ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา
เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได วิทยาเขตศรีราชา
ตําแหนงวิศวกรโยธา จํานวน 1 อัตรา
ดวยคณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี
มีความประสงคขยายระยะเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพือ่ บรรจุบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
เงินรายได วิทยาเขตศรีราชา เพื่อปฏิบัติหนาที่ในสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้
1. ตําแหนงที่จางและแตงตั้ง
ปรากฏอยูในรายละเอียดแนบทายประกาศนี้ จํานวน 1 ตําแหนง
2. คุณสมบัติทั่วไป
ตองเปน ผูท ี่มีคุณสมบัติถูกตองตามความในขอ 9 แหงประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เรื่อง ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได
วิทยาเขตศรีราชา พ.ศ. 2551
(1) มีสัญชาติไทยหรือสัญชาติประเทศอื่น
(2) มีอายุไมต่ํากวา 18 ป
(3) มีความประพฤติเรียบรอย ไมเปนผูติดยาเสพติดใหโทษหรือเคยไดรับโทษทางอาญาในคดียาเสพติด
(4) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ
(5) ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอน
ไมสมประกอบ เปนโรคตามที่คณะกรรมการกําหนด
(6) มีสุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรงไมมีปญหาตอการทํางานในตําแหนงนั้นๆ
(7) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม
(8) ไมเปนโรคที่กําหนดตามกฎ ก.พ.อ. ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2549
(9) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(10) ไมเคยเปนผูตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทําผิดทางอาญา เวนแตเปน
โทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(11) ไมเปนผูอยูระหวางถูกสั่งใหพักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการพลเรือน หรือตามกฎหมายอื่น

(12) ไมเคยเปนผูถูกลงโทษปลดออก หรือไลออก เพราะกระทําผิดวินัย หรือใหออกดวยเหตุผลอยางอืน่
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน หรือตามกฎหมายอื่น
(13) ไมเคยเปนผูถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ

3. เอกสารและหลักฐานที่ตองนํามายื่นในการสมัครสอบ
1. ใบสมัครสอบ ตามแบบฟอรมที่คณะกรรมการกําหนด แนบทายเอกสารนี้
2. รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก และไมใสแวนตาดํา ขนาด 11/2 x 2 นิ้ว ซึ่งถายไวครั้งเดียวกัน ไมเกิน
1 ป (นับถึงวันที่ปดรับสมัคร) จํานวน 3 รูป
3. สําเนาปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตรและใบคะแนนแสดงคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่
กําหนดไวในรายละเอียดของแตละตําแหนงตามประกาศรับสมัคร
4. สําเนาเอกสารการเปลี่ยนคํานําหนาชื่อ หรือเปลี่ยนชื่อ หรือเปลี่ยนนามสกุล (ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยน) เชน สําเนาทะเบียนสมรส สําเนาหนังสือหยา สําหรับหญิงที่ทําการสมรสแลว เปนตน
5. เอกสารอื่นซึ่งแสดงคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่กําหนดไวในรายละเอียดของแตละ
ตําแหนงที่ประกาศรับสมัครสอบ เชน เอกสารแสดงความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอร
หนังสือรับรองการผานงาน สําเนาทะเบียนบานกรณีระบุภูมิลําเนาของผูสมัคร เปนตน
6. สําเนาทะเบียนบาน สูติบัตร หรือ บัตรประชาชน หรือใบกองเกินทหาร อยางใดอยางหนึ่ง
7. ใบรับรองแพทยแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามกฎ ก.พ.อ. วาดวยโรคที่มีลักษณะตองหามเปน
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ซึ่งออกให
ไมเกิน 1 เดือน
8. ใหผูรับรอง ซึ่งมิใชบิดา มารดา สามี ภรรยา พี่นองรวมบิดา มารดา เดียวกัน จํานวน 3 ทาน ซึ่งเปน
ผูที่รูจักกับผูสมัครเปนอยางดี กรอกคํารับรองลงในแบบฟอรมเอกสารลับที่คณะกรรมการกําหนด
ทั้งนี้หนึ่งในจํานวนผูรับรองดังกลาวตองเปนขาราชการ หรือพนักงานประจํา หรือหากรับราชการ
ทหารหรือตํารวจตองมียศไมต่ํากวารอยเอก โดยตองแนบสําเนาบัตรผูรับรองมาดวย
4. วิธีการสอบคัดเลือก
4.1 สอบขอเขียน
4.2 สอบสัมภาษณ

5. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผูที่มีความประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือก ติดตอขอและยื่นใบสมัครไดที่สํานักงานเลขานุการ
คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา อาคารวิศวกรรมศาสตรศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
ศรีราชา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี หรือพิมพใบสมัครไดจาก www.eng.src.ku.ac.th ไดตั้งแตบัดนี้จนถึง
วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่หมายเลขโทรศัพท 086-3972577
หรือ 0-3835-4581-6 ตอ 2810 เวลา 8.30-16.30 น. ทุกวันเวนวันหยุดราชการ

6.

