


 
 

        - ยกร่าง -  
              

  ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร  
     เรื่อง   รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 18 
              ของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
        ------------------------------------ 
 

  ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตรจะด าเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 18 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยอาศัยแนวทางที่ก าหนดไว้ในหนังสือ
ส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1003/ว 16 ลงวันที่ 11 กันยายน 2562 เรื่อง ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง                 
และหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1003/78 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2565 และมติคณะกรรมการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 28 
เมษายน 2565 และ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ
พลเรือนสามัญของกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 18 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก 
1.1 เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ                  

หรือช านาญการ  
 (1) กรณีบรรจุและแต่งตั้งด้วยวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้                   
ในระดับเดียวกัน ต้องมีอายุราชการไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2565 หรือ 
 (2) กรณีบรรจุและแต่งตั้งด้วยวุฒิปริญญาโทหรือปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืน
ที่เทียบไดใ้นระดับเดียวกัน ต้องมีอายุราชการไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2565 หรือ 
 (3) กรณีบรรจุและแต่งตั้งด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้               
ในระดับเดียวกัน และได้รับคุณวุฒิปริญญาโทหรือปริญญาเอกที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
เพ่ิมข้ึนต้องมีอายุราชการไม่น้อยกว่า ๑ ปีนับถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2565 

1.2 ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการในกรมส่งเสริมการเกษตร ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึง                 
วันที่ 17 มิถุนายน 2565 

1.3 มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ และมีผลการปฏิบัติราชการล่าสุดในกรมส่งเสริม
การเกษตร ในระดับดีมากขึ้นไป 2 รอบการประเมินติดต่อกันนับถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2565 (รอบ 1 
ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 และ รอบ 1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564) 

1.4 มีความรู้ ความสามารถ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและด้านภาษาต่างประเทศตามที่
ส านักงาน ก.พ. ก าหนด 

1.5 เป็นผู้มีศักยภาพท่ีเหมาะสมส าหรับการพัฒนา 
1.6 เป็นผู้มีความประพฤติดี ปฏิบัติตนอยู่ในจรรยาและระเบียบวินัย 

 

2. การรับสมัครคัดเลือก 
 2.1 ข้าราชการที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถด าเนินการได้ตามวิธีการ
ดังต่อไปนี้ 
 

                         (1) ผู้บังคับบัญชา …  
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    (1) ผู้บังคับบัญชาระดับต้นที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานเป็นผู้เสนอรายชื่อข้าราชการ              
ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครต่อผู้อ านวยการกอง/ส านัก/เกษตรจังหวัด หรือเทียบเท่า พิจารณา 
    (2) ข้าราชการผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสมัครด้วยตัวเอง โดยผู้อ านวยการ
กอง/ส านัก/เกษตรจังหวัด หรือเทียบเท่า พิจารณาให้ความเห็นประกอบ 
 2.2 ข้าราชการที่ประสงค์จะสมัครคัดเลือกจะต้องด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
   (1) กรอกและพิมพ์ใบสมัครผ่านระบบการรับสมัครของส านักงาน ก.พ. ที่เว็บไซต์ หัวข้อ 
“รับสมัครเข้าร่วมโครงการ HiPPS รุ่นที่ 18” โดยต้องรับผิดชอบในการรับรองตนเองและกรอกรายละเอียดต่าง ๆ                
ให้ถูกต้อง และครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง พร้อมทั้งแนบไฟล์ข้อมูลตามที่ส านักงาน ก .พ. ก าหนด                                    
ใน https://www.ocsc.go.th/HiPPS กรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร จะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ              
ในการสมัครคัดเลือกมาตั้งแต่ต้น 
      (2) พิมพ์ใบสมัครและข้อมูลที่ได้ด าเนินการในข้อ 2.2 (1) พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้ 
            (2.1) ส าเนาผลคะแนนความสามารถทางภาษา ตามเกณฑ์ที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด
อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยผลคะแนนดังกล่าวต้องมีอายุ ไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ดังนี้ 
 

