
 
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   วิทยาเขตศรีราชา  
เร่ือง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได วิทยาเขตศรีราชา 

 ตําแหนงอาจารย จํานวนหลายอัตรา 

  

ดวยคณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีความประสงคจะ
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได วิทยาเขตศรีราชา ตําแหนงอาจารย จํานวนหลายอัตรา เพื่อปฏิบัติ
หนาที่ในสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

 
1. ตองเปนผูที่มีคุณสมบัติถูกตองตามความในขอ 9 แหงประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได  
วทิยาเขตศรีราชา พ.ศ. 2551 

คุณสมบัติผูสมัคร 

2.   ตองเปนผูที่มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงดังนี้ 
2.1)   ตําแหนงอาจารย  (ปริญญาโท/เอก อัตราเงนิเดอืน 26,010.- /32,300.- บาท) และ
คาตอบแทนวุฒิปริญญาเอกดานวิศวกรรมศาสตร เดือนละ 3,000 - 6,000 บาท ตามไฟลประกาศแนบ                               
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

1.  เปนผูมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท-เอก สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล หรือมีวุฒิ
การศึกษาสาขาวศิวกรรมเคร่ืองกลอยางนอย 2 ปริญญา (ตรีและโท หรือ ตรีและเอก)  

  จะตองเปนผูมีคุณวุฒิในระดับปริญญาเอก โดยมีรายละเอียดดังนี ้ คือ 

2. เปนผูมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท-เอก สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร, 
วศิวกรรมไฟฟา,วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร,วิทยาการคอมพิวเตอร หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ เนน
ความเชี่ยวชาญดาน embedded systems, Information and Intelligence, networks, 
mobile computing, computer systems (อนุโลมใหผูมีคุณวุฒิโท ยื่นใบสมัครได)  

3. เปนผูมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท-เอก สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เนนทางดาน 
วิศวกรรมโครงสราง วิศวกรรมสํารวจ หรือสาขาท่ีเก่ียวของ (อนุโลมใหผูมีคุณวุฒิโท ยื่นใบสมัครได) 

4. เปนผูมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท-เอก สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา โดยเนน
ทางดานไฟฟากําลัง, อิเล็กทรอนิกสกําลัง, Mechatronics ,Smart Grid , Electric Vehicle 
Systems 
2.2)  ควรเปนผูท่ีมีผลการเรียนในระดับปริญญาตรี เกรดเฉลี่ยตั้งแต 2.50 ข้ึนไป โดยจบการศึกษา
ภายในระยะเวลา 4 ป ตามที่หลักสูตรกําหนด และไมติด F ในรายวิชาใดๆ ทั้งสิ้น ตองไดรับใบประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมในสาขาวิชาที่เปดรับ 
2.3)  ภารกิจที่จะมอบหมายใหปฏิบัติ ไดแก 1. งานสอน 2. งานวิจัย  3. งานบริการวิชาการ 4. งานทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม และ 5. งานอ่ืนๆที่ไดรับมอบหมาย จากภาควิชาที่สังกัด และคณะตนสังกัด 
 

หมายเหตุ ผูสมัครในระดับปริญญาเอกจะตองมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑข้ันต่ําที่กําหนด จากการ
ทดสอบภาษาอังกฤษรายการใดรายการหนึ่ง ตอไปนี ้

-   TOEFL (Paper) คะแนนข้ันต่ํา  550 -   TOEFL (CBT)  คะแนนข้ันต่ํา  213 
-   TOEFL (IBT)  คะแนนข้ันต่ํา  79-80 -    IELTS  คะแนนข้ันต่ํา  6.5 



-   CU - TEP  คะแนนข้ันต่ํา  75 -    KU - EPT  คะแนนข้ันต่ํา  65 
-   TOEIC   คะแนนข้ันต่ํา  700 
ผูสมัครในระดับปริญญาโทจะตองมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑข้ันต่ําที่กําหนด จากการ

