
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราฃการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน

ด้วย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล 
เข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน และตำแหน่ง 
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน ฉะน้ัน อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา <£๓ แห่งพระราชบัญญัติ 
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันท่ี ๑๑ ธันวาคม 
๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันๆ 
ด้งรายละเอียดต่อไปนี้

๑. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนท่ีจะได้รับ
ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับ ตามที่ระบุไวในรายละเอียดแนบท้าย

ประกาศนี้
๒. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก

จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
๓. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
๔. คุณสมบัติชองผู้มีสิทธิสมัครสอบ

๔.® ผ ูส้มัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม,มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา ๓๖ 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังต่อไปน้ี

ก. คุณสมบัติท่ัวไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 

ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธ!,จ
ข. ลักษณะต้องห้าม

(๑) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
(๒) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือ 

จิตพื่นเห้อน'ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
(๓) เป็นผู้อยูในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
(๕) เป ็น กรรมการห ร ือผ ู้ดำรงตำแห น ่งท ีร ับ ผ ิดชอบ ใน การบ ร ิห ารพ รรค 

การเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย

(๗) เป็นผู้...
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(๗) เป ็น ผ ู้เคยต ้อ งร ับ โท ษ จาค ุก โด ยค ำพ ิพ าก ษ าถ ึงท ี,ส ุดให ้จาค ุก เพ ราะ 
กระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

(๘) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ

(๙) เป ็นผ ู้เคยถ ูกลงโทษให ้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผ ิดว ิน ัยตาม 
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น

(๑๐) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวิน ัยตามพระราซบัญญัติน ี้
หรือตามกฎหมายอื่น

(๑๑) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราขการ หรือเข้าปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานของรัฐ

ผู้ที่จะเข้ารับราฃการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (๔) (๖) (๗) 
(๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให ้เข ้าร ับราชการได้ แต่ถ ้าเป ็นกรณีมีล ักษณะต้องห้าม 
ตาม (๘) หรือ (๙) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้าม 
ตาม (๑๐) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือ 
ออกจากราชการเพราะท ุจร ิตต ่อหน ้าท ี่ สำหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ ช. (๑) ให้มีสิทธิสมัคร 
สอบแช่งขันได้ แต่จะมีสิทธิได้รับบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที,สอบแข่งขันไต้ต่อเมื่อพ้นจากการเป็น 
ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้ว

สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแช่งขัน 
เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ทั้งน ี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที นว ๘๙/๒๔๐๑ 
ลงวันที' ๒๗ ม ิถ ุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๔ ของคำส ั่งมหาเถรสมาคม ที, ๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ 
๒๘ กันยายน ๒๕๖๔

๔.๒ ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียด

แนบท้ายประกาศนี้
๔. การรับสมัครสอบ

๕.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครไต้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที' ๘ กันยายน ๒๕๖๕ 
ถึงวันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ และปฏิบัติตามชั้นตอนที่กำหนด ดังนี้

(๑) ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์ vwwv.oae.§o.th เลือกหัวข้อ “ประชาสัมพันธ์ > 
ประกาศรับสมัครงาน > สมัครงานออนไลน์”หรือ h ttp s://oae .tha ijob job .com  เสือกหัวข้อ “สมัครสอบ” 
และเสือกรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเสือกตำแหน่งที่ต้องการ

(๒) ให้ผู้สมัครสอบกรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
(๓) ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินให้โดยอัตโนมัติ 
ในกรณีที'ไม,สามารถพ ิมพ ์แบบฟอร์มการชำระเงิน ผ ู้สม ัครสามารถเข้าไปพิมพ์ 

แบบฟอร์มการชำระเงินใหม่ไต้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วไต้

๕.๒ การชาระ
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๕.๒ การชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ตั้งแต่วันที ๘ กันยายน ๒๕๖๕ 
ถึงวันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕

ผู้สมัครสอบสามารถชำระเงินผ่านการสแกนรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) ที,ระบบ 
กำหนดในแบบฟอร์มการชำระเงิน ภายใน ๓๐ นาที หากไม่สามารถชำระเงินได้ทันตามกำหนด ผู้สมัครสามารถ 
เข ้าระบบเพ ื่อชำระเง ินได ้ตลอดเวลาท ี'อย ู่ในช ่วงการรับสม ัคร ตั้งแต่วันที' ๘ กันยายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ 
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 

