
 
 
 

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการ 

                                 ในตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
....................................... 

 
ด้วยกรมโรงงานอุตสาหกรรม จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการใน

ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 15 ลงวันที่                 
11 ธันวาคม 2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแขง่ขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ      
จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
 

 1. ตําแหน่งที่จะบรรจแุละแต่งตั้ง และเงนิเดอืนที่จะได้รบั 
 ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือนระดับปริญญาตรี   
13,300 บาท หรือตามที่ ก.พ. กําหนด 
 

 2. จํานวนตําแหนง่ว่างครั้งแรก  5 อัตรา  
 

 3. ลักษณะงานทีป่ฏบิตั ิ
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตําแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 

 4. คณุสมบตัิของผู้มีสทิธิสมคัรสอบ 
 4.1 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไมม่ลีักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36           
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี้ 
  ก. คุณสมบัติทัว่ไป 
     (1) มีสัญชาติไทย 
     (2) มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปี 
     (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธ์ิใจ 
  ข. ลักษณะต้องห้าม 
     (1) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมอืง 
     (2)  เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือ 
จิตฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดใน กฎ ก.พ. 
     (3)  เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 
     (4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
 
         /(5) เป็นกรรมการ... 
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     (5) เป็นกรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง 
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมอืง 
     (6) เป็นบุคคลล้มละลาย 
     (7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 
     (8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
     (9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทําผดิวินัยตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น 
   (10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้  
หรือตามกฎหมายอื่น 
   (11) เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน 
ในหน่วยงานของรัฐ 
 ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะตอ้งห้ามตาม ข. (4)  (6)  (7)   
(8)  (9)  (10) หรือ (11)  ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้  แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้าม 
ตาม (8) หรือ (9)  ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้าม 
ตาม (10)  ผู้นัน้ต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว  และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงาน 
หรือออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ 
 มาตรา 54 สําหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ (1) ใหม้ีสทิธิสมัครสอบแข่งขันได้ แต่จะมี
สิทธิได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญทีส่อบแข่งขันได้ต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทาง
การเมืองแล้ว 
 สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ  ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501   
ลงวันที่ 27 มถิุนายน 2501  และตามความในข้อ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม  ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538 
 4.2 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
  ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 

 5. การรบัสมัครสอบ 
 5.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมคัรสอบ 
  ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์บริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ช้ัน 5 ห้อง 501 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม  ถนนพระรามที่ 6  แขวงทุ่งพญาไท   
เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  ตัง้แต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 ถึงวันที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2556  ในวันราชการ 
ภาคเช้าเวลา 09.00 – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
กลุ่มสรรหาบรรจุแต่งต้ัง ศูนย์บริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล โทร 0 2202 4009 และ 0 2202 4012 
 5.2 ค่าธรรมเนียมการสอบ 
                                  ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน 200 บาท 
ค่าธรรมเนียมการสอบจะไม่จ่ายคนืให้ไม่ว่ากรณใีด ๆ ทัง้สิ้น 
 
 

/ 5.3 เอกสาร ... 
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 5.3 เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครสอบ 
  (1)   รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไมส่วมแว่นตาดํา ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว  
ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  จํานวน 3 รูป 
 (2)   สําเนาปริญญาบัตรหรอืสําเนาหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  
และสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcripts of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตาม 
ประกาศรับสมคัร โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ  
จํานวนอย่างละ 2 ฉบับ 
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปรญิญาบัตรของ
สถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถานศึกษานัน้ ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ                      
ภายในวันปดิรบัสมคัรสอบ คือ วันที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2556 
  ในกรณีที่ไม่สามารถนาํหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมาย่ืนพร้อมใบสมคัรสอบ 
ก็ให้นําหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รบัอนุมัติ
ปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิดรับสมัคร มาย่ืนแทน 
 (3)   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน จํานวนอย่างละ     
1 ฉบับ 
 (4)   สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง)   
ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล  (ในกรณีที่ช่ือ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ 
 (5)   สําเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  
(ภาค ก.) ของ ก.พ. ระดับปริญญาตรี จํานวน 1 ฉบับ 
 (6)   ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ซึ่งได้แก่ 
  -  วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
  -  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการที่เป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
  -  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
  -  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
  -  โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและ
เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กําหนด 
 สําเนาเอกสารหลกัฐานทกุฉบบัใหผู้้สมคัรเขียนคาํรบัรองว่า “สําเนาถกูต้อง” ลงชื่อ   
พร้อมวันทีก่ํากบัทกุหน้าของสําเนาเอกสาร  
 

