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แนะน�ำ ก.พ. 

ก่อนอื่นเรามาท�าความรู้จัก ก.พ. กันก่อน

1.	 ก.พ.	คืออะไรกัน 

ก.พ. คอื ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เป็นองค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากร

บคุคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคณุธรรม ท�าหน้าทีส่่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่

ของรัฐให้มีคณุภาพชีวิตและการท�างานทีดี่ และพัฒนาระบบการบริหารก�าลังคนในราชการให้เป็นกลไก

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ

2.	 ท�ำไมต้องสอบ	ก.พ.

การสอบ ก.พ. คือ การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าไปท�างานให้กับหน่วยงานราชการ และต้อง

สามารถท�างานตามนโยบายของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธภิาพ ดังน้ัน จงึจะต้องท�าข้อสอบให้ผ่านก่อน 

โดยต้องสมัครสอบคัดเลือกตามหลักสูตรที่ก�าหนด

ถ้าจะว่ากันให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือ ถ้าคิดจะเข้าท�างานสายราชการ ต้องผ่านด่านแรกไปให้ได้ก่อน

นั่นก็คือ การสอบ ก.พ. หรือจะเรียกอีกอย่างว่า เป็นระบบกลาง ระหว่างผู้ที่ต้องการเข้าท�างาน

ในระบบราชการ กับหน่วยงานราชการที่ขาดแคลนบุคคลในการท�างานก็ได้เช่นกัน ซึ่งทาง ก.พ. จะมี

การเปิดรับสมัครสอบ 4 ระดับ

3.	 ระดับวุฒิกำรศึกษำที่รับสมัครสอบ	ก.พ.	มีอะไรบ้ำง

 ส�านักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบ จ�านวน 4 ระดับ คือ

 1.  ระดับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 2.  ระดับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา 

  หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 3. ระดับวุฒิปริญญาตรี

 4.  ระดับวุฒิปริญญาโท
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4.	 ก.พ.	แบ่งออกเป็นกี่ภำค

การสอบ ก.พ. แบ่งออกเป็น 3 ภาค และต้องสอบให้ผ่านทุกภาค

4.1	 ภำค	ก.	คือ	กำรสอบภำคควำมรู้	ควำมสำมำรถทั่วไป

เป็นการท�าแบบทดสอบทีวั่ดระดับเชาว์ปัญญา ทกุคนทีจ่ะสอบบรรจขุ้าราชการต้องสอบ

ภาค ก. (เมื่อสอบผ่านแล้วสามารถใช้ได้ตลอดชีพ ไม่ต้องสอบใหม่อีก) โดยการสอบ ภาค ก. 

จะแบ่งเป็น 3 วิชา คือ

	 1.	 ทดสอบวิชำควำมสำมำรถทั่วไป	

ด้านการคิดค�านวณและด้านการให้เหตุผล คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

 (ป.ตรี ป.โท ต้องท�าให้ได้ 36 ข้อขึ้นไปถึงจะผ่าน)

	 2.	 ทดสอบวิชำภำษำไทย		

ด้านการเข้าใจภาษา ซึ่งจะทดสอบโดยการการอ่านและการท�าความเข้าใจ

บทความ การเขียนประโยคให้ถกูต้องตามหลักภาษา จ�านวน 40 ข้อ คะแนนเต็ม 50 

คะแนน

	 3.	 ทดสอบวิชำภำษำอังกฤษ	

ด่านโหดหินส�าหรับใครหลายคน เพราะทดสอบความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษ

จากการฟัง พูด อ่าน เขียน คะแนนเต็ม 50 คะแนน ข้อสอบแยกเป็นระดับวุฒิการ

ศึกษา

 	 ระยะเวลำกำรสอบ	

มีการจดัสอบเป็นประจ�าทกุปี โดยช่วงเปิดรับสมัครประมาณเดือนมีนาคม  สอบ

ช่วงเดือนมิถนุายน-กรกฎาคม และประกาศผลช่วงเดือนกนัยายน (ติดตามก�าหนด

ที่แน่ชัดได้ จากทางเว็บของ ก.พ. http://job.ocsc.go.th/Default.aspx)

 	 คุณสมบัติผู้สอบ	

  

����+������ tem.indd   5 1/2/2564 BE   14:42



ต้องเป็นผู้ที่จบการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่ก�าลังศึกษาช้ันปีสุดท้ายของระดับ ปวช. 

