เลขที่ 970

p

ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อเข้ารับการสอบปฏิบัติ
การสอบคั ดเลื อกจากบุ คคลภายนอกเพื่ อเข้ าปฏิ บั ติ งานกั บ กฟภ. ประจ าปี 2563
ตาแหน่ง นักระบบงานคอมพิวเตอร์
ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้มีประกาศ ณ วัน ที่ 28 ธันวาคม 2563 เรื่อ ง การรับ สมัครสอบ
คัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจาปี 2563 ตาแหน่ง นักระบบงานคอมพิวเตอร์ และ
ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม 2564 เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ.
ประจาปี 2563 ตาแหน่ง นักระบบงานคอมพิวเตอร์ (เพิ่มเติม) นั้น
บัดนี้ การรับสมัครสอบคัดเลือกฯ ได้เสร็จสิ้นแล้ว กฟภ. จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาแฟ้มสะสม
ผลงาน (Portfolio) เพื่อเข้ารับการสอบปฏิบัติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อเข้ารับการสอบปฏิบัติ
วัน เวลา และสถานที่สอบ
กฟภ. กาหนดให้ผู้ผ่านการพิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เข้ารับการสอบปฏิบัติ ในวันเสาร์ที่
23 มกราคม 2564 รายงานตัวเวลา 8.30 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 6 อาคาร LED การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สานักงานใหญ่ เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ตามเอกสาร
แนบท้ายประกาศฉบับที่ 1
2. หัวข้อการสอบปฏิบัติ และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผู้ผ่านการสอบปฏิบัติ
2.1 ผู้ เ ข้า รั บ การสอบปฏิ บั ติ ต้ องเข้ า รับ การสอบปฏิ บัติ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ กาหนด โดยมี
รายละเอียดหัวข้อวิชาสอบ ดังนี้
หัวข้อการสอบปฏิบัติ
การออกแบบและพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น
(ผู้ เ ข้ า รั บ การสอบปฏิ บั ติ ต้ อ งจั ด เตรี ย มเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ บบพกพา พร้ อ มติ ด ตั้ ง
ซอฟต์แวร์/โปรแกรม/ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล/Tools ต่างๆ ที่มีความจาเป็นต้องใช้
ในการออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชั่น เพื่อใช้ในการสอบปฏิบัติ ทั้งนี้ หากไม่จัดเตรียม
อุปกรณ์มา กฟภ. จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบปฏิบัติทุกกรณี)

คะแนน
60 คะแนน

2.2 กฟภ. กาหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผู้ผ่านการสอบปฏิบัติเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยจะต้อง
มีคะแนนการสอบปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า 50% รวมกับคะแนนแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เรียงจากสูงสุดลดหลั่นลงมา
ทั้ ง นี้ กฟภ. ขอสงวนสิ ท ธิ์ ใ นการประกาศรายชื่ อ และจ านวนผู้ ผ่ า นการสอบปฏิ บั ติ เ พื่ อ เข้ า รั บ การสอบสั ม ภาษณ์
ตามจานวนที่เหมาะสมกับอัตราที่รับสมัคร

3. ข้อปฏิบัติในการเข้ารับการสอบปฏิบัติ
ผู้ เ ข้ า รั บ การสอบปฏิบั ติ ต้ อ งตรวจสอบรายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ การสอบปฏิ บั ติ ใ ห้ เข้ า ใจอย่ า งละเอี ย ด
และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับที่ 2
4. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบปฏิบัติ เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
4.1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบปฏิบัติ เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ภายในวันพุธที่ 27 มกราคม 2564
4.2 ผู้ผ่านการสอบปฏิบัติ เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ จะต้องนาสาเนาผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ
ผ่านตามเกณฑ์ที่ กฟภ. กาหนดอย่างใดอย่างหนึ่ง มายื่นในวันที่สอบสัมภาษณ์ ดังนี้
สว่างทั่วทิศ สร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย

2
4. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบปฏิบัติ เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ (ต่อ)
ที่
1
2
3

