
แบบ ๑-๑

หนังสือรับรองประสบการณการทํางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เขียนท่ี ................................................................... 

วันท่ี .....  เดือน ...................... พ.ศ. ......... 

ขาพเจา นาย  นาง  นางสาว .................................................................................................................... 

ตําแหนง ................................................................  สถานท่ีทํางาน ................................................................................ 

หมายเลขโทรศัพท .......................................................................................................................................................... 

ขอรับรองวา  นาย  นาง  นางสาว .............................................................................................................. 

ตําแหนง................................................................. แผนก/กลุมงาน .............................................................................. 

เขาทํางาน ตั้งแตวันท่ี............................................ ถึงวันท่ี ................................................ 

๑. ประสบการณการทํางานดานระบบงานคอมพิวเตอร 

 ศึกษา วิเคราะห และออกแบบระบบงาน เขียนโปรแกรมระบบงาน จัดทํารายงาน (Report) 

บริหารจัดการบํารุงรักษาระบบงาน/ระบบฐานขอมูล 

 ชือ่ระบบงาน : ............................................................................................................................................................ 
 ภาษาโปรแกรมท่ีใชพัฒนาระบบงาน: ....................................................................................................................... 
 ระบบจัดการฐานขอมูลท่ีใช : ....................................................................................................................................... 
 สถาปตยกรรมท่ีใชในรูปแบบ Client/Server Web Application อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)............................ 
 หนวยงานท่ีใชงาน : ....................................................................................................................................................... 
 สถานภาพการใชงานปจจุบัน  ใชงาน ยุติการใชงาน ตั้งแต ............................................................................... 
 รวมระยะเวลาท่ีใชงาน ....................... ป .............................. เดือน 
 รายละเอียด .................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
[กรณมีีประสบการณทํางานดานระบบงานหลายระบบสามารถคัดลอกแบบฟอรมสําหรับกรอกขอมลูประสบการณเพ่ิมเติมได] 

 ศึกษา วิเคราะห และออกแบบระบบงาน เขียนโปรแกรมระบบงาน จัดทํารายงาน (Report) 

บริหารจัดการ/บาํรุงรกัษาระบบงาน/ระบบฐานขอมูล 

 ชือ่ระบบงาน : .............................................................................................................................................................. 
 ภาษาโปรแกรมท่ีใชพัฒนาระบบงาน : ........................................................................................................................ 
 ระบบจัดการฐานขอมูลท่ีใช : ....................................................................................................................................... 
 สถาปตยกรรมท่ีใชในรูปแบบ  Client/Server Web Application อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)............................ 
 หนวยงานท่ีใชงาน : ....................................................................................................................................................... 

บริษัท ไอที ซิสเต็ม จํากดั 

   8             ตุลาคม            2558     

สมชาย  มากมี 

ผูจัดการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ                            บริษัท ไอที ซิสเต็ม จํากัด 

            08123456789 

สมหญิง  สวนผัก 

เจาหนาท่ีคอมพิวเตอร                                          เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1 เมษายน 2555                          ปจจุบัน 

 

 

   

ระบบบริหารงานบุคคล 

PHP 
 MySQL 

 
บริษัท เจ วี เทคโนโลยี จํากัด 
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                  ดําเนินการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลใหกับบริษัท เจ วี เทคโนโลยี จํากัด ตั้งแตข้ันตอนของการ 
ศึกษาความตองการในการพัฒนาระบบ การวิเคราะหและการออกแบบในสวนขอหนาจอผูใชงาน (User Interface) 
ซ่ึงมีหนาจอผูใชงานท้ังหมด 12 หนาจอ รวมถึงการออกแบบฐานขอมูล การเขียนโปรแกรมเพ่ือประมวลผลขอมูล 
และจัดทํารายงาน โดยมีรายงานท้ัง สิ้น 6 รายงาน ไดแก รายงานประวัติบุคคลซ่ึงสามารถแสดงรายงานตามเง่ือนไข 
เชน ตามระดับการศึกษา ประสบการณ อายุงาน เปนตน รายงานวันทํางาน ตลอดจนวันหยุด รายบุคคล หรือราย
แผนก เปนตน ซ่ึงใชระยะเวลาในการดําเนินการ 5 เดือน 

 

ระบบคลังสินคา 

PHP 
 MySQL 

 
บริษัท เคทรานสปอรต จํากัด 

ตัว
อย

าง



- 2 -

 สถานภาพการใชงานปจจุบัน  ใชงาน ยุติการใชงาน ตั้งแต ............................................................................... 
 รวมระยะเวลาท่ีใชงาน ....................... ป .............................. เดือน 
 รายละเอียด .................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
[กรณมีีประสบการณทํางานดานระบบงานหลายระบบสามารถคัดลอกแบบฟอรมสําหรับกรอกขอมลูประสบการณเพ่ิมเติมได] 

๒. ประสบการณการทํางานดานระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

๒.๑ ปฏิบัติงานในการออกแบบ ติดตั้ง กําหนดคาทางเครือขาย (Configuration) ตรวจสอบและแกไข

ปญหาการใชงานระบบเครือขาย ประกอบดวย 

 หนวยงานท่ีเคยดําเนินการ ............................................................................................................................................ 
 ระบบเครือขายท่ีออกแบบและติดตั้งEthernetWireless  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)......................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 สถาปตยกรรม (Topology)Star BUS  Hybridge   อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)............................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 รายละเอียดการดําเนินการ