ความสามารถ
ทางภาษา 

ชื่อชุดข้อสอบ 
(มาตรฐานสากล) เกณฑ์ 

1. อังกฤษ*  CU – TEP / CU – TEP (e-Testing) ไม่ต่ ากว่า 60 คะแนน 
TOEFL ไม่ต่ ากว่า 173 คะแนน  

(Computer - Based) 
หรือไม่ต่ ากว่า 61 คะแนน 
(Internet - based) 

IELTS ไม่ต่ ากว่าระดับ 6 
DIFA TES ทักษะการอ่านและการฟังไม่ต่ ากว่า

ระดับ B1+ ของข้อสอบ Module 
ที่ 1 ซึ่งประกอบด้วยทักษะการอ่าน 
(Reading) แ ล ะ ทั ก ษ ะ ก า ร ฟั ง
(Listening) ซึ่ งต้องเป็นการสอบ                
ในครั้งเดียวกัน 

2. เยอรมัน Goethe - Zertifikat เกณฑ์ไม่ต่ ากว่าระดับ B2  
ตาม Common European 
Framework of Reference  
for Language (CEFR) 

3. ฝรั่งเศส DELF 
4. สเปน DELE 

5. จีน HSK ไม่ต่ ากว่า HSK ระดับ 4 
6. ญี่ปุ่น JLPT ไม่ต่ ากว่า JLPT ระดับ N2 

 

    * นอกเหนือจากเกณฑ์ผลคะแนนในส่วนของความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ก าหนดข้างต้นไว้แล้ว 
ก.พ. ได้ก าหนดเกณฑเ์พ่ิมเติมส าหรับนักเรียนทุนรัฐบาลเพ่ือดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่ก าลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษา
ในประเทศ (UIS) ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท (ทุนระยะที่ ๒) แล้ว และสังกัดส่วนราชการที่มีข้าราชการ    
 
             ผู้มี… 
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ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๗ สามารถยื่นเอกสารผลการสอบภาษาอังกฤษที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร 
(วันที่ 17 มิถุนายน 2565) ซึ่งเคยใช้ยื่นสมัครสถานศึกษาเพ่ือศึกษาในระดับปริญญาโทได้โดยมีเกณฑ์คะแนน             
ในการคัดเลือก ดังนี้ ๑. TOEFL แบบ Computer - based ไม่ต่ ากว่า ๑๘๓ คะแนน หรือแบบ Internet - based             
ไม่ต่ ากว่า ๗๙ คะแนน ๒. IELTS ไม่ต่ ากว่าระดับ ๖.๕ 
            (2.2) ส าเนาผลคะแนนความสามารถทางเทคโนโลยีดิจิทัลตามเกณฑ์ที่ส านักงาน 
ก.พ. ก าหนด อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
 

ชื่อชุดข้อสอบ 
(มาตรฐานสากล) 

หลักสูตร เกณฑ์ 

1. The International Computer Driving 
License (ICDL) Workforce Basics  

1. Computer and Online Basics 
2. Application Basics 

ผ่านการประเมินในแตล่ะ
หลักสูตร ตามข้อ 1
หรือข้อ 2 หรือข้อ 3 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  
ในแต่ละหลักสูตร 

2. Digital Literacy Certification (IC3)  1. Computing Fundamentals 
2. Key Applcations 

3. แบบทดสอบสมรรถนะการใช้ดิจิทัล 
 

1. Level 1 
2. Level 2 
ส าหรับผูบ้กพร่องทางการมองเห็นให้
ใช้แบบทดสอบมาตรฐานสมรรถนะ
การใช้ดิจิทัล โดยให้ติดต่อไปยัง
หน่วยงานผู้จัดประเมิน 

 
  

