
 

 
ประกาศสหกรณ์ออมทรพัย์ครูเพชรบุรี จ ากัด 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด 
******************* 

  ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ำกัด ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งเป็นเจ้ำหน้ำที่ระบบคอมพิวเตอร์ ฉะนั้น อำศัยอ ำนำจตำมระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ำกัด 
ว่ำด้วยเจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์ พ.ศ.2558 และมติคณะกรรมกำรด ำเนินกำร ชุดที่ 63 ในกำรประชุมครั้งที่ 9 
เมื่อวันที่ 25 มิถุนำยน พ.ศ.2563 จึงประกำศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น เจ้ำหน้ำที่
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ำกัด ครั้งที่ 1/2563 โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปน้ี 
 1. ต ำแหน่งที่เปิดสอบคัดเลือก 
  เจ้ำหน้ำที่ระบบคอมพิวเตอร ์ จ ำนวน  1  อัตรำ 
 2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
  2.1 คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบคัดเลือก 

   1) มีสัญชำติไทย 
   2) มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ 20 ปีบรบิูรณ์ และไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์นับถึงวันสมัคร 
   3) เป็นผู้เลื่อมใสในกำรปกครองตำมรัฐธรรมนูญด้วยควำมบริสุทธิ์ใจ 
   4) ไม่เป็นผู้มีกำยทุพพลภำพ  ไร้ควำมสำมำรถ  หรอืจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  

ทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน  วัณโรคระยะอันตรำย โรคเทำ้ช้ำงในระยะที่ปรำกฏอำกำร
เป็นที่น่ำรังเกียจแก่สังคม ติดยำเสพตดิให้โทษ โรคพิษสุรำเรือ้รังหรือโรคอืน่ ๆ  
ที่เป็นอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน 

   5) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
   6) ไม่เปน็ผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว 
   7) ไม่เป็นผู้เคยถูกปลดออก หรือไล่ออกจำกสหกรณ ์หรือออกจำกรำชกำร หรอื

ออกจำกองค์กรรัฐ หรอืสถำบันอื่น 
   8) ไม่เป็นผู้เคยรับโทษถึงจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สดุให้จ ำคุก เว้นแต่ลหุโทษ หรือ

มีควำมผิดอันได้กระท ำโดยประมำท 
   9) หำกเป็นเพศชำย ต้องผ่ำนกำรเกณฑ์ทหำร 
   10) ไม่เป็นพระภิกษุสำมเณร 
   11) ไม่ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง 
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  2.2 คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง 

   1) คุณวุฒิปริญญำตรี / โท  สำขำคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสำรสนเทศ หรอืสำขำ
ที่เกี่ยวข้องด้ำนคอมพวิเตอร ์

   2) มีควำมรู ้ควำมสำมำรถในงำนด้ำนกำรวิเครำะห์ และกำรออกแบบโปรแกรม 
   3) มีควำมรู ้ควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำอังกฤษ และสำมำรถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม

ส ำเร็จรูป Microsoft Office, Internet และอุปกรณ์ส ำนักงำนต่ำง ๆ  ไดด้ี 
   4) มีควำมรูใ้นกำรเขียนโปรแกรมภำษำ php, javascript, html5, css, bootstrap 

เป็นอย่ำงดี 
   5) มีควำมรูใ้นกำรท ำงำนกบัระบบฐำนข้อมูล Msql, mongodb, mysql 
   6) มีควำมรูพ้ื้นฐำนด้ำน Network ในระดับด ี
   7) มีควำมรูด้้ำนงำนสำรบรรณ ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ และคณิตศำสตร์ 
   8) มีประสบกำรณ์ดำ้นกำรพัฒนำระบบงำน จะไดร้บักำรพิจำรณำเป็นพิเศษ และ

สำมำรถท ำงำนล่วงเวลำได้ 
 3. วัน เวลำ และสถำนที่รบัสมัคร 
  ผู้สนใจสำมำรถขอรับและยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎำคม พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 5 
สิงหำคม พ.ศ.2563 ได้ที่ฝ่ำยธุรกำร เวลำ 08.30 – 16.30 น. (ทุกวันเว้นอำทิตย์ – จันทร์ และวันหยุดของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ำกัด)  หรือสมัครผ่ำนทำงไปรษณีย์ โดยสำมำรถ Download ใบสมัครได้ที่ 
www.phetcoop.com  และส่งใบสมัครมำที่ ฝ่ำยธุรกำร สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ำกัด เลขที่ 89    
หมู่ 6 ถนนเพชรเกษม ต ำบลบ้ำนหม้อ อ ำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000 
 4. เอกสำร และหลักฐำนประกอบใบสมัคร 
  4.1 รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตำด ำ ขนำด 1 นิ้ว จ ำนวน 2 รูป 
  4.2 ส ำเนำใบปริญญำบัตร หรือหนังสือรับรองซึ่งได้รบัอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจวำ่เป็น

