
 

 

 

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์    กําแพงแสน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    วิทยาเขตกําแพงแสน 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าปฏิบัติงานเป็น 

พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตําแหน่ง อาจารย์ 

------------------------------------ 

   ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์    กําแพงแสน   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกําแพงแสน           

มีความประสงค์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตําแหน่ง 

อาจารย์        วุฒิปริญญาเอก สังกัดภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร (ปฏิบัติงานสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ) คณะ

วิศวกรรมศาสตร์  กําแพงแสน   จํานวน    1     อัตรา ดังรายละเอียดการรับสมัคร  ดังนี้ 

1. ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง 

         1.1  ตําแหน่ง  อาจารย์  วุฒิปริญญาเอก  จํานวน  1  อัตรา 

         1.2  อัตราเงินเดือน  32,300  บาท 
  

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ 

2.1 ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติท่ัวไปตามข้อ 6 ของประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์             

ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน พ.ศ.2558 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2558  และประกาศคณะกรรมการ

บริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย         

สายวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจํา ลงวันที่  8 พฤศจิกายน พ.ศ.2559  

2.2  สําเร็จการศกึษาวุฒ ิปริญญาเอก โดยได้รับคุณวุฒ ิปริญญาโท  หรือปริญญาเอกใน

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องเน้นด้าน วิศวกรรมการผลิต    วิศวกรรมวัสดุ  วิศวกรรมโลหการ

หรือสาขาที่ใกล้เคียง  และต้องมีวุฒิสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 2 ใน 3 ของปริญญาจากสถาบันการศึกษาที่กพ.หรือสกอ.

รับรอง โดยการศึกษาระดับปริญญาตรีต้องเรียนหลักสูตร 4 ปี 

 2.3 กรณีมีประสบการณ์ด้านการสอน  การวิจัย และบริการวิชาการในรายวิชาที่เกี่ยวกับการ

ผลิต วัสดุศาสตร ์ รวมท้ังมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหาร และมีผลงานวิจัยทางด้าน

วิศวกรรมการผลิต จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 

2.4  ไม่จํากัดเพศ  

2.5  สามารถปฏิบัติงานประจําที่คณะวิศวกรรมศาสตร์  กําแพงแสน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน  อ.กําแพงแสน  จ.นครปฐม 
 

3. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนํามายื่นในการสมัคร 

3.1 ใบสมัครซึ่งผู้สมัครต้องกรอกข้อความและลงนามด้วยลายมือของตนเอง ขอรับใบสมัคร

ได้ที่สํานักงานเลขานุการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกําแพงแสน 

3.2 คํารับรองของผูรั้บรองซึ่งไม่ใช่บิดา  มารดา  สามี  ภรรยา  พี่น้องร่วมบิดา  มารดา

เดียวกัน จํานวน    3  ท่าน  ซึ่งเป็นผูรู้้จักกับผู้สมัครเป็นอยา่งดี  กรอกคํารับรองลงในแบบฟอร์มที่กําหนดไว้  

 ผูรั้บรองดังกล่าวหนึ่งในสามต้องเป็นข้าราชการหรือพนักงานประจํา  หรือหากรับราชการทหารหรือตํารวจต้องมียศไม่

ต่ํากว่าร้อยเอก  โดยแนบสําเนาบัตรข้าราชการ/บัตรประชาชนพร้อมรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูรั้บรอง 



3.3 สําเนาทะเบียนบ้าน   

     3.4  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

3.5  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดํา  ขนาด 2 นิ้ว  จํานวน  1 รูป      ถ่าย

มาไม่เกิน  6  เดือน (นับถึงวันที่สมัคร) 

3.6 สําเนาปริญญาบัตรและใบคะแนนแสดงคุณสมบัติเฉพาะตามที่กําหนดไว้ 

3.7 สําเนาเอกสารการเปลี่ยนคํานําหน้าชื่อ  เปลี่ยนชื่อ  หรือเปลี่ยนนามสกุล   (ในกรณีมี

การเปลี่ยนแปลง) เช่น  สําเนาทะเบียนสมรส  สําเนา  หนังสือหย่า  สําหรับหญิงที่ทําการสมรสแล้ว เป็นต้น 

3.8 ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎหมาย ก.พ. ฉบับที่ 16  (พ.ศ. 2526)  

ซึ่งออกมาไม่เกิน  1  เดือน นับถึงวันที่ย่ืนใบสมัคร 

3.9 สําเนาใบทางทหาร (ส.ด.8 หรือ ส.ด.43) 

      3.10 หลักฐานแสดงประสบการณ์/การฝึกงาน (ถ้ามี) 

            3.11 ถ้ามีสําเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากกรณีที่มิได้จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย

ต่างประเทศที่ใช้ในการเรียนการสอน  (เพื่อประกอบการพิจารณา) 

 

การทดสอบภาษาอังกฤษ คะแนนขั้นต่ํา 

การทดสอบภาษาอังกฤษ 
คะแนนขั้นต่ํา 

ปริญญาเอก ปริญญาโท 

TOEIC 700 600 

TOEFL(PAPER) 550 510 

TOEFL(CBT) 213 180 

TOEFL(IBT) 79-80 64 

IELTS 6.5 5 

CU-TEP 75 60 

KU-EPT 65 55 

   

 

4. กําหนดวัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 

 ผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก  ขอและยื่นใบสมัครได้ที่สํานักงานเลขานุการ    อาคาร 9 ชั้น 3   

คณะวิศวกรรมศาสตร์   กําแพงแสน   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   วิทยาเขตกําแพงแสน     ตั้งแต่วันที่  5  กุมภาพันธ ์

2562 ถึง  27  กุมภาพันธ์ 2562   เวลา  09.00 – 16.00 น.   ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ หรือสอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติมได้ที่  โทร. 0 – 3428 – 1074     ต่อ  7006 

 

 

5. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 

ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ  จํานวน  200  บาท  ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้

เมื่อประกาศว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแล้ว 



 

6. การประกาศรายชื่อ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ในวันที่               

28 กุมภาพันธ์  2562  ทางบอร์ดประชาสัมพันธ์และเว็บไซด ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน 

http://eng.kps.ku.ac.th/     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   วิทยาเขตกําแพงแสน    

 

7. วิธีการสอบ 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์  กําแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กําหนดการสอบคัดเลือกโดย

การสอบสัมภาษณ์และเสนอผลงาน   ในวันที่ 6  มีนาคม 2562 เวลา  09.30  น.    ณ  ห้องประชุมสาขาวิชาวิศวกรรม

อุตสาหการ  อาคาร 9 ชัน้ 2  คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน 

 

8. ประกาศผลการสอบคัดเลือก 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์  กําแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จะประกาศผลการสอบ

คัดเลือกในวันที่  8  มีนาคม 2562 

 

 

                 ประกาศ   ณ  วันที่  5  กุมภาพันธ์ 2562 

 

 

                                      (รองศาสตราจารย์ ดร.เชาว์  อินทร์ประสิทธิ์) 

                                                                       คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  กําแพงแสน 

 
 

 

 

 


