
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
วิทยาเขตเฉลมิพระเกยีรต ิจังหวัดสกลนคร 

เรื่อง  รับสมคัรบคุคลเพือ่คัดเลือกเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 

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

ดวยมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประสงคจะรบัสมัครบุคคล เพ่ือคัดเลือก 

บรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง อาจารย ระดับปริญญาโท อัตราเงินเดือน 13,980 บาท ระดับปริญญาเอก อตัราเงินเดือน 

18,900 บาท จํานวน 24 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1. คุณสมบัติทั่วไปของผูสมัคร 

ตองเปนผูที่มีคุณสมบัติทั่วไป ตามหมวด 2 บททั่วไป ขอ 8 ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

เรื่อง ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน พ.ศ. 2543 ลงวันท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 

2. ตําแหนง และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  จํานวน 24 อัตรา 
ตามตารางรายละเอียดตําแหนงแนบทายประกาศนี้ 

3. เอกสารและหลกัฐานที่ตองนํามายื่นในการสมัครสอบ 
3.1 ใบสมัครซึ่งผูสมัครตองกรอกขอความ  และลงนามดวยลายมือของตนเอง  
 สามารถ Download ไดที่ http://occ.csc.ku.ac.th/~personal/UserFiles/fpngg.pdf

3.2  รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก และไมใสแวนตาดํา ขนาด 1 น้ิว ซึ่งถายไวไมเกนิ 1 ป (นับถึงวันท่ีสมัคร)  

จํานวน 1 รูป 
3.3 สําเนาปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร และใบคะแนนแสดงคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่กําหนดไว

ในรายละเอียดของแตละตําแหนง  ตามประกาศรับสมัครสอบ ตองไดรับอนุมัติปริญญากอนวันที่ยื่นใบสมัคร   

3.4 สําเนาเอกสารการเปลี่ยนคํานําหนาชื่อ หรือเปลี่ยนชื่อหรือเปลีย่นนามสกุล (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง) เชน  

สําเนาทะเบียนสมรส  สําเนา  หนังสือหยา  สําหรับหญิงที่ทําการสมรสแลว เปนตน 

3.5 สําเนาทะเบียนบาน  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  และใบกองเกินทหาร 

3.6 เอกสารอื่น ซึ่งแสดงคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงสําหรับตําแหนงตามที่กําหนดไวรายละเอียดของแตละตําแหนง

ตามประกาศรับสมัคร 

3.7 ใบรับรองแพทยแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 16 (พ.ศ.2526) ซึ่งออกไมเกิน 1 เดือน  

http://occ.csc.ku.ac.th/%7Epersonal/UserFiles/fpngg.pdf
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3.8 ใหผูรับรอง ซึ่งมิใชบิดา มารดา สามี ภรรยา พี่นองรวมบิดา มารดาเดียวกัน จํานวน 3 ทาน ซึ่งเปนผูรักจักกับ

ผูสมัครเปนอยางดี กรอกคํารับรองลงในแบบฟอรมท่ีกําหนด ทั้งน้ีหน่ึงในจํานวนผูรับรองดังกลาวตองเปน

ขาราชการ ตั้งแตระดับ 4 ขึ้นไป หรือหากรับราชการทหารหรือตํารวจตองมียศไมต่ํากวารอยเอก (พรอมสําเนา

บัตรประจําตัวผูรับรอง) 

สามารถ Download ไดที่ http://www.person.ku.ac.th/knows/form/n3.doc

3.9 คาธรรมเนียมสอบตําแหนงละ 100 บาท คาธรรมเนียมจะไมจายคืนใหเม่ือประกาศวาเปนผูมีสิทธิเขาสอบแลว 

หมายเหต ุ หลักฐาน 3.1 - 3.6 และ 3.9 ตองนํามายื่นในวันสมัคร  และเอกสาร ลําดับที่ 3.7 และ 3.8 นํามายื่นภายหลังได 

แตตองกอนเวลาเขาสอบคัดเลือก 

4. วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 

ผูประสงคจะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่หนวยประสานงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

หองเลขท่ี 002-003 อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน จตุจักร กรุงเทพฯ   โทร. 02-9428995 – 8 

หรือ ฝายทรัพยากรบุคคล  หองเลขที่ 1 - 109  อาคารบริหาร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วทิยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวดัสกลนคร 

โทร. 042-725000 ตอ 1400 – 4 หรือ 042-725017  สามารถดูรายละเอียดไดที่ www.csc.ku.ac.th หรือสงเอกสารมาท่ี 

ฝายทรัพยากรบคุคล  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (วงเล็บมุมซอง “สมัครงาน”  พรอมแนบ
จดหมายแบบตอบรับ) เลขท่ี 59 หมู 1 ตําบลเชียงเครือ อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000  ตั้งแตบัดนี้จนถึงวันที ่ 30 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2550 

5. การประกาศรายชื่อ 
จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารบัการคัดเลือก ในวันท่ี 27 ธันวาคม พ.ศ. 2550  

 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  17  ตุลาคม  พ.ศ.  2550 

 
 

(รองศาตราจารย ดร.พงษศักด์ิ  สุริยวนากุล) 
รองอธิการบดีวทิยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวดัสกลนคร 
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
 

http://www.person.ku.ac.th/knows/form/n3.doc
http://www.csc.ku.ac.th/


 
 

 
 

 
 

 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
รายละเอยีดแนบทายประกาศรบัสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วทิยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวดัสกลนคร 

ลงวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2550 

จํานวนอัตรา ตําแหนง/สังกัด คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
 

อาจารย   สังกัดคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

8 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร 1.  สําเร็จการศกึษาระดับปริญญาโทหรือเอก ทางดานวิศวกรรมไฟฟา  
สาขาไฟฟาสื่อสาร   สาขาอิเล็กทรอนิกส    สาขาคอมพิวเตอร หรือ 

สาขาควบคุมและการวัด 
2.  สอบสอนหรอืนําเสนอวิทยานพินธ และการสอบสัมภาษณ 
3.  ผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีเฉลีย่ไมต่ํากวา 2.50 และเปน 

สาขาเดยีวกันกับปริญญาโทหรือสาขาอื่นที่เกีย่วของ 

7 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต 1.  สําเร็จการศกึษาระดับปริญญาโทหรือเอก ทางดานวิศวกรรมเครือ่งกล  

สาขาวิศวกรรมยานยนต  สาขาควบคุม สาขากลศาสตร  หรือ 

สาขาปรับอากาศ 
2.  สอบสอนหรอืนําเสนอวิทยานพินธ และการสอบสัมภาษณ 
3.  ผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีเฉลีย่ไมต่ํากวา 2.50 และเปน 

สาขาเดยีวกันกับปริญญาโทหรือสาขาอื่นที่เกีย่วของ 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

หมายเหตุ : ผูมีประสบการณในดานการสอน อาจไดรับการพิจารณาเงินเดือนเพิ่มเปนกรณีพิเศษ ตามประสบการณ  

(โดยมีเอกสารรับรองโดยระบุระยะเวลาการปฏิบตังิานและภาระงาน ถามีงานสอนใหระบุรายวิชาที่สอน) 
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จํานวนอัตรา ตําแหนง/สังกัด คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

 อาจารย   สังกัดคณะศิลปศาสตรและวิทยาการจดัการ 

2 
 

สาขาวิชาการจัดการ 

 

1. สําเร็จการศกึษาระดับปริญญาโทหรือเอก  
ทางดานการจัดการสารสนเทศทางการจัดการ 

2.  สอบสอนหรอืนําเสนอวิทยานพินธ และการสอบสัมภาษณ 
3.  ผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีเฉลีย่ไมต่ํากวา 2.75 และเปน 

สาขาเดยีวกันกับปริญญาโทหรือสาขาอื่นที่เกีย่วของ 

1 
 

สาขาวิชาการตลาด 
 

1.  สําเร็จการศกึษาระดับปริญญาโทหรือเอก ทางดานการตลาด  

(เนนการสื่อสารการตลาด และการตลาดสนิคาเกษตร) 
2.  สอบสอนหรอืนําเสนอวิทยานพินธ และการสอบสัมภาษณ 
3.  ผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีเฉลีย่ไมต่ํากวา 2.75 และเปน 

สาขาเดยีวกันกับปริญญาโทหรือสาขาอื่นที่เกีย่วของ 

2 
 

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและทองเทีย่ว 

 

1. สําเร็จการศกึษาระดับปริญญาโทหรือเอก  
ทางดานการจัดการโรงแรมและทองเที่ยว (เนนการจัดการโรงแรม) 

2.  สอบสอนหรอืนําเสนอวิทยานพินธ และการสอบสัมภาษณ 
3.  ผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีเฉลีย่ไมต่ํากวา 2.75 และเปน 

สาขาเดยีวกันกับปริญญาโทหรือสาขาอื่นที่เกีย่วของ 

1 สาขาวิชาภาษาศาสตร 
 

1. สําเร็จการศกึษาระดับปริญญาโทหรือเอก  
ทางดานภาษาอังกฤษ (เนนการสอนแบบ Communicative Approach) 

2.  สอบสอนหรอืนําเสนอวิทยานพินธ และการสอบสัมภาษณ 
3.  ผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีเฉลีย่ไมต่ํากวา 2.75 และเปน 

สาขาเดยีวกันกับปริญญาโทหรือสาขาอื่นที่เกีย่วของ 

2 
 

สาขาวิชาสังคมศาสตร 
 

1. สําเร็จการศกึษาระดับปริญญาโทหรือเอก ทางดานรฐัศาสตร  
2.  สอบสอนหรอืนําเสนอวิทยานพินธ และการสอบสัมภาษณ 
3.  ผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีเฉลีย่ไมต่ํากวา 2.75 และเปน 

สาขาเดยีวกันกับปริญญาโทหรือสาขาอื่นที่เกีย่วของ 

1 
 

สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศกึษา 1. สําเร็จการศกึษาระดับปริญญาโทหรือเอก ทางดานการจัดการการกฬีา  
ดานวิทยาศาสตรการกีฬา และดานพลศกึษา 

2.  สอบสอนหรอืนําเสนอวิทยานพินธ และการสอบสัมภาษณ 
3.  ผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีเฉลีย่ไมต่ํากวา 2.75 และเปน 

สาขาเดยีวกันกับปริญญาโทหรือสาขาอื่นที่เกีย่วของ 

หมายเหตุ : ผูมีประสบการณในดานการสอน อาจไดรับการพิจารณาเงินเดือนเพิ่มเปนกรณีพิเศษ ตามประสบการณ  
(โดยมีเอกสารรับรองโดยระบุระยะเวลาการปฏิบตังิานและภาระงาน ถามีงานสอนใหระบุรายวิชาที่สอน) 
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