เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราฃการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน
ด้วย สำนัก งานเศรษฐกิจการเกษตร จะดำเนิน การสอบแข่งขัน เพื่อ บรรจุแ ละแต่งตั้งบุค คล
เข้ารับ ราชการในตำแหน่งเจ้าพนัก งานธุรการปฏิบ ัต ิงาน ตำแหน่งเจ้าพนัก งานสถิต ิป ฏิบ ัต ิงาน และตำแหน่ง
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ป ฏิบ ัต ิงาน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา <£๓ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม
๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันๆ
ด้งรายละเอียดต่อไปนี้

๑. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ

ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับ ตามที่ระบุไวในรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้

๒. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก
จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
๓. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

๔. คุณสมบัติชองผู้มีสิทธิสมัครสอบ
๔.® ผ สู้ มัครสอบต้องมีคุณ สมบัติทั่วไป และไม,มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา ๓๖
แห่งพระราชบัญ ญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังต่อไปนี้

ก. คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(๓) เป็น ผู้เลื่อ มใสในการปกครองระบอบประชาธิป ไตยอัน มีพ ระมหากษัต ริย ์
ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธ!,จ

ข. ลักษณะต้องห้าม
(๑) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
(๒) เป็น คนไร้ค วามสามารถ คนเสมือ นไร้ค วามสามารถ คนวิก ลจริต หรือ
จิตพื่นเห้อน'ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
(๓) เป็นผู้อยูในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๕) เป็น กรรมการหรือ ผู้ด ำรงตำแหน่ง ทีร ับ ผิด ชอบในการบริห ารพรรค
การเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย

(๗) เป็นผู้...

-๒ (๗) เป็น ผู้เ คยต้อ งรับ โทษจาคุก โดยคำพิพ ากษาถึง ที,สุด ให้จ าคุก เพราะ
กระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(๘) เป็น ผู้เคยถูก ลงโทษให้อ อก ปลดออก หรือ ไล่อ อกจากรัฐ วิส าหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(๙) เป็น ผู้เคยถูก ลงโทษให้อ อก หรือ ปลดออก เพราะกระทำผิด วิน ัย ตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๐) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิด วิน ัย ตามพระราซบัญ ญัต ิน ี้
หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๑) เป็น ผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับ ราขการ หรือเข้าปฏิบ ัติงาน
ในหน่วยงานของรัฐ
ผู้ที่จะเข้ารับราฃการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (๔) (๖) (๗)
(๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑) ก.พ. อาจพิจ ารณายกเว้น ให้เข้า รับ ราชการได้ แต่ถ ้าเป็น กรณีม ีล ัก ษณะต้อ งห้า ม
ตาม (๘) หรือ (๙) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้าม
ตาม (๑๐) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือ
ออกจากราชการเพราะทุจ ริต ต่อ หน้า ที่ สำหรับ ผู้ม ีล ัก ษณะต้อ งห้ามตามมาตรา ๓๖ ช. (๑) ให้มีสิทธิสมัคร
สอบแช่งขันได้ แต่จะมีสิทธิได้รับบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ที,สอบแข่งขัน ไต้ต่อเมื่อพ้น จากการเป็น

ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้ว
สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแช่งขัน
เพื่อ บรรจุบ ุค คลเข้ารับ ราชการ ทั้ง นี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริห าร ที นว ๘๙/๒๔๐๑
ลงวันที' ๒๗ มิถ ุน ายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๔ ของคำสั่ง มหาเถรสมาคม ที, ๑/๒๕๖๔ ลงวัน ที่
๒๘ กันยายน ๒๕๖๔
๔.๒ ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณ สมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
ผู้ส มัค รสอบต้อ งมีค ุณ สมบัต ิเฉพาะสำหรับ ตำแหน่ง ตามที่ร ะบุไ ว้ใ นรายละเอีย ด
แนบท้ายประกาศนี้
๔. การรับสมัครสอบ
๕.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครไต้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที' ๘ กัน ยายน ๒๕๖๕
ถึงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ และปฏิบัติตามชั้นตอนที่กำหนด ดังนี้
(๑) ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์ vwwv.oae.§o.th เลือกหัวข้อ “ประชาสัมพันธ์ >
ประกาศรับสมัครงาน > สมัครงานออนไลน์” หรือ https://oae.thaijobjob.com เสือกหัวข้อ “สมัครสอบ”
และเสือกรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเสือกตำแหน่งที่ต้องการ
(๒) ให้ผู้สมัครสอบกรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน
(๓) ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินให้โดยอัตโนมัติ
ใน กรณีที'ไม,สามารถพิม พ์แ บบฟอร์ม การชำระเงิน ผู้ส มัค รสามารถเข้า ไปพิม พ์
แบบฟอร์มการชำระเงินใหม่ไต้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วไต้

๕.๒ การชาระ

-๓-

๕.๒ การชำระเงิน ค่าธรรมเนียมในการสมัค รสอบ ตั้งแต่วัน ที ๘ กันยายน ๒๕๖๕
ถึงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕
ผู้ส มัค รสอบสามารถชำระเงิน ผ่านการสแกนรหัส คิวอาร์โค้ด (QR Code) ที,ระบบ
กำหนดในแบบฟอร์มการชำระเงิน ภายใน ๓๐ นาที หากไม่สามารถชำระเงินได้ทันตามกำหนด ผู้สมัครสามารถ
เข้า ระบบเพื่อ ชำระเงิน ได้ต ลอดเวลาที'อยู่ใ นช่ว งการรับ สมัค ร ตั้ง แต่ว ัน ที' ๘ กัน ยายน ๒๕๖๕ ถึงวัน ที่
๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๒๐.๐๐ น. และให้เก็บหลักฐานการชำระเงิน (Slip) ไว้เปีนหลักฐานด้วย
๕.๓ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ประกอบด้วย
(๑) ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน ๒๐๐ บาท
(๒) ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการอินเทอร์เน็ต จำนวน ๓๐ บาท

ทั้งนี้ การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัคร
สอบเรียบร้อ ยแล้ว และเมื่อสมัครสอบและชำระเงิน ค่าธรรมเนียมในการสมัค รสอบตามข้อ ๕.๒ แล้ว
จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบไม่ว่ากรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น
๕.๔ ผู้ส มัค รที'ชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้ร ับ เลขประจำตัวสอบ โดยจะกำหนด
เลขประจำตัวสอบ ตามลำดับของการชำระค่าธรรมเนียมสอบ ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบสถานะของ
การชำระเงินได้ภายหลังการชำระเงิน ๑ วัน

๕.๕ พิมพื่ใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
เมื่อ สำนัก งานเศรษฐกิจการเกษตรประกาศรายขื่อ ผู้ส มัครสอบแล้ว ให้ผู้สมัครสอบ
เข้าไปที'เว็บ ไซต์ https://oae.thaijobjob.com เลือ กหัว ข้อ “พิม พ์ใ บสมัค ร” เพื่อ พิม พ์ใ บสมัค ร พร้อม
ลงลายมือขื่อ และติดรูปถ่าย นำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบในวันสอบข้อเขียน

