
 
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา  
เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา 

  

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา มีความประสงค์
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ทั้งนี้    
เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา  
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. คุณสมบัติผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยของเกษตรศาสตร์  พ.ศ. 
2558 ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ดังนี้ 

1.1 คุณสมบัติทั่วไป 

 (1) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดรับ
สมัคร 

 (2) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 

 (3) เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง 

1.2  ลักษณะต้องห้าม 

 (1) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือ
เจ้าหน้าทีใ่นพรรคการเมือง 

(2) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นคนไร้ความสามารถ 
หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นโรคตามที่ ก.บ.ม.กำหนด 

 (3) เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อน 

(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 

 (5) เป็นบุคคลล้มละลาย 

 (6) เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่
ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 (7) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หน่วยงานอื่นของรัฐ องค์การมหาชน หน่วยงานเอกชน และองค์การระหว่างประเทศ 

(8) เคยถูกเลิกจ้าง ลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตาม
ข้อบังคับนี้ หรือกฎหมายอื่น 



 (9) เป็นผู้ที่เคยกระทำทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานใน
หน่วยงานอื่นของรัฐ 

2.   ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งอาจารย์ ดังนี้ 
2.1) เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ หรือ หรือด้านอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมอุตสาหการ เช่น วิศวกรรมอุตสาหกรรมและระบบ วิศวกรรมระบบการผลิต 
หรือวิศวกรรมวัสดุ หรือวิศวกรรมออกแบบและการผลิต หรือวิศวกรรมโลจิสติกส์ หรือวิศวกรรม
ระบบ หรือการจัดการโซ่อุปทาน หรือการจัดการดำเนินงาน หรือการจัดการงานวิศวกรรม หรือการ
วิจัยดำเนินงาน หรือการจัดการโลจิสติกส์ 
2.2) ต้องมีวุฒิการศึกษาทางด้านวิศวกรรมวิศวกรรมอุตสาหการ อย่างน้อย 2 ปริญญา (ตรีและโท 
หรือ ตรีและเอก) 
2.3) หากมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ โปรดยื่นเอกสารประกอบการพิจารณา 
2.4) หากมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ในฐานข้อมูล SCI (Science Citation Index) 
หรือ Scopus โปรดยื่นเอกสารประกอบการพิจารณา 
2.5) ภารกิจที่จะมอบหมายให้ปฏิบัติ ได้แก่ 1. งานสอน 2. งานวิจัย 3. งานบริการวิชาการ  
4. งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และ 5. งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากภาควิชา และ/หรือคณะฯ
ต้นสังกัด 

หมายเหตุ ผู้สมัครจะต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ข้ันต่ำที่กำหนด โดยผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ประกาศผลการทดสอบ จากการทดสอบรายการใดรายการหนึ่ง 
ต่อไปนี้ 

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

การเรียนการสอน ไม่ต้องยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษ 

วันเวลา  และสถานที่สมัคร 

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะ
สมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถส่งใบสมัครและเอกสารต่างๆ ได้ที่คุณอัญชลี รื่นฤทธิ์ (งานบุคคล)        
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เลขที่ 199 หมู่ 6 ตำบล              
ทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 ได้ตั้งแต่บดันี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565 ทุกวัน
เว้นวันหยุดราชการ 

 

เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในการสมัครสอบ 

1. ใบสมัครสอบ ตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการกำหนด แนบท้ายประกาศนี้   
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  และไม่ใส่แว่นตาดำ  ขนาด 1 1/2x 2 นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ครั้งเดียวกัน     

ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป 
3. สำเนาปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร และใบคะแนนแสดงคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่

กำหนดไว้ในรายละเอียดของแต่ละตำแหน่ง ตามประกาศรับสมัครสอบ (ตั้งแต่ ป.ตรี-ป.เอก) 
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