ประกาศ การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.)
เรื่อง รายชือ่ ผูเขารับการสอบขอเขียน และสถานที่สอบ
การรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอก เพื่อเขาปฏิบัติงานกับ กฟภ.
ตามที่การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) ไดมีประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม 2565 เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือก
จากบุคคลภายนอกเพื่อเขาปฏิบัติงาน กฟภ. โดยมีอัตรารับสมัครในเขตพื้นที่การปฏิบัติงานสํานักงานใหญ จํานวน 20 อัตรา
และสํานักงานสวนภูมภิ าคทั่วประเทศ จํานวน 47 อัตรา รวมจํานวน 67 อัตรา นั้น
บัดนี้ การรับสมั ครสอบคัดเลือกฯ ไดเสร็ จสิ้น แลว กฟภ. จึงขอประกาศรายชื่อผูเข ารับการสอบขอเขีย น
และรายละเอียดตางๆ ดังนี้

1. รายชื่อผูเขารับการสอบขอเขียน วัน เวลา และสถานที่สอบ
รายชื่อผูเขารับการสอบขอเขียนแยกตามระดับคุณวุฒิการศึกษา และเรียงตามชื่อ – สกุล (เรียงตามพยัญชนะ)
โดยกํ าหนดให การสอบข อเขี ยนของทุกตําแหนง และทุกเขตพื้นที่ การปฏิ บัติ งาน สอบวั นอาทิตยท่ี 30 มกราคม 2565
ณ มหาวิ ทยาลั ยรั งสิ ต เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตํ า บลหลัก หก อํา เภอเมื อง จัง หวั ด ปทุมธานี 12000
ตามเอกสารแนบทายประกาศฉบับที่ 1

2. หัวขอวิชาสอบขอเขียน และเกณฑในการพิจารณาผูผานการสอบขอเขียน
2.1 ผูมีรายชื่อผูเขารับการสอบขอเขียนตามเอกสารแนบทายประกาศฉบับที่ 1 ของทุกตําแหนง และทุกเขตพื้นที่
การปฏิบัติงาน ตองเขารับการสอบขอเขียนตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด โดยมีรายละเอียดหัวขอวิชาสอบขอเขียน
ดังนี้
คุณวุฒิ
การศึกษา

ปริญญาตรี

สัดสวนคะแนน
เวลา
(%)
1. วิชาความรูความสามารถทั่วไป และความเหมาะสมกับองคกร ประกอบดวย
1.1 วิชาคานิยมและพฤติกรรมตามคานิยม กฟภ. : ทันโลก บริการดี
20 %
มีคุณธรรม โดยมีพฤติกรรมตามคานิยม TRUSTED
1.2 วิชาสมรรถนะดานการบริหาร (Managerial Competency) :
20 %
10.00 – 12.00 น.
ภาวะผูนําทีม, ทักษะการนําเสนอ, และการแกไขปญหาและการตัดสินใจ
(2 ชั่วโมง)
1.3 วิชาความถนัดเชาวนปญญา (Aptitude Test) : การคิดคํานวณ,
การวิเคราะหอยางมีเหตุผล, เงื่อนไข, มิติสัมพันธ, การจับใจความ, การใช
20 %
เหตุผล และการสรุปความ
2. วิชาความรูเฉพาะตําแหนง : วิชาที่เกี่ยวกับความรู ทักษะ ความสามารถ
14.00 – 16.00 น.
40 %
เฉพาะตําแหนง ที่ใชในการปฏิบัติหนาที่
(2 ชั่วโมง)
คะแนนรวม (%)
100 %
หัวขอวิชาสอบขอเขียน
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2. หัวขอวิชาสอบขอเขียน และเกณฑในการพิจารณาผูผานการสอบขอเขียน (ตอ)
คุณวุฒิ
การศึกษา
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สัดสวนคะแนน
เวลา
(%)
1. วิชาความรูความสามารถทั่วไป และความเหมาะสมกับองคกร ประกอบดวย
1.1 วิชาคานิยมและพฤติกรรมตามคานิยม กฟภ. : ทันโลก บริการดี
15 %
มีคณ
ุ ธรรม โดยมีพฤติกรรมตามคานิยม TRUSTED
1.2 วิชาสมรรถนะดานการบริหาร (Managerial Competency) :
15 %
ภาวะผูนําทีม, ทักษะการนําเสนอ, และการแกไขปญหาและการตัดสินใจ
09.00 – 12.00 น.
ประกาศนียบัตร
(3 ชั่วโมง)
1.3 วิชาความถนัดเชาวนปญญา (Aptitude Test) : การคิดคํานวณ,
วิชาชีพชัน้ สูง
การวิเคราะหอยางมีเหตุผล, เงื่อนไข, มิตสิ มั พันธ, การจับใจความ, การใช
15 %
(ปวส.)
เหตุผล และการสรุปความ
1.4 วิชาภาษาอังกฤษ (English Language Test : ELT)
15 %
2. วิชาความรูเฉพาะตําแหนง : วิชาที่เกี่ยวกับความรู ทักษะ ความสามารถ
14.00 - 16.00 น.
40 %
เฉพาะตําแหนง ที่ใชในการปฏิบัติหนาที่
(2 ชั่วโมง)
คะแนนรวม (%)
100 %
หัวขอวิชาสอบขอเขียน