ปวส. อนุปริญญา ปริญญาตรี หรือปริญญาโท

เกณฑ์การผ่านคะแนนทุกวิชาจะต้องผ่านเกณฑ์ที่ 60% และต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษไม่ต�่า

กว่า 50% ผู้สอบสามารถยืน่คะแนนภาษาอังกฤษมาตรฐานต่อไปนี้ แทนได้ IELTS, TOEIC, TU-GET, 

CU-TEP (ที่ยังไม่หมดอายุ และต้องได้คะแนนไม่ต�่ากว่า 50% ของการทดสอบที่จะยื่นแทน)

** ทุกคนที่ต้องการจะสอบบรรจุข้าราชการจ�าเป็นต้องสอบภาค ก.**

4.2	 ภำค	ข.	คือ	กำรสอบภำคควำมสำมำรถเฉพำะต�ำแหน่ง

เป็นการสอบที่เน้นใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะต�าแหน่ง เช่น นักวิเคราะห์นโยบายและ 

แผนปฏิบัติการ, นิติกร, เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน เป็นต้น โดยข้อสอบจะเป็นการสอบ 

แบบข้อเขียน  (ผู้สอบต้องน�าหนังสือรับรองมายืนยันว่าได้สอบผ่าน ภาค ก. แล้วจึงจะสมัครได้)

 คุณสมบัติผู้สอบ : ต้องสอบผ่าน ภาค ก. ก่อน

	 ใครเป็นคนจัดสอบ : หน่วยงานราชการที่เปิดรับสมัคร

4.3	 ภำค	ค.	คือ	กำรสอบสัมภำษณ์

เป็นการสอบสัมภาษณ์ ซึง่เป็นข้ันตอนสุดท้ายของกระบวนการสอบคดัเลือกบคุคลเข้ารับ

ราชการ เพื่อดูถึงความเหมาะสมกับต�าแหน่ง  อาจมีการทดสอบอย่างอื่นเพิ่มก็ได้ เช่น ทดสอบ

ร่างกาย หรือทดสอบจิตวิทยา เป็นต้น

 คุณสมบัติผู้สอบ	: ผู้เข้าสอบจ�าเป็นต้องผ่านการสอบ ภาค ก. และภาค ข. มาก่อน

	 ใครเป็นคนจัดสอบ : หน่วยงานราชการที่เปิดรับสมัคร

 **ทั้งนี้ผู้สอบ	ก.พ.	จะต้องสอบผ่ำนทั้ง	3	ภำค	จึงจะได้เข้ำกำรบรรจุเข้ำรับรำชกำร
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แนะน�ำ ก.พ. 

ก่อนอื่นเรามาท�าความรู้จัก ก.พ. กันก่อน

1.	 ก.พ.	คืออะไรกัน 

ก.พ. คอื ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เป็นองค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากร

บคุคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคณุธรรม ท�าหน้าทีส่่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่

ของรัฐให้มีคณุภาพชีวิตและการท�างานทีดี่ และพัฒนาระบบการบริหารก�าลังคนในราชการให้เป็นกลไก

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ

2.	 ท�ำไมต้องสอบ	ก.พ.

