
 

  สวางทั่วทิศ สรางคณุภาพชวีติทั่วไทย 
 

ประกาศ การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) 
เรื่อง รายชื่อผูเขารับการสอบขอเขียน และสถานที่สอบ   
การสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเขาปฏิบตังิานกับ กฟภ. ประจําป 2563  
ตําแหนง นักระบบงานคอมพิวเตอร 

 

ตามที่การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) ไดมีประกาศ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เรื ่อง การรับสมัครสอบ
คัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเขาปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจําป 2563 ตําแหนง นักระบบงานคอมพิวเตอร โดยมี
อัตรารับสมัครในเขตพื้นที่การปฏิบัติงานสํานักงานใหญ จํานวน 4 อัตรา และสํานักงานสวนภูมิภาค จํานวน 6 อัตรา 
รวมจํานวน  10  อัตรา นั้น 

บัดนี้ การรับสมัครสอบคัดเลือกฯ ไดเสร็จสิ้นแลว กฟภ. จึงขอประกาศรายชื่อผูเขารับการสอบขอเขียน และ
รายละเอียดตางๆ ดังนี้ 
 
   

  รายชื่อผูเขารับการสอบขอเขียน เรียงตามเขตพ้ืนที่การปฏิบัติงาน และชื่อ-สกุล  โดยกําหนดใหการสอบ
ขอเขียนของทุกเขตพ้ืนที่การปฏิบัติงาน  สอบวันเสารที่  25 กรกฎาคม 2563  เวลา 10.15 – 16.30 น. 
ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  เลขที่ 16/10  ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา  แขวงทวีวัฒนา  เขตทวีวัฒนา  
กรุงเทพมหานคร  โทรศัพท : 02 800 6800 ตามเอกสารแนบทายประกาศฉบับที่ 1 

 

  2.1 ผูเขารับการสอบขอเขียนของทุกเขตพ้ืนที่การปฏิบัติงาน ตองเขารับการสอบขอเขียนตามวัน เวลา และ
สถานทีท่ี่กําหนด โดยมีรายละเอียดหัวขอวิชาที่สอบ ดังนี ้

หัวขอวิชาสอบ 
น้ําหนัก
คะแนน 

เวลา 

1. วิชาความรูความสามารถทั่วไป และความเหมาะสมกับองคกร  ประกอบดวย  

10.15 – 12.15 น. 
(2 ช่ัวโมง) 

1.1 คานิยมและพฤติกรรมตามคานิยม กฟภ. : ทันโลก บริการดี มีคุณธรรม โดยมีพฤติกรรมตาม
คานิยมTRUSTED : Technology Savvy (T), Rush to Service (R), Under good 
Governance (U), Specialist (S), Teamwork (T), Engagement (E), Data Driven (D) 

20 % 

1.2 ทักษะ ความเขาใจ และการใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ไดแก การใชเครื่องมือและ 
การแกไขปญหา (Digital Use and Problem Solving), การจัดการขอมูล (Information 
Handling), การสื่อสารทางดิจิทัลอยางชาญฉลาด (Digital Intelligence Communication), 
การสรางเนื้อหาดิจิทัล (Digital Content Creation) และความปลอดภัยทางดิจิทัล (Digital 
Safety) 

20 % 

1.3 ความถนัดทางเชาวนปญญา (Aptitude Test) : การคิดคํานวณ, การวิเคราะหอยางมีเหตุผล, 
เง่ือนไข, มิติสัมพันธ, การจับใจความ, การใชเหตุผล และการสรุปความ 

20 % 

2. วิชาความรูเฉพาะตําแหนง : วิชาที่เกี่ยวกับความรู ทักษะ ความสามารถเฉพาะตําแหนงที่ใช 
ในการปฏิบัติหนาที่ตามที่ระบุไวใน Job Information 

40 % 
14.30 – 16.30 น. 

