
 

ประกาศ 

สหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษา จำกัด 

เร่ือง  รับสมัครบุคคลคัดเลือกเปนเจาหนาที่สหกรณ  

---------------------------------- 

          ดวยสหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษา  จำกัด  มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปน

เจาหนาที่สหกรณ  ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษา จำกัด ขอ 93 

และระเบียบสหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษา จำกัด วาดวย การเจาหนาท่ี พ.ศ. 2548  จึงประกาศรับสมัคร

บุคคลคัดเลือกเปนเจาหนาท่ีสหกรณ ดังนี้ 
 

1. ตำแหนงท่ีจะบรรจุและแตงตั้ง  

          1.1 เจาหนาท่ีสหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษา จำกัด  2   ตำแหนง  

               ผูท่ีไดรับการคัดเลือก เม่ือไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนเจาหนาท่ีสหกรณออมทรัพยครูกรม 

สามัญศึกษา จำกัด แลว สหกรณฯ สามารถยายไปปฏิบัติหนาท่ีในตำแหนง หรือฝายอ่ืนๆ 

ของสหกรณฯ ไดตามความเหมาะสม 
 

2. คุณสมบัติของผูสมัคร 

     2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 

               2.1.1 เปนเพศชายหรือหญิง มีสัญชาติไทย อายุไมต่ำกวา 18 ปบริบูรณและไมเกิน 35 ปบริบูรณ 

        นับถึงวันปดรับสมัคร 

2.1.2 สำหรับเพศชายตองผานการเกณฑทหารมาแลวหรือเปนผูไดรับการยกเวนการเกณฑทหาร 

2.1.3 ตองเปนผูเลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

2.1.4 ไมเปนผูไรความสามารถ เสมือนไรความสามารถ วิกลจริต หรอืจิตฟนเฟอน ไม สมประกอบ  

ท้ังไมเปนโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเทาชาง โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคท่ีนา  รังเกียจ             

หรือติดยาเสพติด  

     2.1.5 ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี 

     2.1.6 ไมเคยไดรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดใหจำคุกในความผิดเก่ียวกับทรัพยท่ีกระทำ 

   โดยทุจริต 

2.1.7 ไมเปนผูเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการองคการ หรือหนวยงานของรัฐ 

หรือเอกชน ฐานทุจริตตอหนาท่ี 

                    2.1.8 ไมเปนผูเคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดใหจำคุก เวนแตความผิดลหุโทษ โทษหรือ 

        ความผิดอันไดกระทำโดยประมาท 

                    2.1.9 ไมเคยเปนบุคคลลมละลาย หรือไมเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว  

 
 



      2.2.  คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง 

     ผูท่ีสมัครตองมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี และสาขา/วิชาเอกใดๆ ดังตอไปนี้ 

- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขา/วิชาเอก เทคโนโลยี คอมพิวเตอร กราฟก เศรษฐศาสตรสหกรณ 

หรือสาขา/วิชาเอกท่ีเก่ียวของ 

- การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.)  

หรือครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขา/วิชาเอกเทคโนโลยีทางการศึกษา คอมพิวเตอร          

โสตทัศนศึกษา หรือสาขา/ วิชาเอกท่ีเก่ียวของ 

       - บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาบรหิารธุรกิจ สาขาบญัชี  การเงินการธนาคาร การตลาด  

         การจัดการท่ัวไป หรือสาขา/ วิชาเอกท่ีเก่ียวของ 

       - เศรษฐศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต นิติศาสตรบัณฑิต  

         นิเทศศาสตรบัณฑิต หรือสื่อสารมวลชน หรือสาขาท่ีเก่ียวของ 
 

 3. ความรูความสามารถท่ีตองการ และน้ำหนักคะแนน ดังตอไปนี้ 

     3.1 ความรูพ้ืนฐาน เก่ียวกับกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติงานเก่ียวกับสหกรณ (30 คะแนน) 

      1) ความรูเรื่องการสหกรณ พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม   

       2) ขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษา จำกัด พ.ศ. 2562   

       3) พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน  

      4) กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส 

      5) กฎหมายแพงและพานิชย (เรื่องบุคคล, การมอบอำนาจ, กู-ยืม, ค้ำประกัน) 

      6) ความรูเก่ียวกับสหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษา จำกัด 

 7) เศรษฐศาสตร  การเงิน การบัญชี เบื้องตน 

 8) ความรูเก่ียวกับการใชคอมพิวเตอรเบื้องตน 

     3.2 ความรู ความสามารถเฉพาะตำแหนง (50 คะแนน) 

  3.2.1 เจาหนาท่ีสหกรณ 1 

(1) ความรูและทักษะการปฏิบัติเก่ียวกับคอมพิวเตอรกราฟก เชน การทำ Artwork สิ่งพิมพ 

ไวนิล โปสเตอร ประกาศ  แอปพลิเคชั่นตาง ๆ (Application) เปนตน  

(30 คะแนน) 

(2) ความรูและทักษะดานการสื่อสาร การจัดประชุมทางอิเล็กทรอนิกส โสตทัศนูปกรณ  

และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ (20 คะแนน) 

3.2.2 เจาหนาท่ีสหกรณ 2 

(1) ความรูและทักษะการสื่อสาร การบริหารจัดการ/ปฏิบัติการประชุม การจัดการประชุม

ทางอิเล็กทรอนิกส โสตทัศนูปกรณ  และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ (30 คะแนน) 

(2) ความรูและทักษะการปฏิบัติเก่ียวกับคอมพิวเตอรกราฟก เชน การทำ Artwork สิ่งพิมพ ไวนิล 

โปสเตอร ประกาศ  แอปพลิเคชั่นตาง ๆ  (Application) เปนตน (20 คะแนน) 

 

-2- 



     3.3 การสัมภาษณ (20 คะแนน) 

  เปนผูท่ีมีทัศนคติท่ีดีตอการเปนผูใหบริการ มีจิตอาสา รักการบริการ สื่อสารไดอยางเหมาะสม 

รักองคกร รวมสรางวัฒนธรรมท่ีดี เพ่ือพัฒนาสหกรณดวยความเสียสละ การทำงานเปนทีม มีความรับผิดชอบ  

ซ่ือสัตย สุจริต พรอมรับการเปลี่ยนแปลง เหมาะสมกับการปฏิบัติหนาท่ีในสหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษา 

จำกัด เปนตน 

4.  การรับสมัคร  

               4.1  วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 

                   ผูประสงคจะสมัครคัดเลือกให ยื่นใบสมัครดวยตนเองตั้งแตวันท่ี 30  สิงหาคม พ.ศ. 2564 ถึง

วันท่ี 7 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น. –16.30 น. เวนวันหยุดราชการ ณ ที่ทำการสหกรณออมทรัพยครูกรม

สามัญศึกษา จำกัด ชั้น 4 อาคารสมานฉันท กระทรวงศึกษาธิการ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

     4.2 หลักฐาน/เอกสารประกอบการสมัคร  

   4.2.1 ใบสมัครตามแบบฟอรมของสหกรณ 

   4.2.2 รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดำ ขนาด 1 นิ้ว X 1.5 นิ้ว   

 จำนวน 3 รูป (ถายไวไมเกิน 6 เดือน) 

   4.2.3 สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษา/ปริญญาบัตร จำนวน 1 ฉบับ พรอมตนฉบับ 

   4.2.4 สำเนารายละเอียดผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ พรอมตนฉบับ 

   4.2.5 สำเนาทะเบียนบานท่ีมีชื่อและเลขประจำตัวประชาชนของผูสมัคร พรอมตนฉบับ 

   4.2.6 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พรอมตนฉบับ 

  4.2.7 ใบรับรองแพทยซ่ึงตองเปนแพทยซ่ึงไดข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม  

(ไมเกิน 1 เดือนนับถึงวันสมัคร) 

   4.2.8 สำเนาหลักฐานการผานการเกณฑทหาร (สำหรับเพศชาย) 

4.2.9 สำเนาหลักฐานอ่ืน เชนใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล ทะเบียนสมรส  

4.2.10 คาสมัคร 100 บาท (จะไมคืนใหไมวาในกรณีใด ๆ) 

4.2.11 แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ท่ีแสดงถึงความรูความสามารถตาม ขอ 3 ของประกาศนี้ 
 

5. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์คัดเลือก  

              ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์คัดเลือก ในวันท่ี 10 กันยายน พ.ศ. 2564 ณ สำนักงานสหกรณออมทรัพยครู

กรมสามัญศึกษา จำกัด อาคารสมานฉันทชั้น 4 กระทรวงศึกษาธิการ แขวงดุสิต เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร  หรือทาง  

http:// www.teachercoop-ged.or.th 
 

6.วันท่ีคัดเลือก :  วันท่ี 15 กันยายน พ.ศ. 2564   

      ผูสมัครเขารับการคัดเลือกจะตองนำคอมพิวเตอร Notebook และอุปกรณตอพวงมาเอง ในการสอบ

ปฏิบัติ ซ่ึงจะตองมีโปรแกรมท่ีสามารถปฏิบัติตามขอ 3.2 ความรูความสามารถเฉพาะตำแหนง ได 
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 7. ตารางการคัดเลือก 

เวลา วิชาท่ีสอบ 

07.30 – 08.00 น. 

08.30 – 10.30 น. 

รายงานตัว 

สอบขอเขียนความรูพ้ืนฐานฯ (30 คะแนน)  (ตามประกาศสหกรณฯ ขอ 

3.1 ความรูพ้ืนฐาน) 

- วิชาความรูท่ัวไปเก่ียวกับสหกรณ เชน พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542  

  ขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษา จำกัด พ.ศ. 2562  พ.ร.บ.  

