ'วนไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเง่ือนไขท่ีกำหนดเสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อ
ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ4กอบรมในหลักสูตรดังกล6าวรายละเอียดตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๑  ในการนี้  
ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร6วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล จำนวน ๒ ข้ันตอน ดังนี้  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบภาษาอังกฤษ กำหนดทดสอบในวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ เวลา 
๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. กำหนดลงทะเบียน ณ ห'องประชุม ๑ ชั้น ๙ อาคารสำนักงาน สำนักงาน ก.พ. จังหวัด
นนทบุรี เกณฑ�การคัดเลือก ผู'เข'ารับการคัดเลือกต'องได'คะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ ไม6ต่ำกว6าร'อยละ ๕๐
ของคะแนนเต็มในการทดสอบ จึงจะสามารถเข'ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ต6อไปได' 

กรณี ยกเว�นการทดสอบภาษาอังกฤษ สำหรับผู'สมัครเข'ารับการคัดเลือกท่ีมีผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษของสถาบันการต6างประเทศเทวะวงศ�วโรปการ กระทรวงการต6างประเทศ DIFA TES ท่ีระดับ 
ไม6ต่ำกว6า B1 ในทักษะการอ6าน (Reading) และการฟ̂ง (Listening) หรือ TOEFL ท่ีไม6ต่ำกว6า ๔๒ คะแนน 
(internet–based) หรือ IELTS ท่ีระดับไม6ต่ำกว6า ๔.๕ ท่ีเทียบได'ไม6ต่ำกว6าระดับ B1 ตามเกณฑ�มาตรฐานของ 
CEFR ตาม ท่ี สำนั ก งาน  ก .พ . กำหนด สามารถส6 งผลคะแนน ในรู ป แบบ ไฟล�  PDF ไปยั ง e-mail  
: pornsiri.psed4@gmail.com ภายในวันท่ี ๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ เพ่ือเปDนหลักฐานประกอบการยกเว�น  



 
 
ทดสอบภาษาอังกฤษ โดยผู'สมัครคัดเลือกเขียนรับรองว6า “สำเนาถูกต'อง” พร'อมท้ังลงชื่อ และวันท่ีกำกับไว'ด'วย 
ท้ังนี้ ผลการทดสอบต�องมีอายุไม;เกิน ๒ ป> นับถึงวันปAดรับสมัคร (๒๗  มกราคม  ๒๕๖๓)  

ข้ันตอนท่ี ๒ การประเมินด�วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method)  
ผู'ผ6านการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๑ ตามเกณฑ�ท่ีกำหนด เข'ารับการประเมินซ่ึงมีกำหนดวันเข'ารับการคัดเลือก
ระหว6างวันท่ี ๓ – ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผู'สมัคร ๑ คน เข'ารับการคัดเลือกเพียง 
๑ วัน) เกณฑ�การคัดเลือก ใช'คะแนนประเมินสมรรถนะตามกิจกรรมท่ีกำหนดในข้ันตอนท่ี ๒ โดยนำผล
คะแนนรายบุคคลของผู'เข'ารับการคัดเลือกด'วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – 
ACM) โดยผู'ผ6านเข'ารับการฝ4กอบรม คือ ผู'ท่ีมีผลคะแนนประเมินอยู6ในลำดับท่ี ๑ – ๔๐ 

ท้ังนี้ รายชื่อผู'มีสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจ'งให'
ทราบภายในวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ โดยจะแจ'งผู'สมัครเข'ารับการคัดเลือกทางอีเมลท่ีแจ'งไว'ในระบบ
ลงทะเบียนกลาง 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๒ 

  ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบตามวันเวลาท่ีสำนักงาน ก.พ. กำหนด 
รายละเอียดกำหนดทดสอบภาษาอังกฤษและระเบียบการสอบปรากฏตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๓ และ ๔ ตามลำดับ 
กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม6ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือว6าสละสิทธิ์เข'ารับการ
คัดเลือกมาต้ังแต6ต'น ท้ังนี้ สำนักงาน ก.พ. จะแจ'งรายชื่อผู'ผ6านการคัดเลือกเพ่ือเข'ารับการฝ4กอบรมให'
หน6วยงานต'นสังกัดทราบ และประกาศผลทางเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. https://www.ocsc.go.th/newwave 
ภายในวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต�) 
           ผู'อำนวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



ด่วนที�สุด 

 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

         ๖   กุมภาพันธ�  ๒๕๖๓ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติและหลักเกณฑ�วิธีการในการคัดเลือกผู'เข'ารับการฝ4กอบรมในหลักสูตร 
การพัฒนาผู'นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๕ ประจำป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน  เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห6งชาติ 

อ'างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด6วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๑๕ ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 ๒. หนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำแห6งชาติ ด6วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๔๐๑/๕๕๓ ลงวันท่ี ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ 

สิ่งท่ีส6งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก  
 ๒. หลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให'ส6วนราชการและหน6วยงานต6าง ๆ พิจารณาส6ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดำรงตำแหน6งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ หรือตำแหน6งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท6า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดำรงตำแหน6งเทียบเท6า ซ่ึงเปDนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปDนท่ีประจักษ�ของหน6วยงาน อายุไม6เกิน ๔๕ ป9 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ4กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๕ ประจำป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดรับสมัครระหว6าง
วันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ นั้น 

  บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู'ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับการคัดเลือก
ซ่ึงได'นำส6งเอกสารหลักฐานครบถ'วนไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเง่ือนไขท่ีกำหนดเสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อ
ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ4กอบรมในหลักสูตรดังกล6าวรายละเอียดตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๑  ในการนี้  
ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร6วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล จำนวน ๒ ข้ันตอน ดังนี้  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบภาษาอังกฤษ กำหนดทดสอบในวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ เวลา 
๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. กำหนดลงทะเบียน ณ ห'องประชุม ๑ ชั้น ๙ อาคารสำนักงาน สำนักงาน ก.พ. จังหวัด
นนทบุรี เกณฑ�การคัดเลือก ผู'เข'ารับการคัดเลือกต'องได'คะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ ไม6ต่ำกว6าร'อยละ ๕๐
ของคะแนนเต็มในการทดสอบ จึงจะสามารถเข'ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ต6อไปได' 

กรณี ยกเว�นการทดสอบภาษาอังกฤษ สำหรับผู'สมัครเข'ารับการคัดเลือกท่ีมีผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษของสถาบันการต6างประเทศเทวะวงศ�วโรปการ กระทรวงการต6างประเทศ DIFA TES ท่ีระดับ 
ไม6ต่ำกว6า B1 ในทักษะการอ6าน (Reading) และการฟ̂ง (Listening) หรือ TOEFL ท่ีไม6ต่ำกว6า ๔๒ คะแนน 
(internet–based) หรือ IELTS ท่ีระดับไม6ต่ำกว6า ๔.๕ ท่ีเทียบได'ไม6ต่ำกว6าระดับ B1 ตามเกณฑ�มาตรฐานของ 
CEFR ตาม ท่ี สำนั ก งาน  ก .พ . กำหนด สามารถส6 งผลคะแนน ในรู ป แบบ ไฟล�  PDF ไปยั ง e-mail  
: pornsiri.psed4@gmail.com ภายในวันท่ี ๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ เพ่ือเปDนหลักฐานประกอบการยกเว�น  



 
 
ทดสอบภาษาอังกฤษ โดยผู'สมัครคัดเลือกเขียนรับรองว6า “สำเนาถูกต'อง” พร'อมท้ังลงชื่อ และวันท่ีกำกับไว'ด'วย 
ท้ังนี้ ผลการทดสอบต�องมีอายุไม;เกิน ๒ ป> นับถึงวันปAดรับสมัคร (๒๗  มกราคม  ๒๕๖๓)  

ข้ันตอนท่ี ๒ การประเมินด�วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method)  
ผู'ผ6านการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๑ ตามเกณฑ�ท่ีกำหนด เข'ารับการประเมินซ่ึงมีกำหนดวันเข'ารับการคัดเลือก
ระหว6างวันท่ี ๓ – ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผู'สมัคร ๑ คน เข'ารับการคัดเลือกเพียง 
๑ วัน) เกณฑ�การคัดเลือก ใช'คะแนนประเมินสมรรถนะตามกิจกรรมท่ีกำหนดในข้ันตอนท่ี ๒ โดยนำผล
คะแนนรายบุคคลของผู'เข'ารับการคัดเลือกด'วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – 
ACM) โดยผู'ผ6านเข'ารับการฝ4กอบรม คือ ผู'ท่ีมีผลคะแนนประเมินอยู6ในลำดับท่ี ๑ – ๔๐ 

ท้ังนี้ รายชื่อผู'มีสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจ'งให'
ทราบภายในวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ โดยจะแจ'งผู'สมัครเข'ารับการคัดเลือกทางอีเมลท่ีแจ'งไว'ในระบบ
ลงทะเบียนกลาง 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๒ 

  ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบตามวันเวลาท่ีสำนักงาน ก.พ. กำหนด 
รายละเอียดกำหนดทดสอบภาษาอังกฤษและระเบียบการสอบปรากฏตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๓ และ ๔ ตามลำดับ 
กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม6ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือว6าสละสิทธิ์เข'ารับการ
คัดเลือกมาต้ังแต6ต'น ท้ังนี้ สำนักงาน ก.พ. จะแจ'งรายชื่อผู'ผ6านการคัดเลือกเพ่ือเข'ารับการฝ4กอบรมให'
หน6วยงานต'นสังกัดทราบ และประกาศผลทางเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. https://www.ocsc.go.th/newwave 
ภายในวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต�) 
           ผู'อำนวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



ด่วนที�สุด 

 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

         ๖   กุมภาพันธ�  ๒๕๖๓ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติและหลักเกณฑ�วิธีการในการคัดเลือกผู'เข'ารับการฝ4กอบรมในหลักสูตร 
การพัฒนาผู'นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๕ ประจำป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน  เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห6งชาติ 

อ'างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด6วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๑๕ ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 ๒. หนังสือสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห6งชาติ ด6วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๑๒๒/๓๕๑  

    ลงวันท่ี ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ 

สิ่งท่ีส6งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก  
 ๒. หลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให'ส6วนราชการและหน6วยงานต6าง ๆ พิจารณาส6ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดำรงตำแหน6งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ หรือตำแหน6งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท6า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดำรงตำแหน6งเทียบเท6า ซ่ึงเปDนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปDนท่ีประจักษ�ของหน6วยงาน อายุไม6เกิน ๔๕ ป9 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ4กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๕ ประจำป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดรับสมัครระหว6าง
วันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ นั้น 

  บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู'ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับการคัดเลือก
ซ่ึงได'นำส6งเอกสารหลักฐานครบถ'วนไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเง่ือนไขท่ีกำหนดเสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อ
ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ4กอบรมในหลักสูตรดังกล6าวรายละเอียดตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๑  ในการนี้  
ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร6วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล จำนวน ๒ ข้ันตอน ดังนี้  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบภาษาอังกฤษ กำหนดทดสอบในวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ เวลา 
๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. กำหนดลงทะเบียน ณ ห'องประชุม ๑ ชั้น ๙ อาคารสำนักงาน สำนักงาน ก.พ. จังหวัด
นนทบุรี เกณฑ�การคัดเลือก ผู'เข'ารับการคัดเลือกต'องได'คะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ ไม6ต่ำกว6าร'อยละ ๕๐
ของคะแนนเต็มในการทดสอบ จึงจะสามารถเข'ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ต6อไปได' 

กรณี ยกเว�นการทดสอบภาษาอังกฤษ สำหรับผู'สมัครเข'ารับการคัดเลือกท่ีมีผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษของสถาบันการต6างประเทศเทวะวงศ�วโรปการ กระทรวงการต6างประเทศ DIFA TES ท่ีระดับ 
ไม6ต่ำกว6า B1 ในทักษะการอ6าน (Reading) และการฟ̂ง (Listening) หรือ TOEFL ท่ีไม6ต่ำกว6า ๔๒ คะแนน 
(internet–based) หรือ IELTS ท่ีระดับไม6ต่ำกว6า ๔.๕ ท่ีเทียบได'ไม6ต่ำกว6าระดับ B1 ตามเกณฑ�มาตรฐานของ 
CEFR ตาม ท่ี สำนั ก งาน  ก .พ . กำหนด สามารถส6 งผลคะแนน ในรู ป แบบ ไฟล�  PDF ไปยั ง e-mail  
: pornsiri.psed4@gmail.com ภายในวันท่ี ๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ เพ่ือเปDนหลักฐานประกอบการยกเว�น  



 
 
ทดสอบภาษาอังกฤษ โดยผู'สมัครคัดเลือกเขียนรับรองว6า “สำเนาถูกต'อง” พร'อมท้ังลงชื่อ และวันท่ีกำกับไว'ด'วย 
ท้ังนี้ ผลการทดสอบต�องมีอายุไม;เกิน ๒ ป> นับถึงวันปAดรับสมัคร (๒๗  มกราคม  ๒๕๖๓)  

ข้ันตอนท่ี ๒ การประเมินด�วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method)  
ผู'ผ6านการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๑ ตามเกณฑ�ท่ีกำหนด เข'ารับการประเมินซ่ึงมีกำหนดวันเข'ารับการคัดเลือก
ระหว6างวันท่ี ๓ – ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผู'สมัคร ๑ คน เข'ารับการคัดเลือกเพียง 
๑ วัน) เกณฑ�การคัดเลือก ใช'คะแนนประเมินสมรรถนะตามกิจกรรมท่ีกำหนดในข้ันตอนท่ี ๒ โดยนำผล
คะแนนรายบุคคลของผู'เข'ารับการคัดเลือกด'วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – 
ACM) โดยผู'ผ6านเข'ารับการฝ4กอบรม คือ ผู'ท่ีมีผลคะแนนประเมินอยู6ในลำดับท่ี ๑ – ๔๐ 

ท้ังนี้ รายชื่อผู'มีสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจ'งให'
ทราบภายในวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ โดยจะแจ'งผู'สมัครเข'ารับการคัดเลือกทางอีเมลท่ีแจ'งไว'ในระบบ
ลงทะเบียนกลาง 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๒ 

  ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบตามวันเวลาท่ีสำนักงาน ก.พ. กำหนด 
รายละเอียดกำหนดทดสอบภาษาอังกฤษและระเบียบการสอบปรากฏตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๓ และ ๔ ตามลำดับ 
กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม6ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือว6าสละสิทธิ์เข'ารับการ
คัดเลือกมาต้ังแต6ต'น ท้ังนี้ สำนักงาน ก.พ. จะแจ'งรายชื่อผู'ผ6านการคัดเลือกเพ่ือเข'ารับการฝ4กอบรมให'
หน6วยงานต'นสังกัดทราบ และประกาศผลทางเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. https://www.ocsc.go.th/newwave 
ภายในวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต�) 
           ผู'อำนวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



ด่วนที�สุด 

 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

         ๖   กุมภาพันธ�  ๒๕๖๓ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติและหลักเกณฑ�วิธีการในการคัดเลือกผู'เข'ารับการฝ4กอบรมในหลักสูตร 
การพัฒนาผู'นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๕ ประจำป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน  ปลัดกระทรวงการคลัง 

อ'างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด6วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๑๕ ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 ๒. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ด6วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๒๐๕.๓/๑๑๒๔ ลงวันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ 

สิ่งท่ีส6งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก  
 ๒. หลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให'ส6วนราชการและหน6วยงานต6าง ๆ พิจารณาส6ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดำรงตำแหน6งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ หรือตำแหน6งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท6า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดำรงตำแหน6งเทียบเท6า ซ่ึงเปDนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปDนท่ีประจักษ�ของหน6วยงาน อายุไม6เกิน ๔๕ ป9 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ4กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๕ ประจำป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดรับสมัครระหว6าง
วันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ นั้น 

  บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู'ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับการคัดเลือก
ซ่ึงได'นำส6งเอกสารหลักฐานครบถ'วนไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเง่ือนไขท่ีกำหนดเสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อ
ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ4กอบรมในหลักสูตรดังกล6าวรายละเอียดตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๑  ในการนี้  
ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร6วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล จำนวน ๒ ข้ันตอน ดังนี้  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบภาษาอังกฤษ กำหนดทดสอบในวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ เวลา 
๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. กำหนดลงทะเบียน ณ ห'องประชุม ๑ ชั้น ๙ อาคารสำนักงาน สำนักงาน ก.พ. จังหวัด
นนทบุรี เกณฑ�การคัดเลือก ผู'เข'ารับการคัดเลือกต'องได'คะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ ไม6ต่ำกว6าร'อยละ ๕๐
ของคะแนนเต็มในการทดสอบ จึงจะสามารถเข'ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ต6อไปได' 

กรณี ยกเว�นการทดสอบภาษาอังกฤษ สำหรับผู'สมัครเข'ารับการคัดเลือกท่ีมีผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษของสถาบันการต6างประเทศเทวะวงศ�วโรปการ กระทรวงการต6างประเทศ DIFA TES ท่ีระดับ 
ไม6ต่ำกว6า B1 ในทักษะการอ6าน (Reading) และการฟ̂ง (Listening) หรือ TOEFL ท่ีไม6ต่ำกว6า ๔๒ คะแนน 
(internet–based) หรือ IELTS ท่ีระดับไม6ต่ำกว6า ๔.๕ ท่ีเทียบได'ไม6ต่ำกว6าระดับ B1 ตามเกณฑ�มาตรฐานของ 
CEFR ตาม ท่ี สำนั ก งาน  ก .พ . กำหนด สามารถส6 งผลคะแนน ในรู ป แบบ ไฟล�  PDF ไปยั ง e-mail  
: pornsiri.psed4@gmail.com ภายในวันท่ี ๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ เพ่ือเปDนหลักฐานประกอบการยกเว�น  



 
 
ทดสอบภาษาอังกฤษ โดยผู'สมัครคัดเลือกเขียนรับรองว6า “สำเนาถูกต'อง” พร'อมท้ังลงชื่อ และวันท่ีกำกับไว'ด'วย 
ท้ังนี้ ผลการทดสอบต�องมีอายุไม;เกิน ๒ ป> นับถึงวันปAดรับสมัคร (๒๗  มกราคม  ๒๕๖๓)  

ข้ันตอนท่ี ๒ การประเมินด�วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method)  
ผู'ผ6านการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๑ ตามเกณฑ�ท่ีกำหนด เข'ารับการประเมินซ่ึงมีกำหนดวันเข'ารับการคัดเลือก
ระหว6างวันท่ี ๓ – ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผู'สมัคร ๑ คน เข'ารับการคัดเลือกเพียง 
๑ วัน) เกณฑ�การคัดเลือก ใช'คะแนนประเมินสมรรถนะตามกิจกรรมท่ีกำหนดในข้ันตอนท่ี ๒ โดยนำผล
คะแนนรายบุคคลของผู'เข'ารับการคัดเลือกด'วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – 
ACM) โดยผู'ผ6านเข'ารับการฝ4กอบรม คือ ผู'ท่ีมีผลคะแนนประเมินอยู6ในลำดับท่ี ๑ – ๔๐ 

ท้ังนี้ รายชื่อผู'มีสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจ'งให'
ทราบภายในวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ โดยจะแจ'งผู'สมัครเข'ารับการคัดเลือกทางอีเมลท่ีแจ'งไว'ในระบบ
ลงทะเบียนกลาง 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๒ 

  ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบตามวันเวลาท่ีสำนักงาน ก.พ. กำหนด 
รายละเอียดกำหนดทดสอบภาษาอังกฤษและระเบียบการสอบปรากฏตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๓ และ ๔ ตามลำดับ 
กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม6ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือว6าสละสิทธิ์เข'ารับการ
คัดเลือกมาต้ังแต6ต'น ท้ังนี้ สำนักงาน ก.พ. จะแจ'งรายชื่อผู'ผ6านการคัดเลือกเพ่ือเข'ารับการฝ4กอบรมให'
หน6วยงานต'นสังกัดทราบ และประกาศผลทางเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. https://www.ocsc.go.th/newwave 
ภายในวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต�) 
           ผู'อำนวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



ด่วนที�สุด 

 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

         ๖   กุมภาพันธ�  ๒๕๖๓ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติและหลักเกณฑ�วิธีการในการคัดเลือกผู'เข'ารับการฝ4กอบรมในหลักสูตร 
การพัฒนาผู'นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๕ ประจำป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน  ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย� 

อ'างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด6วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๑๕ ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 ๒. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย�  

ด6วนท่ีสุด ท่ี พม ๐๒๐๑/๑๒๔๐ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓   

สิ่งท่ีส6งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก  
 ๒. หลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให'ส6วนราชการและหน6วยงานต6าง ๆ พิจารณาส6ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดำรงตำแหน6งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ หรือตำแหน6งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท6า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดำรงตำแหน6งเทียบเท6า ซ่ึงเปDนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปDนท่ีประจักษ�ของหน6วยงาน อายุไม6เกิน ๔๕ ป9 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ4กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๕ ประจำป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดรับสมัครระหว6าง
วันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ นั้น 

  บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู'ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับการคัดเลือก
ซ่ึงได'นำส6งเอกสารหลักฐานครบถ'วนไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเง่ือนไขท่ีกำหนดเสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อ
ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ4กอบรมในหลักสูตรดังกล6าวรายละเอียดตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๑  ในการนี้  
ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร6วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล จำนวน ๒ ข้ันตอน ดังนี้  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบภาษาอังกฤษ กำหนดทดสอบในวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ เวลา 
๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. กำหนดลงทะเบียน ณ ห'องประชุม ๑ ชั้น ๙ อาคารสำนักงาน สำนักงาน ก.พ. จังหวัด
นนทบุรี เกณฑ�การคัดเลือก ผู'เข'ารับการคัดเลือกต'องได'คะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ ไม6ต่ำกว6าร'อยละ ๕๐
ของคะแนนเต็มในการทดสอบ จึงจะสามารถเข'ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ต6อไปได' 

กรณี ยกเว�นการทดสอบภาษาอังกฤษ สำหรับผู'สมัครเข'ารับการคัดเลือกท่ีมีผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษของสถาบันการต6างประเทศเทวะวงศ�วโรปการ กระทรวงการต6างประเทศ DIFA TES ท่ีระดับ 
ไม6ต่ำกว6า B1 ในทักษะการอ6าน (Reading) และการฟ̂ง (Listening) หรือ TOEFL ท่ีไม6ต่ำกว6า ๔๒ คะแนน 
(internet–based) หรือ IELTS ท่ีระดับไม6ต่ำกว6า ๔.๕ ท่ีเทียบได'ไม6ต่ำกว6าระดับ B1 ตามเกณฑ�มาตรฐานของ 
CEFR ตาม ท่ี สำนั ก งาน  ก .พ . กำหนด สามารถส6 งผลคะแนน ในรู ป แบบ ไฟล�  PDF ไปยั ง e-mail  
: pornsiri.psed4@gmail.com ภายในวันท่ี ๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ เพ่ือเปDนหลักฐานประกอบการยกเว�น  



 
 
ทดสอบภาษาอังกฤษ โดยผู'สมัครคัดเลือกเขียนรับรองว6า “สำเนาถูกต'อง” พร'อมท้ังลงชื่อ และวันท่ีกำกับไว'ด'วย 
ท้ังนี้ ผลการทดสอบต�องมีอายุไม;เกิน ๒ ป> นับถึงวันปAดรับสมัคร (๒๗  มกราคม  ๒๕๖๓)  

ข้ันตอนท่ี ๒ การประเมินด�วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method)  
ผู'ผ6านการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๑ ตามเกณฑ�ท่ีกำหนด เข'ารับการประเมินซ่ึงมีกำหนดวันเข'ารับการคัดเลือก
ระหว6างวันท่ี ๓ – ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผู'สมัคร ๑ คน เข'ารับการคัดเลือกเพียง 
๑ วัน) เกณฑ�การคัดเลือก ใช'คะแนนประเมินสมรรถนะตามกิจกรรมท่ีกำหนดในข้ันตอนท่ี ๒ โดยนำผล
คะแนนรายบุคคลของผู'เข'ารับการคัดเลือกด'วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – 
ACM) โดยผู'ผ6านเข'ารับการฝ4กอบรม คือ ผู'ท่ีมีผลคะแนนประเมินอยู6ในลำดับท่ี ๑ – ๔๐ 

ท้ังนี้ รายชื่อผู'มีสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจ'งให'
ทราบภายในวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ โดยจะแจ'งผู'สมัครเข'ารับการคัดเลือกทางอีเมลท่ีแจ'งไว'ในระบบ
ลงทะเบียนกลาง 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๒ 

  ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบตามวันเวลาท่ีสำนักงาน ก.พ. กำหนด 
รายละเอียดกำหนดทดสอบภาษาอังกฤษและระเบียบการสอบปรากฏตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๓ และ ๔ ตามลำดับ 
กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม6ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือว6าสละสิทธิ์เข'ารับการ
คัดเลือกมาต้ังแต6ต'น ท้ังนี้ สำนักงาน ก.พ. จะแจ'งรายชื่อผู'ผ6านการคัดเลือกเพ่ือเข'ารับการฝ4กอบรมให'
หน6วยงานต'นสังกัดทราบ และประกาศผลทางเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. https://www.ocsc.go.th/newwave 
ภายในวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต�) 
           ผู'อำนวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



ด่วนที�สุด 

 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

         ๖   กุมภาพันธ�  ๒๕๖๓ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติและหลักเกณฑ�วิธีการในการคัดเลือกผู'เข'ารับการฝ4กอบรมในหลักสูตร 
การพัฒนาผู'นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๕ ประจำป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน  ปลัดกระทรวงพาณิชย� 

อ'างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด6วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๑๕ ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 ๒. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย� ด6วนมาก ท่ี พณ ๐๒๐๕/๓๔๘ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ 

สิ่งท่ีส6งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก  
 ๒. หลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให'ส6วนราชการและหน6วยงานต6าง ๆ พิจารณาส6ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดำรงตำแหน6งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ หรือตำแหน6งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท6า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดำรงตำแหน6งเทียบเท6า ซ่ึงเปDนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปDนท่ีประจักษ�ของหน6วยงาน อายุไม6เกิน ๔๕ ป9 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ4กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๕ ประจำป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดรับสมัครระหว6าง
วันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ นั้น 

  บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู'ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับการคัดเลือก
ซ่ึงได'นำส6งเอกสารหลักฐานครบถ'วนไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเง่ือนไขท่ีกำหนดเสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อ
ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ4กอบรมในหลักสูตรดังกล6าวรายละเอียดตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๑  ในการนี้  
ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร6วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล จำนวน ๒ ข้ันตอน ดังนี้  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบภาษาอังกฤษ กำหนดทดสอบในวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ เวลา 
๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. กำหนดลงทะเบียน ณ ห'องประชุม ๑ ชั้น ๙ อาคารสำนักงาน สำนักงาน ก.พ. จังหวัด
นนทบุรี เกณฑ�การคัดเลือก ผู'เข'ารับการคัดเลือกต'องได'คะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ ไม6ต่ำกว6าร'อยละ ๕๐
ของคะแนนเต็มในการทดสอบ จึงจะสามารถเข'ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ต6อไปได' 

กรณี ยกเว�นการทดสอบภาษาอังกฤษ สำหรับผู'สมัครเข'ารับการคัดเลือกท่ีมีผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษของสถาบันการต6างประเทศเทวะวงศ�วโรปการ กระทรวงการต6างประเทศ DIFA TES ท่ีระดับ 
ไม6ต่ำกว6า B1 ในทักษะการอ6าน (Reading) และการฟ̂ง (Listening) หรือ TOEFL ท่ีไม6ต่ำกว6า ๔๒ คะแนน 
(internet–based) หรือ IELTS ท่ีระดับไม6ต่ำกว6า ๔.๕ ท่ีเทียบได'ไม6ต่ำกว6าระดับ B1 ตามเกณฑ�มาตรฐานของ 
CEFR ตาม ท่ี สำนั ก งาน  ก .พ . กำหนด สามารถส6 งผลคะแนน ในรู ป แบบ ไฟล�  PDF ไปยั ง e-mail  
: pornsiri.psed4@gmail.com ภายในวันท่ี ๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ เพ่ือเปDนหลักฐานประกอบการยกเว�น  



 
 
ทดสอบภาษาอังกฤษ โดยผู'สมัครคัดเลือกเขียนรับรองว6า “สำเนาถูกต'อง” พร'อมท้ังลงชื่อ และวันท่ีกำกับไว'ด'วย 
ท้ังนี้ ผลการทดสอบต�องมีอายุไม;เกิน ๒ ป> นับถึงวันปAดรับสมัคร (๒๗  มกราคม  ๒๕๖๓)  

ข้ันตอนท่ี ๒ การประเมินด�วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method)  
ผู'ผ6านการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๑ ตามเกณฑ�ท่ีกำหนด เข'ารับการประเมินซ่ึงมีกำหนดวันเข'ารับการคัดเลือก
ระหว6างวันท่ี ๓ – ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผู'สมัคร ๑ คน เข'ารับการคัดเลือกเพียง 
๑ วัน) เกณฑ�การคัดเลือก ใช'คะแนนประเมินสมรรถนะตามกิจกรรมท่ีกำหนดในข้ันตอนท่ี ๒ โดยนำผล
คะแนนรายบุคคลของผู'เข'ารับการคัดเลือกด'วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – 
ACM) โดยผู'ผ6านเข'ารับการฝ4กอบรม คือ ผู'ท่ีมีผลคะแนนประเมินอยู6ในลำดับท่ี ๑ – ๔๐ 

ท้ังนี้ รายชื่อผู'มีสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจ'งให'
ทราบภายในวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ โดยจะแจ'งผู'สมัครเข'ารับการคัดเลือกทางอีเมลท่ีแจ'งไว'ในระบบ
ลงทะเบียนกลาง 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๒ 

  ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบตามวันเวลาท่ีสำนักงาน ก.พ. กำหนด 
รายละเอียดกำหนดทดสอบภาษาอังกฤษและระเบียบการสอบปรากฏตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๓ และ ๔ ตามลำดับ 
กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม6ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือว6าสละสิทธิ์เข'ารับการ
คัดเลือกมาต้ังแต6ต'น ท้ังนี้ สำนักงาน ก.พ. จะแจ'งรายชื่อผู'ผ6านการคัดเลือกเพ่ือเข'ารับการฝ4กอบรมให'
หน6วยงานต'นสังกัดทราบ และประกาศผลทางเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. https://www.ocsc.go.th/newwave 
ภายในวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต�) 
           ผู'อำนวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



ด่วนที�สุด 

 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

         ๖   กุมภาพันธ�  ๒๕๖๓ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติและหลักเกณฑ�วิธีการในการคัดเลือกผู'เข'ารับการฝ4กอบรมในหลักสูตร 
การพัฒนาผู'นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๕ ประจำป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน  ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

อ'างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด6วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๑๕ ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 ๒. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยด6วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๒๐๗.๕/๐๑๓๐๒ ลงวันท่ี  
    ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ 

สิ่งท่ีส6งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก  
 ๒. หลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให'ส6วนราชการและหน6วยงานต6าง ๆ พิจารณาส6ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดำรงตำแหน6งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ หรือตำแหน6งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท6า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดำรงตำแหน6งเทียบเท6า ซ่ึงเปDนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปDนท่ีประจักษ�ของหน6วยงาน อายุไม6เกิน ๔๕ ป9 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ4กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๕ ประจำป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดรับสมัครระหว6าง
วันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ นั้น 

  บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู'ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับการคัดเลือก
ซ่ึงได'นำส6งเอกสารหลักฐานครบถ'วนไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเง่ือนไขท่ีกำหนดเสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อ
ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ4กอบรมในหลักสูตรดังกล6าวรายละเอียดตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๑  ในการนี้  
ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร6วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล จำนวน ๒ ข้ันตอน ดังนี้  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบภาษาอังกฤษ กำหนดทดสอบในวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ เวลา 
๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. กำหนดลงทะเบียน ณ ห'องประชุม ๑ ชั้น ๙ อาคารสำนักงาน สำนักงาน ก.พ. จังหวัด
นนทบุรี เกณฑ�การคัดเลือก ผู'เข'ารับการคัดเลือกต'องได'คะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ ไม6ต่ำกว6าร'อยละ ๕๐
ของคะแนนเต็มในการทดสอบ จึงจะสามารถเข'ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ต6อไปได' 

กรณี ยกเว�นการทดสอบภาษาอังกฤษ สำหรับผู'สมัครเข'ารับการคัดเลือกท่ีมีผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษของสถาบันการต6างประเทศเทวะวงศ�วโรปการ กระทรวงการต6างประเทศ DIFA TES ท่ีระดับ 
ไม6ต่ำกว6า B1 ในทักษะการอ6าน (Reading) และการฟ̂ง (Listening) หรือ TOEFL ท่ีไม6ต่ำกว6า ๔๒ คะแนน 
(internet–based) หรือ IELTS ท่ีระดับไม6ต่ำกว6า ๔.๕ ท่ีเทียบได'ไม6ต่ำกว6าระดับ B1 ตามเกณฑ�มาตรฐานของ 
CEFR ตาม ท่ี สำนั ก งาน  ก .พ . กำหนด สามารถส6 งผลคะแนน ในรู ป แบบ ไฟล�  PDF ไปยั ง e-mail  
: pornsiri.psed4@gmail.com ภายในวันท่ี ๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ เพ่ือเปDนหลักฐานประกอบการยกเว�น  



 
 
ทดสอบภาษาอังกฤษ โดยผู'สมัครคัดเลือกเขียนรับรองว6า “สำเนาถูกต'อง” พร'อมท้ังลงชื่อ และวันท่ีกำกับไว'ด'วย 
ท้ังนี้ ผลการทดสอบต�องมีอายุไม;เกิน ๒ ป> นับถึงวันปAดรับสมัคร (๒๗  มกราคม  ๒๕๖๓)  

ข้ันตอนท่ี ๒ การประเมินด�วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method)  
ผู'ผ6านการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๑ ตามเกณฑ�ท่ีกำหนด เข'ารับการประเมินซ่ึงมีกำหนดวันเข'ารับการคัดเลือก
ระหว6างวันท่ี ๓ – ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผู'สมัคร ๑ คน เข'ารับการคัดเลือกเพียง 
๑ วัน) เกณฑ�การคัดเลือก ใช'คะแนนประเมินสมรรถนะตามกิจกรรมท่ีกำหนดในข้ันตอนท่ี ๒ โดยนำผล
คะแนนรายบุคคลของผู'เข'ารับการคัดเลือกด'วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – 
ACM) โดยผู'ผ6านเข'ารับการฝ4กอบรม คือ ผู'ท่ีมีผลคะแนนประเมินอยู6ในลำดับท่ี ๑ – ๔๐ 

ท้ังนี้ รายชื่อผู'มีสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจ'งให'
ทราบภายในวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ โดยจะแจ'งผู'สมัครเข'ารับการคัดเลือกทางอีเมลท่ีแจ'งไว'ในระบบ
ลงทะเบียนกลาง 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๒ 

  ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบตามวันเวลาท่ีสำนักงาน ก.พ. กำหนด 
รายละเอียดกำหนดทดสอบภาษาอังกฤษและระเบียบการสอบปรากฏตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๓ และ ๔ ตามลำดับ 
กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม6ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือว6าสละสิทธิ์เข'ารับการ
คัดเลือกมาต้ังแต6ต'น ท้ังนี้ สำนักงาน ก.พ. จะแจ'งรายชื่อผู'ผ6านการคัดเลือกเพ่ือเข'ารับการฝ4กอบรมให'
หน6วยงานต'นสังกัดทราบ และประกาศผลทางเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. https://www.ocsc.go.th/newwave 
ภายในวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต�) 
           ผู'อำนวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



ด่วนที�สุด 

 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

         ๖   กุมภาพันธ�  ๒๕๖๓ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติและหลักเกณฑ�วิธีการในการคัดเลือกผู'เข'ารับการฝ4กอบรมในหลักสูตร 
การพัฒนาผู'นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๕ ประจำป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน  ปลัดกระทรวงยุติธรรม 

อ'างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด6วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๑๕ ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 ๒. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมด6วนท่ีสุด ท่ี ยธ ๐๒๐๐๙/๑๓๒ ลงวันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๖๓ 

สิ่งท่ีส6งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก  
 ๒. หลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให'ส6วนราชการและหน6วยงานต6าง ๆ พิจารณาส6ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดำรงตำแหน6งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ หรือตำแหน6งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท6า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดำรงตำแหน6งเทียบเท6า ซ่ึงเปDนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปDนท่ีประจักษ�ของหน6วยงาน อายุไม6เกิน ๔๕ ป9 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ4กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๕ ประจำป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดรับสมัครระหว6าง
วันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ นั้น 

  บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู'ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับการคัดเลือก
ซ่ึงได'นำส6งเอกสารหลักฐานครบถ'วนไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเง่ือนไขท่ีกำหนดเสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อ
ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ4กอบรมในหลักสูตรดังกล6าวรายละเอียดตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๑  ในการนี้  
ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร6วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล จำนวน ๒ ข้ันตอน ดังนี้  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบภาษาอังกฤษ กำหนดทดสอบในวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ เวลา 
๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. กำหนดลงทะเบียน ณ ห'องประชุม ๑ ชั้น ๙ อาคารสำนักงาน สำนักงาน ก.พ. จังหวัด
นนทบุรี เกณฑ�การคัดเลือก ผู'เข'ารับการคัดเลือกต'องได'คะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ ไม6ต่ำกว6าร'อยละ ๕๐
ของคะแนนเต็มในการทดสอบ จึงจะสามารถเข'ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ต6อไปได' 