การสอบ ก.พ. คือ การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าไปท�างานให้กับหน่วยงานราชการ และต้อง

สามารถท�างานตามนโยบายของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธภิาพ ดังน้ัน จงึจะต้องท�าข้อสอบให้ผ่านก่อน 

โดยต้องสมัครสอบคัดเลือกตามหลักสูตรที่ก�าหนด

ถ้าจะว่ากันให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือ ถ้าคิดจะเข้าท�างานสายราชการ ต้องผ่านด่านแรกไปให้ได้ก่อน

นั่นก็คือ การสอบ ก.พ. หรือจะเรียกอีกอย่างว่า เป็นระบบกลาง ระหว่างผู้ที่ต้องการเข้าท�างาน

ในระบบราชการ กับหน่วยงานราชการที่ขาดแคลนบุคคลในการท�างานก็ได้เช่นกัน ซึ่งทาง ก.พ. จะมี

การเปิดรับสมัครสอบ 4 ระดับ

3.	 ระดับวุฒิกำรศึกษำที่รับสมัครสอบ	ก.พ.	มีอะไรบ้ำง

 ส�านักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบ จ�านวน 4 ระดับ คือ

 1.  ระดับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 2.  ระดับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา 

  หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 3. ระดับวุฒิปริญญาตรี

 4.  ระดับวุฒิปริญญาโท
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27Chapter 1  เคลียร์ประเด็น ไวยากรณ์ 10 เรื่อง

2.	 ค�ำที่มีควำมหมำยว่ำ	“น้อย”

  A few   A few students have submitted their homework. 

  A little   The plant needs only a little spray each day.

3. ค�ำที่มีควำมหมำยว่ำ	“แทบจะไม่มี”

  Few    Few students have submitted their homework. 

  Little   There is little water in the fridge.

NOTE : ข้อสงัเกต	 A	few/few	ต้องตามด้วยค�านามพหูพจน์	 

	 	 	 	 	 A	little/little	ต้องตามด้วยค�านามนับไม่ได้

NOTE : ข้อสงัเกต		None	of	ตามได้ทั้งค�านามพหูพจน์	และค�านามนับไม่ได้

NOTE : ข้อสงัเกต		ต้องตามด้วยค�านามพหูพจน์

NOTE : ข้อสงัเกต		ต้องตามด้วยค�านามนับไม่ได้

4. ที่มีควำมหมำยว่ำ	“ไม่มีเลย” 

  None of  None of my dogs are big.

5.	 กลุ่มค�ำที่มีควำมหมำยว่ำ	“จ�ำนวนมำกๆ”

  A large number of A large number of mangoes were imported yesterday. 

  A good number of A good number of mangoes were imported yesterday. 

  A great number of A great number of mangoes were imported yesterday.

 A large amount of My family spent a large amount of money last holiday. 

  A great quantity of My family spent a great quantity of money last holiday. 

  A great deal of My family spent a great deal of money last holiday.
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2 ติว English พิชิต ก.พ. + สอบท้องถิ่น มั่นใจเต็ม 100

ไวยากรณ์ 10 เรื่องที่ออกสอบเป็นประจ�า

Part 1 : Part of Speech

ผู้เขียนถือว่าเป็นเร่ืองใหญ่และเป็นรากฐานส�าคัญในการเรียนภาษาอังกฤษ ดังน้ัน พวกเรา 

ผู้อ่านควรตั้งใจอ่านและกลับมาอ่านทบทวนเนื้อหา และท�าแบบฝึกหัดในหัวข้อนี้อยู่เสมอ

สิ่งที่ข้อสอบชอบออก

1.	 บอกชนิดของค�ำได้หรือไม่

 เช่น  1. ข้อใดเป็นค�ากริยา (v.) 

     a) beauty   b) beautiful 

     c) beautifully  d) beautify 

   2. ข้อใดเป็นค�านาม (n.) 

     a) persuade   b) persuasion 

     c) persuasive  d) persuasively

   3. ข้อใดเป็นค�ากริยาวิเศษณ์ (adv.) 

