
ประกาศคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย
สังกัดภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

ตามที่คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลงวันที่ ๙ มิถุนายน 
๒๕๕๗ เรื่องขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง อาจารย จํานวน 
๑ อัตรา สาขาภาษาอังกฤษ  สังกัดภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร โดยมีกําหนดการรับ
สมัครตั้งแตวันที่ ๙ มิถุนายน – ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗  นั้น

   บัดนี้ การรับสมัครไดสิ้นสุดแลว ปรากฏวาไมมีผูมาสมัครเขารับการคัดเลือก เพื่อเปนการเปด
โอกาสใหผูสนใจสมัครเขารับการคัดเลือกเพิ่มขึ้น จึงขอขยายเวลาการรับสมัคร

ฉะนั้นอาศัยอํานาจตามความในคําสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่ ๑๑/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓๐ 
กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่อง แตงตั้งคณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร จึงให

๑. ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง อาจารย 
ออกไปอีก ๑๕ วันทําการ ตั้งแตวันที่ ๓๐ มิถุนายน – ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ระหวางเวลา 
๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. เวนวันหยุดราชการ ดังนี้

๒. ตําแหนงที่จะบรรจุและแตงตั้ง 
๑.๑ ตําแหนง อาจารย  สาขาภาษาอังกฤษ  จํานวน ๑ อัตรา  อัตราคาจาง  ๓๒,๓๐๐  บาท

๓. คุณสมบัติทั่วไปของผูสมัคร
    ผู ส มั ค ร ต อ ง มี คุ ณส ม บั ติ ทั่ ว ไ ป อนุ โ ล ม ต า ม คว าม นั ย ข อ  ๖  แห งป ร ะก า ศส ภ า

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการบริหารบุคคลสําหรับพนักงาน 
พ.ศ.๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

๔. คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัคร
๑. เปนผูสําเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  การสอนภาษาอังกฤษ  

วรรณคดีภาษาอังกฤษ  ภาษาศาสตร  ภาษาศาสตรประยุกต  การสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ หรือ
สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

๒. มีผลการเรียนในระดับปริญญาตรีไมต่ํากวา ๒.๗๕  และระดับปริญญาโทไมต่ํากวา ๓.๕๐

๕. เอกสารและหลักฐานที่ตองนํามายื่นในการสมัคร
๔.๑ ใบสมัครสอบตามแบบฟอรมที่คณะกรรมการกําหนด



- ๒ -

๔.๒  รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก และไมใสแวนตาดําขนาด ๑  X ๒ นิ้ว ซึ่งถายไวครั้งเดียวกัน
ไมเกิน ๑ ป (นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป

๔.๓ สําเนาปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตร และใบคะแนนแสดงคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนง ทุกระดับการศึกษา อยางละ ๑ ชุด

๔.๔ สําเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากการทดสอบภาษาอังกฤษรายการใดรายการหนึ่ง
ตอไปนี้ 

TOEIC คะแนนขั้นต่ํา ๗๐๐ หรือ
TOEFL (Paper) คะแนนขั้นต่ํา ๕๕๐ หรือ
TOEFL (CBT)  คะแนนขั้นต่ํา ๒๑๓ หรือ
TOEFL (IBT)  คะแนนขั้นต่ํา ๗๙-๘๐ หรือ
- IELTS คะแนนขั้นต่ํา ๖.๕ หรือ
- CU-TEP คะแนนขั้นต่ํา ๗๕ หรือ
- KU – EPT คะแนนขั้นต่ํา ๖๕ หรือ
กรณีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยตางประเทศที่ใชภาษาอังกฤษใน

การเรียนการสอนไมตองยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
๔.๕ สํา เนาเอกสารการเปลี่ ยนคํานําหนาชื่อ  หรือเปลี่ยนชื่ อ หรือเปลี่ยนนามสกุล                             

(ในกรณีที่มีการเปลี่ยน) เชน สําเนาทะเบียนสมรส สําเนาหนังสือหยา สําหรับหญิงที่ทําการสมรสแลว เปนตน
๔.๖ เอกสารอื่น ซึ่งแสดงคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่กําหนดไวในรายละเอียดของ

ตําแหนงท่ีประกาศรับสมัครสอบ เชน เอกสารแสดงความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอร หนังสือรับรองการผาน
งาน สําเนาทะเบียนบานกรณีระบุภูมิลําเนาของผูสมัคร เปนตน 

๔.๗ สําเนาทะเบียนบาน สูติบัตร หรือบัตรประชาชน หรือใบกองเกินทหาร อยางใดอยางหนึ่ง
๔.๘ ใบรับรองแพทยแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามกฎ ก.พ.อ. วาดวยโรคที่มีลักษณะ

ตองหามเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙  ซึ่งออกให
ไมเกิน ๑ เดือน (นับถึงวันปดรับสมัคร)

๔.๙ ใหผูรับรอง ซึ่งมิใชบิดา มารดา สามี ภรรยา พี่นองรวมบิดา มารดาเดียวกัน จํานวน ๓ ทาน 
ซึ่งเปนผูที่รูจักกับผูสมัครเปนอยางดี กรอกคํารับรองลงในแบบฟอรมเอกสารลับที่คณะกรรมการกําหนด ทั้งนี้หนึ่งใน
จํานวนผูรับรองดังกลาวตองเปนขาราชการหรือพนักงานประจํา หรือหากรับราชการทหารหรือตํารวจตองมียศไมต่ํากวา
รอยเอก

๔.๑๐ ผูสมัครดําเนินการทดสอบทางดานจิตวิทยา และยื่นตอคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อ
ประกอบการพิจารณาในการรับสมัคร (สามารถรับการทดสอบไดที่ สถาบันกัลยาณราชนครินทร จ.นครปฐม หรือ 
ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)

๔.๑๑ แฟมสะสมงานหรือผลงานประกอบคุณสมบัติในดานวิชาการ หรือความสามารถดานอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวของ (ถามีใหนํามายื่นในวันสอบ)

๔.๑๒ ใบรับรองประสบการณการสอน ตัวจริง (ถามี)
๔.๑๓ สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จํานวน ๑ ฉบับ (ถามี)
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๔.๑๔ มีงานวิจัยและผลงานวิชาการที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร (ถามีจะไดรับการพิจารณาเปน
พิเศษ)

๔.๑๕ มีประสบการณหรือปฏิบัติงานในสาขาวิชาการหรือสาขาวิชาชีพหลังจากไดรับปริญญาเอก
มาแลวไมนอยกวา ๓ ป (ถามีจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ)

๖. กําหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผูประสงคจะสมัครใหดาวนโหลดใบสมัคร ไดที่ http://www.edu.kps.ku.ac.th/ และยื่นใบ

สมัคร พรอมหลักฐานตาง ๆ ที่สํานักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จังหวัดนครปฐม ตั้งแต วันที่  ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๕๗  ถึง  ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  ใน
วันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่หมายเลขโทรศัพท ๐-๓๔๓๕-๑๘๙๘

๗. คาธรรมเนียมการสมัคร
 ผูสมัครรับการคัดเลือกเสียคาธรรมเนียมสอบ จํานวน ๒๐๐ บาท คาธรรมเนียมจะไมจายคืนให 

เมื่อประกาศรายชื่อวาเปนผูมีสิทธิเขาสอบแลว

๘. วิธีการคัดเลือก
๗.๑ สาธิตการสอน
๗.๒ สอบสัมภาษณภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

๙. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก
ประกาศรายชื่ อผู มีสิทธิ์ เข า รับการคัดเลือกในวันที่  ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.  ๒๕๕๗                   

ณ  คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม และที่ 
http://www.edu.kps.ku.ac.th/

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วไป

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗

(รองศาสตราจารยบรรจบ  ภิรมยคํา)
คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
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ประกาศคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 

เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

สังกัดภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์





ตามที่คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่องขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน ๑ อัตรา สาขาภาษาอังกฤษ  สังกัดภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ โดยมีกำหนดการรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๙ มิถุนายน – ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗  นั้น

   
บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้มาสมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพิ่มขึ้น จึงขอขยายเวลาการรับสมัคร


ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ ๑๑/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ จึงให้

1. ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ออกไปอีก ๑๕ วันทำการ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มิถุนายน – ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ ดังนี้

2. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง 


๑.๑ ตำแหน่ง อาจารย์  สาขาภาษาอังกฤษ  จำนวน ๑ อัตรา  อัตราค่าจ้าง  ๓๒,๓๐๐  บาท

3. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

    ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปอนุโลมตามความนัยข้อ ๖ แห่งประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารบุคคลสำหรับพนักงาน พ.ศ.๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

4. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  การสอนภาษาอังกฤษ  วรรณคดีภาษาอังกฤษ  ภาษาศาสตร์  ภาษาศาสตร์ประยุกต์  การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. มีผลการเรียนในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า ๒.๗๕  และระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐

5. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในการสมัคร

๔.๑ ใบสมัครสอบตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการกำหนด

๔.๒  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำขนาด ๑ X ๒ นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ครั้งเดียวกันไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป

๔.๓ สำเนาปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตร และใบคะแนนแสดงคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ทุกระดับการศึกษา อย่างละ ๑ ชุด

๔.๔ สำเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากการทดสอบภาษาอังกฤษรายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้ 


TOEIC

คะแนนขั้นต่ำ ๗๐๐ หรือ



TOEFL (Paper)  คะแนนขั้นต่ำ ๕๕๐ หรือ


TOEFL (CBT)  
คะแนนขั้นต่ำ ๒๑๓ หรือ


TOEFL (IBT)  
คะแนนขั้นต่ำ ๗๙-๘๐ หรือ


- IELTS

คะแนนขั้นต่ำ ๖.๕ หรือ



- CU-TEP 
คะแนนขั้นต่ำ ๗๕ หรือ


- KU – EPT 
คะแนนขั้นต่ำ ๖๕ หรือ


กรณีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนไม่ต้องยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษ

๔.๕ สำเนาเอกสารการเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ หรือเปลี่ยนชื่อ หรือเปลี่ยนนามสกุล                             (ในกรณีที่มีการเปลี่ยน) เช่น สำเนาทะเบียนสมรส สำเนาหนังสือหย่า สำหรับหญิงที่ทำการสมรสแล้ว เป็นต้น

๔.๖ เอกสารอื่น ซึ่งแสดงคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียดของตำแหน่งที่ประกาศรับสมัครสอบ เช่น เอกสารแสดงความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ หนังสือรับรองการผ่านงาน สำเนาทะเบียนบ้านกรณีระบุภูมิลำเนาของผู้สมัคร เป็นต้น 

๔.๗ สำเนาทะเบียนบ้าน สูติบัตร หรือบัตรประชาชน หรือใบกองเกินทหาร อย่างใดอย่างหนึ่ง

๔.๘ ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยโรคที่มีลักษณะต้องห้ามเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙  ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

๔.๙ ให้ผู้รับรอง ซึ่งมิใช่บิดา มารดา สามี ภรรยา พี่น้องร่วมบิดา มารดาเดียวกัน จำนวน ๓ ท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่รู้จักกับผู้สมัครเป็นอย่างดี กรอกคำรับรองลงในแบบฟอร์มเอกสารลับที่คณะกรรมการกำหนด ทั้งนี้หนึ่งในจำนวนผู้รับรองดังกล่าวต้องเป็นข้าราชการหรือพนักงานประจำ หรือหากรับราชการทหารหรือตำรวจต้องมียศไม่ต่ำกว่าร้อยเอก

๔.๑๐ ผู้สมัครดำเนินการทดสอบทางด้านจิตวิทยา และยื่นต่อคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อประกอบการพิจารณาในการรับสมัคร (สามารถรับการทดสอบได้ที่ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จ.นครปฐม หรือ ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

๔.๑๑ แฟ้มสะสมงานหรือผลงานประกอบคุณสมบัติในด้านวิชาการ หรือความสามารถด้านอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามีให้นำมายื่นในวันสอบ)

๔.๑๒ ใบรับรองประสบการณ์การสอน ตัวจริง  (ถ้ามี)

๔.๑๓ สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จำนวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี)


๔.๑๔ มีงานวิจัยและผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ (ถ้ามีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

๔.๑๕ มีประสบการณ์หรือปฏิบัติงานในสาขาวิชาการหรือสาขาวิชาชีพหลังจากได้รับปริญญาเอกมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี (ถ้ามีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

6. กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ http://www.edu.kps.ku.ac.th/ และยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานต่าง ๆ ที่สำนักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่ วันที่  ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๕๗  ถึง  ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๔๓๕-๑๘๙๘ 

7. ค่าธรรมเนียมการสมัคร

 ผู้สมัครรับการคัดเลือกเสียค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน ๒๐๐ บาท ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ เมื่อประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบแล้ว

8. วิธีการคัดเลือก

๗.๑ สาธิตการสอน

๗.๒ สอบสัมภาษณ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ


9. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗                   ณ  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม และที่ http://www.edu.kps.ku.ac.th/

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วไป


ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗



(รองศาสตราจารย์บรรจบ  ภิรมย์คำ)

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

