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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  (ครั้งที่  1/๒๕๕7) 

………………………………… .. 

  ตามที่ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   ลงวันที่   17  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕7     
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ครั้งที่  1/๒๕๕7  นั้น  ฉะนั้น  อาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา  ๓๑  (๑)  และ(๒)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  ประกอบกับประกาศ  
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน
ราชการ  และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ  ลงวันที่  ๑๑  กันยายน  ๒๕๕๒  และประกาศ  คณะกรรมการ
บริหารพนักงานราชการ  เรื่อง  การก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตราก าลัง
พนักงานราชการ  ลงวันที่  ๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๔๗  จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงาน
ราชการทั่วไป (ครั้งที่  1/๒๕๕7)  ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้  

ประกาศ     ณ     วันที่    6   กุมภาพันธ์   พ.ศ.   ๒๕๕7 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ลงวันที่   6  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2557 

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

………………………………………………………… . 
 

ต าแหน่ง/สังกัด ชื่อ - สกุล 
วัน/เวลา/สถานที่ 

สอบ 
1.  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
ต าแหน่งนักวิชาการ -
คอมพิวเตอร์ 
ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  แม่สอด 

01  นายนิธิกร  ชัยรัตน ์
02  นายจักรพันธ์  พฤษดี 
03  นายจิรายุทธ์  อินหลวง 
04  นายธนากร  ยุบล 
05  นายสุรศักดิ์  วังวงษ์ 
06  น.ส.เมตตาวดี  สิทธิชัยศริิโรจน ์
07  น.ส.ชนิตา  ค าสุวรรณ 
08  นายปฏิวัติ  วิชาวงษ ์
09  นายอธิวัฒน์  เนื่องหล้า 
10  น.ส.มินตรา  กันค า 
11  นายนพรัตน์  ไทยเจริญ 
12  นายทัศไนย์  ศิริมา 
 

1.  สอบความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง     
ในเนื้อหา 
    1.1  ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร  ระบบคอมพิวเตอร์  ความหมาย  
องค์ประกอบ  การเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงและ
อุปกรณ์ต่อพ่วงชนิดต่าง ๆ  สถาปัตยกรรมหน่วย
ประมลผลกลางในปัจจุบัน  ชนิดของหน่วยความ 
จ าหลัก  ฮาร์ดแวร์  ซอฟต์แวร์  ระบบไฟล์  ปัญหา
และการแก้ปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น , 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล , ระบบเลข
ฐาน , ระบบสารสนเทศ  ความหมายของระบบ
สารสนเทศแบบต่าง ๆ  เช่น  ระบบสารสนเทศเพ่ือ
การจัดการ  ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
ตัดสินใจ  ระบบผู้เชี่ยวชาญ 
     1.2  ความรู้เกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
ประเภทของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ , โปรโตคอลของ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ , OSI Model , IP Address  
และSubnet Mask , อินเทอร์เน็ตและบริหารต่าง ๆ 
บนอินเทอร์เน็ต , การโจมตีในระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และการป้องกัน , ไวรัสคอมพิวเตอร์ 
มัลแวร์ โทรจัน 
     1.3  ความรู้เกี่ยวกับการจัดการให้บริการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  (ITSM)                   
ITSM , ค าจ ากัดความของ ITIL  และประโยชน์ใน
การน าไปใช้ , กระบวนการใน ITIL (Information 
Technology Infrastructure Library) 
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ต าแหน่ง/สังกัด ชื่อ - สกุล 
วัน/เวลา/สถานที่ 

สอบ 
ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
(ต่อ) 

 ในวันที่  12  กุมภาพันธ์  2557 
ตั้งแต่เวลา  09.00  - 12.00 น. 
ณ  ห้องประชุมชั้น  3  อาคารเรียนรวมและ
อ านวยการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร    
2.  สอบความรู้ความสามารถ  หรือทักษะที่
จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน  ในเนื้อหา 

     2.1  ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 
ระบบปฏิบัติการ  และโปรแกรมประยุกต์  การ
ประกอบคอมพิวเตอร์ , การติดตั้งระบบปฏิบัติการ 
Microsoft Windows                        , 
                                 
                     ,                     
                     ายคอมพิวเตอร์ 
     2.2  ทักษะด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าหรับงานส านักงานและการจัดท าโครงการ  การ
ใช้ Search Engine                             
           , การใช้โปรแกรม Microsoft Office , 
การใช้โปรแกรมส าหรับการจัดท าผังงานและ
โครงการ 
ในวันที่  12  กุมภาพันธ์  2557  
ตั้งแต่เวลา  13.00 น. - 15.00 น. 
ณ  อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์     
ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น  6 ห้อง 6/2       
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
3.  สอบสัมภาษณ์ 
ในวันที่  12  กุมภาพันธ์  2557 
ตั้งแต่เวลา  15.30  น.  เป็นต้นไป 
ณ  ห้องประชุมชั้น  4  อาคารเรียนรวมและ
อ านวยการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 