สอบเรียบร้อยแล้ว และเมื่อสมัครสอบและชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบตามข้อ ๕.๒ แล้ว 
จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบไม่ว่ากรณ์ใดๆ ท้ังส้ิน

๕.๔ ผู้สมัครที'ชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจำตัวสอบ โดยจะกำหนด 
เลขประจำตัวสอบ ตามลำดับของการชำระค่าธรรมเนียมสอบ ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบสถานะของ 
การชำระเงินได้ภายหลังการชำระเงิน ๑ วัน

๕.๕ พิมพ่ืใบสมัคร ตั้งแต่วันท่ี ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
เมื่อสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรประกาศรายขื่อผู้สมัครสอบแล้ว ให้ผู้สมัครสอบ 

เข้าไปที'เว็บไซต์ h ttp s://oae .tha ijob job .com  เล ือกหัวข้อ “พ ิมพ์ใบสมัคร” เพื่อพิมพ์ใบสมัคร พร้อม 
ลงลายมือขื่อ และติดรูปถ่าย นำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบในวันสอบข้อเขียน 

๖. เง่ือนไขในการรับสมัครสอบ
๖.๑ ผู้สมัครสอบสามารถสมัครได้เพียงคเงเดียวเท่านั้น และสามารถเลือกสมัครสอบไต้ 

เพียง ๑ ตำแหน่งเท่านั้น จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขตำแหน่งที่สมัครสอบไม่ได้
๖.๒ ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ม ีวุฒ ิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

ของผู้มีสิทธิสมัครสอบในข้อ ๔.๒ โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายใน 
วันปิดรับสมัครสอบ คือ วันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตร 
หรืออน ุปริญญาของสถานศึกษาใด จะถ ือตามกฎหมาย กฎห ร ือระเบ ียบ เก ี่ยวก ับ การส ำเร ็จการศ ึกษา 
ตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์

๖.๓ การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถ ือว ่าผ ู้สม ัครสอบเป ็นผ ู้ลงลายม ือซ ื่อ และ 
รับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และ 
ทีแก้ไขเพิ่มเต ิม ตังนั้น หากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท ็จต ่อ 
เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗

๖.๔ ผู้สมัคร...
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๖.๔ ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ 
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง  ๆ
ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริง พร้อมทั่งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องตามที่กำหนด 
ในประกาศรับสมัคร ในกรณีท ี่ม ีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน 
ซึ่งผู้สมัครสอบนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ หรือเอกสารปลอม สำนักงานเศรษฐกิจ 
การเกษตร จะถือว ่าผ ู้สม ัครสอบเป ็นผู้ขาดค ุณสมบัต ิในการสมัครสอบครั้งน ี้มาต ั้งแต ่ต ้น และจะไม,คืน 
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ

ทั่งนี้ ผู้สมัครสามารถเข้าไปตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาได้ด้วยตนเองที่ “ตรวจสอบคุณวุฒิ 
ตามที่ ก.พ. รับรอง” หรือในเว็บไซต์ชองสำนักงาน ก.พ. www.ocsc.go.th หัวข้อ “รับรองคุณวุฒิ”

๗. การประกาศรายซื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานท่ีสอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จะประกาศรายซื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานท่ีสอบ และ 

ระเบ ียบ เก ียวก ับ ก ารส อบ  ในวันท ี่ ๖  ต ุลาคม ๒๕๖๕ ท างเว ็บ ไซ ต ์ส ำน ักงาน เศรษฐก ิจการเกษตร 
w w w .oae. go.th. เล ือ ก ห ัวข ้อ  “ประซาสัมพันธ์ >ประกาศวับสมัครงาน > ส ม ัครงาน ออน ไลน ์” หรือ 
h ttp s://oae .tha ijob job .com  หัวข้อ “ประกาศรายชื่อผ ู้สม ัครสอบ วัน เวลา สถานที,สอบ และระเบียบ 
เกี่ยวกับการสอบ” ท่ัง กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

๘. หลักสูตรและวิธีการสอบ
หลักสูตรและวิธีการสอบแช่งชัน แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้
๘.๑ การสอบแช่งชันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) 

รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรการสอบแช่งชันระบุไวิในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
๘.๒ การสอบแช่งชันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