๖. เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ
๖.๑ ผู้สมัครสอบสามารถสมัครได้เพียงคเงเดียวเท่านั้น และสามารถเลือกสมัครสอบไต้
เพียง ๑ ตำแหน่งเท่านั้น จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขตำแหน่งที่สมัครสอบไม่ได้
๖.๒ ผู้ส มัค รสอบจะต้อ งเป็น ผู้ม ีว ุฒ ิก ารศึก ษาตรงตามคุณ สมบัต ิเฉพาะสำหรับ ตำแหน่ง
ของผู้มีสิทธิสมัครสอบในข้อ ๔.๒ โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายใน
วันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตร
หรือ อนุป ริญ ญาของสถานศึก ษาใด จะถือ ตามกฎหมาย กฎหรือ ระเบีย บเกี่ย วกับ การสำเร็จ การศึก ษา
ตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์
๖.๓ การสมัค รสอบตามขั้น ตอนข้า งต้น ถือ ว่า ผู้ส มัค รสอบเป็น ผู้ล งลายมือ ซื่อ และ
รับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และ
ทีแ ก้ไ ขเพิ่ม เติม ตังนั้น หากผู้ส มัค รสอบจงใจกรอกข้อ มูล อัน เป็น เท็จ อาจมีค วามผิด ฐานแจ้ง ความเท็จ ต่อ
เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗

๖.๔ ผู้สมัคร...

- Gl ๖.๔ ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้อ งกรอกรายละเอียดต่าง ๆ
ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริง พร้อมทั่งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องตามที่กำหนด
ในประกาศรับ สมัค ร ในกรณีท ี่ม ีค วามผิด พลาดอัน เกิด จากผู้ส มัค รสอบ หรือ ตรวจพบว่าเอกสารหลัก ฐาน
ซึ่งผู้สมัครสอบนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ หรือเอกสารปลอม สำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร จะถือ ว่า ผู้ส มัค รสอบเป็น ผู้ข าดคุณ สมบัต ิใ นการสมัค รสอบครั้ง นี้ม าตั้ง แต่ต ้น และจะไม,คืน
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
ทั่งนี้ ผู้สมัครสามารถเข้าไปตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาได้ด้วยตนเองที่ “ตรวจสอบคุณวุฒิ
ตามที่ ก.พ. รับรอง” หรือในเว็บไซต์ชองสำนักงาน ก.พ. www.ocsc.go.th หัวข้อ “รับรองคุณ วุฒิ”

๗. การประกาศรายซื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จะประกาศรายซื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และ
ระเบีย บเกีย วกับ การสอบ ในวัน ที่ ๖ ตุล าคม ๒๕๖๕ ทางเว็บ ไซต์ส ำนัก งานเศรษฐกิจ การเกษตร
www.oae. go.th. เลือ กห ัว ข้อ “ประซาสัม พัน ธ์ >ประกาศวับ สมัค รงาน > สมัค รงานออนไลน์” หรือ
https://oae.thaijobjob.com หัวข้อ “ประกาศรายชื่อ ผู้ส มัค รสอบ วัน เวลา สถานที,สอบ และระเบีย บ
เกี่ยวกับการสอบ” ทั่ง กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

๘. หลักสูตรและวิธีการสอบ
หลักสูตรและวิธีการสอบแช่งชัน แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้
๘.๑ การสอบแช่งชันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรการสอบแช่งชันระบุไวิในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
๘.๒ การสอบแช่งชันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
เป็นการทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง โดยวิธีการสัมภาษณ์
หรือวิธีอื่น เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัต ิก ารศึก ษา ประวัต ิก ารทำงาน
ประสบการณ์ ท,วงทีว าจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับ ตัว เช้า กับ ผู้ร ่ว มงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม
ความคิด ริเริม สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้ส อบแช่งชัน เพื่อให้ได้บุคคลที่มี
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
ทั่งนี้ จะดำเนิน การสอบแข่ง ข้น เพื่อ วัด ความรู้ค วามสามารถที,ใ ช้เฉพาะตำแหน่งก่อ น
และเม อสอบผ่า นการวัด ความรู้ค วามสามารถที,ใช้เฉพาะตำแหน่ง แล้ว จึง จะมีส ิท ธิเข้า สอบแข่ง ชัน
เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งต่อไป

