
 

ประกาศศูนย์วิจัยสร้างสรรค์เทคโนโลยีเกษตรดิจิทัล  
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล ต าแหน่ง โปรแกรมเมอร์ 
------------------------------------------------------- 

 
 ตามประกาศศูนย์วิจัยสร้างสรรค์เทคโนโลยีเกษตรดิจิ ทัล ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือ
ศึกษาต่อระดับปริญญาโทและท างานในโครงการวิจัยประจ าศูนย์วิจัยสร้างสรรค์เทคโนโลยีเกษตรดิจิทัล ตาม
รายละเอียดดังนี้ 

1. อัตราเงินเดือน/ค่าตอบแทน  
อัตราเงินเดือนขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์ 

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
2.1  การศึกษาไม่ระบุ (ม.6/ปวช./ปวส./ปริญญาตรีทุกสาขา) 
2.2  สามารถออกแบบและพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นและฐานข้อมูลได ้
2.3  ไม่จ ากัดเพศ 

3. เอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามายื่นในการสมัคร 
3.1  ใบสมัคร ซึ่งผู้สมัครต้องกรอกข้อความและลงนามด้วยลายมือของตนเอง 
3.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด 1 ½ x 2 นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี (นับ

ถึงวันที่สมัคร) จ านวน 1 รูป 
3.3 ส าเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  จ านวน 1 ฉบับ 
3.4 ส าเนาใบคะแนนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะ

ส าหรับต าแหน่งตามท่ีก าหนดไว้ในรายละเอียด โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ 
3.5 ส าเนาเอกสารการเปลี่ยนค าน าหน้าชื่อ เปลี่ยนชื่อ หรือเปลี่ยนนามสกุล (ในกรณีมีการ

เปลี่ยนแปลง) เช่น ส าเนาทะเบียนสมรส ส าเนาหนังสือหย่า ส าหรับหญิงที่ท าการสมรสแล้ว เป็นต้น 
3.6 เอกสารอ่ืนๆ ซึ่งแสดงคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดของแต่ละ

ต าแหน่งที่ประกาศรับสมัครสอบ เช่น เอกสารแสดงความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ หนังสือรับรองการ
ผ่านงาน เป็นต้น 

3.7  ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
3.8  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 
3.9  กรณีเพศชาย แนบส าเนาหลักฐานใบส าคัญการผ่านการเกณฑ์ทหาร (ส.ด.8 หรือ ส.ด.43) 
3.10  ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร 

 
หมายเหตุ : เอกสารข้อ 3.10 สามารถน ามายื่นในวันสอบสัมภาษณ์ได้ 
 
 





ใบสมัคร 
ต ำแหน่ง โปรแกรมเมอร ์

                                                             (ลูกจ้างโครงการศูนย์เช้ือพันธุกรรมพชืแห่งประเทศไทย) 
      

1.ชื่อ-นามสกลุ(ภาษาไทย)..........................................................................................................................................................................................................             
   Name (in English) …................................................................................................................................................................... เพศ        ชาย       หญิง 
 
2. ที่อยูต่ามบัตรประชาชน เลขที่ .................. หมู่ที่............. ซอย..................................... ถนน...................................... ต าบล/แขวง..................................... 
    อ าเภอ/เขต........................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย์.........................โทรศัพท์บ้าน............................มือถือ.............................................. 
    อีเมล์.............................................................................. 
 
3. วัน/เดือน/ปีเกดิ........./........../.............อายุ..................ปี  
 
4. ชื่อ-นามสกลุบดิา.........................................................................................................................อาชีพ................................................................................. 
   ชื่อ-นามสกลุมารดา......................................................................................................................อาชีพ................................................................................. 
   จ านวนพี่น้อง...........................................คน เป็นคนที่....................................... 
 
5. สถานภาพการสมรส           โสด         สมรส        หยา่         หม้าย  
ชื่อคู่สมรส...............................................................................นามสกุลเดมิ.............................................................................จ านวนบุตร...........................คน     
สถานที่ท างาน (คูส่มรส) ............................................................................................................................................................................................................                 
 