กรณี ยกเว�นการทดสอบภาษาอังกฤษ สำหรับผู'สมัครเข'ารับการคัดเลือกท่ีมีผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษของสถาบันการต6างประเทศเทวะวงศ�วโรปการ กระทรวงการต6างประเทศ DIFA TES ท่ีระดับ 
ไม6ต่ำกว6า B1 ในทักษะการอ6าน (Reading) และการฟ̂ง (Listening) หรือ TOEFL ท่ีไม6ต่ำกว6า ๔๒ คะแนน 
(internet–based) หรือ IELTS ท่ีระดับไม6ต่ำกว6า ๔.๕ ท่ีเทียบได'ไม6ต่ำกว6าระดับ B1 ตามเกณฑ�มาตรฐานของ 
CEFR ตาม ท่ี สำนั ก งาน  ก .พ . กำหนด สามารถส6 งผลคะแนน ในรู ป แบบ ไฟล�  PDF ไปยั ง e-mail  
: pornsiri.psed4@gmail.com ภายในวันท่ี ๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ เพ่ือเปDนหลักฐานประกอบการยกเว�น  



 
 
ทดสอบภาษาอังกฤษ โดยผู'สมัครคัดเลือกเขียนรับรองว6า “สำเนาถูกต'อง” พร'อมท้ังลงชื่อ และวันท่ีกำกับไว'ด'วย 
ท้ังนี้ ผลการทดสอบต�องมีอายุไม;เกิน ๒ ป> นับถึงวันปAดรับสมัคร (๒๗  มกราคม  ๒๕๖๓)  

ข้ันตอนท่ี ๒ การประเมินด�วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method)  
ผู'ผ6านการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๑ ตามเกณฑ�ท่ีกำหนด เข'ารับการประเมินซ่ึงมีกำหนดวันเข'ารับการคัดเลือก
ระหว6างวันท่ี ๓ – ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผู'สมัคร ๑ คน เข'ารับการคัดเลือกเพียง 
๑ วัน) เกณฑ�การคัดเลือก ใช'คะแนนประเมินสมรรถนะตามกิจกรรมท่ีกำหนดในข้ันตอนท่ี ๒ โดยนำผล
คะแนนรายบุคคลของผู'เข'ารับการคัดเลือกด'วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – 
ACM) โดยผู'ผ6านเข'ารับการฝ4กอบรม คือ ผู'ท่ีมีผลคะแนนประเมินอยู6ในลำดับท่ี ๑ – ๔๐ 

ท้ังนี้ รายชื่อผู'มีสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจ'งให'
ทราบภายในวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ โดยจะแจ'งผู'สมัครเข'ารับการคัดเลือกทางอีเมลท่ีแจ'งไว'ในระบบ
ลงทะเบียนกลาง 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๒ 

  ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบตามวันเวลาท่ีสำนักงาน ก.พ. กำหนด 
รายละเอียดกำหนดทดสอบภาษาอังกฤษและระเบียบการสอบปรากฏตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๓ และ ๔ ตามลำดับ 
กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม6ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือว6าสละสิทธิ์เข'ารับการ
คัดเลือกมาต้ังแต6ต'น ท้ังนี้ สำนักงาน ก.พ. จะแจ'งรายชื่อผู'ผ6านการคัดเลือกเพ่ือเข'ารับการฝ4กอบรมให'
หน6วยงานต'นสังกัดทราบ และประกาศผลทางเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. https://www.ocsc.go.th/newwave 
ภายในวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต�) 
           ผู'อำนวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



ด่วนที�สุด 

 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

         ๖   กุมภาพันธ�  ๒๕๖๓ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติและหลักเกณฑ�วิธีการในการคัดเลือกผู'เข'ารับการฝ4กอบรมในหลักสูตร 
การพัฒนาผู'นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๕ ประจำป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

อ'างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด6วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๑๕ ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 ๒. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมท่ี วธ ๐๒๐๓.๕/๓๒๖ ลงวันท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ 

สิ่งท่ีส6งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก  
 ๒. หลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให'ส6วนราชการและหน6วยงานต6าง ๆ พิจารณาส6ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดำรงตำแหน6งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ หรือตำแหน6งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท6า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดำรงตำแหน6งเทียบเท6า ซ่ึงเปDนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปDนท่ีประจักษ�ของหน6วยงาน อายุไม6เกิน ๔๕ ป9 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ4กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๕ ประจำป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดรับสมัครระหว6าง
วันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ นั้น 

  บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู'ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับการคัดเลือก
ซ่ึงได'นำส6งเอกสารหลักฐานครบถ'วนไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเง่ือนไขท่ีกำหนดเสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อ
ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ4กอบรมในหลักสูตรดังกล6าวรายละเอียดตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๑  ในการนี้  
ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร6วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล จำนวน ๒ ข้ันตอน ดังนี้  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบภาษาอังกฤษ กำหนดทดสอบในวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ เวลา 
๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. กำหนดลงทะเบียน ณ ห'องประชุม ๑ ชั้น ๙ อาคารสำนักงาน สำนักงาน ก.พ. จังหวัด
นนทบุรี เกณฑ�การคัดเลือก ผู'เข'ารับการคัดเลือกต'องได'คะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ ไม6ต่ำกว6าร'อยละ ๕๐
ของคะแนนเต็มในการทดสอบ จึงจะสามารถเข'ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ต6อไปได' 

กรณี ยกเว�นการทดสอบภาษาอังกฤษ สำหรับผู'สมัครเข'ารับการคัดเลือกท่ีมีผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษของสถาบันการต6างประเทศเทวะวงศ�วโรปการ กระทรวงการต6างประเทศ DIFA TES ท่ีระดับ 
ไม6ต่ำกว6า B1 ในทักษะการอ6าน (Reading) และการฟ̂ง (Listening) หรือ TOEFL ท่ีไม6ต่ำกว6า ๔๒ คะแนน 
(internet–based) หรือ IELTS ท่ีระดับไม6ต่ำกว6า ๔.๕ ท่ีเทียบได'ไม6ต่ำกว6าระดับ B1 ตามเกณฑ�มาตรฐานของ 
CEFR ตาม ท่ี สำนั ก งาน  ก .พ . กำหนด สามารถส6 งผลคะแนน ในรู ป แบบ ไฟล�  PDF ไปยั ง e-mail  
: pornsiri.psed4@gmail.com ภายในวันท่ี ๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ เพ่ือเปDนหลักฐานประกอบการยกเว�น  



 
 
ทดสอบภาษาอังกฤษ โดยผู'สมัครคัดเลือกเขียนรับรองว6า “สำเนาถูกต'อง” พร'อมท้ังลงชื่อ และวันท่ีกำกับไว'ด'วย 
ท้ังนี้ ผลการทดสอบต�องมีอายุไม;เกิน ๒ ป> นับถึงวันปAดรับสมัคร (๒๗  มกราคม  ๒๕๖๓)  

ข้ันตอนท่ี ๒ การประเมินด�วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method)  
ผู'ผ6านการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๑ ตามเกณฑ�ท่ีกำหนด เข'ารับการประเมินซ่ึงมีกำหนดวันเข'ารับการคัดเลือก
ระหว6างวันท่ี ๓ – ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผู'สมัคร ๑ คน เข'ารับการคัดเลือกเพียง 
๑ วัน) เกณฑ�การคัดเลือก ใช'คะแนนประเมินสมรรถนะตามกิจกรรมท่ีกำหนดในข้ันตอนท่ี ๒ โดยนำผล
คะแนนรายบุคคลของผู'เข'ารับการคัดเลือกด'วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – 
ACM) โดยผู'ผ6านเข'ารับการฝ4กอบรม คือ ผู'ท่ีมีผลคะแนนประเมินอยู6ในลำดับท่ี ๑ – ๔๐ 

ท้ังนี้ รายชื่อผู'มีสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจ'งให'
ทราบภายในวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ โดยจะแจ'งผู'สมัครเข'ารับการคัดเลือกทางอีเมลท่ีแจ'งไว'ในระบบ
ลงทะเบียนกลาง 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๒ 

  ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบตามวันเวลาท่ีสำนักงาน ก.พ. กำหนด 
รายละเอียดกำหนดทดสอบภาษาอังกฤษและระเบียบการสอบปรากฏตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๓ และ ๔ ตามลำดับ 
กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม6ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือว6าสละสิทธิ์เข'ารับการ
คัดเลือกมาต้ังแต6ต'น ท้ังนี้ สำนักงาน ก.พ. จะแจ'งรายชื่อผู'ผ6านการคัดเลือกเพ่ือเข'ารับการฝ4กอบรมให'
หน6วยงานต'นสังกัดทราบ และประกาศผลทางเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. https://www.ocsc.go.th/newwave 
ภายในวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต�) 
           ผู'อำนวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



ด่วนที�สุด 

 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

         ๖   กุมภาพันธ�  ๒๕๖๓ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติและหลักเกณฑ�วิธีการในการคัดเลือกผู'เข'ารับการฝ4กอบรมในหลักสูตร 
การพัฒนาผู'นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๕ ประจำป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน  ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร� วิจัยและนวัตกรรม 

อ'างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด6วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๑๕ ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 ๒. หนังสือสำนักงานกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร� วิจัยและนวัตกรรม ด6วนมาก  

    ท่ี อว ๐๒๐๑.๒/๓๑๒ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ 

สิ่งท่ีส6งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก  
 ๒. หลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให'ส6วนราชการและหน6วยงานต6าง ๆ พิจารณาส6ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดำรงตำแหน6งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ หรือตำแหน6งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท6า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดำรงตำแหน6งเทียบเท6า ซ่ึงเปDนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปDนท่ีประจักษ�ของหน6วยงาน อายุไม6เกิน ๔๕ ป9 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ4กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๕ ประจำป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดรับสมัครระหว6าง
วันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ นั้น 

  บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู'ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับการคัดเลือก
ซ่ึงได'นำส6งเอกสารหลักฐานครบถ'วนไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเง่ือนไขท่ีกำหนดเสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อ
ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ4กอบรมในหลักสูตรดังกล6าวรายละเอียดตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๑  ในการนี้  
ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร6วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล จำนวน ๒ ข้ันตอน ดังนี้  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบภาษาอังกฤษ กำหนดทดสอบในวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ เวลา 
๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. กำหนดลงทะเบียน ณ ห'องประชุม ๑ ชั้น ๙ อาคารสำนักงาน สำนักงาน ก.พ. จังหวัด
นนทบุรี เกณฑ�การคัดเลือก ผู'เข'ารับการคัดเลือกต'องได'คะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ ไม6ต่ำกว6าร'อยละ ๕๐
ของคะแนนเต็มในการทดสอบ จึงจะสามารถเข'ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ต6อไปได' 

กรณี ยกเว�นการทดสอบภาษาอังกฤษ สำหรับผู'สมัครเข'ารับการคัดเลือกท่ีมีผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษของสถาบันการต6างประเทศเทวะวงศ�วโรปการ กระทรวงการต6างประเทศ DIFA TES ท่ีระดับ 
ไม6ต่ำกว6า B1 ในทักษะการอ6าน (Reading) และการฟ̂ง (Listening) หรือ TOEFL ท่ีไม6ต่ำกว6า ๔๒ คะแนน 
(internet–based) หรือ IELTS ท่ีระดับไม6ต่ำกว6า ๔.๕ ท่ีเทียบได'ไม6ต่ำกว6าระดับ B1 ตามเกณฑ�มาตรฐานของ 
CEFR ตาม ท่ี สำนั ก งาน  ก .พ . กำหนด สามารถส6 งผลคะแนน ในรู ป แบบ ไฟล�  PDF ไปยั ง e-mail  
: pornsiri.psed4@gmail.com ภายในวันท่ี ๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ เพ่ือเปDนหลักฐานประกอบการยกเว�น  



 
 
ทดสอบภาษาอังกฤษ โดยผู'สมัครคัดเลือกเขียนรับรองว6า “สำเนาถูกต'อง” พร'อมท้ังลงชื่อ และวันท่ีกำกับไว'ด'วย 
ท้ังนี้ ผลการทดสอบต�องมีอายุไม;เกิน ๒ ป> นับถึงวันปAดรับสมัคร (๒๗  มกราคม  ๒๕๖๓)  

ข้ันตอนท่ี ๒ การประเมินด�วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method)  
ผู'ผ6านการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๑ ตามเกณฑ�ท่ีกำหนด เข'ารับการประเมินซ่ึงมีกำหนดวันเข'ารับการคัดเลือก
ระหว6างวันท่ี ๓ – ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผู'สมัคร ๑ คน เข'ารับการคัดเลือกเพียง 
๑ วัน) เกณฑ�การคัดเลือก ใช'คะแนนประเมินสมรรถนะตามกิจกรรมท่ีกำหนดในข้ันตอนท่ี ๒ โดยนำผล
คะแนนรายบุคคลของผู'เข'ารับการคัดเลือกด'วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – 
ACM) โดยผู'ผ6านเข'ารับการฝ4กอบรม คือ ผู'ท่ีมีผลคะแนนประเมินอยู6ในลำดับท่ี ๑ – ๔๐ 

ท้ังนี้ รายชื่อผู'มีสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจ'งให'
ทราบภายในวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ โดยจะแจ'งผู'สมัครเข'ารับการคัดเลือกทางอีเมลท่ีแจ'งไว'ในระบบ
ลงทะเบียนกลาง 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๒ 

  ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบตามวันเวลาท่ีสำนักงาน ก.พ. กำหนด 
รายละเอียดกำหนดทดสอบภาษาอังกฤษและระเบียบการสอบปรากฏตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๓ และ ๔ ตามลำดับ 
กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม6ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือว6าสละสิทธิ์เข'ารับการ
คัดเลือกมาต้ังแต6ต'น ท้ังนี้ สำนักงาน ก.พ. จะแจ'งรายชื่อผู'ผ6านการคัดเลือกเพ่ือเข'ารับการฝ4กอบรมให'
หน6วยงานต'นสังกัดทราบ และประกาศผลทางเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. https://www.ocsc.go.th/newwave 
ภายในวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต�) 
           ผู'อำนวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



ด่วนที�สุด 

 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

         ๖   กุมภาพันธ�  ๒๕๖๓ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติและหลักเกณฑ�วิธีการในการคัดเลือกผู'เข'ารับการฝ4กอบรมในหลักสูตร 
การพัฒนาผู'นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๕ ประจำป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน  เลขาธิการสภาการศึกษา 

อ'างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด6วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๑๕ ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 ๒. หนังสือสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาด6วนท่ีสุด ท่ี ศธ ๐๓๐๑/๒๓๓ ลงวันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ 

สิ่งท่ีส6งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก 
 ๒. หลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให'ส6วนราชการและหน6วยงานต6าง ๆ พิจารณาส6ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดำรงตำแหน6งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ หรือตำแหน6งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท6า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดำรงตำแหน6งเทียบเท6า ซ่ึงเปDนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปDนท่ีประจักษ�ของหน6วยงาน อายุไม6เกิน ๔๕ ป9 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ4กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๕ ประจำป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดรับสมัครระหว6าง
วันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ นั้น 

  บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู'ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับการคัดเลือก
ซ่ึงได'นำส6งเอกสารหลักฐานครบถ'วนไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเง่ือนไขท่ีกำหนดเสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อ
ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ4กอบรมในหลักสูตรดังกล6าวรายละเอียดตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๑  ในการนี้  
ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร6วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล จำนวน ๒ ข้ันตอน ดังนี้  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบภาษาอังกฤษ กำหนดทดสอบในวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ เวลา 
๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. กำหนดลงทะเบียน ณ ห'องประชุม ๑ ชั้น ๙ อาคารสำนักงาน สำนักงาน ก.พ. จังหวัด
นนทบุรี เกณฑ�การคัดเลือก ผู'เข'ารับการคัดเลือกต'องได'คะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ ไม6ต่ำกว6าร'อยละ ๕๐
ของคะแนนเต็มในการทดสอบ จึงจะสามารถเข'ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ต6อไปได' 

กรณี ยกเว�นการทดสอบภาษาอังกฤษ สำหรับผู'สมัครเข'ารับการคัดเลือกท่ีมีผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษของสถาบันการต6างประเทศเทวะวงศ�วโรปการ กระทรวงการต6างประเทศ DIFA TES ท่ีระดับ 
ไม6ต่ำกว6า B1 ในทักษะการอ6าน (Reading) และการฟ̂ง (Listening) หรือ TOEFL ท่ีไม6ต่ำกว6า ๔๒ คะแนน 
(internet–based) หรือ IELTS ท่ีระดับไม6ต่ำกว6า ๔.๕ ท่ีเทียบได'ไม6ต่ำกว6าระดับ B1 ตามเกณฑ�มาตรฐานของ 
CEFR ตาม ท่ี สำนั ก งาน  ก .พ . กำหนด สามารถส6 งผลคะแนน ในรู ป แบบ ไฟล�  PDF ไปยั ง e-mail  
: pornsiri.psed4@gmail.com ภายในวันท่ี ๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ เพ่ือเปDนหลักฐานประกอบการยกเว�น  



 
 
ทดสอบภาษาอังกฤษ โดยผู'สมัครคัดเลือกเขียนรับรองว6า “สำเนาถูกต'อง” พร'อมท้ังลงชื่อ และวันท่ีกำกับไว'ด'วย 
ท้ังนี้ ผลการทดสอบต�องมีอายุไม;เกิน ๒ ป> นับถึงวันปAดรับสมัคร (๒๗  มกราคม  ๒๕๖๓)  

ข้ันตอนท่ี ๒ การประเมินด�วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method)  
ผู'ผ6านการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๑ ตามเกณฑ�ท่ีกำหนด เข'ารับการประเมินซ่ึงมีกำหนดวันเข'ารับการคัดเลือก
ระหว6างวันท่ี ๓ – ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผู'สมัคร ๑ คน เข'ารับการคัดเลือกเพียง 
๑ วัน) เกณฑ�การคัดเลือก ใช'คะแนนประเมินสมรรถนะตามกิจกรรมท่ีกำหนดในข้ันตอนท่ี ๒ โดยนำผล
คะแนนรายบุคคลของผู'เข'ารับการคัดเลือกด'วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – 
ACM) โดยผู'ผ6านเข'ารับการฝ4กอบรม คือ ผู'ท่ีมีผลคะแนนประเมินอยู6ในลำดับท่ี ๑ – ๔๐ 

ท้ังนี้ รายชื่อผู'มีสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจ'งให'
ทราบภายในวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ โดยจะแจ'งผู'สมัครเข'ารับการคัดเลือกทางอีเมลท่ีแจ'งไว'ในระบบ
ลงทะเบียนกลาง 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๒ 

  ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบตามวันเวลาท่ีสำนักงาน ก.พ. กำหนด 
รายละเอียดกำหนดทดสอบภาษาอังกฤษและระเบียบการสอบปรากฏตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๓ และ ๔ ตามลำดับ 
กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม6ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือว6าสละสิทธิ์เข'ารับการ
คัดเลือกมาต้ังแต6ต'น ท้ังนี้ สำนักงาน ก.พ. จะแจ'งรายชื่อผู'ผ6านการคัดเลือกเพ่ือเข'ารับการฝ4กอบรมให'
หน6วยงานต'นสังกัดทราบ และประกาศผลทางเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. https://www.ocsc.go.th/newwave 
ภายในวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต�) 
           ผู'อำนวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



ด่วนที�สุด 

 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

         ๖   กุมภาพันธ�  ๒๕๖๓ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติและหลักเกณฑ�วิธีการในการคัดเลือกผู'เข'ารับการฝ4กอบรมในหลักสูตร 
การพัฒนาผู'นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๕ ประจำป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

อ'างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด6วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๑๕ ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
๒. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขด6วนท่ีสุด ท่ี สธ ๐๒๐๘.๐๕/๑๘๑๓ ลงวันท่ี 

๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ 

สิ่งท่ีส6งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก  
 ๒. หลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให'ส6วนราชการและหน6วยงานต6าง ๆ พิจารณาส6ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดำรงตำแหน6งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ หรือตำแหน6งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท6า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดำรงตำแหน6งเทียบเท6า ซ่ึงเปDนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปDนท่ีประจักษ�ของหน6วยงาน อายุไม6เกิน ๔๕ ป9 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ4กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๕ ประจำป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดรับสมัครระหว6าง
วันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ นั้น 

  บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู'ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับการคัดเลือก
ซ่ึงได'นำส6งเอกสารหลักฐานครบถ'วนไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเง่ือนไขท่ีกำหนดเสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อ
ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ4กอบรมในหลักสูตรดังกล6าวรายละเอียดตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๑  ในการนี้  
ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร6วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล จำนวน ๒ ข้ันตอน ดังนี้  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบภาษาอังกฤษ กำหนดทดสอบในวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ เวลา 
๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. กำหนดลงทะเบียน ณ ห'องประชุม ๑ ชั้น ๙ อาคารสำนักงาน สำนักงาน ก.พ. จังหวัด
นนทบุรี เกณฑ�การคัดเลือก ผู'เข'ารับการคัดเลือกต'องได'คะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ ไม6ต่ำกว6าร'อยละ ๕๐
ของคะแนนเต็มในการทดสอบ จึงจะสามารถเข'ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ต6อไปได' 

กรณี ยกเว�นการทดสอบภาษาอังกฤษ สำหรับผู'สมัครเข'ารับการคัดเลือกท่ีมีผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษของสถาบันการต6างประเทศเทวะวงศ�วโรปการ กระทรวงการต6างประเทศ DIFA TES ท่ีระดับ 
ไม6ต่ำกว6า B1 ในทักษะการอ6าน (Reading) และการฟ̂ง (Listening) หรือ TOEFL ท่ีไม6ต่ำกว6า ๔๒ คะแนน 
(internet–based) หรือ IELTS ท่ีระดับไม6ต่ำกว6า ๔.๕ ท่ีเทียบได'ไม6ต่ำกว6าระดับ B1 ตามเกณฑ�มาตรฐานของ 
CEFR ตาม ท่ี สำนั ก งาน  ก .พ . กำหนด สามารถส6 งผลคะแนน ในรู ป แบบ ไฟล�  PDF ไปยั ง e-mail  
: pornsiri.psed4@gmail.com ภายในวันท่ี ๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ เพ่ือเปDนหลักฐานประกอบการยกเว�น  



 
 
ทดสอบภาษาอังกฤษ โดยผู'สมัครคัดเลือกเขียนรับรองว6า “สำเนาถูกต'อง” พร'อมท้ังลงชื่อ และวันท่ีกำกับไว'ด'วย 
ท้ังนี้ ผลการทดสอบต�องมีอายุไม;เกิน ๒ ป> นับถึงวันปAดรับสมัคร (๒๗  มกราคม  ๒๕๖๓)  

ข้ันตอนท่ี ๒ การประเมินด�วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method)  
ผู'ผ6านการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๑ ตามเกณฑ�ท่ีกำหนด เข'ารับการประเมินซ่ึงมีกำหนดวันเข'ารับการคัดเลือก
ระหว6างวันท่ี ๓ – ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผู'สมัคร ๑ คน เข'ารับการคัดเลือกเพียง 
๑ วัน) เกณฑ�การคัดเลือก ใช'คะแนนประเมินสมรรถนะตามกิจกรรมท่ีกำหนดในข้ันตอนท่ี ๒ โดยนำผล
คะแนนรายบุคคลของผู'เข'ารับการคัดเลือกด'วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – 
ACM) โดยผู'ผ6านเข'ารับการฝ4กอบรม คือ ผู'ท่ีมีผลคะแนนประเมินอยู6ในลำดับท่ี ๑ – ๔๐ 

ท้ังนี้ รายชื่อผู'มีสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจ'งให'
ทราบภายในวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ โดยจะแจ'งผู'สมัครเข'ารับการคัดเลือกทางอีเมลท่ีแจ'งไว'ในระบบ
ลงทะเบียนกลาง 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๒ 

  ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบตามวันเวลาท่ีสำนักงาน ก.พ. กำหนด 
รายละเอียดกำหนดทดสอบภาษาอังกฤษและระเบียบการสอบปรากฏตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๓ และ ๔ ตามลำดับ 
กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม6ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือว6าสละสิทธิ์เข'ารับการ
คัดเลือกมาต้ังแต6ต'น ท้ังนี้ สำนักงาน ก.พ. จะแจ'งรายชื่อผู'ผ6านการคัดเลือกเพ่ือเข'ารับการฝ4กอบรมให'
หน6วยงานต'นสังกัดทราบ และประกาศผลทางเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. https://www.ocsc.go.th/newwave 
ภายในวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต�) 
           ผู'อำนวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



ด่วนที�สุด 

 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

         ๖   กุมภาพันธ�  ๒๕๖๓ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติและหลักเกณฑ�วิธีการในการคัดเลือกผู'เข'ารับการฝ4กอบรมในหลักสูตร 
การพัฒนาผู'นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๕ ประจำป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน  อธิบดีกรมบัญชีกลาง 

อ'างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด6วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๑๕ ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 ๒. หนังสือกรมบัญชีกลางท่ี กค ๐๔๑๘.๓/๓๙๙๐ ลงวันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ 

สิ่งท่ีส6งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก  
 ๒. หลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให'ส6วนราชการและหน6วยงานต6าง ๆ พิจารณาส6ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดำรงตำแหน6งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ หรือตำแหน6งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท6า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดำรงตำแหน6งเทียบเท6า ซ่ึงเปDนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปDนท่ีประจักษ�ของหน6วยงาน อายุไม6เกิน ๔๕ ป9 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ4กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๕ ประจำป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดรับสมัครระหว6าง
วันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ นั้น 

  บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู'ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับการคัดเลือก
ซ่ึงได'นำส6งเอกสารหลักฐานครบถ'วนไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเง่ือนไขท่ีกำหนดเสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อ
ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ4กอบรมในหลักสูตรดังกล6าวรายละเอียดตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๑  ในการนี้  
ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร6วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล จำนวน ๒ ข้ันตอน ดังนี้  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบภาษาอังกฤษ กำหนดทดสอบในวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ เวลา 
๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. กำหนดลงทะเบียน ณ ห'องประชุม ๑ ชั้น ๙ อาคารสำนักงาน สำนักงาน ก.พ. จังหวัด
นนทบุรี เกณฑ�การคัดเลือก ผู'เข'ารับการคัดเลือกต'องได'คะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ ไม6ต่ำกว6าร'อยละ ๕๐
ของคะแนนเต็มในการทดสอบ จึงจะสามารถเข'ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ต6อไปได' 

กรณี ยกเว�นการทดสอบภาษาอังกฤษ สำหรับผู'สมัครเข'ารับการคัดเลือกท่ีมีผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษของสถาบันการต6างประเทศเทวะวงศ�วโรปการ กระทรวงการต6างประเทศ DIFA TES ท่ีระดับ 
ไม6ต่ำกว6า B1 ในทักษะการอ6าน (Reading) และการฟ̂ง (Listening) หรือ TOEFL ท่ีไม6ต่ำกว6า ๔๒ คะแนน 
(internet–based) หรือ IELTS ท่ีระดับไม6ต่ำกว6า ๔.๕ ท่ีเทียบได'ไม6ต่ำกว6าระดับ B1 ตามเกณฑ�มาตรฐานของ 
CEFR ตาม ท่ี สำนั ก งาน  ก .พ . กำหนด สามารถส6 งผลคะแนน ในรู ป แบบ ไฟล�  PDF ไปยั ง e-mail  
: pornsiri.psed4@gmail.com ภายในวันท่ี ๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ เพ่ือเปDนหลักฐานประกอบการยกเว�น  



 
 
ทดสอบภาษาอังกฤษ โดยผู'สมัครคัดเลือกเขียนรับรองว6า “สำเนาถูกต'อง” พร'อมท้ังลงชื่อ และวันท่ีกำกับไว'ด'วย 
ท้ังนี้ ผลการทดสอบต�องมีอายุไม;เกิน ๒ ป> นับถึงวันปAดรับสมัคร (๒๗  มกราคม  ๒๕๖๓)  

ข้ันตอนท่ี ๒ การประเมินด�วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method)  
ผู'ผ6านการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๑ ตามเกณฑ�ท่ีกำหนด เข'ารับการประเมินซ่ึงมีกำหนดวันเข'ารับการคัดเลือก
ระหว6างวันท่ี ๓ – ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผู'สมัคร ๑ คน เข'ารับการคัดเลือกเพียง 
๑ วัน) เกณฑ�การคัดเลือก ใช'คะแนนประเมินสมรรถนะตามกิจกรรมท่ีกำหนดในข้ันตอนท่ี ๒ โดยนำผล
คะแนนรายบุคคลของผู'เข'ารับการคัดเลือกด'วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – 
ACM) โดยผู'ผ6านเข'ารับการฝ4กอบรม คือ ผู'ท่ีมีผลคะแนนประเมินอยู6ในลำดับท่ี ๑ – ๔๐ 

ท้ังนี้ รายชื่อผู'มีสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจ'งให'
ทราบภายในวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ โดยจะแจ'งผู'สมัครเข'ารับการคัดเลือกทางอีเมลท่ีแจ'งไว'ในระบบ
ลงทะเบียนกลาง 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๒ 

  ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบตามวันเวลาท่ีสำนักงาน ก.พ. กำหนด 
รายละเอียดกำหนดทดสอบภาษาอังกฤษและระเบียบการสอบปรากฏตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๓ และ ๔ ตามลำดับ 
กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม6ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือว6าสละสิทธิ์เข'ารับการ
คัดเลือกมาต้ังแต6ต'น ท้ังนี้ สำนักงาน ก.พ. จะแจ'งรายชื่อผู'ผ6านการคัดเลือกเพ่ือเข'ารับการฝ4กอบรมให'
หน6วยงานต'นสังกัดทราบ และประกาศผลทางเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. https://www.ocsc.go.th/newwave 
ภายในวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต�) 
           ผู'อำนวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



ด่วนที�สุด 

 

 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

         ๖   กุมภาพันธ�  ๒๕๖๓ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติและหลักเกณฑ�วิธีการในการคัดเลือกผู'เข'ารับการฝ4กอบรมในหลักสูตร 
การพัฒนาผู'นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๕ ประจำป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน  อธิบดีกรมสรรพากร 

อ'างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด6วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๑๕ ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 ๒. หนังสือกรมสรรพากรท่ี กค ๐๗๐๗/๓๒๙ ลงวันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ 

สิ่งท่ีส6งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก  
 ๒. หลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให'ส6วนราชการและหน6วยงานต6าง ๆ พิจารณาส6ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดำรงตำแหน6งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ หรือตำแหน6งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท6า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดำรงตำแหน6งเทียบเท6า ซ่ึงเปDนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปDนท่ีประจักษ�ของหน6วยงาน อายุไม6เกิน ๔๕ ป9 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ4กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๕ ประจำป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดรับสมัครระหว6าง
วันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ นั้น 

  บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู'ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับการคัดเลือก
ซ่ึงได'นำส6งเอกสารหลักฐานครบถ'วนไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเง่ือนไขท่ีกำหนดเสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อ
ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ4กอบรมในหลักสูตรดังกล6าวรายละเอียดตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๑  ในการนี้  
ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร6วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล จำนวน ๒ ข้ันตอน ดังนี้  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบภาษาอังกฤษ กำหนดทดสอบในวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ เวลา 
๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. กำหนดลงทะเบียน ณ ห'องประชุม ๑ ชั้น ๙ อาคารสำนักงาน สำนักงาน ก.พ. จังหวัด
นนทบุรี เกณฑ�การคัดเลือก ผู'เข'ารับการคัดเลือกต'องได'คะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ ไม6ต่ำกว6าร'อยละ ๕๐
ของคะแนนเต็มในการทดสอบ จึงจะสามารถเข'ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ต6อไปได' 

กรณี ยกเว�นการทดสอบภาษาอังกฤษ สำหรับผู'สมัครเข'ารับการคัดเลือกท่ีมีผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษของสถาบันการต6างประเทศเทวะวงศ�วโรปการ กระทรวงการต6างประเทศ DIFA TES ท่ีระดับ 
ไม6ต่ำกว6า B1 ในทักษะการอ6าน (Reading) และการฟ̂ง (Listening) หรือ TOEFL ท่ีไม6ต่ำกว6า ๔๒ คะแนน 
(internet–based) หรือ IELTS ท่ีระดับไม6ต่ำกว6า ๔.๕ ท่ีเทียบได'ไม6ต่ำกว6าระดับ B1 ตามเกณฑ�มาตรฐานของ 
CEFR ตาม ท่ี สำนั ก งาน  ก .พ . กำหนด สามารถส6 งผลคะแนน ในรู ป แบบ ไฟล�  PDF ไปยั ง e-mail  
: pornsiri.psed4@gmail.com ภายในวันท่ี ๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ เพ่ือเปDนหลักฐานประกอบการยกเว�น  



 
 
ทดสอบภาษาอังกฤษ โดยผู'สมัครคัดเลือกเขียนรับรองว6า “สำเนาถูกต'อง” พร'อมท้ังลงชื่อ และวันท่ีกำกับไว'ด'วย 
ท้ังนี้ ผลการทดสอบต�องมีอายุไม;เกิน ๒ ป> นับถึงวันปAดรับสมัคร (๒๗  มกราคม  ๒๕๖๓)  

ข้ันตอนท่ี ๒ การประเมินด�วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method)  
ผู'ผ6านการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๑ ตามเกณฑ�ท่ีกำหนด เข'ารับการประเมินซ่ึงมีกำหนดวันเข'ารับการคัดเลือก
ระหว6างวันท่ี ๓ – ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผู'สมัคร ๑ คน เข'ารับการคัดเลือกเพียง 
๑ วัน) เกณฑ�การคัดเลือก ใช'คะแนนประเมินสมรรถนะตามกิจกรรมท่ีกำหนดในข้ันตอนท่ี ๒ โดยนำผล
คะแนนรายบุคคลของผู'เข'ารับการคัดเลือกด'วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – 
ACM) โดยผู'ผ6านเข'ารับการฝ4กอบรม คือ ผู'ท่ีมีผลคะแนนประเมินอยู6ในลำดับท่ี ๑ – ๔๐ 

ท้ังนี้ รายชื่อผู'มีสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจ'งให'
ทราบภายในวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ โดยจะแจ'งผู'สมัครเข'ารับการคัดเลือกทางอีเมลท่ีแจ'งไว'ในระบบ
ลงทะเบียนกลาง 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๒ 

  ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบตามวันเวลาท่ีสำนักงาน ก.พ. กำหนด 
รายละเอียดกำหนดทดสอบภาษาอังกฤษและระเบียบการสอบปรากฏตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๓ และ ๔ ตามลำดับ 
กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม6ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือว6าสละสิทธิ์เข'ารับการ
คัดเลือกมาต้ังแต6ต'น ท้ังนี้ สำนักงาน ก.พ. จะแจ'งรายชื่อผู'ผ6านการคัดเลือกเพ่ือเข'ารับการฝ4กอบรมให'
หน6วยงานต'นสังกัดทราบ และประกาศผลทางเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. https://www.ocsc.go.th/newwave 
ภายในวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต�) 
           ผู'อำนวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



ด่วนที�สุด 

 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

         ๖   กุมภาพันธ�  ๒๕๖๓ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติและหลักเกณฑ�วิธีการในการคัดเลือกผู'เข'ารับการฝ4กอบรมในหลักสูตร 
การพัฒนาผู'นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๕ ประจำป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน  ผู'อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

อ'างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด6วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๑๕ ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 ๒. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกิจท่ี กค ๐๘๐๑.๓/๒๒๘ ลงวันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ 

สิ่งท่ีส6งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก 
 ๒. หลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให'ส6วนราชการและหน6วยงานต6าง ๆ พิจารณาส6ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดำรงตำแหน6งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ หรือตำแหน6งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท6า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดำรงตำแหน6งเทียบเท6า ซ่ึงเปDนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปDนท่ีประจักษ�ของหน6วยงาน อายุไม6เกิน ๔๕ ป9 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ4กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๕ ประจำป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดรับสมัครระหว6าง
วันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ นั้น 

  บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู'ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับการคัดเลือก
ซ่ึงได'นำส6งเอกสารหลักฐานครบถ'วนไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเง่ือนไขท่ีกำหนดเสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อ
ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ4กอบรมในหลักสูตรดังกล6าวรายละเอียดตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๑  ในการนี้  
ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร6วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล จำนวน ๒ ข้ันตอน ดังนี้  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบภาษาอังกฤษ กำหนดทดสอบในวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ เวลา 
๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. กำหนดลงทะเบียน ณ ห'องประชุม ๑ ชั้น ๙ อาคารสำนักงาน สำนักงาน ก.พ. จังหวัด
นนทบุรี เกณฑ�การคัดเลือก ผู'เข'ารับการคัดเลือกต'องได'คะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ ไม6ต่ำกว6าร'อยละ ๕๐
ของคะแนนเต็มในการทดสอบ จึงจะสามารถเข'ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ต6อไปได' 

กรณี ยกเว�นการทดสอบภาษาอังกฤษ สำหรับผู'สมัครเข'ารับการคัดเลือกท่ีมีผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษของสถาบันการต6างประเทศเทวะวงศ�วโรปการ กระทรวงการต6างประเทศ DIFA TES ท่ีระดับ 
ไม6ต่ำกว6า B1 ในทักษะการอ6าน (Reading) และการฟ̂ง (Listening) หรือ TOEFL ท่ีไม6ต่ำกว6า ๔๒ คะแนน 
(internet–based) หรือ IELTS ท่ีระดับไม6ต่ำกว6า ๔.๕ ท่ีเทียบได'ไม6ต่ำกว6าระดับ B1 ตามเกณฑ�มาตรฐานของ 
CEFR ตาม ท่ี สำนั ก งาน  ก .พ . กำหนด สามารถส6 งผลคะแนน ในรู ป แบบ ไฟล�  PDF ไปยั ง e-mail  
: pornsiri.psed4@gmail.com ภายในวันท่ี ๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ เพ่ือเปDนหลักฐานประกอบการยกเว�น  