อุปกรณเครือขาย 
การดําเนินการ (ออกแบบ/ติดตัง้/

กําหนดคาทางเครือขาย/ตรวจสอบ/แกไข 
ยี่หอรุน/รายละเอียดการดําเนนิการ 

Switch ออกแบบ/ติดตั้ง/กําหนดคาทางเครือขาย/
ตรวจสอบ/แกไขปญหา 

Cisco ๒๙๖๐/ดําเนินการออกแบบจัดซือ้ 
ติดตั้ง กําหนดคาทางเครือขาย รวมถึงการ
ตรวจสอบใหอุปกรณสามารถใชงานใน
เครือขายของบริษัทได 

Access Point ออกแบบ/ติดตั้ง/กําหนดคาทางเครือขาย/
ตรวจสอบ/แกไขปญหา 

Linksys/ดําเนนิการออกแบบจดัซื้อ ติดตั้ง 
กําหนดคาทางเครือขายและกําหนดการ
เขารหัสดวยมาตรฐาน APS ใหอุปกรณสามารถ
ใชงานในเครือขายของบริษทัได 

Router ตรวจสอบ Cisco ๑๗๐๐/ดําเนินการตรวจสอบอุปกรณให
อยูในสภาพพรอมใชงานในการเชื่อมโยง
อินเทอรเน็ตของบริษัท 

ตัวอยางอุปกรณไดแก Switch/Hub, Router, Modem,Access Pointเปนตน 
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                  ดําเนินการในสวนของการบริหารจัดการ และบํารุงรักษาระบบระบบคลังสินคา ของบริษัท เจ วี 
เทคโนโลยี จํากัด โดยทําหนาท่ีเปนผูดูแลระบบ (Administrator) รวมกับเจาหนาท่ีดานไอทีของบริษัท เคทรานส
ปอรต จํากัด ซ่ึงจะตองทําการตรวจสอบระบบเพ่ือใหมีความพรอมรองรับการใชงานตลอดเวลา รวมถึงการสํารอง
ระบบ และฐานขอมูลในระบบใหพรอมในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน จะสามารถนําขอมูลสํารองมาใชงานได 

บริษัท ไอที ซิสเต็ม จํากัด 
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๒.๒ ปฏิบัติงานในการออกแบบ ติดตั้ง กําหนดคาทางเครือขาย (Configuration) ตรวจสอบและแกไข

ปญหาระบบความปลอดภัยในเครือขายคอมพิวเตอร ประกอบดวย 

 หนวยงานท่ีเคยดําเนินการติดตั้ง................................................................................................................................... 
 รายละเอียดการดําเนินการ

อุปกรณความปลอดภัย 
การดําเนินการ (ออกแบบ/ติดตัง้/

กําหนดคาทางเครือขาย/ตรวจสอบ/แกไข 
ยี่หอรุน/รายละเอียดการดําเนนิการ 

Firewall กําหนดคาทางเครือขาย/ตรวจสอบ/แกไข Juniper /ดําเนินการกําหนดคาความปลอดภัย
อุปกรณดวยการกําหนด Zone ของอุปกรณเปน 
๓Zone ตามความตองการใชงานของบริษัท 
ไดแก Untrusted Zone, Trusted Zone และ 
DMZ รวมถึงการกําหนดคาความปลอดภัยดวย
การเปดพอรตหรือเซอรวสิตาง ๆ  เฉพาะที่มี
ความจําเปนตองใชงาน เพื่อใหเครือขายของ
บริษัทปลอดภัยจากการบุกรุก 

ตัวอยางอุปกรณไดแก Firewall, IDP/IPS, Antivirus, Web Filter, Log Centerเปนตน 

๒.๓ ปฏิบัติงานในการบริหารจัดการ บํารุงรักษาระบบเครือขายคอมพิวเตอร ประกอบดวย 

 หนวยงานท่ีเคยบริหารจัดการ/บํารุงรักษา ระบบเครือขาย …….................................................................................. 

 ตั้งแตวันท่ี ..................................... ถึงวนัท่ี .............................................. 

 รายละเอียดการดําเนินการ : ........................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
[กรณมีีประสบการณทํางานดานระบบเครือขายหลายระบบสามารถคัดลอกแบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลประสบการณเพ่ิมเติมได] 

(ลงช่ือ)................................................................. ผูรับรอง
  (..............................................................)

   วันท่ี ..............................................................
     ประทับตราประจําหนวยงาน 

บริษัท ไอที ซิสเต็ม จํากัด 

บริษัท ไอที ซิสเต็ม จํากัด 

1 เมษายน 2557               ปจจุบัน 

                                    ดําเนินการในสวนของการบริหารจัดการ บํารุงรักษาระบบเครือขายคอมพิวเตอรของ 
บริษัท ไอที ซิสเต็ม จํากัด รวมกับเจาหนาท่ีฝายไอทีจํานวน 2 คน โดยดูแลในสวนของระบบเครือขายภายใน (LAN) 
การใชงานอินเทอรเน็ต รวมถึงอุปกรณ Firewall โดยทําการบํารุงรักษาเชิงปองกัน (Preventive Maintenance) 2 
เดือน/ครั้ง 

นายสมชาย  มากมี 
9 ตุลาคม 2558 
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