เป็นการทดสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งท่ีจะบรรจุและแต่งต้ัง โดยวิธีการสัมภาษณ์ 
หรือวิธีอื่น เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัต ิการศึกษา ประวัต ิการทำงาน 
ประสบการณ์ ท,วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเช ้าก ับผู้ร ่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ความคิดริเริมสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแช่งชัน เพื่อให้ได้บุคคลที่มี 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่น  ๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง

ทั่งนี้ จะดำเนินการสอบแข่งข้นเพื่อวัดความรู้ความสามารถที,ใช้เฉพาะตำแหน่งก่อน 
และเม อส อบ ผ ่าน ก ารว ัด ค วาม ร ู้ความ ส าม ารถ ท ี,ใช ้เฉพาะตำแหน ่งแล ้ว จ ึงจะม ีส ิทธ ิเข ้าสอบแข ่งช ัน  
เพ่ือวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งต่อไป

๙. เอกสารและหลักฐานการสมัครสอบ
๙.๑ เอกสารและหลักฐานที'ต้องยื่นในวันลอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที'ใช้ 

เฉพาะตำแหน่ง โดยเรียงลำดับเอกสารและหลักฐาน ดังนี้
(๑) ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบรับสมัครสอบ ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และ 

ไม,สวมแว่นตาดำถ่ายไม,เกิน ๑ ปี (นับถึงวันทีปิดรับสมัคร)ขนาด ๑ X๑ .๕ นิ้ว และลงลายมือชื่อในใบสมัคร 
ให้ครบถ้วน

(๒) สำเนาประกาศนียบัตร และสำเนาระเบ ียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of 
Records) ท ี'แสดงว ่าเป ็นผ ู้ม ีค ุณ ว ุฒ ิการศ ึกษาตรงตามประกาศว ับสม ัคร โดยต ้องสำเร ็จการศ ึกษาและ 
ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัคร จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ

ทั่งนี้..

http://www.ocsc.go.th
http://www.oae
https://oae.thaijobjob.com
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ทั้งนี้ ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรข้ันประกาศนียบัตรของสถานศึกษาใดน้ัน 
จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น  ๆ เป็นเกณฑ์ 
โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวับปิดรับสมัคร คือ วันท่ี ๒๘ กันยายน 
๒๔๖๕ในกรณีท่ีไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมาย่ืนพร้อมใบสมัครสอบได้ ก็ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิ 
ที,สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที'ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ 
ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทน

สำหรับผู้สมัครที่ใข้คุณวุฒิระดับอนุปริญญาหลักสูตร ๓ บี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยค 
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที'เทียบได้ในระดับเดียวกันมาสมัครสอบ ต้องมีหนังสือ 
รับรองจากสถานบันการศึกษาว่าเป็นระดับอนุปริญญาหลักสูตร ๓ บี แนบมาด้วย

(๓) สำเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ. จำนวน ๑ ฉบับ (กรณีผู้สมัคร 
สอบที'ใช ้ผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับที'ส ูงกว่าระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาของสำนักงาน ก.พ. จะต้องนำสำเนาหลักฐานการศึกษาใน 
ระดับที่สูงกว่าแนบมาด้วย จำนวน ๑ ฉบับ)

(๔) สำเนาบัตรประจำตัวประซาซน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
(๔) สำเนาหลักฐานอื่น  ๆ เซ่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชี'อ-นามสกุล หรือใบ 

เปลี่ยนคำนำหน้านาม (ในกรณีหลักฐานและเอกสารสมัครสอบไม่ตรงกัน) เป็นต้น จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
สำเนาเอกสาร ตามข้อ (๒) ถึง (๔)ให้ผู้สมัครสอบเขียนคำรับรองว่า“สำเนาถูกต้อง”และ 

ลงลายมือขื่อ วัน เดือน บี และระบุเลขประจำตัวสอบ กำกับไว้มุมบนด้านขวาของสำเนาเอกสารทุกแผ่น
ทั่งนี้ให้เป็นหน้าที'ของผู้สมัครสอบที'จะต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครให้ 

ถูกต้องครบถ้วนตามที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกำหนด อน่ึง หากตรวจสอบพบภายหลังว่าหลักฐานและ 
เอกสารที'ต้องยื่นพร้อมใบสมัครสอบไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร สำนักงาน 
เศรษฐกิจการเกษตร จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่มีสิทธิ 
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง หรือเรียกร้องสิทธิใด  ๆ ท่ังส้ิน

