
 

 

 

 

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์    ก าแพงแสน 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์    วิทยาเขตก าแพงแสน 

เรื่อง  ขยายระยะเวลารับสมคัรคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าปฏิบัตงิาน 

เป็นพนักงานมหาวทิยาลัยเงนิงบประมาณ  ต าแหน่ง อาจารย ์

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

  ตามท่ีคณะวิศวกรรมศาสตร์    ก าแพงแสน    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   วิทยาเขตก าแพงแสน          

ได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ต าแหน่ง อาจารย ์     

วุฒิปริญญาโท/เอก (ทดแทนอัตราเลขท่ี พ.1790) สังกัดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  

ก าแพงแสน   จ านวน  1  อัตรา ตามประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน  ลงวันท่ี 6 พฤษภาคม 2564             

ท้ังนีเ้นื่องจากยังมผีู้มาสมัครนอ้ย จึงขยายระยะเวลาในการรับสมัครดังรายละเอยีดการรับสมัคร  ดังนี้   

1.ต าแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง 

         ต าแหนง่  อาจารย์   วุฒิปริญญาโท/เอก จ านวน 1  อัตรา อัตราเงนิเดอืน  34,000  บาท 

 

   2.คุณสมบัติทั่วไปและคณุสมบัตเิฉพาะของผู้มสีทิธิส์มัครสอบ 

2.1 ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติ ท่ัวไปตามข้อ 6 ของประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์             

ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงาน พ.ศ.2553 ลงวันท่ี 13 ธันวาคม พ.ศ.2553 และประกาศคณะกรรมการ

บริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย         

กลุ่มสายวชิาการ  ประเภทคณาจารย์ประจ า  ลงวันท่ี 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2559   

2.2  ส าเร็จการศึกษาวุฒ ิปริญญาโท/เอก ทางสาขาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์  วิทยาการ

คอมพิวเตอร์  เทคโนโลยสีารสนเทศ  หรอืสาขาท่ีใกล้เคียง และตอ้งมีวุฒปิริญญาตรี 4 ปี ทางสาขาวิศวกรรม

คอมพิวเตอร์  วิทยาการคอมพวิเตอร์  เทคโนโลยสีารสนเทศ จากสถาบันการศึกษาที่ กพ.หรือสกอ.รับรอง 

2.3  หรือก าลังส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  ทางสาขาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์  วิทยาการ

คอมพิวเตอร์  เทคโนโลยสีารสนเทศ  หรอืสาขาท่ีใกล้เคียง จากสถาบันการศึกษาที่ กพ.หรือสกอ.รับรอง 

ส าหรับผู้ท่ีก าลังศกึษาปริญญาเอก ต้องแนบหลักฐาน ดังนี ้

 -หลักฐานการสอบวัดคุณสมบัติQE และสอบข้อเสนอหัวขอ้(Proposal) และคาดวา่จะจบ

การศึกษาภายใน 6 เดือน 

 -เอกสารแสดงเงื่อนไขการจบของสถาบันการศกึษา  และเงื่อนไขการจบจากแหล่งทุนท่ีได้รับ

(ถ้ามี) 

 -เอกสารตอบรับหรือการรอพิจารณาบทความ 

2.4  กรณมีีประสบการณ์ดา้นการสอน  การวิจัย และบริการวิชาการในรายวชิาท่ีเกี่ยวกับ 

ทางด้าน IoT  AI  Software Engineer  จะได้รับการพจิารณาเป็นกรณีพิเศษ 

2.5  ไมจ่ ากัดเพศ  

2.6  สามารถปฏบัิตงิานประจ าท่ีคณะวิศวกรรมศาสตร์  ก าแพงแสน มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วทิยาเขตก าแพงแสน  อ.ก าแพงแสน  จ.นครปฐม 

 



 

3. เอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามายื่นในการสมัคร 

 3.1 ใบสมัครซึ่งผู้สมัครต้องกรอกข้อความและลงนามด้วยลายมือของตนเอง ขอรับใบสมัคร

ได้ท่ีส านักงานเลขานุการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตก าแพงแสน 

 3.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด า  ขนาด 1 1/2 x 2 นิ้ว  ซึ่งถ่ายไว้คร้ัง

เดียวกันไม่เกิน  1 ป ี  (นับถึงวันท่ีสมัคร) จ านวน 3 รูป   

 3.3  ส าเนาปริญญาบัตรและใบคะแนนแสดงคุณสมบัตเิฉพาะตามท่ีก าหนดไว ้ 

ทุกระดับปริญญาท่ีได้ 

 3.4 ส าเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษกรณี ท่ีมิได้จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย

ตา่งประเทศท่ีใชใ้นการเรียนการสอน (จบจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศไม่ต้องยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษ) 

 

 คะแนนขั้นต่ า การทดสอบภาษาอังกฤษ ที่ใช้ประกอบการยื่นสมัคร 

การทดสอบภาษาอังกฤษ 
คะแนนขั้นต่ า 

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 ส าเนาเอกสารการเปลี่ยนค าน าหนา้ชื่อ  เปลี่ยนช่ือ  หรือเปลี่ยนนามสกุล 

(ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลง)  เช่น  ส าเนาทะเบียนสมรส  ส าเนา  หนังสือหยา่  ส าหรับหญิงท่ีท าการสมรสแลว้ เป็นต้น 