คาธรรมเนียมการสมัครสอบ
ใหผูสมัครรับคัดเลือกเสียคาธรรมเนียมสอบตําแหนงดังกลาวจํานวน 200 บาท (คาธรรมเนียม
จะไมจายคืนใหเมื่อประกาศรายชื่อวาเปนผูมีสิทธิ์เขาสอบแลว)

7. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธเขารับการคัดเลือก
คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสอบคัดเลือก ในวันที่
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ สํานักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา อาคารปฏิบัติการ
วิศวกรรม ศาสตรศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี หรือ
ที่ http://www.eng.src.ku.ac.th

ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕63

(รองศาสตราจารย ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง)
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา

รายละเอียดแนบทายประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได วิทยาเขตศรีราชา
ลงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563
------------------------------ตําแหนง วิศวกรโยธา
เพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได วิทยาเขตศรีราชา คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา จํานวน
1 อัตรา อัตราคาจาง 21,000.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมสุขาภิบาล
วิศวกรรมสํารวจ หรือทางอื่นที่ ก.ท.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได และไดรับใบอนุญาตเปน
ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.)
ลักษณะงานทั่วไป
ปฏิบัติงานขั้นตนเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธาและผังเมือง และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
1. ดานการปฏิบัติการ
(1) ออกแบบและคํานวณดานวิศวกรรมโยธา วางโครงการ ควบคุมหรือชวยควบคุม การกอสรางใน
สาขาวิศวกรรมโยธา สํารวจ บูรณะซอมแซม บํารุงรักษา เพื่อใหมีความถูกตอง ปลอดภัย และเปนไปตาม
หลักวิชาการวิศวกรรมโยธา
(2) ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย พัฒนา เก็บรวบรวมขอมูลและสถิติตางๆ ทางดานวิศวกรรมโยธา
ติดตามและพัฒนางานดานวิศวกรรมโยธา เพื่อใหงานมีคุณภาพและมีมาตรฐานที่ดี
(3) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ชวยสอน ใหคําปรึกษา แนะนํา ในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่
ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่
เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ ซึ่งมีรายระเอียด
ชวยสอนดังนี้
ภาคเรียนตน มี 3 วิชา แบงออกเปนอยางละ 2 กลุม เรียน 3 ชั่วโมงตอกลุม
1. Soil Mechanics Laboratory
2. Surveying
3. Highway Materials
ภาคเรียนปลาย มี 3 วิชา แบงออกเปนอยางละ 2 กลุม เรียน 3 ชั่วโมงตอกลุม
1. Civil Engineering Materials Testing Laboratory
2. Laboratory for Fluid Mechanics
3. Concrete and Engineering Materials
2. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ เพื่อใหการ
ดําเนินงานบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ดานการประสานงาน
1) ประสานการทํางานรวมกันระหวางทีมงานหรือหนวยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อใหเกิด
ความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
2) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อ
สรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
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4. ดานการบริการ
1) ใหคําปรึกษา แนะนําเบื้องตน เผยแพร ถายทอดความรู ทางดานวิศวกรรมโยธา รวมทัง้ ตอบ
ปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เพื่อใหผูรับบริการไดรับทราบขอมูล ความรูตางๆ ที่เปน
ประโยชน
2) จัดเก็บ ขอมูลเบือ้ งตน และใหบริการขอมูล ทางวิช าการ เกี่ย วกับดานวิศวกรรมโยธา เพื่อให
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน นักศึกษา ตลอดจนผูร ับบริการ ไดทราบขอมูลและความรูตางๆที่
เปนประโยชน สอดคลอง และสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย
แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตางๆ
5. ดานอื่นๆ ตามที่หนวยงานมอบหมาย เชน
1) ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
2) ดานการจัดการความรู
3) อื่นๆ ตามที่หนวยงานมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามที่หนวยงานกําหนด
1. สามารถอธิบายและสอนนิสิตควบคูไปกับอาจารยดานการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติการของ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาได
2. ชวยควบคุม และดูแลนิสิตใหใชเครื่องมือในการทําโครงงานไดอยางถูกตองและมีความปลอดภัย
3. การจัดการหองปฏิบัติการในการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น การบริการวิชาการ อาธิเชน งานทดสอบวัสดุวิศวกรรมโยธา (material testing in civil
engineering) ไดแก คอนกรีต เหล็กเสนกลม เหล็กเสนขอออย เหล็กรูปพรรณ ดิน หิน ทราย การ
ทดสอบภาคสนามทั้งงานโครงสรางเหล็ก คอนกรีต งานทดสอบดิน การรับน้ําหนักบรรทุก รวมถึง
การสอบเทียบเครื่องมือ เปนตน งานออกแบบ (civil engineering design) โครงสรางคอนกรีต
เสริมเหล็ก รวมถึงโครงสรางตาง ๆ ทางดานวิศวกรรมโยธา
4. ชวยประสานงาน การทดสอบ การเก็บขอมูล การวิเคราะหผลการทดสอบเบื้องตนงานที่ปรึกษาทาง
วิชาชีพ (civil engineering consultant) การกอสรางอาคารและงานทางวิศวกรรมโยธา งานเขียน
แบบทางวิศวกรรมโยธา และงานอื่น ๆ ดานวิศวกรรมโยธา
5. สามารถจัดทําคูมือในการทําการทดสอบและการทดลองในหองปฏิบัติการทั้ง 5 หองปฏิบัติการ
6. งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมายทั้งจากผูบังคับบัญชาและอาจารยของภาควิชา