๙. เอกสารและหลักฐานการสมัครสอบ
๙.๑ เอกสารและหลัก ฐานที'ต้อ งยื่น ในวัน ลอบแข่ง ขัน เพื่อ วัด ความรู้ค วามสามารถที'ใช้
เฉพาะตำแหน่ง โดยเรียงลำดับเอกสารและหลักฐาน ดังนี้
(๑) ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบรับสมัครสอบ ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และ
ไม,สวมแว่นตาดำถ่ายไม,เกิน ๑ ปี (นับ ถึงวัน ทีป ิด รับ สมัคร)ขนาด ๑ X๑.๕ นิ้ว และลงลายมือชื่อในใบสมัคร
ให้ครบถ้วน
(๒) สำเนาประกาศนีย บัต ร และสำเนาระเบีย นแสดงผลการศึก ษา (Transcript of
Records) ที'แสดงว่า เป็น ผู้ม ีค ุณ วุฒ ิก ารศึก ษาตรงตามประกาศวับ สมัค ร โดยต้อ งสำเร็จ การศึก ษาและ
ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัคร จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
ทั่งนี้..

-

๕-

ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตรของสถานศึกษาใดนั้น
จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์
โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวับปิดรับสมัคร คือ วันที่ ๒๘ กันยายน
๒๔๖๕ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครสอบได้ ก็ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิ
ที,สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที'ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่
ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทน
สำหรับผู้สมัครที่ใข้คุณวุฒิระดับอนุปริญญาหลักสูตร ๓ บี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยค
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที'เทียบได้ในระดับเดียวกันมาสมัครสอบ ต้องมีหนังสือ
รับรองจากสถานบันการศึกษาว่าเป็นระดับอนุปริญญาหลักสูตร ๓ บี แนบมาด้วย
(๓) สำเนาหนังสือ รับ รองผลการสอบผ่านการวัด ความรู้ค วามสามารถทั่ว ไป ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ. จำนวน ๑ ฉบับ (กรณีผู้สมัคร
สอบที'ใช้ผ ลการสอบผ่า นการวัด ความรู้ค วามสามารถทั่ว ไป ของสำนัก งาน ก.พ. ระดับ ที'สูง กว่า ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาของสำนักงาน ก.พ. จะต้องนำสำเนาหลักฐานการศึกษาใน
ระดับที่สูงกว่าแนบมาด้วย จำนวน ๑ ฉบับ)
(๔) สำเนาบัตรประจำตัวประซาซน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
(๔) สำเนาหลัก ฐานอื่น ๆ เซ่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชี'อ-นามสกุล หรือใบ
เปลี่ยนคำนำหน้านาม (ในกรณีหลักฐานและเอกสารสมัครสอบไม่ตรงกัน) เป็นต้น จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
สำเนาเอกสาร ตามข้อ (๒) ถึง (๔)ให้ผู้สมัครสอบเขียนคำรับรองว่า“สำเนาถูก ต้อ ง”และ
ลงลายมือขื่อ วัน เดือน บี และระบุเลขประจำตัวสอบ กำกับไว้มุมบนด้านขวาของสำเนาเอกสารทุกแผ่น
ทั่ง นี้ใ ห้เป็น หน้าที'ของผู้ส มัค รสอบที'จะต้อ งตรวจสอบเอกสารหลัก ฐานการสมัค รให้
ถูกต้องครบถ้วนตามที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกำหนด อนึ่ง หากตรวจสอบพบภายหลังว่าหลักฐานและ
เอกสารที'ต้องยื่นพร้อมใบสมัครสอบไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร สำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่มีสิทธิ
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง หรือเรียกร้องสิทธิใด ๆ ทั่งสิ้น
๙.๒ เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง
(๑) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม,เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม
กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๔๔๓ ซึ่งได้แก่
- วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
- โรคเท้าข้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
- โรคติด ต่อ ร้า ยแรงหรือ โรคเรื้อ รัง ที'ปรากฏอาการเด'นชัด หรือ รุน แรงและ
เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กำหนด

(๒) เอกสาร...