การสอบภาษาอังกฤษ
TOEIC
(สอบทักษะ Listening และ Reading)
TOEFL
แบบ Internet Based Test (IBT)
TOEFL
แบบ Computer Based Test (CBT)

4

IELTS

5

CU-TEP

ผลคะแนนที่ผ่านตามเกณฑ์ที่ กฟภ.กาหนด
ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน
(คะแนนเต็ม 990 คะแนน)
ไม่น้อยกว่า 61 คะแนน
(คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
ไม่น้อยกว่า 173 คะแนน
(คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
ไม่น้อยกว่า 5 คะแนน
(คะแนนเต็ม 9 คะแนน)
ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน
(คะแนนเต็ม 120 คะแนน)

อายุของผลคะแนน

มีอายุไม่เกิน 1 ปี 6 เดือน
นับจากวันที่สอบภาษาอังกฤษ
(Test Date) จนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2563
หรือถึงวันที่สอบสัมภาษณ์ อย่างใดอย่างหนึ่ง

มีอายุไม่เกิน 1 ปี 6 เดือน นับจากเดือน
และปีที่สอบภาษาอังกฤษ (Test Date) จนถึง
6
TU-GET
วันที่ 28 ธันวาคม 2563 หรือถึงวันที่
สอบสัมภาษณ์ อย่างใดอย่างหนึ่ง
ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษของทุกสถาบัน ต้องเป็นการสอบแบบส่วนบุคคล (Personal) หรือ ที่ออกในนามของหน่วยงาน กฟภ.
และจะต้องเป็นผลการสอบที่ได้รับการรับรองจากสถาบันทดสอบในประเทศไทย เท่านั้น
ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน
(คะแนนเต็ม 1,000 คะแนน)

หากผู้ ผ่ า นการสอบปฏิ บั ติ ไม่ ม าเข้ า รั บ การสอบสั ม ภาษณ์ หรื อ ไม่ ส ามารถน าผลคะแนนการสอบ
ภาษาอังกฤษมายื่นให้ กฟภ. ในวันที่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ได้ กฟภ. จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์ เรียกร้องใดๆ
ทั้งสิ้นจาก กฟภ.
4.3 กฟภ. ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้สมัครได้ทุกขั้นตอน ซึ่งจะไม่สามารถสมัครงานกับ กฟภ. ได้อีกต่อไป
รวมทั้งจะถูกดาเนินคดีตามกฎหมาย และต้องชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับ กฟภ. โดยไม่สามารถเรียกร้องสิทธิใดๆ
ได้ทั้งสิ้นจาก กฟภ. รวมถึงค่าบริการต่างๆในกรณีที่ กฟภ. ดาเนินการจ้างแล้วจะถูกเลิกจ้างเพื่อให้พ้นสภาพจากการเป็น
พนักงานหากผู้สมัครกระทาการ ดังต่อไปนี้
4.3.1 มีเจตนาให้ข้อมูลในการสมัครงานที่เป็นเท็จหรือไม่ถูกต้อง
4.3.2 ใช้เอกสารในการสมัครที่เป็นเอกสารปลอมหรือเป็นเอกสารที่มิใช่ทางราชการออกให้
4.3.3 กระทาการที่อ าจเป็ น ข้อสงสั ยที่คาดว่าส่ อ ไปในทางทุจ ริต หรือคัด ลอก ดั ดแปลง ทาซ้ า
เผยแพร่ข้อสอบและเฉลยข้อสอบของ กฟภ.
ทั้งนี้ กฟภ. ดาเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. อย่างเป็นระบบ
ด้วยความโปร่ งใส ยุติธรรม เสมอภาค และสามารถตรวจสอบได้ ดังนั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคาแอบอ้างใดๆ หรื อ
การเรียกรับเงินเพื่อฝากเข้าปฏิบัติงาน และ กฟภ. ไม่มีการจัดทาแนวข้อสอบเพื่อเผยแพร่ในเชิงพาณิชย์แต่อย่างใด
ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564

(นายสุชาติ เครือแก้ว)
รองผู้ว่าการบริหารองค์กร
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สว่างทั่วทิศ สร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย

