
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
เรื่อง  รับสมคัรบคุคลเพือ่คัดเลือกเปนพนักงาน 

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

ดวยมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จงัหวัดสกลนคร  ประสงคจะรับสมัครบุคคล เพ่ือ

คัดเลือกบรรจุเปนพนักงาน สังกัด มก.ฉกส.ตําแหนงอาจารย ระดับปริญญาโท อัตราเงินเดอืน 13,305 บาท ระดับปริญญาเอก 

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท จํานวน 12 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

คุณสมบัติผูสมัคร 

1. ตองเปนผูที่มีคุณสมบัติทั่วไป ตามหมวด 2 บททั่วไป ขอ 8 ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

เรื่อง ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน พ.ศ. 2543 

2. ตองเปนผูทีม่ีคุณสมบัตเิฉพาะตําแหนง ดังนี ้

2.1 ตําแหนงอาจารย สังกัดคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร  จํานวน 12 อัตรา  

จะตองเปนผูสําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาโท/เอก   

- ทางดานวิศวกรรมไฟฟา สาขาไฟฟากําลัง อิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร  จํานวน 5 อัตรา 
หรือควบคุมและการวัด  

- ทางดานวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  วิศวกรรมยานยนต จํานวน 3 อัตรา 
 หรือควบคุม กลศาสตร พลังงานและปรับอากาศ การผลิต โลหะการ วัสดุวิศวกรรม  
- ทางดานวิศวกรรมโยธา สาขาบริหารงานกอสราง สาขาสํารวจ  จํานวน 1 อัตรา 
- ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร  จํานวน 1 อัตรา

ระบบและการจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร   
- ทางดานเคมี ทั้งนี้จะตองสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางสาขาเคมีอนิทรีย จํานวน 1 อัตรา 
 หรือสาขาอื่นทีเ่กีย่วของ 
- ทางดานฟสกิส ทัง้นี้จะตองสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางสาขาฟสกิส จํานวน 1 อัตรา 
 หรือสาขาอื่นทีเ่กีย่วของ 
 

หมายเหต ุ   : ผูมีประสบการณในดานการสอน อาจไดรับการพิจารณาเงินเดือนเพิ่มเปนกรณีพิเศษ ตามประสบการณ 
(โดยมีเอกสารรับรองโดยระบุระยะเวลาการปฏิบตังิานและภาระงาน ถามีงานสอนใหระบุรายวิชาที่สอน) 
ทั้งนี้ผูสมัครตําแหนงอาจารยประจําคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรจะตองมีผลการศกึษาในระดับปริญญาตร ี

ไมนอยกวา 2.50 และเปนสาขาเดียวกันกบัปริญญาโทหรือสาขาทีเ่กี่ยวของ 

  D:\งานบริหารงานบุคคล\การสรรหาบุคลากร\พนักงาน\ประกาศรับสมัคร\สาย ก\ประกาศรับสมัครพนักงาน(อาจารย5-49)11 อัตรา วว..doc5/10/2006 



คาธรรมเนียมสมัครสอบ 
ใหผูสมัครสอบเสียคาธรรมเนยีมสอบตําแหนงละ 100 บาท คาธรรมเนียมการสมัครจะไมจายคืนใหไมวากรณีใด ๆ 

เอกสารประกอบการสมัคร 
 1. ใบสมัคร พรอมติดรูปถาย(หนาตรงไมสวมหมวกและไมใสแวนดาํ)  ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป 
 2. สําเนาวุฒิการศึกษาทุกระดบั (Transcript) พรอมสําเนาปริญญาบัตรทุกระดับ 
 3. สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
 4. สําเนาใบสด 8 หรือ สด. 43  (กรณีเปนชาย) 
 5. คํารับรองจากขาราชการระดับ 4 จํานวน 3 ชุด (3 ทานพรอมสําเนาบัตรคนรบัรอง) 
 6. สําเนาใบเปลีย่นชื่อ-ชื่อสกลุ (ถามี) 
 7. ใบรับรองแพทย (ยื่นภายหลังไดรับการคัดเลือกแลว) 

วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 
ผูประสงคจะสมคัร ขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่หนวยประสานงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร หองเลขที่ 

002-003 อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน จตุจักร กรุงเทพฯโทร. 02-9428995 – 8 หรือ  

ฝายทรพัยากรบคุคล  หองเลขที่ 1-106  อาคารบริหาร  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  

โทร. 042-754088-107 ตอ 1401 - 1403 สามารถดูรายละเอียดไดที ่ www.csc.ku.ac.th สามารถดาวนโหลดใบสมคัรไดที ่
occ.csc.ku.ac.th/~personal สงเอกสารมาที่ฝายทรัพยากรบุคคล  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกยีรติ จังหวัด

สกลนคร  เลขที่ 59 หมู 1 ตําบลเชียงเครือ  อําเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  47000  ตั้งแตบัดนี้จนถึงวันที่ 31  ตุลาคม พ.ศ. 2549

 
ประกาศ  ณ  วันท่ี  5  ตุลาคม  พ.ศ.  2549 

 

 (รองศาตราจารย ดร.นิตยศรี  แสงเดือน) 
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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