ทดสอบภาษาอังกฤษรายการใดรายการหนึ่ง ตอไปนี ้
-   TOEFL (Paper) คะแนนข้ันต่ํา  510 -   TOEFL (CBT)  คะแนนข้ันต่ํา  180 
-   TOEFL (IBT)  คะแนนข้ันต่ํา  64 -    IELTS  คะแนนข้ันต่ํา  5 
-   CU - TEP  คะแนนข้ันต่ํา  60 -    KU - EPT  คะแนนข้ันต่ํา  55 
-   TOEIC   คะแนนข้ันต่ํา  600 
แตกรณีผูที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยตางประเทศที่ใชภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน ไมตอง

ย่ืนผลการทดสอบภาษาอังกฤษ 

ผูที่มีความประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือก สามารถติดตอขอยื่นใบสมัครดวยตัวเองหรือ       
สงใบสมัครพรอมแนบคาสมัครมาทางไปรษณียที่คณะวศิวกรรมศาสตรศรีราชา (งานบุคคล) มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร วทิยาเขตศรีราชา เลขที ่199 หมู 6 ตําบลทุงสุขลา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 ได
ตั้งแตบัดนี้จนถึงวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ทุกวันเวนวันหยุดราชการ 

วันเวลา  และสถานที่สมัคร 

1. ใบสมัครสอบตามแบบฟอรมที่คณะกรรมการกําหนดแนบทายประกาศนี้   

เอกสารและหลักฐานที่ตองนํามาย่ืนในการสมัครสอบ 

2. รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก  และไมใสแวนตาดํา  ขนาด 1 ½ x 2  นิ้ว ซึ่งถายไวคร้ังเดียวกัน ไมเกิน 1 ป 
(นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน 3 รูป 

3. สําเนาปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตร และใบคะแนนแสดงคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่
กําหนดไวในรายละเอียดของแตละตําแหนง ตามประกาศรับสมคัรสอบ (ตั้งแต ป.ตรี-ป.เอก) 

4. สําเนาผลการสอบภาษาอังกฤษจาก TOEIC, TOEFL, IELTS หรือ CU-TUP กรณีที่มิไดจบการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยตางประเทศที่ใชภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน 

5. สําเนาเอกสารการเปลี่ยนคํานําหนาชื่อ  หรือเปลี่ยนชื่อ  หรือเปลี่ยนนามสกุล  (ในกรณีที่มีการเปลี่ยน) เชน 
สําเนาทะเบียนสมรส  สาํเนาหนงัสอืหยา  สําหรับหญิงที่ทําการสมรสแลว เปนตน 

6. เอกสารอื่น ซึ่งแสดงคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามที่กําหนดไวในรายละเอียดของแตละตําแหนง  
ตามประกาศรับสมคัรสอบ  เชน เอกสารแสดงความรูความสามารถ  ในการใชเครื่องคอมพิวเตอร  หนังสือ
รับรองการผานงาน  สําเนาทะเบียนบานกรณีที่ระบุภูมิลําเนาของผูสมัคร เปนตน  

7. สําเนาทะเบียนบาน สูติบัตร และ  บัตรประจําตัวประชาชน หรือใบกองเกินทหาร อยางใดอยางหนึ่ง 
8. ใบรับรองแพทยที่แสดงวาไมเปนโรคตองหามตามกฎ  ก.พ.อ. วาดวยโรคที่มีลักษณะตองหามเปน

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ซึ่งออกใหไมเกิน        
1 เดอืน 

9. ใหผูรับรอง ซึ่งมิใชบิดา มารดา สามี ภรรยา พี่นองรวมบิดา มารดา เดียวกัน จํานวน 3 ทาน ซึ่งเปนผูรูจัก
กับผูสมัครเปนอยางดี กรอกคํารับรองลงในแบบฟอรมเอกสารลับทีค่ณะกรรมการกําหนด ทั้งนี้หนึ่งใน
จํานวนผูรับรองดังกลาวตองเปนขาราชการหรือพนักงานประจํา หรือหากรับราชการทหารหรือตํารวจตองมี
ยศไมต่ํากวารอยเอก พรอมแนบสําเนาบัตรขาราชการ หรือสําเนาบัตรประชาชนของผูรับรอง 

 

   คาธรรมเนียมการสมัครสอบ  จํานวน 200 บาท  

คาธรรมเนียมการสมัคร 

 



คณะวศิวกรรมศาสตรศรีราชา จะทําการคัดเลือกโดยใชหลักเกณฑการสาธิตการสอน การทดสอบทางดานจิตวิทยา 
และการสอบสัมภาษณตอไป โดยสามารถสอบถามรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมไดที ่คุณอัญชลี หมายเลขโทรศัพท        
0-3835-4581-6 ตอ 2810 และตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกไดที่ www.src.ku.ac.th  ในวันที่ 19 ตุลาคม 
พ.ศ. 2559 

การคัดเลอืก 

 
 
 
 

                   ประกาศ  ณ  วันที่   12 กันยายน  พ.ศ. 2559 
 
 
 
                      (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ) 

                                                         คณบดคีณะวศิวกรรมศาสตรศรีราชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช ำระค่ำสมคัรสอบ………………บำท ใบส ำคญัเล่มท่ี…………………………….เลขท่ี…………….. 
ลงวนัท่ี………………………………………แลว้…………………………………………...เจำ้หนำ้ท่ี 
 

ใบสมัคร 
           เลขท่ี……….. 
 

สอบแข่งขัน หรือคดัเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวทิยาลยัเงนิรายได้  วทิยาเขตศรีราชา 

ต าแหน่ง………………………….………….. 
 
1. ช่ือ-นำมสกุล (นำย/นำง/นำงสำว)………………………………………………….…….. 

สัญชำติ………………………..ศำสนำ……………………………………………………. 
เลขบตัรประชำชน…………………………ออกใหณ้ อ ำเภอ/เขต……………….……….. 
จงัหวดั……………………………….. 

2. เกิดวนัท่ี……...เดือน…………………..พ.ศ…………….อำย…ุ……….ปี……………เดือน 
(นบัถึงวนัปิดรับสมคัรตอ้งไม่ต ่ำกวำ่ 18 ปีบริบูรณ์) 

3. ต ำบลท่ีเกิด………………………….อ ำเภอ/เขต…………………………..จงัหวดั…………………………. 
4. ท่ีอยูปั่จจุบนัเลขท่ี…………………หมู่…….ตรอก/ซอย………………..…………..ถนน……………….…. 

ต ำบล/แขวง………………………………อ ำเภอ/เขต……………………….จงัหวดั………..…………... 
โทรศพัท…์………………………….. 

5. ช่ือภรรยำ หรือสำมี……………………………………สัญชำติ……………………ศำสนำ…………………... 
อำชีพ…………………………………………………………. 

6. ช่ือบิดำ………………………………………………...สัญชำติ……………………ศำสนำ………………….. 
อำชีพ…………………………………………………………. 
ช่ือมำรดำ……………………………………………...สัญชำติ……………………ศำสนำ………………….. 
อำชีพ…………………………………………………………. 

 
 
 



2 
7. วฒิุกำรศึกษำตรงตำมต ำแหน่งท่ีสมคัรคือ…………………………………สำขำวิชำ………………………….. 

ไดรั้บอนุมติัผลกำรศึกษำแลว้ เม่ือวนัท่ี……….เดือน………….………..พ.ศ. ……(ไม่หลงัวนัปิดรับสมคัร) 
จำกสถำนศึกษำช่ือ………………………………………………….ตั้งอยูจ่งัหวดั…………………….……….. 
ไดค้ะแนนเฉล่ียสะสม…………..…..และไดแ้นบหลกัฐำนกำรส ำเร็จกำรศึกษำ พร้อมทั้งไดล้งช่ือรับรองส ำเนำ
ถูกตอ้งมำเพื่อประกอบกำรยืน่ใบสมคัรดว้ยแลว้ 