 3.6 เอกสารอื่น ซึ่งแสดงคุณสมบัตเิฉพาะส าหรับต าแหนง่ท่ีก าหนดไว้ในรายละเอยีดของแต่

ละต าแหนง่ท่ีประกาศรับสมัครสอบ  เชน่ เอกสารแสดงความรู้ความสามารถในการใชค้อมพิวเตอร์  หนังสอืรับรองการ

ผ่านงาน  ส าเนาทะเบียนบ้านกรณีระบุภูมลิ าเนาของผู้สมัคร เป็นต้น 

 3.7 ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือ ส าเนาสูจิบัตร   

 3.8 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   

 3.9  ใบกองเกินทหาร (สด.8 หรือ สด .43 )  

 3.10 ใบรับรองแพทยแ์สดงวา่ไมเ่ป็นโรคตอ้งหา้มตามกฎหมาย ก.พ.อ วา่ด้วยโรคที่มลีักษณะ

ตอ้งหา้มเป็นขา้ราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ 2549  ลงวันท่ี 4 ธันวาคม 2549 ซึ่งออกให้ไวไ้มเ่กิน 1 เดอืน 

นับถึงวันท่ีย่ืนใบสมัคร 

 3.11 ค ารับรองของผู้รับรองซึ่งไม่ใช่ บิดา  มารดา  สามี  ภรรยา  พี่น้องร่วมบิดามารดา

เดียวกัน จ านวน  3  ท่าน  ซึ่งเป็นผู้ รู้จักกับผู้สมัครเป็นอย่างดี  กรอกค ารับรองลงในแบบฟอร์มท่ีก าหนดไว ้                

ผู้รับรองดังกล่าวหนึ่งในสามต้องเป็นข้าราชการหรือพนักงานประจ า  หรือหากรับราชการทหารหรือต ารวจต้องมียศไม่

ต่ ากว่าร้อยเอก  โดยแนบส าเนาบัตรข้าราชการ/บัตรประชาชนพร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผู้รับรอง 

  3.12  ไมม่ปีระวัตทิางวินัย  กรณีตรวจสอบพบจะถูกตัดสิทธ์ิการสอบคัดเลอืก 

 



 

4. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 

ค่าธรรมเนยีมการสมัครสอบ  จ านวน  500  บาท  คา่ธรรมเนยีมการสมัครสอบ   จะไมจ่า่ยคืน

ให้เมื่อประกาศว่าเป็นผู้มสีิทธ์ิเข้าสอบแลว้ 

 

5. ก าหนดวนั  เวลา  และสถานที่รับสมคัร 

 ผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลอืก  ขอและยื่นใบสมัครได้ท่ีส านักงานเลขานุการ    อาคาร 9 ชัน้ 3   

คณะวิศวกรรมศาสตร์   ก าแพงแสน   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   วิทยาเขตก าแพงแสน    ตั้งแต่วันท่ี  1  มิถุนายน

2564  ถึง  15 กรกฎาคม 2564  เวลา  09.00 – 16.00 น.  ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ หรือสอบถามรายละเอียด

เพิ่มเตมิได้ท่ี  โทร. 0 – 3428 – 1074    ตอ่  7006 

 

6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ   

 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบการสอนและสอบสัมภาษณ์หลังจากผู้สมัครได้รับการ

ทดสอบทางด้านจิตวิทยา และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบ  ทางบอร์ดประชาสัมพันธ์และทางเว็บไซด์คณะฯ                                   

https://eng.kps.ku.ac.th/   ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์   ก าแพงแสน   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   วิทยาเขต

ก าแพงแสน     

 

7. กระบวนการคดัเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 

 วิธีการคดัเลือก 

   7.1  การสอบปฏบัิตกิารสอน โดยเตรียมเนื้อหาในสาขาวิชาที่สมัครในระดับอุดมศึกษา         

มาน าเสนอโดยใชเ้วลาประมาณ  20 นาที  

7.2  การสอบสัมภาษณ ์ จะประกาศรายช่ือผู้มีสทิธ์ิสอบสัมภาษณ ์ ทางบอร์ดประชาสัมพันธ์  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน และ ทางเว็บไซด ์   https://eng.kps.ku.ac.th/  (หลังจากผู้สมัครได้รับผลทดสอบทาง

จิตวทิยาแลว้) 

 7.3  ผู้สมัครท่ีมีสทิธ์ิเข้ารับการคัดเลอืกตอ้งเข้ารับการทดสอบทางด้านจิตวทิยาตามท่ี

มหาวทิยาลัยจัดทดสอบ  โดยจะแจ้งวันและเวลาให้ทราบหลังจากแจ้งช่ือผู้สมัครให้กับมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์  ทัง้นี้

ผู้สมัครรับผิดชอบค่าใชจ้่ายในการทดสอบเอง 

 

8.ประกาศผลการสอบคดัเลือก 

 เมื่อได้รับการอนุมัตจิากคณะกรรมการบริหารบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผ่าน

การตรวจสอบประวัตโิทษทางวินัยแล้ว 

 

                 ประกาศ    ณ  วันท่ี  1  มิถุนายน  2564 

 

   

           (รองศาสตราจารย์ ดร.เชาว ์ อนิทร์ประสิทธ์ิ) 

                                                                        คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์  ก าแพงแสน 

https://eng.kps.ku.ac.th/
https://eng.kps.ku.ac.th/

