
 

 
ประกาศคณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตศรีราชา  
เร่ือง การรับสมัครสอบคัดเลอืกพนักงานมหาวทิยาลยั ต าแหน่งอาจารย์ จ านวน 1 อตัรา 

  

     ดว้ยคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา มีความประสงค์       
เปิดรับสมคัรสอบคดัเลือกพนกังานมหาวิทยาลยั (เงินงบประมาณ) ต าแหน่ง อาจารย ์จ  านวน 1 อตัรา (ค่าจา้ง
เดือนละ 34,000.- บาท และค่าตอบแทนวฒิุปริญญาเอกดา้นวิศวกรรมศาสตร์และทางดา้นวทิยาศาสตร์ เดือนละ 
3,000 - 6,000 บาท ตามไฟล์ประกาศแนบ) ทั้ งน้ีเพื่อปฏิบัติหน้าท่ีในสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา  
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตศรีราชา  อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. คุณสมบัติผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 6 แห่ง
ข้อบังคับมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวทิยาลัยของเกษตรศาสตร์ 
พ.ศ. 2558 ลงวนัที ่30 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ดงัน้ี 

1.1 คุณสมบติัทัว่ไป 

 (1) มีอายไุม่ต  ่ากวา่สิบแปดปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ นบัถึงวนั
เปิดรับสมคัร 

 (2) เป็นผูเ้ล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รง
เป็นประมุข 

 (3) เป็นผูมี้สุขภาพแขง็แรง 

1.2  ลกัษณะตอ้งหา้ม 

 (1) เป็นผูด้  ารงต าแหน่งขา้ราชการการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือ
เจา้หนา้ท่ีในพรรคการเมือง 

(2) เป็นคนวกิลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นคนไร้ความสามารถ 
หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นโรคตามท่ี ก.บ.ม.ก าหนด 

 (3) เป็นผูอ้ยูร่ะหวา่งถูกสั่งพกังาน หรือถูกสั่งใหอ้อกจากงานไวก่้อน 

(4) เป็นผูบ้กพร่องในศีลธรรมอนัดี 

 (5) เป็นบุคคลลม้ละลาย 



 (6) เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้  าคุก เวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผดิ
ท่ีไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 

 (7) เคยถูกลงโทษใหอ้อก ปลดออก หรือไล่ออกจากส่วนราชการ รัฐวสิาหกิจ 
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ องคก์ารมหาชน หน่วยงานเอกชน และองคก์ารระหวา่งประเทศ 

(8) เคยถูกเลิกจา้ง ลงโทษใหอ้อก ปลดออก หรือไล่ออก เพราะกระท าผดิวนิยัตาม
ขอ้บงัคบัน้ี หรือกฎหมายอ่ืน 

 (9) เป็นผูท่ี้เคยกระท าทุจริตในการสอบเขา้รับราชการหรือเขา้ปฏิบติังานใน
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

2.   ต้องเป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งอาจารย์ ดงัน้ี 
2.1) เป็นผูมี้วฒิุการศึกษาระดบัปริญญาเอก ทางดา้นวศิวกรรมอุตสาหการ หรือ หรือดา้นอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัวศิวกรรมอุตสาหการ เช่น วศิวกรรมอุตสาหกรรมและระบบ วศิวกรรมระบบการผลิต 
วศิวกรรมวสัดุ วศิวกรรมออกแบบและการผลิต วศิวกรรมโลจิสติกส์ วศิวกรรมระบบ การจดัการ
งานวศิวกรรม การวจิยัด าเนินงาน หรือการจดัการโลจิสติกส์ 
2.2) ตอ้งมีวฒิุการศึกษาทางดา้นวศิวกรรมอุตสาหการ อยา่งนอ้ย 2 ปริญญา คือ  (ตรี และโท หรือ        
ตรีและเอก) 
2.3) หากมีใบประกอบวชิาชีพวศิวกรรมอุตสาหการ โปรดยืน่เอกสารประกอบการพิจารณา 
2.4) หากมีผลงานตีพิมพใ์นวารสารระดบันานาชาติ ในฐานขอ้มูล SCI (Science Citation Index) 
หรือ Scopus โปรดยืน่เอกสารประกอบการพิจารณา 

        3. ภารกจิทีจ่ะมอบหมายให้ปฏิบัติ ไดแ้ก่ 1. งานสอน 2. งานวจิยั 3. งานบริการวชิาการ  
4. งานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม และ 5. งานอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บมอบหมายจากภาควชิา และ/หรือคณะฯ 
ตน้สังกดั 

หมายเหตุ ผูส้มคัรจะตอ้งมีผลการทดสอบภาษาองักฤษตามเกณฑข์ั้นต ่าท่ีก าหนด โดยผลการทดสอบ
ภาษาองักฤษมีอายไุมเ่กิน 2 ปี นบัจากวนัท่ีประกาศผลการทดสอบ จากการทดสอบรายการใดรายการหน่ึง 
ต่อไปน้ี 

-   TOEFL (PBT) / TOEFL (ITP)  คะแนนขั้นต ่า  550  -   TOEFL (CBT) คะแนนขั้นต ่า  213 
-   TOEFL (IBT)  คะแนนขั้นต ่า  79-80  -   IELTS คะแนนขั้นต ่า  6.5 
-   CU - TEP  คะแนนขั้นต ่า  75            -   KU-EPT คะแนนขั้นต ่า ร้อยละ 65 
-   TOEIC    คะแนนขั้นต ่า  700 
* กรณผู้ีรับสมัครคัดเลอืกจบการศึกษาระดับสูงสุดจากมหาวทิยาลยัต่างประเทศทีใ่ช้ภาษาองักฤษใน

การเรียนการสอน ไม่ต้องยืน่ผลการทดสอบภาษาองักฤษ 
 
 
 
 



วนัเวลา  และสถานทีส่มัคร 

เน่ืองดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดอยา่งรุ่นแรงของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 ส าหรับผูท่ี้มีความ
ประสงคจ์ะสมคัรเขา้รับการคดัเลือกสามารถส่งใบสมคัรและเอกสารต่างๆไดท้างไปรษณียท่ี์ คุณอญัชลี    
ร่ืนฤทธ์ิ (งานบุคคล) คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตศรีราชา เลขท่ี 199 
หมู่ 6 ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 20230 ได้ตั้งแต่บัดนีจ้นถึงวนัที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
ทุกวนัเวน้วนัหยดุราชการหรือวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ (หากประสงคจ์ะมาส่งใบสมคัรท่ีคณะฯ ดว้ยตวัเอง) 

เอกสารและหลกัฐานทีต้่องน ามายืน่ในการสมัครสอบ 

1. ใบสมคัรสอบ ตามแบบฟอร์มท่ีคณะกรรมการก าหนด แนบทา้ยประกาศน้ี   
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  และไม่ใส่แว่นตาด า  ขนาด 1 1/2x 2 น้ิว ซ่ึงถ่ายไวค้ร้ังเดียวกัน     

ไม่เกิน 1 ปี (นบัถึงวนัปิดรับสมคัร) จ านวน 3 รูป 
3. ส าเนาปริญญาบตัรหรือประกาศนียบตัร และใบคะแนนแสดงคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่ง

ตามท่ีก าหนดไวใ้นรายละเอียดของแต่ละต าแหน่ง ตามประกาศรับสมคัรสอบ (ตั้งแต่ ป.ตรี-ป.เอก) 
4. ส าเนาผลการสอบภาษาองักฤษจาก TOEIC, TOEFL, IELTS, CU-TUP หรือ KU-EPT กรณีท่ีมิได้

จบการศึกษาจากมหาวทิยาลยัต่างประเทศท่ีใชภ้าษาองักฤษในการเรียนการสอน 
5. ส าเนาเอกสารการเปล่ียนค าน าหน้าช่ือ  หรือเปล่ียนช่ือ  หรือเปล่ียนนามสกุล  (ในกรณีท่ีมีการ

เปล่ียน) เช่น ส าเนาทะเบียนสมรส  ส าเนาหนงัสือหยา่  ส าหรับหญิงท่ีท าการสมรสแลว้ เป็นตน้ 
6. เอกสารอ่ืน ซ่ึงแสดงคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามท่ีก าหนดไวใ้นรายละเอียดของแต่ละ

ต าแหน่ง  ตามประกาศรับสมคัรสอบ  เช่น เอกสารแสดงความรู้ความสามารถในการใช้เคร่ือง
คอมพิวเตอร์  หนงัสือรับรองการผ่านงาน  ส าเนาทะเบียนบา้นกรณีท่ีระบุภูมิล าเนาของผูส้มคัร 
เป็นตน้  

7. ส าเนาทะเบียนบา้น บตัรประจ าตวัประชาชน และใบกองเกินทหาร (ถา้มี) 
8. ใบรับรองแพทยท่ี์แสดงวา่ไม่เป็นโรคตอ้งห้ามตามกฎ  ก.พ.อ. วา่ดว้ยโรคท่ีมีลกัษณะตอ้งหา้มเป็น

ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ลงวนัท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ซ่ึงออกให้ไม่
เกิน 1  เดือน 

9. ให้ผูรั้บรอง ซ่ึงมิใช่บิดา มารดา สามี ภรรยา พี่นอ้งร่วมบิดาและมารดา พี่นอ้งร่วมบิดา พี่นอ้งร่วม
มารดา จ านวน 3 ท่าน ซ่ึงเป็นผูรู้้จกักบัผูส้มคัรเป็นอยา่งดี กรอกค ารับรองลงในแบบฟอร์มเอกสาร
ลบัท่ีคณะกรรมการก าหนด ทั้งน้ีหน่ึงในจ านวนผูรั้บรองดงักล่าวตอ้งเป็นขา้ราชการหรือพนกังาน
ประจ า หรือหากรับราชการทหารหรือต ารวจตอ้งมียศไม่ต ่ากว่าร้อยเอก พร้อมแนบส าเนาบตัร
ขา้ราชการ หรือส าเนาบตัรประชาชนของผูรั้บรอง 

 
ค่าธรรมเนียมการสมัคร 

   ค่าธรรมเนียมสอบ จ านวน 500 บาท  

 



 

            ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์เข้ารับการคัดเลอืก 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา จะประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานฯ ในวนัท่ี             
3 กนัยายน พ.ศ. 2564 

 การคัดเลอืก 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จกัด าเนินการคดัเลือกโดยใช้
หลกัเกณฑก์ารสาธิตการสอน การทดสอบทางดา้นจิตวทิยา และการสอบสัมภาษณ์ตามล าดบัต่อไป 

สามารถสอบถามรายละเอียดการรับสมัครเพิ่ ม เติมได้ ท่ี คุณอัญชลี  (anchalee@eng.src.ku.ac.th)                
หรือหมายเลขโทรศพัท ์086-3972577 และจ่ายค่าใบสมคัรไดท่ี้คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา 
 
 
  

                   ประกาศ  ณ  วนัท่ี  3 สิงหาคม  พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
                     (รองศาสตราจารย ์ดร.สถาพร เช้ือเพง็) 
                      คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา 
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