
 
 

ประกาศสํานักสงเสริมและฝกอบรม 
เรื่อง  ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 

ตําแหนงอาจารย  สังกัดสํานักสงเสริมและฝกอบรม 
------------------------------------------ 

  ตามประกาศสํานักสงเสริมและฝกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลงวันท่ี ๑๖ มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๖๑ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย  สังกัดสํานัก
สงเสริมและฝกอบรม  จํานวน ๑ อัตรา  (ทดแทนอัตราเลขท่ี  ๑๕๖๕)  อัตราจางแรกบรรจุ  ๓๒,๓๐๐  บาท  
สังกัดสํานักสงเสริมและฝกอบรม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร นั้น  ผลปรากฏวาไมมีผูมาสมัครเขารับการคัดเลือก  
สํานักสงเสริมและฝกอบรม  จึงขอขยายเวลารับสมัครตําแหนงดังกลาว โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
 

1. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะของผูมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือก 
 ๑.๑  ผูสมัครเขารับการคัดเลือกจะตองมีคุณสมบัติท่ัวไปและไมมีลักษณะตองหาม ตามขอ 6 แหง
ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการบริหารงานบุคคล 
สําหรับพนักงาน พ.ศ. 2558 ลงวันท่ี 30 ตุลาคม 2558 ดังนี้ 
 

(ก) คุณสมบัติท่ัวไป 
(1) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดและไมเกินหกสิบปบริบูรณ 
(2) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
(3) เปนผูมีสุขภาพแข็งแรง 

(ข) ลักษณะตองหาม 
           (1)  เปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจาหนาท่ี
ในพรรคการเมือง 
       (2)  เปนคนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือ เปนคนไรความสามารถหรือ
เสมือนไรความสามรถ หรือเปนโรคตามท่ี ก.บ.ม. กําหนด 
       (3)  เปนผูอยูระหวางถูกสั่งพักงาน หรือถูกสั่งใหออกจากงานไวกอน 
       (4)  เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี 
       (5)  เปนบุคคลลมละลาย 
       (6)  เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีกระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   (7)  เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอ่ืนของ
รัฐ องคการมหาชน หนวยงานเอกชน หรือองคการระหวางประเทศ 
 
 



   (8)  เคยถูกเลิกจาง ลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออก เพราะกระทําผิดวินัยตามขอบังคับนี้ 
หรือกฎหมายอ่ืน 
   (9)  เปนผูท่ีเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงานในหนวยงานอ่ืน
ของรัฐ 
 
 1.3 ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางดานเกษตรศาสตร สาขาสงเสริมการเกษตร  
การพัฒนาชุมชน การพัฒนาอยางย่ังยืน การบริหารการพัฒนาสังคม หรือดานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนา
ชนบท การพัฒนาอยางย่ังยืน  
 1.4 ผูสมัครจะตองมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑข้ันต่ําท่ีกําหนด จากการทดสอบภาษาอังกฤษ
รายการใดรายการหนึ่งตอไปนี้ 
  - TOEFL (Paper) คะแนนข้ันต่ํา 550 
  - TOEFL (CBT)  คะแนนข้ันต่ํา 213 
                     - TOEFL (IBT)  คะแนนข้ันต่ํา 79 – 80 
  - IELTS   คะแนนข้ันต่ํา 6.5 
  - CU-TEP  คะแนนข้ันต่ํา 75 
  - KU-EPT  คะแนนข้ันต่ํา 65 
  - TOEIC   คะแนนข้ันต่ํา 700  
 
 กรณีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยตางประเทศท่ีใชภาษาอังกฤษในการเรียนการ
สอนไมตองยื่นผลการทดสอบภาษอังกฤษ 
 

2. วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร  
      ผูประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือก ขอรับและยื่นใบสมัครตามแบบฟอรมท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ได
ท่ีหนวยการเจาหนาท่ี  สํานักงานเลขานุการ อาคารวิทยบริการ ชั้น ๔ สํานักสงเสริมและฝกอบรม มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร โทรศัพท 0-2942-8820-9 ตอ ๑๓๖ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป ถึงวันท่ี ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. 256๑   
ในวันและเวลาราชการ (พักเท่ียง 1 ชั่วโมง) สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครและ Download ใบสมัครไดท่ี 
www.eto.ku.ac.th  
 

3. เอกสารและหลักฐานท่ีจะตองนํามาย่ืนในการสมัครเขารับการคัดเลือก 
 ๓.๑ ใบสมัครตามแบบฟอรมท่ีกําหนด ซ่ึงผูสมัครจะตองกรอกขอความ และลงนามดวยลายมือของตนเอง 

 ๓.๒ รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก และไมใสแวนตาดํา ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว ซ่ึงถายไวครั้งเดียวกันไมเกิน 
1 ป (นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน 3 รูป 
 ๓.๓ สําเนาปริญญาบัตรและใบรายงานคะแนน (Transcript) ทุกระดับปริญญาท่ีไดรับ จํานวนอยางละ   
๑ ฉบับ                    
 ๓.๔ สําเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑท่ีกําหนด กรณีท่ีมิไดจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
ตางประเทศท่ีใชภาษอังกฤษในการเรียนการสอน 