8. วฒิุกำรศึกษำสูงสุดท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บ คือ…………………………………สำขำ…………………………………. 
9. ควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษ……………………………………………………………………………………… 
10. รู้ภำษำต่ำงประเทศ ภำษำใด เพียงใด………………………………………………………………………. 
11. ขณะน้ีมีอำชีพอะไร ณ ท่ีใด……………………………………………………………………………….. 
12. ไดเ้คยท ำงำนอะไรมำบำ้งแลว้…………………………………………………………………………….. 
13. เคยรับรำชกำรเป็นขำ้รำชกำร………………………………………….ต ำแหน่ง…………………………… 

แผนก……………………………………กอง……………………………….กรม…………………………… 
กระทรวง……………………………….ลำออกจำกรำชกำรเพรำะ…………………………………………… 
เม่ือวนัท่ี…………………………………………………………………..ไดรั้บบ ำเหน็จ บ ำนำญ หรือเบ้ียหวดั 
จำกระทรวง……………………………………………………………….เป็นเงิน………………………บำท 
ขณะน้ีไดรั้บเบ้ียหวดั………………………………………..บ ำเหน็จบ ำนำญท่ี………………………………. 

14. ขำ้พเจำ้ขอสมคัรสอบแข่งขนั หรือคดัเลือกเขำ้เป็นพนกังำนมหำวิทยำลยัเงินรำยได ้วิทยำเขตศรีรำชำ และไดส่้ง 
ค่ำธรรมเนียมกำรสมคัรสอบ เป็นเงิน 200 บำท มำพร้อมใบสมคัรน้ีแลว้ 

15. ข้ ำพ เจ้ ำข อ รับ รอ งว่ ำข้ ำพ เจ้ ำ เป็ น ผู ้ มี คุ ณ ส มบั ติ ทั่ ว ไป ต ำม ค ว ำม ใน ข้อ  9  แ ห่ งป ระก ำศส ภ ำ
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ เร่ือง ขอ้บังคบัมหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคลส ำหรับ
พนกังำนมหำวิทยำลยัเงินรำยไดว้ิทยำเขตศรีรำชำ พ.ศ. 2551 และคุณสมบติัเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งท่ีสมคัรสอบ
ตรงตำมประกำศรับสมคัรและขอ้ควำมท่ีแจง้ไวใ้นใบสมคัรน้ีถูกตอ้งเป็นควำมจริงทุกประกำร หำกปรำกฏว่ำ
ขำ้พเจำ้มีคุณสมบติัดงักล่ำวไม่ตรงตำมประกำศรับสมคัร ใหถื้อว่ำขำ้พเจำ้เป็นผูข้ำดคุณสมบติัในกำรสมคัรสอบ
คร้ังน้ี 
 
 
     ลงลำยมือช่ือ…………………………………………….ผูส้มคัร 

            (……………………………………………) 

      วนัท่ี…..……เดือน………………………………..พ.ศ……….. 