     ทั้งนี้ ส าหรับช่องทางการติดต่อหน่วยงานผู้จัดสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
และความสามารถด้านภาษาในประเทศไทย สามารถดูข้อมูลได้ใน https://www.ocsc.go.th/HiPPS หรือทาง
https://bit.ly/3viBqAw   
      (3) ให้ผู้สมัครหรือหน่วยงานต้นสังกัดจัดส่งใบสมัครพร้อมทั้งแนบส าเนาผลคะแนน
ความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและผลคะแนนความสามารถด้านภาษาที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด 
(ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรอง “ส าเนาถูกต้อง” ในส าเนาผลคะแนนความสามารถทั้งสองด้านทุกฉบับ) ทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) ของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด เท่านั้น หรือน าส่งเอกสารเองไปยัง “กรมส่งเสริม
การเกษตร 2143/1  ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900” และเขียนหน้าซอง
ว่า “สมัคร HiPPS รุ่นที่ 18” ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2565 กรมส่งเสริมการเกษตรจะถือวันที่
ส านักงานเลขานุการกรมประทับตรารับเอกสารเป็นส าคัญ หรือหากผู้สมัครหรือหน่วยงานจัดส่งเอกสารเอง                   
กรมส่งเสริมการเกษตร จะถือวันที่ส านักงานเลขานุการกรมประทับตรารับเอกสารเป็นส าคัญ 
 

3. การประกาศรายช่ือผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
  กรมส่งเสริมการเกษตรจะประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกและมีสิทธิเข้ารับ                  
การประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยแบบประเมินสมรรถนะ ส านักงาน ก .พ. เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติ                  
และมีผลคะแนนความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและความสามารถด้านภาษาที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด                
ในวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ทางเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร (http://person.doae.go.th)                    
และทางระบบเครือข่ายอินทราเน็ต SSNET (https://ssnet.doae.go.th) 
 
               4. การประกาศ… 
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(นางอัญชลี  สุวจิตตานนท์) 
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 

ประธานคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ในระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS)  

กรมส่งเสริมการเกษตร 

 
4. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 

  กรมส่งเสริมการเกษตรจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  วัน เวลา                       
สถานที่คัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก ภายหลังจากที่ส านักงาน ก.พ. ได้แจ้งผลการประเมิน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบแล้ว ในวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ทางเว็บไซต์กองการ
เจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร (http://person.doae.go.th) และทางระบบเครือข่ายอินทราเน็ต SSNET 
(https://ssnet.doae.go.th) 
 

5. วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การคัดเลือก 
  กรมส่งเสริมการเกษตรจะประเมินศักยภาพและผลงานของผู้สมัครจากใบสมัคร                         
และการสัมภาษณ์ และได้ก าหนดต าแหน่งเป้าหมายเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการจัดท ากรอบสั่งสม
ประสบการณ์ (EAF) และเป็นแนวทางในการด าเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพ่ือเข้าสู่ระบบ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 18 ไว้จ านวน 4 ต าแหน่ง ได้แก่ ต าแหน่งผู้อ านวยการกอง/ส านัก (สายงาน
ด้านสนับสนุน) ระดับสูง ต าแหน่งผู้อ านวยการกอง/ส านัก (สายงานด้านวิชาการเกษตร/วิชาการส่งเสริม
การเกษตร) ระดับสูง  ต าแหน่งเกษตรจังหวัด ระดับสูง  และต าแหน่งผู้ เชี่ยวชาญ โดยค านึงถึงมิติ                               
ของการคัดเลือก รายละเอียดตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 