 ๓.๕ สําเนาเอกสารการเปลี่ยนคํานําหนาชื่อ หรือเปลี่ยนชื่อ หรือเปลี่ยนสกุล (ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยน) เชน  
สําเนาทะเบียนสมรส สําเนาหนังสือหยา สําหรับหญิงท่ีทําการสมรสแลว เปนตน 

 ๓.๖ สําเนาทะเบียนบาน หรือสูติบัตร และบัตรประจําตัวประชาชน อยางละ 1 ฉบับ 
 ๓.๗ ใบรับรองแพทย แสดงวาไมเปนโรคตองหามตามกฎหมาย ก.พ.อ. วาดวยโรคท่ีมีลักษณะตองหามเปน 

http://www.eto.ku.ac.th/


ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ลงวันท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ซ่ึงออกใหไมเกิน 1 เดือน 
นับถึงวันท่ียื่นใบสมัคร 
 ๓.๘ เพศชายใหสําเนาหนังสือสําคัญ สด.8 (สมุดประจําตัวทหารกองหนุน) หรือใบรับรองผลการตรวจ
เลือก แบบ สด.43 หรือหลักฐานอ่ืนใดท่ีเก่ียวของทางทหารตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2479 

 ๓.๙ ใหผูรับรอง ซ่ึงมิใชบิดา มารดา สามี ภรรยา พ่ีนองรวมบิดา มารดาเดียวกัน จํานวน 3 ทาน ซ่ึงเปน  
ผูรูจักกับผูสมัครเปนอยางดี กรอกคํารับรองลงในแบบฟอรมเอกสารลับท่ีคณะกรรมการกําหนด (พรอมแนบสําเนา
บัตรของผูรับรองท้ัง 3 ทาน) ท้ังนี้ หนึ่งในจํานวนผูรับรองดังกลาว ตองเปนขาราชการหรือพนักงานประจํา หรือ
หากรับราชการทหาร หรือตํารวจ ตองมียศไมต่ํากวารอยเอก 
 ๓.๑๐ กรณีผูสมัครเปนขาราชการจะตองมีหนังสือยินยอมจากสวนราชการตนสังกัดอนุญาตใหมาสมัคร
และตองรับรองวาไมอยูระหวางการลาศึกษาตอ 
 ๓.๑๑ ผูสมัครเคยไดรับทุนสนับสนุนในการศึกษา หรืออยูระหวางการชดใชทุน ใหแสดงหลักฐานการรับทุน 
ประกอบการสมัครดวย 
 

4. คาธรรมเนียมการสมัคร 
    ใหผูสมัครรับการคัดเลือกเสียคาธรรมเนียมสมัครสอบคนละ 500 บาท คาธรรมเนียมสอบจะไมจายคืนให
เม่ือประกาศรายชื่อวาเปนผูมีสิทธิเขาสอบแลว 
 

5. เง่ือนไขการรับสมัคร 
    ผูสมัครเขาคัดเลือกจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไปและ 

คุณสมบัติเฉพาะตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียดตางๆ ในใบรับสมัคร พรอมท้ังยื่น
เอกสารในการรับสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใดๆ หรือวุฒิ
การศึกษาไมตรงตามวุฒิของตําแหนงท่ีสมัครอันมีผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว                 
ใหถือวาการรับสมัครและการไดรับเขาคัดเลือกครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น และไมมีการคืนคาธรรมเนียมในการ
สมัครสอบ 
 

6. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก 
              ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานท่ีการคัดเลือก ในวันท่ี ๑๒ กันยายน    
พ.ศ.256๑ ณ สํานักสงเสริมและฝกอบรม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และทาง www.eto.ku.ac.th  
 

7. วิธีการคัดเลือก 
 ๗.๑ ผูเขารับการคัดเลือกจะตองสาธิตการสอนหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการและรับการสัมภาษณ 

เบื้องตนจากคณาจารยประจําสํานักสงเสริมและฝกอบรม เพ่ือพิจารณากลั่นกรองผูมีคุณสมบัติเหมาะสม  
 ๗.๒ ผูสมัครท่ีผานการพิจารณากลั่นกรองเบื้องตน ตองเขารับการทดสอบทางจิตวิทยาตามปฏิทินท่ี 

มหาวิทยาลัยกําหนด โดยผูสมัครตองรับผิดชอบคาใชจายเอง 
 ๗.๓ สัมภาษณโดยคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย สังกัดสํานัก-
สงเสริมและฝกอบรม จะประกาศใหทราบตอไป  
 
 
 

http://www.eto.ku.ac.th/


 
ท้ังนี้ผูสอบตองผานการคัดเลือกตามเกณฑของสํานักสงเริมและฝกอบรม (ขอ 7.1) และคณะกรรมการ 

ไดรับทราบผลการทดสอบทางจิตวิทยา (ขอ 7.2) แลว จึงเขารับการสัมภาษณในขอ 7.3 ตอไป 
 

8. ประกาศผลการคัดเลือก 
          จะประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกเม่ือคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.บ.ม.) อนุมัติ
การบรรจุ ณ สํานักสงเสริมและฝกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และทาง www.eto.ku.ac.th 
 
 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 
 
       ประกาศ ณ วันท่ี ๑ มิถุนายน พ.ศ. 256๑ 
 

       
(รองศาสตราจารยชูเกียรติ  รักซอน) 

ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและฝกอบรม 
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