ค ารับรอง 
 

สถำนท่ีเขียนค ำรับรอง……………………… 
                 วนัท่ี…………เดือน………………..พ.ศ……… 

 
ขำ้พเจำ้…………………………………………………ต ำแหน่ง…………………….……………

ระดบั……..………………………….สงักดัแผนก………………………..…กอง…………………………………
กรม……………………………………กระทรวง...…..…………………………………..…….สถำนท่ีติดต่อท่ี
บำ้นเลขท่ี…………………….หมู่ท่ี………ตรอก/ซอย……………………………ถนน……………………………
ต ำบล/แขวง…………………………อ ำเภอ/เขต………………………………….. จงัหวดั……………… 
โทรศพัทห์มำยเลข……….…………………… 
สถำนท่ีติดต่อท่ีท ำงำน………………………………………………..…………เลขท่ี……………หมู่ท่ี…………...
ตรอก/ซอย…………………………..ถนน……………………………ต ำบล/แขวง……………………………….. 
อ ำเภอ/เขต………………………………จงัหวดั………………………โทรศพัทห์มำยเลข……..………………..… 
ขอรับรองว่ำ นำย/นำง/นำงสำว……………………………………………..………..………..ผูส้มคัรสอบแข่งขนั
เขำ้เป็นพนกังำนมหำวิทยำลยัเงินรำยไดข้องวิทยำเขตศรีรำชำในต ำแหน่ง…………………………………….… 
ซ่ึงเก่ียวขอ้งเป็น……………………………………………………………………………ของขำ้พเจำ้ เป็นผูมี้ควำม
ประพฤติดี ไม่เคยมีช่ือเสียงในทำงเส่ือมเสียแต่ประกำรใด ทั้งน้ีขำ้พเจำ้ขอแจง้ขอ้มูลรำยละเอียดเก่ียวกบัผูส้มคัรดงัน้ี  
(โปรดกำเคร่ืองหมำย   ลงในช่องท่ีตอ้งกำรตอบ) 
1. ระดบัสติปัญญำ ควำมรู้ควำมสำมำรถ                   ดีมำก      ดีพอใช ้     ไม่อยูใ่นเกณฑท่ี์ดี   
2. ควำมเฉลียวฉลำดไหวพริบและเชำวน์ปัญญำ        ดีมำก      ดีพอใช ้     ไม่อยูใ่นเกณฑท่ี์ดี 
3. ควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ                    ดีมำก       ดีพอใช ้     ไม่อยูใ่นเกณฑท่ี์ดี 
4. อุปนิสัย      ร่ำเริงแจ่มใส     เงียบขรึม    หนกัแน่น    ใจนอ้ย 
5. บุคลิกลกัษณะ       แสดงออกโดยเปิดเผย    ค่อนขำ้งเกบ็ตวั  เกบ็ควำมรู้สึก 
6. มนุษยสมัพนัธ์      ดีมำก      ดีพอใช ้    ไม่อยูใ่นเกณฑท่ี์ดี 
7. ควำมเช่ือมัน่ในตนเองและควำมสำมำรถในกำรตดัสินใจ   ดีมำก      ดีพอใช ้     ไม่อยูใ่นเกณฑท่ี์ดี 
8. ควำมเป็นผูน้ ำ           ดีมำก       ดีพอใช ้     ไม่มีภำวะผูน้ ำ 
9. กำรมีควำมคิดริเร่ิมและสร้ำงสรรค ์         ดีมำก       ดีพอใช ้     ไม่อยูใ่นเกณฑท่ี์ดี  
10. สุขภำพร่ำงกำย           แขง็แรงสมบูรณ์           ค่อนขำ้งอ่อนแอ 
11. สุขภำพจิต             ดีมำก      ดีพอใช ้    ไม่อยูใ่นเกณฑท่ี์ดี 
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12. ควำมขยนัขนัแขง็มำนะอดทน           ดีมำก      ดีพอใช ้    ไม่อยูใ่นเกณฑท่ี์ดี 
13. ควำมรับผดิชอบต่อหนำ้ท่ี           ดีมำก      ดีพอใช ้    ไม่อยูใ่นเกณฑท่ี์ดี 
14. ควำมซ่ือสัตย ์            ดีมำก      ดีพอใช ้    ไม่อยูใ่นเกณฑท่ี์ดี 
15. กำรมีระเบียบวินยัและกำรตรงต่อเวลำ          ดีมำก      ดีพอใช ้    ไม่อยูใ่นเกณฑท่ี์ดี 
 
ทั้งน้ีขำ้พเจำ้ยนิดีใหม้หำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตศรีรำชำสอบถำมขอ้มูลอ่ืน ๆ  เพิ่มเติมไดต้ำมสถำนท่ีติดต่อ
ขำ้งตน้ 
 
 
 

    ( ลงช่ือ ) ……………………………………………………………..  
                 ( …………………………………………………………. ) 

    ต ำแหน่ง …………………………………………………………….. 
 
หมายเหตุ   
     เม่ือกรอกขอ้ควำมครบถว้นแลว้ กรุณำผนึกลงซองเอกสำรลบั ถึงคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสอบ 
     แนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำรผูใ้หค้  ำรับรองขำ้งตน้ จ ำนวน 1 ฉบบั     
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