ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เรื่อง การรับสมัครเจ้าหน้าทีเ่ ทคโนโลยีสารสนเทศ
----------------------ด้ วยศู นย์วิจั ยและพั ฒนาไส้เดือนดิ น มหาวิทยาลั ยแม่โจ้ ประสงค์ จะรั บสมั ครบุ คคลทั่ วไปเพื่อจั ดจ้างเป็น
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ชื่อตาแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
(1)
ชื่อตาแหน่ง
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) (จานวน 1 อัตรา)
อัตราค่าจ้าง 15,000 (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน - )
คุณสมบัตทิ ั่วไป - เพศ ชาย/หญิง
- อายุไม่ต่ากว่า 24 ปีบริบูรณ์
- สัญชาติไทย
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ได้แก่ สาขาคอมพิวเตอร์ วิศวคอมพิวเตอร์ ระบบ
สารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
สาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่
- มีประสบการณ์การท่างาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกต่าง ๆ ได้
- สามารถออกแบบและดูแลระบบเว็บไซต์ได้ (ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์,ออกแบบสติ๊กเกอร์)
- สามารถซ่อมและดูแลระบบคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ได้
2. ประกาศรับสมัคร ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม – 15 กันยายน 2560
3. การรับสมัคร
๓.๑. วัน เวลาและสถานที่รบั สมัคร
ผู้ ป ระสงค์ จ ะสมั ค ร ให้ ข อรั บ ใบสมั ค รและยื่ น ใบสมั ค รด้ ว ยตนเอง ที่ ศู น ย์ วิ จั ย และพั ฒ นาไส้ เ ดื อ นดิ น
เลขที่ 63 หมู่ 4 ต่าบลหนองหาร อ่าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 2 (ห้องโครงการหลวง) ภาควิชาทรัพยากรดินและ
สิ่งแวดล้อม คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ถึง 15 กันยายน 2560
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. ทั้งนี้ผู้สมัครต้องยื่นเอกสารด้วยตนเองในวันท่าการเท่านั้น

๓.๒. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด่า ขนาด ๑× ๑.๕ นิ้ว เป็นรูปถ่ายคราวเดียวกัน ซึ่งถ่าย
ไม่เกิน ๖ เดือน จ่านวน 1 รูป
(๒) คุณวุฒกิ ารศึกษา เช่น ปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงว่าเป็นผู้มวี ุฒกิ ารศึกษาตรง
กับต่าแหน่งที่สมัคร ฉบับจริง และส่าเนาภาพถ่ายจ่านวน ๑ ฉบับ โดยจะต้องส่าเร็จการศึกษา และได้อนุมัติจากผู้มี
อ่านาจภายในวันปิดรับสมัคร
(3) บั ต รประจ่ า ตั ว ประชาชน และส่ า เนาทะเบี ย นบ้ า น พร้ อ มส่ า เนาภาพถ่ า ยจ่ า นวนอย่ า งละ ๑ ฉบั บ
ทั้งนี้ ในส่าเนาภาพถ่ายหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค่ารับรองส่าเนาถูกต้องและลงชื่อก่ากับด้วย
(4) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลของทางราชการไม่เกิน ๑ เดือน
(5) หลักฐานอื่น เช่น ใบส่าคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ในกรณีที่หลักฐานในการสมัคร
ไม่ตรงกัน) พร้อมส่าเนาภาพถ่าย อย่างละ ๑ ฉบับ
4. สอบปฏิบัติและสัมภาษณ์
ศูนย์วจิ ัยและพัฒนาไส้เดือนดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะพิจารณาเลือกสรรในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.๒๕60
ดังนี้ สอบปฏิบัตแิ ละสอบสัมภาษณ์ เวลา 13.๐๐ น. ถึง 16.๐๐ น.
5.การประกาศรายชื่อผู้ผา่ นการสรรหาและเลือกสรร
ศูนย์วจิ ัยและพัฒนาไส้เดือนดิน จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการการเลือกสรรภายในวันที่ 22 กันยายน พ.ศ.๒๕60
เวลา 09.๐๐ น. ณ ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน เลขที่ 63 หมู่ 4 ต่าบลหนองหาร อ่าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ภาควิ ชาทรั พยากรดินและสิ่ ง แวดล้อม คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลั ยแม่ โ จ้ ห รื อ เ ว็ บ ไ ซ ต์
www.maejoearthworm.org โทรศัพท์ 053-873728-9
7. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรในล่าดับที่ ๑ จะต้องมาท่าสัญญาจ้าง ณ ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 พร้อมเริ่มปฏิบัตงิ าน

ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕60

(รองศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช)
ผู้อ่านวยการศูนย์วจิ ัยและพัฒนาไส้เดือนดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปฏิทนิ การเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงาทั่วไป
ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ที่

ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน

วัน เดือน ปี

เวลา

15 ส.ค. – 15 ก.ย. 2560

09.00-16.00น

๑

ประกาศรับสมัคร

๒

ประกาศรายชื่อผู้มีสทิ ธิ์เข้ารับการเลือกสรร 18 กันยายน 2560

09.00-16.00น

๓

สอบปฏิบัตแิ ละสัมภาษณ์

19 กันยายน พ.ศ.๒๕60

13.00-16.00น

๔

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

22 กันยายน พ.ศ.๒๕60

09.00-17.00น

๕

รายงานตัว/เริ่มปฏิบัตงิ าน

1 ตุลาคม 2560

09.00น.เป็นต้นไป

