
ประกาศเครือข่ายบริหารการวจิัยภาคเหนือตอนบน 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเครือข่าย 

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

ด้วย เครือขา่ยบริหารการวิจัยภาคเหนอืตอนบน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ภายใต้การด าเนนิงานของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่มีความประสงคจ์ะรับสมัครบุคคล

เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานเครอืข่าย ประเภทลูกจ้างช่ัวคราวโครงการ ต าแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการ 

อัตราเงินเดอืน ๑๕,๐๐๐ บาท จ านวน ๓ อัตรา ตามรายละเอียด ดังนี้ 

ก. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 

๑. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ ๖ ของข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๕๓ 

๒. หากเป็นชายต้องผ่าน หรอืได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว 

๓. อายุ ๑๘ ปี ขึน้ไป แตไ่ม่เกิน ๓๕ ป ี

๔. มีสัญชาติไทย 

๕. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft office) เป็น

อย่างด ี

๖. มีความละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น จิตบริการ และมี

มนุษยสัมพันธ์ดี 

๗. มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน เชน่ สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ 

ข. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งให้เป็นไปตามแนบท้ายประกาศ 



ค. วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ สามารถ Download แบบฟอร์มการสมัคร

ได้ที่ http://unrn.rac.oop.cmu.ac.th/main/ หัวข้อดาวน์โหลดเอกสาร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ 

เ ค รื อ ข่ า ย บ ริ ห า ร ก า ร วิ จั ย ภ า ค เ ห นื อ ต อ น บ น  อ า ค า ร เ ฉ ลิ ม พ ร ะ เ กี ย ร ติ  ช้ั น  ๔ 

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดน้ี จนถึง ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ในวัน เวลาราชการ   

ง. เอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามายื่นในการสมัคร 

๑. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ นิว้ จ านวน ๑ ใบ 

๒. ส าเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจว่าเป็น

ผูส้ าเร็จการศกึษาครบถ้วนตามหลักสูตร จ านวน ๑ ฉบับ 

๓. ส าเนาใบแสดงผลการศกึษา (Transcript) จ านวน ๑ ฉบับ 

๔. ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ฉบับ 

๕. ส าเนาบัตรประชาชน จ านวน ๑ ฉบับ 

๖. ใบรับรองแพทย์ จ านวน ๑ ฉบับ ซึ่งออกใหไ้ม่เกิน ๑ เดือน 

๗. หนังสือรับรองการท างาน (ถ้ามี) 

๘. หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสด. ๔๓ ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ใบทะเบียนสมรส 

จ านวน ๑ ฉบับ 

จ. เงื่อนไขการจ้าง 

เจ้าหน้าที่ มีสภาพการจ้างตามระยะเวลาที่ก าหนดในสัญญาจ้าง สัญญาจ้างฉบับ

แรกให้มีก าหนดสิ้นสุดเดือนกันยายน ๒๕๖๐ หรือตามค าสั่งจ้าง การท าสัญญาฉบับที่สองหรือสัญญา

ต่อจากนั้น โดยได้รับเงินเดือนตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาจะมีการพิจารณาในปีงบประมาณถัดไป 

ฉ. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ในเว็บไซต์ http://unrn.rac.oop.cmu.ac.th/main/ และติดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ อาคาร 

เฉลิมพระเกียรติ ช้ันที่ ๔ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน้าห้องเครือข่ายบริหารการวิจัย

ภาคเหนือตอนบน 



ช. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 

ต าแหน่ง การคัดเลือก ก าหนดวัน เวลา คัดเลือก 

เจ้าหนา้ที่โครงการ  

(ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์) 

สอบข้ อ เ ขี ยน  เพื่ อ วั ดค วามรู้

ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  

(๖๐ คะแนน) 

สอบสัมภาษณ์ (๔๐ คะแนน)  

สอบข้อเขียน  

ในวันจันทร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐  

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

(๓ ช่ัวโมง) 

สถานที่สอบจะประกาศให้ทราบใน

ภายหลัง 

สอบสัมภาษณ์ 

ในวันจันทร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

เจ้าหนา้ที่โครงการ 

(ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์) 

สอบสัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน) ในวันจันทร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

เจ้าหนา้ที่ประสานงาน 

(ปฏิบัติงานด้านการประสานงาน) 

สอบสัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน) ในวันจันทร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