๙.๒ เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
(๑) ใบรับรองแพทย์ซ่ึงออกให้ไม,เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม 

กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๔๔๓ ซ่ึงได้แก่
- วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
- โรคเท้าข้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
- โรคต ิดต ่อร ้ายแรงหรือโรคเร ื้อร ังท ี'ปรากฏอาการเด'นช ัดหรือร ุนแรงและ 

เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กำหนด

(๒) เอกสาร...
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(๒) เอกสารทางทหาร เซ่น หนังสือสำคัญทางทหาร (แบบ สด.๘) ที,ใช้ประกอบกับ 
สมุดประจำทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ หรือหนังสือสำคัญ (แบบ สด.๙) สำหรับทหารกองเกินและทหาร 
กองหนุนประเภทที่ ๒ ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนทหารกองเกินแล้วแต่ยังไม่ได้เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับ 
ราซการทหารกองประจำการ อายุระหว่าง ๑ ๗ -  ๒๐ ปี หรือผู้ที่อยู่ระหว่างการผ่อนผัน อายุไม,เกิน ๒๖ ปี 
บริบูรณ์ หรือหนังสือรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินข้าราชการทหารกองประจำการ (แบบ สด.๔๓) 
แล้วแต่กรณี จำนวน ๒ ฉบับ กรณ ีท ี่ผ ู้สมัครสอบแข่งขันอยู่ระหว่างได้รับหมายเรียกให้ตรวจเลือกเช้ารับ 
การเกณฑ์ทหารก็ให้ผู้สมัครยื่นเอกสารดังกล่าว 

©๐. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที,จะถ ือ ว ่าเป ็น ผ ู้'ส อบ แข ่งข ัน ได ้ ต ้องเป ็นผ ู้สอบได ้คะแนนในการสอบแข ่งข ัน  

เพ ื่อว ัดความร ู'ความสามารถท ี'ใช ้เฉพาะตำแหน ่งไม 'ตากว ่าร ้อยละ ๖๐ และการสอบแข ่งข ัน เพ ือว ัด  
ความเหมาะสมกับตำแหน่งไม,ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ ทั้งนี้ให้คำนึงถึงหลักวิชาการวัดผล 

๑๑. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งชันได้
๑ ๑ .๑  ส ำน ักงาน เศรษฐก ิจการเกษตร จะประกาศการข ึ้นบ ัญ ช ีผ ู้สอบแข ่งข ันได ้ 

โดยเรียงลำดับตามคะแนนรวมของผู้สอบผ่านการสอบแข่งชันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 
และการสอบแช่งชันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งจากมากไปน้อย ในกรณีที,มีคะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ท่ี'โต้ 
คะแนนการสอบแช่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนน 
การสอบแช่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากันอีก ให้เรียงลำดับตามเลชประจำตัวสอบแช่งชัน 
จากน้อยไปมาก

๑๑.๒ การขึ้นบ ัญชีผ ู้สอบแช่งขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป ็นเวลาไม,เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่ 
วันประกาศขึ้นบัญชี แต่ล้าสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้มีการสอบแข่งขันในตำแหน่งเดียวกันนี้อีก และ 
ได้ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งชันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 

๑๒. การบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้สอบแข่งข ันได้จะได้ร ับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที,ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 

โดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนั้น ตามท่ีระบุไวในข้อ ๑ 
๑๓. การรับโอนผู้สอบแข่งชันได้

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ไม,รับโอนผู้สอบแช่งชันได้ที่เป็นข้าราชการหรือพนักงาน 
ชองรัฐทุกประเภทไม่ว่ากรณีใด  ๆ ท้ังส้ิน

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ดำเนินการสอบแข่งขันด้วยความเสมอภาค โปร่งใส และ 
ยุติธรรม ด้งนั้น หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านเป็นผู้สอบแช่งขันได้ไนการสอบครั้งนี้ หรือ 
มีพฤติการณ์ไนท่านองเดียวกันนี้ โปรดอย่าได้หลงเชื่อ และแจ้งให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรทราบด้วย

ประกาศ ณ วันท่ี สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๔

^ ๐  ‘ว>1 ร. rv<b ร, ผ ู้_ " X(นายฉันทานน■ ท่ วร?a แชจร)
«|*ารกา?สำนกังๆพ เรษฐกจิการเก พ 1»