6. การรับราชการทหาร              รับราชการทหารแล้ว              ได้รบัการผ่อนผัน            จบ รด.              จับใบด า              ได้รับการยกเว้น 
 
7. ประวตัิการศึกษา( แนบประกาศนียบัตรหรือปรญิญาบตัรที่สูงสุด ) 

ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา ประเทศ เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

มัธยมศึกษาตอนปลาย /ปวช.      
ปวส./ ปวท./อนุปริญญา      
ปริญญาตร ี
(จบ/ก าลงัศึกษาเทอมสุดท้าย) 

     

อื่น ๆ      
 
8. ความสามารถพิเศษ 
    8.1 ความรูด้้านภาษาไทย     พดู....................................   อ่าน..................................   เขียน...............................  (ใหร้ะบวุา่ “พอใช้”, “ด”ี, “ดีมาก”)    
    8.2 ความรูด้้านอังกฤษ        พดู....................................   อ่าน..................................   เขียน...............................  (ให้ระบวุา่ “พอใช้”, “ดี”, “ดีมาก”) 
    8.3 ความรูด้้านอื่นๆ (ระบ)ุ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
9.ความสามารถทางคอมพิมเตอร ์
    9.1 ความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม (ระบุภาษา) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    9.2 การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล        MySQL         ORACLE        อื่นๆ(ระบ)ุ …………………………………………………………………………………….. 
    9.3 การออกแบบและพัฒนาฮารด์แวร์................................................................................................................................................................................ 
 
 
 
10. ประสบการณท์ างาน เรียงล าดับจากปัจจุบันถึงอดตี (จากบนลงลา่ง) 



1. ที่ท างานปัจจุบนั..................................................................................ต าแหน่ง........................................................................................................... 
ลักษณะงานที่รับผดิชอบ................................................................................................................................................................................................... 
ระยะเวลาตั้งแต่.......................................................ถึง............................................เงินเดือนสุดท้ายที่ได้รบั.............................................................บาท 
รายได้อื่นๆจากบรษิัทนอกเหนือจากเงินเดือนพื้นฐาน..........................................บาท  รวมรายได้สุทธิต่อเดือน......................................................บาท 
สวัสดิการอื่นๆของบริษัท................................................................................สาเหตุที่ออก.............................................................................................. 

2. บริษัท.....................................................ต าแหน่ง.........................................................เงินเดือนสุดทา้ย.............................................................บาท 
ระยะเวลาตั้งแต่......................................................ถึง...............................................สาเหตุที่ออก................................................................................. 

3. บริษัท.....................................................ต าแหน่ง.........................................................เงินเดือนสุดทา้ย............................................................บาท 
ระยะเวลาตั้งแต่......................................................ถึง................................................สาเหตุท่ีออก................................................................................ 

 

11. ประสบการณพ์ัฒนาชิ้นงาน (เรียงล าดบัความส าคญั) 
    เว็บแอพลิเคช่ัน(ระบ)ุ 1)………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………… 
   2)………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………… 
   3)………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………… 
 
 ฮาร์ดแวร์(ระบ)ุ 1)………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………… 
   2)………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………… 
   3)………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………… 
 
บุคคลที่ติดต่อกรณีเร่งดว่น...........................................................................ความสมัพันธ์......................................โทรศัพท์..................................................... 
 

ข้าพเจา้ขอรับรองว่า ข้อความที่กลา่วไว้ขา้งต้นทั้งหมดนี้เป็นความจริงทกุประการ  หากส านักงานฯ ตรวจพบภายหลังวา่ข้อมูลใดไม่ตรงกับความ
จริง ส านกังานฯ สามารถยกเลกิสิทธิการเป็นเจ้าหนา้ที่ของข้าพเจ้าโดยชอบธรรม                

                                                                                                        
                                                                                                                            ลงชื่อ............................................................ผู้สมัคร 

          (..........................................................)  

                                                                                                                              วันที.่....................................................................... 


	2561.03.26_ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ DATiC
	2561.03.28_Datic3-03
	ใบสมัคร2

