
 

 

 

 

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์    กําแพงแสน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    วิทยาเขตกําแพงแสน 

เรื่อง  ขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าปฏิบัติงาน 

เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ  ตําแหน่ง อาจารย์ 

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

  ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์    กําแพงแสน    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   วิทยาเขตกําแพงแสน          

ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกบรรจุเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตําแหน่ง อาจารย ์ 

วุฒิปริญญาโท / เอก  สังกัดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์   กําแพงแสน    จํานวน                   

2   อัตรา  ตามประกาศลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2562  และประกาศลงวันที่ 27  สิงหาคม 2562 รายละเอียดทราบแล้ว

นัน้ เนื่องจากยังไม่มีผู้มาสมัคร ดังนั้นจึงขอขยายระยะการรับสมัคร  ดังนี้   

1.ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง 

        1. ตําแหน่ง  อาจารย์   วุฒิปริญญาโท/เอก จํานวน 2  อัตรา อัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ 

   2.คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ 

2.1 ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติท่ัวไปตามข้อ 6 ของประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์             

ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน พ.ศ.2553 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2553 และประกาศคณะกรรมการ

บริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย         

กลุ่มสายวิชาการ  ประเภทคณาจารย์ประจํา    ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2559   

2.2  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  ทางด้าน 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์หรือ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง  หรือมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นกรณีพิเศษ 

2.3 กรณี หากผู้สมัครเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโท  จะต้องกําลังศึกษาในระดับปริญญาเอก

ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ วิศวกรรมไฟฟ้า  วิศวกรรมโทรคมนาคม  หรือสาขาอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง   

2.4  ไม่จํากัดเพศ  

2.5  สามารถปฏิ บัติงานประจําที่คณะวิศวกรรมศาสตร์   กําแพงแสน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน  อ.กําแพงแสน  จ.นครปฐม 

 

3. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนํามายื่นในการสมัคร 

 3.1 ใบสมัครซึ่งผู้สมัครต้องกรอกข้อความและลงนามด้วยลายมือของตนเอง ขอรับใบสมัคร

ได้ที่สํานักงานเลขานุการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกําแพงแสน 

 3.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดํา  ขนาด 1 1/2 x 2 นิ้ว  ซึ่งถ่ายไว้คร้ัง

เดียวกันไม่เกิน  1 ปี   (นับถึงวันที่สมัคร) จํานวน 3 รูป   

 3.3  สําเนาปริญญาบัตรและใบคะแนนแสดงคุณสมบัติเฉพาะตามที่กําหนดไว ้ 

ทุกระดับปริญญาที่ได้ 



 3.4 สําเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษกรณีที่มิได้จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย

ต่างประเทศที่ใช้ในการเรียนการสอน (จบจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศไม่ต้องยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษ) 

 

 คะแนนขั้นต่ํา การทดสอบภาษาอังกฤษ ที่ใช้ประกอบการยื่นสมัคร 

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 

   

  

3.5 สําเนาเอกสารการเปลี่ยนคํานําหน้าชื่อ  เปลี่ยนชื่อ  หรือเปลี่ยนนามสกุล 

(ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลง)  เชน่  สําเนาทะเบียนสมรส  สําเนา  หนังสือหย่า  สําหรับหญิงที่ทําการสมรสแล้ว เป็นต้น 

 3.6 เอกสารอ่ืน ซึ่งแสดงคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่กําหนดไว้ในรายละเอียดของแต่

ละตําแหน่งที่ประกาศรับสมัครสอบ  เช่น เอกสารแสดงความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์  หนังสือรับรองการ

ผ่านงาน  สําเนาทะเบยีนบา้นกรณีระบุภูมิลําเนาของผู้สมัคร เป็นต้น 

 3.7 สําเนาทะเบียนบ้าน หรือ สําเนาสูจิบัตร   

 3.8 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน   

 3.9  ใบกองเกินทหาร (สด.8 หรือ สด .43 )  

 3.10 ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎหมาย ก.พ.อ ว่าด้วยโรคที่มีลักษณะ

ต้องห้ามเป็นข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศกึษา พ.ศ 2549  ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2549 ซึ่งออกให้ไว้ไม่เกิน 1 เดือน 

นับถึงวันที่ย่ืนใบสมัคร 

 3.11 คํารับรองของผู้รับรองซึ่งไม่ใช่ บิดา  มารดา  สามี  ภรรยา  พี่น้องร่วมบิดามารดา

เดียวกัน จํานวน  3  ท่าน  ซึ่งเป็นผู้ รู้จักกับผู้สมัครเป็นอย่างดี  กรอกคํารับรองลงในแบบฟอร์มที่ กําหนดไว ้                

ผู้รับรองดังกล่าวหนึ่งในสามต้องเป็นข้าราชการหรือพนักงานประจํา  หรือหากรับราชการทหารหรือตํารวจต้องมียศไม่

ต่ํากว่าร้อยเอก  โดยแนบสําเนาบัตรข้าราชการ/บัตรประชาชนพร้อมรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูรั้บรอง 

  3.12  ไม่มีประวัติทางวินัย  กรณีตรวจสอบพบจะถูกตัดสิทธิ์การสอบคัดเลือก 

 

4. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 

ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ  จํานวน  500  บาท  ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ   จะไม่จ่ายคืน

ให้เมื่อประกาศว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแล้ว 

 

 

5. กําหนดวัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 

 ผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก  ขอและยื่นใบสมัครได้ที่สํานักงานเลขานุการ    อาคาร 9 ชั้น 3   

คณะวิศวกรรมศาสตร์   กําแพงแสน   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   วิทยาเขตกําแพงแสน    ตั้งแต่วันที่                     



2  ตุลาคม 2562 ถึง 31  ตุลาคม 2562 เวลา  09.00 – 16.00 น.  ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ หรือสอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติมได้ที่  โทร. 0 – 3435-1897    ต่อ  7006 

 

6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ   

 การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบการสอนและสอบสัมภาษณ์หลังจากผู้สมัครได้รับการ

ทดสอบทางด้านจิตวิทยา และจะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบ  ทางบอร์ดประชาสัมพันธ์และทางเว็บไซด์คณะฯ                     

http://eng.kps.ku.ac.th/   ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์   กําแพงแสน   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   วิทยาเขตกําแพงแสน     

 

7. กระบวนการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 

 วิธีการคัดเลือก 

   6.1  การสอบปฏิบัติการสอน โดยเตรียมเนื้อหาในสาขาวิชาที่สมัครในระดับอุดมศึกษา         

มานําเสนอโดยใช้เวลาประมาณ  20 นาที  

6.2  การสอบสัมภาษณ์  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  ทางบอร์ดประชาสัมพันธ ์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน และ ทางเว็บไซด ์   http://eng.kps.ku.ac.th/  (หลังจากผู้สมัครได้รับผลทดสอบทาง

จิตวิทยาแล้ว) 

 6.3  ผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกต้องเข้ารับการทดสอบทางด้านจิตวิทยาตามที่

มหาวิทยาลัยจัดทดสอบ  โดยจะแจ้งวันและเวลาให้ทราบหลังจากแจง้ช่ือผู้สมัครให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ทั้งนี้

ผู้สมัครรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการทดสอบเอง 

 

8.ประกาศผลการสอบคัดเลือก 

 เมื่อได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารบุคคลประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผ่าน

การตรวจสอบประวัติโทษทางวินัยแล้ว 

 

 

                   ประกาศ    ณ  วันที่  2 ตุลาคม  2562 

 

   

           (รองศาสตราจารย์ ดร.เชาว์  อินทร์ประสิทธิ์) 

                                                                       คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  กําแพงแสน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