6. การประกาศรายช่ือข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกของกรมส่งเสริมการเกษตร 
 กรมส่งเสริมการเกษตรจะประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ผ่านการคัดเลือก               
เข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 18 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2565 
ทางเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร (http://person.doae.go.th) และทางระบบเครือข่าย
อินทราเน็ต SSNET (https://ssnet.doae.go.th) ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรจะแจ้งให้ผู้ผ่านการคัดเลือก              
มาด าเนินการจัดท ากรอบสั่งสมประสบการณ์รายบุคคลให้สอดคล้องกับกรอบสั่งสมประสบการณ์ที่กรมส่งเสริม
การเกษตรวางไว้ และเริ่มกระบวนการพัฒนาตามกรอบสั่งสมประสบการณ์รายบุคคล ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 
เป็นต้นไป 
 

7. การปฐมนิเทศข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 
  ข้าราชการผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อว่าเป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 18                  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการเกษตร จะต้องไปเข้ารับการปฐมนิเทศและเข้าสู่
กระบวนการพัฒนาตามที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนดต่อไป และให้ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงมีหน้าที่ในการให้ข้อมูล 
และรายงานผลงานในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลของกลุ่มก าลังคนคุณภาพ (Talent Inventory 
Profiles) ทางเว็บไซต์ https://www.ocsc.go.th/HiPPS อย่างสม่ าเสมอ 

 

 

       ประกาศ ณ วันที่  25  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
คมกฤช  ร่าง/พิมพ์/ตรวจ  
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รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 18 ของกรมส่งเสริมการเกษตร 

(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2565) 
 
ต าแหน่งเป้าหมาย : ผู้อ านวยการกอง/ส านัก (สายงานด้านสนับสนุน) ระดับสูง 
 

องค์ประกอบ เครื่องมือวัด คะแนน คะแนนผ่าน 
1. ศักยภาพ (70) 
    1.1 ความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทลั ชุดข้อสอบความสามารถ

ด้านเทคโนโลยดีิจิทัล 
ผ่าน เกณฑ์ที่ท่ีส านักงาน ก.พ.ก าหนด  

(ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ในแต่ละหลกัสูตร
ของแต่ละชุดทดสอบ) 

    1.2 ความสามารถด้านภาษา ชุดข้อสอบความสามารถ
ด้านภาษา 

ผ่าน เกณฑ์ทีส่ านักงาน ก.พ. ก าหนด  
(ข้ึนกับแต่ละชุดข้อสอบ) 

    1.3 คุณลักษณะที่พึงประสงคข์อง
ข้าราชการผูม้ีผลสมัฤทธ์ิสูง 

แบบประเมินสมรรถนะ 
ส านักงาน ก.พ. 

ผ่าน เกณฑ์ทีส่ านักงาน ก.พ. ก าหนด  
(ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50) 

    1.4 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
ของกรมส่งเสริมการเกษตร 

- มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 
- การบริการที่ด ี
- การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ 
- การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม 
และจริยธรรม 

- การท างานเป็นทีม 
- สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงาน 
ที่ปฏิบัติในแต่ละต าแหน่งตามที่  
อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร 
ให้ความเห็นชอบแล้ว 

ใบสมัครและสมัภาษณ์ 70 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
 

รวมคะแนนศักยภาพ  70 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 

2. ผลงาน (30) 
    2.1 ผลการปฏิบตัิราชการล่าสดุ                      
ในกรมส่งเสริมการเกษตร 2 รอบการประเมิน
ติดต่อกัน 

ใบสมัครและข้อมลูจาก
ระบบ DPIS 
 

10 ระดับดีมากข้ึนไป ท้ัง 2 รอบ 
การประเมินตดิต่อกัน 
(รอบ 1 ต.ค.63 – 31 มี.ค. 64 
และ 1 เม.ย. 64 – 30 ก.ย. 64) 

    2.2 ผลงานส าคญัในรอบ 1 ปทีี่ผ่านมา ใบสมัครและ 
การสัมภาษณ์ 

20 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
 

รวมคะแนนผลงาน  30 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 

รวมคะแนนทั้งสิ้น  
(1. ศักยภาพ + 2. ผลงาน) 

 100 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
(ไม่ต่ ากว่า 60 คะแนน) 