ซ. การพิจารณาผลการคัดเลือก 

คณะกรรมการสรรหาหรือคัดเลือกผู้ปฏิบัติงาน จะเสนอรายชื่อผู้ที่มีความ

เหมาะสมให้ประธานคณะท างานเครือข่ายฯ พิจารณาแตง่ตัง้ตอ่ไป 

ทั้งนี ้คณะกรรมการสรรหาหรอืคัดเลือกผูป้ฏิบัติงาน สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาเสนอ

เฉพาะผูท้ี่มคีุณสมบัติเหมาะสมตามที่เห็นสมควรเท่านั้น หากเห็นว่าไม่มผีูเ้หมาะสม คณะกรรมการสรร

หาหรือคัดเลิอกผู้ปฏิบัติงาน อาจยกเลิกการรับสมัครครั้งนี้ และด าเนินการสรรหาใหม่ ผู้สมัครต้อง

ยอมรับในผลการตัดสินของคณะกรรมการสรรหาหรอืคัดเลือกผูป้ฏิบัติงาน โดยถือวา่เป็นที่สิ้นสุด 

ฌ. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ในเว็บไซต์ 

http://unrn.rac.oop.cmu.ac.th/main/ หัวข้อขา่วประชาสัมพันธ์ 



ประกาศ ณ วันที่   ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 

(ศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย  จตุรสทิธา) 

ประธานคณะท างานเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน 



แนบท้ายประกาศเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ 

หน้าที่รับผิดชอบและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

ล าดับ ต าแหน่ง คุณสมบัติ 

๑ เจ้าหน้าที่โครงการ 

(ปฏิบัติงานด้าน

คอมพิวเตอร์) 

๑. เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาการ

คอมพิวเตอร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ โดยจะต้องศึกษา

วิชาคอมพิวเตอร์ไม่ต่่ากว่า ๓๐ หนว่ยกิต 

๒. มีความรู้ความสามารถในการพัฒนา Web Application โดยใช้

ภาษา PFP, ASP.NET ร่วมกับฐานข้อมูล MySQL, SQL Server 

หรอืภาษาและฐานขอ้มูลอื่นที่เป็นที่ยอมรับ 

๓. มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

การใชโ้ปรแกรมกราฟฟิก จัดท่าสื่อสิ่งพิมพ์ตา่ง ๆ เป็นอย่างดี 

๔. หากมีประสบการณ์ในการติดตั้งและดูแลควบคุมระบบ

เครือข่าย และเครื่องแม่ข่ายทั้งระบบปฏิบัติการ Linux และ 

Windows Server หรือ หากมีประสบการณ์ในการบ่ารุงรักษา

และซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และอุปกรณ์ IT 

อื่น ๆ รวมถึงการลงโปรแกรม ติดตัง้อุปกรณ์ตา่ง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

และให้ค่าปรึกษาในด้านการใชโ้ปรแกรมต่าง ๆ จะรับพิจารณา

เป็นกรณีพิเศษ 

๕. สามารถท่างานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี 

๒ เจ้าหน้าที่โครงการ 

(ปฏิบัติงานด้าน

ประชาสัมพันธ์) 

๑. เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านนิเทศศาสตร์ 

สื่อสารมวลชน หรอืสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๒. หากมีประสบการณ์การท่างานด้านการประชาสัมพันธ์ หรือ

การสื่อสารการตลาดจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 

๓. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อ

การออกแบบและผลติสื่อจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 

๔. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เหมาะสมกับต่าแหน่งงาน 

๕. มีความสามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่จะพิจารณาเป็น

กรณีพิเศษ 



ล าดับ ต าแหน่ง หน้าที่รับผิดชอบ / คุณสมบัติ 

๓ เจ้าหน้าที่โครงการ 

(ปฏิบัติงานด้านการ

ประสานงาน) 

๑. เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี  หรือเทียบเท่า 

ทางด้านวิทยาศาสตรบัณฑิต (วทบ.) เศรษฐศาสตรบัณฑิต 

(ศ.บ.) หรอืในสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๒. หากมีประสบการณ์ในการจัดท่าโครงการ หรือประสานงาน

โครงการจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 

๓. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เหมาะสมกับต่าแหน่งงาน 

๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

(Microsoft office) เป็นอย่างดี 

๕. สามารถปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอมหมาย  

๖. มีความสามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่จะพิจารณาเป็น

กรณีพิเศษ 
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