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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
ครั้งที่  ๒/๒๕๖๑ 

......................................................    

 ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ  
กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป  จ านวน ๑ อัตรา  ฉะนั้น  อาศัยอ านาจตาม ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญา
จ้างของพนักงานราชการ  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ลงวันที่  ๑๑  กันยายน  ๒๕๕๒  ประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ  เรื่อง  การก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะ ของกลุ่ม งานและการจัดท า กรอบ
อัตราก าลังพนักงานราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๔  ลงวันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔  ประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ   เรื่อง  ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ   พ.ศ. ๒๕๕๔  ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๖)  พ.ศ.  ๒๕๕๖  และ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ครั้งที่  ๒/๒๕๖๑  
โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้  

๑.  กลุ่มงานและต าแหน่งที่รับสมัคร   
กลุ่มงาน  เทคนิคทั่วไป 
ต าแหน่ง  ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์  ระดับปฏิบัติงาน 
โดยมีรายละเอียดการจ้างงาน ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ  เอกสารหมายเลข ๑ 

๒.  คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
             ๒.๑  คุณสมบัติทั่วไป 
     ๒.๑.๑  มีสัญชาติไทย 
     ๒.๑.๒  มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘  ปี  บริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
     ๒.๑.๓  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
     ๒.๑.๔  ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ หรือจิต
ฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  

 /๒.๑.๕  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง.... 
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    ๒.๑.๕  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง  
              ๒.๑.๖   ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เพราะกระท าความผิด 
ทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องใน
ศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม  
     ๒.๑.๗   ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
    ๒.๑.๘  ผู้ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วน
ราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ
ราชการ ส่วนท้องถิ่น 

  ๒.๑.๙  ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณรทั้งนี้ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่าย
บริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑  ลงวันที่  ๒๗  มิถุนายน ๒๕๐๑  และตามความในข้อ  ๕ ของค าสั่งมหาเถรสมาคม  
ลงวันที ่ ๑๗  มีนาคม  ๒๕๓๘ 

             ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
    รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ  เอกสารหมายเลข ๑ 

๓.  การรับสมัคร 
 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารงานบุคคล
ส านักงานอธิการบดี ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม ๘ ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตั้งแต่ วันที่ ๙ – ๑๘ พฤษภาคม  
๒๕๖๑  ไม่เว้นวันหยุดราชการ  (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)  และสอบถามรายละเอียด เพ่ิมเติมได้ที่หมายเลข
โทรศัพท ์ ๐๔๒-๘๓๕๒๒๔–๘ ต่อ ๔๑๑๑๕ หรือ ๔๒๑๑๑ 

๔.  เอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร  (พร้อมฉบับจริง) 
 ๔.๑  ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ ์
 ๔.๒  ส าเนา ใบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และใบระเบียนแสดงผลการเรียน ( Transcript) 
พร้อมฉบับจริง ที่สถานศึกษาออกให้ต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยหรือผู้มีอ านาจอย่างช้า
ภายในวันสุดท้ายของรับสมัครจึงจะถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร   ในกรณีที่ไม่สามารถน า
หลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้น าหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้โดยระบุ
สาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้ รับอนุมัติปริญญา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัครมายื่น
แทนจ านวน  ๑  ชุด 

๔.๓  ส าเนาหลักฐานแสดงพื้นฐานความรู้หรือความสามารถพิเศษ  (ถ้ามี) 
๔.๔  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน  ๑  ฉบับ  
๔.๕  ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล หรือทะเบียนสมรส  จ านวน  ๑  ฉบับ 
๔.๖  ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  ๑  ฉบับ 

/๔.๗  รูปถ่าย.. 
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 ๔.๗  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาด า (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน) ขนาด ๑ นิ้ว   
จ านวน  ๓  รูป 

 ๔.๘  ถ้าเป็นชายให้น าหลักฐานการผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารมาแสดง  
 ๔.๙  ใบรับรองแพทย ์(ฉบับจริง) ออกจากโรงพยาบาลของรัฐ  อายุไม่เกิน  ๖  เดือน  นับถึงวันที่

ยื่นสมัคร 
  ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครรับรอง ส าเนาหลักฐานทุกฉบับ โดยเขียนค ารับรองว่าส าเนาถูกต้องและ  

ลงช่ือก ากับด้วย (ยกเว้น ข้อ ๔.๙ ให้น าฉบับจริงมายื่นเท่านั้น)  