-๖(๒) เอกสารทางทหาร เซ่น หนังสือสำคัญทางทหาร (แบบ สด.๘) ที,ใช้ประกอบกับ
สมุด ประจำทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ หรือหนังสือสำคัญ (แบบ สด.๙) สำหรับ ทหารกองเกิน และทหาร
กองหนุนประเภทที่ ๒ ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนทหารกองเกินแล้วแต่ยังไม่ได้เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับ
ราซการทหารกองประจำการ อายุระหว่าง ๑ ๗ - ๒๐ ปี หรือ ผู้ท ี่อ ยู่ระหว่างการผ่อ นผัน อายุไม,เกิน ๒๖ ปี
บริบ ูรณ์ หรือหนังสือ รับ รองผลการตรวจเลือ กทหารกองเกิน ข้าราชการทหารกองประจำการ (แบบ สด.๔๓)
แล้วแต่ก รณี จำนวน ๒ ฉบับ กรณีท ี่ผ ู้ส มัค รสอบแข่ง ขัน อยู่ร ะหว่างได้ร ับ หมายเรีย กให้ต รวจเลือ กเช้ารับ
การเกณฑ์ทหารก็ให้ผู้สมัครยื่นเอกสารดังกล่าว

©๐. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที,จะถือ ว่า เป็น ผู้'สอบแข่ง ขัน ได้ ต้อ งเป็น ผู้ส อบได้ค ะแนนในการสอบแข่ง ขัน
เพื่อ วัด ความรู'ความสามารถที'ใช้เ ฉพาะตำแหน่ง ไม'ตากว่า ร้อ ยละ ๖๐ และการสอบแข่ง ขัน เพือ วัด
ความเหมาะสมกับตำแหน่งไม,ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ ทั้งนี้ให้คำนึงถึงหลักวิชาการวัดผล

๑๑. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งชันได้
๑๑.๑ สำนัก งานเศรษฐกิจ การเกษตร จะประกาศการขึ้น บัญ ชีผ ู้ส อบแข่ง ขัน ได้
โดยเรียงลำดับตามคะแนนรวมของผู้สอบผ่านการสอบแข่งชันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
และการสอบแช่งชันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งจากมากไปน้อย ในกรณีที,มีคะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่'โต้
คะแนนการสอบแช่งขัน เพื่อ วัด ความเหมาะสมกับ ตำแหน่งมากกว่าเป็น ผู้อ ยู่ในลำดับ ที่ส ูงกว่า ถ้าได้คะแนน
การสอบแช่ง ขัน เพื่อ วัด ความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง เท่า กัน อีก ให้เรีย งลำดับ ตามเลชประจำตัว สอบแช่ง ชัน
จากน้อยไปมาก
๑๑.๒ การขึ้น บัญ ชีผ ู้ส อบแช่ง ขัน ได้ จะขึ้น บัญ ชีไ ว้เป็น เวลาไม,เกิน ๒ ปี นับ ตั้ง แต่
วันประกาศขึ้นบัญชี แต่ล ้าสำนัก งานเศรษฐกิจการเกษตร ได้มีการสอบแข่งขันในตำแหน่งเดียวกันนี้อีก และ
ได้ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งชันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

๑๒. การบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้ส อบแข่ง ขัน ได้จ ะได้ร ับ การบรรจุแ ละแต่ง ตั้ง ตามลำดับ ที,ในบัญ ชีผ ู้ส อบแข่งขัน ได้
โดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนั้น ตามที่ระบุไวในข้อ ๑

๑๓. การรับโอนผู้สอบแข่งชันได้
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ไม,รับโอนผู้สอบแช่งชันได้ที่เป็นข้าราชการหรือพนักงาน
ชองรัฐทุกประเภทไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
สำนัก งานเศรษฐกิจ การเกษตร ดำเนิน การสอบแข่ง ขัน ด้ว ยความเสมอภาค โปร่งใส และ
ยุติธรรม ด้งนั้น หากมีผ ู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือ ให้ท ่านเป็น ผู้ส อบแช่งขัน ได้ไนการสอบครั้งนี้ หรือ
มีพฤติการณ์ไนท่านองเดียวกันนี้ โปรดอย่าได้หลงเชื่อ และแจ้งให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรทราบด้วย
ประกาศ ณ วันที่