     a) repeat    b) repeated 

     c) repetition  d) repeatedly

   จากที่ยกตัวอย่างมาข้างต้น  

    ค�าตอบของข้อหนึ่ง  คือ d) beautify 

    ค�าตอบของข้อสอง  คือ b) persuasion 

    ค�าตอบของข้อสาม  คือ d) repeatedly

อ่านมาถงึตรงน้ี ถ้าใครสามารถตอบได้ถกูหมดทัง้สามข้อ ผู้เขียนขอแสดงความยินดีด้วย แต่

ถ้าใครที่ยังมีข้อผิดพลาดอยู่ ก็จะขอแนะน�าให้อ่านหัวข้อ สิ่งที่ต้องรู้ก่อนลงสนำมสอบ พร้อมกับ 

ท�าแบบฝึกหัดควบคู่ไปด้วย ก็จะได้คะแนนเพิ่มอย่างแน่นอน 
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66 ติว English พิชิต ก.พ. + สอบท้องถิ่น มั่นใจเต็ม 100

7) Your brother is annoying you. You say : “_”

1. Get lost. 2. Go far.

3. Get back. 4. Be gone.

8) You are in a shoe store trying on shoe. The sales clerk asks you : “_”

1. Why are your feet so big? 2. How big are you?

2. Are you comfortable? 4. Do they fit?

9) You would like to interrupt someone during a class discussion. You raise your hand 

and say : “_”  

1. Stop talking and let me speak. 2. Can I say something?

3. Why don’t you let me talk? 4. It’s my time now.

10) You want to borrow a book from the library. You say : “_”

1. Please rent this book to me.  

2. Is this book for rent?

3. Can I take this book out?  

4. Please borrow this book for me.

11) You are visiting a friend in the hospital. When you leave you say : “_”

1. Get well soon. 2. Recover better.

3. Get it shape. 4. Speed up.

12) Your friends have come to see you off at the airport because you will be studying 

abroad. Before you get on the plane, you say : “_”

1. Thank you for coming. 2. Wish you were here.

3. Long time no see. 4. Have a good trip.
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92 ติว English พิชิต ก.พ. + สอบท้องถิ่น มั่นใจเต็ม 100

เฉลยข้อสอบ Conversation ชุดที่ 1

1) ศักดิ์ไปหาหมอ สิ่งแรกที่หมอบอกเขาว่า : “_”

1. คุณบอกฉันได้ไหมเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ปกติทั้งหมด 

2. ดูเหมือนอะไรๆ จะมีปัญหา

3. ฉันช่วยอะไรคุณได้ไหม

4. เป็นไงบ้าง

2) เจนไปข้างนอกกบัเพ่ือนๆ เม่ือเธอมาถงึบ้านตอนตีสาม เม่ือเธอรู้สึกกงัวลกบัแม่ทีถ่ามว่า :  “_”

1. คุณเป็นอะไร

2. มันไกลแค่ไหน

3. คุณขับรถมากับใคร

4. คุณไปไหนมา

3) คุณถามพนักงานโทรศัพท์ว่า เธอรังเกียจไหมที่จะทวนหมายเลข เธอกล่าวว่า : “_”

1. ไม่เป็นไร

2. ไม่รังเกียจเลย

3. ใช่ ถูกต้อง

4. ท�าไมฉันควรท�า

4) นักเรียนกลุ่มหน่ึงก�าลังท�าเสียงดังในห้องสมุด ดังน้ัน บรรณารักษ์จงึบอกพวกเขาว่า : “_”

1. ท�าไมคุณท�าให้ฉันโกรธ

2. ทุกคนควรปฏิบัติตามกฎ 

3. คุณต้องการโดนไล่ออกหรืออย่างไร 

4. คิดถึงคนอื่นในที่นี้บ้างสิ

5) เจนนี่มาเยี่ยมคุณยาย เธออยากช่วยคุณยายท�างานบ้าน ดังนั้น เธอถามว่า : “_”