 
 
ทดสอบภาษาอังกฤษ โดยผู'สมัครคัดเลือกเขียนรับรองว6า “สำเนาถูกต'อง” พร'อมท้ังลงชื่อ และวันท่ีกำกับไว'ด'วย 
ท้ังนี้ ผลการทดสอบต�องมีอายุไม;เกิน ๒ ป> นับถึงวันปAดรับสมัคร (๒๗  มกราคม  ๒๕๖๓)  

ข้ันตอนท่ี ๒ การประเมินด�วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method)  
ผู'ผ6านการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๑ ตามเกณฑ�ท่ีกำหนด เข'ารับการประเมินซ่ึงมีกำหนดวันเข'ารับการคัดเลือก
ระหว6างวันท่ี ๓ – ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผู'สมัคร ๑ คน เข'ารับการคัดเลือกเพียง 
๑ วัน) เกณฑ�การคัดเลือก ใช'คะแนนประเมินสมรรถนะตามกิจกรรมท่ีกำหนดในข้ันตอนท่ี ๒ โดยนำผล
คะแนนรายบุคคลของผู'เข'ารับการคัดเลือกด'วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – 
ACM) โดยผู'ผ6านเข'ารับการฝ4กอบรม คือ ผู'ท่ีมีผลคะแนนประเมินอยู6ในลำดับท่ี ๑ – ๔๐ 

ท้ังนี้ รายชื่อผู'มีสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจ'งให'
ทราบภายในวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ โดยจะแจ'งผู'สมัครเข'ารับการคัดเลือกทางอีเมลท่ีแจ'งไว'ในระบบ
ลงทะเบียนกลาง 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๒ 

  ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบตามวันเวลาท่ีสำนักงาน ก.พ. กำหนด 
รายละเอียดกำหนดทดสอบภาษาอังกฤษและระเบียบการสอบปรากฏตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๓ และ ๔ ตามลำดับ 
กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม6ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือว6าสละสิทธิ์เข'ารับการ
คัดเลือกมาต้ังแต6ต'น ท้ังนี้ สำนักงาน ก.พ. จะแจ'งรายชื่อผู'ผ6านการคัดเลือกเพ่ือเข'ารับการฝ4กอบรมให'
หน6วยงานต'นสังกัดทราบ และประกาศผลทางเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. https://www.ocsc.go.th/newwave 
ภายในวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต�) 
           ผู'อำนวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



ด่วนที�สุด 

 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

         ๖   กุมภาพันธ�  ๒๕๖๓ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติและหลักเกณฑ�วิธีการในการคัดเลือกผู'เข'ารับการฝ4กอบรมในหลักสูตร 
การพัฒนาผู'นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๕ ประจำป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน  อธิบดีกรมส6งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

อ'างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด6วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๑๕ ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 ๒. หนังสือกรมส6งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด6วนท่ีสุด ท่ี พม.๐๗๐๑/๒๐๗ ลงวันท่ี 

    ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ 

สิ่งท่ีส6งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก  
 ๒. หลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให'ส6วนราชการและหน6วยงานต6าง ๆ พิจารณาส6ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดำรงตำแหน6งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ หรือตำแหน6งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท6า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดำรงตำแหน6งเทียบเท6า ซ่ึงเปDนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปDนท่ีประจักษ�ของหน6วยงาน อายุไม6เกิน ๔๕ ป9 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ4กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๕ ประจำป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดรับสมัครระหว6าง
วันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ นั้น 

  บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู'ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับการคัดเลือก
ซ่ึงได'นำส6งเอกสารหลักฐานครบถ'วนไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเง่ือนไขท่ีกำหนดเสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อ
ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ4กอบรมในหลักสูตรดังกล6าวรายละเอียดตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๑  ในการนี้  
ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร6วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล จำนวน ๒ ข้ันตอน ดังนี้  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบภาษาอังกฤษ กำหนดทดสอบในวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ เวลา 
๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. กำหนดลงทะเบียน ณ ห'องประชุม ๑ ชั้น ๙ อาคารสำนักงาน สำนักงาน ก.พ. จังหวัด
นนทบุรี เกณฑ�การคัดเลือก ผู'เข'ารับการคัดเลือกต'องได'คะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ ไม6ต่ำกว6าร'อยละ ๕๐
ของคะแนนเต็มในการทดสอบ จึงจะสามารถเข'ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ต6อไปได' 

กรณี ยกเว�นการทดสอบภาษาอังกฤษ สำหรับผู'สมัครเข'ารับการคัดเลือกท่ีมีผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษของสถาบันการต6างประเทศเทวะวงศ�วโรปการ กระทรวงการต6างประเทศ DIFA TES ท่ีระดับ 
ไม6ต่ำกว6า B1 ในทักษะการอ6าน (Reading) และการฟ̂ง (Listening) หรือ TOEFL ท่ีไม6ต่ำกว6า ๔๒ คะแนน 
(internet–based) หรือ IELTS ท่ีระดับไม6ต่ำกว6า ๔.๕ ท่ีเทียบได'ไม6ต่ำกว6าระดับ B1 ตามเกณฑ�มาตรฐานของ 
CEFR ตาม ท่ี สำนั ก งาน  ก .พ . กำหนด สามารถส6 งผลคะแนน ในรู ป แบบ ไฟล�  PDF ไปยั ง e-mail  
: pornsiri.psed4@gmail.com ภายในวันท่ี ๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ เพ่ือเปDนหลักฐานประกอบการยกเว�น  



 
 
ทดสอบภาษาอังกฤษ โดยผู'สมัครคัดเลือกเขียนรับรองว6า “สำเนาถูกต'อง” พร'อมท้ังลงชื่อ และวันท่ีกำกับไว'ด'วย 
ท้ังนี้ ผลการทดสอบต�องมีอายุไม;เกิน ๒ ป> นับถึงวันปAดรับสมัคร (๒๗  มกราคม  ๒๕๖๓)  

ข้ันตอนท่ี ๒ การประเมินด�วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method)  
ผู'ผ6านการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๑ ตามเกณฑ�ท่ีกำหนด เข'ารับการประเมินซ่ึงมีกำหนดวันเข'ารับการคัดเลือก
ระหว6างวันท่ี ๓ – ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผู'สมัคร ๑ คน เข'ารับการคัดเลือกเพียง 
๑ วัน) เกณฑ�การคัดเลือก ใช'คะแนนประเมินสมรรถนะตามกิจกรรมท่ีกำหนดในข้ันตอนท่ี ๒ โดยนำผล
คะแนนรายบุคคลของผู'เข'ารับการคัดเลือกด'วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – 
ACM) โดยผู'ผ6านเข'ารับการฝ4กอบรม คือ ผู'ท่ีมีผลคะแนนประเมินอยู6ในลำดับท่ี ๑ – ๔๐ 

ท้ังนี้ รายชื่อผู'มีสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจ'งให'
ทราบภายในวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ โดยจะแจ'งผู'สมัครเข'ารับการคัดเลือกทางอีเมลท่ีแจ'งไว'ในระบบ
ลงทะเบียนกลาง 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๒ 

  ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบตามวันเวลาท่ีสำนักงาน ก.พ. กำหนด 
รายละเอียดกำหนดทดสอบภาษาอังกฤษและระเบียบการสอบปรากฏตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๓ และ ๔ ตามลำดับ 
กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม6ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือว6าสละสิทธิ์เข'ารับการ
คัดเลือกมาต้ังแต6ต'น ท้ังนี้ สำนักงาน ก.พ. จะแจ'งรายชื่อผู'ผ6านการคัดเลือกเพ่ือเข'ารับการฝ4กอบรมให'
หน6วยงานต'นสังกัดทราบ และประกาศผลทางเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. https://www.ocsc.go.th/newwave 
ภายในวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต�) 
           ผู'อำนวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



ด่วนที�สุด 

 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

         ๖   กุมภาพันธ�  ๒๕๖๓ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติและหลักเกณฑ�วิธีการในการคัดเลือกผู'เข'ารับการฝ4กอบรมในหลักสูตร 
การพัฒนาผู'นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๕ ประจำป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน  อธิบดีกรมชลประทาน 

อ'างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด6วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๑๕ ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 ๒. หนังสือกรมชลประทานท่ี กษ ๐๓๒๙/๗๓๔ ลงวันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ 

สิ่งท่ีส6งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก  
 ๒. หลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให'ส6วนราชการและหน6วยงานต6าง ๆ พิจารณาส6ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดำรงตำแหน6งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ หรือตำแหน6งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท6า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดำรงตำแหน6งเทียบเท6า ซ่ึงเปDนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปDนท่ีประจักษ�ของหน6วยงาน อายุไม6เกิน ๔๕ ป9 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ4กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๕ ประจำป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดรับสมัครระหว6าง
วันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ นั้น 

  บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู'ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับการคัดเลือก
ซ่ึงได'นำส6งเอกสารหลักฐานครบถ'วนไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเง่ือนไขท่ีกำหนดเสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อ
ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ4กอบรมในหลักสูตรดังกล6าวรายละเอียดตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๑  ในการนี้  
ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร6วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล จำนวน ๒ ข้ันตอน ดังนี้  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบภาษาอังกฤษ กำหนดทดสอบในวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ เวลา 
๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. กำหนดลงทะเบียน ณ ห'องประชุม ๑ ชั้น ๙ อาคารสำนักงาน สำนักงาน ก.พ. จังหวัด
นนทบุรี เกณฑ�การคัดเลือก ผู'เข'ารับการคัดเลือกต'องได'คะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ ไม6ต่ำกว6าร'อยละ ๕๐
ของคะแนนเต็มในการทดสอบ จึงจะสามารถเข'ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ต6อไปได' 

กรณี ยกเว�นการทดสอบภาษาอังกฤษ สำหรับผู'สมัครเข'ารับการคัดเลือกท่ีมีผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษของสถาบันการต6างประเทศเทวะวงศ�วโรปการ กระทรวงการต6างประเทศ DIFA TES ท่ีระดับ 
ไม6ต่ำกว6า B1 ในทักษะการอ6าน (Reading) และการฟ̂ง (Listening) หรือ TOEFL ท่ีไม6ต่ำกว6า ๔๒ คะแนน 
(internet–based) หรือ IELTS ท่ีระดับไม6ต่ำกว6า ๔.๕ ท่ีเทียบได'ไม6ต่ำกว6าระดับ B1 ตามเกณฑ�มาตรฐานของ 
CEFR ตาม ท่ี สำนั ก งาน  ก .พ . กำหนด สามารถส6 งผลคะแนน ในรู ป แบบ ไฟล�  PDF ไปยั ง e-mail  
: pornsiri.psed4@gmail.com ภายในวันท่ี ๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ เพ่ือเปDนหลักฐานประกอบการยกเว�น  



 
 
ทดสอบภาษาอังกฤษ โดยผู'สมัครคัดเลือกเขียนรับรองว6า “สำเนาถูกต'อง” พร'อมท้ังลงชื่อ และวันท่ีกำกับไว'ด'วย 
ท้ังนี้ ผลการทดสอบต�องมีอายุไม;เกิน ๒ ป> นับถึงวันปAดรับสมัคร (๒๗  มกราคม  ๒๕๖๓)  

ข้ันตอนท่ี ๒ การประเมินด�วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method)  
ผู'ผ6านการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๑ ตามเกณฑ�ท่ีกำหนด เข'ารับการประเมินซ่ึงมีกำหนดวันเข'ารับการคัดเลือก
ระหว6างวันท่ี ๓ – ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผู'สมัคร ๑ คน เข'ารับการคัดเลือกเพียง 
๑ วัน) เกณฑ�การคัดเลือก ใช'คะแนนประเมินสมรรถนะตามกิจกรรมท่ีกำหนดในข้ันตอนท่ี ๒ โดยนำผล
คะแนนรายบุคคลของผู'เข'ารับการคัดเลือกด'วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – 
ACM) โดยผู'ผ6านเข'ารับการฝ4กอบรม คือ ผู'ท่ีมีผลคะแนนประเมินอยู6ในลำดับท่ี ๑ – ๔๐ 

ท้ังนี้ รายชื่อผู'มีสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจ'งให'
ทราบภายในวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ โดยจะแจ'งผู'สมัครเข'ารับการคัดเลือกทางอีเมลท่ีแจ'งไว'ในระบบ
ลงทะเบียนกลาง 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๒ 

  ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบตามวันเวลาท่ีสำนักงาน ก.พ. กำหนด 
รายละเอียดกำหนดทดสอบภาษาอังกฤษและระเบียบการสอบปรากฏตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๓ และ ๔ ตามลำดับ 
กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม6ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือว6าสละสิทธิ์เข'ารับการ
คัดเลือกมาต้ังแต6ต'น ท้ังนี้ สำนักงาน ก.พ. จะแจ'งรายชื่อผู'ผ6านการคัดเลือกเพ่ือเข'ารับการฝ4กอบรมให'
หน6วยงานต'นสังกัดทราบ และประกาศผลทางเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. https://www.ocsc.go.th/newwave 
ภายในวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต�) 
           ผู'อำนวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



ด่วนที�สุด 

 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

         ๖   กุมภาพันธ�  ๒๕๖๓ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติและหลักเกณฑ�วิธีการในการคัดเลือกผู'เข'ารับการฝ4กอบรมในหลักสูตร 
การพัฒนาผู'นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๕ ประจำป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน  อธิบดีกรมประมง 

อ'างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด6วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๑๕ ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 ๒. หนังสือกรมประมงท่ี กษ ๐๕๐๓.๗/๓๒๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ 

สิ่งท่ีส6งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก  
 ๒. หลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให'ส6วนราชการและหน6วยงานต6าง ๆ พิจารณาส6ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดำรงตำแหน6งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ หรือตำแหน6งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท6า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดำรงตำแหน6งเทียบเท6า ซ่ึงเปDนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปDนท่ีประจักษ�ของหน6วยงาน อายุไม6เกิน ๔๕ ป9 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ4กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๕ ประจำป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดรับสมัครระหว6าง
วันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ นั้น 

  บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู'ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับการคัดเลือก
ซ่ึงได'นำส6งเอกสารหลักฐานครบถ'วนไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเง่ือนไขท่ีกำหนดเสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อ
ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ4กอบรมในหลักสูตรดังกล6าวรายละเอียดตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๑  ในการนี้  
ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร6วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล จำนวน ๒ ข้ันตอน ดังนี้  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบภาษาอังกฤษ กำหนดทดสอบในวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ เวลา 
๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. กำหนดลงทะเบียน ณ ห'องประชุม ๑ ชั้น ๙ อาคารสำนักงาน สำนักงาน ก.พ. จังหวัด
นนทบุรี เกณฑ�การคัดเลือก ผู'เข'ารับการคัดเลือกต'องได'คะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ ไม6ต่ำกว6าร'อยละ ๕๐
ของคะแนนเต็มในการทดสอบ จึงจะสามารถเข'ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ต6อไปได' 

กรณี ยกเว�นการทดสอบภาษาอังกฤษ สำหรับผู'สมัครเข'ารับการคัดเลือกท่ีมีผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษของสถาบันการต6างประเทศเทวะวงศ�วโรปการ กระทรวงการต6างประเทศ DIFA TES ท่ีระดับ 
ไม6ต่ำกว6า B1 ในทักษะการอ6าน (Reading) และการฟ̂ง (Listening) หรือ TOEFL ท่ีไม6ต่ำกว6า ๔๒ คะแนน 
(internet–based) หรือ IELTS ท่ีระดับไม6ต่ำกว6า ๔.๕ ท่ีเทียบได'ไม6ต่ำกว6าระดับ B1 ตามเกณฑ�มาตรฐานของ 
CEFR ตาม ท่ี สำนั ก งาน  ก .พ . กำหนด สามารถส6 งผลคะแนน ในรู ป แบบ ไฟล�  PDF ไปยั ง e-mail  
: pornsiri.psed4@gmail.com ภายในวันท่ี ๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ เพ่ือเปDนหลักฐานประกอบการยกเว�น  



 
 
ทดสอบภาษาอังกฤษ โดยผู'สมัครคัดเลือกเขียนรับรองว6า “สำเนาถูกต'อง” พร'อมท้ังลงชื่อ และวันท่ีกำกับไว'ด'วย 
ท้ังนี้ ผลการทดสอบต�องมีอายุไม;เกิน ๒ ป> นับถึงวันปAดรับสมัคร (๒๗  มกราคม  ๒๕๖๓)  

ข้ันตอนท่ี ๒ การประเมินด�วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method)  
ผู'ผ6านการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๑ ตามเกณฑ�ท่ีกำหนด เข'ารับการประเมินซ่ึงมีกำหนดวันเข'ารับการคัดเลือก
ระหว6างวันท่ี ๓ – ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผู'สมัคร ๑ คน เข'ารับการคัดเลือกเพียง 
๑ วัน) เกณฑ�การคัดเลือก ใช'คะแนนประเมินสมรรถนะตามกิจกรรมท่ีกำหนดในข้ันตอนท่ี ๒ โดยนำผล
คะแนนรายบุคคลของผู'เข'ารับการคัดเลือกด'วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – 
ACM) โดยผู'ผ6านเข'ารับการฝ4กอบรม คือ ผู'ท่ีมีผลคะแนนประเมินอยู6ในลำดับท่ี ๑ – ๔๐ 

ท้ังนี้ รายชื่อผู'มีสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจ'งให'
ทราบภายในวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ โดยจะแจ'งผู'สมัครเข'ารับการคัดเลือกทางอีเมลท่ีแจ'งไว'ในระบบ
ลงทะเบียนกลาง 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๒ 

  ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบตามวันเวลาท่ีสำนักงาน ก.พ. กำหนด 
รายละเอียดกำหนดทดสอบภาษาอังกฤษและระเบียบการสอบปรากฏตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๓ และ ๔ ตามลำดับ 
กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม6ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือว6าสละสิทธิ์เข'ารับการ
คัดเลือกมาต้ังแต6ต'น ท้ังนี้ สำนักงาน ก.พ. จะแจ'งรายชื่อผู'ผ6านการคัดเลือกเพ่ือเข'ารับการฝ4กอบรมให'
หน6วยงานต'นสังกัดทราบ และประกาศผลทางเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. https://www.ocsc.go.th/newwave 
ภายในวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต�) 
           ผู'อำนวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



ด่วนที�สุด 

 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

         ๖   กุมภาพันธ�  ๒๕๖๓ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติและหลักเกณฑ�วิธีการในการคัดเลือกผู'เข'ารับการฝ4กอบรมในหลักสูตร 
การพัฒนาผู'นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๕ ประจำป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน  อธิบดีกรมปศุสัตว� 

อ'างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด6วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๑๕ ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 ๒. หนังสือกรมปศุสัตว�ด6วนท่ีสุด ท่ี กษ ๐๖๐๒/๒๐๗๙ ลงวันท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ 

สิ่งท่ีส6งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก  
 ๒. หลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให'ส6วนราชการและหน6วยงานต6าง ๆ พิจารณาส6ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดำรงตำแหน6งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ หรือตำแหน6งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท6า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดำรงตำแหน6งเทียบเท6า ซ่ึงเปDนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปDนท่ีประจักษ�ของหน6วยงาน อายุไม6เกิน ๔๕ ป9 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ4กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๕ ประจำป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดรับสมัครระหว6าง
วันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ นั้น 

  บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู'ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับการคัดเลือก
ซ่ึงได'นำส6งเอกสารหลักฐานครบถ'วนไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเง่ือนไขท่ีกำหนดเสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อ
ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ4กอบรมในหลักสูตรดังกล6าวรายละเอียดตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๑  ในการนี้  
ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร6วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล จำนวน ๒ ข้ันตอน ดังนี้  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบภาษาอังกฤษ กำหนดทดสอบในวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ เวลา 
๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. กำหนดลงทะเบียน ณ ห'องประชุม ๑ ชั้น ๙ อาคารสำนักงาน สำนักงาน ก.พ. จังหวัด
นนทบุรี เกณฑ�การคัดเลือก ผู'เข'ารับการคัดเลือกต'องได'คะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ ไม6ต่ำกว6าร'อยละ ๕๐
ของคะแนนเต็มในการทดสอบ จึงจะสามารถเข'ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ต6อไปได' 

กรณี ยกเว�นการทดสอบภาษาอังกฤษ สำหรับผู'สมัครเข'ารับการคัดเลือกท่ีมีผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษของสถาบันการต6างประเทศเทวะวงศ�วโรปการ กระทรวงการต6างประเทศ DIFA TES ท่ีระดับ 
ไม6ต่ำกว6า B1 ในทักษะการอ6าน (Reading) และการฟ̂ง (Listening) หรือ TOEFL ท่ีไม6ต่ำกว6า ๔๒ คะแนน 
(internet–based) หรือ IELTS ท่ีระดับไม6ต่ำกว6า ๔.๕ ท่ีเทียบได'ไม6ต่ำกว6าระดับ B1 ตามเกณฑ�มาตรฐานของ 
CEFR ตาม ท่ี สำนั ก งาน  ก .พ . กำหนด สามารถส6 งผลคะแนน ในรู ป แบบ ไฟล�  PDF ไปยั ง e-mail  
: pornsiri.psed4@gmail.com ภายในวันท่ี ๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ เพ่ือเปDนหลักฐานประกอบการยกเว�น  



 
 
ทดสอบภาษาอังกฤษ โดยผู'สมัครคัดเลือกเขียนรับรองว6า “สำเนาถูกต'อง” พร'อมท้ังลงชื่อ และวันท่ีกำกับไว'ด'วย 
ท้ังนี้ ผลการทดสอบต�องมีอายุไม;เกิน ๒ ป> นับถึงวันปAดรับสมัคร (๒๗  มกราคม  ๒๕๖๓)  

ข้ันตอนท่ี ๒ การประเมินด�วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method)  
ผู'ผ6านการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๑ ตามเกณฑ�ท่ีกำหนด เข'ารับการประเมินซ่ึงมีกำหนดวันเข'ารับการคัดเลือก
ระหว6างวันท่ี ๓ – ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผู'สมัคร ๑ คน เข'ารับการคัดเลือกเพียง 
๑ วัน) เกณฑ�การคัดเลือก ใช'คะแนนประเมินสมรรถนะตามกิจกรรมท่ีกำหนดในข้ันตอนท่ี ๒ โดยนำผล
คะแนนรายบุคคลของผู'เข'ารับการคัดเลือกด'วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – 
ACM) โดยผู'ผ6านเข'ารับการฝ4กอบรม คือ ผู'ท่ีมีผลคะแนนประเมินอยู6ในลำดับท่ี ๑ – ๔๐ 

ท้ังนี้ รายชื่อผู'มีสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจ'งให'
ทราบภายในวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ โดยจะแจ'งผู'สมัครเข'ารับการคัดเลือกทางอีเมลท่ีแจ'งไว'ในระบบ
ลงทะเบียนกลาง 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๒ 

  ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบตามวันเวลาท่ีสำนักงาน ก.พ. กำหนด 
รายละเอียดกำหนดทดสอบภาษาอังกฤษและระเบียบการสอบปรากฏตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๓ และ ๔ ตามลำดับ 
กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม6ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือว6าสละสิทธิ์เข'ารับการ
คัดเลือกมาต้ังแต6ต'น ท้ังนี้ สำนักงาน ก.พ. จะแจ'งรายชื่อผู'ผ6านการคัดเลือกเพ่ือเข'ารับการฝ4กอบรมให'
หน6วยงานต'นสังกัดทราบ และประกาศผลทางเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. https://www.ocsc.go.th/newwave 
ภายในวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต�) 
           ผู'อำนวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



ด่วนที�สุด 

 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

         ๖   กุมภาพันธ�  ๒๕๖๓ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติและหลักเกณฑ�วิธีการในการคัดเลือกผู'เข'ารับการฝ4กอบรมในหลักสูตร 
การพัฒนาผู'นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๕ ประจำป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน  อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน 

อ'างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด6วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๑๕ ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 ๒. หนังสือกรมพัฒนาท่ีดินด6วนท่ีสุด ท่ี กษ ๐๘๐๒/๑๔๘ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ 

สิ่งท่ีส6งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก  
 ๒. หลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให'ส6วนราชการและหน6วยงานต6าง ๆ พิจารณาส6ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดำรงตำแหน6งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ หรือตำแหน6งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท6า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดำรงตำแหน6งเทียบเท6า ซ่ึงเปDนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปDนท่ีประจักษ�ของหน6วยงาน อายุไม6เกิน ๔๕ ป9 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ4กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๕ ประจำป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดรับสมัครระหว6าง
วันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ นั้น 

  บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู'ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับการคัดเลือก
ซ่ึงได'นำส6งเอกสารหลักฐานครบถ'วนไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเง่ือนไขท่ีกำหนดเสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อ
ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ4กอบรมในหลักสูตรดังกล6าวรายละเอียดตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๑  ในการนี้  
ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร6วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล จำนวน ๒ ข้ันตอน ดังนี้  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบภาษาอังกฤษ กำหนดทดสอบในวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ เวลา 
๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. กำหนดลงทะเบียน ณ ห'องประชุม ๑ ชั้น ๙ อาคารสำนักงาน สำนักงาน ก.พ. จังหวัด
นนทบุรี เกณฑ�การคัดเลือก ผู'เข'ารับการคัดเลือกต'องได'คะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ ไม6ต่ำกว6าร'อยละ ๕๐
ของคะแนนเต็มในการทดสอบ จึงจะสามารถเข'ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ต6อไปได' 

กรณี ยกเว�นการทดสอบภาษาอังกฤษ สำหรับผู'สมัครเข'ารับการคัดเลือกท่ีมีผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษของสถาบันการต6างประเทศเทวะวงศ�วโรปการ กระทรวงการต6างประเทศ DIFA TES ท่ีระดับ 
ไม6ต่ำกว6า B1 ในทักษะการอ6าน (Reading) และการฟ̂ง (Listening) หรือ TOEFL ท่ีไม6ต่ำกว6า ๔๒ คะแนน 
(internet–based) หรือ IELTS ท่ีระดับไม6ต่ำกว6า ๔.๕ ท่ีเทียบได'ไม6ต่ำกว6าระดับ B1 ตามเกณฑ�มาตรฐานของ 
CEFR ตาม ท่ี สำนั ก งาน  ก .พ . กำหนด สามารถส6 งผลคะแนน ในรู ป แบบ ไฟล�  PDF ไปยั ง e-mail  
: pornsiri.psed4@gmail.com ภายในวันท่ี ๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ เพ่ือเปDนหลักฐานประกอบการยกเว�น  



 
 
ทดสอบภาษาอังกฤษ โดยผู'สมัครคัดเลือกเขียนรับรองว6า “สำเนาถูกต'อง” พร'อมท้ังลงชื่อ และวันท่ีกำกับไว'ด'วย 
ท้ังนี้ ผลการทดสอบต�องมีอายุไม;เกิน ๒ ป> นับถึงวันปAดรับสมัคร (๒๗  มกราคม  ๒๕๖๓)  

ข้ันตอนท่ี ๒ การประเมินด�วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method)  
ผู'ผ6านการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๑ ตามเกณฑ�ท่ีกำหนด เข'ารับการประเมินซ่ึงมีกำหนดวันเข'ารับการคัดเลือก
ระหว6างวันท่ี ๓ – ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผู'สมัคร ๑ คน เข'ารับการคัดเลือกเพียง 
๑ วัน) เกณฑ�การคัดเลือก ใช'คะแนนประเมินสมรรถนะตามกิจกรรมท่ีกำหนดในข้ันตอนท่ี ๒ โดยนำผล
คะแนนรายบุคคลของผู'เข'ารับการคัดเลือกด'วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – 
ACM) โดยผู'ผ6านเข'ารับการฝ4กอบรม คือ ผู'ท่ีมีผลคะแนนประเมินอยู6ในลำดับท่ี ๑ – ๔๐ 

ท้ังนี้ รายชื่อผู'มีสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจ'งให'
ทราบภายในวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ โดยจะแจ'งผู'สมัครเข'ารับการคัดเลือกทางอีเมลท่ีแจ'งไว'ในระบบ
ลงทะเบียนกลาง 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๒ 

  ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบตามวันเวลาท่ีสำนักงาน ก.พ. กำหนด 
รายละเอียดกำหนดทดสอบภาษาอังกฤษและระเบียบการสอบปรากฏตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๓ และ ๔ ตามลำดับ 
กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม6ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือว6าสละสิทธิ์เข'ารับการ
คัดเลือกมาต้ังแต6ต'น ท้ังนี้ สำนักงาน ก.พ. จะแจ'งรายชื่อผู'ผ6านการคัดเลือกเพ่ือเข'ารับการฝ4กอบรมให'
หน6วยงานต'นสังกัดทราบ และประกาศผลทางเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. https://www.ocsc.go.th/newwave 
ภายในวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต�) 
           ผู'อำนวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



ด่วนที�สุด 

 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

         ๖   กุมภาพันธ�  ๒๕๖๓ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติและหลักเกณฑ�วิธีการในการคัดเลือกผู'เข'ารับการฝ4กอบรมในหลักสูตร 
การพัฒนาผู'นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๕ ประจำป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 

อ'างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด6วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๑๕ ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 ๒. หนังสือกรมวิชาการเกษตรท่ี กษ ๐๙๐๒/๕๑๒ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ 

สิ่งท่ีส6งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก  
 ๒. หลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให'ส6วนราชการและหน6วยงานต6าง ๆ พิจารณาส6ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดำรงตำแหน6งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ หรือตำแหน6งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท6า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดำรงตำแหน6งเทียบเท6า ซ่ึงเปDนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปDนท่ีประจักษ�ของหน6วยงาน อายุไม6เกิน ๔๕ ป9 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ4กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๕ ประจำป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดรับสมัครระหว6าง
วันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ นั้น 

  บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู'ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับการคัดเลือก
ซ่ึงได'นำส6งเอกสารหลักฐานครบถ'วนไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเง่ือนไขท่ีกำหนดเสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อ
ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ4กอบรมในหลักสูตรดังกล6าวรายละเอียดตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๑  ในการนี้  
ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร6วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล จำนวน ๒ ข้ันตอน ดังนี้  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบภาษาอังกฤษ กำหนดทดสอบในวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ เวลา 
๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. กำหนดลงทะเบียน ณ ห'องประชุม ๑ ชั้น ๙ อาคารสำนักงาน สำนักงาน ก.พ. จังหวัด
นนทบุรี เกณฑ�การคัดเลือก ผู'เข'ารับการคัดเลือกต'องได'คะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ ไม6ต่ำกว6าร'อยละ ๕๐
ของคะแนนเต็มในการทดสอบ จึงจะสามารถเข'ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ต6อไปได' 

กรณี ยกเว�นการทดสอบภาษาอังกฤษ สำหรับผู'สมัครเข'ารับการคัดเลือกท่ีมีผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษของสถาบันการต6างประเทศเทวะวงศ�วโรปการ กระทรวงการต6างประเทศ DIFA TES ท่ีระดับ 
ไม6ต่ำกว6า B1 ในทักษะการอ6าน (Reading) และการฟ̂ง (Listening) หรือ TOEFL ท่ีไม6ต่ำกว6า ๔๒ คะแนน 
(internet–based) หรือ IELTS ท่ีระดับไม6ต่ำกว6า ๔.๕ ท่ีเทียบได'ไม6ต่ำกว6าระดับ B1 ตามเกณฑ�มาตรฐานของ 
CEFR ตาม ท่ี สำนั ก งาน  ก .พ . กำหนด สามารถส6 งผลคะแนน ในรู ป แบบ ไฟล�  PDF ไปยั ง e-mail  
: pornsiri.psed4@gmail.com ภายในวันท่ี ๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ เพ่ือเปDนหลักฐานประกอบการยกเว�น  



 
 
ทดสอบภาษาอังกฤษ โดยผู'สมัครคัดเลือกเขียนรับรองว6า “สำเนาถูกต'อง” พร'อมท้ังลงชื่อ และวันท่ีกำกับไว'ด'วย 
ท้ังนี้ ผลการทดสอบต�องมีอายุไม;เกิน ๒ ป> นับถึงวันปAดรับสมัคร (๒๗  มกราคม  ๒๕๖๓)  

ข้ันตอนท่ี ๒ การประเมินด�วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method)  
ผู'ผ6านการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๑ ตามเกณฑ�ท่ีกำหนด เข'ารับการประเมินซ่ึงมีกำหนดวันเข'ารับการคัดเลือก
ระหว6างวันท่ี ๓ – ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผู'สมัคร ๑ คน เข'ารับการคัดเลือกเพียง 
๑ วัน) เกณฑ�การคัดเลือก ใช'คะแนนประเมินสมรรถนะตามกิจกรรมท่ีกำหนดในข้ันตอนท่ี ๒ โดยนำผล
คะแนนรายบุคคลของผู'เข'ารับการคัดเลือกด'วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – 
ACM) โดยผู'ผ6านเข'ารับการฝ4กอบรม คือ ผู'ท่ีมีผลคะแนนประเมินอยู6ในลำดับท่ี ๑ – ๔๐ 

ท้ังนี้ รายชื่อผู'มีสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจ'งให'
ทราบภายในวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ โดยจะแจ'งผู'สมัครเข'ารับการคัดเลือกทางอีเมลท่ีแจ'งไว'ในระบบ
ลงทะเบียนกลาง 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๒ 

  ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบตามวันเวลาท่ีสำนักงาน ก.พ. กำหนด 
รายละเอียดกำหนดทดสอบภาษาอังกฤษและระเบียบการสอบปรากฏตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๓ และ ๔ ตามลำดับ 
กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม6ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือว6าสละสิทธิ์เข'ารับการ
คัดเลือกมาต้ังแต6ต'น ท้ังนี้ สำนักงาน ก.พ. จะแจ'งรายชื่อผู'ผ6านการคัดเลือกเพ่ือเข'ารับการฝ4กอบรมให'
หน6วยงานต'นสังกัดทราบ และประกาศผลทางเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. https://www.ocsc.go.th/newwave 
ภายในวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต�) 
           ผู'อำนวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



ด่วนที�สุด 

 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

         ๖   กุมภาพันธ�  ๒๕๖๓ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติและหลักเกณฑ�วิธีการในการคัดเลือกผู'เข'ารับการฝ4กอบรมในหลักสูตร 
การพัฒนาผู'นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๕ ประจำป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน  อธิบดีกรมส6งเสริมการเกษตร 

อ'างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด6วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๑๕ ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 ๒. หนังสือกรมส6งเสริมการเกษตรด6วนท่ีสุด ท่ี กษ ๑๐๐๘/๘๓๘ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ 

สิ่งท่ีส6งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก  
 ๒. หลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให'ส6วนราชการและหน6วยงานต6าง ๆ พิจารณาส6ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดำรงตำแหน6งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ หรือตำแหน6งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท6า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดำรงตำแหน6งเทียบเท6า ซ่ึงเปDนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปDนท่ีประจักษ�ของหน6วยงาน อายุไม6เกิน ๔๕ ป9 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ4กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๕ ประจำป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดรับสมัครระหว6าง
วันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ นั้น 

  บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู'ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับการคัดเลือก
ซ่ึงได'นำส6งเอกสารหลักฐานครบถ'วนไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเง่ือนไขท่ีกำหนดเสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อ
ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ4กอบรมในหลักสูตรดังกล6าวรายละเอียดตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๑  ในการนี้  
ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร6วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล จำนวน ๒ ข้ันตอน ดังนี้  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบภาษาอังกฤษ กำหนดทดสอบในวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ เวลา 
๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. กำหนดลงทะเบียน ณ ห'องประชุม ๑ ชั้น ๙ อาคารสำนักงาน สำนักงาน ก.พ. จังหวัด
นนทบุรี เกณฑ�การคัดเลือก ผู'เข'ารับการคัดเลือกต'องได'คะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ ไม6ต่ำกว6าร'อยละ ๕๐
ของคะแนนเต็มในการทดสอบ จึงจะสามารถเข'ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ต6อไปได' 

กรณี ยกเว�นการทดสอบภาษาอังกฤษ สำหรับผู'สมัครเข'ารับการคัดเลือกท่ีมีผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษของสถาบันการต6างประเทศเทวะวงศ�วโรปการ กระทรวงการต6างประเทศ DIFA TES ท่ีระดับ 
ไม6ต่ำกว6า B1 ในทักษะการอ6าน (Reading) และการฟ̂ง (Listening) หรือ TOEFL ท่ีไม6ต่ำกว6า ๔๒ คะแนน 
(internet–based) หรือ IELTS ท่ีระดับไม6ต่ำกว6า ๔.๕ ท่ีเทียบได'ไม6ต่ำกว6าระดับ B1 ตามเกณฑ�มาตรฐานของ 
CEFR ตาม ท่ี สำนั ก งาน  ก .พ . กำหนด สามารถส6 งผลคะแนน ในรู ป แบบ ไฟล�  PDF ไปยั ง e-mail  
: pornsiri.psed4@gmail.com ภายในวันท่ี ๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ เพ่ือเปDนหลักฐานประกอบการยกเว�น  



 
 
