
 

ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
เร่ือง    รายช่ือผูสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการ 

ในตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 
 

 
 ตามท่ีไดมีประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ลงวันท่ี 20 ตุลาคม  

2552  รับสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการในตําแหนงนักวิชาการ

คอมพิวเตอรปฏิบัติการ ตั้งแตวันท่ี  2 พฤศจิกายน  2552  ถึงวันที่  20  พฤศจิกายน  2552  นั้น 
 บัดนี้  การรับสมัครสอบแขงขันไดเสร็จส้ินแลว  ปรากฏวามีผูสมัครสอบแขงขัน 

ดังตอไปนี้  
 

ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 

เลขประจําตัวสอบ ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ         

001 รุงเรืองขจรเดช นางสาววัลลยา  
002 นางสาววันเพ็ญ ประทุมวัน  
*003 สงหลักฐานให ก.พ.ตรวจ นางสาวนวลพรรณ มุทาวัน 

สงหลักฐานให ก.พ.ตรวจ *004 นางสาวจุรีรัตน พรพิทักษ 

005 นางสาวปฏิยากร โคผดุง  
006 นางสาวธิดานชุ พุทธสิมมา  
*007 สงหลักฐานให ก.พ.ตรวจ นายกมล ขุทรานนท 

สงหลักฐานให ก.พ.ตรวจ *008 นายปกปอง จิตรแจง 

009 นางสาวเกวลี ธนะปญญาธรรม  
*010 สงหลักฐานให ก.พ.ตรวจ นางสาวพัชญพิดา พัชรนันทวัจน 

สงหลักฐานให ก.พ.ตรวจ *011 นางสาวมีแชลล ฮาสุวรรณกิจ 

สงหลักฐานให ก.พ.ตรวจ *012 นายอนาวิล อมรเดชากุล 

 

*หมายถึง ผู ท่ีสํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองสงหลักฐานการศึกษาให  
สํานักงาน ก.พ.ในการตรวจสอบคุณวุฒิ 
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                    ท้ังนี ้ การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขาสอบขางตนนี้ สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี ไดประกาศตามเอกสารและขอเท็จจริงท่ีผูสมัครสอบไดรับรองตนเองในใบสมัครสอบวา

เปนผูท่ีมีคุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบตัิเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครสอบ  ดังนั้น  

หากปรากฏภายหลังวาผูสมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติท่ัวไปหรือคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงไมตรง

ตามประกาศรับสมัครสอบหรือคุณวุฒิท่ีสมัครสอบ ก.พ.มิไดรับรองวาเปนคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัคร 
สอบจะถือวาผูสมัครสอบรายนั้นขาดคุณสมบัติการสมัครสอบต้ังแตตน ซึ่งไมมีสิทธไิดรับการบรรจุและ

แตงตั้งเขารับราชการในคร้ังนี้  และไมสามารถเรียกรองใดๆ  ท้ังส้ิน    
 
 
                                                               ประกาศ   ณ  วันท่ี   25   พฤศจิกายน   พ.ศ.  2552 
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ประกาศคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงต้ังบุคคลเขารับราชการ 
ในตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 

เร่ือง   กําหนดวัน  เวลา   สถานท่ี  และระเบียบเก่ียวกับการสอบ 
 
 
 อาศัยอํานาจตามความในหนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่ นร 1004.1/ว 15 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 

2551 และขอ 6 ของประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2552 

เรื่อง  รับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงต้ังบุคคลเขารับราชการในตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร

ปฏิบัติการ  คณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันจึงกําหนดวัน เวลา สถานที่  และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 

ดังตอไปน้ี   
                    ก. กําหนด  วัน  เวลา  และสถานท่ีสอบ 
                        1. ใหผูสมัครเขาสอบภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนงกอน ถาผูใดสอบไดคะแนน 
ในภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนงไมตํ่ากวารอยละ 60   จึงจะมสีิทธเิขาสอบภาคความเหมาะสม 
กับตําแหนง  สาํหรับวัน  เวลา  และสถานทีส่อบภาคความเหมาะสมกับตําแหนงจะประกาศใหทราบในภายหลัง 
                       2. ใหผูสมัครสอบเขาสอบภาคความรูความสามารถทีใ่ชเฉพาะตําแหนง ตามวัน เวลา และ

สถานที่สอบ ดังน้ี 
 

วัน เวลาสอบ ตําแหนงและวชิาท่ีสอบ เลขประจําตัว

สอบ 
สถานท่ีสอบ/อุปกรณท่ีใช

ในการสอบ 
ตําแหนงนักวชิาการคอมพิวเตอร

ปฏิบัติการ 
วันที่  9  ธันวาคม 2552

เวลา 09.00– 12.00 น. 
 1. ความรูเก่ียวกับการเขียนโปรแกรม     

(Programming) 
2. ความรูเก่ียวกับการวางแผน 

วิเคราะห  ออกแบบฐานขอมูล และการ

ออกแบบ Web application 
3. ความรูพื้นฐานเก่ียวกับ Hardware. 
Software, การพัฒนาระบบสารสนเทศ
และออกแบบระบบเครือขาย 
 
 

 001 -  012 
 

หองประชุมช้ัน 3 อาคาร 2 

สํานักงานปลัดกระทรวง 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
  
อุปกรณที่ใชในการสอบ 
-ปากกา 
-ยางลบ 
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                          3. ใหผูเขาสอบไปถึงสถานที่สอบกอนเร่ิมสอบ 30 นาที และจะเรียกผูเขาสอบเขาหองสอบ

กอนเวลาประมาณ 15 นาที เพื่อชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับการสอบและใหผูเขาสอบนําอุปกรณที่ตองใชในการ

สอบตามที่ระบุไวขางตนน้ีเทาน้ัน  สวนกระดาษคําตอบจะตองใชกระดาษคําตอบที่สํานักงานปลัดกระทรวง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จัดไวใหโดยเฉพาะ 
ข. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 
      1. การสอบแขงขัน จะใชวิธีสอบขอเขียน  

ใหผูเขาสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังน้ี         2. 

     2.1 แตงกายใหสุภาพเรียบรอยตามประเพณีนิยม   กลาวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ 

กระโปรง หรือชุดกางเกงแบบสุภาพ  สวมรองเทาหุมสน  สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไวในกางเกง 

สวมรองเทาหุมสน และประพฤติตนเปนสุภาพชน                                                                                                           

เปนหนาที่ของผูเขาสอบที่จะตองทราบวัน เวลา สถานที่สอบ และหองสอบ                                    2.2  

    2.3  ตองนําบัตรประจําตัวสอบ และบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัว

ขาราชการไปในวันสอบทุกครั้ง เพื่อใชแสดงคูกัน  หากไมมีบัตรใดบัตรหน่ึงในการสอบวิชาใด กรรมการหรือ

เจาหนาที่คุมสอบอาจพิจารณาไมอนุญาตใหเขาสอบวิชาน้ันก็ได  
การสอบขอเขียน      2.4 

                                      2.4.1 ควรไปถึงสถานที่สอบกอนเร่ิมเวลาสอบแตละวิชาไมนอยกวา 30 นาที 

แตจะเขาสอบไดก็ตอเมื่อไดรับอนุญาตจากกรรมการ  หรือเจาหนาที่คุมสอบแลว 

                                      2.4.2 ผูเขาสอบที่ไปถึงหองสอบหลังจากเวลาที่กําหนดเริม่สอบภาคเชา 

ในตารางสอบไปแลว 30 นาท ีจะไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบ 

                                      2.4.3 ผูเขาสอบจะตองน่ังสอบตามที่น่ังสอบ และหองสอบที่คณะกรรมการ

ดําเนินการสอบฯ กําหนดให  ผูใดน่ังสอบผิดทีห่รือผิดหองสอบในวิชาใด จะไมไดรับการตรวจใหคะแนนสําหรับวิชาน้ัน 