^๐

สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๔
‘ว>1 ร. rv<b

ร
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เอกสารแนบท้ายประกาศ
รายละเอียดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
แนบท้ายประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ลงวันที่
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ตำแหน่งที่ ๑

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

๑. อัตราเงินเดือน
อัตราเงินเดือน ๑๑,๕๐๐ - ๑๒,๖๕๐ บาท
ทั้งนี้ เป็น'โปตามประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง กำหนดปิจจัย หลักเกพฑ์
วิธ ีก าร และเงื่อนไข เพื่อ กำหนดอัต ราเงิน เดือ นสำหรับ คุณ วุฒ ิท ี่ ก.พ. รับรอง เพื่อ บรรจุแ ละแต่ง ตั้ง เป็น
ข้าราชการพลเรือนสามัญ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๔

๒. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก
จำนวน ๒ อัตรา

๓. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบ ัต ิง านในฐานะผู้ป ฏิบ ัต ิง านระดับ ต้น ซึ่ง ไม1จำเป็น ต้อ งใช้ผ ู้ส ำเร็จ การศึก ษาระดับ
ปริญญา ปฏิบัติงานด้านธุรการ หรือบริการทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ชั้นตอน และวิธีการที่ขัดเจน ภายใต้
การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้

๑) ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ปฏิบ ัต ิง านธุร การ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เซ่น การรับส่ง ลงทะเบีย น
ร่างหนังสือโต้ตอบจัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่าง ๆ ดำเนินไปไดืโดยสะดวก
ราบรื่นและมีหลักฐานตรวจสอบได้
(๒) รวบรวมข้อมูล จัด เก็บ ข้อมูล สถิต ิ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธ ีก าร
ปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการด้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ
(๓) ดำเนิน การเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ชองสำนักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไวิใช้
งานและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
(๔) รวบรวมรายงานผลการปฏิบ ัต ิง านและข้อ มูล ต่า ง ๆ นำเสนอต่อ ผู้บ ัง คับ บัญ ชา
เพื่อนำไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป

๒) ด้านการบริการ
(๑) ติด ต่อ ประสานงานกับ บุค คลภายในหน่ว ยงานเดีย วกัน หรือ หน่ว ยงานที่เกี่ย วช้อ ง
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
(๒)ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการเพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
(๓) ผลิต เอกสารต่าง ๆ เพื่อสนับ สนุน การปฏิบ ัติงานตามภารกิจชองหน่วยงาน และ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

๔. คุณสมบัติ...

๔. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
๔.๑ มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) ได้รับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) หรือ คุณ วุฒ ิอ ย่า งอืน ที่เทีย บเท่าใน
ระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
(๒) ได้รับ อนุป ริญ ญาหลัก สูต ร ๓ ปี ต่อ จากประกาศนีย บัต รประโยคมัธ ยมศึก ษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
๔.๒ ต้อ งเป็น ผู้ส อบผ่า นภาคการวัด ความรู้ค วามสามารถทั่ว ไประดับ ประกาศนีย บัต ร
วิช าชีพ ชั้น สูง (ปวส.) หรืออนุป ริญ ญาขึ้น ไป ชองสำนักงาน ก.พ. สำหรับผู้สมัครที'ใช้สำเนาหนังสือรับ รอง
ผลการผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับปริญ ญาตรีห รือปริญ ญาโทของสำนักงาน ก.พ. ให้แนบ
สำเนาปริญญาบัตรหรือสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทเพิ่มอีก ๑ ฉบับ