เอกสารแนบท้ายประกาศ

ตำแหน่งท่ี ๑ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
๑. อัตราเงินเดือน

อัตราเงินเดือน ๑๑,๕๐๐ -  ๑๒,๖๕๐ บาท
ทั้งนี้ เป็น'โปตามประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง กำหนดปิจจัย หลักเกพฑ์ 

วิธีการ และเงื่อนไข เพ ื่อกำหนดอัตราเง ินเด ือนสำหรับค ุณวุฒ ิท ี่ ก.พ. รับรอง เพ ื่อบรรจุและแต่งต ั้งเป ็น 
ข้าราชการพลเรือนสามัญ ลงวันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๕๔

๒. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก
จำนวน ๒ อัตรา

๓. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัต ิงานในฐานะผู้ปฏิบ ัต ิงานระดับต้นซึ่งไม1จำเป ็นต ้องใช ้ผ ู้สำเร ็จการศ ึกษาระด ับ 

ปริญญา ปฏิบัติงานด้านธุรการ หรือบริการท่ัวไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ชั้นตอน และวิธีการที่ขัดเจน ภายใต้ 
การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด้านต่าง  ๆ ดังนี้ 

๑) ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ปฏิบัต ิงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เซ่น การรับส่ง ลงทะเบียน 

ร่างหนังสือโต้ตอบจัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่าง  ๆ ดำเนินไปไดืโดยสะดวก 
ราบรื่นและมีหลักฐานตรวจสอบได้

(๒) รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีการ 
ปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการด้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ

(๓) ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ชองสำนักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไวิใช้ 
งานและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

(๔) รวบรวมรายงานผลการปฏิบ ัต ิงานและข้อมูลต่าง  ๆ นำเสนอต่อผู้บ ังคับบัญชา 
เพื่อนำไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป 

๒) ด้านการบริการ
(๑) ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวช้อง 

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
(๒)ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการเพ่ือให้ได้รับข้อมูลท่ีจะนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป 
(๓) ผลิตเอกสารต่าง  ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจชองหน่วยงาน และ 

ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

รายละเอียดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
แนบท้ายประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ลงวันท่ี สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

๔. คุณสมบัติ...



๔. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
๔.๑ มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

(๑) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอืนที่เท ียบเท่าใน 
ระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

(๒) ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษา 
ตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

๔.๒ ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตร 
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาขึ้นไป ชองสำนักงาน ก.พ. สำหรับผู้สมัครที'ใช้สำเนาหนังสือรับรอง 
ผลการผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทของสำนักงาน 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

ตำแหน่งท่ี ๒ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
๑. อัตราเงินเดือน

อัตราเงินเดือน ๑๑,๕๐๐ -  ๑๒,๖๕๐ บาท
ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง กำหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ 

วิธีการ และเงื่อนไข เพ ื่อกำหนดอัตราเง ินเด ือนสำหรับคุณวุฒ ิท ี, ก.พ. รับรอง เพ ื่อบรรจุและแต่งต ั้งเป ็น 
ข้าราชการพลเรือนสามัญ ลงวันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๕๔

๒. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก
จำนวน ๔ อัตรา (บัญชีผู้สอบแข่งขันไดืในครั้งนี๋ใข้บรรจุทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)

๓. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
ปฏิบัต ิงานในฐานะผู้ปฏิบัต ิงานระดับต้นซึ่งไม,จำเป ็นต ้องใซ ้ผ ู้สำเร ็จการศึกษาระดับ 

ปริญญาปฏิบัติงานงานสถิติ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

๑) ด้านการปฏิบัติการ
(๑) สำรวจ จัดทำ รวบรวม ตรวจสอบข้อมูลสถิติที่มีความซับซ้อนไม่มากนัก เพื่อเป็น 

ฐานข้อมูล หรือข้อมูล สนับสนุนในการจัดทำเอกสารทางวิชาการต่าง ๆ
(๒) สนับสนุนการปฏิบัติงานสำรวจสถิติ อาทิ ช่วยในการจัดรืางตารางรายงานสถิติ 

ช่วยร่างแบบสอบถาม เพื่อให้การปฏิบัติงานสำรวจสถิติดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
(๓) จัดหมวดหมู่ และจัดทำทะเบียนข้อมูลสถิติ เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการค้นหาข้อมูล 

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

๔. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
๔.๑ มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

(๑) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที,เทียบเท่าใน 
ระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

(๒) ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต ่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษา 
ตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

๔.๒ ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตร 
วิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. สำหรับผู้สมัครที,ใช้สำเนาหนังสือรับรอง 
ผลการผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทของสำนักงาน ก.พ. ให้แนบ 
สำเนาปริญญาบัตรหรือสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทเพิ่มอีก ๑ ฉบับ

รายละเอียดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราขการ
แนบท้ายประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ลงวันท่ี ° °  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

๕. หลักสตร...



- ๑๐ -

๕. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใซ้เฉพาะตำแหน่ง
ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใซ้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม

๒๐๐ คะแนน) ดังนี้
(๑) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานสถิติ

- ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และสถิติ
- ความรู้การใช้โปรแกรมทางสถิติเบื้องด้น 

(๒) ความรู้ด้านการเกษตรทั่วไป
(๓) ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร



- (ริ) (ร) —
เอกสารแนบท้ายประกาศ

ตำแหน่งท่ี ๓ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน
๑. อัตราเงินเดือน

อัตราเงินเดือน ๑๑,๔๐๐ -  ๑๒,๖๔๐ บาท
ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง กำหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ 

วิธีการ และเงื่อนไช เพ ื่อกำหนดอัตราเง ินเด ือนสำหรับคุณวุฒ ิท ี, ก.พ. รับรอง เพ ื่อบรรจุและแต่งต ั้งเป ็น 
ช้าราชการพลเรือนสามัญ ลงวันท่ี ๑ กันยายน ๒๔๔๔

๒. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก
จำนวน ๑ อัตรา

๓. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัต ิงานในฐานะผู้ปฏิบ ัต ิงานระดับต้นซึ่งไม,จำเป ็นต ้องใช ้ผ ู้สำเร ็จการศ ึกษาระด ับ 

ปริญญา ปฏิบัติงานด้านเครื่องคอมพิวเตอร์ ตามแนวทาง แบบอย่าง ชั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การ 
กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง  ๆ ดังนี้ 

๑) ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ควบคุม ดูแล ติดตั้ง บำรุงรักษา ซ่อมแซม ตรวจสอบการทำงาน แก้ไขปัญหาการ 

ใช้ งานของระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบเครือข่ายสื่อสาร รวมท้ังระบบสนับสนุน ต่าง  ๆ
เพื่อให้ระบบงานต่าง  ๆ สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

(๒) ปฏิบ ัต ิงานเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล ปรับปรุง ดูแล รักษาความปลอดภัย 
จัดเก็บ สำรอง กู้คืนข้อมูล เพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์ข้อมูล และป้องกันการสูญหายของข้อมูล

(๓) จัดทำทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน เพื่อการวางแผน
บำรุงรักษา

๒) ด้านการบริการ
(๑) ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา แก้ไขปัญหาให้แก,ผู้ใช้งานและผู้รับบริการ ทั้งภายใน 

และ ภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
(๒) ประสาน แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่าง  ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 

เพื่อ ประกอบการปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
แนบท้ายประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ลงวันท่ี สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๕

๔. คุณสมบัติ...



- ๑๒ -

๔. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
๔.๑ มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

(๑) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดใน 
ระดับเด ียวกัน ในสาชาวิชาอ ิเล ็กทรอนิกส ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือ สาขาวิชาเทคโนโลยี 
คอมพิวเตอร์

(๒) ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษา 
ตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางอิเล็กทรอนิกส์

๔.๒ ต้องเป ็นผู้สอบผ่านภาคการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตร 
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาขึ้นไป ชองสำนักงาน ก.พ. สำหรับผู้สมัครที,ใช้สำเนาหนังสือรับรอง 
ผลการผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทชองสำนักงาน ก.พ. ให้แนบ 
สำเนาปริญญาบัตรหรือสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทเพิ่มอีก ๑ ฉบับ

๕. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม

๒๐๐ คะแนน) ดังนี้
๑. ความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์
๒. ความรู้เก ี่ยวกับการใช้คำสั่งของระบบปฏิบ ัต ิการ การบำรุงรักษาและแก้ไขปัญหา 

ข้อขัดช้อง ของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ และการจัดเก็บสำรองข้อมูล (Back up)และการกู้คืนข้อมูล 
(Restore) ในระบบคอมพิวเตอร์

๓. ความรู้พื้นฐานในด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล


