
 
 

 

 

ประกาศสหกรณออมทรัพยมหาวทิยาลัยวลัยลักษณ จํากัด 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเปนเจาหนาที่สหกรณฯ  

………………………………………….. 

                      

                    ดวยสหกรณออมทรัพยมหาวทิยาลัยวลยัลักษณ จํากัด (สอ.มวล.) มีความประสงคเปดรับสมัครบุคคล

เพื่อคัดเลือกเปนเจาหนาที่สหกรณฯ จาํนวน 1 อัตรา รายละเอียดดงันี ้

                    1. ตําแหนงที่เปดรับสมัคร 

                        เจาหนาที่สินเชื่อ  

                   2. คุณสมบัติทั่วไป  

                        (1) มีสัญชาติไทย 

                        (2) มีอายุไมเกิน 50 ปบริบูรณ นับถึงวันปดรับสมัคร หากเปนเพศชาย ตองผานการเกณฑทหาร 

หรือไดรับการยกเวนการเกณฑทหาร 

                        (3) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองตามรฐัธรรมนูญ และหลักการของสหกรณดวยความบริสุทธ์ิใจ  

                        (4) ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพ ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ ทั้งไมเปน  

โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่นารังเกยีจแกสงัคม โรคยาเสพตดิใหโทษ 

โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือโรคอยางอื่นตามที่คณะกรรมการดาํเนินการกําหนด 

                        (5) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันด ี

                        (6) ไมเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว 

                        (7) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษถงึตองออกจากสหกรณ หรือออกจากราชการ หรือออกจากองคการของ

รัฐบาล หรือหนวยงานเอกชน 

                        (8) ไมเปนผูเคยรับโทษจําคุกโดยคาํพิพากษาถึงทีสุ่ดใหจาํคุก โดยไมรอการลงโทษ เวนแต       

ความผดิลหุโทษ หรือความผดิอันไดกระทําโดยประมาท 

                        (9) ไมเปนผูเคยออกจากสหกรณโดยไดกระทําผิดวินยั ซึง่ไดรับโทษปลดออก ใหออก หรือไลออก  

ตามระเบยีบของสหกรณ 

                      (10) สามารถเดินทางไปปฏิบตัิงานตางจังหวดั หรือตามที่สหกรณฯ กาํหนดได 

                    3. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

                        ตองมีวฒุิการศึกษาไมต่าํกวาระดับปริญญาตรี สาขานิตศิาสตร รฐัศาสตร บัญชี บริหารจัดการ 

                    4. ความรูความสามารถที่ตองการ 

                        (1) มคีวามรูความสามารถในงานสินเชื่ออยางเหมาะสมแกการปฏิบตัิงานในหนาที ่

                        (2) มคีวามรู ความเขาใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบงัคบัอื่นที่ใชในการปฏิบตัิงานในหนาที่ 

                        (3) มคีวามรู ความสามารถในการใชคอมพิวเตอรโปรแกรม Microsoft Office, Word, Excel, 

Power Point และโปรแกรมอื่น ๆ ที่เกีย่วกับงานเอกสารไดด ี

                        (4) มีทักษะดานการติดตอประสานงาน การเจรจาตอรอง 

/2 (5) มคีวามตัง้ใจ... 



2 

                        (5) มคีวามตั้งใจจริงในการทํางาน มีความละเอียด รอบคอบ และรับผดิชอบตอหนาที่สงู 

รวมทั้งตองอุทิศตนใหกับการปฏบิัตงิานท่ีไดรบัมอบหมาย 

                        (6) สามารถปฏิบตัิงานเต็มเวลา และทํางานนอกเวลาทําการตามที่ไดรับมอบหมายได 

                        (7) มีทศันคติและมนุษยสัมพันธด ีสามารถทํางานรวมกับบคุคลอื่นไดด ี

                        (8) มคีวามใฝรู กระตือรือรนที่จะพัฒนาตนเอง 

                        (9) ขอพิจารณาเปนกรณีพิเศษ 

                            - มีประสบการณในงานสถาบันการเงินไมต่ํากวา 2 ป และ/หรือ มีใบประกอบวิชาชีพ      

และ/หรือมีประสบการณการทํางานท่ีเกีย่วของ  

                            - ขับรถยนตไดและมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต  

                    5. อัตราคาจาง 

                       - วุฒิปรญิญาตร ีอัตราเงินเดือนขั้นต่ํา 15,000 บาท กรณีมีประสบการณอัตราเงินเดือนไมต่ํากวา 

17,000 บาท 

                    6. ระยะเวลาทดลองงาน 

                        กอนบรรจุแตงตั้ง ตองทดลองปฏิบตัิงานเปนเวลา 180 วัน โดยการทดลองปฏบิัตงิานและ      

การประเมินผลการทดลองปฏบิัตงิานใหเปนไปตามที่กําหนดในระเบียบของสหกรณฯ  

                    7. สวัสดิการและประโยชนเกื้อกูล 

                        เปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณฯ  

                   8. เอกสารและหลกัฐานที่ตองนําไปย่ืนสมัคร 

                       (1) ใบสมัครตามแบบของสหกรณฯ โดยขอรับไดที่สํานักงานสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย     

วลัยลักษณ จํากดั ชั้น 1 อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลยัวลยัลักษณ เลขที่ 222 ตําบลไทยบุรี อําเภอทาศาลา จังหวัด

นครศรีธรรมราช โทรศัพท 0-7567-3172-3 หรือสามารถดาวนโหลดใบสมคัรไดที ่http://saving.wu.ac.th 

                       (2) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก และไมใสแวนตาสดีํา ขนาด 1 นิ้ว ถายมาแลวไมเกิน 6 เดือน 

จํานวน 2 รูป 

                       (3) สําเนาเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาและสําเนาเอกสารแสดงผลการเรยีน อยางละ 1 ฉบับ 

                       (4) สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ 

                       (5) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ 

                       (6) สําเนาหลักฐานการผานเกณฑทหาร หรอืไดรับการยกเวนการเกณฑทหาร จาํนวน 1 ฉบบั 

                       (7) ใบรับรองแพทยแผนปจจบุันชั้นหนึ่งแสดงวาไมเปนโรคตามระเบียบของสหกรณฯ และรับรอง

วาเปนผูมีอนามัยสมบูรณซ่ึงออกใหไมเกิน 1 เดือน จํานวน 1 ฉบับ 

                       (8) สําเนาเอกสารรับรองประสบการณผานการปฏิบตัิงาน  

                       (9) สําเนาใบประกอบวิชาชีพ (ถามี) จํานวน 1 ฉบับ 

                     (10) สาํเนาใบอนุญาตขบัขี่รถยนต (ถามี) จํานวน 1 ฉบับ 

                     (11) เอกสารอ่ืน ๆ เชน ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรส เปนตน อยางละ 1 ฉบับ 
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                       ผูสมัครตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา มคีุณสมบตัติรงตามประกาศรับสมัคร

จริง และใหผูสมัครสาํเนาเอกสารทุกฉบับในกระดาษ A4 พรอมลงลายมือชื่อรับรองสาํเนาถูกตองในสําเนาเอกสาร    

ทุกฉบับ สหกรณฯ จะรับสมัครเฉพาะผูสมคัรที่ยื่นใบสมัครที่กรอกขอมูลครบถวนพรอมเอกสารหลักฐานตามขอ 8 

เทานั้น สหกรณฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรยีกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอ่ืน ๆ ในภายหลงัได และ 

หากปรากฏภายหลงัวา ผูสมัครรายใดมคีุณสมบตัิไมตรงตามที่กําหนดไวในประกาศฯ ใหถือวา ผูสมคัรรายนั้น       

ขาดคุณสมบตัิในการสมัครและไมมีสิทธ์ิเขารับการสอบคดัเลือก หรือบรรจุเปนเจาหนาที่สหกรณฯ 

                   9. การสมัคร 

                       (1) วัน เวลา รับสมัคร ตัง้แตบดันี้ ถงึวันที่ 31สิงหาคม 2560    

                       (2) ยื่นใบสมคัรและเอกสารตามขอ 8 พรอมชําระคาธรรมเนียมการสมคัรคนละ 100 บาท  

                       สมัครดวยตนเองไดที่สํานักงานสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลยัวลยัลักษณ จํากดั ชั้น 1 อาคาร 

ไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เลขที่ 222 ตาํบลไทยบุรี อําเภอทาศาลา จงัหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท  

0-7567-3172-3 ในวันเปดทําการเวลา 09.00 น.-15.00 น. หรอื 

                       สมัครทางไปรษณีย ใหโอนเงินคาธรรมเนยีมการสมัคร เขาบญัชีเงินฝากออมทรัพย 

ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) สาขาทาศาลา ชื่อบญัชี “สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลยัวลัยลักษณ จํากัด” เลขที่

