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2.4 มีความรู ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ หรือภาษาอ่ืนๆ เปนอยางดี ในการสอนและ

วิจัย งานบริการวิชาการ และศิลปวฒันธรรม 

 

3.  เอกสารและหลักฐานที่จะตองนํามาย่ืนในการสมัครคัดเลือก 

3.1 รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก และไมใสแวนตาดํา ขนาด 1 ½ * 2 นิ้ว  ซึ่งถายไวคร้ังเดียวไม

เกิน 1 ป (นับถึงวันรับสมัคร)  จํานวน 3 รูป 

3.2 สําเนาปริญญาบัตร และใบคะแนนแสดงคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่กําหนดไวใน

รายละเอียดของแตละตําแหนง ตามประกาศรับสมัครสอบ (ปริญญาตรี โท และเอก) 

3.3 สําเนาผลการทดสอบสาษาอังกฤษจาก TOEIC TOEFL IELTS หรือ CU-TEP กรณีที่มิไดจบ

การศึกษาจากมหาวิทยาลัยตางประเทศที่ใชภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน 

3.4 สําเนาเอกสารการเปลี่ยนคํานําหนาชื่อ หรือเปลี่ยนนามสกุล (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง) 

เชน สําเนาทะเบียนสมรส สําเนาหนังสือหยา สําหรับหญิงที่ทําการสมรสแลว เปนตน 

3.5 เอกสารอ่ืนๆ ซึ่งแสดงคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่กําหนดไวในรายละเอียดของแตละ

ตําแหนงที่ประกาศรับสมัครสอบ เชน เอกสารแสดงความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอร หนังสือรับรองการผานงาน 

สําเนาทะเบียนบาน กรณีระบุภูมิละเนาของผูสมัคร เปนตน  

3.6 สําเนาทะเบียนบาน หรือสูติบัติ บัตรประจําตัวประชาชน และใบกองเกินทหารอยางใดอยาง

หนึ่ง 

3.7 ใบรับรองแพทยแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามกฎ ก.พ.อ. วาดวยโรคที่มีลักษณะตองหาม

เปนขาราชการ พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2549  ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน 

3.8 ใหผูรับรองซึ่งมิใช มารดา สามี ภรรยา พี่นองรวมบิดา มารดา เดียวกัน  จํานวน 3 ทาน ซึ่ง

เปนผูที่รูจักกับผูสมัครเปนอยางดี กรอกคํารับรองลงในแบบฟอรมเอกสารลับ ที่คณะกรรมการกําหนด ทั้งนี้หนึ่งในจํานวน

ผูรับรองดังกลาวตองเปนขาราชการ หรือ พนักงานประจํา หรือหากรับราชการทหาร หรือตํารวจตองมียศไมต่ํากวารอย

เอก 

 

4. ใหผูสมัครรับคัดเลือกเสียคาธรรมเนียมสอบตําแหนงละ 500 บาท คาธรรมเนียมจะไมจายคืนให

เม่ือประกาศรายชื่อวาเปนผูมีสิทธิเขาสอบแลว 

 

5. วิธีการคัดเลือก 

5.1 ผูสมัครรับคัดเลือกจะตองสาธิตการสอนใหคณาจารยประจําภาควิชาใหขอเสนอแนะ และ

สัมภาษณเบื้อตน เพื่อพิจารณากลั่นกรองผูมีคุณสมบัติเหมาะสมเสนอใหคณะกรรมการคัดเลือกพิจารณา 

5.2 ผูสมัครรับคัดเลือกดําเนินการทดสอบทางดานจิตวิทยา และยื่นตอคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อ

ประกอบการพิจารณาในการสอบสัมภาษณ 
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