ประกาศคณะศึกษาศาสตร์
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
----------------------------------------ด้ว ยคณะศึ กษาศาสตร์ มหาวิท ยาลั ยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์รับ สมัครบุ คคลเพื่อ คัด เลื อ กเข้ าเป็ น
พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย เงิ น รายได้ จํ า นวน ๒ อั ต รา สั ง กั ด โครงการการศึ ก ษานานาชาติ โรงเรี ย นสาธิ ต แห่ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ ๘. ของประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
สําหรับพนักงานเงินรายได้ คณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน
เงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๘
๒. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
ลําดับ
๑

ชื่อ
ตําแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

อาจารย์ วุฒปิ ริญญาตรีหรือปริญญาโท
- สาขาภาษาไทย/การสอนภาษาไทย
- สาขาสังคมศึกษา/การสอนสังคมศึกษา

จํานวน
(อัตรา)

อัตราค่าจ้าง (บาท/เดือน)

๑
๑

(ถ้ามีประสบการณ์ความสามารถในการสอน
พระพุทธศาสนาจะพิจารณาเป็นพิเศษ)

๑. ผู้มีความสามารถในการสอนและการใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน
เขี ย น ได้ ดี ม าก โดยมี ผ ลการทดสอบ
ภาษาอั งกฤษ (TOEFL) ต ามเ กณฑ์
กํ า หนด มี อายุ ไ ม่ เ กิ น ๒ ปี นั บ ถึ ง
วันสมัครมาแสดงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ปริญญาตรี (๔ ปี) ค่าจ้างเดือนละ ๒๘,๐๐๐ บาท
ปริญญาตรี (๕ ปี) ค่าจ้างเดือนละ ๓๐,๐๐๐ บาท
ปริญญาโท ค่าจ้างเดือนละ ๔๐,๐๐๐ บาท
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ลําดับ

ชื่อ
ตําแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

จํานวน
(อัตรา)

อัตราค่าจ้าง (บาท/เดือน)

๒. ผู้ มี ค วามสามารถในการสอนและ
การใช้ ภ าษาอั งกฤษในการสื่ อ สาร ฟั ง
พูด อ่าน เขียน ได้ดีโดยมีผลการทดสอบ
ภาษาอั งกฤษ (TOEFL) ต ามเ กณฑ์
กําหนดมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันสมัคร
มาแสดงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ปริญญาตรี (๔ ปี) ค่าจ้างเดือนละ ๒๓,๐๐๐ บาท
ปริญญาตรี (๕ ปี) ค่าจ้างเดือนละ ๒๕,๐๐๐ บาท
ปริญญาโท ค่าจ้างเดือนละ ๓๕,๐๐๐ บาท

๓. สํ า ห รั บ ผู้ ที่ ไ ม่ มี ผ ล ก า ร ท ด ส อ บ
ภาษาอังกฤษต้องมีความสามารถในการ
สอนและการใช้ ภ าษาอั ง กฤษในการ
สื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้พอใช้

ปริญญาตรี (๔ ปี) ค่าจ้างเดือนละ ๑๘,๐๐๐ บาท
ปริญญาตรี (๕ ปี) ค่าจ้างเดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท
ปริญญาโท ค่าจ้างเดือนละ ๓๐,๐๐๐ บาท

๓. วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ผู้ ส มั ค รติ ด ต่อขอรั บ ใบสมั ค ร หรื อ สามารถดาวน์ โหลด “แบบฟอร์ มใบสมั คร” จากเว็ บ ไซด์
www.satitkasetip.kus.ku.ac.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร ห้องธุรการ อาคาร ๔ โครงการการศึกษา
นานาชาติ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ
๔. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนํามายื่นในการสมัครเข้ารับการคัดเลือก
๔.๑ ใบสมัครตามแบบที่คณะกรรมการกําหนด
๔.๒ สําเนาใบปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตร และใบคะแนนฉบับสมบูรณ์ (Transcript)
๔.๓ สําเนาทะเบียนบ้าน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หลักฐานทางทหาร (สําหรับเพศชาย)
และใบทะเบียนสมรส (กรณีเพศหญิงที่สมรสแล้ว)
๔.๔ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดํา ขนาด ๑.๕ นิว้ X ๒ นิ้ว จํานวน ๑ รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)
๔.๕ ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ.ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ.๒๕๒๖) ซึ่งออกให้
ไม่เกิน ๑ เดือน
๔.๖ สําเนาเอกสารเปลี่ยนคํานําหน้าชื่อ หรือเปลี่ยนชื่อ หรือเปลี่ยนนามสกุล (ในกรณีท่มี ีการเปลี่ยนแปลง)
เช่น สําเนาทะเบียนสมรส สําเนาหนังสือหย่า สําหรับหญิงที่ทําการสมรสแล้ว เป็นต้น
๔.๗ ผู้รับรอง ซึ่งมิใช่ บิดา มารดา สามี ภรรยา พี่น้องร่วมบิดา มารดาเดียวกัน จํานวน ๓ ราย ซึ่งเป็นผู้รู้จัก
กับผู้สมัครเป็นอย่างดี ทั้งนี้หนึ่งในจํานวนผู้รับรองดังกล่าวต้องเป็นข้าราชการ หรือพนักงานประจํา
ไม่ต่ํากว่าระดับ ๔ หรือหากรับราชการทหารหรือตํารวจต้องมียศไม่ต่ํากว่าร้อยเอก หรือร้อยตํารวจเอก
พร้อมแนบสําเนาบัตรประจําตัวมาด้วยจํานวน ๑ ฉบับ
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๕. ค่าธรรมเนียมการสมัคร
ให้ผู้สมัครเสียค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ตําแหน่งละ ๒๐๐ บาท ค่าธรรมเนียมสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้
เมื่อประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกแล้ว
๖. วิธีการคัดเลือก
โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
๗. วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
กําหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