(2 ชั่วโมง)  

คะแนนรวม 100 % 
    

  2.2 กฟภ. กําหนดเกณฑในการพิจารณาผูผานการสอบขอเขียนของแตละเขตพ้ืนที่การปฏิบัติงาน 
เพื่อเขารับการสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ  โดยผูผานการสอบขอเขียนตองมีคะแนนการสอบขอเขียนรวมกัน 
ทุกหัวขอวิชาไมนอยกวา 50% เรียงจากสูงสุดลดหลั่นลงมา และตองเขาสอบในทุกหัวขอวิชาสอบ  ทั้งนี้ จะประกาศ
รายชื่อและจํานวนผูผานการสอบขอเขียนเพ่ือเขารับการสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณตามจํานวนที่เหมาะสมกับอัตรา 
ที่รับสมัคร 
 

1. รายชื่อผูเขารับการสอบขอเขียน วัน เวลา และสถานท่ีสอบ 
 

2. หัวขอวิชาสอบขอเขียน และเกณฑในการพิจารณาผูผานการสอบขอเขียน 
 



 

  สวางทั่วทิศ สรางคณุภาพชวีติทั่วไทย 
 

 
 
 

 

  ทั้งนี้ หากปรากฏวามีผูไดผลคะแนนการสอบขอเขียนรวมเทากัน จะพิจารณาจากผลคะแนนในแตละ
วิชาตามลําดับ ดังนี ้
 

ลําดับ หัวขอวิชาสอบ 

1 วิชาความรูเฉพาะตําแหนง 

2 คานิยมและพฤติกรรมตามคานิยมของ กฟภ. 

3 ทักษะ ความเขาใจ และการใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) 

4 ความถนัดทางเชาวนปญญา (Aptitude Test) 
  

 2.3 หาก กฟภ. ตรวจสอบพบขอมูล หรือการกระทําอื่นใดที่อาจเปนขอสงสัยที่คาดวาสอไปในทางทุจริต 
กฟภ. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไมตรวจกระดาษคําตอบ  หรือพิจารณาใหผูนั้นสอบใหมเปนการเฉพาะรายอีกครั้งหนึ่ง 

และหากผูที่ กฟภ. แจงใหเขารับการสอบใหมปฏิเสธเขารับการสอบ กฟภ. จะถือวาผูนั้นสละสิทธิ์ และไมมีสิทธิ์เรียกรองใดๆ 
ทั้งสิ้นจาก กฟภ. 

 

  ผูเขารับการสอบขอเขียนตองตรวจสอบรายละเอียดเก่ียวกับการสอบ และขอปฏิบัติสําหรับผูเขารับการสอบ
ขอเขียนใหเขาใจอยางละเอียด และถือปฏิบัติอยางเครงครัด ตามเอกสารแนบทายประกาศฉบับที่ 2 

   

 

 กฟภ. จะประกาศรายชื่อผูผานการสอบขอเขียน และผานการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารตางๆ เพ่ือเขารับ
การสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณทางเว็บไซตตามจํานวนที่เหมาะสมกับอัตราที่รับสมัคร ไมเกินวันที่ 10 สิงหาคม 2563  
หากไมเขารับการสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ  กฟภ. จะถือวาผูนั้นสละสิทธิ์ และไมมีสิทธิ์เรียกรองใดๆ ทั้งสิ้นจาก กฟภ. 

                                 
                        

 
 
 
 

                                                 

ประกาศ ณ วันที่  21  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
 

    
 

 (นางนราวดี  ศิริสมรรถการ) 
รองผูวาการทรัพยากรบุคคล 

การไฟฟาสวนภูมิภาค 

4. การประกาศรายชื่อผูผานการสอบขอเขียน และผานการตรวจสอบคุณสมบัต ิ 

และเอกสารตางๆ  เพื่อเขารับการสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ 

3. เงื่อนไขและขอปฏิบัติในการสอบขอเขียน 

2. หัวขอวิชาสอบขอเขียน และเกณฑในการพิจารณาผูผานการสอบขอเขียน (ตอ) 
 

2 




