
ข่าวประชาสัมพันธ์  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

 
 

 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มก. บางเขน  เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าท างานในต าแหน่ง ดังนี้ 
 

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา (พนง.เงินรายได้) อาจารย์วิศวกรรมเคร่ืองกล 1 อัตรา (พนง.มหาวิทยาลัย) 

 สังกัดหน่วยการเจ้าหน้าที ่งานบริหารและทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานเลขานุการ อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,000 บาท  

 รับผิดชอบงาน ด้านธุรการ วันลาบุคลากร บันทึกข้อมลู        
และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 คุณสมบัติ  
- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี  วุฒิ ปวส. ด้านพาณิชยกรรม/ 
บริหารธรุกิจ  
- ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office และโปรแกรมอื่นๆ 
ได้อย่างเหมาะสมกับต าแหน่ง 
- มีความรู้ความสามารถในการติดต่อประสานงานไดเ้ป็นอย่างดี        
และหากมีประสบการณ์ที่เกีย่วข้องในงานด้านบริหารบุคคล             
จะไดร้ับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
 หมดเขตรับสมัคร 31 ตุลาคม 2560 

 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล  
 คุณสมบัติ  
- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี   
- วุฒิ ป.เอก สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
- หากมีความรู้ความสามารถทางดา้นวิศวกรรมปรับอากาศ             
จะไดร้ับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
 หมดเขตรับสมัคร 1 พฤศจิกายน 2560 

 

อาจารย์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา (พนง.มหาวิทยาลัย) อาจารย์วิศวกรรมทรัพยากรน ้า 1 อัตรา (พนง.มหาวิทยาลัย) 

 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 คุณสมบัติ  
- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี   
- วุฒิ ป.เอก สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือสาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร ์มีความรู้พื้นฐาน ป.ตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
- หากมีประสบการณ์การสอนรายวิชาในสาขาวิชาวิศวกรรม 
ซอฟต์แวร์ หรือมีประสบการณ์การท างานในอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
 หมดเขตรับสมัคร 24 พฤศจิกายน 2560 

 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน ้า 
 คุณสมบัติ  
- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี   
- วุฒิ ป.เอก สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ า วิศวกรรมโยธา   
วิศวกรรมชลประทาน หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง  
- หากมีความเชี่ยวชาญดา้นชลศาสตร์ จะได้รับการพิจารณา      
เป็นพิเศษ 
 หมดเขตรับสมัคร 29 ธันวาคม 2560 

 

สนใจ สามารถดาวน์โหลดใบสมคัร ได้ที่เว็บไซต์ www.eng.ku.ac.th (การรับสมัครงาน) กรอกและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ได้ 2 วิธี 
1. สมัครด้วยตนเองท่ีหน่วยการเจ้าหน้าที ่ส านักงานเลขานุการ ช้ัน 2 อาคารชูชาติ ก าภู คณะวิศวกรรมศาสตร์  
    ในวันท าการ เวลา 09.00-16.30 น.  รายละเอียดสอบถามเพ่ิมเติม ท่ี โทร. 0 2797 0999 ต่อ 1154 
2. สมัครทางอินเทอร์เน็ต โดยส่งใบสมัครงาน หลักฐานการสมัครงานโดยลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง พร้อมแบบการช าระเงิน PAY IN 

ของคณะวิศวกรรมศาสตร ์มาที่ jeeranan.n@ku.th หรือส่งผ่าน Fax ทีเ่ลขหมาย 0 2579 2775 
 

 
 
 
 
 

 

คณะวิศวฯ รับสมัคร ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา / อาจารย์ 4 อัตรา 

ข้อความอักษรวิ่ง 
 

คณะวิศวฯ รับสมัคร ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา / อาจารย์ 4 อัตรา  
รายละเอียด โทร. 0 2797 0999 ต่อ 1154 เว็บไซต์ www.eng.ku.ac.th 



 
บันทึกข้อความ 

ส่วนงาน   คณะวิศวกรรมศาสตร์  โทร. 0 2797 0999  ภายใน 671148 
ที ่ศธ 0513.10801/ วันท่ี          ตุลาคม  2560               
เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวทางปฏิทิน มก. และอักษรวิ่ง 
  

เรียน  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ มก.  
 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์  มีความประสงค์ที่จะประชาสัมพันธ์ข่าวการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล  
เพ่ือสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ต้าแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร จ้านวน 1 อัตรา      
และพนักงานมหาวิทยาลัย ต้าแหน่งอาจารย์ จ้านวน 4 อัตรา ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้  
 

 จึงเรียนเพ่ือมาโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ลงข่าวปฏิทิน มก. และอักษรวิ่งของมหาวิทยาลัย  
รวมทั้งสื่อต่าง ๆ ให้คณะด้วย จะขอบคุณยิ่ง 
 
   

                     
                                        (นางสาวชุติมา เทพเฉลิม) 

                                                                 หัวหนา้ส านักงานเลขานุการ                                                        
                                                                                 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
บันทึกข้อความ 

ส่วนงาน   คณะวิศวกรรมศาสตร์  โทร. 0 2797 0999  ภายใน 671148 
ที ่ศธ 0513.10801/ วันท่ี          ตุลาคม  2560               
เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวทางปฏิทิน มก. และอักษรวิ่ง 
  

เรียน  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ มก.  
 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์  มีความประสงค์ท่ีจะประชาสัมพันธ์ข่าวการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล  
เพ่ือสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ต้าแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร จ้านวน 1 อัตรา                    
และพนักงานมหาวิทยาลัย ต้าแหน่งอาจารย์ จ้านวน 4 อัตรา ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้  
 

 จึงเรียนเพ่ือมาโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ลงข่าวปฏิทิน มก. และอักษรวิ่งของมหาวิทยาลัย  
รวมทั้งสื่อต่าง ๆ ให้คณะด้วย จะขอบคุณยิ่ง 
 
   

                     
                                        (นางสาวชุติมา เทพเฉลิม) 

                                                                 หัวหนา้ส านักงานเลขานุการ                                                        
                                                                                 

 
 

 

ส้าเนา 
หน่วยสารสนเทศฯ – คณะวิศวฯ 


