ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่ งอาจารย์ จานวน 1 อัตรา
ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรี ราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรี ราชา มีความประสงค์
เปิ ดรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) ตาแหน่ ง อาจารย์ จานวน 1 อัตรา (ค่าจ้าง
เดือนละ 34,000.- บาท และค่าตอบแทนวุฒิปริ ญญาเอกด้านวิศวกรรมศาสตร์ และทางด้านวิทยาศาสตร์ เดือนละ
3,000 - 6,000 บาท ตามไฟล์ป ระกาศแนบ) ทั้ง นี้ เพื่ อ ปฏิ บ ัติห น้าที่ ในสั งกัด คณะวิศ วกรรมศาสตร์ ศ รี ราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรี ราชา อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. คุ ณ สมบั ติ ผ้ ู ส มั ค รต้ อ งเป็ นผู้ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ทั่วไปและไม่ มี ลัก ษณะต้ อ งห้ าม ตามข้ อ 6 แห่ ง
ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่ าด้ วยการบริ หารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยของเกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ดังนี้
1.1 คุณสมบัติทวั่ ไป
(1) มีอายุไม่ต่ากว่าสิ บแปดปี บริ บูรณ์และไม่เกินหกสิ บปี บริ บูรณ์ นับถึงวัน
เปิ ดรับสมัคร
(2) เป็ นผูเ้ ลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รง
เป็ นประมุข
(3) เป็ นผูม้ ีสุขภาพแข็งแรง
1.2 ลักษณะต้องห้าม
(1) เป็ นผูด้ ารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการบริ หารพรรคการเมืองหรื อ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(2) เป็ นคนวิกลจริ ตหรื อจิตฟั่นเฟื อนไม่สมประกอบ หรื อเป็ นคนไร้ความสามารถ
หรื อเสมือนไร้ความสามารถ หรื อเป็ นโรคตามที่ ก.บ.ม.กาหนด
(3) เป็ นผูอ้ ยูร่ ะหว่างถูกสัง่ พักงาน หรื อถูกสัง่ ให้ออกจากงานไว้ก่อน
(4) เป็ นผูบ้ กพร่ องในศีลธรรมอันดี
(5) เป็ นบุคคลล้มละลาย

(6) เคยถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็ นโทษสาหรับความผิด
ที่ได้กระทาโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
(7) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรื อไล่ออกจากส่ วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
หน่วยงานอื่นของรัฐ องค์การมหาชน หน่วยงานเอกชน และองค์การระหว่างประเทศ
(8) เคยถูกเลิกจ้าง ลงโทษให้ออก ปลดออก หรื อไล่ออก เพราะกระทาผิดวินยั ตาม
ข้อบังคับนี้ หรื อกฎหมายอื่น
(9) เป็ นผูท้ ี่เคยกระทาทุจริ ตในการสอบเข้ารับราชการหรื อเข้าปฏิบตั ิงานใน
หน่วยงานอื่นของรัฐ
2. ต้ องเป็ นผู้ทมี่ ีคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ งอาจารย์ ดังนี้
2.1) เป็ นผูม้ ีวฒ
ุ ิการศึกษาระดับปริ ญญาเอก ทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ หรื อ หรื อด้านอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมอุตสาหการ เช่น วิศวกรรมอุตสาหกรรมและระบบ วิศวกรรมระบบการผลิต
วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมออกแบบและการผลิต วิศวกรรมโลจิสติกส์ วิศวกรรมระบบ การจัดการ
งานวิศวกรรม การวิจยั ดาเนินงาน หรื อการจัดการโลจิสติกส์
2.2) ต้องมีวฒ
ุ ิการศึกษาทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ อย่างน้อย 2 ปริ ญญา คือ (ตรี และโท หรื อ
ตรี และเอก)
2.3) หากมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ โปรดยืน่ เอกสารประกอบการพิจารณา
2.4) หากมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ในฐานข้อมูล SCI (Science Citation Index)
หรื อ Scopus โปรดยืน่ เอกสารประกอบการพิจารณา
3. ภารกิจทีจ่ ะมอบหมายให้ ปฏิบัติ ได้แก่ 1. งานสอน 2. งานวิจยั 3. งานบริ การวิชาการ
4. งานทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม และ 5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากภาควิชา และ/หรื อคณะฯ
ต้นสังกัด
หมายเหตุ ผูส้ มัครจะต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ข้ นั ต่าที่กาหนด โดยผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ประกาศผลการทดสอบ จากการทดสอบรายการใดรายการหนึ่ง
ต่อไปนี้
- TOEFL (PBT) / TOEFL (ITP) คะแนนขั้นต่า 550
- TOEFL (CBT) คะแนนขั้นต่า 213
- TOEFL (IBT)
คะแนนขั้นต่า 79-80
- IELTS
คะแนนขั้นต่า 6.5
- CU - TEP
คะแนนขั้นต่า 75
- KU-EPT คะแนนขั้นต่า ร้อยละ 65
- TOEIC
คะแนนขั้นต่า 700
* กรณีผ้ รู ับสมัครคัดเลือกจบการศึกษาระดับสู งสุ ดจากมหาวิทยาลัยต่ างประเทศทีใ่ ช้ ภาษาอังกฤษใน
การเรียนการสอน ไม่ ต้องยืน่ ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ

วันเวลา และสถานทีส่ มัคร
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ ระบาดอย่างรุ่ นแรงของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สาหรับผูท้ ี่มีความ
ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถส่ งใบสมัครและเอกสารต่างๆได้ทางไปรษณี ยท์ ี่ คุณอัญชลี
รื่ นฤทธิ์ (งานบุคคล) คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรี ราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรี ราชา เลขที่ 199
หมู่ 6 ตาบลทุ่งสุ ขลา อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี 20230 ได้ ต้งั แต่ บัดนีจ้ นถึงวันที่ 31 สิ งหาคม พ.ศ. 2564
ทุกวันเว้นวันหยุดราชการหรื อวันหยุดนักขัตฤกษ์ (หากประสงค์จะมาส่ งใบสมัครที่คณะฯ ด้วยตัวเอง)
เอกสารและหลักฐานทีต่ ้ องนามายืน่ ในการสมัครสอบ
1. ใบสมัครสอบ ตามแบบฟอร์ มที่คณะกรรมการกาหนด แนบท้ายประกาศนี้
2. รู ป ถ่ ายหน้าตรงไม่ สวมหมวก และไม่ ใส่ แว่นตาดา ขนาด 1 1/2x 2 นิ้ ว ซึ่ งถ่ ายไว้ครั้ งเดี ยวกัน
ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิ ดรับสมัคร) จานวน 3 รู ป
3. สาเนาปริ ญญาบัตรหรื อประกาศนี ยบัตร และใบคะแนนแสดงคุ ณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
ตามที่กาหนดไว้ในรายละเอียดของแต่ละตาแหน่ง ตามประกาศรับสมัครสอบ (ตั้งแต่ ป.ตรี -ป.เอก)
4. สาเนาผลการสอบภาษาอังกฤษจาก TOEIC, TOEFL, IELTS, CU-TUP หรื อ KU-EPT กรณี ที่มิได้
จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรี ยนการสอน
5. สาเนาเอกสารการเปลี่ ยนคานาหน้าชื่ อ หรื อเปลี่ ยนชื่ อ หรื อเปลี่ ยนนามสกุล (ในกรณี ที่มีการ
เปลี่ยน) เช่น สาเนาทะเบียนสมรส สาเนาหนังสื อหย่า สาหรับหญิงที่ทาการสมรสแล้ว เป็ นต้น
6. เอกสารอื่น ซึ่ งแสดงคุ ณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ ง ตามที่ กาหนดไว้ในรายละเอียดของแต่ละ
ตาแหน่ ง ตามประกาศรับ สมัครสอบ เช่ น เอกสารแสดงความรู้ ความสามารถในการใช้เครื่ อง
คอมพิวเตอร์ หนังสื อรั บรองการผ่านงาน สาเนาทะเบียนบ้านกรณี ที่ระบุภูมิลาเนาของผูส้ มัคร
เป็ นต้น
7. สาเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจาตัวประชาชน และใบกองเกินทหาร (ถ้ามี)
8. ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็ นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยโรคที่มีลกั ษณะต้องห้ามเป็ น
ข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ซึ่ งออกให้ไม่
เกิน 1 เดือน
9. ให้ผรู้ ับรอง ซึ่ งมิใช่บิดา มารดา สามี ภรรยา พี่นอ้ งร่ วมบิดาและมารดา พี่นอ้ งร่ วมบิดา พี่นอ้ งร่ วม
มารดา จานวน 3 ท่าน ซึ่ งเป็ นผูร้ ู ้จกั กับผูส้ มัครเป็ นอย่างดี กรอกคารับรองลงในแบบฟอร์มเอกสาร
ลับที่คณะกรรมการกาหนด ทั้งนี้ หนึ่ งในจานวนผูร้ ับรองดังกล่าวต้องเป็ นข้าราชการหรื อพนักงาน
ประจา หรื อหากรั บราชการทหารหรื อตารวจต้องมี ยศไม่ต่ ากว่าร้ อยเอก พร้ อมแนบส าเนาบัตร
ข้าราชการ หรื อสาเนาบัตรประชาชนของผูร้ ับรอง
ค่ าธรรมเนียมการสมัคร
ค่าธรรมเนียมสอบ จานวน 500 บาท

ประกาศรายชื่ อผู้มีสิทธ์ เข้ ารับการคัดเลือก
คณะวิศ วกรรมศาสตร์ ศ รี ราชา จะประกาศรายชื่ อผูม้ ี สิ ท ธิ์ เข้ารั บ การสอบคัดเลื อ กพนัก งานฯ ในวัน ที่
3 กันยายน พ.ศ. 2564
การคัดเลือก
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรี ราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรี ราชา จักดาเนินการคัดเลือกโดยใช้
หลักเกณฑ์การสาธิ ตการสอน การทดสอบทางด้านจิตวิทยา และการสอบสัมภาษณ์ตามลาดับต่อไป
สามารถสอบถามรายละเอี ย ดการรั บ สมั ค รเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ คุ ณ อั ญ ชลี (anchalee@eng.src.ku.ac.th)
หรื อหมายเลขโทรศัพท์ 086-3972577 และจ่ายค่าใบสมัครได้ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรี ราชา

ประกาศ ณ วันที่ 3 สิ งหาคม พ.ศ. 2564

(รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง)
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรี ราชา