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำครบถ้วนตำมหลักสูตรแล้ว จ ำนวน 1 ฉบับ 
  4.3 ส ำเนำใบแสดงผลกำรศึกษำ (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ จ ำนวน 1 ฉบับ 
  4.4 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน จ ำนวน 1 ฉบับ 
  4.5 ส ำเนำบัตรประชำชน จ ำนวน 1 ฉบับ 
  4.6 หลักฐำนอื่น ๆ เช่น ใบทหำรกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล ใบทะเบียนสมรส  
   อย่ำงละ 1 ฉบับ 
  4.7 หนังสือรับรองกำรท ำงำน (ถ้ำมี) 
 5. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสทิธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือก 
  ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์รับกำรคัดเลือก ในวันที่  13 สิงหำคม พ.ศ.2563 ณ บอร์ด
ประชำสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ำกัด หรือทำง www.phetcoop.com 
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 6. วันที่สอบคัดเลือก 
  วันที่ 22 – 23 สิงหำคม พ.ศ.2563  
 7. สถำนที่สอบคัดเลือก 
  ส ำนักงำนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุร ีจ ำกัด 
 8. วิชำที่สอบคัดเลือก 
  8.1 วิชำควำมรูท้ั่วไปด้ำนงำนสำรบรรณ ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์  
   และด้ำนสหกรณ์  (100  คะแนน) 
  8.2 สอบปฏิบัติด้ำนคอมพิวเตอร์  (100  คะแนน)  
   1) กำรพัฒนำระบบคอมพิวเตอร์ 
   2)  กำรบริหำรจัดกำรข้อมูลและกำรประยุกตใ์ช้ข้อมูล 
  8.3 สอบสัมภำษณ์  (50  คะแนน) 
 9. เกณฑ์กำรตัดสิน 
  ผู้สอบต้องได้คะแนนรวมทุกวิชำ ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 จึงจะถือว่ำเป็นผู้ผ่ำนกำรสอบ
คัดเลือก  โดยเรียงล ำดับคะแนนหำกคะแนนรวมเท่ำกัน  ให้พิจำรณำคะแนนจำกวิชำเฉพำะต ำแหน่ง        
ด้ำนคอมพิวเตอร์ หำกเท่ำกันอีกให้พิจำรณำ คะแนนจำกวิชำควำมรู้ทั่วไป หำกเท่ำกัน อีกให้พิจำรณำคะแนน
กำรสอบสัมภำษณ์ตำมล ำดับ หำกเท่ำกันอีกให้คณะกรรมกำรเป็นผู้พิจำรณำตัดสินข้ันสุดท้ำย 
 10. ประกำศผลกำรสอบคัดเลือกและรำยงำนตวั 
  10.1 ประกำศผลกำรสอบคัดเลือกวันที่ 26 สิงหำคม พ.ศ.2563 เวลำ 09.30 น.  
   ณ ส ำนักงำนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุร ีจ ำกดั และทำง www.phetcoop.com 
  10.2 รำยงำนตัวผู้สอบคัดเลือกได้ วันที ่28 สิงหำคม พ.ศ.2563  
   เวลำ 09.00 น. - 16.00 น. และเริ่มทดลองกำรปฏิบัติงำน 
   วันที่ 1 กันยำยน พ.ศ.2563 ณ ส ำนักงำนสหกรณอ์อมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ำกัด 
 11. อัตรำเงินเดือน  
  อัตรำเงินเดือนข้ันต้น ระดับเจ้ำหน้ำที่ 21,500.- บำท 
 12. กำรบรรจุและแต่งตั้ง 
  ผู้ที่จะได้รับกำรบรรจุ และแต่งตั้งเป็นเจ้ำหน้ำที่ต้องผ่ำนกำรประเมินกำรทดลอง
ปฎิบัติงำน ตำมก ำหนดในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ำกัด ว่ำด้วย กำรเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ.2558 

 

ประกำศ  ณ  วันที่ 23 กรกฎำคม พ.ศ.2563 
 
 

(ดร.สังเวียน  อ่อนแกว้) 
ประธำนกรรมกำรสหกรณ์ออมทรัพยค์รูเพชรบุรี  จ ำกดั 

 

http://www.phetcoop.com/


 
ใบสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือก 

ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด 

 

ตอนที่  1  ข้อมูลเบื้องต้น 
1. ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)............................................................................................................................. 
 ชื่อ – นามสกุล (ภาษาองักฤษ)........................................................................................................................ 
2. เพศ       ชาย   หญิง สถานภาพ........................................................................................ 
3. เชื้อชาติ.............................................สัญชาติ.............................................ศาสนา.......................................... 
4. เกิดวันที่..........................เดือน...............................................พ.ศ..............................อายุ............................ปี 
5. เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน......................................................................................................................... 
 ออกให้ ณ ส านักงาน...............................................................................จังหวัด............................................. 
6. ที่อยู่ปัจจุบัน...........................................หมู่ที่.....................ตรอก/ซอย........................................................... 
 ถนน.............................................................................ต าบล/แขวง................................................................ 
 อ าเภอ/เขต....................................................จังหวัด..............................................ไปรษณีย์.......................... 
 โทรศัพท์........................................โทรศพัท์มือถือ.......................................E-mail........................................ 
7. ภาวะทางทหาร     ได้รับการยกเว้น     ปลดเป็นทหารกองหนุน     ยังไม่ได้รับการเกณฑ์ 
8. วุฒิการศึกษาทีใ่ช้สมัคร 
 ชื่อปริญญาบัตร.................................................................................................ระดับ..................................... 
 สาขาวิชา....................................................วิชาเอก............................................คะแนนเฉลี่ยสะสม............... 
 

ตอนที่  2  ประวัติการศึกษา 
1. ระดับปริญญาตร ี
 ชื่อสถานศึกษา........................................................................................................จังหวดั............................. 
 ปีที่เริ่มศึกษา......................................ปีที่จบการศกึษา......................................คะแนนเฉลี่ยสะสม................ 
2. ระดับปริญญาโท 
 ชื่อสถานศึกษา........................................................................................................จังหวดั............................. 
 ปีที่เริ่มศึกษา......................................ปีที่จบการศกึษา......................................คะแนนเฉลี่ยสะสม................ 
3. การศกึษา/การอบรมอื่น ๆ 
 ........................................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................................ 
4. ทักษะ/ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์) 
 ........................................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................................ 

รูปถ่าย 

ขนาด 2 นิ้ว 

เลขประจ าตัวสอบ………………………. 
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ตอนที่  3  ประวัติการท างาน 
1. ปัจจุบันท างานที่.............................................................................................................................................. 
 ต าแหน่ง.......................................................เริ่มท างานเมื่อวันที่........................................เป็นเวลา............ปี 
 ชื่อผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้าง......................................................................................................................... 
 หมายเลขโทรศัพท์ที่ตดิตอ่ได้....................................................โทรศพัท์มือถือ............................................... 
2. เคยท างานที่.................................................................................................................................................... 
 ต าแหน่ง.......................................................เริ่มท างานเมื่อวันที่........................................เป็นเวลา............ปี 
 ชื่อผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้าง......................................................................................................................... 
 หมายเลขโทรศัพท์ที่ตดิตอ่ได้....................................................โทรศพัท์มือถือ............................................... 
3. ประวัติการท างานอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 ........................................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................................ 
 

ตอนที่  4  เร่ืองอื่น ๆ 
1. เหตุผลส าคัญในการเข้าสมัครท างานในครั้งนี้ 
 ........................................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................................ 
กรณีฉุกเฉิน บุคคลที่ติดต่อได้  ชื่อ – นามสกุล.................................................................................................... 
  โทรศัพท์.......................................................เกี่ยวข้องกับผู้สมัคร.................................................... 
  รับทราบข่าวการรับสมัครจาก......................................................................................................... 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองข้อความทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้ระบุไว้ดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
       ลงชื่อ....................................................ผู้สมัคร 
            (.....................................................) 
       วันที่...........เดือน.........................พ.ศ.............. 
 
 
 
 



 
 
 

ตารางสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ 
 
 
วันเสาร์ ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2563 
 

 เวลา  13.00 – 15.00 น.   สอบวิชางานสารบรรณ  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  
คณิตศาสตร์  และด้านสหกรณ ์
 
 
วันอาทิตย์ ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2563 
 

 เวลา  08.00 – 12.00  น.  สอบภาคปฏิบัติ 
  1.  การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ 
  2.  การบริหารจัดการข้อมูลและการประยุกต์ใช้ข้อมูล 
 
 เวลา  13.00 – 16.00  น.  สอบสัมภาษณ์ 
 

 


