ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา
เรื่อง การขยายระยะเวลารับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได วิทยาเขตศรีราชา
ตําแหนงชางเครื่องยนต 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
คณะวิ ศ วกรรมศาสตร ศ รี ร าชา จะประกาศรายชื อ่ ผู ม ี สิ ท ธิ เ์ ข า รั บ การสอบคั ด เลื อ ก ใน
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ สํานักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา อาคาร
วันที่
ปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตรศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา อําเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี หรือที่ 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
------------------------------ตําแหนงชางเครือ่ งยนต
เพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได วิทยาเขตศรีราชา คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา จํานวน
1 อัตรา อัตราคาจาง 16,000.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ ทางชางเครื่องยนต หรือ สาขาวิชาอื่นที่
เกี่ยวของ เชน ชางเทคนิคเครื่องกล, ชางเทคนิคอุตสาหกรรม, ชางเทคนิคการผลิต, ชางเทคนิคพลังงาน, ชางเทคนิค
โลหะ, ชางอุตสาหกรรมสาขาวิชาเมคคาทรอนิกสและหุนยนต เปนตน
ลักษณะงานโดยทัว่ ไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ที่ปฏิบัติงานทางดานชางเครื่องยนต โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังตอไปนี้
1. การตรวจ ทดสอบ สราง ซอม ประกอบ ดัดแปลง ติดตั้ง และบํารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องยนต
เครื่องทุนแรง และเครื่องมือเครื่องใชที่เกี่ยวกับโลหะ
2. ควบคุมการทํางานของเครื่องจักร เครื่องยนต
3. แกไขขอขัดของที่เกิดขึ้น จัดเก็บรักษา เบิกจาย เครื่องมือเครื่องใชและวัสดุอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงาน
4. การคํานวณรายการและประมาณราคาในการดําเนินงานดังกลาว และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
1. ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานซึ่งไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยใชความรู ความสามารถ
ปฏิบัติงานดานชางเครื่องยนต
2. ปฏิบัติงานตามคําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือ ที่มีอยูอยางกวางๆ ภายใตการกํากับ ตรวจสอบ
ตลอดจนให คําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน
3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ดานการปฏิบัติการ
1. ดําเนินการตรวจสอบ บํารุงรักษา ซอมแซมแกไข ปรับปรุง เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ
และงานดานเครื่องกล เพื่อใหพรอมใชงานอยูเสมอ
2. ดําเนินการออกแบบ เขียนแบบเครื่องกล การผลิตชิ้นสวน เครื่องมือและอุปกรณ ติดตั้ง ทดลอง ทดสอบ
สอบเทียบ เครื่องมือ ประมาณราคา เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และงานดานเครื่องกล เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและ
เหมาะสม
3. สํารวจ รวบรวมขอมูล จัดทําสถิติ ประวัติการบํารุงรักษา การซอมเครื่องจักรกล เครื่องมือกล ยานพาหนะ
และงานดานเครื่องกล เพื่อเปนขอมูลหลักฐานสําหรับนําไปใชในการพัฒนาปรับปรุงงาน
ดานการบริการ
1. ใหคําแนะนํา ตอบปญหา แกไขปญหาในการปฏิบัติงานใหแกผูรับบริการ ทั้งภายในและภายนอก
หนวยงาน เพื่ออํานวยความสะดวก และเสริมสรางความรูความเขาใจในงานชางเครื่องยนต
2. ประสาน แลกเปลี่ยนความรูและขอมูลตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ ทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน
เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามที่หนวยงานกําหนด
1. งานเกี่ยวกับหองปฏิบัติการ
1.1 จัดเตรียมหองปฏิบัติการใหพรอมใชงาน ในการเรียนการสอน
1.2 ดูแล รักษา และซอมบํารุง เครื่องจักร อุปกรณ
1.3 วิเคราะหความเสี่ยงภัยในการใชหองปฏิบัติการ
1.4 วางแผนการสอน เพื่อคัดเลือกชิ้นงานใหนิสิตฝกฝมือในชั้นเรียนวิชา Workshop practice
1.5 จัดทําอุปกรณทดสอบแรงดึง tensile test
1.6 จัดทําอุปกรณทดสอบแรงกระแทก Impact test
1.7 จัดทําโตะ ตู และอุปกรณอื่นๆ ที่จําเปนตองใชในหองปฏิบัติการ
1.8 ตรวจเช็ควัสดุ อุปกรณ ในหองปฏิบัติการ
1.9 สั่งซื้อวัสดุ อุปกรณ ที่ตองใชในการเรียนการสอน ใหเพียงพอตอจํานวนนิสิต
1.10 จัดทําประกาศ ตารางการใชหองปฏิบัติการ
2. งานเกี่ยวกับหองเรียน
2.1 ประสานงานโครงการภาคพิเศษ เกี่ยวกับการใชหองเรียน
2.2 จัดทําขอมูล แสดงรายละเอียดการใชหองเรียน
2.3 ซอมบํารุง สื่อการสอน และอุปกรณในหองเรียน
2.4 จัดทําตารางเปด-ปด หองเรียน
2.5 เปดหองเรียนระดับปริญญาโทตามที่ไดรับมอบหมาย
3. งานชวยสอน
3.1 รายวิชา Workshop practice
3.2 รายวิชา Mechanical Engineering Laboratory II
4. งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
4.1 คณะกรรมการปฏิคม คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา
4.2 คณะกรรมการทํานุบํารุง คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา
4.3 คณะกรรมการกายภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา
4.4 ซอมแซมระบบแสงสวางในอาคาร
4.5 ดูแลระบบสาธารณูปโภคของคณะฯ และ อาคาร 23
4.6 ประสานงานซอมระบบปรับอากาศ อาคารวิศวกรรมศาสตรศรีราชา และอาคารปฏิบัติการ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4.7 รวมดูแลระบบ Generator ของอาคาร 23
4.8 รวมดูแลระบบดับเพลิง ของอาคาร 23
4.9 รวมดูแลระบบ ปรับอากาศ และแสงสวางอาคาร 23