1. คุณยายมีอะไรให้ฉันช่วยไหมคะ

2. ฉันต้องเริ่มอย่างไรคะคุณยาย 

3. ฉันสามารถท�าอะไรให้คุณยายได้บ้างคะ 

4. คุณยายคิดว่าฉันจะท�าอะไร
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130 ติว English พิชิต ก.พ. + สอบท้องถิ่น มั่นใจเต็ม 100

ส�ำหรับข้อสอบกำรอ่ำน (Reading) ถอืว่ำเป็นอกีส่วนทีมี่ควำมส�ำคญั ซึง่ข้อสอบน้ียังแยกย่อย

ออกเป็นหัวข้อได้อีก 5 หัวข้อ ซึ่งแต่ละหัวข้อก็มีวิธีกำรท�ำข้อสอบที่แตกต่ำงกันไป

Part 1 : Vocabulary

เป็นข้อสอบที่วัดทักษะค�ำศัพท์ โดยเรำต้องอำศัยกำรมองบริบทรอบข้ำงเพื่อหำค�ำตอบ 

 เทคนิคที่ควรน�ำไปใช้ก็คือ มองซ้ำยและมองขวำ พิจำรณำว่ำเป็นคน สัตว์ หรือสิ่งของ

 ตัวอย่าง 1

 

Andy is going swimming with his friends. He puts a pair of swimming trunks, a 

pair of goggles, a towel, a bottle of shampoo and a small bar of soap into his bag. His 

mother suggests that he takes a sachet of shampoo instead as it takes up less space. 

Andy agrees readily. His bag becomes much lighter after he has taken out the bottle 

of shampoo.

Q : In the above passage, the word ‘sachet’ has the same meaning as _____.

1. small packet 2. big bottle

เมื่อเรำพบค�ำว่ำ sachet ให้เรำมองซ้ำยและมองขวำ ซึ่งเรำจะได้พบกับประโยค “His 

mother suggests that he takes a sachet of shampoo instead as it takes up less space.”  

หลังจำกนั้น ให้เรำเริ่มแปลควำมหมำยจะได้ควำมว่ำ “แม่ของเขำแนะน�ำให้หยิบ sachet ของ

แชมพูไปแทน เพรำะมันใช้พื้นที่เก็บน้อยกว่ำ” 

 ดังนั้น เรำจะสำมำรถตัดตัวเลือกค�ำตอบได้ 1 ข้อ คือ  ข้อ 2. big bottle 

 ซึ่งค�ำตอบสุดท้ำยของเรื่องนี้ คือ     ข้อ 1. small packet (ซองเล็กหรือ

ชุดเล็ก)

 ตัวอย่าง 2

 

The doctor was shocked when he saw the villagers. Many of them had sunken eyes 

and protruding stomachs. They were also running high temperatures. The doctor knew 

the people were critically ill. He hoped to find a cure for terrible malady soon.
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แนวข้อสอบจริงชุดที่ 1

PART 1 : CONVERSATION

At the hospital

 

Kendo  : Hi Helen. How are you feeling today? 

Helen : A bit better. 

Kendo  : __1__ Are you still feeling nauseous? 

Helen : No, I haven’t felt sick to my stomach since you switched my medication. 

Kendo  : __2__ Say, your test results came in this morning. 

Helen : It’s about time. Is it good news or bad? 

Kendo  : I guess it’s a bit of both. __3__ 

Helen : Let’s get the bad news over with. 

Kendo  : OK. It looks like you’re going to need surgery to remove the tumor from  

   your leg. After the operation, you’re going to have to stay off your feel for  

   at least three weeks. That means no soccer. 

Helen : I was afraid you were going to say that. 

Kendo  : __4__ The biopsy shows that the tumor is benign, which means it’s not  

   cancerous. We’re going to take it out anyway just to be on the safe side. 

Helen : Wow, __5__ Thank you very much.

1) a) That’s impossible. b) That’s a long story. 

c) That’s good to hear. d) That looks interesting

2) a) Great. b) Terrible! 

c) Sure? d) Come on.
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