ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่ง อาจารย์
สังกัดภาควิชาภาษาไทย
---------------ด้วย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน มีความประสงค์จะรับ
สมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย สังกัดภาควิชา
ภาษาไทยจานวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือนวุฒิปริญญาเอก 32,300 บาท อัตราเงินเดือนวุฒิปริญญาโท
๒๖,๐๑๐ บาท ตามรายละเอียดดังนี้
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
ผู้ ส มัค รต้อ งเป็ น ผู้ มี คุ ณสมบัติ ตามหมวด 1 บททั่ว ไป ข้ อ 6 ประกาศสภามหาวิท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ เรื่ อง ข้อ บั ง คับ มหาวิ ท ยาลั ยเกษตรศาสตร์ว่ า ด้ว ยการบริห ารงานบุค คลส าหรับ พนัก งาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 และเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ดังนี้
- ส าเร็ จ การศึ กษาระดั บ ปริ ญญาโท หรื อ ก าลั งศึ ก ษาปริ ญ ญาเอก ภาษาวิ ช าภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาศาสตร์ สาขาวิชาจารึกภาษาไทย หรือสาขาอื่น ๆ ที่ทาวิทยานิพนธ์เกี่ยวข้องกับภาษาไทย ทั้งนี้
ต้องสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาไทย โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ตั้งแต่ระดับ 3.00
ขึ้นไป
2. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ ป ระสงค์ จ ะสมั ครสอบ ขอและยื่ น ใบสมั ค รได้ตั้ ง แต่ บัด นี้ เ ป็ น ต้ น ไป จนถึ ง วัน พุ ธ ที่ 6
มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ สานักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ ห้อง 303 ชั้น 3 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์
คณะมนุ ษยศาสตร์ มหาวิทยาลั ย เกษตรศาสตร์ บางเขน ในวันและเวลาราชการ (รับสมัครงานเวลา
09.00 – 11.30 น. และเวลา 13.00 – 16.00 น.) โทร. 0 2579 5566 – 8 ต่อ 4351
3. เอกสาร และหลักฐานที่จะต้องนามายื่นพร้อมใบสมัคร
3.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดาขนาด 1 1/2 x 2 นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้
ครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร) จานวน 1 รูป
3.2 ปริ ญ ญาบั ต รหรื อ ประกาศนี ย บั ต ร และใบรายงานคะแนน ( Transcript) แสดง
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งตามที่กาหนดไว้ในรายละเอียดของตาแหน่งที่ประกาศรับสมัครสอบ หากสาเร็จ
การศึ ก ษาในต่ า งประเทศต้ อ งยื่ น ปริ ญ ญาบั ต รและใบรายงานคะแนน (Transcript) ฉบั บ แปลเป็ น
ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย ทั้งนี้ ฉบับจริงพร้อมสาเนา จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
3.3 ส าเนาผลการทดสอบภาษาอั งกฤษตามเกณฑ์ขั้น ต่าที่ก าหนด โดยผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันประกาศผลการทดสอบ จากรายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้
- TOEFL (PBT) / TOEEL (ITP) คะแนนขั้นต่า 550
- TOEFL (CBT)
คะแนนขั้นต่า 213
- TOEFL (IBT)
คะแนนขั้นต่า 79 – 80

-2- IELTS
คะแนนขั้นต่า 6.5
- CU-TEP
คะแนนขั้นต่า 75
- KU-EPT
คะแนนขั้นต่า 65
- TOEIC
คะแนนขั้นต่า 700
กรณีสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ
ในการเรียนการสอนไม่ต้องยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
3.4 สาเนาเอกสารการเปลี่ยนคานาหน้าชื่อ หรือเปลี่ยนชื่อ หรือเปลี่ยนนามสกุล (ในกรณีที่
มีการเปลี่ยน) เช่น สาเนาทะเบียนสมรส สาเนาหนังสือหย่า สาหรับหญิงที่ทาการสมรสแล้ว เป็นต้น
จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
3.5 เอกสารอื่น ซึ่งแสดงคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามที่กาหนดไว้ในรายละเอียด
ของแต่ละตาแหน่งที่ประกาศรับสมัคร (ถ้ามี)
3.6 สาเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน และใบกองเกินทหาร (ถ้ามี) จานวนอย่างละ 1
ฉบับ
3.7 ใบรั บรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ.อ. ว่าด้ว ยโรคที่มีลักษณะ
ต้องห้ามเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2549 ซึ่งออกให้
ไม่เกิน 1 เดือน จานวน 1 ฉบับ
3.8 ให้ผู้รับรองซึ่งมิใช่ บิดา มารดา สามี ภรรยา พี่น้องร่วมบิดา มารดาเดียวกัน จานวน 3
ท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่รู้จักกับผู้สมัครเป็นอย่างดี กรอกคารับรองลงในแบบฟอร์มเอกสารลับที่คณะกรรมการ
กาหนด ทั้งนี้หนึ่งในจานวนผู้รับรองดังกล่าวต้องเป็นข้าราชการหรือพนักงานประจา หรือหากรับราชการ
ทหารหรือตารวจต้องมียศไม่ต่ากว่าร้อยเอก พร้อมสาเนาบัตร
3.9 ประวัติย่อเป็นภาษาอังกฤษ จานวน 1 ฉบับ ให้รายชื่อและที่อยู่ พร้อมเบอร์โทรศัพท์
ที่ติดต่อได้ของผู้รับรองจากที่ทางานเดิมด้วย (ถ้ามี)
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันพุธที่ 13 มิถุนายน 256๑ ณ สานักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ ห้อง
303 ชั้น 3 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ในวันและ
เวลาราชการ และ www.human.ku.ac.th
5. สอบข้อเขียน สอบสาธิตการสอน วันจันทร์ที่ 2๕ มิถุนายน 256๑ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร
มนุษยศาสตร์ 2 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เ บางเขน โดยแบ่งช่วงเวลาดังนี้
- สอบข้อเขียน
เวลา 09.00 – 12.00 น.
- สอบสาธิตการสอน
เวลา 13.00 เป็นต้นไป
6. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ สอบสาธิตการสอนและมีสิทธิ์เข้ารับ
การทดสอบทางด้านจิตวิทยา
วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 256๑ ณ สานักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ ห้อง 303 ชั้น 3 อาคารจุฬา
ภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ในวันและเวลาราชการ และ
www.human.ku.ac.th ส่วนกาหนดการเข้ารับการทดสอบทางด้านจิตวิทยา คณะจะแจ้งให้ทราบใน
ภายหลัง

-37. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์กับคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการคณะมนุษยศาสตร์
คณะจะประกาศให้ทราบในภายหลัง
8. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบสัมภาษณ์
คณะจะประกาศให้ทราบในภายหลัง
9. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือก
คณะจะประกาศให้ทราบภายหลังจากเรื่องผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.)
10. ค่าสมัครสอบคัดเลือก คนละ 500 บาท
11. ค่าทดสอบทางด้านจิตวิทยา คนละ 1,000 บาท (สาหรับผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน สอบสัมภาษณ์และ
สอบสาธิตการสอน)
จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบ
ประกาศ ณ วันที่ ๑6 พฤษภาคม 256๑

(อาจารย์ภูริวัจน์ เดชอุ่ม)
รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา
รักษาการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์