ทดสอบภาษาอังกฤษ โดยผู'สมัครคัดเลือกเขียนรับรองว6า “สำเนาถูกต'อง” พร'อมท้ังลงชื่อ และวันท่ีกำกับไว'ด'วย 
ท้ังนี้ ผลการทดสอบต�องมีอายุไม;เกิน ๒ ป> นับถึงวันปAดรับสมัคร (๒๗  มกราคม  ๒๕๖๓)  

ข้ันตอนท่ี ๒ การประเมินด�วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method)  
ผู'ผ6านการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๑ ตามเกณฑ�ท่ีกำหนด เข'ารับการประเมินซ่ึงมีกำหนดวันเข'ารับการคัดเลือก
ระหว6างวันท่ี ๓ – ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผู'สมัคร ๑ คน เข'ารับการคัดเลือกเพียง 
๑ วัน) เกณฑ�การคัดเลือก ใช'คะแนนประเมินสมรรถนะตามกิจกรรมท่ีกำหนดในข้ันตอนท่ี ๒ โดยนำผล
คะแนนรายบุคคลของผู'เข'ารับการคัดเลือกด'วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – 
ACM) โดยผู'ผ6านเข'ารับการฝ4กอบรม คือ ผู'ท่ีมีผลคะแนนประเมินอยู6ในลำดับท่ี ๑ – ๔๐ 

ท้ังนี้ รายชื่อผู'มีสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจ'งให'
ทราบภายในวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ โดยจะแจ'งผู'สมัครเข'ารับการคัดเลือกทางอีเมลท่ีแจ'งไว'ในระบบ
ลงทะเบียนกลาง 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๒ 

  ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบตามวันเวลาท่ีสำนักงาน ก.พ. กำหนด 
รายละเอียดกำหนดทดสอบภาษาอังกฤษและระเบียบการสอบปรากฏตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๓ และ ๔ ตามลำดับ 
กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม6ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือว6าสละสิทธิ์เข'ารับการ
คัดเลือกมาต้ังแต6ต'น ท้ังนี้ สำนักงาน ก.พ. จะแจ'งรายชื่อผู'ผ6านการคัดเลือกเพ่ือเข'ารับการฝ4กอบรมให'
หน6วยงานต'นสังกัดทราบ และประกาศผลทางเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. https://www.ocsc.go.th/newwave 
ภายในวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต�) 
           ผู'อำนวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



ด่วนที�สุด 

 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

         ๖   กุมภาพันธ�  ๒๕๖๓ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติและหลักเกณฑ�วิธีการในการคัดเลือกผู'เข'ารับการฝ4กอบรมในหลักสูตร 
การพัฒนาผู'นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๕ ประจำป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน  อธิบดีกรมส6งเสริมสหกรณ� 

อ'างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด6วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๑๕ ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 ๒. หนังสือกรมส6งเสริมสหกรณ�ท่ี กษ ๑๑๐๒/๖๕๑ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ 

สิ่งท่ีส6งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก  
 ๒. หลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให'ส6วนราชการและหน6วยงานต6าง ๆ พิจารณาส6ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดำรงตำแหน6งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ หรือตำแหน6งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท6า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดำรงตำแหน6งเทียบเท6า ซ่ึงเปDนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปDนท่ีประจักษ�ของหน6วยงาน อายุไม6เกิน ๔๕ ป9 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ4กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๕ ประจำป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดรับสมัครระหว6าง
วันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ นั้น 

  บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู'ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับการคัดเลือก
ซ่ึงได'นำส6งเอกสารหลักฐานครบถ'วนไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเง่ือนไขท่ีกำหนดเสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อ
ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ4กอบรมในหลักสูตรดังกล6าวรายละเอียดตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๑  ในการนี้  
ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร6วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล จำนวน ๒ ข้ันตอน ดังนี้  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบภาษาอังกฤษ กำหนดทดสอบในวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ เวลา 
๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. กำหนดลงทะเบียน ณ ห'องประชุม ๑ ชั้น ๙ อาคารสำนักงาน สำนักงาน ก.พ. จังหวัด
นนทบุรี เกณฑ�การคัดเลือก ผู'เข'ารับการคัดเลือกต'องได'คะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ ไม6ต่ำกว6าร'อยละ ๕๐
ของคะแนนเต็มในการทดสอบ จึงจะสามารถเข'ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ต6อไปได' 

กรณี ยกเว�นการทดสอบภาษาอังกฤษ สำหรับผู'สมัครเข'ารับการคัดเลือกท่ีมีผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษของสถาบันการต6างประเทศเทวะวงศ�วโรปการ กระทรวงการต6างประเทศ DIFA TES ท่ีระดับ 
ไม6ต่ำกว6า B1 ในทักษะการอ6าน (Reading) และการฟ̂ง (Listening) หรือ TOEFL ท่ีไม6ต่ำกว6า ๔๒ คะแนน 
(internet–based) หรือ IELTS ท่ีระดับไม6ต่ำกว6า ๔.๕ ท่ีเทียบได'ไม6ต่ำกว6าระดับ B1 ตามเกณฑ�มาตรฐานของ 
CEFR ตาม ท่ี สำนั ก งาน  ก .พ . กำหนด สามารถส6 งผลคะแนน ในรู ป แบบ ไฟล�  PDF ไปยั ง e-mail  
: pornsiri.psed4@gmail.com ภายในวันท่ี ๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ เพ่ือเปDนหลักฐานประกอบการยกเว�น  



 
 
ทดสอบภาษาอังกฤษ โดยผู'สมัครคัดเลือกเขียนรับรองว6า “สำเนาถูกต'อง” พร'อมท้ังลงชื่อ และวันท่ีกำกับไว'ด'วย 
ท้ังนี้ ผลการทดสอบต�องมีอายุไม;เกิน ๒ ป> นับถึงวันปAดรับสมัคร (๒๗  มกราคม  ๒๕๖๓)  

ข้ันตอนท่ี ๒ การประเมินด�วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method)  
ผู'ผ6านการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๑ ตามเกณฑ�ท่ีกำหนด เข'ารับการประเมินซ่ึงมีกำหนดวันเข'ารับการคัดเลือก
ระหว6างวันท่ี ๓ – ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผู'สมัคร ๑ คน เข'ารับการคัดเลือกเพียง 
๑ วัน) เกณฑ�การคัดเลือก ใช'คะแนนประเมินสมรรถนะตามกิจกรรมท่ีกำหนดในข้ันตอนท่ี ๒ โดยนำผล
คะแนนรายบุคคลของผู'เข'ารับการคัดเลือกด'วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – 
ACM) โดยผู'ผ6านเข'ารับการฝ4กอบรม คือ ผู'ท่ีมีผลคะแนนประเมินอยู6ในลำดับท่ี ๑ – ๔๐ 

ท้ังนี้ รายชื่อผู'มีสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจ'งให'
ทราบภายในวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ โดยจะแจ'งผู'สมัครเข'ารับการคัดเลือกทางอีเมลท่ีแจ'งไว'ในระบบ
ลงทะเบียนกลาง 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๒ 

  ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบตามวันเวลาท่ีสำนักงาน ก.พ. กำหนด 
รายละเอียดกำหนดทดสอบภาษาอังกฤษและระเบียบการสอบปรากฏตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๓ และ ๔ ตามลำดับ 
กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม6ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือว6าสละสิทธิ์เข'ารับการ
คัดเลือกมาต้ังแต6ต'น ท้ังนี้ สำนักงาน ก.พ. จะแจ'งรายชื่อผู'ผ6านการคัดเลือกเพ่ือเข'ารับการฝ4กอบรมให'
หน6วยงานต'นสังกัดทราบ และประกาศผลทางเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. https://www.ocsc.go.th/newwave 
ภายในวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต�) 
           ผู'อำนวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



ด่วนที�สุด 

 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

         ๖   กุมภาพันธ�  ๒๕๖๓ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติและหลักเกณฑ�วิธีการในการคัดเลือกผู'เข'ารับการฝ4กอบรมในหลักสูตร 
การพัฒนาผู'นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๕ ประจำป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน  อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 

อ'างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด6วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๑๕ ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 ๒. หนังสือกรมฝนหลวงและการบินเกษตรท่ี กษ ๒๘๐๕/๒๔๕ ลงวันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ 

สิ่งท่ีส6งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก  
 ๒. หลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให'ส6วนราชการและหน6วยงานต6าง ๆ พิจารณาส6ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดำรงตำแหน6งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ หรือตำแหน6งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท6า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดำรงตำแหน6งเทียบเท6า ซ่ึงเปDนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปDนท่ีประจักษ�ของหน6วยงาน อายุไม6เกิน ๔๕ ป9 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ4กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๕ ประจำป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดรับสมัครระหว6าง
วันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ นั้น 

  บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู'ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับการคัดเลือก
ซ่ึงได'นำส6งเอกสารหลักฐานครบถ'วนไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเง่ือนไขท่ีกำหนดเสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อ
ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ4กอบรมในหลักสูตรดังกล6าวรายละเอียดตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๑  ในการนี้  
ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร6วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล จำนวน ๒ ข้ันตอน ดังนี้  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบภาษาอังกฤษ กำหนดทดสอบในวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ เวลา 
๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. กำหนดลงทะเบียน ณ ห'องประชุม ๑ ชั้น ๙ อาคารสำนักงาน สำนักงาน ก.พ. จังหวัด
นนทบุรี เกณฑ�การคัดเลือก ผู'เข'ารับการคัดเลือกต'องได'คะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ ไม6ต่ำกว6าร'อยละ ๕๐
ของคะแนนเต็มในการทดสอบ จึงจะสามารถเข'ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ต6อไปได' 

กรณี ยกเว�นการทดสอบภาษาอังกฤษ สำหรับผู'สมัครเข'ารับการคัดเลือกท่ีมีผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษของสถาบันการต6างประเทศเทวะวงศ�วโรปการ กระทรวงการต6างประเทศ DIFA TES ท่ีระดับ 
ไม6ต่ำกว6า B1 ในทักษะการอ6าน (Reading) และการฟ̂ง (Listening) หรือ TOEFL ท่ีไม6ต่ำกว6า ๔๒ คะแนน 
(internet–based) หรือ IELTS ท่ีระดับไม6ต่ำกว6า ๔.๕ ท่ีเทียบได'ไม6ต่ำกว6าระดับ B1 ตามเกณฑ�มาตรฐานของ 
CEFR ตาม ท่ี สำนั ก งาน  ก .พ . กำหนด สามารถส6 งผลคะแนน ในรู ป แบบ ไฟล�  PDF ไปยั ง e-mail  
: pornsiri.psed4@gmail.com ภายในวันท่ี ๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ เพ่ือเปDนหลักฐานประกอบการยกเว�น  



 
 
ทดสอบภาษาอังกฤษ โดยผู'สมัครคัดเลือกเขียนรับรองว6า “สำเนาถูกต'อง” พร'อมท้ังลงชื่อ และวันท่ีกำกับไว'ด'วย 
ท้ังนี้ ผลการทดสอบต�องมีอายุไม;เกิน ๒ ป> นับถึงวันปAดรับสมัคร (๒๗  มกราคม  ๒๕๖๓)  

ข้ันตอนท่ี ๒ การประเมินด�วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method)  
ผู'ผ6านการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๑ ตามเกณฑ�ท่ีกำหนด เข'ารับการประเมินซ่ึงมีกำหนดวันเข'ารับการคัดเลือก
ระหว6างวันท่ี ๓ – ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผู'สมัคร ๑ คน เข'ารับการคัดเลือกเพียง 
๑ วัน) เกณฑ�การคัดเลือก ใช'คะแนนประเมินสมรรถนะตามกิจกรรมท่ีกำหนดในข้ันตอนท่ี ๒ โดยนำผล
คะแนนรายบุคคลของผู'เข'ารับการคัดเลือกด'วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – 
ACM) โดยผู'ผ6านเข'ารับการฝ4กอบรม คือ ผู'ท่ีมีผลคะแนนประเมินอยู6ในลำดับท่ี ๑ – ๔๐ 

ท้ังนี้ รายชื่อผู'มีสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจ'งให'
ทราบภายในวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ โดยจะแจ'งผู'สมัครเข'ารับการคัดเลือกทางอีเมลท่ีแจ'งไว'ในระบบ
ลงทะเบียนกลาง 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๒ 

  ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบตามวันเวลาท่ีสำนักงาน ก.พ. กำหนด 
รายละเอียดกำหนดทดสอบภาษาอังกฤษและระเบียบการสอบปรากฏตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๓ และ ๔ ตามลำดับ 
กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม6ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือว6าสละสิทธิ์เข'ารับการ
คัดเลือกมาต้ังแต6ต'น ท้ังนี้ สำนักงาน ก.พ. จะแจ'งรายชื่อผู'ผ6านการคัดเลือกเพ่ือเข'ารับการฝ4กอบรมให'
หน6วยงานต'นสังกัดทราบ และประกาศผลทางเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. https://www.ocsc.go.th/newwave 
ภายในวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต�) 
           ผู'อำนวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



ด่วนที�สุด 

 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

         ๖   กุมภาพันธ�  ๒๕๖๓ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติและหลักเกณฑ�วิธีการในการคัดเลือกผู'เข'ารับการฝ4กอบรมในหลักสูตร 
การพัฒนาผู'นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๕ ประจำป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน  อธิบดีกรมท6าอากาศยาน 

อ'างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด6วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๑๕ ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 ๒. หนังสือกรมท6าอากาศยานด6วนท่ีสุด ท่ี คค ๐๕๐๑/๓๘๕ ลงวันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ 

สิ่งท่ีส6งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก  
 ๒. หลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให'ส6วนราชการและหน6วยงานต6าง ๆ พิจารณาส6ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดำรงตำแหน6งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ หรือตำแหน6งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท6า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดำรงตำแหน6งเทียบเท6า ซ่ึงเปDนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปDนท่ีประจักษ�ของหน6วยงาน อายุไม6เกิน ๔๕ ป9 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ4กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๕ ประจำป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดรับสมัครระหว6าง
วันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ นั้น 

  บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู'ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับการคัดเลือก
ซ่ึงได'นำส6งเอกสารหลักฐานครบถ'วนไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเง่ือนไขท่ีกำหนดเสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อ
ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ4กอบรมในหลักสูตรดังกล6าวรายละเอียดตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๑  ในการนี้  
ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร6วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล จำนวน ๒ ข้ันตอน ดังนี้  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบภาษาอังกฤษ กำหนดทดสอบในวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ เวลา 
๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. กำหนดลงทะเบียน ณ ห'องประชุม ๑ ชั้น ๙ อาคารสำนักงาน สำนักงาน ก.พ. จังหวัด
นนทบุรี เกณฑ�การคัดเลือก ผู'เข'ารับการคัดเลือกต'องได'คะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ ไม6ต่ำกว6าร'อยละ ๕๐
ของคะแนนเต็มในการทดสอบ จึงจะสามารถเข'ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ต6อไปได' 

กรณี ยกเว�นการทดสอบภาษาอังกฤษ สำหรับผู'สมัครเข'ารับการคัดเลือกท่ีมีผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษของสถาบันการต6างประเทศเทวะวงศ�วโรปการ กระทรวงการต6างประเทศ DIFA TES ท่ีระดับ 
ไม6ต่ำกว6า B1 ในทักษะการอ6าน (Reading) และการฟ̂ง (Listening) หรือ TOEFL ท่ีไม6ต่ำกว6า ๔๒ คะแนน 
(internet–based) หรือ IELTS ท่ีระดับไม6ต่ำกว6า ๔.๕ ท่ีเทียบได'ไม6ต่ำกว6าระดับ B1 ตามเกณฑ�มาตรฐานของ 
CEFR ตาม ท่ี สำนั ก งาน  ก .พ . กำหนด สามารถส6 งผลคะแนน ในรู ป แบบ ไฟล�  PDF ไปยั ง e-mail  
: pornsiri.psed4@gmail.com ภายในวันท่ี ๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ เพ่ือเปDนหลักฐานประกอบการยกเว�น  



 
 
ทดสอบภาษาอังกฤษ โดยผู'สมัครคัดเลือกเขียนรับรองว6า “สำเนาถูกต'อง” พร'อมท้ังลงชื่อ และวันท่ีกำกับไว'ด'วย 
ท้ังนี้ ผลการทดสอบต�องมีอายุไม;เกิน ๒ ป> นับถึงวันปAดรับสมัคร (๒๗  มกราคม  ๒๕๖๓)  

ข้ันตอนท่ี ๒ การประเมินด�วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method)  
ผู'ผ6านการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๑ ตามเกณฑ�ท่ีกำหนด เข'ารับการประเมินซ่ึงมีกำหนดวันเข'ารับการคัดเลือก
ระหว6างวันท่ี ๓ – ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผู'สมัคร ๑ คน เข'ารับการคัดเลือกเพียง 
๑ วัน) เกณฑ�การคัดเลือก ใช'คะแนนประเมินสมรรถนะตามกิจกรรมท่ีกำหนดในข้ันตอนท่ี ๒ โดยนำผล
คะแนนรายบุคคลของผู'เข'ารับการคัดเลือกด'วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – 
ACM) โดยผู'ผ6านเข'ารับการฝ4กอบรม คือ ผู'ท่ีมีผลคะแนนประเมินอยู6ในลำดับท่ี ๑ – ๔๐ 

ท้ังนี้ รายชื่อผู'มีสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจ'งให'
ทราบภายในวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ โดยจะแจ'งผู'สมัครเข'ารับการคัดเลือกทางอีเมลท่ีแจ'งไว'ในระบบ
ลงทะเบียนกลาง 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๒ 

  ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบตามวันเวลาท่ีสำนักงาน ก.พ. กำหนด 
รายละเอียดกำหนดทดสอบภาษาอังกฤษและระเบียบการสอบปรากฏตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๓ และ ๔ ตามลำดับ 
กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม6ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือว6าสละสิทธิ์เข'ารับการ
คัดเลือกมาต้ังแต6ต'น ท้ังนี้ สำนักงาน ก.พ. จะแจ'งรายชื่อผู'ผ6านการคัดเลือกเพ่ือเข'ารับการฝ4กอบรมให'
หน6วยงานต'นสังกัดทราบ และประกาศผลทางเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. https://www.ocsc.go.th/newwave 
ภายในวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต�) 
           ผู'อำนวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



ด่วนที�สุด 

 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

         ๖   กุมภาพันธ�  ๒๕๖๓ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติและหลักเกณฑ�วิธีการในการคัดเลือกผู'เข'ารับการฝ4กอบรมในหลักสูตร 
การพัฒนาผู'นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๕ ประจำป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน  อธิบดีกรมทางหลวง 

อ'างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด6วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๑๕ ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 ๒. หนังสือกรมทางหลวงท่ี คค ๐๖๐๐๖/๖๙๔ ลงวันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ 

สิ่งท่ีส6งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก  
 ๒. หลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให'ส6วนราชการและหน6วยงานต6าง ๆ พิจารณาส6ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดำรงตำแหน6งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ หรือตำแหน6งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท6า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดำรงตำแหน6งเทียบเท6า ซ่ึงเปDนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปDนท่ีประจักษ�ของหน6วยงาน อายุไม6เกิน ๔๕ ป9 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ4กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๕ ประจำป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดรับสมัครระหว6าง
วันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ นั้น 

  บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู'ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับการคัดเลือก
ซ่ึงได'นำส6งเอกสารหลักฐานครบถ'วนไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเง่ือนไขท่ีกำหนดเสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อ
ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ4กอบรมในหลักสูตรดังกล6าวรายละเอียดตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๑  ในการนี้  
ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร6วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล จำนวน ๒ ข้ันตอน ดังนี้  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบภาษาอังกฤษ กำหนดทดสอบในวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ เวลา 
๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. กำหนดลงทะเบียน ณ ห'องประชุม ๑ ชั้น ๙ อาคารสำนักงาน สำนักงาน ก.พ. จังหวัด
นนทบุรี เกณฑ�การคัดเลือก ผู'เข'ารับการคัดเลือกต'องได'คะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ ไม6ต่ำกว6าร'อยละ ๕๐
ของคะแนนเต็มในการทดสอบ จึงจะสามารถเข'ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ต6อไปได' 

กรณี ยกเว�นการทดสอบภาษาอังกฤษ สำหรับผู'สมัครเข'ารับการคัดเลือกท่ีมีผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษของสถาบันการต6างประเทศเทวะวงศ�วโรปการ กระทรวงการต6างประเทศ DIFA TES ท่ีระดับ 
ไม6ต่ำกว6า B1 ในทักษะการอ6าน (Reading) และการฟ̂ง (Listening) หรือ TOEFL ท่ีไม6ต่ำกว6า ๔๒ คะแนน 
(internet–based) หรือ IELTS ท่ีระดับไม6ต่ำกว6า ๔.๕ ท่ีเทียบได'ไม6ต่ำกว6าระดับ B1 ตามเกณฑ�มาตรฐานของ 
CEFR ตาม ท่ี สำนั ก งาน  ก .พ . กำหนด สามารถส6 งผลคะแนน ในรู ป แบบ ไฟล�  PDF ไปยั ง e-mail  
: pornsiri.psed4@gmail.com ภายในวันท่ี ๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ เพ่ือเปDนหลักฐานประกอบการยกเว�น  



 
 
ทดสอบภาษาอังกฤษ โดยผู'สมัครคัดเลือกเขียนรับรองว6า “สำเนาถูกต'อง” พร'อมท้ังลงชื่อ และวันท่ีกำกับไว'ด'วย 
ท้ังนี้ ผลการทดสอบต�องมีอายุไม;เกิน ๒ ป> นับถึงวันปAดรับสมัคร (๒๗  มกราคม  ๒๕๖๓)  

ข้ันตอนท่ี ๒ การประเมินด�วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method)  
ผู'ผ6านการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๑ ตามเกณฑ�ท่ีกำหนด เข'ารับการประเมินซ่ึงมีกำหนดวันเข'ารับการคัดเลือก
ระหว6างวันท่ี ๓ – ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผู'สมัคร ๑ คน เข'ารับการคัดเลือกเพียง 
๑ วัน) เกณฑ�การคัดเลือก ใช'คะแนนประเมินสมรรถนะตามกิจกรรมท่ีกำหนดในข้ันตอนท่ี ๒ โดยนำผล
คะแนนรายบุคคลของผู'เข'ารับการคัดเลือกด'วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – 
ACM) โดยผู'ผ6านเข'ารับการฝ4กอบรม คือ ผู'ท่ีมีผลคะแนนประเมินอยู6ในลำดับท่ี ๑ – ๔๐ 

ท้ังนี้ รายชื่อผู'มีสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจ'งให'
ทราบภายในวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ โดยจะแจ'งผู'สมัครเข'ารับการคัดเลือกทางอีเมลท่ีแจ'งไว'ในระบบ
ลงทะเบียนกลาง 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๒ 

  ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบตามวันเวลาท่ีสำนักงาน ก.พ. กำหนด 
รายละเอียดกำหนดทดสอบภาษาอังกฤษและระเบียบการสอบปรากฏตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๓ และ ๔ ตามลำดับ 
กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม6ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือว6าสละสิทธิ์เข'ารับการ
คัดเลือกมาต้ังแต6ต'น ท้ังนี้ สำนักงาน ก.พ. จะแจ'งรายชื่อผู'ผ6านการคัดเลือกเพ่ือเข'ารับการฝ4กอบรมให'
หน6วยงานต'นสังกัดทราบ และประกาศผลทางเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. https://www.ocsc.go.th/newwave 
ภายในวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต�) 
           ผู'อำนวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



ด่วนที�สุด 

 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

         ๖   กุมภาพันธ�  ๒๕๖๓ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติและหลักเกณฑ�วิธีการในการคัดเลือกผู'เข'ารับการฝ4กอบรมในหลักสูตร 
การพัฒนาผู'นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๕ ประจำป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน  อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ�พลังงาน 

อ'างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด6วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๑๕ ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 ๒. หนังสือกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ�พลังงานท่ี พน ๐๕๐๑/๗๒๖ ลงวันท่ี 

    ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ 

สิ่งท่ีส6งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก  
 ๒. หลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให'ส6วนราชการและหน6วยงานต6าง ๆ พิจารณาส6ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดำรงตำแหน6งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ หรือตำแหน6งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท6า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดำรงตำแหน6งเทียบเท6า ซ่ึงเปDนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปDนท่ีประจักษ�ของหน6วยงาน อายุไม6เกิน ๔๕ ป9 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ4กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๕ ประจำป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดรับสมัครระหว6าง
วันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ นั้น 

  บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู'ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับการคัดเลือก
ซ่ึงได'นำส6งเอกสารหลักฐานครบถ'วนไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเง่ือนไขท่ีกำหนดเสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อ
ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ4กอบรมในหลักสูตรดังกล6าวรายละเอียดตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๑  ในการนี้  
ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร6วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล จำนวน ๒ ข้ันตอน ดังนี้  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบภาษาอังกฤษ กำหนดทดสอบในวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ เวลา 
๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. กำหนดลงทะเบียน ณ ห'องประชุม ๑ ชั้น ๙ อาคารสำนักงาน สำนักงาน ก.พ. จังหวัด
นนทบุรี เกณฑ�การคัดเลือก ผู'เข'ารับการคัดเลือกต'องได'คะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ ไม6ต่ำกว6าร'อยละ ๕๐
ของคะแนนเต็มในการทดสอบ จึงจะสามารถเข'ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ต6อไปได' 

กรณี ยกเว�นการทดสอบภาษาอังกฤษ สำหรับผู'สมัครเข'ารับการคัดเลือกท่ีมีผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษของสถาบันการต6างประเทศเทวะวงศ�วโรปการ กระทรวงการต6างประเทศ DIFA TES ท่ีระดับ 
ไม6ต่ำกว6า B1 ในทักษะการอ6าน (Reading) และการฟ̂ง (Listening) หรือ TOEFL ท่ีไม6ต่ำกว6า ๔๒ คะแนน 
(internet–based) หรือ IELTS ท่ีระดับไม6ต่ำกว6า ๔.๕ ท่ีเทียบได'ไม6ต่ำกว6าระดับ B1 ตามเกณฑ�มาตรฐานของ 
CEFR ตาม ท่ี สำนั ก งาน  ก .พ . กำหนด สามารถส6 งผลคะแนน ในรู ป แบบ ไฟล�  PDF ไปยั ง e-mail  
: pornsiri.psed4@gmail.com ภายในวันท่ี ๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ เพ่ือเปDนหลักฐานประกอบการยกเว�น  



 
 
ทดสอบภาษาอังกฤษ โดยผู'สมัครคัดเลือกเขียนรับรองว6า “สำเนาถูกต'อง” พร'อมท้ังลงชื่อ และวันท่ีกำกับไว'ด'วย 
ท้ังนี้ ผลการทดสอบต�องมีอายุไม;เกิน ๒ ป> นับถึงวันปAดรับสมัคร (๒๗  มกราคม  ๒๕๖๓)  

ข้ันตอนท่ี ๒ การประเมินด�วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method)  
ผู'ผ6านการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๑ ตามเกณฑ�ท่ีกำหนด เข'ารับการประเมินซ่ึงมีกำหนดวันเข'ารับการคัดเลือก
ระหว6างวันท่ี ๓ – ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผู'สมัคร ๑ คน เข'ารับการคัดเลือกเพียง 
๑ วัน) เกณฑ�การคัดเลือก ใช'คะแนนประเมินสมรรถนะตามกิจกรรมท่ีกำหนดในข้ันตอนท่ี ๒ โดยนำผล
คะแนนรายบุคคลของผู'เข'ารับการคัดเลือกด'วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – 
ACM) โดยผู'ผ6านเข'ารับการฝ4กอบรม คือ ผู'ท่ีมีผลคะแนนประเมินอยู6ในลำดับท่ี ๑ – ๔๐ 

ท้ังนี้ รายชื่อผู'มีสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจ'งให'
ทราบภายในวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ โดยจะแจ'งผู'สมัครเข'ารับการคัดเลือกทางอีเมลท่ีแจ'งไว'ในระบบ
ลงทะเบียนกลาง 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๒ 

  ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบตามวันเวลาท่ีสำนักงาน ก.พ. กำหนด 
รายละเอียดกำหนดทดสอบภาษาอังกฤษและระเบียบการสอบปรากฏตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๓ และ ๔ ตามลำดับ 
กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม6ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือว6าสละสิทธิ์เข'ารับการ
คัดเลือกมาต้ังแต6ต'น ท้ังนี้ สำนักงาน ก.พ. จะแจ'งรายชื่อผู'ผ6านการคัดเลือกเพ่ือเข'ารับการฝ4กอบรมให'
หน6วยงานต'นสังกัดทราบ และประกาศผลทางเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. https://www.ocsc.go.th/newwave 
ภายในวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต�) 
           ผู'อำนวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



ด่วนที�สุด 

 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

         ๖   กุมภาพันธ�  ๒๕๖๓ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติและหลักเกณฑ�วิธีการในการคัดเลือกผู'เข'ารับการฝ4กอบรมในหลักสูตร 
การพัฒนาผู'นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๕ ประจำป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน  ผู'อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

อ'างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด6วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๑๕ ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 ๒. หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานท่ี พน ๐๖๐๑/๕๑ ลงวันท่ี ๗ มกราคม ๒๕๖๓ 

สิ่งท่ีส6งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก  
 ๒. หลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให'ส6วนราชการและหน6วยงานต6าง ๆ พิจารณาส6ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดำรงตำแหน6งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ หรือตำแหน6งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท6า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดำรงตำแหน6งเทียบเท6า ซ่ึงเปDนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปDนท่ีประจักษ�ของหน6วยงาน อายุไม6เกิน ๔๕ ป9 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ4กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๕ ประจำป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดรับสมัครระหว6าง
วันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ นั้น 

  บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู'ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับการคัดเลือก
ซ่ึงได'นำส6งเอกสารหลักฐานครบถ'วนไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเง่ือนไขท่ีกำหนดเสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อ
ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ4กอบรมในหลักสูตรดังกล6าวรายละเอียดตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๑  ในการนี้  
ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร6วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล จำนวน ๒ ข้ันตอน ดังนี้  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบภาษาอังกฤษ กำหนดทดสอบในวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ เวลา 
๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. กำหนดลงทะเบียน ณ ห'องประชุม ๑ ชั้น ๙ อาคารสำนักงาน สำนักงาน ก.พ. จังหวัด
นนทบุรี เกณฑ�การคัดเลือก ผู'เข'ารับการคัดเลือกต'องได'คะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ ไม6ต่ำกว6าร'อยละ ๕๐
ของคะแนนเต็มในการทดสอบ จึงจะสามารถเข'ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ต6อไปได' 

กรณี ยกเว�นการทดสอบภาษาอังกฤษ สำหรับผู'สมัครเข'ารับการคัดเลือกท่ีมีผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษของสถาบันการต6างประเทศเทวะวงศ�วโรปการ กระทรวงการต6างประเทศ DIFA TES ท่ีระดับ 
ไม6ต่ำกว6า B1 ในทักษะการอ6าน (Reading) และการฟ̂ง (Listening) หรือ TOEFL ท่ีไม6ต่ำกว6า ๔๒ คะแนน 
(internet–based) หรือ IELTS ท่ีระดับไม6ต่ำกว6า ๔.๕ ท่ีเทียบได'ไม6ต่ำกว6าระดับ B1 ตามเกณฑ�มาตรฐานของ 
CEFR ตาม ท่ี สำนั ก งาน  ก .พ . กำหนด สามารถส6 งผลคะแนน ในรู ป แบบ ไฟล�  PDF ไปยั ง e-mail  
: pornsiri.psed4@gmail.com ภายในวันท่ี ๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ เพ่ือเปDนหลักฐานประกอบการยกเว�น  



 
 
ทดสอบภาษาอังกฤษ โดยผู'สมัครคัดเลือกเขียนรับรองว6า “สำเนาถูกต'อง” พร'อมท้ังลงชื่อ และวันท่ีกำกับไว'ด'วย 
ท้ังนี้ ผลการทดสอบต�องมีอายุไม;เกิน ๒ ป> นับถึงวันปAดรับสมัคร (๒๗  มกราคม  ๒๕๖๓)  

ข้ันตอนท่ี ๒ การประเมินด�วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method)  
ผู'ผ6านการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๑ ตามเกณฑ�ท่ีกำหนด เข'ารับการประเมินซ่ึงมีกำหนดวันเข'ารับการคัดเลือก
ระหว6างวันท่ี ๓ – ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผู'สมัคร ๑ คน เข'ารับการคัดเลือกเพียง 
๑ วัน) เกณฑ�การคัดเลือก ใช'คะแนนประเมินสมรรถนะตามกิจกรรมท่ีกำหนดในข้ันตอนท่ี ๒ โดยนำผล
คะแนนรายบุคคลของผู'เข'ารับการคัดเลือกด'วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – 
ACM) โดยผู'ผ6านเข'ารับการฝ4กอบรม คือ ผู'ท่ีมีผลคะแนนประเมินอยู6ในลำดับท่ี ๑ – ๔๐ 

ท้ังนี้ รายชื่อผู'มีสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจ'งให'
ทราบภายในวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ โดยจะแจ'งผู'สมัครเข'ารับการคัดเลือกทางอีเมลท่ีแจ'งไว'ในระบบ
ลงทะเบียนกลาง 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๒ 

  ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบตามวันเวลาท่ีสำนักงาน ก.พ. กำหนด 
รายละเอียดกำหนดทดสอบภาษาอังกฤษและระเบียบการสอบปรากฏตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๓ และ ๔ ตามลำดับ 
กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม6ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือว6าสละสิทธิ์เข'ารับการ
คัดเลือกมาต้ังแต6ต'น ท้ังนี้ สำนักงาน ก.พ. จะแจ'งรายชื่อผู'ผ6านการคัดเลือกเพ่ือเข'ารับการฝ4กอบรมให'
หน6วยงานต'นสังกัดทราบ และประกาศผลทางเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. https://www.ocsc.go.th/newwave 
ภายในวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต�) 
           ผู'อำนวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



ด่วนที�สุด 

 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

         ๖   กุมภาพันธ�  ๒๕๖๓ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติและหลักเกณฑ�วิธีการในการคัดเลือกผู'เข'ารับการฝ4กอบรมในหลักสูตร 
การพัฒนาผู'นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๕ ประจำป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน  อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 

อ'างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด6วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๑๕ ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 ๒. หนังสือกรมธุรกิจพลังงานด6วนท่ีสุด ท่ี พน ๐๔๐๑.๓/๑๘๑๗ ลงวันท่ี ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ 

สิ่งท่ีส6งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก  
 ๒. หลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให'ส6วนราชการและหน6วยงานต6าง ๆ พิจารณาส6ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดำรงตำแหน6งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ หรือตำแหน6งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท6า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดำรงตำแหน6งเทียบเท6า ซ่ึงเปDนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปDนท่ีประจักษ�ของหน6วยงาน อายุไม6เกิน ๔๕ ป9 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ4กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๕ ประจำป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดรับสมัครระหว6าง
วันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ นั้น 

  บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู'ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับการคัดเลือก
ซ่ึงได'นำส6งเอกสารหลักฐานครบถ'วนไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเง่ือนไขท่ีกำหนดเสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อ
ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ4กอบรมในหลักสูตรดังกล6าวรายละเอียดตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๑  ในการนี้  
ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร6วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล จำนวน ๒ ข้ันตอน ดังนี้  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบภาษาอังกฤษ กำหนดทดสอบในวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ เวลา 
๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. กำหนดลงทะเบียน ณ ห'องประชุม ๑ ชั้น ๙ อาคารสำนักงาน สำนักงาน ก.พ. จังหวัด
นนทบุรี เกณฑ�การคัดเลือก ผู'เข'ารับการคัดเลือกต'องได'คะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ ไม6ต่ำกว6าร'อยละ ๕๐
ของคะแนนเต็มในการทดสอบ จึงจะสามารถเข'ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ต6อไปได' 

กรณี ยกเว�นการทดสอบภาษาอังกฤษ สำหรับผู'สมัครเข'ารับการคัดเลือกท่ีมีผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษของสถาบันการต6างประเทศเทวะวงศ�วโรปการ กระทรวงการต6างประเทศ DIFA TES ท่ีระดับ 
ไม6ต่ำกว6า B1 ในทักษะการอ6าน (Reading) และการฟ̂ง (Listening) หรือ TOEFL ท่ีไม6ต่ำกว6า ๔๒ คะแนน 
(internet–based) หรือ IELTS ท่ีระดับไม6ต่ำกว6า ๔.๕ ท่ีเทียบได'ไม6ต่ำกว6าระดับ B1 ตามเกณฑ�มาตรฐานของ 
CEFR ตาม ท่ี สำนั ก งาน  ก .พ . กำหนด สามารถส6 งผลคะแนน ในรู ป แบบ ไฟล�  PDF ไปยั ง e-mail  
: pornsiri.psed4@gmail.com ภายในวันท่ี ๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ เพ่ือเปDนหลักฐานประกอบการยกเว�น  



 
 
ทดสอบภาษาอังกฤษ โดยผู'สมัครคัดเลือกเขียนรับรองว6า “สำเนาถูกต'อง” พร'อมท้ังลงชื่อ และวันท่ีกำกับไว'ด'วย 
ท้ังนี้ ผลการทดสอบต�องมีอายุไม;เกิน ๒ ป> นับถึงวันปAดรับสมัคร (๒๗  มกราคม  ๒๕๖๓)  

ข้ันตอนท่ี ๒ การประเมินด�วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method)  
ผู'ผ6านการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๑ ตามเกณฑ�ท่ีกำหนด เข'ารับการประเมินซ่ึงมีกำหนดวันเข'ารับการคัดเลือก
ระหว6างวันท่ี ๓ – ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผู'สมัคร ๑ คน เข'ารับการคัดเลือกเพียง 
๑ วัน) เกณฑ�การคัดเลือก ใช'คะแนนประเมินสมรรถนะตามกิจกรรมท่ีกำหนดในข้ันตอนท่ี ๒ โดยนำผล
คะแนนรายบุคคลของผู'เข'ารับการคัดเลือกด'วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – 
ACM) โดยผู'ผ6านเข'ารับการฝ4กอบรม คือ ผู'ท่ีมีผลคะแนนประเมินอยู6ในลำดับท่ี ๑ – ๔๐ 

ท้ังนี้ รายชื่อผู'มีสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจ'งให'
ทราบภายในวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ โดยจะแจ'งผู'สมัครเข'ารับการคัดเลือกทางอีเมลท่ีแจ'งไว'ในระบบ
ลงทะเบียนกลาง 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๒ 

  ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบตามวันเวลาท่ีสำนักงาน ก.พ. กำหนด 
รายละเอียดกำหนดทดสอบภาษาอังกฤษและระเบียบการสอบปรากฏตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๓ และ ๔ ตามลำดับ 
กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม6ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือว6าสละสิทธิ์เข'ารับการ
คัดเลือกมาต้ังแต6ต'น ท้ังนี้ สำนักงาน ก.พ. จะแจ'งรายชื่อผู'ผ6านการคัดเลือกเพ่ือเข'ารับการฝ4กอบรมให'
หน6วยงานต'นสังกัดทราบ และประกาศผลทางเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. https://www.ocsc.go.th/newwave 
ภายในวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต�) 
           ผู'อำนวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



ด่วนที�สุด 

 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

         ๖   กุมภาพันธ�  ๒๕๖๓ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติและหลักเกณฑ�วิธีการในการคัดเลือกผู'เข'ารับการฝ4กอบรมในหลักสูตร 
การพัฒนาผู'นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๕ ประจำป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน  อธิบดีกรมการค'าภายใน 

อ'างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด6วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๑๕ ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 ๒. หนังสือกรมการค'าภายในท่ี พณ ๐๔๐๑/๙๖๒ ลงวันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ 

สิ่งท่ีส6งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก  
 ๒. หลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให'ส6วนราชการและหน6วยงานต6าง ๆ พิจารณาส6ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดำรงตำแหน6งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ หรือตำแหน6งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท6า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดำรงตำแหน6งเทียบเท6า ซ่ึงเปDนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปDนท่ีประจักษ�ของหน6วยงาน อายุไม6เกิน ๔๕ ป9 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ4กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๕ ประจำป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดรับสมัครระหว6าง
วันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ นั้น 

  บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู'ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับการคัดเลือก
ซ่ึงได'นำส6งเอกสารหลักฐานครบถ'วนไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเง่ือนไขท่ีกำหนดเสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อ
ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ4กอบรมในหลักสูตรดังกล6าวรายละเอียดตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๑  ในการนี้  
ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร6วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล จำนวน ๒ ข้ันตอน ดังนี้  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบภาษาอังกฤษ กำหนดทดสอบในวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ เวลา 
๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. กำหนดลงทะเบียน ณ ห'องประชุม ๑ ชั้น ๙ อาคารสำนักงาน สำนักงาน ก.พ. จังหวัด
นนทบุรี เกณฑ�การคัดเลือก ผู'เข'ารับการคัดเลือกต'องได'คะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ ไม6ต่ำกว6าร'อยละ ๕๐
ของคะแนนเต็มในการทดสอบ จึงจะสามารถเข'ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ต6อไปได' 

กรณี ยกเว�นการทดสอบภาษาอังกฤษ สำหรับผู'สมัครเข'ารับการคัดเลือกท่ีมีผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษของสถาบันการต6างประเทศเทวะวงศ�วโรปการ กระทรวงการต6างประเทศ DIFA TES ท่ีระดับ 
ไม6ต่ำกว6า B1 ในทักษะการอ6าน (Reading) และการฟ̂ง (Listening) หรือ TOEFL ท่ีไม6ต่ำกว6า ๔๒ คะแนน 
(internet–based) หรือ IELTS ท่ีระดับไม6ต่ำกว6า ๔.๕ ท่ีเทียบได'ไม6ต่ำกว6าระดับ B1 ตามเกณฑ�มาตรฐานของ 
CEFR ตาม ท่ี สำนั ก งาน  ก .พ . กำหนด สามารถส6 งผลคะแนน ในรู ป แบบ ไฟล�  PDF ไปยั ง e-mail  
: pornsiri.psed4@gmail.com ภายในวันท่ี ๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ เพ่ือเปDนหลักฐานประกอบการยกเว�น  



 
 
ทดสอบภาษาอังกฤษ โดยผู'สมัครคัดเลือกเขียนรับรองว6า “สำเนาถูกต'อง” พร'อมท้ังลงชื่อ และวันท่ีกำกับไว'ด'วย 
ท้ังนี้ ผลการทดสอบต�องมีอายุไม;เกิน ๒ ป> นับถึงวันปAดรับสมัคร (๒๗  มกราคม  ๒๕๖๓)  

ข้ันตอนท่ี ๒ การประเมินด�วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method)  
ผู'ผ6านการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๑ ตามเกณฑ�ท่ีกำหนด เข'ารับการประเมินซ่ึงมีกำหนดวันเข'ารับการคัดเลือก
ระหว6างวันท่ี ๓ – ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผู'สมัคร ๑ คน เข'ารับการคัดเลือกเพียง 
๑ วัน) เกณฑ�การคัดเลือก ใช'คะแนนประเมินสมรรถนะตามกิจกรรมท่ีกำหนดในข้ันตอนท่ี ๒ โดยนำผล
คะแนนรายบุคคลของผู'เข'ารับการคัดเลือกด'วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – 
ACM) โดยผู'ผ6านเข'ารับการฝ4กอบรม คือ ผู'ท่ีมีผลคะแนนประเมินอยู6ในลำดับท่ี ๑ – ๔๐ 

ท้ังนี้ รายชื่อผู'มีสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจ'งให'
ทราบภายในวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ โดยจะแจ'งผู'สมัครเข'ารับการคัดเลือกทางอีเมลท่ีแจ'งไว'ในระบบ
ลงทะเบียนกลาง 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๒ 

  ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบตามวันเวลาท่ีสำนักงาน ก.พ. กำหนด 
รายละเอียดกำหนดทดสอบภาษาอังกฤษและระเบียบการสอบปรากฏตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๓ และ ๔ ตามลำดับ 
กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม6ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือว6าสละสิทธิ์เข'ารับการ
คัดเลือกมาต้ังแต6ต'น ท้ังนี้ สำนักงาน ก.พ. จะแจ'งรายชื่อผู'ผ6านการคัดเลือกเพ่ือเข'ารับการฝ4กอบรมให'
หน6วยงานต'นสังกัดทราบ และประกาศผลทางเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. https://www.ocsc.go.th/newwave 
ภายในวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต�) 
           ผู'อำนวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



ด่วนที�สุด 

 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

         ๖   กุมภาพันธ�  ๒๕๖๓ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติและหลักเกณฑ�วิธีการในการคัดเลือกผู'เข'ารับการฝ4กอบรมในหลักสูตร 
การพัฒนาผู'นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๕ ประจำป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน  อธิบดีกรมเจรจาการค'าระหว6างประเทศ 

อ'างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด6วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๑๕ ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 ๒. หนังสือกรมเจรจาการค'าระหว6างประเทศท่ี พณ ๐๖๐๑/๒๑๓ ลงวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ 

สิ่งท่ีส6งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก  
 ๒. หลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให'ส6วนราชการและหน6วยงานต6าง ๆ พิจารณาส6ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดำรงตำแหน6งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ หรือตำแหน6งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท6า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดำรงตำแหน6งเทียบเท6า ซ่ึงเปDนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปDนท่ีประจักษ�ของหน6วยงาน อายุไม6เกิน ๔๕ ป9 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ4กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๕ ประจำป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดรับสมัครระหว6าง
วันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ นั้น 

  บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู'ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับการคัดเลือก
ซ่ึงได'นำส6งเอกสารหลักฐานครบถ'วนไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเง่ือนไขท่ีกำหนดเสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อ
ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ4กอบรมในหลักสูตรดังกล6าวรายละเอียดตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๑  ในการนี้  
ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร6วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล จำนวน ๒ ข้ันตอน ดังนี้  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบภาษาอังกฤษ กำหนดทดสอบในวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ เวลา 
๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. กำหนดลงทะเบียน ณ ห'องประชุม ๑ ชั้น ๙ อาคารสำนักงาน สำนักงาน ก.พ. จังหวัด
นนทบุรี เกณฑ�การคัดเลือก ผู'เข'ารับการคัดเลือกต'องได'คะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ ไม6ต่ำกว6าร'อยละ ๕๐
ของคะแนนเต็มในการทดสอบ จึงจะสามารถเข'ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ต6อไปได' 

กรณี ยกเว�นการทดสอบภาษาอังกฤษ สำหรับผู'สมัครเข'ารับการคัดเลือกท่ีมีผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษของสถาบันการต6างประเทศเทวะวงศ�วโรปการ กระทรวงการต6างประเทศ DIFA TES ท่ีระดับ 
ไม6ต่ำกว6า B1 ในทักษะการอ6าน (Reading) และการฟ̂ง (Listening) หรือ TOEFL ท่ีไม6ต่ำกว6า ๔๒ คะแนน 
(internet–based) หรือ IELTS ท่ีระดับไม6ต่ำกว6า ๔.๕ ท่ีเทียบได'ไม6ต่ำกว6าระดับ B1 ตามเกณฑ�มาตรฐานของ 
CEFR ตาม ท่ี สำนั ก งาน  ก .พ . กำหนด สามารถส6 งผลคะแนน ในรู ป แบบ ไฟล�  PDF ไปยั ง e-mail  
: pornsiri.psed4@gmail.com ภายในวันท่ี ๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ เพ่ือเปDนหลักฐานประกอบการยกเว�น  



 
 
ทดสอบภาษาอังกฤษ โดยผู'สมัครคัดเลือกเขียนรับรองว6า “สำเนาถูกต'อง” พร'อมท้ังลงชื่อ และวันท่ีกำกับไว'ด'วย 
ท้ังนี้ ผลการทดสอบต�องมีอายุไม;เกิน ๒ ป> นับถึงวันปAดรับสมัคร (๒๗  มกราคม  ๒๕๖๓)  

ข้ันตอนท่ี ๒ การประเมินด�วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method)  
ผู'ผ6านการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๑ ตามเกณฑ�ท่ีกำหนด เข'ารับการประเมินซ่ึงมีกำหนดวันเข'ารับการคัดเลือก
ระหว6างวันท่ี ๓ – ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผู'สมัคร ๑ คน เข'ารับการคัดเลือกเพียง 
๑ วัน) เกณฑ�การคัดเลือก ใช'คะแนนประเมินสมรรถนะตามกิจกรรมท่ีกำหนดในข้ันตอนท่ี ๒ โดยนำผล
คะแนนรายบุคคลของผู'เข'ารับการคัดเลือกด'วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – 
ACM) โดยผู'ผ6านเข'ารับการฝ4กอบรม คือ ผู'ท่ีมีผลคะแนนประเมินอยู6ในลำดับท่ี ๑ – ๔๐ 

ท้ังนี้ รายชื่อผู'มีสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจ'งให'
ทราบภายในวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ โดยจะแจ'งผู'สมัครเข'ารับการคัดเลือกทางอีเมลท่ีแจ'งไว'ในระบบ
ลงทะเบียนกลาง 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๒ 

  ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบตามวันเวลาท่ีสำนักงาน ก.พ. กำหนด 
รายละเอียดกำหนดทดสอบภาษาอังกฤษและระเบียบการสอบปรากฏตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๓ และ ๔ ตามลำดับ 
กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม6ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือว6าสละสิทธิ์เข'ารับการ
คัดเลือกมาต้ังแต6ต'น ท้ังนี้ สำนักงาน ก.พ. จะแจ'งรายชื่อผู'ผ6านการคัดเลือกเพ่ือเข'ารับการฝ4กอบรมให'
หน6วยงานต'นสังกัดทราบ และประกาศผลทางเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. https://www.ocsc.go.th/newwave 
ภายในวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต�) 
           ผู'อำนวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



ด่วนที�สุด 

 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

         ๖   กุมภาพันธ�  ๒๕๖๓ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติและหลักเกณฑ�วิธีการในการคัดเลือกผู'เข'ารับการฝ4กอบรมในหลักสูตร 
การพัฒนาผู'นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๕ ประจำป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน  อธิบดีกรมส6งเสริมการค'าระหว6างประเทศ 

อ'างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด6วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๑๕ ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 ๒. หนังสือกรมส6งเสริมการค'าระหว6างประเทศด6วนท่ีสุด ท่ี พณ ๐๙๐๑.๕/๒๗๑ ลงวันท่ี  

    ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ 

สิ่งท่ีส6งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก  
 ๒. หลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให'ส6วนราชการและหน6วยงานต6าง ๆ พิจารณาส6ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดำรงตำแหน6งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ หรือตำแหน6งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท6า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดำรงตำแหน6งเทียบเท6า ซ่ึงเปDนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปDนท่ีประจักษ�ของหน6วยงาน อายุไม6เกิน ๔๕ ป9 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ4กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๕ ประจำป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดรับสมัครระหว6าง
วันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ นั้น 

  บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู'ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับการคัดเลือก
ซ่ึงได'นำส6งเอกสารหลักฐานครบถ'วนไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเง่ือนไขท่ีกำหนดเสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อ
ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ4กอบรมในหลักสูตรดังกล6าวรายละเอียดตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๑  ในการนี้  
ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร6วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล จำนวน ๒ ข้ันตอน ดังนี้  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบภาษาอังกฤษ กำหนดทดสอบในวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ เวลา 
๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. กำหนดลงทะเบียน ณ ห'องประชุม ๑ ชั้น ๙ อาคารสำนักงาน สำนักงาน ก.พ. จังหวัด
นนทบุรี เกณฑ�การคัดเลือก ผู'เข'ารับการคัดเลือกต'องได'คะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ ไม6ต่ำกว6าร'อยละ ๕๐
ของคะแนนเต็มในการทดสอบ จึงจะสามารถเข'ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ต6อไปได' 

กรณี ยกเว�นการทดสอบภาษาอังกฤษ สำหรับผู'สมัครเข'ารับการคัดเลือกท่ีมีผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษของสถาบันการต6างประเทศเทวะวงศ�วโรปการ กระทรวงการต6างประเทศ DIFA TES ท่ีระดับ 
ไม6ต่ำกว6า B1 ในทักษะการอ6าน (Reading) และการฟ̂ง (Listening) หรือ TOEFL ท่ีไม6ต่ำกว6า ๔๒ คะแนน 
(internet–based) หรือ IELTS ท่ีระดับไม6ต่ำกว6า ๔.๕ ท่ีเทียบได'ไม6ต่ำกว6าระดับ B1 ตามเกณฑ�มาตรฐานของ 
CEFR ตาม ท่ี สำนั ก งาน  ก .พ . กำหนด สามารถส6 งผลคะแนน ในรู ป แบบ ไฟล�  PDF ไปยั ง e-mail  
: pornsiri.psed4@gmail.com ภายในวันท่ี ๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ เพ่ือเปDนหลักฐานประกอบการยกเว�น  



 
 
ทดสอบภาษาอังกฤษ โดยผู'สมัครคัดเลือกเขียนรับรองว6า “สำเนาถูกต'อง” พร'อมท้ังลงชื่อ และวันท่ีกำกับไว'ด'วย 
ท้ังนี้ ผลการทดสอบต�องมีอายุไม;เกิน ๒ ป> นับถึงวันปAดรับสมัคร (๒๗  มกราคม  ๒๕๖๓)  

ข้ันตอนท่ี ๒ การประเมินด�วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method)  
ผู'ผ6านการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๑ ตามเกณฑ�ท่ีกำหนด เข'ารับการประเมินซ่ึงมีกำหนดวันเข'ารับการคัดเลือก
ระหว6างวันท่ี ๓ – ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผู'สมัคร ๑ คน เข'ารับการคัดเลือกเพียง 
๑ วัน) เกณฑ�การคัดเลือก ใช'คะแนนประเมินสมรรถนะตามกิจกรรมท่ีกำหนดในข้ันตอนท่ี ๒ โดยนำผล
คะแนนรายบุคคลของผู'เข'ารับการคัดเลือกด'วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – 
ACM) โดยผู'ผ6านเข'ารับการฝ4กอบรม คือ ผู'ท่ีมีผลคะแนนประเมินอยู6ในลำดับท่ี ๑ – ๔๐ 

ท้ังนี้ รายชื่อผู'มีสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจ'งให'
ทราบภายในวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ โดยจะแจ'งผู'สมัครเข'ารับการคัดเลือกทางอีเมลท่ีแจ'งไว'ในระบบ
ลงทะเบียนกลาง 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๒ 

  ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบตามวันเวลาท่ีสำนักงาน ก.พ. กำหนด 
รายละเอียดกำหนดทดสอบภาษาอังกฤษและระเบียบการสอบปรากฏตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๓ และ ๔ ตามลำดับ 
กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม6ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือว6าสละสิทธิ์เข'ารับการ
คัดเลือกมาต้ังแต6ต'น ท้ังนี้ สำนักงาน ก.พ. จะแจ'งรายชื่อผู'ผ6านการคัดเลือกเพ่ือเข'ารับการฝ4กอบรมให'
หน6วยงานต'นสังกัดทราบ และประกาศผลทางเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. https://www.ocsc.go.th/newwave 
ภายในวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต�) 
           ผู'อำนวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



ด่วนที�สุด 

 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

         ๖   กุมภาพันธ�  ๒๕๖๓ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติและหลักเกณฑ�วิธีการในการคัดเลือกผู'เข'ารับการฝ4กอบรมในหลักสูตร 
การพัฒนาผู'นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๕ ประจำป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน  ผู'อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร�การค'า 

อ'างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด6วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๑๕ ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 ๒. หนังสือสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร�การค'าท่ี พณ ๑๑๐๑/๑๔๕ ลงวันท่ี ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ 

สิ่งท่ีส6งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก  
 ๒. หลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให'ส6วนราชการและหน6วยงานต6าง ๆ พิจารณาส6ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดำรงตำแหน6งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ หรือตำแหน6งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท6า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดำรงตำแหน6งเทียบเท6า ซ่ึงเปDนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปDนท่ีประจักษ�ของหน6วยงาน อายุไม6เกิน ๔๕ ป9 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ4กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๕ ประจำป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดรับสมัครระหว6าง
วันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ นั้น 

  บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู'ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับการคัดเลือก
ซ่ึงได'นำส6งเอกสารหลักฐานครบถ'วนไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเง่ือนไขท่ีกำหนดเสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อ
ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ4กอบรมในหลักสูตรดังกล6าวรายละเอียดตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๑  ในการนี้  
ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร6วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล จำนวน ๒ ข้ันตอน ดังนี้  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบภาษาอังกฤษ กำหนดทดสอบในวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ เวลา 
๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. กำหนดลงทะเบียน ณ ห'องประชุม ๑ ชั้น ๙ อาคารสำนักงาน สำนักงาน ก.พ. จังหวัด
นนทบุรี เกณฑ�การคัดเลือก ผู'เข'ารับการคัดเลือกต'องได'คะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ ไม6ต่ำกว6าร'อยละ ๕๐
ของคะแนนเต็มในการทดสอบ จึงจะสามารถเข'ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ต6อไปได' 

กรณี ยกเว�นการทดสอบภาษาอังกฤษ สำหรับผู'สมัครเข'ารับการคัดเลือกท่ีมีผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษของสถาบันการต6างประเทศเทวะวงศ�วโรปการ กระทรวงการต6างประเทศ DIFA TES ท่ีระดับ 
ไม6ต่ำกว6า B1 ในทักษะการอ6าน (Reading) และการฟ̂ง (Listening) หรือ TOEFL ท่ีไม6ต่ำกว6า ๔๒ คะแนน 
(internet–based) หรือ IELTS ท่ีระดับไม6ต่ำกว6า ๔.๕ ท่ีเทียบได'ไม6ต่ำกว6าระดับ B1 ตามเกณฑ�มาตรฐานของ 
CEFR ตาม ท่ี สำนั ก งาน  ก .พ . กำหนด สามารถส6 งผลคะแนน ในรู ป แบบ ไฟล�  PDF ไปยั ง e-mail  
: pornsiri.psed4@gmail.com ภายในวันท่ี ๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ เพ่ือเปDนหลักฐานประกอบการยกเว�น  



 
 
ทดสอบภาษาอังกฤษ โดยผู'สมัครคัดเลือกเขียนรับรองว6า “สำเนาถูกต'อง” พร'อมท้ังลงชื่อ และวันท่ีกำกับไว'ด'วย 
ท้ังนี้ ผลการทดสอบต�องมีอายุไม;เกิน ๒ ป> นับถึงวันปAดรับสมัคร (๒๗  มกราคม  ๒๕๖๓)  

ข้ันตอนท่ี ๒ การประเมินด�วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method)  
ผู'ผ6านการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๑ ตามเกณฑ�ท่ีกำหนด เข'ารับการประเมินซ่ึงมีกำหนดวันเข'ารับการคัดเลือก
ระหว6างวันท่ี ๓ – ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผู'สมัคร ๑ คน เข'ารับการคัดเลือกเพียง 
๑ วัน) เกณฑ�การคัดเลือก ใช'คะแนนประเมินสมรรถนะตามกิจกรรมท่ีกำหนดในข้ันตอนท่ี ๒ โดยนำผล
คะแนนรายบุคคลของผู'เข'ารับการคัดเลือกด'วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – 
ACM) โดยผู'ผ6านเข'ารับการฝ4กอบรม คือ ผู'ท่ีมีผลคะแนนประเมินอยู6ในลำดับท่ี ๑ – ๔๐ 

ท้ังนี้ รายชื่อผู'มีสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจ'งให'
ทราบภายในวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ โดยจะแจ'งผู'สมัครเข'ารับการคัดเลือกทางอีเมลท่ีแจ'งไว'ในระบบ
ลงทะเบียนกลาง 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๒ 

  ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบตามวันเวลาท่ีสำนักงาน ก.พ. กำหนด 
รายละเอียดกำหนดทดสอบภาษาอังกฤษและระเบียบการสอบปรากฏตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๓ และ ๔ ตามลำดับ 
กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม6ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือว6าสละสิทธิ์เข'ารับการ
คัดเลือกมาต้ังแต6ต'น ท้ังนี้ สำนักงาน ก.พ. จะแจ'งรายชื่อผู'ผ6านการคัดเลือกเพ่ือเข'ารับการฝ4กอบรมให'
หน6วยงานต'นสังกัดทราบ และประกาศผลทางเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. https://www.ocsc.go.th/newwave 
ภายในวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต�) 
           ผู'อำนวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



ด่วนที�สุด 

 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

         ๖   กุมภาพันธ�  ๒๕๖๓ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติและหลักเกณฑ�วิธีการในการคัดเลือกผู'เข'ารับการฝ4กอบรมในหลักสูตร 
การพัฒนาผู'นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๕ ประจำป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน  อธิบดีกรมการปกครอง 

อ'างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด6วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๑๕ ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 ๒. หนังสือกรมการปกครองด6วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๓๐๒.๒/๒๑๗๔ ลงวันท่ี ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ 

สิ่งท่ีส6งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก  
 ๒. หลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให'ส6วนราชการและหน6วยงานต6าง ๆ พิจารณาส6ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดำรงตำแหน6งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ หรือตำแหน6งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท6า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดำรงตำแหน6งเทียบเท6า ซ่ึงเปDนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปDนท่ีประจักษ�ของหน6วยงาน อายุไม6เกิน ๔๕ ป9 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ4กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๕ ประจำป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดรับสมัครระหว6าง
วันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ นั้น 

  บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู'ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับการคัดเลือก
ซ่ึงได'นำส6งเอกสารหลักฐานครบถ'วนไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเง่ือนไขท่ีกำหนดเสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อ
ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ4กอบรมในหลักสูตรดังกล6าวรายละเอียดตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๑  ในการนี้  
ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร6วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล จำนวน ๒ ข้ันตอน ดังนี้  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบภาษาอังกฤษ กำหนดทดสอบในวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ เวลา 
๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. กำหนดลงทะเบียน ณ ห'องประชุม ๑ ชั้น ๙ อาคารสำนักงาน สำนักงาน ก.พ. จังหวัด
นนทบุรี เกณฑ�การคัดเลือก ผู'เข'ารับการคัดเลือกต'องได'คะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ ไม6ต่ำกว6าร'อยละ ๕๐
ของคะแนนเต็มในการทดสอบ จึงจะสามารถเข'ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ต6อไปได' 

กรณี ยกเว�นการทดสอบภาษาอังกฤษ สำหรับผู'สมัครเข'ารับการคัดเลือกท่ีมีผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษของสถาบันการต6างประเทศเทวะวงศ�วโรปการ กระทรวงการต6างประเทศ DIFA TES ท่ีระดับ 
ไม6ต่ำกว6า B1 ในทักษะการอ6าน (Reading) และการฟ̂ง (Listening) หรือ TOEFL ท่ีไม6ต่ำกว6า ๔๒ คะแนน 
(internet–based) หรือ IELTS ท่ีระดับไม6ต่ำกว6า ๔.๕ ท่ีเทียบได'ไม6ต่ำกว6าระดับ B1 ตามเกณฑ�มาตรฐานของ 
CEFR ตาม ท่ี สำนั ก งาน  ก .พ . กำหนด สามารถส6 งผลคะแนน ในรู ป แบบ ไฟล�  PDF ไปยั ง e-mail  
: pornsiri.psed4@gmail.com ภายในวันท่ี ๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ เพ่ือเปDนหลักฐานประกอบการยกเว�น  



 
 
ทดสอบภาษาอังกฤษ โดยผู'สมัครคัดเลือกเขียนรับรองว6า “สำเนาถูกต'อง” พร'อมท้ังลงชื่อ และวันท่ีกำกับไว'ด'วย 
ท้ังนี้ ผลการทดสอบต�องมีอายุไม;เกิน ๒ ป> นับถึงวันปAดรับสมัคร (๒๗  มกราคม  ๒๕๖๓)  

ข้ันตอนท่ี ๒ การประเมินด�วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method)  
ผู'ผ6านการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๑ ตามเกณฑ�ท่ีกำหนด เข'ารับการประเมินซ่ึงมีกำหนดวันเข'ารับการคัดเลือก
ระหว6างวันท่ี ๓ – ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผู'สมัคร ๑ คน เข'ารับการคัดเลือกเพียง 
๑ วัน) เกณฑ�การคัดเลือก ใช'คะแนนประเมินสมรรถนะตามกิจกรรมท่ีกำหนดในข้ันตอนท่ี ๒ โดยนำผล
คะแนนรายบุคคลของผู'เข'ารับการคัดเลือกด'วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – 
ACM) โดยผู'ผ6านเข'ารับการฝ4กอบรม คือ ผู'ท่ีมีผลคะแนนประเมินอยู6ในลำดับท่ี ๑ – ๔๐ 

ท้ังนี้ รายชื่อผู'มีสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจ'งให'
ทราบภายในวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ โดยจะแจ'งผู'สมัครเข'ารับการคัดเลือกทางอีเมลท่ีแจ'งไว'ในระบบ
ลงทะเบียนกลาง 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๒ 

  ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบตามวันเวลาท่ีสำนักงาน ก.พ. กำหนด 
รายละเอียดกำหนดทดสอบภาษาอังกฤษและระเบียบการสอบปรากฏตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๓ และ ๔ ตามลำดับ 
กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม6ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือว6าสละสิทธิ์เข'ารับการ
คัดเลือกมาต้ังแต6ต'น ท้ังนี้ สำนักงาน ก.พ. จะแจ'งรายชื่อผู'ผ6านการคัดเลือกเพ่ือเข'ารับการฝ4กอบรมให'
หน6วยงานต'นสังกัดทราบ และประกาศผลทางเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. https://www.ocsc.go.th/newwave 
ภายในวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต�) 
           ผู'อำนวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



ด่วนที�สุด 

 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

         ๖   กุมภาพันธ�  ๒๕๖๓ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติและหลักเกณฑ�วิธีการในการคัดเลือกผู'เข'ารับการฝ4กอบรมในหลักสูตร 
การพัฒนาผู'นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๕ ประจำป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน  อธิบดีกรมท่ีดิน 

อ'างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด6วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๑๕ ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 ๒. หนังสือกรมท่ีดินด6วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๕๐๗.๓/๒๒ ลงวันท่ี ๒ มกราคม ๒๕๖๓ 

สิ่งท่ีส6งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก  
 ๒. หลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให'ส6วนราชการและหน6วยงานต6าง ๆ พิจารณาส6ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดำรงตำแหน6งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ หรือตำแหน6งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท6า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดำรงตำแหน6งเทียบเท6า ซ่ึงเปDนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปDนท่ีประจักษ�ของหน6วยงาน อายุไม6เกิน ๔๕ ป9 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ4กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๕ ประจำป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดรับสมัครระหว6าง
วันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ นั้น 

  บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู'ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับการคัดเลือก
ซ่ึงได'นำส6งเอกสารหลักฐานครบถ'วนไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเง่ือนไขท่ีกำหนดเสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อ
ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ4กอบรมในหลักสูตรดังกล6าวรายละเอียดตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๑  ในการนี้  
ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร6วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล จำนวน ๒ ข้ันตอน ดังนี้  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบภาษาอังกฤษ กำหนดทดสอบในวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ เวลา 
๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. กำหนดลงทะเบียน ณ ห'องประชุม ๑ ชั้น ๙ อาคารสำนักงาน สำนักงาน ก.พ. จังหวัด
นนทบุรี เกณฑ�การคัดเลือก ผู'เข'ารับการคัดเลือกต'องได'คะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ ไม6ต่ำกว6าร'อยละ ๕๐
ของคะแนนเต็มในการทดสอบ จึงจะสามารถเข'ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ต6อไปได' 

กรณี ยกเว�นการทดสอบภาษาอังกฤษ สำหรับผู'สมัครเข'ารับการคัดเลือกท่ีมีผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษของสถาบันการต6างประเทศเทวะวงศ�วโรปการ กระทรวงการต6างประเทศ DIFA TES ท่ีระดับ 
ไม6ต่ำกว6า B1 ในทักษะการอ6าน (Reading) และการฟ̂ง (Listening) หรือ TOEFL ท่ีไม6ต่ำกว6า ๔๒ คะแนน 
(internet–based) หรือ IELTS ท่ีระดับไม6ต่ำกว6า ๔.๕ ท่ีเทียบได'ไม6ต่ำกว6าระดับ B1 ตามเกณฑ�มาตรฐานของ 
CEFR ตาม ท่ี สำนั ก งาน  ก .พ . กำหนด สามารถส6 งผลคะแนน ในรู ป แบบ ไฟล�  PDF ไปยั ง e-mail  
: pornsiri.psed4@gmail.com ภายในวันท่ี ๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ เพ่ือเปDนหลักฐานประกอบการยกเว�น  



 
 
ทดสอบภาษาอังกฤษ โดยผู'สมัครคัดเลือกเขียนรับรองว6า “สำเนาถูกต'อง” พร'อมท้ังลงชื่อ และวันท่ีกำกับไว'ด'วย 
ท้ังนี้ ผลการทดสอบต�องมีอายุไม;เกิน ๒ ป> นับถึงวันปAดรับสมัคร (๒๗  มกราคม  ๒๕๖๓)  

ข้ันตอนท่ี ๒ การประเมินด�วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method)  
ผู'ผ6านการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๑ ตามเกณฑ�ท่ีกำหนด เข'ารับการประเมินซ่ึงมีกำหนดวันเข'ารับการคัดเลือก
ระหว6างวันท่ี ๓ – ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผู'สมัคร ๑ คน เข'ารับการคัดเลือกเพียง 
๑ วัน) เกณฑ�การคัดเลือก ใช'คะแนนประเมินสมรรถนะตามกิจกรรมท่ีกำหนดในข้ันตอนท่ี ๒ โดยนำผล
คะแนนรายบุคคลของผู'เข'ารับการคัดเลือกด'วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – 
ACM) โดยผู'ผ6านเข'ารับการฝ4กอบรม คือ ผู'ท่ีมีผลคะแนนประเมินอยู6ในลำดับท่ี ๑ – ๔๐ 

ท้ังนี้ รายชื่อผู'มีสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจ'งให'
ทราบภายในวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ โดยจะแจ'งผู'สมัครเข'ารับการคัดเลือกทางอีเมลท่ีแจ'งไว'ในระบบ
ลงทะเบียนกลาง 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๒ 

  ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบตามวันเวลาท่ีสำนักงาน ก.พ. กำหนด 
รายละเอียดกำหนดทดสอบภาษาอังกฤษและระเบียบการสอบปรากฏตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๓ และ ๔ ตามลำดับ 
กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม6ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือว6าสละสิทธิ์เข'ารับการ
คัดเลือกมาต้ังแต6ต'น ท้ังนี้ สำนักงาน ก.พ. จะแจ'งรายชื่อผู'ผ6านการคัดเลือกเพ่ือเข'ารับการฝ4กอบรมให'
หน6วยงานต'นสังกัดทราบ และประกาศผลทางเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. https://www.ocsc.go.th/newwave 
ภายในวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต�) 
           ผู'อำนวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



ด่วนที�สุด 

 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

         ๖   กุมภาพันธ�  ๒๕๖๓ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติและหลักเกณฑ�วิธีการในการคัดเลือกผู'เข'ารับการฝ4กอบรมในหลักสูตร 
การพัฒนาผู'นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๕ ประจำป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน  อธิบดีกรมปuองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

อ'างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด6วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๑๕ ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 ๒. หนังสือกรมปuองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ี มท ๐๖๐๓/๔๘๕ ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ 

สิ่งท่ีส6งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก  
 ๒. หลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให'ส6วนราชการและหน6วยงานต6าง ๆ พิจารณาส6ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดำรงตำแหน6งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ หรือตำแหน6งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท6า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดำรงตำแหน6งเทียบเท6า ซ่ึงเปDนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปDนท่ีประจักษ�ของหน6วยงาน อายุไม6เกิน ๔๕ ป9 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ4กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๕ ประจำป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดรับสมัครระหว6าง
วันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ นั้น 

  บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู'ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับการคัดเลือก
ซ่ึงได'นำส6งเอกสารหลักฐานครบถ'วนไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเง่ือนไขท่ีกำหนดเสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อ
ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ4กอบรมในหลักสูตรดังกล6าวรายละเอียดตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๑  ในการนี้  
ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร6วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล จำนวน ๒ ข้ันตอน ดังนี้  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบภาษาอังกฤษ กำหนดทดสอบในวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ เวลา 
๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. กำหนดลงทะเบียน ณ ห'องประชุม ๑ ชั้น ๙ อาคารสำนักงาน สำนักงาน ก.พ. จังหวัด
นนทบุรี เกณฑ�การคัดเลือก ผู'เข'ารับการคัดเลือกต'องได'คะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ ไม6ต่ำกว6าร'อยละ ๕๐
ของคะแนนเต็มในการทดสอบ จึงจะสามารถเข'ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ต6อไปได' 

กรณี ยกเว�นการทดสอบภาษาอังกฤษ สำหรับผู'สมัครเข'ารับการคัดเลือกท่ีมีผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษของสถาบันการต6างประเทศเทวะวงศ�วโรปการ กระทรวงการต6างประเทศ DIFA TES ท่ีระดับ 
ไม6ต่ำกว6า B1 ในทักษะการอ6าน (Reading) และการฟ̂ง (Listening) หรือ TOEFL ท่ีไม6ต่ำกว6า ๔๒ คะแนน 
(internet–based) หรือ IELTS ท่ีระดับไม6ต่ำกว6า ๔.๕ ท่ีเทียบได'ไม6ต่ำกว6าระดับ B1 ตามเกณฑ�มาตรฐานของ 
CEFR ตาม ท่ี สำนั ก งาน  ก .พ . กำหนด สามารถส6 งผลคะแนน ในรู ป แบบ ไฟล�  PDF ไปยั ง e-mail  
: pornsiri.psed4@gmail.com ภายในวันท่ี ๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ เพ่ือเปDนหลักฐานประกอบการยกเว�น  



 
 
ทดสอบภาษาอังกฤษ โดยผู'สมัครคัดเลือกเขียนรับรองว6า “สำเนาถูกต'อง” พร'อมท้ังลงชื่อ และวันท่ีกำกับไว'ด'วย 
ท้ังนี้ ผลการทดสอบต�องมีอายุไม;เกิน ๒ ป> นับถึงวันปAดรับสมัคร (๒๗  มกราคม  ๒๕๖๓)  

ข้ันตอนท่ี ๒ การประเมินด�วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method)  
ผู'ผ6านการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๑ ตามเกณฑ�ท่ีกำหนด เข'ารับการประเมินซ่ึงมีกำหนดวันเข'ารับการคัดเลือก
ระหว6างวันท่ี ๓ – ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผู'สมัคร ๑ คน เข'ารับการคัดเลือกเพียง 
๑ วัน) เกณฑ�การคัดเลือก ใช'คะแนนประเมินสมรรถนะตามกิจกรรมท่ีกำหนดในข้ันตอนท่ี ๒ โดยนำผล
คะแนนรายบุคคลของผู'เข'ารับการคัดเลือกด'วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – 
ACM) โดยผู'ผ6านเข'ารับการฝ4กอบรม คือ ผู'ท่ีมีผลคะแนนประเมินอยู6ในลำดับท่ี ๑ – ๔๐ 

ท้ังนี้ รายชื่อผู'มีสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจ'งให'
ทราบภายในวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ โดยจะแจ'งผู'สมัครเข'ารับการคัดเลือกทางอีเมลท่ีแจ'งไว'ในระบบ
ลงทะเบียนกลาง 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๒ 

  ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบตามวันเวลาท่ีสำนักงาน ก.พ. กำหนด 
รายละเอียดกำหนดทดสอบภาษาอังกฤษและระเบียบการสอบปรากฏตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๓ และ ๔ ตามลำดับ 
กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม6ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือว6าสละสิทธิ์เข'ารับการ
คัดเลือกมาต้ังแต6ต'น ท้ังนี้ สำนักงาน ก.พ. จะแจ'งรายชื่อผู'ผ6านการคัดเลือกเพ่ือเข'ารับการฝ4กอบรมให'
หน6วยงานต'นสังกัดทราบ และประกาศผลทางเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. https://www.ocsc.go.th/newwave 
ภายในวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต�) 
           ผู'อำนวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



ด่วนที�สุด 

 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

         ๖   กุมภาพันธ�  ๒๕๖๓ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติและหลักเกณฑ�วิธีการในการคัดเลือกผู'เข'ารับการฝ4กอบรมในหลักสูตร 
การพัฒนาผู'นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๕ ประจำป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน  อธิบดีกรมส6งเสริมการปกครองท'องถ่ิน 

อ'างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด6วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๑๕ ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 ๒. หนังสือกรมส6งเสริมการปกครองท'องถ่ินด6วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๒.๔/๑๒๕๕ ลงวันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ 

สิ่งท่ีส6งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก  
 ๒. หลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให'ส6วนราชการและหน6วยงานต6าง ๆ พิจารณาส6ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดำรงตำแหน6งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ หรือตำแหน6งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท6า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดำรงตำแหน6งเทียบเท6า ซ่ึงเปDนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปDนท่ีประจักษ�ของหน6วยงาน อายุไม6เกิน ๔๕ ป9 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ4กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๕ ประจำป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดรับสมัครระหว6าง
วันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ นั้น 

  บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู'ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับการคัดเลือก
ซ่ึงได'นำส6งเอกสารหลักฐานครบถ'วนไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเง่ือนไขท่ีกำหนดเสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อ
ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ4กอบรมในหลักสูตรดังกล6าวรายละเอียดตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๑  ในการนี้  
ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร6วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล จำนวน ๒ ข้ันตอน ดังนี้  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบภาษาอังกฤษ กำหนดทดสอบในวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ เวลา 
๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. กำหนดลงทะเบียน ณ ห'องประชุม ๑ ชั้น ๙ อาคารสำนักงาน สำนักงาน ก.พ. จังหวัด
นนทบุรี เกณฑ�การคัดเลือก ผู'เข'ารับการคัดเลือกต'องได'คะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ ไม6ต่ำกว6าร'อยละ ๕๐
ของคะแนนเต็มในการทดสอบ จึงจะสามารถเข'ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ต6อไปได' 

กรณี ยกเว�นการทดสอบภาษาอังกฤษ สำหรับผู'สมัครเข'ารับการคัดเลือกท่ีมีผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษของสถาบันการต6างประเทศเทวะวงศ�วโรปการ กระทรวงการต6างประเทศ DIFA TES ท่ีระดับ 
ไม6ต่ำกว6า B1 ในทักษะการอ6าน (Reading) และการฟ̂ง (Listening) หรือ TOEFL ท่ีไม6ต่ำกว6า ๔๒ คะแนน 
(internet–based) หรือ IELTS ท่ีระดับไม6ต่ำกว6า ๔.๕ ท่ีเทียบได'ไม6ต่ำกว6าระดับ B1 ตามเกณฑ�มาตรฐานของ 
CEFR ตาม ท่ี สำนั ก งาน  ก .พ . กำหนด สามารถส6 งผลคะแนน ในรู ป แบบ ไฟล�  PDF ไปยั ง e-mail  
: pornsiri.psed4@gmail.com ภายในวันท่ี ๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ เพ่ือเปDนหลักฐานประกอบการยกเว�น  



 
 
ทดสอบภาษาอังกฤษ โดยผู'สมัครคัดเลือกเขียนรับรองว6า “สำเนาถูกต'อง” พร'อมท้ังลงชื่อ และวันท่ีกำกับไว'ด'วย 
ท้ังนี้ ผลการทดสอบต�องมีอายุไม;เกิน ๒ ป> นับถึงวันปAดรับสมัคร (๒๗  มกราคม  ๒๕๖๓)  

ข้ันตอนท่ี ๒ การประเมินด�วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method)  
ผู'ผ6านการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๑ ตามเกณฑ�ท่ีกำหนด เข'ารับการประเมินซ่ึงมีกำหนดวันเข'ารับการคัดเลือก
ระหว6างวันท่ี ๓ – ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผู'สมัคร ๑ คน เข'ารับการคัดเลือกเพียง 
๑ วัน) เกณฑ�การคัดเลือก ใช'คะแนนประเมินสมรรถนะตามกิจกรรมท่ีกำหนดในข้ันตอนท่ี ๒ โดยนำผล
คะแนนรายบุคคลของผู'เข'ารับการคัดเลือกด'วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – 
ACM) โดยผู'ผ6านเข'ารับการฝ4กอบรม คือ ผู'ท่ีมีผลคะแนนประเมินอยู6ในลำดับท่ี ๑ – ๔๐ 

ท้ังนี้ รายชื่อผู'มีสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจ'งให'
ทราบภายในวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ โดยจะแจ'งผู'สมัครเข'ารับการคัดเลือกทางอีเมลท่ีแจ'งไว'ในระบบ
ลงทะเบียนกลาง 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๒ 

  ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบตามวันเวลาท่ีสำนักงาน ก.พ. กำหนด 
รายละเอียดกำหนดทดสอบภาษาอังกฤษและระเบียบการสอบปรากฏตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๓ และ ๔ ตามลำดับ 
กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม6ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือว6าสละสิทธิ์เข'ารับการ
คัดเลือกมาต้ังแต6ต'น ท้ังนี้ สำนักงาน ก.พ. จะแจ'งรายชื่อผู'ผ6านการคัดเลือกเพ่ือเข'ารับการฝ4กอบรมให'
หน6วยงานต'นสังกัดทราบ และประกาศผลทางเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. https://www.ocsc.go.th/newwave 
ภายในวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต�) 
           ผู'อำนวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



ด่วนที�สุด 

 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

         ๖   กุมภาพันธ�  ๒๕๖๓ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติและหลักเกณฑ�วิธีการในการคัดเลือกผู'เข'ารับการฝ4กอบรมในหลักสูตร 
การพัฒนาผู'นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๕ ประจำป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน  อธิบดีกรมราชทัณฑ� 

อ'างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด6วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๑๕ ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 ๒. หนังสือกรมราชทัณฑ�ท่ี ยธ ๐๗๐๗.๓/๒๑๙๖ ลงวันท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ 

สิ่งท่ีส6งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก  
 ๒. หลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให'ส6วนราชการและหน6วยงานต6าง ๆ พิจารณาส6ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดำรงตำแหน6งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ หรือตำแหน6งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท6า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดำรงตำแหน6งเทียบเท6า ซ่ึงเปDนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปDนท่ีประจักษ�ของหน6วยงาน อายุไม6เกิน ๔๕ ป9 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ4กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๕ ประจำป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดรับสมัครระหว6าง
วันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ นั้น 

  บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู'ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับการคัดเลือก
ซ่ึงได'นำส6งเอกสารหลักฐานครบถ'วนไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเง่ือนไขท่ีกำหนดเสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อ
ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ4กอบรมในหลักสูตรดังกล6าวรายละเอียดตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๑  ในการนี้  
ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร6วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล จำนวน ๒ ข้ันตอน ดังนี้  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบภาษาอังกฤษ กำหนดทดสอบในวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ เวลา 
๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. กำหนดลงทะเบียน ณ ห'องประชุม ๑ ชั้น ๙ อาคารสำนักงาน สำนักงาน ก.พ. จังหวัด
นนทบุรี เกณฑ�การคัดเลือก ผู'เข'ารับการคัดเลือกต'องได'คะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ ไม6ต่ำกว6าร'อยละ ๕๐
ของคะแนนเต็มในการทดสอบ จึงจะสามารถเข'ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ต6อไปได' 

กรณี ยกเว�นการทดสอบภาษาอังกฤษ สำหรับผู'สมัครเข'ารับการคัดเลือกท่ีมีผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษของสถาบันการต6างประเทศเทวะวงศ�วโรปการ กระทรวงการต6างประเทศ DIFA TES ท่ีระดับ 
ไม6ต่ำกว6า B1 ในทักษะการอ6าน (Reading) และการฟ̂ง (Listening) หรือ TOEFL ท่ีไม6ต่ำกว6า ๔๒ คะแนน 
(internet–based) หรือ IELTS ท่ีระดับไม6ต่ำกว6า ๔.๕ ท่ีเทียบได'ไม6ต่ำกว6าระดับ B1 ตามเกณฑ�มาตรฐานของ 
CEFR ตาม ท่ี สำนั ก งาน  ก .พ . กำหนด สามารถส6 งผลคะแนน ในรู ป แบบ ไฟล�  PDF ไปยั ง e-mail  
: pornsiri.psed4@gmail.com ภายในวันท่ี ๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ เพ่ือเปDนหลักฐานประกอบการยกเว�น  



 
 
ทดสอบภาษาอังกฤษ โดยผู'สมัครคัดเลือกเขียนรับรองว6า “สำเนาถูกต'อง” พร'อมท้ังลงชื่อ และวันท่ีกำกับไว'ด'วย 
ท้ังนี้ ผลการทดสอบต�องมีอายุไม;เกิน ๒ ป> นับถึงวันปAดรับสมัคร (๒๗  มกราคม  ๒๕๖๓)  

ข้ันตอนท่ี ๒ การประเมินด�วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method)  
ผู'ผ6านการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๑ ตามเกณฑ�ท่ีกำหนด เข'ารับการประเมินซ่ึงมีกำหนดวันเข'ารับการคัดเลือก
ระหว6างวันท่ี ๓ – ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผู'สมัคร ๑ คน เข'ารับการคัดเลือกเพียง 
๑ วัน) เกณฑ�การคัดเลือก ใช'คะแนนประเมินสมรรถนะตามกิจกรรมท่ีกำหนดในข้ันตอนท่ี ๒ โดยนำผล
คะแนนรายบุคคลของผู'เข'ารับการคัดเลือกด'วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – 
ACM) โดยผู'ผ6านเข'ารับการฝ4กอบรม คือ ผู'ท่ีมีผลคะแนนประเมินอยู6ในลำดับท่ี ๑ – ๔๐ 

ท้ังนี้ รายชื่อผู'มีสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจ'งให'
ทราบภายในวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ โดยจะแจ'งผู'สมัครเข'ารับการคัดเลือกทางอีเมลท่ีแจ'งไว'ในระบบ
ลงทะเบียนกลาง 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๒ 

  ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบตามวันเวลาท่ีสำนักงาน ก.พ. กำหนด 
รายละเอียดกำหนดทดสอบภาษาอังกฤษและระเบียบการสอบปรากฏตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๓ และ ๔ ตามลำดับ 
กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม6ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือว6าสละสิทธิ์เข'ารับการ
คัดเลือกมาต้ังแต6ต'น ท้ังนี้ สำนักงาน ก.พ. จะแจ'งรายชื่อผู'ผ6านการคัดเลือกเพ่ือเข'ารับการฝ4กอบรมให'
หน6วยงานต'นสังกัดทราบ และประกาศผลทางเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. https://www.ocsc.go.th/newwave 
ภายในวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต�) 
           ผู'อำนวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



ด่วนที�สุด 

 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

         ๖   กุมภาพันธ�  ๒๕๖๓ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติและหลักเกณฑ�วิธีการในการคัดเลือกผู'เข'ารับการฝ4กอบรมในหลักสูตร 
การพัฒนาผู'นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๕ ประจำป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน  อธิบดีกรมศิลปากร 

อ'างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด6วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๑๕ ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 ๒. หนังสือกรมศิลปากรด6วนท่ีสุด ท่ี วธ ๐๔๐๑/๓๐๕ ลงวันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ 

สิ่งท่ีส6งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก  
 ๒. หลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให'ส6วนราชการและหน6วยงานต6าง ๆ พิจารณาส6ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดำรงตำแหน6งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ หรือตำแหน6งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท6า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดำรงตำแหน6งเทียบเท6า ซ่ึงเปDนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปDนท่ีประจักษ�ของหน6วยงาน อายุไม6เกิน ๔๕ ป9 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ4กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๕ ประจำป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดรับสมัครระหว6าง
วันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ นั้น 

  บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู'ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับการคัดเลือก
ซ่ึงได'นำส6งเอกสารหลักฐานครบถ'วนไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเง่ือนไขท่ีกำหนดเสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อ
ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ4กอบรมในหลักสูตรดังกล6าวรายละเอียดตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๑  ในการนี้  
ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร6วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล จำนวน ๒ ข้ันตอน ดังนี้  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบภาษาอังกฤษ กำหนดทดสอบในวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ เวลา 
๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. กำหนดลงทะเบียน ณ ห'องประชุม ๑ ชั้น ๙ อาคารสำนักงาน สำนักงาน ก.พ. จังหวัด
นนทบุรี เกณฑ�การคัดเลือก ผู'เข'ารับการคัดเลือกต'องได'คะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ ไม6ต่ำกว6าร'อยละ ๕๐
ของคะแนนเต็มในการทดสอบ จึงจะสามารถเข'ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ต6อไปได' 

กรณี ยกเว�นการทดสอบภาษาอังกฤษ สำหรับผู'สมัครเข'ารับการคัดเลือกท่ีมีผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษของสถาบันการต6างประเทศเทวะวงศ�วโรปการ กระทรวงการต6างประเทศ DIFA TES ท่ีระดับ 
ไม6ต่ำกว6า B1 ในทักษะการอ6าน (Reading) และการฟ̂ง (Listening) หรือ TOEFL ท่ีไม6ต่ำกว6า ๔๒ คะแนน 
(internet–based) หรือ IELTS ท่ีระดับไม6ต่ำกว6า ๔.๕ ท่ีเทียบได'ไม6ต่ำกว6าระดับ B1 ตามเกณฑ�มาตรฐานของ 
CEFR ตาม ท่ี สำนั ก งาน  ก .พ . กำหนด สามารถส6 งผลคะแนน ในรู ป แบบ ไฟล�  PDF ไปยั ง e-mail  
: pornsiri.psed4@gmail.com ภายในวันท่ี ๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ เพ่ือเปDนหลักฐานประกอบการยกเว�น  



 
 
ทดสอบภาษาอังกฤษ โดยผู'สมัครคัดเลือกเขียนรับรองว6า “สำเนาถูกต'อง” พร'อมท้ังลงชื่อ และวันท่ีกำกับไว'ด'วย 
ท้ังนี้ ผลการทดสอบต�องมีอายุไม;เกิน ๒ ป> นับถึงวันปAดรับสมัคร (๒๗  มกราคม  ๒๕๖๓)  

ข้ันตอนท่ี ๒ การประเมินด�วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method)  
ผู'ผ6านการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๑ ตามเกณฑ�ท่ีกำหนด เข'ารับการประเมินซ่ึงมีกำหนดวันเข'ารับการคัดเลือก
ระหว6างวันท่ี ๓ – ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผู'สมัคร ๑ คน เข'ารับการคัดเลือกเพียง 
๑ วัน) เกณฑ�การคัดเลือก ใช'คะแนนประเมินสมรรถนะตามกิจกรรมท่ีกำหนดในข้ันตอนท่ี ๒ โดยนำผล
คะแนนรายบุคคลของผู'เข'ารับการคัดเลือกด'วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – 
ACM) โดยผู'ผ6านเข'ารับการฝ4กอบรม คือ ผู'ท่ีมีผลคะแนนประเมินอยู6ในลำดับท่ี ๑ – ๔๐ 

ท้ังนี้ รายชื่อผู'มีสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจ'งให'
ทราบภายในวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ โดยจะแจ'งผู'สมัครเข'ารับการคัดเลือกทางอีเมลท่ีแจ'งไว'ในระบบ
ลงทะเบียนกลาง 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๒ 

  ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบตามวันเวลาท่ีสำนักงาน ก.พ. กำหนด 
รายละเอียดกำหนดทดสอบภาษาอังกฤษและระเบียบการสอบปรากฏตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๓ และ ๔ ตามลำดับ 
กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม6ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือว6าสละสิทธิ์เข'ารับการ
คัดเลือกมาต้ังแต6ต'น ท้ังนี้ สำนักงาน ก.พ. จะแจ'งรายชื่อผู'ผ6านการคัดเลือกเพ่ือเข'ารับการฝ4กอบรมให'
หน6วยงานต'นสังกัดทราบ และประกาศผลทางเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. https://www.ocsc.go.th/newwave 
ภายในวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต�) 
           ผู'อำนวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



ด่วนที�สุด 

 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

         ๖   กุมภาพันธ�  ๒๕๖๓ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติและหลักเกณฑ�วิธีการในการคัดเลือกผู'เข'ารับการฝ4กอบรมในหลักสูตร 
การพัฒนาผู'นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๕ ประจำป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน  ผู'อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร6วมสมัย 

อ'างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด6วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๑๕ ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 ๒. หนังสือสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร6วมสมัยด6วนท่ีสุด ท่ี วธ ๐๖๐๑/๑๒๐ ลงวันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ 

สิ่งท่ีส6งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก  
 ๒. หลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให'ส6วนราชการและหน6วยงานต6าง ๆ พิจารณาส6ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดำรงตำแหน6งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ หรือตำแหน6งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท6า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดำรงตำแหน6งเทียบเท6า ซ่ึงเปDนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปDนท่ีประจักษ�ของหน6วยงาน อายุไม6เกิน ๔๕ ป9 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ4กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๕ ประจำป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดรับสมัครระหว6าง
วันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ นั้น 

  บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู'ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับการคัดเลือก
ซ่ึงได'นำส6งเอกสารหลักฐานครบถ'วนไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเง่ือนไขท่ีกำหนดเสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อ
ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ4กอบรมในหลักสูตรดังกล6าวรายละเอียดตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๑  ในการนี้  
ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร6วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล จำนวน ๒ ข้ันตอน ดังนี้  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบภาษาอังกฤษ กำหนดทดสอบในวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ เวลา 
๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. กำหนดลงทะเบียน ณ ห'องประชุม ๑ ชั้น ๙ อาคารสำนักงาน สำนักงาน ก.พ. จังหวัด
นนทบุรี เกณฑ�การคัดเลือก ผู'เข'ารับการคัดเลือกต'องได'คะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ ไม6ต่ำกว6าร'อยละ ๕๐
ของคะแนนเต็มในการทดสอบ จึงจะสามารถเข'ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ต6อไปได' 

กรณี ยกเว�นการทดสอบภาษาอังกฤษ สำหรับผู'สมัครเข'ารับการคัดเลือกท่ีมีผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษของสถาบันการต6างประเทศเทวะวงศ�วโรปการ กระทรวงการต6างประเทศ DIFA TES ท่ีระดับ 
ไม6ต่ำกว6า B1 ในทักษะการอ6าน (Reading) และการฟ̂ง (Listening) หรือ TOEFL ท่ีไม6ต่ำกว6า ๔๒ คะแนน 
(internet–based) หรือ IELTS ท่ีระดับไม6ต่ำกว6า ๔.๕ ท่ีเทียบได'ไม6ต่ำกว6าระดับ B1 ตามเกณฑ�มาตรฐานของ 
CEFR ตาม ท่ี สำนั ก งาน  ก .พ . กำหนด สามารถส6 งผลคะแนน ในรู ป แบบ ไฟล�  PDF ไปยั ง e-mail  
: pornsiri.psed4@gmail.com ภายในวันท่ี ๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ เพ่ือเปDนหลักฐานประกอบการยกเว�น  



 
 
ทดสอบภาษาอังกฤษ โดยผู'สมัครคัดเลือกเขียนรับรองว6า “สำเนาถูกต'อง” พร'อมท้ังลงชื่อ และวันท่ีกำกับไว'ด'วย 
ท้ังนี้ ผลการทดสอบต�องมีอายุไม;เกิน ๒ ป> นับถึงวันปAดรับสมัคร (๒๗  มกราคม  ๒๕๖๓)  

ข้ันตอนท่ี ๒ การประเมินด�วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method)  
ผู'ผ6านการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๑ ตามเกณฑ�ท่ีกำหนด เข'ารับการประเมินซ่ึงมีกำหนดวันเข'ารับการคัดเลือก
ระหว6างวันท่ี ๓ – ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผู'สมัคร ๑ คน เข'ารับการคัดเลือกเพียง 
๑ วัน) เกณฑ�การคัดเลือก ใช'คะแนนประเมินสมรรถนะตามกิจกรรมท่ีกำหนดในข้ันตอนท่ี ๒ โดยนำผล
คะแนนรายบุคคลของผู'เข'ารับการคัดเลือกด'วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – 
ACM) โดยผู'ผ6านเข'ารับการฝ4กอบรม คือ ผู'ท่ีมีผลคะแนนประเมินอยู6ในลำดับท่ี ๑ – ๔๐ 

ท้ังนี้ รายชื่อผู'มีสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจ'งให'
ทราบภายในวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ โดยจะแจ'งผู'สมัครเข'ารับการคัดเลือกทางอีเมลท่ีแจ'งไว'ในระบบ
ลงทะเบียนกลาง 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๒ 

  ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบตามวันเวลาท่ีสำนักงาน ก.พ. กำหนด 
รายละเอียดกำหนดทดสอบภาษาอังกฤษและระเบียบการสอบปรากฏตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๓ และ ๔ ตามลำดับ 
กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม6ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือว6าสละสิทธิ์เข'ารับการ
คัดเลือกมาต้ังแต6ต'น ท้ังนี้ สำนักงาน ก.พ. จะแจ'งรายชื่อผู'ผ6านการคัดเลือกเพ่ือเข'ารับการฝ4กอบรมให'
หน6วยงานต'นสังกัดทราบ และประกาศผลทางเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. https://www.ocsc.go.th/newwave 
ภายในวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต�) 
           ผู'อำนวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



ด่วนที�สุด 

 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

         ๖   กุมภาพันธ�  ๒๕๖๓ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติและหลักเกณฑ�วิธีการในการคัดเลือกผู'เข'ารับการฝ4กอบรมในหลักสูตร 
การพัฒนาผู'นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๕ ประจำป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน  อธิบดีกรมวิทยาศาสตร�บริการ 

อ'างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด6วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๑๕ ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 ๒. หนังสือกรมวิทยาศาสตร�บริการท่ี อว ๐๓๐๑/๑๑๙๘ ลงวันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ 

สิ่งท่ีส6งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก  
 ๒. หลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให'ส6วนราชการและหน6วยงานต6าง ๆ พิจารณาส6ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดำรงตำแหน6งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ หรือตำแหน6งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท6า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดำรงตำแหน6งเทียบเท6า ซ่ึงเปDนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปDนท่ีประจักษ�ของหน6วยงาน อายุไม6เกิน ๔๕ ป9 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ4กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๕ ประจำป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดรับสมัครระหว6าง
วันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ นั้น 

  บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู'ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับการคัดเลือก
ซ่ึงได'นำส6งเอกสารหลักฐานครบถ'วนไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเง่ือนไขท่ีกำหนดเสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อ
ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ4กอบรมในหลักสูตรดังกล6าวรายละเอียดตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๑  ในการนี้  
ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร6วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล จำนวน ๒ ข้ันตอน ดังนี้  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบภาษาอังกฤษ กำหนดทดสอบในวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ เวลา 
๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. กำหนดลงทะเบียน ณ ห'องประชุม ๑ ชั้น ๙ อาคารสำนักงาน สำนักงาน ก.พ. จังหวัด
นนทบุรี เกณฑ�การคัดเลือก ผู'เข'ารับการคัดเลือกต'องได'คะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ ไม6ต่ำกว6าร'อยละ ๕๐
ของคะแนนเต็มในการทดสอบ จึงจะสามารถเข'ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ต6อไปได' 

กรณี ยกเว�นการทดสอบภาษาอังกฤษ สำหรับผู'สมัครเข'ารับการคัดเลือกท่ีมีผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษของสถาบันการต6างประเทศเทวะวงศ�วโรปการ กระทรวงการต6างประเทศ DIFA TES ท่ีระดับ 
ไม6ต่ำกว6า B1 ในทักษะการอ6าน (Reading) และการฟ̂ง (Listening) หรือ TOEFL ท่ีไม6ต่ำกว6า ๔๒ คะแนน 
(internet–based) หรือ IELTS ท่ีระดับไม6ต่ำกว6า ๔.๕ ท่ีเทียบได'ไม6ต่ำกว6าระดับ B1 ตามเกณฑ�มาตรฐานของ 
CEFR ตาม ท่ี สำนั ก งาน  ก .พ . กำหนด สามารถส6 งผลคะแนน ในรู ป แบบ ไฟล�  PDF ไปยั ง e-mail  
: pornsiri.psed4@gmail.com ภายในวันท่ี ๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ เพ่ือเปDนหลักฐานประกอบการยกเว�น  



 
 
ทดสอบภาษาอังกฤษ โดยผู'สมัครคัดเลือกเขียนรับรองว6า “สำเนาถูกต'อง” พร'อมท้ังลงชื่อ และวันท่ีกำกับไว'ด'วย 
ท้ังนี้ ผลการทดสอบต�องมีอายุไม;เกิน ๒ ป> นับถึงวันปAดรับสมัคร (๒๗  มกราคม  ๒๕๖๓)  

ข้ันตอนท่ี ๒ การประเมินด�วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method)  
ผู'ผ6านการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๑ ตามเกณฑ�ท่ีกำหนด เข'ารับการประเมินซ่ึงมีกำหนดวันเข'ารับการคัดเลือก
ระหว6างวันท่ี ๓ – ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผู'สมัคร ๑ คน เข'ารับการคัดเลือกเพียง 
๑ วัน) เกณฑ�การคัดเลือก ใช'คะแนนประเมินสมรรถนะตามกิจกรรมท่ีกำหนดในข้ันตอนท่ี ๒ โดยนำผล
คะแนนรายบุคคลของผู'เข'ารับการคัดเลือกด'วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – 
ACM) โดยผู'ผ6านเข'ารับการฝ4กอบรม คือ ผู'ท่ีมีผลคะแนนประเมินอยู6ในลำดับท่ี ๑ – ๔๐ 

ท้ังนี้ รายชื่อผู'มีสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจ'งให'
ทราบภายในวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ โดยจะแจ'งผู'สมัครเข'ารับการคัดเลือกทางอีเมลท่ีแจ'งไว'ในระบบ
ลงทะเบียนกลาง 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๒ 

  ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบตามวันเวลาท่ีสำนักงาน ก.พ. กำหนด 
รายละเอียดกำหนดทดสอบภาษาอังกฤษและระเบียบการสอบปรากฏตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๓ และ ๔ ตามลำดับ 
กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม6ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือว6าสละสิทธิ์เข'ารับการ
คัดเลือกมาต้ังแต6ต'น ท้ังนี้ สำนักงาน ก.พ. จะแจ'งรายชื่อผู'ผ6านการคัดเลือกเพ่ือเข'ารับการฝ4กอบรมให'
หน6วยงานต'นสังกัดทราบ และประกาศผลทางเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. https://www.ocsc.go.th/newwave 
ภายในวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต�) 
           ผู'อำนวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



ด่วนที�สุด 

 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

         ๖   กุมภาพันธ�  ๒๕๖๓ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติและหลักเกณฑ�วิธีการในการคัดเลือกผู'เข'ารับการฝ4กอบรมในหลักสูตร 
การพัฒนาผู'นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๕ ประจำป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน  เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

อ'างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด6วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๑๕ ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 ๒. หนังสือสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติด6วนท่ีสุด ท่ี อว ๐๕๐๒/๓๕๓ ลงวันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ 

สิ่งท่ีส6งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก  
 ๒. หลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให'ส6วนราชการและหน6วยงานต6าง ๆ พิจารณาส6ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดำรงตำแหน6งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ หรือตำแหน6งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท6า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดำรงตำแหน6งเทียบเท6า ซ่ึงเปDนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปDนท่ีประจักษ�ของหน6วยงาน อายุไม6เกิน ๔๕ ป9 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ4กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๕ ประจำป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดรับสมัครระหว6าง
วันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ นั้น 

  บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู'ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับการคัดเลือก
ซ่ึงได'นำส6งเอกสารหลักฐานครบถ'วนไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเง่ือนไขท่ีกำหนดเสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อ
ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ4กอบรมในหลักสูตรดังกล6าวรายละเอียดตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๑  ในการนี้  
ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร6วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล จำนวน ๒ ข้ันตอน ดังนี้  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบภาษาอังกฤษ กำหนดทดสอบในวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ เวลา 
๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. กำหนดลงทะเบียน ณ ห'องประชุม ๑ ชั้น ๙ อาคารสำนักงาน สำนักงาน ก.พ. จังหวัด
นนทบุรี เกณฑ�การคัดเลือก ผู'เข'ารับการคัดเลือกต'องได'คะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ ไม6ต่ำกว6าร'อยละ ๕๐
ของคะแนนเต็มในการทดสอบ จึงจะสามารถเข'ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ต6อไปได' 

กรณี ยกเว�นการทดสอบภาษาอังกฤษ สำหรับผู'สมัครเข'ารับการคัดเลือกท่ีมีผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษของสถาบันการต6างประเทศเทวะวงศ�วโรปการ กระทรวงการต6างประเทศ DIFA TES ท่ีระดับ 
ไม6ต่ำกว6า B1 ในทักษะการอ6าน (Reading) และการฟ̂ง (Listening) หรือ TOEFL ท่ีไม6ต่ำกว6า ๔๒ คะแนน 
(internet–based) หรือ IELTS ท่ีระดับไม6ต่ำกว6า ๔.๕ ท่ีเทียบได'ไม6ต่ำกว6าระดับ B1 ตามเกณฑ�มาตรฐานของ 
CEFR ตาม ท่ี สำนั ก งาน  ก .พ . กำหนด สามารถส6 งผลคะแนน ในรู ป แบบ ไฟล�  PDF ไปยั ง e-mail  
: pornsiri.psed4@gmail.com ภายในวันท่ี ๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ เพ่ือเปDนหลักฐานประกอบการยกเว�น  



 
 
ทดสอบภาษาอังกฤษ โดยผู'สมัครคัดเลือกเขียนรับรองว6า “สำเนาถูกต'อง” พร'อมท้ังลงชื่อ และวันท่ีกำกับไว'ด'วย 
ท้ังนี้ ผลการทดสอบต�องมีอายุไม;เกิน ๒ ป> นับถึงวันปAดรับสมัคร (๒๗  มกราคม  ๒๕๖๓)  

ข้ันตอนท่ี ๒ การประเมินด�วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method)  
ผู'ผ6านการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๑ ตามเกณฑ�ท่ีกำหนด เข'ารับการประเมินซ่ึงมีกำหนดวันเข'ารับการคัดเลือก
ระหว6างวันท่ี ๓ – ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผู'สมัคร ๑ คน เข'ารับการคัดเลือกเพียง 
๑ วัน) เกณฑ�การคัดเลือก ใช'คะแนนประเมินสมรรถนะตามกิจกรรมท่ีกำหนดในข้ันตอนท่ี ๒ โดยนำผล
คะแนนรายบุคคลของผู'เข'ารับการคัดเลือกด'วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – 
ACM) โดยผู'ผ6านเข'ารับการฝ4กอบรม คือ ผู'ท่ีมีผลคะแนนประเมินอยู6ในลำดับท่ี ๑ – ๔๐ 

ท้ังนี้ รายชื่อผู'มีสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจ'งให'
ทราบภายในวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ โดยจะแจ'งผู'สมัครเข'ารับการคัดเลือกทางอีเมลท่ีแจ'งไว'ในระบบ
ลงทะเบียนกลาง 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๒ 

  ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบตามวันเวลาท่ีสำนักงาน ก.พ. กำหนด 
รายละเอียดกำหนดทดสอบภาษาอังกฤษและระเบียบการสอบปรากฏตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๓ และ ๔ ตามลำดับ 
กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม6ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือว6าสละสิทธิ์เข'ารับการ
คัดเลือกมาต้ังแต6ต'น ท้ังนี้ สำนักงาน ก.พ. จะแจ'งรายชื่อผู'ผ6านการคัดเลือกเพ่ือเข'ารับการฝ4กอบรมให'
หน6วยงานต'นสังกัดทราบ และประกาศผลทางเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. https://www.ocsc.go.th/newwave 
ภายในวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต�) 
           ผู'อำนวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



ด่วนที�สุด 

 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

         ๖   กุมภาพันธ�  ๒๕๖๓ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติและหลักเกณฑ�วิธีการในการคัดเลือกผู'เข'ารับการฝ4กอบรมในหลักสูตร 
การพัฒนาผู'นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๕ ประจำป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน  ผู'อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

อ'างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด6วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๑๕ ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 ๒. หนังสือสถาบันวิทยาลัยชุมชนด6วนท่ีสุด ท่ี อว ๐๖๑๐(๓)/๒๓๗๒ ลงวันท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ 

สิ่งท่ีส6งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก  
 ๒. หลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให'ส6วนราชการและหน6วยงานต6าง ๆ พิจารณาส6ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดำรงตำแหน6งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ หรือตำแหน6งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท6า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดำรงตำแหน6งเทียบเท6า ซ่ึงเปDนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปDนท่ีประจักษ�ของหน6วยงาน อายุไม6เกิน ๔๕ ป9 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ4กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๕ ประจำป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดรับสมัครระหว6าง
วันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ นั้น 

  บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู'ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับการคัดเลือก
ซ่ึงได'นำส6งเอกสารหลักฐานครบถ'วนไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเง่ือนไขท่ีกำหนดเสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อ
ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ4กอบรมในหลักสูตรดังกล6าวรายละเอียดตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๑  ในการนี้  
ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร6วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล จำนวน ๒ ข้ันตอน ดังนี้  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบภาษาอังกฤษ กำหนดทดสอบในวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ เวลา 
๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. กำหนดลงทะเบียน ณ ห'องประชุม ๑ ชั้น ๙ อาคารสำนักงาน สำนักงาน ก.พ. จังหวัด
นนทบุรี เกณฑ�การคัดเลือก ผู'เข'ารับการคัดเลือกต'องได'คะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ ไม6ต่ำกว6าร'อยละ ๕๐
ของคะแนนเต็มในการทดสอบ จึงจะสามารถเข'ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ต6อไปได' 

กรณี ยกเว�นการทดสอบภาษาอังกฤษ สำหรับผู'สมัครเข'ารับการคัดเลือกท่ีมีผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษของสถาบันการต6างประเทศเทวะวงศ�วโรปการ กระทรวงการต6างประเทศ DIFA TES ท่ีระดับ 
ไม6ต่ำกว6า B1 ในทักษะการอ6าน (Reading) และการฟ̂ง (Listening) หรือ TOEFL ท่ีไม6ต่ำกว6า ๔๒ คะแนน 
(internet–based) หรือ IELTS ท่ีระดับไม6ต่ำกว6า ๔.๕ ท่ีเทียบได'ไม6ต่ำกว6าระดับ B1 ตามเกณฑ�มาตรฐานของ 
CEFR ตาม ท่ี สำนั ก งาน  ก .พ . กำหนด สามารถส6 งผลคะแนน ในรู ป แบบ ไฟล�  PDF ไปยั ง e-mail  
: pornsiri.psed4@gmail.com ภายในวันท่ี ๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ เพ่ือเปDนหลักฐานประกอบการยกเว�น  



 
 
ทดสอบภาษาอังกฤษ โดยผู'สมัครคัดเลือกเขียนรับรองว6า “สำเนาถูกต'อง” พร'อมท้ังลงชื่อ และวันท่ีกำกับไว'ด'วย 
ท้ังนี้ ผลการทดสอบต�องมีอายุไม;เกิน ๒ ป> นับถึงวันปAดรับสมัคร (๒๗  มกราคม  ๒๕๖๓)  

ข้ันตอนท่ี ๒ การประเมินด�วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method)  
ผู'ผ6านการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๑ ตามเกณฑ�ท่ีกำหนด เข'ารับการประเมินซ่ึงมีกำหนดวันเข'ารับการคัดเลือก
ระหว6างวันท่ี ๓ – ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผู'สมัคร ๑ คน เข'ารับการคัดเลือกเพียง 
๑ วัน) เกณฑ�การคัดเลือก ใช'คะแนนประเมินสมรรถนะตามกิจกรรมท่ีกำหนดในข้ันตอนท่ี ๒ โดยนำผล
คะแนนรายบุคคลของผู'เข'ารับการคัดเลือกด'วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – 
ACM) โดยผู'ผ6านเข'ารับการฝ4กอบรม คือ ผู'ท่ีมีผลคะแนนประเมินอยู6ในลำดับท่ี ๑ – ๔๐ 

ท้ังนี้ รายชื่อผู'มีสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจ'งให'
ทราบภายในวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ โดยจะแจ'งผู'สมัครเข'ารับการคัดเลือกทางอีเมลท่ีแจ'งไว'ในระบบ
ลงทะเบียนกลาง 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๒ 

  ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบตามวันเวลาท่ีสำนักงาน ก.พ. กำหนด 
รายละเอียดกำหนดทดสอบภาษาอังกฤษและระเบียบการสอบปรากฏตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๓ และ ๔ ตามลำดับ 
กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม6ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือว6าสละสิทธิ์เข'ารับการ
คัดเลือกมาต้ังแต6ต'น ท้ังนี้ สำนักงาน ก.พ. จะแจ'งรายชื่อผู'ผ6านการคัดเลือกเพ่ือเข'ารับการฝ4กอบรมให'
หน6วยงานต'นสังกัดทราบ และประกาศผลทางเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. https://www.ocsc.go.th/newwave 
ภายในวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต�) 
           ผู'อำนวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



ด่วนที�สุด 

 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

         ๖   กุมภาพันธ�  ๒๕๖๓ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติและหลักเกณฑ�วิธีการในการคัดเลือกผู'เข'ารับการฝ4กอบรมในหลักสูตร 
การพัฒนาผู'นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๕ ประจำป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน  อธิบดีกรมการแพทย� 

อ'างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด6วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๑๕ ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 ๒. หนังสือกรมการแพทย�ท่ี สธ ๐๓๐๓/๒๖๙ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ 

สิ่งท่ีส6งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก  
 ๒. หลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให'ส6วนราชการและหน6วยงานต6าง ๆ พิจารณาส6ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดำรงตำแหน6งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ หรือตำแหน6งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท6า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดำรงตำแหน6งเทียบเท6า ซ่ึงเปDนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปDนท่ีประจักษ�ของหน6วยงาน อายุไม6เกิน ๔๕ ป9 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ4กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๕ ประจำป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดรับสมัครระหว6าง
วันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ นั้น 

  บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู'ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับการคัดเลือก
ซ่ึงได'นำส6งเอกสารหลักฐานครบถ'วนไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเง่ือนไขท่ีกำหนดเสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อ
ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ4กอบรมในหลักสูตรดังกล6าวรายละเอียดตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๑  ในการนี้  
ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร6วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล จำนวน ๒ ข้ันตอน ดังนี้  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบภาษาอังกฤษ กำหนดทดสอบในวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ เวลา 
๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. กำหนดลงทะเบียน ณ ห'องประชุม ๑ ชั้น ๙ อาคารสำนักงาน สำนักงาน ก.พ. จังหวัด
นนทบุรี เกณฑ�การคัดเลือก ผู'เข'ารับการคัดเลือกต'องได'คะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ ไม6ต่ำกว6าร'อยละ ๕๐
ของคะแนนเต็มในการทดสอบ จึงจะสามารถเข'ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ต6อไปได' 

กรณี ยกเว�นการทดสอบภาษาอังกฤษ สำหรับผู'สมัครเข'ารับการคัดเลือกท่ีมีผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษของสถาบันการต6างประเทศเทวะวงศ�วโรปการ กระทรวงการต6างประเทศ DIFA TES ท่ีระดับ 
ไม6ต่ำกว6า B1 ในทักษะการอ6าน (Reading) และการฟ̂ง (Listening) หรือ TOEFL ท่ีไม6ต่ำกว6า ๔๒ คะแนน 
(internet–based) หรือ IELTS ท่ีระดับไม6ต่ำกว6า ๔.๕ ท่ีเทียบได'ไม6ต่ำกว6าระดับ B1 ตามเกณฑ�มาตรฐานของ 
CEFR ตาม ท่ี สำนั ก งาน  ก .พ . กำหนด สามารถส6 งผลคะแนน ในรู ป แบบ ไฟล�  PDF ไปยั ง e-mail  
: pornsiri.psed4@gmail.com ภายในวันท่ี ๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ เพ่ือเปDนหลักฐานประกอบการยกเว�น  



 
 
ทดสอบภาษาอังกฤษ โดยผู'สมัครคัดเลือกเขียนรับรองว6า “สำเนาถูกต'อง” พร'อมท้ังลงชื่อ และวันท่ีกำกับไว'ด'วย 
ท้ังนี้ ผลการทดสอบต�องมีอายุไม;เกิน ๒ ป> นับถึงวันปAดรับสมัคร (๒๗  มกราคม  ๒๕๖๓)  

ข้ันตอนท่ี ๒ การประเมินด�วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method)  
ผู'ผ6านการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๑ ตามเกณฑ�ท่ีกำหนด เข'ารับการประเมินซ่ึงมีกำหนดวันเข'ารับการคัดเลือก
ระหว6างวันท่ี ๓ – ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผู'สมัคร ๑ คน เข'ารับการคัดเลือกเพียง 
๑ วัน) เกณฑ�การคัดเลือก ใช'คะแนนประเมินสมรรถนะตามกิจกรรมท่ีกำหนดในข้ันตอนท่ี ๒ โดยนำผล
คะแนนรายบุคคลของผู'เข'ารับการคัดเลือกด'วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – 
ACM) โดยผู'ผ6านเข'ารับการฝ4กอบรม คือ ผู'ท่ีมีผลคะแนนประเมินอยู6ในลำดับท่ี ๑ – ๔๐ 

ท้ังนี้ รายชื่อผู'มีสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจ'งให'
ทราบภายในวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ โดยจะแจ'งผู'สมัครเข'ารับการคัดเลือกทางอีเมลท่ีแจ'งไว'ในระบบ
ลงทะเบียนกลาง 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๒ 

  ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบตามวันเวลาท่ีสำนักงาน ก.พ. กำหนด 
รายละเอียดกำหนดทดสอบภาษาอังกฤษและระเบียบการสอบปรากฏตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๓ และ ๔ ตามลำดับ 
กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม6ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือว6าสละสิทธิ์เข'ารับการ
คัดเลือกมาต้ังแต6ต'น ท้ังนี้ สำนักงาน ก.พ. จะแจ'งรายชื่อผู'ผ6านการคัดเลือกเพ่ือเข'ารับการฝ4กอบรมให'
หน6วยงานต'นสังกัดทราบ และประกาศผลทางเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. https://www.ocsc.go.th/newwave 
ภายในวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต�) 
           ผู'อำนวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



ด่วนที�สุด 

 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

         ๖   กุมภาพันธ�  ๒๕๖๓ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติและหลักเกณฑ�วิธีการในการคัดเลือกผู'เข'ารับการฝ4กอบรมในหลักสูตร 
การพัฒนาผู'นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๕ ประจำป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน  อธิบดีกรมอนามัย 

อ'างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด6วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๑๕ ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 ๒. หนังสือกรมอนามัยด6วนท่ีสุด ท่ี สธ ๐๙๐๒.๐๔/๔๗๔ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ 

สิ่งท่ีส6งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก  
 ๒. หลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให'ส6วนราชการและหน6วยงานต6าง ๆ พิจารณาส6ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดำรงตำแหน6งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ หรือตำแหน6งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท6า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดำรงตำแหน6งเทียบเท6า ซ่ึงเปDนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปDนท่ีประจักษ�ของหน6วยงาน อายุไม6เกิน ๔๕ ป9 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ4กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๕ ประจำป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดรับสมัครระหว6าง
วันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ นั้น 

  บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู'ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับการคัดเลือก
ซ่ึงได'นำส6งเอกสารหลักฐานครบถ'วนไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเง่ือนไขท่ีกำหนดเสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อ
ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ4กอบรมในหลักสูตรดังกล6าวรายละเอียดตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๑  ในการนี้  
ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร6วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล จำนวน ๒ ข้ันตอน ดังนี้  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบภาษาอังกฤษ กำหนดทดสอบในวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ เวลา 
๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. กำหนดลงทะเบียน ณ ห'องประชุม ๑ ชั้น ๙ อาคารสำนักงาน สำนักงาน ก.พ. จังหวัด
นนทบุรี เกณฑ�การคัดเลือก ผู'เข'ารับการคัดเลือกต'องได'คะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ ไม6ต่ำกว6าร'อยละ ๕๐
ของคะแนนเต็มในการทดสอบ จึงจะสามารถเข'ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ต6อไปได' 

กรณี ยกเว�นการทดสอบภาษาอังกฤษ สำหรับผู'สมัครเข'ารับการคัดเลือกท่ีมีผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษของสถาบันการต6างประเทศเทวะวงศ�วโรปการ กระทรวงการต6างประเทศ DIFA TES ท่ีระดับ 
ไม6ต่ำกว6า B1 ในทักษะการอ6าน (Reading) และการฟ̂ง (Listening) หรือ TOEFL ท่ีไม6ต่ำกว6า ๔๒ คะแนน 
(internet–based) หรือ IELTS ท่ีระดับไม6ต่ำกว6า ๔.๕ ท่ีเทียบได'ไม6ต่ำกว6าระดับ B1 ตามเกณฑ�มาตรฐานของ 
CEFR ตาม ท่ี สำนั ก งาน  ก .พ . กำหนด สามารถส6 งผลคะแนน ในรู ป แบบ ไฟล�  PDF ไปยั ง e-mail  
: pornsiri.psed4@gmail.com ภายในวันท่ี ๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ เพ่ือเปDนหลักฐานประกอบการยกเว�น  



 
 
ทดสอบภาษาอังกฤษ โดยผู'สมัครคัดเลือกเขียนรับรองว6า “สำเนาถูกต'อง” พร'อมท้ังลงชื่อ และวันท่ีกำกับไว'ด'วย 
ท้ังนี้ ผลการทดสอบต�องมีอายุไม;เกิน ๒ ป> นับถึงวันปAดรับสมัคร (๒๗  มกราคม  ๒๕๖๓)  

ข้ันตอนท่ี ๒ การประเมินด�วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method)  
ผู'ผ6านการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๑ ตามเกณฑ�ท่ีกำหนด เข'ารับการประเมินซ่ึงมีกำหนดวันเข'ารับการคัดเลือก
ระหว6างวันท่ี ๓ – ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผู'สมัคร ๑ คน เข'ารับการคัดเลือกเพียง 
๑ วัน) เกณฑ�การคัดเลือก ใช'คะแนนประเมินสมรรถนะตามกิจกรรมท่ีกำหนดในข้ันตอนท่ี ๒ โดยนำผล
คะแนนรายบุคคลของผู'เข'ารับการคัดเลือกด'วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – 
ACM) โดยผู'ผ6านเข'ารับการฝ4กอบรม คือ ผู'ท่ีมีผลคะแนนประเมินอยู6ในลำดับท่ี ๑ – ๔๐ 

ท้ังนี้ รายชื่อผู'มีสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจ'งให'
ทราบภายในวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ โดยจะแจ'งผู'สมัครเข'ารับการคัดเลือกทางอีเมลท่ีแจ'งไว'ในระบบ
ลงทะเบียนกลาง 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๒ 

  ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบตามวันเวลาท่ีสำนักงาน ก.พ. กำหนด 
รายละเอียดกำหนดทดสอบภาษาอังกฤษและระเบียบการสอบปรากฏตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๓ และ ๔ ตามลำดับ 
กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม6ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือว6าสละสิทธิ์เข'ารับการ
คัดเลือกมาต้ังแต6ต'น ท้ังนี้ สำนักงาน ก.พ. จะแจ'งรายชื่อผู'ผ6านการคัดเลือกเพ่ือเข'ารับการฝ4กอบรมให'
หน6วยงานต'นสังกัดทราบ และประกาศผลทางเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. https://www.ocsc.go.th/newwave 
ภายในวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต�) 
           ผู'อำนวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



ด่วนที�สุด 

 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

         ๖   กุมภาพันธ�  ๒๕๖๓ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติและหลักเกณฑ�วิธีการในการคัดเลือกผู'เข'ารับการฝ4กอบรมในหลักสูตร 
การพัฒนาผู'นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๕ ประจำป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน  อธิบดีกรมควบคุมโรค 

อ'างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด6วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๑๕ ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 ๒. หนังสือกรมควบคุมโรคท่ี สธ ๐๔๐๖.๖/๔๐๓ ลงวันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ 

สิ่งท่ีส6งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก  
 ๒. หลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให'ส6วนราชการและหน6วยงานต6าง ๆ พิจารณาส6ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดำรงตำแหน6งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ หรือตำแหน6งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท6า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดำรงตำแหน6งเทียบเท6า ซ่ึงเปDนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปDนท่ีประจักษ�ของหน6วยงาน อายุไม6เกิน ๔๕ ป9 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ4กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๕ ประจำป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดรับสมัครระหว6าง
วันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ นั้น 

  บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู'ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับการคัดเลือก
ซ่ึงได'นำส6งเอกสารหลักฐานครบถ'วนไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเง่ือนไขท่ีกำหนดเสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อ
ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ4กอบรมในหลักสูตรดังกล6าวรายละเอียดตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๑  ในการนี้  
ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร6วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล จำนวน ๒ ข้ันตอน ดังนี้  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบภาษาอังกฤษ กำหนดทดสอบในวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ เวลา 
๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. กำหนดลงทะเบียน ณ ห'องประชุม ๑ ชั้น ๙ อาคารสำนักงาน สำนักงาน ก.พ. จังหวัด
นนทบุรี เกณฑ�การคัดเลือก ผู'เข'ารับการคัดเลือกต'องได'คะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ ไม6ต่ำกว6าร'อยละ ๕๐
ของคะแนนเต็มในการทดสอบ จึงจะสามารถเข'ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ต6อไปได' 

กรณี ยกเว�นการทดสอบภาษาอังกฤษ สำหรับผู'สมัครเข'ารับการคัดเลือกท่ีมีผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษของสถาบันการต6างประเทศเทวะวงศ�วโรปการ กระทรวงการต6างประเทศ DIFA TES ท่ีระดับ 
ไม6ต่ำกว6า B1 ในทักษะการอ6าน (Reading) และการฟ̂ง (Listening) หรือ TOEFL ท่ีไม6ต่ำกว6า ๔๒ คะแนน 
(internet–based) หรือ IELTS ท่ีระดับไม6ต่ำกว6า ๔.๕ ท่ีเทียบได'ไม6ต่ำกว6าระดับ B1 ตามเกณฑ�มาตรฐานของ 
CEFR ตาม ท่ี สำนั ก งาน  ก .พ . กำหนด สามารถส6 งผลคะแนน ในรู ป แบบ ไฟล�  PDF ไปยั ง e-mail  
: pornsiri.psed4@gmail.com ภายในวันท่ี ๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ เพ่ือเปDนหลักฐานประกอบการยกเว�น  



 
 
ทดสอบภาษาอังกฤษ โดยผู'สมัครคัดเลือกเขียนรับรองว6า “สำเนาถูกต'อง” พร'อมท้ังลงชื่อ และวันท่ีกำกับไว'ด'วย 
ท้ังนี้ ผลการทดสอบต�องมีอายุไม;เกิน ๒ ป> นับถึงวันปAดรับสมัคร (๒๗  มกราคม  ๒๕๖๓)  

ข้ันตอนท่ี ๒ การประเมินด�วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method)  
ผู'ผ6านการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๑ ตามเกณฑ�ท่ีกำหนด เข'ารับการประเมินซ่ึงมีกำหนดวันเข'ารับการคัดเลือก
ระหว6างวันท่ี ๓ – ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผู'สมัคร ๑ คน เข'ารับการคัดเลือกเพียง 
๑ วัน) เกณฑ�การคัดเลือก ใช'คะแนนประเมินสมรรถนะตามกิจกรรมท่ีกำหนดในข้ันตอนท่ี ๒ โดยนำผล
คะแนนรายบุคคลของผู'เข'ารับการคัดเลือกด'วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – 
ACM) โดยผู'ผ6านเข'ารับการฝ4กอบรม คือ ผู'ท่ีมีผลคะแนนประเมินอยู6ในลำดับท่ี ๑ – ๔๐ 

ท้ังนี้ รายชื่อผู'มีสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจ'งให'
ทราบภายในวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ โดยจะแจ'งผู'สมัครเข'ารับการคัดเลือกทางอีเมลท่ีแจ'งไว'ในระบบ
ลงทะเบียนกลาง 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๒ 

  ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบตามวันเวลาท่ีสำนักงาน ก.พ. กำหนด 
รายละเอียดกำหนดทดสอบภาษาอังกฤษและระเบียบการสอบปรากฏตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๓ และ ๔ ตามลำดับ 
กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม6ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือว6าสละสิทธิ์เข'ารับการ
คัดเลือกมาต้ังแต6ต'น ท้ังนี้ สำนักงาน ก.พ. จะแจ'งรายชื่อผู'ผ6านการคัดเลือกเพ่ือเข'ารับการฝ4กอบรมให'
หน6วยงานต'นสังกัดทราบ และประกาศผลทางเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. https://www.ocsc.go.th/newwave 
ภายในวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต�) 
           ผู'อำนวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



ด่วนที�สุด 

 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

         ๖   กุมภาพันธ�  ๒๕๖๓ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติและหลักเกณฑ�วิธีการในการคัดเลือกผู'เข'ารับการฝ4กอบรมในหลักสูตร 
การพัฒนาผู'นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๕ ประจำป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน  อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

อ'างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด6วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๑๕ ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 ๒. หนังสือกรมโรงงานอุตสาหกรรมด6วนท่ีสุด ท่ี อก ๐๓๑๘/๑๔๒๘ ลงวันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ 

สิ่งท่ีส6งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก  
 ๒. หลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให'ส6วนราชการและหน6วยงานต6าง ๆ พิจารณาส6ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดำรงตำแหน6งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ หรือตำแหน6งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท6า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดำรงตำแหน6งเทียบเท6า ซ่ึงเปDนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปDนท่ีประจักษ�ของหน6วยงาน อายุไม6เกิน ๔๕ ป9 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ4กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๕ ประจำป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดรับสมัครระหว6าง
วันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ นั้น 

  บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู'ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับการคัดเลือก
ซ่ึงได'นำส6งเอกสารหลักฐานครบถ'วนไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเง่ือนไขท่ีกำหนดเสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อ
ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ4กอบรมในหลักสูตรดังกล6าวรายละเอียดตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๑  ในการนี้  
ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร6วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล จำนวน ๒ ข้ันตอน ดังนี้  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบภาษาอังกฤษ กำหนดทดสอบในวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ เวลา 
๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. กำหนดลงทะเบียน ณ ห'องประชุม ๑ ชั้น ๙ อาคารสำนักงาน สำนักงาน ก.พ. จังหวัด
นนทบุรี เกณฑ�การคัดเลือก ผู'เข'ารับการคัดเลือกต'องได'คะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ ไม6ต่ำกว6าร'อยละ ๕๐
ของคะแนนเต็มในการทดสอบ จึงจะสามารถเข'ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ต6อไปได' 

กรณี ยกเว�นการทดสอบภาษาอังกฤษ สำหรับผู'สมัครเข'ารับการคัดเลือกท่ีมีผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษของสถาบันการต6างประเทศเทวะวงศ�วโรปการ กระทรวงการต6างประเทศ DIFA TES ท่ีระดับ 
ไม6ต่ำกว6า B1 ในทักษะการอ6าน (Reading) และการฟ̂ง (Listening) หรือ TOEFL ท่ีไม6ต่ำกว6า ๔๒ คะแนน 
(internet–based) หรือ IELTS ท่ีระดับไม6ต่ำกว6า ๔.๕ ท่ีเทียบได'ไม6ต่ำกว6าระดับ B1 ตามเกณฑ�มาตรฐานของ 
CEFR ตาม ท่ี สำนั ก งาน  ก .พ . กำหนด สามารถส6 งผลคะแนน ในรู ป แบบ ไฟล�  PDF ไปยั ง e-mail  
: pornsiri.psed4@gmail.com ภายในวันท่ี ๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ เพ่ือเปDนหลักฐานประกอบการยกเว�น  



 
 
ทดสอบภาษาอังกฤษ โดยผู'สมัครคัดเลือกเขียนรับรองว6า “สำเนาถูกต'อง” พร'อมท้ังลงชื่อ และวันท่ีกำกับไว'ด'วย 
ท้ังนี้ ผลการทดสอบต�องมีอายุไม;เกิน ๒ ป> นับถึงวันปAดรับสมัคร (๒๗  มกราคม  ๒๕๖๓)  

ข้ันตอนท่ี ๒ การประเมินด�วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method)  
ผู'ผ6านการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๑ ตามเกณฑ�ท่ีกำหนด เข'ารับการประเมินซ่ึงมีกำหนดวันเข'ารับการคัดเลือก
ระหว6างวันท่ี ๓ – ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผู'สมัคร ๑ คน เข'ารับการคัดเลือกเพียง 
๑ วัน) เกณฑ�การคัดเลือก ใช'คะแนนประเมินสมรรถนะตามกิจกรรมท่ีกำหนดในข้ันตอนท่ี ๒ โดยนำผล
คะแนนรายบุคคลของผู'เข'ารับการคัดเลือกด'วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – 
ACM) โดยผู'ผ6านเข'ารับการฝ4กอบรม คือ ผู'ท่ีมีผลคะแนนประเมินอยู6ในลำดับท่ี ๑ – ๔๐ 

ท้ังนี้ รายชื่อผู'มีสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจ'งให'
ทราบภายในวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ โดยจะแจ'งผู'สมัครเข'ารับการคัดเลือกทางอีเมลท่ีแจ'งไว'ในระบบ
ลงทะเบียนกลาง 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๒ 

  ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบตามวันเวลาท่ีสำนักงาน ก.พ. กำหนด 
รายละเอียดกำหนดทดสอบภาษาอังกฤษและระเบียบการสอบปรากฏตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๓ และ ๔ ตามลำดับ 
กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม6ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือว6าสละสิทธิ์เข'ารับการ
คัดเลือกมาต้ังแต6ต'น ท้ังนี้ สำนักงาน ก.พ. จะแจ'งรายชื่อผู'ผ6านการคัดเลือกเพ่ือเข'ารับการฝ4กอบรมให'
หน6วยงานต'นสังกัดทราบ และประกาศผลทางเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. https://www.ocsc.go.th/newwave 
ภายในวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต�) 
           ผู'อำนวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



ด่วนที�สุด 

 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

         ๖   กุมภาพันธ�  ๒๕๖๓ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติและหลักเกณฑ�วิธีการในการคัดเลือกผู'เข'ารับการฝ4กอบรมในหลักสูตร 
การพัฒนาผู'นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๕ ประจำป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน  ผู'อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห6งชาติ 

อ'างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด6วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๑๕ ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 ๒. หนังสือสำนักงานพระพุทธศาสนาแห6งชาติท่ี พศ ๐๐๐๑/๐๐๙๖๗ ลงวันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ 

สิ่งท่ีส6งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก  
 ๒. หลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให'ส6วนราชการและหน6วยงานต6าง ๆ พิจารณาส6ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดำรงตำแหน6งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ หรือตำแหน6งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท6า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดำรงตำแหน6งเทียบเท6า ซ่ึงเปDนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปDนท่ีประจักษ�ของหน6วยงาน อายุไม6เกิน ๔๕ ป9 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ4กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๕ ประจำป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดรับสมัครระหว6าง
วันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ นั้น 

  บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู'ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับการคัดเลือก
ซ่ึงได'นำส6งเอกสารหลักฐานครบถ'วนไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเง่ือนไขท่ีกำหนดเสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อ
ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ4กอบรมในหลักสูตรดังกล6าวรายละเอียดตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๑  ในการนี้  
ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร6วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล จำนวน ๒ ข้ันตอน ดังนี้  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบภาษาอังกฤษ กำหนดทดสอบในวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ เวลา 
๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. กำหนดลงทะเบียน ณ ห'องประชุม ๑ ชั้น ๙ อาคารสำนักงาน สำนักงาน ก.พ. จังหวัด
นนทบุรี เกณฑ�การคัดเลือก ผู'เข'ารับการคัดเลือกต'องได'คะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ ไม6ต่ำกว6าร'อยละ ๕๐
ของคะแนนเต็มในการทดสอบ จึงจะสามารถเข'ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ต6อไปได' 

กรณี ยกเว�นการทดสอบภาษาอังกฤษ สำหรับผู'สมัครเข'ารับการคัดเลือกท่ีมีผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษของสถาบันการต6างประเทศเทวะวงศ�วโรปการ กระทรวงการต6างประเทศ DIFA TES ท่ีระดับ 
ไม6ต่ำกว6า B1 ในทักษะการอ6าน (Reading) และการฟ̂ง (Listening) หรือ TOEFL ท่ีไม6ต่ำกว6า ๔๒ คะแนน 
(internet–based) หรือ IELTS ท่ีระดับไม6ต่ำกว6า ๔.๕ ท่ีเทียบได'ไม6ต่ำกว6าระดับ B1 ตามเกณฑ�มาตรฐานของ 
CEFR ตาม ท่ี สำนั ก งาน  ก .พ . กำหนด สามารถส6 งผลคะแนน ในรู ป แบบ ไฟล�  PDF ไปยั ง e-mail  
: pornsiri.psed4@gmail.com ภายในวันท่ี ๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ เพ่ือเปDนหลักฐานประกอบการยกเว�น  



 
 
ทดสอบภาษาอังกฤษ โดยผู'สมัครคัดเลือกเขียนรับรองว6า “สำเนาถูกต'อง” พร'อมท้ังลงชื่อ และวันท่ีกำกับไว'ด'วย 
ท้ังนี้ ผลการทดสอบต�องมีอายุไม;เกิน ๒ ป> นับถึงวันปAดรับสมัคร (๒๗  มกราคม  ๒๕๖๓)  

ข้ันตอนท่ี ๒ การประเมินด�วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method)  
ผู'ผ6านการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๑ ตามเกณฑ�ท่ีกำหนด เข'ารับการประเมินซ่ึงมีกำหนดวันเข'ารับการคัดเลือก
ระหว6างวันท่ี ๓ – ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผู'สมัคร ๑ คน เข'ารับการคัดเลือกเพียง 
๑ วัน) เกณฑ�การคัดเลือก ใช'คะแนนประเมินสมรรถนะตามกิจกรรมท่ีกำหนดในข้ันตอนท่ี ๒ โดยนำผล
คะแนนรายบุคคลของผู'เข'ารับการคัดเลือกด'วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – 
ACM) โดยผู'ผ6านเข'ารับการฝ4กอบรม คือ ผู'ท่ีมีผลคะแนนประเมินอยู6ในลำดับท่ี ๑ – ๔๐ 

ท้ังนี้ รายชื่อผู'มีสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจ'งให'
ทราบภายในวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ โดยจะแจ'งผู'สมัครเข'ารับการคัดเลือกทางอีเมลท่ีแจ'งไว'ในระบบ
ลงทะเบียนกลาง 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๒ 

  ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบตามวันเวลาท่ีสำนักงาน ก.พ. กำหนด 
รายละเอียดกำหนดทดสอบภาษาอังกฤษและระเบียบการสอบปรากฏตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๓ และ ๔ ตามลำดับ 
กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม6ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือว6าสละสิทธิ์เข'ารับการ
คัดเลือกมาต้ังแต6ต'น ท้ังนี้ สำนักงาน ก.พ. จะแจ'งรายชื่อผู'ผ6านการคัดเลือกเพ่ือเข'ารับการฝ4กอบรมให'
หน6วยงานต'นสังกัดทราบ และประกาศผลทางเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. https://www.ocsc.go.th/newwave 
ภายในวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต�) 
           ผู'อำนวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



ด่วนที�สุด 

 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

         ๖   กุมภาพันธ�  ๒๕๖๓ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติและหลักเกณฑ�วิธีการในการคัดเลือกผู'เข'ารับการฝ4กอบรมในหลักสูตร 
การพัฒนาผู'นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๕ ประจำป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน  ผู'ว6าการตรวจเงินแผ6นดิน 

อ'างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด6วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๑๕ ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 ๒. หนังสือสำนักงานตรวจเงินแผ6นดินท่ี ตผ ๐๐๑๖/๐๐๙๘ ลงวันท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ 

สิ่งท่ีส6งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก  
 ๒. หลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให'ส6วนราชการและหน6วยงานต6าง ๆ พิจารณาส6ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดำรงตำแหน6งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ หรือตำแหน6งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท6า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดำรงตำแหน6งเทียบเท6า ซ่ึงเปDนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปDนท่ีประจักษ�ของหน6วยงาน อายุไม6เกิน ๔๕ ป9 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ4กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๕ ประจำป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดรับสมัครระหว6าง
วันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ นั้น 

  บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู'ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับการคัดเลือก
ซ่ึงได'นำส6งเอกสารหลักฐานครบถ'วนไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเง่ือนไขท่ีกำหนดเสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อ
ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ4กอบรมในหลักสูตรดังกล6าวรายละเอียดตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๑  ในการนี้  
ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร6วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล จำนวน ๒ ข้ันตอน ดังนี้  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบภาษาอังกฤษ กำหนดทดสอบในวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ เวลา 
๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. กำหนดลงทะเบียน ณ ห'องประชุม ๑ ชั้น ๙ อาคารสำนักงาน สำนักงาน ก.พ. จังหวัด
นนทบุรี เกณฑ�การคัดเลือก ผู'เข'ารับการคัดเลือกต'องได'คะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ ไม6ต่ำกว6าร'อยละ ๕๐
ของคะแนนเต็มในการทดสอบ จึงจะสามารถเข'ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ต6อไปได' 

กรณี ยกเว�นการทดสอบภาษาอังกฤษ สำหรับผู'สมัครเข'ารับการคัดเลือกท่ีมีผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษของสถาบันการต6างประเทศเทวะวงศ�วโรปการ กระทรวงการต6างประเทศ DIFA TES ท่ีระดับ 
ไม6ต่ำกว6า B1 ในทักษะการอ6าน (Reading) และการฟ̂ง (Listening) หรือ TOEFL ท่ีไม6ต่ำกว6า ๔๒ คะแนน 
(internet–based) หรือ IELTS ท่ีระดับไม6ต่ำกว6า ๔.๕ ท่ีเทียบได'ไม6ต่ำกว6าระดับ B1 ตามเกณฑ�มาตรฐานของ 
CEFR ตาม ท่ี สำนั ก งาน  ก .พ . กำหนด สามารถส6 งผลคะแนน ในรู ป แบบ ไฟล�  PDF ไปยั ง e-mail  
: pornsiri.psed4@gmail.com ภายในวันท่ี ๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ เพ่ือเปDนหลักฐานประกอบการยกเว�น  



 
 
ทดสอบภาษาอังกฤษ โดยผู'สมัครคัดเลือกเขียนรับรองว6า “สำเนาถูกต'อง” พร'อมท้ังลงชื่อ และวันท่ีกำกับไว'ด'วย 
ท้ังนี้ ผลการทดสอบต�องมีอายุไม;เกิน ๒ ป> นับถึงวันปAดรับสมัคร (๒๗  มกราคม  ๒๕๖๓)  

ข้ันตอนท่ี ๒ การประเมินด�วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method)  
ผู'ผ6านการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๑ ตามเกณฑ�ท่ีกำหนด เข'ารับการประเมินซ่ึงมีกำหนดวันเข'ารับการคัดเลือก
ระหว6างวันท่ี ๓ – ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผู'สมัคร ๑ คน เข'ารับการคัดเลือกเพียง 
๑ วัน) เกณฑ�การคัดเลือก ใช'คะแนนประเมินสมรรถนะตามกิจกรรมท่ีกำหนดในข้ันตอนท่ี ๒ โดยนำผล
คะแนนรายบุคคลของผู'เข'ารับการคัดเลือกด'วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – 
ACM) โดยผู'ผ6านเข'ารับการฝ4กอบรม คือ ผู'ท่ีมีผลคะแนนประเมินอยู6ในลำดับท่ี ๑ – ๔๐ 

ท้ังนี้ รายชื่อผู'มีสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจ'งให'
ทราบภายในวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ โดยจะแจ'งผู'สมัครเข'ารับการคัดเลือกทางอีเมลท่ีแจ'งไว'ในระบบ
ลงทะเบียนกลาง 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๒ 

  ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบตามวันเวลาท่ีสำนักงาน ก.พ. กำหนด 
รายละเอียดกำหนดทดสอบภาษาอังกฤษและระเบียบการสอบปรากฏตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๓ และ ๔ ตามลำดับ 
กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม6ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือว6าสละสิทธิ์เข'ารับการ
คัดเลือกมาต้ังแต6ต'น ท้ังนี้ สำนักงาน ก.พ. จะแจ'งรายชื่อผู'ผ6านการคัดเลือกเพ่ือเข'ารับการฝ4กอบรมให'
หน6วยงานต'นสังกัดทราบ และประกาศผลทางเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. https://www.ocsc.go.th/newwave 
ภายในวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต�) 
           ผู'อำนวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



ด่วนที�สุด 

 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

         ๖   กุมภาพันธ�  ๒๕๖๓ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติและหลักเกณฑ�วิธีการในการคัดเลือกผู'เข'ารับการฝ4กอบรมในหลักสูตร 
การพัฒนาผู'นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๕ ประจำป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน  เลขาธิการคณะกรรมการปuองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

อ'างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด6วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๑๕ ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 ๒. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการปuองกันและปราบปรามการฟอกเงินท่ี ปง ๐๐๐๙.๕/๔๒๗  

               ลงวันท่ี ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ 

สิ่งท่ีส6งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก  
 ๒. หลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให'ส6วนราชการและหน6วยงานต6าง ๆ พิจารณาส6ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดำรงตำแหน6งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ หรือตำแหน6งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท6า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดำรงตำแหน6งเทียบเท6า ซ่ึงเปDนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปDนท่ีประจักษ�ของหน6วยงาน อายุไม6เกิน ๔๕ ป9 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ4กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๕ ประจำป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดรับสมัครระหว6าง
วันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ นั้น 

  บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู'ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับการคัดเลือก
ซ่ึงได'นำส6งเอกสารหลักฐานครบถ'วนไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเง่ือนไขท่ีกำหนดเสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อ
ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ4กอบรมในหลักสูตรดังกล6าวรายละเอียดตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๑  ในการนี้  
ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร6วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล จำนวน ๒ ข้ันตอน ดังนี้  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบภาษาอังกฤษ กำหนดทดสอบในวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ เวลา 
๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. กำหนดลงทะเบียน ณ ห'องประชุม ๑ ชั้น ๙ อาคารสำนักงาน สำนักงาน ก.พ. จังหวัด
นนทบุรี เกณฑ�การคัดเลือก ผู'เข'ารับการคัดเลือกต'องได'คะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ ไม6ต่ำกว6าร'อยละ ๕๐
ของคะแนนเต็มในการทดสอบ จึงจะสามารถเข'ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ต6อไปได' 

กรณี ยกเว�นการทดสอบภาษาอังกฤษ สำหรับผู'สมัครเข'ารับการคัดเลือกท่ีมีผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษของสถาบันการต6างประเทศเทวะวงศ�วโรปการ กระทรวงการต6างประเทศ DIFA TES ท่ีระดับ 
ไม6ต่ำกว6า B1 ในทักษะการอ6าน (Reading) และการฟ̂ง (Listening) หรือ TOEFL ท่ีไม6ต่ำกว6า ๔๒ คะแนน 
(internet–based) หรือ IELTS ท่ีระดับไม6ต่ำกว6า ๔.๕ ท่ีเทียบได'ไม6ต่ำกว6าระดับ B1 ตามเกณฑ�มาตรฐานของ 
CEFR ตาม ท่ี สำนั ก งาน  ก .พ . กำหนด สามารถส6 งผลคะแนน ในรู ป แบบ ไฟล�  PDF ไปยั ง e-mail  
: pornsiri.psed4@gmail.com ภายในวันท่ี ๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ เพ่ือเปDนหลักฐานประกอบการยกเว�น  



 
 
ทดสอบภาษาอังกฤษ โดยผู'สมัครคัดเลือกเขียนรับรองว6า “สำเนาถูกต'อง” พร'อมท้ังลงชื่อ และวันท่ีกำกับไว'ด'วย 
ท้ังนี้ ผลการทดสอบต�องมีอายุไม;เกิน ๒ ป> นับถึงวันปAดรับสมัคร (๒๗  มกราคม  ๒๕๖๓)  

ข้ันตอนท่ี ๒ การประเมินด�วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method)  
ผู'ผ6านการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๑ ตามเกณฑ�ท่ีกำหนด เข'ารับการประเมินซ่ึงมีกำหนดวันเข'ารับการคัดเลือก
ระหว6างวันท่ี ๓ – ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผู'สมัคร ๑ คน เข'ารับการคัดเลือกเพียง 
๑ วัน) เกณฑ�การคัดเลือก ใช'คะแนนประเมินสมรรถนะตามกิจกรรมท่ีกำหนดในข้ันตอนท่ี ๒ โดยนำผล
คะแนนรายบุคคลของผู'เข'ารับการคัดเลือกด'วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – 
ACM) โดยผู'ผ6านเข'ารับการฝ4กอบรม คือ ผู'ท่ีมีผลคะแนนประเมินอยู6ในลำดับท่ี ๑ – ๔๐ 

ท้ังนี้ รายชื่อผู'มีสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจ'งให'
ทราบภายในวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ โดยจะแจ'งผู'สมัครเข'ารับการคัดเลือกทางอีเมลท่ีแจ'งไว'ในระบบ
ลงทะเบียนกลาง 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๒ 

  ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบตามวันเวลาท่ีสำนักงาน ก.พ. กำหนด 
รายละเอียดกำหนดทดสอบภาษาอังกฤษและระเบียบการสอบปรากฏตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๓ และ ๔ ตามลำดับ 
กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม6ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือว6าสละสิทธิ์เข'ารับการ
คัดเลือกมาต้ังแต6ต'น ท้ังนี้ สำนักงาน ก.พ. จะแจ'งรายชื่อผู'ผ6านการคัดเลือกเพ่ือเข'ารับการฝ4กอบรมให'
หน6วยงานต'นสังกัดทราบ และประกาศผลทางเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. https://www.ocsc.go.th/newwave 
ภายในวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต�) 
           ผู'อำนวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



ด่วนที�สุด 

 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

         ๖   กุมภาพันธ�  ๒๕๖๓ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติและหลักเกณฑ�วิธีการในการคัดเลือกผู'เข'ารับการฝ4กอบรมในหลักสูตร 
การพัฒนาผู'นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๕ ประจำป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน  เลขาธิการสภาผู'แทนราษฎร 

อ'างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด6วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๑๕ ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 ๒. หนังสือสำนักงานเลขาธิการสภาผู'แทนราษฎรท่ี สผ ๐๐๐๐๔/๙๐๕ ลงวันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ 

สิ่งท่ีส6งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก  
 ๒. หลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให'ส6วนราชการและหน6วยงานต6าง ๆ พิจารณาส6ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดำรงตำแหน6งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ หรือตำแหน6งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท6า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดำรงตำแหน6งเทียบเท6า ซ่ึงเปDนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปDนท่ีประจักษ�ของหน6วยงาน อายุไม6เกิน ๔๕ ป9 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ4กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๕ ประจำป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดรับสมัครระหว6าง
วันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ นั้น 

  บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู'ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับการคัดเลือก
ซ่ึงได'นำส6งเอกสารหลักฐานครบถ'วนไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเง่ือนไขท่ีกำหนดเสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อ
ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ4กอบรมในหลักสูตรดังกล6าวรายละเอียดตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๑  ในการนี้  
ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร6วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล จำนวน ๒ ข้ันตอน ดังนี้  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบภาษาอังกฤษ กำหนดทดสอบในวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ เวลา 
๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. กำหนดลงทะเบียน ณ ห'องประชุม ๑ ชั้น ๙ อาคารสำนักงาน สำนักงาน ก.พ. จังหวัด
นนทบุรี เกณฑ�การคัดเลือก ผู'เข'ารับการคัดเลือกต'องได'คะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ ไม6ต่ำกว6าร'อยละ ๕๐
ของคะแนนเต็มในการทดสอบ จึงจะสามารถเข'ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ต6อไปได' 

กรณี ยกเว�นการทดสอบภาษาอังกฤษ สำหรับผู'สมัครเข'ารับการคัดเลือกท่ีมีผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษของสถาบันการต6างประเทศเทวะวงศ�วโรปการ กระทรวงการต6างประเทศ DIFA TES ท่ีระดับ 
ไม6ต่ำกว6า B1 ในทักษะการอ6าน (Reading) และการฟ̂ง (Listening) หรือ TOEFL ท่ีไม6ต่ำกว6า ๔๒ คะแนน 
(internet–based) หรือ IELTS ท่ีระดับไม6ต่ำกว6า ๔.๕ ท่ีเทียบได'ไม6ต่ำกว6าระดับ B1 ตามเกณฑ�มาตรฐานของ 
CEFR ตาม ท่ี สำนั ก งาน  ก .พ . กำหนด สามารถส6 งผลคะแนน ในรู ป แบบ ไฟล�  PDF ไปยั ง e-mail  
: pornsiri.psed4@gmail.com ภายในวันท่ี ๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ เพ่ือเปDนหลักฐานประกอบการยกเว�น  



 
 
ทดสอบภาษาอังกฤษ โดยผู'สมัครคัดเลือกเขียนรับรองว6า “สำเนาถูกต'อง” พร'อมท้ังลงชื่อ และวันท่ีกำกับไว'ด'วย 
ท้ังนี้ ผลการทดสอบต�องมีอายุไม;เกิน ๒ ป> นับถึงวันปAดรับสมัคร (๒๗  มกราคม  ๒๕๖๓)  

ข้ันตอนท่ี ๒ การประเมินด�วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method)  
ผู'ผ6านการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๑ ตามเกณฑ�ท่ีกำหนด เข'ารับการประเมินซ่ึงมีกำหนดวันเข'ารับการคัดเลือก
ระหว6างวันท่ี ๓ – ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผู'สมัคร ๑ คน เข'ารับการคัดเลือกเพียง 
๑ วัน) เกณฑ�การคัดเลือก ใช'คะแนนประเมินสมรรถนะตามกิจกรรมท่ีกำหนดในข้ันตอนท่ี ๒ โดยนำผล
คะแนนรายบุคคลของผู'เข'ารับการคัดเลือกด'วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – 
ACM) โดยผู'ผ6านเข'ารับการฝ4กอบรม คือ ผู'ท่ีมีผลคะแนนประเมินอยู6ในลำดับท่ี ๑ – ๔๐ 

ท้ังนี้ รายชื่อผู'มีสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจ'งให'
ทราบภายในวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ โดยจะแจ'งผู'สมัครเข'ารับการคัดเลือกทางอีเมลท่ีแจ'งไว'ในระบบ
ลงทะเบียนกลาง 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๒ 

  ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบตามวันเวลาท่ีสำนักงาน ก.พ. กำหนด 
รายละเอียดกำหนดทดสอบภาษาอังกฤษและระเบียบการสอบปรากฏตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๓ และ ๔ ตามลำดับ 
กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม6ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือว6าสละสิทธิ์เข'ารับการ
คัดเลือกมาต้ังแต6ต'น ท้ังนี้ สำนักงาน ก.พ. จะแจ'งรายชื่อผู'ผ6านการคัดเลือกเพ่ือเข'ารับการฝ4กอบรมให'
หน6วยงานต'นสังกัดทราบ และประกาศผลทางเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. https://www.ocsc.go.th/newwave 
ภายในวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต�) 
           ผู'อำนวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



ด่วนที�สุด 

 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

         ๖   กุมภาพันธ�  ๒๕๖๓ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติและหลักเกณฑ�วิธีการในการคัดเลือกผู'เข'ารับการฝ4กอบรมในหลักสูตร 
การพัฒนาผู'นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๕ ประจำป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน  เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง 

อ'างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด6วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๑๕ ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 ๒. หนังสือสำนักงานศาลปกครองท่ี ศป ๐๐๒๗/๒๗๐ ลงวันท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ 

สิ่งท่ีส6งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก  
 ๒. หลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให'ส6วนราชการและหน6วยงานต6าง ๆ พิจารณาส6ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดำรงตำแหน6งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ หรือตำแหน6งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท6า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดำรงตำแหน6งเทียบเท6า ซ่ึงเปDนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปDนท่ีประจักษ�ของหน6วยงาน อายุไม6เกิน ๔๕ ป9 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ4กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๕ ประจำป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดรับสมัครระหว6าง
วันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ นั้น 

  บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู'ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับการคัดเลือก
ซ่ึงได'นำส6งเอกสารหลักฐานครบถ'วนไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเง่ือนไขท่ีกำหนดเสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อ
ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ4กอบรมในหลักสูตรดังกล6าวรายละเอียดตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๑  ในการนี้  
ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร6วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล จำนวน ๒ ข้ันตอน ดังนี้  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบภาษาอังกฤษ กำหนดทดสอบในวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ เวลา 
๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. กำหนดลงทะเบียน ณ ห'องประชุม ๑ ชั้น ๙ อาคารสำนักงาน สำนักงาน ก.พ. จังหวัด
นนทบุรี เกณฑ�การคัดเลือก ผู'เข'ารับการคัดเลือกต'องได'คะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ ไม6ต่ำกว6าร'อยละ ๕๐
ของคะแนนเต็มในการทดสอบ จึงจะสามารถเข'ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ต6อไปได' 

กรณี ยกเว�นการทดสอบภาษาอังกฤษ สำหรับผู'สมัครเข'ารับการคัดเลือกท่ีมีผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษของสถาบันการต6างประเทศเทวะวงศ�วโรปการ กระทรวงการต6างประเทศ DIFA TES ท่ีระดับ 
ไม6ต่ำกว6า B1 ในทักษะการอ6าน (Reading) และการฟ̂ง (Listening) หรือ TOEFL ท่ีไม6ต่ำกว6า ๔๒ คะแนน 
(internet–based) หรือ IELTS ท่ีระดับไม6ต่ำกว6า ๔.๕ ท่ีเทียบได'ไม6ต่ำกว6าระดับ B1 ตามเกณฑ�มาตรฐานของ 
CEFR ตาม ท่ี สำนั ก งาน  ก .พ . กำหนด สามารถส6 งผลคะแนน ในรู ป แบบ ไฟล�  PDF ไปยั ง e-mail  
: pornsiri.psed4@gmail.com ภายในวันท่ี ๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ เพ่ือเปDนหลักฐานประกอบการยกเว�น  



 
 
ทดสอบภาษาอังกฤษ โดยผู'สมัครคัดเลือกเขียนรับรองว6า “สำเนาถูกต'อง” พร'อมท้ังลงชื่อ และวันท่ีกำกับไว'ด'วย 
ท้ังนี้ ผลการทดสอบต�องมีอายุไม;เกิน ๒ ป> นับถึงวันปAดรับสมัคร (๒๗  มกราคม  ๒๕๖๓)  

ข้ันตอนท่ี ๒ การประเมินด�วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method)  
ผู'ผ6านการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๑ ตามเกณฑ�ท่ีกำหนด เข'ารับการประเมินซ่ึงมีกำหนดวันเข'ารับการคัดเลือก
ระหว6างวันท่ี ๓ – ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผู'สมัคร ๑ คน เข'ารับการคัดเลือกเพียง 
๑ วัน) เกณฑ�การคัดเลือก ใช'คะแนนประเมินสมรรถนะตามกิจกรรมท่ีกำหนดในข้ันตอนท่ี ๒ โดยนำผล
คะแนนรายบุคคลของผู'เข'ารับการคัดเลือกด'วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – 
ACM) โดยผู'ผ6านเข'ารับการฝ4กอบรม คือ ผู'ท่ีมีผลคะแนนประเมินอยู6ในลำดับท่ี ๑ – ๔๐ 

ท้ังนี้ รายชื่อผู'มีสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจ'งให'
ทราบภายในวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ โดยจะแจ'งผู'สมัครเข'ารับการคัดเลือกทางอีเมลท่ีแจ'งไว'ในระบบ
ลงทะเบียนกลาง 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๒ 

  ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบตามวันเวลาท่ีสำนักงาน ก.พ. กำหนด 
รายละเอียดกำหนดทดสอบภาษาอังกฤษและระเบียบการสอบปรากฏตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๓ และ ๔ ตามลำดับ 
กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม6ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือว6าสละสิทธิ์เข'ารับการ
คัดเลือกมาต้ังแต6ต'น ท้ังนี้ สำนักงาน ก.พ. จะแจ'งรายชื่อผู'ผ6านการคัดเลือกเพ่ือเข'ารับการฝ4กอบรมให'
หน6วยงานต'นสังกัดทราบ และประกาศผลทางเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. https://www.ocsc.go.th/newwave 
ภายในวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต�) 
           ผู'อำนวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



ด่วนที�สุด 

 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

         ๖   กุมภาพันธ�  ๒๕๖๓ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติและหลักเกณฑ�วิธีการในการคัดเลือกผู'เข'ารับการฝ4กอบรมในหลักสูตร 
การพัฒนาผู'นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๕ ประจำป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน  เลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� 

อ'างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด6วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๑๕ ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 ๒. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� ลงวันท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ 

สิ่งท่ีส6งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก  
 ๒. หลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให'ส6วนราชการและหน6วยงานต6าง ๆ พิจารณาส6ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดำรงตำแหน6งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ หรือตำแหน6งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท6า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดำรงตำแหน6งเทียบเท6า ซ่ึงเปDนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปDนท่ีประจักษ�ของหน6วยงาน อายุไม6เกิน ๔๕ ป9 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ4กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๕ ประจำป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดรับสมัครระหว6าง
วันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ นั้น 

  บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู'ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับการคัดเลือก
ซ่ึงได'นำส6งเอกสารหลักฐานครบถ'วนไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเง่ือนไขท่ีกำหนดเสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อ
ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ4กอบรมในหลักสูตรดังกล6าวรายละเอียดตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๑  ในการนี้  
ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร6วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล จำนวน ๒ ข้ันตอน ดังนี้  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบภาษาอังกฤษ กำหนดทดสอบในวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ เวลา 
๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. กำหนดลงทะเบียน ณ ห'องประชุม ๑ ชั้น ๙ อาคารสำนักงาน สำนักงาน ก.พ. จังหวัด
นนทบุรี เกณฑ�การคัดเลือก ผู'เข'ารับการคัดเลือกต'องได'คะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ ไม6ต่ำกว6าร'อยละ ๕๐
ของคะแนนเต็มในการทดสอบ จึงจะสามารถเข'ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ต6อไปได' 

กรณี ยกเว�นการทดสอบภาษาอังกฤษ สำหรับผู'สมัครเข'ารับการคัดเลือกท่ีมีผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษของสถาบันการต6างประเทศเทวะวงศ�วโรปการ กระทรวงการต6างประเทศ DIFA TES ท่ีระดับ 
ไม6ต่ำกว6า B1 ในทักษะการอ6าน (Reading) และการฟ̂ง (Listening) หรือ TOEFL ท่ีไม6ต่ำกว6า ๔๒ คะแนน 
(internet–based) หรือ IELTS ท่ีระดับไม6ต่ำกว6า ๔.๕ ท่ีเทียบได'ไม6ต่ำกว6าระดับ B1 ตามเกณฑ�มาตรฐานของ 
CEFR ตาม ท่ี สำนั ก งาน  ก .พ . กำหนด สามารถส6 งผลคะแนน ในรู ป แบบ ไฟล�  PDF ไปยั ง e-mail  
: pornsiri.psed4@gmail.com ภายในวันท่ี ๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ เพ่ือเปDนหลักฐานประกอบการยกเว�น  



 
 
ทดสอบภาษาอังกฤษ โดยผู'สมัครคัดเลือกเขียนรับรองว6า “สำเนาถูกต'อง” พร'อมท้ังลงชื่อ และวันท่ีกำกับไว'ด'วย 
ท้ังนี้ ผลการทดสอบต�องมีอายุไม;เกิน ๒ ป> นับถึงวันปAดรับสมัคร (๒๗  มกราคม  ๒๕๖๓)  

ข้ันตอนท่ี ๒ การประเมินด�วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method)  
ผู'ผ6านการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๑ ตามเกณฑ�ท่ีกำหนด เข'ารับการประเมินซ่ึงมีกำหนดวันเข'ารับการคัดเลือก
ระหว6างวันท่ี ๓ – ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผู'สมัคร ๑ คน เข'ารับการคัดเลือกเพียง 
๑ วัน) เกณฑ�การคัดเลือก ใช'คะแนนประเมินสมรรถนะตามกิจกรรมท่ีกำหนดในข้ันตอนท่ี ๒ โดยนำผล
คะแนนรายบุคคลของผู'เข'ารับการคัดเลือกด'วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – 
ACM) โดยผู'ผ6านเข'ารับการฝ4กอบรม คือ ผู'ท่ีมีผลคะแนนประเมินอยู6ในลำดับท่ี ๑ – ๔๐ 

ท้ังนี้ รายชื่อผู'มีสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจ'งให'
ทราบภายในวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ โดยจะแจ'งผู'สมัครเข'ารับการคัดเลือกทางอีเมลท่ีแจ'งไว'ในระบบ
ลงทะเบียนกลาง 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๒ 

  ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบตามวันเวลาท่ีสำนักงาน ก.พ. กำหนด 
รายละเอียดกำหนดทดสอบภาษาอังกฤษและระเบียบการสอบปรากฏตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๓ และ ๔ ตามลำดับ 
กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม6ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือว6าสละสิทธิ์เข'ารับการ
คัดเลือกมาต้ังแต6ต'น ท้ังนี้ สำนักงาน ก.พ. จะแจ'งรายชื่อผู'ผ6านการคัดเลือกเพ่ือเข'ารับการฝ4กอบรมให'
หน6วยงานต'นสังกัดทราบ และประกาศผลทางเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. https://www.ocsc.go.th/newwave 
ภายในวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต�) 
           ผู'อำนวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



ด่วนที�สุด 

 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

         ๖   กุมภาพันธ�  ๒๕๖๓ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติและหลักเกณฑ�วิธีการในการคัดเลือกผู'เข'ารับการฝ4กอบรมในหลักสูตร 
การพัฒนาผู'นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๕ ประจำป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน  ผู'ว6าการธนาคารแห6งประเทศไทย 

อ'างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด6วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๑๕ ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 ๒. หนังสือธนาคารแห6งประเทศไทยท่ี สพบ.(๐๒)๓/๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ 

สิ่งท่ีส6งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก  
 ๒. หลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให'ส6วนราชการและหน6วยงานต6าง ๆ พิจารณาส6ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดำรงตำแหน6งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ หรือตำแหน6งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท6า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดำรงตำแหน6งเทียบเท6า ซ่ึงเปDนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปDนท่ีประจักษ�ของหน6วยงาน อายุไม6เกิน ๔๕ ป9 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ4กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๕ ประจำป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดรับสมัครระหว6าง
วันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ นั้น 

  บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู'ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับการคัดเลือก
ซ่ึงได'นำส6งเอกสารหลักฐานครบถ'วนไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเง่ือนไขท่ีกำหนดเสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อ
ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ4กอบรมในหลักสูตรดังกล6าวรายละเอียดตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๑  ในการนี้  
ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร6วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล จำนวน ๒ ข้ันตอน ดังนี้  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบภาษาอังกฤษ กำหนดทดสอบในวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ เวลา 
๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. กำหนดลงทะเบียน ณ ห'องประชุม ๑ ชั้น ๙ อาคารสำนักงาน สำนักงาน ก.พ. จังหวัด
นนทบุรี เกณฑ�การคัดเลือก ผู'เข'ารับการคัดเลือกต'องได'คะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ ไม6ต่ำกว6าร'อยละ ๕๐
ของคะแนนเต็มในการทดสอบ จึงจะสามารถเข'ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ต6อไปได' 

กรณี ยกเว�นการทดสอบภาษาอังกฤษ สำหรับผู'สมัครเข'ารับการคัดเลือกท่ีมีผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษของสถาบันการต6างประเทศเทวะวงศ�วโรปการ กระทรวงการต6างประเทศ DIFA TES ท่ีระดับ 
ไม6ต่ำกว6า B1 ในทักษะการอ6าน (Reading) และการฟ̂ง (Listening) หรือ TOEFL ท่ีไม6ต่ำกว6า ๔๒ คะแนน 
(internet–based) หรือ IELTS ท่ีระดับไม6ต่ำกว6า ๔.๕ ท่ีเทียบได'ไม6ต่ำกว6าระดับ B1 ตามเกณฑ�มาตรฐานของ 
CEFR ตาม ท่ี สำนั ก งาน  ก .พ . กำหนด สามารถส6 งผลคะแนน ในรู ป แบบ ไฟล�  PDF ไปยั ง e-mail  
: pornsiri.psed4@gmail.com ภายในวันท่ี ๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ เพ่ือเปDนหลักฐานประกอบการยกเว�น  



 
 
ทดสอบภาษาอังกฤษ โดยผู'สมัครคัดเลือกเขียนรับรองว6า “สำเนาถูกต'อง” พร'อมท้ังลงชื่อ และวันท่ีกำกับไว'ด'วย 
ท้ังนี้ ผลการทดสอบต�องมีอายุไม;เกิน ๒ ป> นับถึงวันปAดรับสมัคร (๒๗  มกราคม  ๒๕๖๓)  

ข้ันตอนท่ี ๒ การประเมินด�วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method)  
ผู'ผ6านการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๑ ตามเกณฑ�ท่ีกำหนด เข'ารับการประเมินซ่ึงมีกำหนดวันเข'ารับการคัดเลือก
ระหว6างวันท่ี ๓ – ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผู'สมัคร ๑ คน เข'ารับการคัดเลือกเพียง 
๑ วัน) เกณฑ�การคัดเลือก ใช'คะแนนประเมินสมรรถนะตามกิจกรรมท่ีกำหนดในข้ันตอนท่ี ๒ โดยนำผล
คะแนนรายบุคคลของผู'เข'ารับการคัดเลือกด'วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – 
ACM) โดยผู'ผ6านเข'ารับการฝ4กอบรม คือ ผู'ท่ีมีผลคะแนนประเมินอยู6ในลำดับท่ี ๑ – ๔๐ 

ท้ังนี้ รายชื่อผู'มีสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจ'งให'
ทราบภายในวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ โดยจะแจ'งผู'สมัครเข'ารับการคัดเลือกทางอีเมลท่ีแจ'งไว'ในระบบ
ลงทะเบียนกลาง 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๒ 

  ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบตามวันเวลาท่ีสำนักงาน ก.พ. กำหนด 
รายละเอียดกำหนดทดสอบภาษาอังกฤษและระเบียบการสอบปรากฏตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๓ และ ๔ ตามลำดับ 
กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม6ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือว6าสละสิทธิ์เข'ารับการ
คัดเลือกมาต้ังแต6ต'น ท้ังนี้ สำนักงาน ก.พ. จะแจ'งรายชื่อผู'ผ6านการคัดเลือกเพ่ือเข'ารับการฝ4กอบรมให'
หน6วยงานต'นสังกัดทราบ และประกาศผลทางเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. https://www.ocsc.go.th/newwave 
ภายในวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต�) 
           ผู'อำนวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



ด่วนที�สุด 

 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

         ๖   กุมภาพันธ�  ๒๕๖๓ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติและหลักเกณฑ�วิธีการในการคัดเลือกผู'เข'ารับการฝ4กอบรมในหลักสูตร 
การพัฒนาผู'นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๕ ประจำป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน  ผู'ว6าการการไฟฟuาฝwายผลิตแห6งประเทศไทย 

อ'างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด6วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๑๕ ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 ๒. หนังสือการไฟฟuาฝwายผลิตแห6งประเทศไทยท่ี กฟผ.S๑๑๒๐๒/๕๘๑๓ ลงวันท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ 

สิ่งท่ีส6งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก  
 ๒. หลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให'ส6วนราชการและหน6วยงานต6าง ๆ พิจารณาส6ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดำรงตำแหน6งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ หรือตำแหน6งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท6า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดำรงตำแหน6งเทียบเท6า ซ่ึงเปDนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปDนท่ีประจักษ�ของหน6วยงาน อายุไม6เกิน ๔๕ ป9 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ4กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๕ ประจำป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดรับสมัครระหว6าง
วันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ นั้น 

  บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู'ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับการคัดเลือก
ซ่ึงได'นำส6งเอกสารหลักฐานครบถ'วนไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเง่ือนไขท่ีกำหนดเสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อ
ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ4กอบรมในหลักสูตรดังกล6าวรายละเอียดตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๑  ในการนี้  
ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร6วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล จำนวน ๒ ข้ันตอน ดังนี้  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบภาษาอังกฤษ กำหนดทดสอบในวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ เวลา 
๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. กำหนดลงทะเบียน ณ ห'องประชุม ๑ ชั้น ๙ อาคารสำนักงาน สำนักงาน ก.พ. จังหวัด
นนทบุรี เกณฑ�การคัดเลือก ผู'เข'ารับการคัดเลือกต'องได'คะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ ไม6ต่ำกว6าร'อยละ ๕๐
ของคะแนนเต็มในการทดสอบ จึงจะสามารถเข'ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ต6อไปได' 

กรณี ยกเว�นการทดสอบภาษาอังกฤษ สำหรับผู'สมัครเข'ารับการคัดเลือกท่ีมีผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษของสถาบันการต6างประเทศเทวะวงศ�วโรปการ กระทรวงการต6างประเทศ DIFA TES ท่ีระดับ 
ไม6ต่ำกว6า B1 ในทักษะการอ6าน (Reading) และการฟ̂ง (Listening) หรือ TOEFL ท่ีไม6ต่ำกว6า ๔๒ คะแนน 
(internet–based) หรือ IELTS ท่ีระดับไม6ต่ำกว6า ๔.๕ ท่ีเทียบได'ไม6ต่ำกว6าระดับ B1 ตามเกณฑ�มาตรฐานของ 
CEFR ตาม ท่ี สำนั ก งาน  ก .พ . กำหนด สามารถส6 งผลคะแนน ในรู ป แบบ ไฟล�  PDF ไปยั ง e-mail  
: pornsiri.psed4@gmail.com ภายในวันท่ี ๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ เพ่ือเปDนหลักฐานประกอบการยกเว�น  



 
 
ทดสอบภาษาอังกฤษ โดยผู'สมัครคัดเลือกเขียนรับรองว6า “สำเนาถูกต'อง” พร'อมท้ังลงชื่อ และวันท่ีกำกับไว'ด'วย 
ท้ังนี้ ผลการทดสอบต�องมีอายุไม;เกิน ๒ ป> นับถึงวันปAดรับสมัคร (๒๗  มกราคม  ๒๕๖๓)  

ข้ันตอนท่ี ๒ การประเมินด�วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method)  
ผู'ผ6านการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๑ ตามเกณฑ�ท่ีกำหนด เข'ารับการประเมินซ่ึงมีกำหนดวันเข'ารับการคัดเลือก
ระหว6างวันท่ี ๓ – ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผู'สมัคร ๑ คน เข'ารับการคัดเลือกเพียง 
๑ วัน) เกณฑ�การคัดเลือก ใช'คะแนนประเมินสมรรถนะตามกิจกรรมท่ีกำหนดในข้ันตอนท่ี ๒ โดยนำผล
คะแนนรายบุคคลของผู'เข'ารับการคัดเลือกด'วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – 
ACM) โดยผู'ผ6านเข'ารับการฝ4กอบรม คือ ผู'ท่ีมีผลคะแนนประเมินอยู6ในลำดับท่ี ๑ – ๔๐ 

ท้ังนี้ รายชื่อผู'มีสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจ'งให'
ทราบภายในวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ โดยจะแจ'งผู'สมัครเข'ารับการคัดเลือกทางอีเมลท่ีแจ'งไว'ในระบบ
ลงทะเบียนกลาง 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๒ 

  ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบตามวันเวลาท่ีสำนักงาน ก.พ. กำหนด 
รายละเอียดกำหนดทดสอบภาษาอังกฤษและระเบียบการสอบปรากฏตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๓ และ ๔ ตามลำดับ 
กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม6ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือว6าสละสิทธิ์เข'ารับการ
คัดเลือกมาต้ังแต6ต'น ท้ังนี้ สำนักงาน ก.พ. จะแจ'งรายชื่อผู'ผ6านการคัดเลือกเพ่ือเข'ารับการฝ4กอบรมให'
หน6วยงานต'นสังกัดทราบ และประกาศผลทางเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. https://www.ocsc.go.th/newwave 
ภายในวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต�) 
           ผู'อำนวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



ด่วนที�สุด 

 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

         ๖   กุมภาพันธ�  ๒๕๖๓ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติและหลักเกณฑ�วิธีการในการคัดเลือกผู'เข'ารับการฝ4กอบรมในหลักสูตร 
การพัฒนาผู'นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๕ ประจำป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน  ผู'ว6าการการไฟฟuานครหลวง 

อ'างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด6วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๑๕ ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 ๒. หนังสือการไฟฟuานครหลวงท่ี มท.๕๒๑๒/๐๑๗/๖๓ ลงวันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ 

สิ่งท่ีส6งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก  
 ๒. หลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให'ส6วนราชการและหน6วยงานต6าง ๆ พิจารณาส6ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดำรงตำแหน6งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ หรือตำแหน6งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท6า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดำรงตำแหน6งเทียบเท6า ซ่ึงเปDนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปDนท่ีประจักษ�ของหน6วยงาน อายุไม6เกิน ๔๕ ป9 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ4กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๕ ประจำป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดรับสมัครระหว6าง
วันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ นั้น 

  บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู'ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับการคัดเลือก
ซ่ึงได'นำส6งเอกสารหลักฐานครบถ'วนไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเง่ือนไขท่ีกำหนดเสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อ
ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ4กอบรมในหลักสูตรดังกล6าวรายละเอียดตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๑  ในการนี้  
ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร6วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล จำนวน ๒ ข้ันตอน ดังนี้  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบภาษาอังกฤษ กำหนดทดสอบในวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ เวลา 
๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. กำหนดลงทะเบียน ณ ห'องประชุม ๑ ชั้น ๙ อาคารสำนักงาน สำนักงาน ก.พ. จังหวัด
นนทบุรี เกณฑ�การคัดเลือก ผู'เข'ารับการคัดเลือกต'องได'คะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ ไม6ต่ำกว6าร'อยละ ๕๐
ของคะแนนเต็มในการทดสอบ จึงจะสามารถเข'ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ต6อไปได' 

กรณี ยกเว�นการทดสอบภาษาอังกฤษ สำหรับผู'สมัครเข'ารับการคัดเลือกท่ีมีผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษของสถาบันการต6างประเทศเทวะวงศ�วโรปการ กระทรวงการต6างประเทศ DIFA TES ท่ีระดับ 
ไม6ต่ำกว6า B1 ในทักษะการอ6าน (Reading) และการฟ̂ง (Listening) หรือ TOEFL ท่ีไม6ต่ำกว6า ๔๒ คะแนน 
(internet–based) หรือ IELTS ท่ีระดับไม6ต่ำกว6า ๔.๕ ท่ีเทียบได'ไม6ต่ำกว6าระดับ B1 ตามเกณฑ�มาตรฐานของ 
CEFR ตาม ท่ี สำนั ก งาน  ก .พ . กำหนด สามารถส6 งผลคะแนน ในรู ป แบบ ไฟล�  PDF ไปยั ง e-mail  
: pornsiri.psed4@gmail.com ภายในวันท่ี ๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ เพ่ือเปDนหลักฐานประกอบการยกเว�น  



 
 
ทดสอบภาษาอังกฤษ โดยผู'สมัครคัดเลือกเขียนรับรองว6า “สำเนาถูกต'อง” พร'อมท้ังลงชื่อ และวันท่ีกำกับไว'ด'วย 
ท้ังนี้ ผลการทดสอบต�องมีอายุไม;เกิน ๒ ป> นับถึงวันปAดรับสมัคร (๒๗  มกราคม  ๒๕๖๓)  

ข้ันตอนท่ี ๒ การประเมินด�วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method)  
ผู'ผ6านการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๑ ตามเกณฑ�ท่ีกำหนด เข'ารับการประเมินซ่ึงมีกำหนดวันเข'ารับการคัดเลือก
ระหว6างวันท่ี ๓ – ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผู'สมัคร ๑ คน เข'ารับการคัดเลือกเพียง 
๑ วัน) เกณฑ�การคัดเลือก ใช'คะแนนประเมินสมรรถนะตามกิจกรรมท่ีกำหนดในข้ันตอนท่ี ๒ โดยนำผล
คะแนนรายบุคคลของผู'เข'ารับการคัดเลือกด'วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – 
ACM) โดยผู'ผ6านเข'ารับการฝ4กอบรม คือ ผู'ท่ีมีผลคะแนนประเมินอยู6ในลำดับท่ี ๑ – ๔๐ 

ท้ังนี้ รายชื่อผู'มีสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจ'งให'
ทราบภายในวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ โดยจะแจ'งผู'สมัครเข'ารับการคัดเลือกทางอีเมลท่ีแจ'งไว'ในระบบ
ลงทะเบียนกลาง 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๒ 

  ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบตามวันเวลาท่ีสำนักงาน ก.พ. กำหนด 
รายละเอียดกำหนดทดสอบภาษาอังกฤษและระเบียบการสอบปรากฏตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๓ และ ๔ ตามลำดับ 
กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม6ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือว6าสละสิทธิ์เข'ารับการ
คัดเลือกมาต้ังแต6ต'น ท้ังนี้ สำนักงาน ก.พ. จะแจ'งรายชื่อผู'ผ6านการคัดเลือกเพ่ือเข'ารับการฝ4กอบรมให'
หน6วยงานต'นสังกัดทราบ และประกาศผลทางเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. https://www.ocsc.go.th/newwave 
ภายในวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต�) 
           ผู'อำนวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



ด่วนที�สุด 

 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

         ๖   กุมภาพันธ�  ๒๕๖๓ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติและหลักเกณฑ�วิธีการในการคัดเลือกผู'เข'ารับการฝ4กอบรมในหลักสูตร 
การพัฒนาผู'นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๕ ประจำป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน  ประธานเจ'าหน'าท่ีบริหาร บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) 

อ'างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด6วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๑๕ ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 ๒. หนังสือบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)ท่ี สวล-คก ๐๐๑/๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๗ มกราคม ๒๕๖๓ 

สิ่งท่ีส6งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก  
 ๒. หลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให'ส6วนราชการและหน6วยงานต6าง ๆ พิจารณาส6ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดำรงตำแหน6งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ หรือตำแหน6งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท6า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดำรงตำแหน6งเทียบเท6า ซ่ึงเปDนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปDนท่ีประจักษ�ของหน6วยงาน อายุไม6เกิน ๔๕ ป9 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ4กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๕ ประจำป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดรับสมัครระหว6าง
วันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ นั้น 

  บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู'ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับการคัดเลือก
ซ่ึงได'นำส6งเอกสารหลักฐานครบถ'วนไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเง่ือนไขท่ีกำหนดเสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อ
ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ4กอบรมในหลักสูตรดังกล6าวรายละเอียดตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๑  ในการนี้  
ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร6วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล จำนวน ๒ ข้ันตอน ดังนี้  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบภาษาอังกฤษ กำหนดทดสอบในวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ เวลา 
๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. กำหนดลงทะเบียน ณ ห'องประชุม ๑ ชั้น ๙ อาคารสำนักงาน สำนักงาน ก.พ. จังหวัด
นนทบุรี เกณฑ�การคัดเลือก ผู'เข'ารับการคัดเลือกต'องได'คะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ ไม6ต่ำกว6าร'อยละ ๕๐
ของคะแนนเต็มในการทดสอบ จึงจะสามารถเข'ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ต6อไปได' 

กรณี ยกเว�นการทดสอบภาษาอังกฤษ สำหรับผู'สมัครเข'ารับการคัดเลือกท่ีมีผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษของสถาบันการต6างประเทศเทวะวงศ�วโรปการ กระทรวงการต6างประเทศ DIFA TES ท่ีระดับ 
ไม6ต่ำกว6า B1 ในทักษะการอ6าน (Reading) และการฟ̂ง (Listening) หรือ TOEFL ท่ีไม6ต่ำกว6า ๔๒ คะแนน 
(internet–based) หรือ IELTS ท่ีระดับไม6ต่ำกว6า ๔.๕ ท่ีเทียบได'ไม6ต่ำกว6าระดับ B1 ตามเกณฑ�มาตรฐานของ 
CEFR ตาม ท่ี สำนั ก งาน  ก .พ . กำหนด สามารถส6 งผลคะแนน ในรู ป แบบ ไฟล�  PDF ไปยั ง e-mail  
: pornsiri.psed4@gmail.com ภายในวันท่ี ๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ เพ่ือเปDนหลักฐานประกอบการยกเว�น  



 
 
ทดสอบภาษาอังกฤษ โดยผู'สมัครคัดเลือกเขียนรับรองว6า “สำเนาถูกต'อง” พร'อมท้ังลงชื่อ และวันท่ีกำกับไว'ด'วย 
ท้ังนี้ ผลการทดสอบต�องมีอายุไม;เกิน ๒ ป> นับถึงวันปAดรับสมัคร (๒๗  มกราคม  ๒๕๖๓)  

ข้ันตอนท่ี ๒ การประเมินด�วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method)  
ผู'ผ6านการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๑ ตามเกณฑ�ท่ีกำหนด เข'ารับการประเมินซ่ึงมีกำหนดวันเข'ารับการคัดเลือก
ระหว6างวันท่ี ๓ – ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผู'สมัคร ๑ คน เข'ารับการคัดเลือกเพียง 
๑ วัน) เกณฑ�การคัดเลือก ใช'คะแนนประเมินสมรรถนะตามกิจกรรมท่ีกำหนดในข้ันตอนท่ี ๒ โดยนำผล
คะแนนรายบุคคลของผู'เข'ารับการคัดเลือกด'วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – 
ACM) โดยผู'ผ6านเข'ารับการฝ4กอบรม คือ ผู'ท่ีมีผลคะแนนประเมินอยู6ในลำดับท่ี ๑ – ๔๐ 

ท้ังนี้ รายชื่อผู'มีสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจ'งให'
ทราบภายในวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ โดยจะแจ'งผู'สมัครเข'ารับการคัดเลือกทางอีเมลท่ีแจ'งไว'ในระบบ
ลงทะเบียนกลาง 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๒ 

  ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบตามวันเวลาท่ีสำนักงาน ก.พ. กำหนด 
รายละเอียดกำหนดทดสอบภาษาอังกฤษและระเบียบการสอบปรากฏตามสิ่งท่ีส6งมาด'วย ๓ และ ๔ ตามลำดับ 
กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม6ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือว6าสละสิทธิ์เข'ารับการ
คัดเลือกมาต้ังแต6ต'น ท้ังนี้ สำนักงาน ก.พ. จะแจ'งรายชื่อผู'ผ6านการคัดเลือกเพ่ือเข'ารับการฝ4กอบรมให'
หน6วยงานต'นสังกัดทราบ และประกาศผลทางเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. https://www.ocsc.go.th/newwave 
ภายในวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต�) 
           ผู'อำนวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 
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