๕.  เงื่อนไขในการรับสมัคร 
 ๕.๑  ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ  
ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร  
ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงกับคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัครสอบอันมีผลท าให้ผู้สมัครสอบ  
ไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้
เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น และมหาวิทยาลัยฯ จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
 ๕.๒  เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องติดตามประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการเลือกสรรในครั้งนี้  
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  และคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรร 
๖.  ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
 ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร  จ านวน   ๓๐๐  บาท 
 เมื่อสมัครสอบและช าระค่าธรรมเนียมแล้วจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ  ท้ังสิ้น  

๗.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรและก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และก าหนดวัน เวลา 
 สถานที่เลือกสรรและก าหนดการสอบ และจะปิดประกาศการรับสมัครดังกล่าว  ณ  ป้ายประกาศอาคารเรียน
รวม  ๘ ชั้น  และทาง  www.lru.ac.thหรือโทรสอบถามได้ที่ ๐๔๒-๘๓๕๒๒๔ – ๘  ต่อ  ๔๑๑๑๕ หรือ ๔๒๑๑๑  ดังนี ้

/๘.  หลักเกณฑ์... 

ล าดับที่ รายการ วัน/เดือน/ปี หมายเหตุ 
๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ       ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑  

๒ สอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
๓ ประกาศผลสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
๔ สอบสัมภาษณ์ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

๕ ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

๖ รายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

http://www.lru.ac.th/
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๘.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ 
 ๘.๑  ด้านความรู้ความสามารถทั่วไป ประเมินโดยวิธีการสอบข้อเขียน (๑๐๐  คะแนน) 
 ๘.๒  ด้านความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  ประเมินความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง            
ประเมินโดยการสอบข้อเขียนและปฏิบัติ  (๑๐๐  คะแนน) 
 ๘.๓   ด้านความเหมาะสมกับต าแหน่ง หรือจ าเป็นกับงานที่ต้องปฏิบัติ  ประเมินโดยสอบ
สัมภาษณ์  (๑๐๐  คะแนน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย  เอกสารหมายเลข  ๒ 

๙.  เกณฑ์การตัดสิน 
 ๙.๑  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งหรือ จ าเป็นกับงาน  
ที่ต้องปฏิบัติ  (สอบสัมภาษณ์)  จะต้องเป็นผู้ทีส่อบได้คะแนนสอบด้านความรู้ความสามารถท่ัวไป ตามข้อ ๘.๑  
และด้านความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  ตามข้อ ๘.๒  ในแต่ละด้านไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๖๐ 
        ๙.๒  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนด้านความรู้ความสามารถ
ทั่วไป  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  ด้านความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  และด้านความ
เหมาะสมกับต าแหน่ง  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
 ๙.๓   การจัดจ้างจะเป็นไป ตามล าดับคะแนนรวมที่สอบได ้

๑๐.  การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 
 มหาวิทยาลัยราชภั ฏเลยจะประกาศผลการเลือกสรรตามล าดับคะแนนสอบ ใน วันที่  
๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ป้ายประกาศงานบริหารงานบุคคล อาคารเรียนรวม ๘ ชั้น และทาง www.lru.ac.th
โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบก าหนด  ๑ ปี  นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือ
นับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 

๑๑.  รายงานตัวเพื่อจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรและเริ่มปฏิบัติงาน  
 ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเข้า รายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน ในวันที่  ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑  
เพ่ือจัดท าสัญญาจ้างตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยก าหนด 

 ในกรณีที่มีผู้ได้รับการเลือกสรรมากกว่าจ านวนต าแหน่งที่มีและภายหลังมีต าแหน่งว่างลักษณะ
เดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน  หากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยพิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถใช้บุคคลที่มีสมรรถนะ
เรื่องเดียวกันได้  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการ
เลือกสรรที่ยังไม่หมดอายุก็ได้  หรืออาจจะด าเนินการเลือกสรรใหม่ก็ได้ 
 
 
 

/๑๒.  การได้รับ... 

http://www.lru.ac.th/
http://www.lru.ac.th/
http://www.lru.ac.th/


 

 
- ๕ - 

๑๒.  การได้รับสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ 
 ผู้ผ่านการเลือกสรร จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการจ้างพนักงานราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๗ 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑                                                                                            

                                                                              