        6.   เงื่อนไขในการรบัสมคัรสอบ 
              6.1  ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ของผู้มีสิทธิสมคัรสอบ ในข้อ 4.2 โดยต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและไดร้ับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ  
ภายในวันปดิรบัสมคัรสอบ คือ วันที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2556 ทั้งนี้ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้น
ปริญญาบัตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ 
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  6.2  ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียด
ต่าง ๆ ในใบสมัครใหถู้กต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริงด้วยลายมือตนเอง พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการ
สมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กําหนดไว้ในประกาศรับสมคัรสอบ  ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร
สอบ หรือกรมโรงงานอุตสาหกรรมตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิ ซึ่งผู้สมคัรสอบนํามายื่นไม่ตรงหรือ          
ไม่เป็นไปตามประกาศรับสมคัรสอบ กรมโรงงานอุตสาหกรรม จะถือว่าผูส้มัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบติั                
ในการสมัครสอบครั้งนี้มาต้ังแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมคัรสอบ 
 

                    7. การประกาศรายชื่อผูส้มัครสอบ วัน เวลา สถานทีส่อบ และระเบียบเกี่ยวกบัการสอบ 
 กรมโรงงานอุตสาหกรรม จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และ
ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 20 มีนาคม 2556 ณ กรมโรงงานอุตสาหกรรม และทางเว็บไซต์   
http://www2.diw.go.th/hrmc 
 

 8. หลกัสตูรและวิธีการสอบ 
 8.1  ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.) คะแนนเต็ม 200 คะแนน 
                                ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 8.2  ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค.) คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
         การประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่จาก               
ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจาก
การสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรูท้ี่อาจใช้
เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทศันคติ  
จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และ
สิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสรา้งสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก 
สมรรถนะทีจ่ําเป็นของตําแหน่ง 
            ทั้งนี้ จะทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.) ก่อน   
และเมื่อสอบผา่นภาคความรูค้วามสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหนง่แล้ว  จึงจะมีสทิธิเข้าสอบภาคความ
เหมาะสมกบัตาํแหน่ง (ภาค ค.) 
 9. เกณฑ์การตดัสิน 
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขนัได้ ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการสอบแตล่ะภาคไม่ตํ่ากว่า
ร้อยละ 60 
 

 10. การขึน้บญัชีผูส้อบแข่งขันได ้
 การขึ้นบัญชีผูส้อบแข่งขันได้ จะเรียงลําดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมา
ตามลําดับ ในกรณีที่มผีู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผูส้อบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งมากกว่า
เป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งเท่ากันให้ผู้ได้รบัเลขประจําตัวสอบก่อน
เป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า  
 
 

/ การขึ้นบัญช ี... 
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 การขึ้นบัญชีผูส้อบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี นับต้ังแต่วันขึ้นบัญชี    
แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้
เป็นอันยกเลิก 
 11. การบรรจุและแตง่ตั้ง 
  11.1  ผูส้อบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งต้ังตามลําดับที่ในบญัชีผู้สอบแข่งขันได้ 
โดยได้รับเงินเดือนตามที่กําหนดไว้ในข้อ 1 
       11.2  กรมโรงงานอุตสาหกรรมไม่ประสงค์ที่จะรับโอนผู้สอบแข่งขนัได้ที่เป็นข้าราชการ
หรือพนักงานทุกประเภทที่ได้ขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันในครั้งนี้ 
       11.3  ในกรณีที่มีตําแหน่งว่างในส่วนราชการอื่น บัญชีผู้สอบแขง่ขันได้ก็จะใช้บรรจุ 
ในส่วนราชการอื่นได้ด้วย   

 ประกาศ  ณ  วันที่   29   มกราคม พ.ศ. 2556 
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รายละเอียดเกีย่วกบัตาํแหนง่ทีร่บัสมัครสอบแข่งขันเพือ่บรรจบุคุคลเข้ารบัราชการ 
ในสงักดักรมโรงงานอตุสาหกรรม 

(แนบทา้ยประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม ลงวันที่ 29  มกราคม พ.ศ. 2556) 
 

ชื่อตาํแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
 
จํานวนตาํแหน่งว่าง 5 อัตรา 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน  
ปฏิบัติงานด้านวิชาการคอมพิวเตอร์  ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
1.  ด้านการปฏิบัติการ 

  (1) ติดต้ังเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดคําสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคําสั่งสําเร็จรูประบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดําเนินไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน 
  (2) ประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลที่ได้ถูกต้องแม่นยําและทันสมัย 
  (3) ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ  เพื่อให้ระบบมีคุณสมบัติที่ถูกต้อง ตรงตามความ
ต้องการและสภาพการใช้งานของหน่วยงาน 
  (4) เขียนชุดคําสั่งตามข้อกําหนดของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูลที่ได้วางแผนไว้   
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  (5) เขียนชุดคําสั่ง ทดสอบความถูกต้องของคําสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดของคําสั่งเพื่อให้
ระบบปฏิบัติการทาํงานได้อย่างถูกต้องแม่นยําและมีประสิทธิภาพ 
  (6) ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของระบบงานประยุกต์  และระบบข้อมูล 
ของหน่วยงานที่ไม่ซับซ้อน เพื่อพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และตรง 
ตามความต้องการของหน่วยงาน 
  (7) ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงานประยุกต์ เพื่อให้ได้
ระบบงานประยุกต์ที่ตรงตามคุณลักษณะและความต้องการของหน่วยงาน 
  (8) รวบรวมข้อมูลประกอบการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
ระบบเครือข่าย ระบบงานประยุกต์และระบบสารสนเทศ การจัดการระบบการทํางานเครื่อง การติดต้ังระบบ
เครื่องเพื่อให้ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และตรงตามความต้องการใช้ของหน่วยงาน 
  (9) ช่วยตรวจสอบ สืบค้น  และรวบรวมข้อมูลการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้าข่าย 
ไม่เหมาะสม ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่กําหนด หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากลเพื่อความมั่นคง
ปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบ 

       (10) ช่วยตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการออกใบอนุญาต เพื่อให้การออก 
ใบอนุญาตเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด  
 
 

          / 2. ด้านการ... 
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                2.  ด้านการวางแผน 
    วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือ
โครงการ เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 
 

                3.  ด้านการประสานงาน 
    (1) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที่กําหนด 
          (2) ช้ีแจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

                4.  ด้านการบริการ 
    (1) ช่วยจัดทําคู่มือระบบและคู่มือผู้ใช้ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเอง 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
    (2) ดําเนินการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนการใช้ระบบงานที่พัฒนาแก่เจ้าหน้าที่ 
ผู้ใช้งาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ 
    (3) ให้คําปรึกษาแนะนําแก่ผู้ใช้เมื่อมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ 
เพื่อให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขและใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
คณุสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 

(1) ได้รับปรญิญาตรี ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์  
  (2) เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ. 
 
หลกัสตูรและวิธีการสอบภาคความรูค้วามสามารถทีใ่ชเ้ฉพาะตาํแหนง่ (ภาค ข.) 
 ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้  โดยวิธีสอบข้อเขยีน (คะแนนเตม็ 200 คะแนน) 

1. ความรู้ด้านระบบฐานข้อมูล 
2. ความรู้ด้านระบบปฏิบัติการ 
3. ความรู้ด้านการพัฒนาโปรแกรมระบบงาน 
4. ความรู้ด้านระบบสื่อสารและเครือข่ายข้อมูล 
5. ความรู้ด้านโครงสร้างข้อมูล 