        2.4.4 ตองจัดหาเครื่องเขียน หรือวัสดุอุปกรณ ซ่ึงประกาศไวในตารางสอบไปเอง 

นอกน้ันจะตองใชกระดาษและวัสดุปกรณที่สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จัดไวใหเฉพาะ 
                             2.4.5 ไมนําตํารา หนังสือ บันทึกขอความ หรือวัสดุอุปกรณอ่ืนใดเขาไปในหอง

สอบ  เวนแตวัสดุอุปกรณ ซ่ึงกําหนดใหจัดหาเองในขอ 2.4.4 และที่กรรมการออกขอสอบประจําวิชาได

กําหนดใหนําเขาหองสอบได และไดรับอนุญาตจากรรรมการหรือเจาหนาที่คุมสอบแลว 
                                          2.4.6 เชื่อฟงและปฏิบัติตามคําสั่ง และคําแนะนําของกรรมการ หรือ

เจาหนาที่คุมสอบโดยเครงครัด 
                                          2.4.7 ภายในเวลา 45 นาที นับต้ังแตเวลาที่กําหนดเริ่มสอบภาคเชาในตาราง

สอบ จะออกจากหองสอบไมได เวนแตจะไดรับอนุญาตและอยูในความดูแลของกรรมการหรือเจาหนาที่คุมสอบ 
                                          2.4.8 เขียนเลขประจําสอบแทนชื่อในทุกกรณีที่เก่ียวของกับการตอบขอสอบ

และใหเขียนเลขประจําตัวสอบเฉพาะในที่ที่กําหนดใหเทาน้ัน หามเขียนชื่อลงบนกระดาษคําตอบโดดเด็ดขาด 
                                           2.4.9 เมื่ออยูในหองสอบขณะสอบไมพูดหรือติดตอกับผูเขาสอบอ่ืนหรือ

บุคคลภายนอก และไมออกจากหองสอบเวนแตจะไดรับอนุญาต และอยูในความดูแลของกรรมการหรือ

เจาหนาที่คุมสอบ 
                                           2.4.10 ถาสอบเสร็จกอนหมดเวลา หรือไมประสงคจะสอบตอไปในวิชาใด

เมื่อสงคําตอบวิชาน้ันแลว ตองไดรับอนุญาตจากรรมการหรือเจาหนาที่คุมสอบกอน จึงจะออกจากหองสอบได 
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                                           2.4.11 แบบทดสอบ กระดาษคําตอบ ตลอดจนวัสดุอุปกรณทุกชนิดที่ใชใน

การสอบจะนําออกจากหองสอบไดก็เฉพาะที่กรรมการออกขอสอบประจําวิชา หรือเจาหนาที่คุมสอบอนุญาตเทาน้ัน 
2.4.12 เมื่อหมดเวลา และกรรมการหรือเจาหนาที่คุมสอบสั่งใหหยุดทํา 

คําตอบจะตองหยุดทันที แตจะออกจากหองสอบไดตอเมื่อกรรมการหรือเจาหนาที่คุมสอบไดอนุญาตแลว 
2.4.13 เมื่อออกจากหองสอบไปแลว ตองไมทําการใด ๆ อันเปนการรบกวน 

แกผูที่ยังสอบอยู 
ค. การประกาศรายช่ือผูสอบผานขอเขียน 

  สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จะประกาศรายช่ือผูสอบผานขอเขียน

ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง ภายในวันที่  17  ธันวาคม  2552 โดยทางเว็บไซต http://www.most.go.th 
หรือ   http://www.ops.go.th/personal  หรือสามารถโทรสอบถามไดที่เบอรโทรศัพท  02 3544466  ตอ 738  หรือ 739  

ในวันและเวลาราชการ      
 
                                                    ประกาศ   ณ  วันที่    24   พฤศจิกายน  พ.ศ.  2552 

 
 
 

 

นายกฤษฎา      ธาราสุข)  (

ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ประธานกรรมการดําเนินการสอบแขงขัน 
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