
 
 
 

 
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด 

เรื่อง  การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์  
---------------------------------- 

 อาศัยอ านาจตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด ข้อ 99 และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ชัยภูมิ จ ากัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ. 2564 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ 10 ข้อ 11 ข้อ 12  ข้อ 13 
และข้อ 14 และมติคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 65 ประจ าปีทางบัญชี 2566 ในคราวประชุมครั้งที่  3               
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 เห็นชอบให้สอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ชัยภูมิ  จ ากัด  จึงประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ จ านวน 1 ต าแหน่ง 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ต าแหน่ง โปรแกรมเมอร์  จ านวน 1 ต าแหน่ง  อัตราเงินเดือน 30,100 บาท  
 

 คุณสมบัติท่ัวไป  
      ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังต่อไปนี้   
           (1)  มีสัญชาติไทย 
           (2)  มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์  และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์นับถึงวันรับสมัคร                        
ถ้าเป็นเพศชายจะต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร  
           (3)  เป็นผู้เลื่อมใสการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
           (4)  ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ  ไร้ความสามารถ  หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  และ            
ไม่เป็นโรคต้องห้ามที่ทางราชการก าหนด 
      (5)  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
                   (6)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
           (7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือให้ออกจากสถาบันการเงินอื่น  หรือถูกลงโทษไล่ออก   
ปลดออกจากราชการ  หรือไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือไล่ออกจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด 
           (8) ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ  หรือ
ความผิดอันได้กระท าโดยประมาท 
  คุณสมบัติเฉพาะ  
  เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี สาขาวิชา ดังต่อไปนี้ 

1. วิทยาการคอมพิวเตอร์  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
2. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
3. วิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมซอฟแวร์) 
4. วิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) 
5. วิทยาการสารสนเทศ  (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

  /การรับสมัคร......... 

 ร่าง 



 
การรับสมัครสอบ  
 1. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
  ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด และประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด ส านักงานใหญ่ เลขที่ 305 
ถนนชัยภูมิ – บ้านเขว้า หมู่ที่ 2 ต าบลโคกสูง อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565  
ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00–15.30 น. สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ โทร.044-816626–8  
ต่อ ฝ่ายอ านวยการ 
 2. ค่าธรรมเนียมการสอบ  
         ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมการสอบในวันที่ยื่นใบสมัครจ านวน 300 บาท เมื่อสมัครสอบแล้ว 
ค่าธรรมเนียมการสอบจะไม่จ่ายคืนให้ 

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นในการสมัคร  
 1. ใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด  
 2. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่ เกิน 6 เดือน  
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน 2 รูป  

3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน, ส าเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมฉบับจริง) 
4. ส าเนาปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มี

คุณวุฒิการศึกษาตรงตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชั้นปริญญาของ
สถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับ
สมัคร(พร้อมฉบับจริง) 
 5. ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐออกให้ไม่เกิน 30 วัน 
 6. ส าเนาหลักฐานการผ่านการคัดเลือกทหารหรือหลักฐานการผ่านการรับราชการทหารหรือพ้นการ
เกณฑ์ทหาร หรือหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร (พร้อมฉบับจริง) 
 7. ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (พร้อมฉบับจริง) 
 ทั้งนี้ ใบส าเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครสอบเขียนรับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” ทุกฉบับด้วย และให้น า
หลักฐานต้นฉบับทุกฉบับมาตรวจสอบด้วย 
 8. หนังสือรับรองการท างาน (ถ้ามี) 
 9. หลักฐานประสบการณ์การปฏิบัติการ (Portfolio) (ถ้ามี) 

การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ และก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ  
     สหกรณ์ฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ  ณ ส านักงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด และที่เว็บไซด์ www.chaiyaphumsc.com ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2565                 
 ทั้งนี้ สหกรณ์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 
 
 

/วิธีการสอบ....... 
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วิธีการสอบคัดเลือก  
     สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ  จ ากัด จะด าเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่  11 ธันวาคม 2565                  
โดยวิธีการสอบข้อเขียน และสัมภาษณ์ ดังนี้ 

1. ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์ 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ คะแนน วัน เวลาสอบ วิธีทดสอบ 

สอบภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป 
1) ความรู้ทั่วไป 
2) พรบ.สหกรณ์/ข้อบังคับ/ระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูชัยภูมิ จ ากัด 

50 11 ธันวาคม 2565 
เริ่มเวลา 09.00 น. 