บัญช ี828 1 46520 4 หรือ บญัชีเงินฝากออมทรัพย ธนาคารออมสิน สาขามหาวิทยาลยัวลยัลักษณ ชื่อบญัชี 

“สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลยั วลัยลักษณ จํากัด” เลขที่บัญชี 05 328 0810 69 7 และแนบหลักฐานการโอนเงิน

มากับเอกสารการสมัครดวย ดวยวิธีนําสงแบบ EMS โดยจะถือวันท่ีประทับตราของไปรษณยีตนทางเปนเกณฑ        

ในการรับสมัคร สงถงึ “ผูจดัการ สหกรณสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลยัวลยัลักษณ จํากดั ชั้น 1 อาคารไทยบุร ี

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เลขที ่222 ตําบลไทยบุรี อําเภอทาศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช 80161  

                  10. ขั้นตอนการพจิารณาคัดเลือก 

                        (1) ขั้นตอนท่ี 1 สหกรณฯ จะพิจารณาคุณสมบัติของผูสมคัร 

                        (2) ขั้นตอนท่ี 2 สหกรณฯ จะเรยีกบุคคลทีผ่านการพิจารณาตามขั้นตอนที ่1 ทําการทดสอบ

ความรู ความสามารถ และความเหมาะสมในการเขาสูตําแหนง  

                  11. กําหนดการสอบและการประกาศผลการคดัเลือก 

                        (1) ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบวันที ่5 เดือนกันยายน 2560 

                        (2) กําหนดการสอบขอเขยีน/สอบสัมภาษณ จะแจงใหทราบพรอมกับประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ 

                        (3) ประกาศผลการคดัเลือก จะแจงใหทราบวันสอบสัมภาษณ 

                        กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โปรดตดิตามจากประกาศสหกรณฯ 

                   12. เงื่อนไขอื่น ๆ 

                        (1) กรณีมีผูสมัครไมเพียงพอที่จะใหทําการคัดเลือก สหกรณฯ สงวนสิทธิ์ที่จะขยายเวลาการรับ

สมัคร หรือเปดรับสมคัรใหม หรือเปลีย่นแปลงหลักเกณฑการรบัสมัคร หรือการคัดเลือกไดตามที่เห็นสมควร   

                        (2) ผูสมัครที่ผานการคัดเลือกจะตองทาํสัญญาค้าํประกันกับสหกรณฯ เพื่อประกันความเสยีหาย

อันอาจจะเกิดขึ้นแกสหกรณฯ เนื่องจากการกระทําหรืองดเวนการกระทํา ซึ่งเจาหนาที่จะตองรับผดิชอบ เปนเงินสด 

หรือเงินฝาก และหรือบคุคล ตามที่สหกรณฯ กําหนด 
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                        (3) ผูสมัครที่ผานการคัดเลือกและไดรับการเรียกตัวใหไปปฏิบตังิาน แตไมสามารถปฏิบัตงิานได 

ในเวลากําหนด จะถือวาสละสิทธ์ิในคราวน้ัน 

                        (4) ผูสมัครที่ผานการคัดเลือกและขึ้นบญัชี “สํารอง” ไว สหกรณฯ จะเรียกตัวตอเมื่อไดเรียกตัว  

ผูผานการคัดเลือก “ตัวจริง” แลวตามลาํดับ และหรือสหกรณฯ อาจจะพิจารณาตามความจําเปนและเหมาะสม 

                        (5) สหกรณฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอ่ืน ๆ       

ในภายหลงัตามความเหมาะสมได 

                        (6) การปลอมแปลงเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร อาจมีความผดิทางกฎหมาย สหกรณฯ 

สงวนสิทธิ์ที่จะไมพิจารณาใหเขารบัการสอบคดัเลือกหรือบรรจุเปนเจาหนาที่สหกรณฯ  

                        (7) สหกรณฯ สงวนสทิธิ์ที่จะยกเลิกการคัดเลือก หรือไมจัดจางบุคคลใดบุคคลหนึง่ โดย           

ไมจําเปนตองแจงเหตุผลใหผูสมัครทราบ และผูสมัครจะอางสิทธิ์โตแยงใด ๆ มิได 

    

                     ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือนสงิหาคม พ.ศ. 2560  

 

 

 

                                  (นายนิรันดร จินดานาค) 

                                  ประธานกรรมการ 

                                  สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลยัวลยัลักษณ จํากดั                               


