
 
ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เรื่อง  รบัสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง อาจารย์ 
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส  สังกัดภาควิชาภาษาต่างประเทศ 

---------------- 

  ด้วย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน มีความประสงค์จะรับสมัคร
บุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส  สังกัดภาควิชา
ภาษาต่างประเทศ จ านวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 32,300 บาท ตามรายละเอียดดังนี้ 

1.   คุณสมบัติของผู้สมัคร 

  ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ ตามหมวด 1 บททั่วไป ข้อ 6 ประกาศสภามหาวิทยาลัย   
เกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 และเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ดังนี้ 
  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางด้านภาษาฝรั่งเศส ภาษาศาสตร์ฝรั่งเศส ฝรั่งเศสศึกษา 
วรรณคดีฝรั่งเศส การสอนภาษาฝรั่งเศส การแปลภาษาฝรั่งเศส การท่องเที่ยวฝรั่งเศส วัฒนธรรมฝรั่งเศส 
หรือสาขาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษาฝรั่งเศส 

2.   วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและย่ืนใบสมัครได้ตั้งแต่วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559 จนถึงวัน
พุธที่ 17 สิงหาคม 2559 ณ ส านักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ ห้อง 303 ชั้น 3 อาคารจุฬาภรณ์
พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ในวันและเวลาราชการ (รับสมัครงานเวลา 
09.00 – 11.30 น. และเวลา 13.00 – 16.00 น.) โทร. 0 2579 5566 – 8 ต่อ 4351 

3.   เอกสาร และหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร 
  3.1  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด าขนาด 1 1/2  x 2 นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ ครั้ง
เดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร) จ านวน 1 รูป 
  3.2  ปริญญาบัตรและใบรายงานคะแนน (Transcript) ทุกระดับการศึกษา หากส าเร็จ
การศึกษาในต่างประเทศต้องยื่นปริญญาบัตรและใบรายงานคะแนน(Transcript) ฉบับแปลเป็น
ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย ทั้งนี้ ฉบับจริงพร้อมส าเนา จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
  3.3  ส าเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ข้ันต่ า รายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้ 
           - TOEFL (Paper)   คะแนนขัน้ต่ า 550 
    - TOEFL (CBT)   คะแนนขั้นต่ า 213 
    - TOEFL (IBT)    คะแนนขั้นต่ า 79 – 80 
    - IELTS    คะแนนขั้นต่ า 6.5 
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    - CU-TEP   คะแนนขั้นต่ า 75 
    - KU-EPT   คะแนนขั้นต่ า 65 
    - TOEIC    คะแนนขั้นต่ า 700 
        กรณีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศท่ีใช้ภาษาอังกฤษใน
การเรียนการสอนไม่ต้องยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษ 
  3.4  ส าเนาเอกสารการเปลี่ยนค าน าหน้าชื่อ หรือเปลี่ยนชื่อ หรือเปลี่ยนนามสกุล (ในกรณีท่ีมี
การเปลี่ยน) เช่น ส าเนาทะเบียนสมรส ส าเนาหนังสือหย่า ส าหรับหญิงที่ท าการสมรสแล้ว เป็นต้น จ านวน
อย่างละ 1 ฉบับ 
  3.5  ส าเนาทะเบียนบ้าน สูติบัตร บัตรประชาชน และใบกองเกินทหาร จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
  3.6  ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยโรคที่มีลักษณะต้องห้าม
เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2549 ซึง่ออกให้ไม่เกิน 1 
เดือน จ านวน 1 ฉบับ  
  3.7  ให้ผู้รับรองซึ่งมิใช่ บิดา มารดา สามี ภรรยา พี่น้องร่วมบิดา มารดาเดียวกัน จ านวน 3 
ท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่รู้จักกับผู้สมัครเป็นอย่างดี กรอกค ารับรองลงในแบบฟอร์มเอกสารลับที่คณะกรรมการก าหนด 
ทั้งนีห้นึ่งในจ านวนผู้รับรองดังกล่าวต้องเป็นข้าราชการหรือพนักงานประจ า หรือหากรับราชการทหารหรือ
ต ารวจต้องมียศไม่ต่ ากว่าร้อยเอก (น ามายื่นภายหลังได้) 
  3.8  ประวัติย่อเป็นภาษาฝรั่งเศส จ านวน 1 ฉบับ ให้รายชือ่และที่อยู่ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ ที่
ติดต่อได้ของผู้รับรองจากท่ีท างานเดิมด้วย (ถ้ามี) 
 

4.   ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ วันพุธที่  24  สิงหาคม  2559  (เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป) ณ ห้องธุรการ
ภาควิชาภาษาต่างประเทศ ห้อง 301 ชั้น 3 อาคารคณะมนุษยศาสตร์ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
โทรศัพท์ 02 579 5566ต่อ 1302, 1321-22     

5.   สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์และสาธิตการสอน วันพุธที่ 7 กันยายน 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น.  
      ณ ห้อง 204 อาคารคณะมนุษยศาสตร์ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  
 

6.   ประกาศรายช่ือผู้สอบผ่านการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ สอบสาธิตการสอนและมีสิทธิ์เข้ารับ         
      การทดสอบทางด้านจิตวิทยา 

วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2559  (เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป) ณ ห้องธุรการภาควิชาภาษาต่างประเทศ ห้อง 
301 ชั้น 3 อาคารคณะมนุษยศาสตร์ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โทรศัพท์ 02 579 5566 ต่อ 
1302, 1321-22 ส่วนก าหนดการเข้ารับการทดสอบทางด้านจิตวิทยา คณะจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง 

 

7.   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์กับคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย       
สายวิชาการคณะมนุษยศาสตร์ 

 คณะจะประกาศให้ทราบในภายหลัง 

8.    ประกาศรายช่ือผู้สอบผ่านการสอบสัมภาษณ์ 
       คณะจะประกาศให้ทราบในภายหลัง 

9.    ประกาศรายช่ือผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือก  
       คณะจะประกาศให้ทราบภายหลังจากเรื่องผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ า  
       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) 
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10.  ค่าสมัครสอบคัดเลือก  คนละ 200 บาท 

11.  ค่าทดสอบทางด้านจิตวิทยา  คนละ 1,000 บาท (ส าหรับผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน สอบสัมภาษณ์และ 
       สอบสาธิตการสอน) 
 

   จึงประกาศมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

 
      ประกาศ  ณ  วันที่   13  กรกฎาคม  2559 

 
 
 

              (รองศาสตราจารย์ ดร. กนกพร  นุ่มทอง) 
             รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน 

              ปฏิบัติหน้าที่แทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