สอบข้อเขียน 
ปรนัย 50 ข้อ 
 

สอบภาค ข. ความรู้ความสามารถส าหรับต าแหน่ง 
1) สอบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

50 สอบปฏิบัติ 

สอบภาค ค. ประเมินประสบการณ์และผลงานทางวิชาชีพ 50  Portfolio หรือ
การปฏิบัต ิ

สอบภาค ง. ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 50 สอบสัมภาษณ์ 
รวมคะแนน 200   

 

เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้สมัครที่ได้คะแนนในการสอบภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ข. ความรู้ความสามารถส าหรับ

ต าแหน่ง ภาค ค. ประเมินประสบการณ์และผลงานทางวิชาชีพ และภาค ง. ความเหมาะสมกับต าแหน่ง ต้องได้
คะแนนแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 คะแนนรวมทุกภาค จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  จึงจะถือว่าเป็น
ผู้สอบผ่าน 
 ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนในการสอบภาค ข.ความรู้ความสามารถ
ส าหรับต าแหน่ง มากกว่า เป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า ถ้าคะแนนสอบภาค ข. เท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนน ภาค ก. 
ความรู้ความสามารถทั่วไป มากกว่า เป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า หากผู้ได้คะแนนภาค ค. ประเมินประสบการณ์
และผลการทางวิชาชีพ เท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาค ง. มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับดีกว่า หากคะแนนสอบภาค ง. 
ความเหมาะสมกับต าแหน่ง เท่ากัน ให้ใช้วิธีจับสลาก 

การประกาศผลการสอบคัดเลือก 
   สหกรณ์ฯ จะประกาศผลการสอบคัดเลือก ณ ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด ส านักงาน
ใหญ่ และที่เว็บไซด์ www.chaiyaphumsc.com ภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2565  สหกรณ์ฯ ขอสงวนสิทธิ์             
ในการประกาศผลการสอบคัดเลือกดังกล่าว 
 ผู้สอบได้ล าดับที่ 1 ให้มารายงานตัวในวันที่ 4 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น.              
ณ  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด  ส านักงานใหญ่  

การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้  
   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด จะประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เรียงล าดับที่จากคะแนน
สูงสุดลงมาตามล าดับ  

/การข้ึนบัญชี........ 
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   การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศผลการสอบ
คัดเลือก แต่ถ้ามีการสอบคัดเลือกอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการสอบคัดเลือกใหม่แล้ว 
บัญชีผู้ได้รับการสอบคัดเลือกในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก  

การบรรจุและแต่งตั้ง  
 1. ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกท่ีได้รับแจ้งให้มาปฏิบัติงาน จะต้องผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าทีใ่นต าแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ตามระเบียบว่าด้วย
เจ้าหน้าทีส่หกรณ์ พ.ศ. 2564  เป็นเวลา 12 เดือน หากทดลองการปฏิบัติหน้าทีผ่่านตามหลักเกณฑ์ท่ีสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตามระเบียบของสหกรณ์ 
ต่อไป 
 2. การบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ทดลองปฏิบัติหน้าที่ ไม่เป็นข้อผูกพันสหกรณ์ฯ ให้จ าต้องบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่
สหกรณ์แต่อย่างใดและผู้ผ่านการสอบคัดเลือกไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น 
 3. ในระหว่างเป็นเจ้าหน้าที่ทดลองปฏิบัติหน้าที่  ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ 
ระเบียบ และค าสั่งของสหกรณ์ท่ีมีอยู่แล้ว และหรือท่ีจะมีขึ้นในภายหน้าทุกประการ 

4. หลักประกันการท างาน ผู้ที่จะได้รับการสั่งจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ประเภทปฏิบัติการ จะต้องน าเงินสด 
จ านวน  2 เท่าของเงินเดือน เป็นจ านวนเงิน  60,200.00 บาท หรือข้าราชการ ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าระดับ
ช านาญการ  มาเป็นหลักประกันในการท างาน  จ านวน 1 คน 
 อนึ่ง สหกรณ์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบรรจุถ้าเห็นว่าไม่เหมาะสม และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด 
จะด าเนินการสอบคัดเลือกด้วยความโปร่งใสยุติธรรม และเสมอภาค ดังนั้น หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถ
ช่วยเหลือให้ท่านสอบคัดเลือกได้ หรือมีพฤติการณ์ในท านองเดียวกันนี้ โปรดอย่าหลงเชื่อและแจ้งให้สหกรณ์   
ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด ทราบด้วย 

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

            ประกาศ ณ วันที่  21  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565 
 
 
 
                    (นายมนัส  เจียมภูเขียว) 
                       ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด  
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