 
หมายเหตุ : 1. ส าหรับช่องทางการติดต่อหน่วยงานผู้จัดสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและความสามารถด้านภาษา                
                    ในประเทศไทย สามารถดูข้อมูลได้ใน https://www.ocsc.go.th/HiPPS 
                2. สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติในแต่ละต าแหน่งตามที่ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตรให้ความเห็นชอบแล้ว  
                      สามารถดูรายละเอียดได้ทาง https://bit.ly/3viBqAw  หรือ QR Code ด้านล่าง 
      3. ผู้สมัครสามารถดูรายละเอียดภาพรวมกรอบการสั่งสมประสบการณ์ (EAF) ในต าแหน่งเป้าหมาย ได้ทาง https://bit.ly/3wPLIaM 
                   หรือ QR Code ดา้นล่าง 
  
  

ภาพรวมกรอบการสั่งสม 
ประสบการณ์ (EAF) 

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงาน 
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ต าแหน่งเป้าหมาย : ผู้อ านวยการกอง/ส านัก (สายงานด้านวิชาการเกษตร/วิชาการส่งเสริมการเกษตร)  

                          ระดับสูง 
 

องค์ประกอบ เครื่องมือวัด คะแนน คะแนนผ่าน 
1. ศักยภาพ (70) 
    1.1 ความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทลั ชุดข้อสอบความสามารถ

ด้านเทคโนโลยดีิจิทัล 
ผ่าน เกณฑ์ที่ท่ีส านักงาน ก.พ.ก าหนด  

(ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ในแต่ละหลกัสูตร
ของแต่ละชุดทดสอบ) 

    1.2 ความสามารถด้านภาษา ชุดข้อสอบความสามารถ
ด้านภาษา 

ผ่าน เกณฑ์ทีส่ านักงาน ก.พ. ก าหนด  
(ข้ึนกับแต่ละชุดข้อสอบ) 

    1.3 คุณลักษณะที่พึงประสงคข์อง
ข้าราชการผูม้ีผลสมัฤทธ์ิสูง 

แบบประเมินสมรรถนะ 
ส านักงาน ก.พ. 

ผ่าน เกณฑ์ทีส่ านักงาน ก.พ. ก าหนด  
(ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50) 

    1.4 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
ของกรมส่งเสริมการเกษตร 

- มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 
- การบริการที่ด ี
- การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ 
- การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม 
และจริยธรรม 

- การท างานเป็นทีม 
- สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงาน 
ที่ปฏิบัติในแต่ละต าแหน่งตามที่  
อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร 
ให้ความเห็นชอบแล้ว 

ใบสมัครและสมัภาษณ์ 70 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
 

รวมคะแนนศักยภาพ  70 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 

2. ผลงาน (30) 
    2.1 ผลการปฏิบตัิราชการล่าสดุ                      
ในกรมส่งเสริมการเกษตร 2 รอบการประเมิน
ติดต่อกัน 

ใบสมัครและข้อมลูจาก
ระบบ DPIS 
 

10 ระดับดีมากข้ึนไป ท้ัง 2 รอบ 
การประเมินตดิต่อกัน 
(รอบ 1 ต.ค.63 – 31 มี.ค. 64 
และ 1 เม.ย. 64 – 30 ก.ย. 64) 

    2.2 ผลงานส าคญัในรอบ 1 ปทีี่ผ่านมา ใบสมัครและ 
การสัมภาษณ์ 

20 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
 

รวมคะแนนผลงาน  30 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 

รวมคะแนนทั้งสิ้น  
(1. ศักยภาพ + 2. ผลงาน) 

 100 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
(ไม่ต่ ากว่า 60 คะแนน) 

