
 
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา  
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนกังานมหาวิทยาลัยเงินรายได วิทยาเขตศรีราชา 

 ตําแหนงชางเทคนิค จํานวน 1 อัตรา 
 
 

ดวยคณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุร ี      
มีความประสงคจะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล  เพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได วิทยาเขต   
ศรีราชา ตําแหนงชางเทคนิค จํานวน 1 อัตรา (คาจาง 13,950.- บาท/เดือน และคาปฏิบัติงานนอกเวลา
ทําการ) เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีในสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. ตองเปนผูท่ีมีคุณสมบัติถูกตองตามความในขอ 9 แหงประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย    
เงินรายได วิทยาเขตศรีราชา  พ.ศ. 2551 

คุณสมบัติผูสมัคร 

2.   ตองเปนผูท่ีมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  ดังนี้ 
2.1  ตําแหนงชางเทคนิค

จะตองเปนผูท่ีไดรับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชางไฟฟากําลัง 
  (ประจําหองปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา) จํานวน 1 อัตรา  

       3. ภาระงานท่ีจะมอบหมายใหปฏิบัติ (ตามแนบทายประกาศ และ อางอิงตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนงและขอตกลงงานของบุคลากรสายสนับสนุนและชวยวิชาการพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง       
ชางเทคนิค) 

ผูท่ีมีความประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือก สามารถติดตอขอ และยื่นใบสมัครไดท่ีสํานักงาน
เลขานุการ (งานบคุคล) อาคารวิศวกรรมศาสตรศรีราชา ม.เกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา อ.ศรีราชา      
จ.ชลบุรี 20230 หรือพิมพใบสมัครไดจาก 

วันเวลา  และสถานท่ีสมัคร 

http://www.src.ku.ac.th  ตั้งแตบัดนีจ้นถึงวันท่ี 7 ตุลาคม 
2559 และสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ีคุณอัญชลี โทรศัพท 038-354581-6 ตอ 2810 เวลา 
8.30-16.30 น. ทุกวันเวนวันหยุดราชการและจายคาใบสมัครไดท่ีคณะวศิวกรรมศาสตรศรรีาชา 

1. ใบสมัครสอบ ตามแบบฟอรมท่ีคณะกรรมการกําหนด  แนบทายเอกสารนี้ 

เอกสารและหลักฐานท่ีตองนํามาย่ืนในการสมัครสอบ 

2. รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก และไมใสแวนตาดํา ขนาด 11/
2 x 2 นิ้ว ซ่ึงถายไวครั้งเดียวกัน ไมเกิน 

1 ป (นับถึงวันท่ีปดรับสมัคร) จํานวน 3 รูป 

3. สําเนาปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตรและใบคะแนนแสดงคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามท่ี
กําหนดไวในรายละเอียดของแตละตําแหนงตามประกาศรับสมัคร 

4. สําเนาเอกสารการเปลี่ยนคํานําหนาชื่อ  หรือเปลี่ยนชื่อ  หรือเปลี่ยนนามสกุล  (ในกรณีท่ีมีการ
เปลี่ยน) เชน สําเนาทะเบียนสมรส  สําเนาหนังสือหยา  สําหรับหญิงท่ีทําการสมรสแลว เปนตน 

http://www.src.ku.ac.th/�


5. เอกสารอ่ืนซ่ึงแสดงคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามท่ีกําหนดไวในรายละเอียดของแตละ
ตําแหนงท่ีประกาศรับสมัครสอบ เชน เอกสารแสดงความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอร 
หนังสือรับรองการผานงาน สําเนาทะเบียนบานกรณีระบุภูมิลําเนาของผูสมัคร เปนตน  

6. สําเนาทะเบียนบาน สูติบัตร หรือบัตรประชาชน หรือใบกองเกินทหาร อยางใดอยางหนึ่ง 

7. ใบรับรองแพทยแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามกฎ ก.พ.อ. วาดวยโรคท่ีมีลักษณะตองหามเปน
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ลงวันท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ซ่ึงออกใหไม
เกิน 1 เดือน 

8. ใหผูรับรอง ซ่ึงมิใชบิดา มารดา สามี ภรรยา พ่ีนองรวมบิดา มารดา เดียวกัน จํานวน 3 ทาน ซ่ึงเปน
ผูท่ีรูจักกับผูสมัครเปนอยางดี กรอกคํารับรองลงในแบบฟอรมเอกสารลับท่ีคณะกรรมการกําหนด 
ท้ังนี้หนึ่งในจํานวนผูรับรองดังกลาวตองเปนขาราชการ หรือพนักงานประจํา หรือหากรับราชการ
ทหารหรือตํารวจตองมียศไมต่ํากวารอยเอก โดยตองแนบสําเนาบัตรผูรับรองมาดวย  

 

   คาธรรมเนียมคาสมัครสอบ จํานวน  200  บาท 

คาธรรมเนียมการสมัครสอบ 

คณะฯ จักดําเนินการสอบคัดเลือกโดยใชหลักเกณฑการสอบภาคปฏิบัติ หรือการสอบสัมภาษณ  ทัง้นี้จะแจง
รายละเอียดใหทราบในวันประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสอบคัดเลือกฯ ในวันท่ี 12 ตุลาคม 2559 ตอไป 

การสอบคัดเลือก 

 

 
 

                 ประกาศ  ณ  วันท่ี  9  กันยายน พ.ศ. 2559 
 
 

                     
                     (ผูชวยศาสตราจารยสุภัทรชัย ชมพันธุ) 

                                                    คณบดคีณะวศิวกรรมศาสตรศรรีาชา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ชางเทคนิค (ประจําภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา) 

หนาท่ีความรับผิดชอบ (Job Description) 
1. ควบคุมดูแล และตรวจซอมเครื่องมือและอุปกรณในหองปฏิบัติการ และหองวิจัยของภาควิชา

วิศวกรรมไฟฟาใหอยูในสภาพท่ีพรอมใชงาน  
2. ดูแล ควบคุม ตรวจซอมและบํารุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค เครื่องมือ อุปกรณตางๆ วัสดุและครุภัณฑ

อ่ืนในความรับผิดชอบ เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยและพรอมในการใชงาน  
3. สราง ผลิต ประกอบ ดัดแปลง เขียนหรือออกแบบ ติดตั้ง อุปกรณและงานดานระบบฟากําลัง ตางๆ 

ตามท่ีรับมอบหมาย 
4. เบิกจายเครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ ใหกับนิสิต อาจารย เพ่ือใชในการเรียนการสอน โครงงานนิสิต และ

งานวิจัย 
5. ใหคําแนะนํา ตอบปญหาและชวยเหลือแกนิสิตและอาจารยเก่ียวกับการใชเครื่องมืออุปกรณสําหรับวิชา

ปฏิบัติการ และโครงงาน อยางถูกวิธีและปลอดภัย 
6. กําหนดรายละเอียดการจัดซ้ือจัดจางเครื่องมือ วัสดุ ครุภัณฑเพ่ือใหเกิดความพรอมและตอบสนองตอ 

ความตองการในการปฏิบัติงาน 
7. จัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณเขาหองปฏิบัติการของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาซ่ึงใชเปนวัสดุฝกปฏิบัติการในรายวิชา

ปฏิบัติการของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา 
8. จัดทําครุภัณฑของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาใหอยางมีประสิทธิภาพและตรงกับปจจุบัน 
9. ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนักศึกษา เพ่ือถายทอดความรูความเขาใจ ในงานชางเทคนิค  
10. สนับสนุนการบริการวิชาการของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาท้ังในและนอกสถานท่ี 
11. งานอ่ืนๆท่ีไดรับมอบหมายท้ังจากผูบังคับบัญชาและอาจารยของภาควิชา 

 



ช ำระค่ำสมคัรสอบ………………บำท ใบส ำคญัเล่มท่ี…………………………….เลขท่ี…………….. 
ลงวนัท่ี………………………………………แลว้…………………………………………...เจำ้หนำ้ท่ี 
 

ใบสมัคร 
           เลขท่ี……….. 
 

สอบแข่งขัน หรือคดัเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวทิยาลยัเงนิรายได้  วทิยาเขตศรีราชา 

ต าแหน่ง………………………….………….. 
 
1. ช่ือ-นำมสกุล (นำย/นำง/นำงสำว)………………………………………………….…….. 

สัญชำติ………………………..ศำสนำ……………………………………………………. 
เลขบตัรประชำชน…………………………ออกใหณ้ อ ำเภอ/เขต……………….……….. 
จงัหวดั……………………………….. 

2. เกิดวนัท่ี……...เดือน…………………..พ.ศ…………….อำย…ุ……….ปี……………เดือน 
(นบัถึงวนัปิดรับสมคัรตอ้งไม่ต ่ำกวำ่ 18 ปีบริบูรณ์) 

3. ต ำบลท่ีเกิด………………………….อ ำเภอ/เขต…………………………..จงัหวดั…………………………. 
4. ท่ีอยูปั่จจุบนัเลขท่ี…………………หมู่…….ตรอก/ซอย………………..…………..ถนน……………….…. 

ต ำบล/แขวง………………………………อ ำเภอ/เขต……………………….จงัหวดั………..…………... 
โทรศพัท…์………………………….. 

5. ช่ือภรรยำ หรือสำมี……………………………………สัญชำติ……………………ศำสนำ…………………... 
อำชีพ…………………………………………………………. 

6. ช่ือบิดำ………………………………………………...สัญชำติ……………………ศำสนำ………………….. 
อำชีพ…………………………………………………………. 
ช่ือมำรดำ……………………………………………...สัญชำติ……………………ศำสนำ………………….. 
อำชีพ…………………………………………………………. 
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7. วฒิุกำรศึกษำตรงตำมต ำแหน่งท่ีสมคัรคือ…………………………………สำขำวิชำ………………………….. 

ไดรั้บอนุมติัผลกำรศึกษำแลว้ เม่ือวนัท่ี……….เดือน………….………..พ.ศ. ……(ไม่หลงัวนัปิดรับสมคัร) 
จำกสถำนศึกษำช่ือ………………………………………………….ตั้งอยูจ่งัหวดั…………………….……….. 
ไดค้ะแนนเฉล่ียสะสม…………..…..และไดแ้นบหลกัฐำนกำรส ำเร็จกำรศึกษำ พร้อมทั้งไดล้งช่ือรับรองส ำเนำ
ถูกตอ้งมำเพื่อประกอบกำรยืน่ใบสมคัรดว้ยแลว้ 

8. วฒิุกำรศึกษำสูงสุดท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บ คือ…………………………………สำขำ…………………………………. 
9. ควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษ……………………………………………………………………………………… 
10. รู้ภำษำต่ำงประเทศ ภำษำใด เพียงใด………………………………………………………………………. 
11. ขณะน้ีมีอำชีพอะไร ณ ท่ีใด……………………………………………………………………………….. 
12. ไดเ้คยท ำงำนอะไรมำบำ้งแลว้…………………………………………………………………………….. 
13. เคยรับรำชกำรเป็นขำ้รำชกำร………………………………………….ต ำแหน่ง…………………………… 

แผนก……………………………………กอง……………………………….กรม…………………………… 
กระทรวง……………………………….ลำออกจำกรำชกำรเพรำะ…………………………………………… 
เม่ือวนัท่ี…………………………………………………………………..ไดรั้บบ ำเหน็จ บ ำนำญ หรือเบ้ียหวดั 
จำกระทรวง……………………………………………………………….เป็นเงิน………………………บำท 
ขณะน้ีไดรั้บเบ้ียหวดั………………………………………..บ ำเหน็จบ ำนำญท่ี………………………………. 

14. ขำ้พเจำ้ขอสมคัรสอบแข่งขนั หรือคดัเลือกเขำ้เป็นพนกังำนมหำวิทยำลยัเงินรำยได ้วิทยำเขตศรีรำชำ และไดส่้ง 
ค่ำธรรมเนียมกำรสมคัรสอบ เป็นเงิน 200 บำท มำพร้อมใบสมคัรน้ีแลว้ 

15. ข้ ำพ เจ้ ำข อ รับ รอ งว่ ำข้ ำพ เจ้ ำ เป็ น ผู ้ มี คุ ณ ส มบั ติ ทั่ ว ไป ต ำม ค ว ำม ใน ข้อ  9  แ ห่ งป ระก ำศส ภ ำ
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ เร่ือง ขอ้บังคบัมหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคลส ำหรับ
พนกังำนมหำวิทยำลยัเงินรำยไดว้ิทยำเขตศรีรำชำ พ.ศ. 2551 และคุณสมบติัเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งท่ีสมคัรสอบ
ตรงตำมประกำศรับสมคัรและขอ้ควำมท่ีแจง้ไวใ้นใบสมคัรน้ีถูกตอ้งเป็นควำมจริงทุกประกำร หำกปรำกฏว่ำ
ขำ้พเจำ้มีคุณสมบติัดงักล่ำวไม่ตรงตำมประกำศรับสมคัร ใหถื้อว่ำขำ้พเจำ้เป็นผูข้ำดคุณสมบติัในกำรสมคัรสอบ
คร้ังน้ี 
 
 
     ลงลำยมือช่ือ…………………………………………….ผูส้มคัร 

            (……………………………………………) 

      วนัท่ี…..……เดือน………………………………..พ.ศ……….. 



ค ารับรอง 
 

สถำนท่ีเขียนค ำรับรอง……………………… 
                 วนัท่ี…………เดือน………………..พ.ศ……… 

 
ขำ้พเจำ้…………………………………………………ต ำแหน่ง…………………….……………

ระดบั……..………………………….สงักดัแผนก………………………..…กอง…………………………………
กรม……………………………………กระทรวง...…..…………………………………..…….สถำนท่ีติดต่อท่ี
บำ้นเลขท่ี…………………….หมู่ท่ี………ตรอก/ซอย……………………………ถนน……………………………
ต ำบล/แขวง…………………………อ ำเภอ/เขต………………………………….. จงัหวดั……………… 
โทรศพัทห์มำยเลข……….…………………… 
สถำนท่ีติดต่อท่ีท ำงำน………………………………………………..…………เลขท่ี……………หมู่ท่ี…………...
ตรอก/ซอย…………………………..ถนน……………………………ต ำบล/แขวง……………………………….. 
อ ำเภอ/เขต………………………………จงัหวดั………………………โทรศพัทห์มำยเลข……..………………..… 
ขอรับรองว่ำ นำย/นำง/นำงสำว……………………………………………..………..………..ผูส้มคัรสอบแข่งขนั
เขำ้เป็นพนกังำนมหำวิทยำลยัเงินรำยไดข้องวิทยำเขตศรีรำชำในต ำแหน่ง…………………………………….… 
ซ่ึงเก่ียวขอ้งเป็น……………………………………………………………………………ของขำ้พเจำ้ เป็นผูมี้ควำม
ประพฤติดี ไม่เคยมีช่ือเสียงในทำงเส่ือมเสียแต่ประกำรใด ทั้งน้ีขำ้พเจำ้ขอแจง้ขอ้มูลรำยละเอียดเก่ียวกบัผูส้มคัรดงัน้ี  
(โปรดกำเคร่ืองหมำย   ลงในช่องท่ีตอ้งกำรตอบ) 
1. ระดบัสติปัญญำ ควำมรู้ควำมสำมำรถ                   ดีมำก      ดีพอใช ้     ไม่อยูใ่นเกณฑท่ี์ดี   
2. ควำมเฉลียวฉลำดไหวพริบและเชำวน์ปัญญำ        ดีมำก      ดีพอใช ้     ไม่อยูใ่นเกณฑท่ี์ดี 
3. ควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ                    ดีมำก       ดีพอใช ้     ไม่อยูใ่นเกณฑท่ี์ดี 
4. อุปนิสัย      ร่ำเริงแจ่มใส     เงียบขรึม    หนกัแน่น    ใจนอ้ย 
5. บุคลิกลกัษณะ       แสดงออกโดยเปิดเผย    ค่อนขำ้งเกบ็ตวั  เกบ็ควำมรู้สึก 
6. มนุษยสมัพนัธ์      ดีมำก      ดีพอใช ้    ไม่อยูใ่นเกณฑท่ี์ดี 
7. ควำมเช่ือมัน่ในตนเองและควำมสำมำรถในกำรตดัสินใจ   ดีมำก      ดีพอใช ้     ไม่อยูใ่นเกณฑท่ี์ดี 
8. ควำมเป็นผูน้ ำ           ดีมำก       ดีพอใช ้     ไม่มีภำวะผูน้ ำ 
9. กำรมีควำมคิดริเร่ิมและสร้ำงสรรค ์         ดีมำก       ดีพอใช ้     ไม่อยูใ่นเกณฑท่ี์ดี  
10. สุขภำพร่ำงกำย           แขง็แรงสมบูรณ์           ค่อนขำ้งอ่อนแอ 
11. สุขภำพจิต             ดีมำก      ดีพอใช ้    ไม่อยูใ่นเกณฑท่ี์ดี 
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12. ควำมขยนัขนัแขง็มำนะอดทน           ดีมำก      ดีพอใช ้    ไม่อยูใ่นเกณฑท่ี์ดี 
13. ควำมรับผดิชอบต่อหนำ้ท่ี           ดีมำก      ดีพอใช ้    ไม่อยูใ่นเกณฑท่ี์ดี 
14. ควำมซ่ือสัตย ์            ดีมำก      ดีพอใช ้    ไม่อยูใ่นเกณฑท่ี์ดี 
15. กำรมีระเบียบวินยัและกำรตรงต่อเวลำ          ดีมำก      ดีพอใช ้    ไม่อยูใ่นเกณฑท่ี์ดี 
 
ทั้งน้ีขำ้พเจำ้ยนิดีใหม้หำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตศรีรำชำสอบถำมขอ้มูลอ่ืน ๆ  เพิ่มเติมไดต้ำมสถำนท่ีติดต่อ
ขำ้งตน้ 
 
 
 

    ( ลงช่ือ ) ……………………………………………………………..  
                 ( …………………………………………………………. ) 

    ต ำแหน่ง …………………………………………………………….. 
 
หมายเหตุ   
     เม่ือกรอกขอ้ควำมครบถว้นแลว้ กรุณำผนึกลงซองเอกสำรลบั ถึงคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสอบ 
     แนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำรผูใ้หค้  ำรับรองขำ้งตน้ จ ำนวน 1 ฉบบั     
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