๔. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเชียน (คะแนนเต็ม
๒๐๐ คะแนน) ดังนี้
๑. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๔๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับชองทางราชการ พ.ศ. ๒๔๔๔
๓. พระราชบัญญัติระเบียบช้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๔๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๔. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐

เอกสารแนบท้ายประกาศ
รายละเอียดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราขการ
แนบท้ายประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ลงวันที่ ° ° สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ตำแหน่งที่ ๒ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

๑. อัตราเงินเดือน
อัตราเงินเดือน ๑๑,๕๐๐ - ๑๒,๖๕๐ บาท
ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง กำหนดปัจจัย หลักเกณฑ์
วิธ ีก าร และเงื่อนไข เพื่อ กำหนดอัต ราเงิน เดือ นสำหรับ คุณ วุฒ ิท ี, ก.พ. รับรอง เพื่อ บรรจุแ ละแต่ง ตั้ง เป็น
ข้าราชการพลเรือนสามัญ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๔

๒. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก
จำนวน ๔ อัตรา (บัญชีผู้สอบแข่งขันไดืในครั้งนี๋ใข้บรรจุทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)

๓. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบ ัต ิง านในฐานะผู้ป ฏิบ ัต ิง านระดับ ต้น ซึ่ง ไม,จำเป็น ต้อ งใซ้ผ ู้ส ำเร็จ การศึก ษาระดับ
ปริญญาปฏิบัติงานงานสถิติ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๑) ด้านการปฏิบัติการ
(๑) สำรวจ จัดทำ รวบรวม ตรวจสอบข้อมูลสถิติที่มีความซับซ้อนไม่มากนัก เพื่อเป็น
ฐานข้อมูล หรือข้อมูล สนับสนุนในการจัดทำเอกสารทางวิชาการต่าง ๆ
(๒) สนับสนุนการปฏิบัติงานสำรวจสถิติ อาทิ ช่ว ยในการจัด รืางตารางรายงานสถิต ิ
ช่วยร่างแบบสอบถาม เพื่อให้การปฏิบัติงานสำรวจสถิติดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
(๓) จัดหมวดหมู่ และจัดทำทะเบียนข้อมูลสถิติ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการค้นหาข้อมูล

๒) ด้านการบริการ
(๑) ให้บริการข้อมูลสถิติแก่บุคคลที่สนใจ เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง
(๒)ให้คำปรึกษาแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงานดำเนินไปอย่างราบรื่น

๔. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
๔.๑ มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ขั้น สูง (ปวส.) หรือ คุณ วุฒ ิอ ย่างอื่น ที,เทียบเท่าใน
ระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
(๒) ได้รับ อนุป ริญ ญาหลัก สูต ร ๓ ปี ต่อ จากประกาศนีย บัต รประโยคมัธ ยมศึก ษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
๔.๒ ต้อ งเป็น ผู้ส อบผ่า นภาคการวัด ความรู้ค วามสามารถทั่ว ไประดับ ประกาศนีย บัต ร
วิช าชีพ ขั้น สูง (ปวส.) หรืออนุปริญ ญาขึ้น ไป ของสำนักงาน ก.พ. สำหรับผู้สมัครที,ใช้ส ำเนาหนังสือรับ รอง
ผลการผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับปริญ ญาตรีห รือปริญ ญาโทของสำนักงาน ก.พ. ให้แนบ
สำเนาปริญญาบัตรหรือสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทเพิ่มอีก ๑ ฉบับ

๕. หลักสตร...

