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ขอชี้แจงรายละเอียดการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๖๒
ผูเกี่ยวของกับการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามที่ผูเขาสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
เมื่ อวั น ที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ที่ ผา นมา ไดยื่นหนัง สือรองเรีย นที่ มหาวิทยาลั ย เกษตรศาสตรแ ละ
หนวยงานอื่ นๆ ในประเด็นขอสงสัยตา งๆ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ขอชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข องกั บ
ประเด็นดังกลาว ดังนี้
๑. ผลการตรวจสอบคะแนนมีความคลาดเคลื่อ น เนื่องจากขอ สอบอาจไม ตรงกั บ ชุ ด
กระดาษคําตอบซึ่งแตละคนขอสอบไมเหมือนกัน
คณะทํางานโครงการดําเนินงานสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนขาราชการหรือพนักงานสวน
ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอชี้แจงประเด็นดังกลาวเพื่อใหเกิดความเขาใจวา
- ในการสอบแขงขันเพื่อ บรรจุบุ คคลเปนขา ราชการและพนักงานส วนทองถิ่น ปนี้ ทาง
คณะกรรมการดําเนินงานสอบ ซึ่งประกอบดวยตัวแทนจากกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดกําหนดใหแตละวิชาที่สอบมีชุดขอสอบทั้งสิ้น
๓ ชุดขอสอบ ทํา ใหผูเขา สอบวิชาเดียวกัน หองเดียวกัน ไดชุดขอสอบที่ไมเหมือนกัน
เพื่อเปนการปองกันการทุจริตในหองสอบเบื้องตน
- ในขอสอบแตละชุดจะมีเลขรหัสประจําชุดขอสอบระบุชัดเจน ซึ่งรหัสดังกลาวถูกสราง
และจั ดพิม พ ฝนรหัส ชุดในกระดาษคํา ตอบของแตล ะบุคคล มาจากเครื่อ งพิ มพ โ ดย
สมบูรณ เพื่อปองกันการผิดพลาดจากการฝนรหัสชุดขอสอบที่ไมสมบูรณจากผูเขาสอบ
- ขั้นตอนการตรวจกระดาษคําตอบของผูเขาสอบทั้งหมด คณะทํางานโครงการฯ ซึ่งเปน
ชุดคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งจากมหาวิทยาลัยฯ จะทําการตรวจสอบรหัสชุดขอสอบ
ในกระดาษคําตอบกอนตรวจเสมอ โดยเริ่มจากการนําตนฉบับเฉลยขอสอบทั้ง ๓ ชุด
ของภาค ก. และภาค ข. ทุกตําแหนงสแกนเขาสูระบบคอมพิวเตอร หลังจากนั้นจะมี
กรรมการตรวจสอบขอมูลตนฉบับทีส่ แกนเขาสูระบบการตรวจวา ขอมูลถูกตองตรงกับ
กระดาษเฉลยคํา ตอบ แลวจึงนํากระดาษคํา ตอบของผู เขา สอบเขาเครื่องตรวจ โดย
เครื่องตรวจจะอานรหัสชุดขอสอบกอนจึงจะทําการตรวจขอสอบในแตละแผน หากรหัส
ชุ ด ข อ สอบไม ส มบู ร ณ เ ครื่ อ งจะไม ต รวจกระดาษคํ า ตอบและไม ตี ค ะแนนลงบน

กระดาษคําตอบนั้นๆ นอกจากนี้ กอนนํากระดาษคํา ตอบของผูเขาสอบแตละรายเขา
เครื่องตรวจ ยังกําหนดใหเจาหนาที่ตรวจรหัสชุดขอสอบบนตัวกระดาษคําตอบของผูเขา
สอบแตล ะรายว า มีความสมบูรณพ รอมกอนนํา เขา เครื่องตรวจอีกครั้ งหนึ่งเสมอ เพื่อ
ปองกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได
- ขั้นตอนการดําเนินงานที่กลาวมา กําหนดขึ้นเพื่อลดความผิดพลาดในกระบวนการตรวจ
กระดาษคําตอบดวยระบบคอมพิวเตอรที่มีมาตรฐานการตรวจระดับสากล และภายใต
มาตรฐานการดํา เนินงานที่ รัดกุม ของโครงการฯ เพื่อ ให ผลการตรวจคะแนนมี ความ
ยุติธรรมและโปรงใสที่สุด
๒. ผลของการรวมคะแนนจากกระดาษคํา ตอบของผูเขา สอบอาจเกิดความคลาดเคลื่อ น
เนื่องจากพบวาการทดสอบและเฉลยขอสอบบางขอไมตรงกันกับหลักวิชาการโจทยและคําตอบอาจผิด
คณะทํางานโครงการฯ ขอชี้แจงประเด็นดังกลาววา
- ในกระบวนการออกขอสอบนั้น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมิได เปนผู ออกขอสอบแต
เพียงผูเดียว แตไดมีการตั้งคณะกรรมการออกขอสอบซึ่ง ทํา การคัดเลือกบุคลากรสาย
วิ ช าก ารจา กม หา วิ ท ยา ลั ย เกษ ตร ศา สตร แ ละมหา วิ ทยา ลั ย เครื อ ข า ยข อง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งเปนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตรสาขานั้นๆ เปน
ผูออกขอสอบในแตล ะตํา แหนง โดยมีหลักเกณฑ แนวทางการออกขอสอบ และการ
ประเมินคุณภาพขอสอบตามหลักวิชาการวัดผล ประเมินผลเปนอยางดี เพื่อใหการออก
ขอสอบมีความรอบคอบ รัดกุม ตามกรอบระเบียบขอกําหนดของคณะกรรมการกลาง
การสอบแขงขันพนักงานสวนทองถิ่น (กสถ.)
- การตรวจและรวบรวมผลคะแนนของผูเขาสอบแตละราย จัดทําโดยระบบคอมพิวเตอรที่
มี ค วามเที่ ย งตรงและแม น ยํ า สู ง ได ผ า นการทดสอบระบบมาแล ว เป น อย า งดี โ ดย
คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดแตงตั้งขึ้นเพื่อดําเนินการตรวจสอบในทุก
ขั้นตอน เพื่อใหการตรวจสอบและรวบรวมผลคะแนนมีความโปรงใส เปนไปตามกรอบ
ระเบียบขอกําหนดของคณะกรรมการกลางการสอบแขงขันพนักงานสวนทองถิ่น (กสถ.)
นอกจากนี้ คณะกรรมการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการออกขอสอบ และตรวจคําตอบทุกชุด
จะถูกเก็บตัวในสถานที่ที่กําหนด ดวยมาตรการรักษาความลับของขอสอบในระดับลับที่สุด ซึ่งทางโครงการฯ มี
มาตรการที่รัดกุม และรอบคอบ เพื่อปองกันการรั่วไหลของขอสอบ โดยมาตรการรักษาความปลอดภัยและ
ขั้ นตอนการดํา เนิน งานทุ กขั้นตอนที่ กลา วมาทั้งหมดนี้ ไดรับ ความเห็ นชอบจากคณะกรรมการกลางการ
สอบแขงขันพนักงานสวนทองถิ่น (กสถ.) มาโดยตลอด จึงมั่นใจไดวา กระบวนการดําเนินการออกขอสอบและ
การสอบที่ผานมาเปนไปดวยความโปรงใส สุจ ริต ยุติธรรม ตรวจสอบได ภายใตระบบรักษาความปลอดภัย
ขอสอบที่โครงการฯ ไดดําเนินการไว หากผูเขาสอบทานใดประสงคจะตรวจสอบคะแนนการสอบของตนเอง

สามารถกระทําได โดยยื่นคํารองขอตรวจสอบคะแนนของตนเองไดภายหลังจากการสอบภาคความเหมาะสม
กับตําแหนง (ภาค ค.) เสร็จสิ้น และมีการประกาศรายชื่อผูบรรจุเปนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเปนที่
เรียบรอยแลว ทางโครงการฯจึงจะสามารถใหทานตรวจสอบขอมูลตนเองได
สําหรับเกณฑในการตัดสินผูสอบแขงขันเพื่อบรรจุเปนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
ประจํา ป ๒๕๖๒ ต อ งเป น ผูส อบไดค ะแนนในภาคความรู ความสามารถทั่ ว ไป (ภาค ก.) ภาคความรู
ความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนง (ภาค ข.) และภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค.) แตละภาค
ไมต่ํากวารอยละ ๖๐ เทานั้น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
คณะทํางานโครงการดําเนินงานสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคล
เปนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