2.2 กฟภ. กําหนดเกณฑในการพิจารณาผูผานการสอบขอเขียนของแตละตําแหนงและเขตพื้นที่การปฏิบัติงาน
เพื่อเขารับการสอบสัมภาษณ โดยผูผานการสอบขอเขียนตองมีคะแนนการสอบขอเขียนรวมกันทุกหัวขอวิชาไมนอยกวา 50%
เรียงจากสูงสุดลดหลั่นลงมา และตองเขาสอบในทุกหัวขอวิชาสอบ ทั้งนี้ กฟภ. จะประกาศรายชื่อและจํานวนผูผา นการสอบ
ขอเขียนเพื่อเขารับการสอบสัมภาษณตามจํานวนที่เหมาะสมกับอัตราที่รับสมัคร
ทั้ งนี้ หากปรากฏว า มีผูไ ดผ ลคะแนนการสอบขอ เขีย นรวมเทา กั น (แยกตามตําแหนง และเขตพื้น ที่
การปฏิบัตงิ าน) จากสูงสุดลดหลั่นลงมา ใหพิจารณาผลคะแนนในแตละวิชาตามลําดับ ดังนี้
ลําดับ
1
2
3
4
5

คุณวุฒิปริญญาตรี
วิชาความรูเฉพาะตําแหนง
วิชาคานิยมและพฤติกรรมตามคานิยม กฟภ.
วิชาสมรรถนะดานการบริหาร (Managerial Competency)
วิชาความถนัดเชาวนปญญา (Aptitude Test)

คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
วิชาความรูเฉพาะตําแหนง
วิชาคานิยมและพฤติกรรมตามคานิยม กฟภ.
วิชาสมรรถนะดานการบริหาร (Managerial Competency)
วิชาความถนัดเชาวนปญญา (Aptitude Test)
วิชาภาษาอังกฤษ (English Language Test)

2.3 หาก กฟภ. ตรวจสอบพบขอมูล หรือการกระทําอื่นใดที่อาจเปนขอสงสัยที่คาดวาสอไปในทางทุจริต กฟภ.
ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไมตรวจกระดาษคําตอบ หรือพิจารณาใหผูนั้น สอบใหมเปนการเฉพาะรายอีกครั้งหนึ่ง และ
หากผูที่ กฟภ. แจงใหเขา รับการสอบใหมปฏิเสธเขารับการสอบ กฟภ. จะถือวาผูนั้นสละสิทธิ์ และไมมีสิทธิ์เรียกรองใดๆ
ทั้งสิ้นจาก กฟภ.
2.4 กฟภ. ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการตรวจสอบคุ ณสมบัติ และเอกสารต า งๆ ของผู ส มั ค รหลั ง จากดํา เนิ น การ
สอบขอเขียนเสร็จสิ้น โดยพิจารณาไมประกาศรายชื่อผูผา นการสอบขอเขียนหากตรวจสอบแลวพบวามีคณ
ุ สมบัติหรือ
เอกสาร ที่อัปโหลดทางระบบรับสมัครออนไลนไมเปนไปตามที่ กฟภ. กําหนด จะไมมสี ทิ ธิ์เรียกรองใดๆ ทั้งสิ้นจาก กฟภ.
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3. เงื่อนไขและขอปฏิบัติในการสอบขอเขียน

ผูเขารับการสอบขอเขียนตองตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบขอเขียนและขอปฏิบัติใหเขาใจอยางละเอียด
โดยต องถือปฏิ บัติอ ย า งเครง ครั ด พร อ มทั้ง ปฏิ บั ติ ตามมาตรการป องกัน การแพร ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อไวรั ส โคโรนา
(COVID - 19) ตามประกาศ ศบค. และที่ กฟภ. กําหนด ตามเอกสารแนบทายประกาศฉบับที่ 2

4. การประกาศรายชื่อผูผานการสอบขอเขียน เพื่อเขารับการสอบสัมภาษณ
กฟภ. จะประกาศรายชื่อผูผ านการสอบขอเขียน เพื่อเขารับการสอบสัมภาษณ ตามจํานวนที่เหมาะสมกับอัตรา
ที่เปดรับสมัคร ไมเกินวันที่ 18 กุมภาพันธ 2565 ทางเว็บไซต หากไมเขารับการสอบสัมภาษณ กฟภ. จะถือวาผูนั้นสละสิทธิ์
และไมมสี ิทธิ์เรียกรองใดๆ ทั้งสิ้นจาก กฟภ. รวมถึงคาธรรมเนียมการสมัครสอบ และคาบริการตางๆ
ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2565

(นายภิญโญ ทองเจิม)
รองผูวาการบริหารองคกร
การไฟฟาสวนภูมภิ าค
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