- ๑๐ ๕. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใซ้เฉพาะตำแหน่ง
ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใซ้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม
๒๐๐ คะแนน) ดังนี้
(๑) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานสถิติ
- ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และสถิติ
- ความรู้การใช้โปรแกรมทางสถิติเบื้องด้น
(๒) ความรู้ด้านการเกษตรทั่วไป
(๓) ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

- (ริ )(ร) —

เอกสารแนบท้ายประกาศ
รายละเอียดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
แนบท้ายประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ลงวันที่
สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๕

ตำแหน่งที่ ๓ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน

๑. อัตราเงินเดือน
อัตราเงินเดือน ๑๑,๔๐๐ - ๑๒,๖๔๐ บาท
ทั้งนี้ เป็น ไปตามประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง กำหนดปัจจัย หลักเกณฑ์
วิธ ีก าร และเงื่อนไช เพื่อ กำหนดอัต ราเงิน เดือ นสำหรับ คุณ วุฒ ิท ี, ก.พ. รับรอง เพื่อ บรรจุแ ละแต่ง ตั้ง เป็น
ช้าราชการพลเรือนสามัญ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๔๔๔

๒. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก
จำนวน ๑ อัตรา

๓. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบ ัต ิง านในฐานะผู้ป ฏิบ ัต ิง านระดับ ต้น ซึ่ง ไม,จำเป็น ต้อ งใช้ผ ู้ส ำเร็จ การศึก ษาระดับ
ปริญญา ปฏิบัติงานด้านเครื่องคอมพิวเตอร์ ตามแนวทาง แบบอย่าง ชั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การ
กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้

๑) ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ควบคุม ดูแล ติดตั้ง บำรุงรักษา ซ่อมแซม ตรวจสอบการทำงาน แก้ไขปัญหาการ
ใช้ งานของระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบเครือข่ายสื่อสาร รวมทั้งระบบสนับสนุน ต่าง ๆ
เพื่อให้ระบบงานต่าง ๆ สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
(๒) ปฏิบ ัต ิง านเกี่ย วกับ การประมวลผลข้อ มูล ปรับปรุง ดูแล รัก ษาความปลอดภัย
จัดเก็บ สำรอง กู้คืนข้อมูล เพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์ข้อมูล และป้องกันการสูญหายของข้อมูล
(๓) จัด ทำทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน เพื่อการวางแผน
บำรุงรักษา

๒) ด้านการบริการ
(๑) ให้คำแนะนำ ตอบปัญ หา แก้ไขปัญ หาให้แก,ผู้ใช้งานและผู้รับ บริก าร ทั้งภายใน
และ ภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
(๒) ประสาน แลกเปลี่ย นความรู้แ ละข้อ มูล ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่ว ยงาน
เพื่อ ประกอบการปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ

๔. คุณสมบัติ...

- ๑๒ -

๔. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
๔.๑ มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดใน
ระดับ เดีย วกัน ในสาชาวิช าอิเล็ก ทรอนิก ส์ สาขาวิช าเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือ สาขาวิช าเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
(๒) ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางอิเล็กทรอนิกส์
๔.๒ ต้อ งเป็น ผู้ส อบผ่า นภาคการวัด ความรู้ค วามสามารถทั่ว ไประดับ ประกาศนีย บัต ร
วิช าชีพ ชั้น สูง (ปวส.) หรืออนุป ริญ ญาขึ้น ไป ชองสำนักงาน ก.พ. สำหรับผู้สมัครที,ใช้สำเนาหนังสือรับ รอง
ผลการผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับปริญ ญาตรีหรือปริญ ญาโทชองสำนักงาน ก.พ. ให้แนบ
สำเนาปริญญาบัตรหรือสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทเพิ่มอีก ๑ ฉบับ

๕. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม
๒๐๐ คะแนน) ดังนี้
๑. ความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์

๒. ความรู้เกี่ย วกับ การใช้ค ำสั่ง ของระบบปฏิบ ัต ิก าร การบำรุง รัก ษาและแก้ไ ขปัญ หา
ข้อขัดช้อง ของเครื่อ งคอมพิว เตอร์แ ละอุป กรณ์ และการจัดเก็บสำรองข้อมูล (Back up)และการกู้คืน ข้อมูล
(Restore) ในระบบคอมพิวเตอร์
๓. ความรู้พื้นฐานในด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล

