
 
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกเพ่ือจ้างและแต่งต้ังบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 
----------------------------------------- 

 

 ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็น

พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จํานวน ๒ อัตรา สังกัดโครงการการศึกษานานาชาติ โรงเรียนสาธิตแห่ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
 

๑.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ ๘. ของประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

สําหรับพนักงานเงินรายได้ คณะศึกษาศาสตร์ เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน

เงนิรายได้  พ.ศ. ๒๕๔๘  ลงวันที่ ๕  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๘ 
  

๒.  คุณสมบัตเิฉพาะตําแหน่ง 
  

ลําดับ 
ช่ือ

ตําแหน่ง 
คุณสมบัตเิฉพาะตําแหน่ง 

จํานวน 
(อัตรา)

อัตราค่าจ้าง (บาท/เดอืน) 
 

๑ 
 

อาจารย์ 

 

 

วุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท  

- สาขาภาษาไทย/การสอนภาษาไทย     

- สาขาสังคมศกึษา/การสอนสังคมศึกษา  

   (ถา้มีประสบการณ์ความสามารถในการสอน  

   พระพุทธศาสนาจะพจิารณาเป็นพเิศษ)  

๑. ผู้มีความสามารถในการสอนและการใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน 

เขียน ได้ดีมาก โดยมีผลการทดสอบ

ภาษาอั งกฤษ  ( TOEFL)  ตาม เกณฑ์

กํ าหนด  มี อา ยุ ไม่ เ กิ น  ๒  ปี  นับถึ ง  

วันสมัครมาแสดงจะพิจารณาเป็นพเิศษ   

 

๑ 

๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรญิญาตรี (๔ ปี) ค่าจา้งเดือนละ ๒๘,๐๐๐ บาท 

ปรญิญาตรี (๕ ปี) ค่าจา้งเดือนละ ๓๐,๐๐๐ บาท 

ปรญิญาโท ค่าจา้งเดือนละ ๔๐,๐๐๐ บาท 
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ลําดับ 
ชื่อ

ตําแหน่ง 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 

จํานวน 
(อัตรา) 

อัตราค่าจ้าง (บาท/เดือน) 
  

 
 

๒. ผู้ มี ความสามารถในการสอนและ  

การใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสาร ฟัง 

พูด อ่าน เขียน ได้ดีโดยมีผลการทดสอบ

ภาษาอั งกฤษ  ( TOEFL)  ตาม เกณฑ์

กําหนดมีอายุไม่เกนิ ๒ ปี นับถึงวันสมัคร

มาแสดงจะพจิารณาเป็นพเิศษ    

  

๓. สํ า ห รั บ ผู้ ที่ ไ ม่ มี ผ ล ก า ร ท ด ส อ บ

ภาษาอังกฤษต้องมีความสามารถในการ

สอนและการใช้ภาษาอังกฤษในการ

สื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขยีน ไดพ้อใช้ 

 

 
ปรญิญาตรี (๔ ปี) ค่าจา้งเดือนละ ๒๓,๐๐๐ บาท 

ปรญิญาตรี (๕ ปี) ค่าจา้งเดือนละ ๒๕,๐๐๐ บาท 

ปรญิญาโท ค่าจา้งเดือนละ ๓๕,๐๐๐ บาท 

 

 

 

 

ปรญิญาตรี (๔ ปี) ค่าจา้งเดือนละ ๑๘,๐๐๐ บาท 

ปรญิญาตรี (๕ ปี) ค่าจา้งเดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท 

ปรญิญาโท ค่าจา้งเดือนละ ๓๐,๐๐๐ บาท 

 
 

๓.  วัน เวลา สถานที่รับสมัคร 
 ผู้ สมั ครติ ด ต่อขอ รับ ใบสมั คร  ห รือ  สามารถดาว น์ โหลด  “แบบฟอร์ ม ใบสมั คร”  จากเว็ บ ไซ ด์  

www.satitkasetip.kus.ku.ac.th และย่ืนใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร ห้องธุรการ อาคาร ๔  โครงการการศึกษา

นานาชาติ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไปจนถึงวันที่ 

๒๘ กุมภาพันธ ์๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. เวน้วันหยุดราชการ 
 

๔.  เอกสารและหลักฐานท่ีจะต้องนํามายื่นในการสมัครเข้ารับการคัดเลอืก 
 ๔.๑  ใบสมัครตามแบบที่คณะกรรมการกําหนด 

 ๔.๒  สําเนาใบปรญิญาบัตร หรือประกาศนียบัตร และใบคะแนนฉบับสมบูรณ ์(Transcript) 

 ๔.๓  สําเนาทะเบยีนบา้น  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หลักฐานทางทหาร (สําหรับเพศชาย)  

         และใบทะเบยีนสมรส (กรณเีพศหญงิที่สมรสแลว้) 

 ๔.๔  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดํา ขนาด ๑.๕ น้ิว X ๒ นิ้ว จํานวน ๑ รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน) 

 ๔.๕  ใบรับรองแพทยแ์สดงว่าไม่เป็นโรคต้องหา้มตามกฎ ก.พ.ฉบับท่ี ๑๖ (พ.ศ.๒๕๒๖) ซ่ึงออกให้  

                     ไม่เกนิ ๑ เดือน 

 ๔.๖  สําเนาเอกสารเปลี่ยนคํานําหน้าช่ือ หรือเปลี่ยนชื่อ หรือเปลี่ยนนามสกุล (ในกรณท่ีีมีการเปล่ียนแปลง)   

        เชน่ สําเนาทะเบยีนสมรส สําเนาหนังสือหยา่ สําหรับหญงิที่ทําการสมรสแล้ว เป็นตน้ 

 ๔.๗  ผู้รับรอง ซ่ึงมิใช ่บิดา มารดา สาม ีภรรยา พี่น้องรว่มบดิา มารดาเดียวกัน จํานวน ๓ ราย ซึ่งเป็นผูรู้จั้ก 

         กับผูส้มัครเป็นอยา่งดี ทั้งนี้หนึ่งในจํานวนผู้รับรองดังกล่าวตอ้งเป็นขา้ราชการ หรือพนักงานประจํา  

         ไมตํ่่ากว่าระดับ ๔ หรือหากรับราชการทหารหรือตํารวจต้องมียศไมตํ่่ากวา่ร้อยเอก หรือร้อยตํารวจเอก  

          พรอ้มแนบสําเนาบัตรประจําตัวมาดว้ยจํานวน ๑ ฉบับ 
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๕. ค่าธรรมเนยีมการสมัคร 
 ใหผู้้สมัครเสยีค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ตําแหน่งละ ๒๐๐ บาท ค่าธรรมเนียมสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให ้

เม่ือประกาศรายช่ือผูม้สีทิธ์ิสอบคัดเลือกแล้ว 
 

๖.  วิธีการคัดเลือก 
 โดยวธิีการสอบสัมภาษณ์ 
 

๗.  วัน เวลา และสถานที่คัดเลอืก 
 กําหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกจะแจ้งให้ทราบภายหลัง 

 

                            ประกาศ ณ วันที่  ๑๖  มกราคม   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 

                   (รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี  เล่ห์มงคล) 

                                                                                                          คณบดคีณะศึกษาศาสตร์ 