 
หมายเหตุ : 1. ส าหรับช่องทางการติดต่อหน่วยงานผู้จัดสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและความสามารถด้านภาษา                
                    ในประเทศไทย สามารถดูข้อมูลได้ใน https://www.ocsc.go.th/HiPPS 
                2. สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติในแต่ละต าแหน่งตามที่ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตรให้ความเห็นชอบแล้ว  
                      สามารถดูรายละเอียดได้ทาง https://bit.ly/3viBqAw  หรือ QR Code ด้านล่าง 
      3. ผู้สมัครสามารถดูรายละเอียดภาพรวมกรอบการสั่งสมประสบการณ์ (EAF) ในต าแหน่งเป้าหมาย ได้ทาง https://bit.ly/3wPLIaM 
                   หรือ QR Code ดา้นล่าง 
  
  

ภาพรวมกรอบการสั่งสม 
ประสบการณ์ (EAF) 

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงาน 
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ต าแหน่งเป้าหมาย : เกษตรจังหวัด ระดับสูง 

 

องค์ประกอบ เครื่องมือวัด คะแนน คะแนนผ่าน 
1. ศักยภาพ (70) 
    1.1 ความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทลั ชุดข้อสอบความสามารถ

ด้านเทคโนโลยดีิจิทัล 
ผ่าน เกณฑ์ที่ท่ีส านักงาน ก.พ.ก าหนด  

(ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ในแต่ละหลกัสูตร
ของแต่ละชุดทดสอบ) 

    1.2 ความสามารถด้านภาษา ชุดข้อสอบความสามารถ
ด้านภาษา 

ผ่าน เกณฑ์ทีส่ านักงาน ก.พ. ก าหนด  
(ข้ึนกับแต่ละชุดข้อสอบ) 

    1.3 คุณลักษณะที่พึงประสงคข์อง
ข้าราชการผูม้ีผลสมัฤทธ์ิสูง 

แบบประเมินสมรรถนะ 
ส านักงาน ก.พ. 

ผ่าน เกณฑ์ทีส่ านักงาน ก.พ. ก าหนด  
(ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50) 

    1.4 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
ของกรมส่งเสริมการเกษตร 

- มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 
- การบริการที่ด ี
- การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ 
- การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม 
และจริยธรรม 

- การท างานเป็นทีม 
- สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงาน 
ที่ปฏิบัติในแต่ละต าแหน่งตามที่  
อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร 
ให้ความเห็นชอบแล้ว 

ใบสมัครและสมัภาษณ์ 70 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
 

รวมคะแนนศักยภาพ  70 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 

2. ผลงาน (30) 
    2.1 ผลการปฏิบตัิราชการล่าสดุ                      
ในกรมส่งเสริมการเกษตร 2 รอบการประเมิน
ติดต่อกัน 

ใบสมัครและข้อมลูจาก
ระบบ DPIS 
 

10 ระดับดีมากข้ึนไป ท้ัง 2 รอบ 
การประเมินตดิต่อกัน 
(รอบ 1 ต.ค.63 – 31 มี.ค. 64 
และ 1 เม.ย. 64 – 30 ก.ย. 64) 

    2.2 ผลงานส าคญัในรอบ 1 ปทีี่ผ่านมา ใบสมัครและ 
การสัมภาษณ์ 

20 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
 

รวมคะแนนผลงาน  30 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 

รวมคะแนนทั้งสิ้น  
(1. ศักยภาพ + 2. ผลงาน) 

 100 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
(ไม่ต่ ากว่า 60 คะแนน) 

 
หมายเหตุ : 1. ส าหรับช่องทางการติดต่อหน่วยงานผู้จัดสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและความสามารถด้านภาษา                
                    ในประเทศไทย สามารถดูข้อมูลได้ใน https://www.ocsc.go.th/HiPPS 
                2. สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติในแต่ละต าแหน่งตามที่ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตรให้ความเห็นชอบแล้ว  
                      สามารถดูรายละเอียดได้ทาง https://bit.ly/3viBqAw  หรือ QR Code ด้านล่าง 
      3. ผู้สมัครสามารถดูรายละเอียดภาพรวมกรอบการสั่งสมประสบการณ์ (EAF) ในต าแหน่งเป้าหมาย ได้ทาง https://bit.ly/3wPLIaM 
                   หรือ QR Code ดา้นล่าง 
  
  

ภาพรวมกรอบการสั่งสม 
ประสบการณ์ (EAF) 

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงาน 
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ต าแหน่งเป้าหมาย : ผู้เชี่ยวชาญ 

 

องค์ประกอบ เครื่องมือวัด คะแนน คะแนนผ่าน 
1. ศักยภาพ (70) 
    1.1 ความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทลั ชุดข้อสอบความสามารถ

ด้านเทคโนโลยดีิจิทัล 
ผ่าน เกณฑ์ที่ท่ีส านักงาน ก.พ.ก าหนด  

(ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ในแต่ละหลกัสูตร
ของแต่ละชุดทดสอบ) 

    1.2 ความสามารถด้านภาษา ชุดข้อสอบความสามารถ
ด้านภาษา 

ผ่าน เกณฑ์ทีส่ านักงาน ก.พ. ก าหนด  
(ข้ึนกับแต่ละชุดข้อสอบ) 

    1.3 คุณลักษณะที่พึงประสงคข์อง
ข้าราชการผูม้ีผลสมัฤทธ์ิสูง 

แบบประเมินสมรรถนะ 
ส านักงาน ก.พ. 

ผ่าน เกณฑ์ทีส่ านักงาน ก.พ. ก าหนด  
(ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50) 

    1.4 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
ของกรมส่งเสริมการเกษตร 

- มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 
- การบริการที่ด ี
- การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ 
- การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม 
และจริยธรรม 

- การท างานเป็นทีม 
- สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงาน 
ที่ปฏิบัติในแต่ละต าแหน่งตามที่  
อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร 
ให้ความเห็นชอบแล้ว 

ใบสมัครและสมัภาษณ์ 70 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
 

รวมคะแนนศักยภาพ  70 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 

2. ผลงาน (30) 
    2.1 ผลการปฏิบตัิราชการล่าสดุ                      
ในกรมส่งเสริมการเกษตร 2 รอบการประเมิน
ติดต่อกัน 

ใบสมัครและข้อมลูจาก
ระบบ DPIS 
 

10 ระดับดีมากข้ึนไป ท้ัง 2 รอบ 
การประเมินตดิต่อกัน 
(รอบ 1 ต.ค.63 – 31 มี.ค. 64 
และ 1 เม.ย. 64 – 30 ก.ย. 64) 

    2.2 ผลงานส าคญัในรอบ 1 ปทีี่ผ่านมา ใบสมัครและ 
การสัมภาษณ์ 

20 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
 

รวมคะแนนผลงาน  30 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 

รวมคะแนนทั้งสิ้น  
(1. ศักยภาพ + 2. ผลงาน) 

 100 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
(ไม่ต่ ากว่า 60 คะแนน) 

 
หมายเหตุ : 1. ส าหรับช่องทางการติดต่อหน่วยงานผู้จัดสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและความสามารถด้านภาษา                
                    ในประเทศไทย สามารถดูข้อมูลได้ใน https://www.ocsc.go.th/HiPPS 
                2. สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติในแต่ละต าแหน่งตามที่ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตรให้ความเห็นชอบแล้ว  
                      สามารถดูรายละเอียดได้ทาง https://bit.ly/3viBqAw  หรือ QR Code ด้านล่าง 
      3. ผู้สมัครสามารถดูรายละเอียดภาพรวมกรอบการสั่งสมประสบการณ์ (EAF) ในต าแหน่งเป้าหมาย ได้ทาง https://bit.ly/3wPLIaM 
                   หรือ QR Code ดา้นล่าง 
  
 

ภาพรวมกรอบการสั่งสม 
ประสบการณ์ (EAF) 

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงาน 
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