 
   ( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์  อินใย) 
   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารหมายเลข  ๑ 
บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่  ๒/๒๕๖๑ 
ลงวันที่  ๓๐  เมษายน  ๒๕๖๑ 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อต าแหน่ง/สังกัด คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง/หน้าที่รับผิดชอบ 
อัตรา

เงินเดือน 
จ านวน 

ระยะเวลาการ
จ้าง 

๑ ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์  
ระดับปฏิบัติงาน 
สังกัดศูนย์คอมพิวเตอร์ 
ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง    
   ๑. ๑  ส าเร็จการศึกษา ใน ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทางด้าน
คอมพิวเตอร์ หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่
ต่ ากว่านี้ 
 ๒. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
   ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานซึ่งไม่
จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
โดยใช้ความสามารถปฏิบัติงานด้านเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ตามค าสั่ง หรือแบบ หรือแนวทาง
ปฏิบัติหรือคู่มือที่มีอยู่อย่างกว้างๆ ภายใต้การ
ก ากับ ตรวจสอบ ตลอดจนให้ค าปรึกษา 
แนะน า และเสนอแนะ วิธีการแก้ไขปรับปรุง
การปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้าน
ต่าง ๆ ดังนี้ 
    ๒.๑ ด้านการปฏิบัติการ 
      (๑) ควบคุม ดูแล ติดตั้ง บ ารุงรักษา 
ซ่อมแซม ตรวจสอบการท างาน แก้ไขปัญหา
การใช้งานของระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบเครือข่ายสื่อสาร รวมทั้ง
ระบบสนับสนุนต่างๆ เพื่อให้ระบบงานต่างๆ 
สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและ  
มีประสิทธิภาพ 
     (๒) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประมวลผล
ข้อมูล ปรับปรุง ดูแล รักษาความปลอดภัย 

๑๓,๘๐๐ ๑ 
 

๑๑ มิ.ย. ๖๑ 
ถึง 

๓๐ ก.ย. ๖๓ 



ล าดับ
ที ่

ชื่อต าแหน่ง/สังกัด คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง/หน้าที่รับผิดชอบ 
อัตรา

เงินเดือน 
จ านวน 

ระยะเวลาการ
จ้าง 

จัดเก็บ ส ารอง กู้คืนข้อมูล เพ่ือสนับสนุนการใช้
ประโยชน์ข้อมูล และป้องกันการสูญหายของ
ข้อมูล 
     (๓) จัดท าทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูล
ทางสถิติของการใช้งานเพ่ือการวางแผน
บ ารุงรักษา 
    ๒.๒ ด้านการบริการ 
      (๑)  ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา แก้ไข
ปัญหาในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้รับบริการ ทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงาน เพ่ืออ านวย
ความสะดวก และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในงานช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 
      (๒)  ประสาน แลกเปลี่ยนความรู้และ
ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงาน เพ่ือให้ปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ 
    ๒.๓ ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 



เอกสารหมายเลข  ๒ 
เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่  ๒/๒๕๖๑ 
ลงวันที่  ๓๐  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

หลักสูตรการสอบเพ่ือเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
………………………………….. 

ก.  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (๑๐๐ คะแนน) 
 ๑.  ความรู้เกี่ยวกับสภาพสังคมปัจจุบันและวิสัยทัศน์ 
 ๒.  ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ  
  ๒. ๑  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗ 
  ๒.๒  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
  ๒.๓  ก าหนดเวลาท างานและวันหยุดราชการ ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี 
  ๒.๔  สิทธิการลาประเภทต่าง ๆ ของพนักงานราชการ ตามประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
  ๓.  ความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ  
ข.  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (๑๐๐ คะแนน) 
  ๑. ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  
   ๑.๑ การเดินสายสัญญาณระบบเครือข่าย  
   ๑.๒ การใช้ค าสั่งในการตั้งค่าและตรวจสอบระบบเครือข่าย  
   ๑.๓ การออกแบบระบบเครือข่าย  
   ๑.๔ การตั้งค่าอุปกรณ์เครือข่าย   

ค.  ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (๑๐๐ คะแนน) 
 ประเมินผู้เข้าสอบเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา 
ประวัติการท างาน และสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความรู้ที่เป็นประโยชน์ใน
การปฏิบัติงานในหน้าที่และความสามารถประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย เจตคติ  และบุคลิกภาพ เป็นต้น           
                                           ........................................... .....                                     

           