  คุมครองแรงงาน กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส 

  กฎหมายแพงและพานิชย (เรื่องบุคคล, การมอบอำนาจ, กู-ยืม, ค้ำ

ประกัน) 

- ความรูเก่ียวกับสหกรณออมทรัพยออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษา จำกัด 

  เศรษฐศาตร การเงิน การบัญชี เบื้องตน 

- ความรูเก่ียวกับการใชคอมพิวเตอรเบื้องตน  
 

10.30 – 11.30 น. พัก 

11.30 – 14.30 น. - สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร (ตามประกาศสหกรณฯ ขอ 3 ความรู

ความสามารถและน้ำหนักคะแนนท่ีตองการเฉพาะตำแหนง ขอ 3.2.1 หรือ 

3.2.2  

  ตามตำแหนงท่ีสมัคร) (50 คะแนน) 

14.30 – 17.00 น. - สอบสมัภาษณ  (20 คะแนน) 
 

8. สถานท่ีคัดเลือก  

     หองประชุมสหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษา จำกัด อาคารสมานฉันท ชั้น 4 กระทรวงศึกษาธิการ  

     หมายเหตุ  สถานที่คัดเลือกอาจเปลี ่ยนแปลงตามความเหมาะสมขึ ้นอยูกับจำนวนผูเขารับการ

คัดเลือกและสถานการณตางๆ 
 

9. เกณฑการตัดสิน                                  

9.1 ผู เขารับการคัดเลือกตองไดคะแนนรวมจากการสอบขอเขียนความรู พื ้นฐานฯ สอบความรู 

ความสามารถเฉพาะตำแหนง และสอบสัมภาษณ ไมต่ำกวารอยละ 60 จึงจะถือวาเปนผูผานการคัดเลือกโดย

เรียงลำดับคะแนนจากมากไปนอย หากคะแนนรวมเทากันใหผู ไดคะแนนการสอบขอเขียนความรูพื ้นฐานฯ 

มากกวาอยูในลำดับที่ดีกวา หากเทากันอีกใหผูไดคะแนนจากคะแนนสอบความรู ความสามารถเฉพาะตำแหนง

มากกวาอยู ในลำดับที ่ดีกวา หากเทากันอีกใหผู ไดคะแนนการสอบสัมภาษณมากกวาอยู ในลำดับที ่ด ีกวา              

หากเทากันอีกใหคณะกรรมการเปนผูพิจารณาชี้ขาด 
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10.  ประกาศผลการคัดเลือกและรายงานตัว 

            10.1 ประกาศผลการคัดเลือกวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2564 ณ สำนักงานสหกรณออมทรัพยครูกรม

สามัญศึกษา จำกัด อาคารสมานฉันทชั้น 4 กระทรวงศึกษาธิการ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร และทาง  

http:// www.teachercoop-ged.or.th 

            10.2 รายงานตัวผูผานการคัดเลือกได วันท่ี 19 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. – 11.00 น. และ

เริ่มทดลองการปฏิบัติงานวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ณ สำนักงานสหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษา จำกัด 

อาคารสมานฉันทชั้น 4 กระทรวงศึกษาธิการ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  
 

11. อัตราเงินเดือน      

               - อัตราเงินเดือนข้ันตน ระดับเจาหนาท่ี 15,350.- บาท 
 

          12. การบรรจุและแตงตั้ง 

             12.1   ผูที ่จะไดร ับการบรรจุ และแตงตั ้งเปนเจาหนาที ่ต องผานการประเมินการทดลอง

ปฏิบัติงาน ตามกำหนดในระเบียบสหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษา จำกัด วาดวย การเจาหนาท่ี พ.ศ. 2548 

เปนเวลา 3 เดือน 

        12.2 ผลการพิจารณาเพื่อบรรจุและแตงตั้งหลังจากการทดลองปฏิบัติงานตามขอ 12.1 ของ

สหกรณถือเปนท่ีสุด ท้ังนี้สหกรณอาจใหทดลองปฏิบัติงานตอไปอีกได 

 13. เนื่องจากการแพรระบาด COVID – 19 กำหนดการตางๆ อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมะสม ตาม

สถานการณ  ซึ่งกรุงเทพมหานคร และศูนยบริหารสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(ศ.บ.ค.) จะมีประกาศ หรือแนวปฏิบัติเพ่ือควบคุมการแพรระบาดของโรคนี้ตอไป 
 

 

     ประกาศ  ณ  วันท่ี  26  สิงหาคม  พ.ศ.  2564 

 

 

 

 

   (ดร.วิทธยา  บริบูรณทรัพย) 

      ประธานกรรมการดำเนินการ 

      สหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษา จำกัด 
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