ประกาศสํานักสงเสริมและฝกอบรม
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหนงอาจารย สังกัดสํานักสงเสริมและฝกอบรม
-----------------------------------------ตามประกาศสํานักสงเสริมและฝกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ.
๒๕๖๑ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย สังกัดสํานัก
สงเสริมและฝกอบรม จํานวน ๑ อัตรา (ทดแทนอัตราเลขที่ ๑๕๖๕) อัตราจางแรกบรรจุ ๓๒,๓๐๐ บาท
สังกัดสํานักสงเสริมและฝกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร นั้น ผลปรากฏวาไมมีผูมาสมัครเขารับการคัดเลือก
สํานักสงเสริมและฝกอบรม จึงขอขยายเวลารับสมัครตําแหนงดังกลาว โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผูมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือก
๑.๑ ผู ส มั ครเข า รั บ การคั ดเลื อ กจะต องมีคุ ณสมบัติทั่ว ไปและไมมี ลักษณะตอ งหาม ตามขอ 6 แห ง
ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการบริหารงานบุคคล
สําหรับพนักงาน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2558 ดังนี้

ในพรรคการเมือง

(ก) คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดและไมเกินหกสิบปบริบูรณ
(2) เปนผูเ ลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(3) เปนผูมีสุขภาพแข็งแรง
(ข) ลักษณะตองหาม
(1) เปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่

(2) เปน คนวิ กลจริ ตหรือจิตฟน เฟอนไมส มประกอบ หรือ เปน คนไรความสามารถหรื อ
เสมือนไรความสามรถ หรือเปนโรคตามที่ ก.บ.ม. กําหนด
(3) เปนผูอยูระหวางถูกสั่งพักงาน หรือถูกสั่งใหออกจากงานไวกอน
(4) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี
(5) เปนบุคคลลมละลาย
(6) เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่กระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(7) เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของ
รัฐ องคการมหาชน หนวยงานเอกชน หรือองคการระหวางประเทศ

หรือกฎหมายอื่น
ของรัฐ

(8) เคยถูกเลิกจาง ลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออก เพราะกระทําผิดวินัยตามขอบังคับนี้
(9) เปนผูที่เคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงานในหนวยงานอื่น

1.3 ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางดานเกษตรศาสตร สาขาสงเสริมการเกษตร
การพัฒนาชุมชน การพัฒนาอยางยั่งยืน การบริหารการพัฒนาสังคม หรือดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
ชนบท การพัฒนาอยางยั่งยืน
1.4 ผูสมัครจะตองมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑขั้นต่ําที่กําหนด จากการทดสอบภาษาอังกฤษ
รายการใดรายการหนึ่งตอไปนี้
- TOEFL (Paper)
คะแนนขั้นต่ํา 550
- TOEFL (CBT)
คะแนนขั้นต่ํา 213
- TOEFL (IBT)
คะแนนขั้นต่ํา 79 – 80
- IELTS
คะแนนขั้นต่ํา 6.5
- CU-TEP
คะแนนขั้นต่ํา 75
- KU-EPT
คะแนนขั้นต่ํา 65
- TOEIC
คะแนนขั้นต่ํา 700
กรณีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยตางประเทศที่ใชภาษาอังกฤษในการเรียนการ
สอนไมตองยื่นผลการทดสอบภาษอังกฤษ
2. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผูประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือก ขอรับและยื่นใบสมัครตามแบบฟอรมที่มหาวิทยาลัยกําหนด ได
ที่หนวยการเจาหนาที่ สํานักงานเลขานุการ อาคารวิทยบริการ ชั้น ๔ สํานักสงเสริมและฝกอบรม มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร โทรศัพท 0-2942-8820-9 ตอ ๑๓๖ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. 256๑
ในวันและเวลาราชการ (พักเที่ยง 1 ชั่วโมง) สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครและ Download ใบสมัครไดที่
www.eto.ku.ac.th
3. เอกสารและหลักฐานที่จะตองนํามายื่นในการสมัครเขารับการคัดเลือก
๓.๑ ใบสมัครตามแบบฟอรมที่กําหนด ซึ่งผูสมัครจะตองกรอกขอความ และลงนามดวยลายมือของตนเอง
๓.๒ รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก และไมใสแวนตาดํา ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว ซึ่งถายไวครั้งเดียวกันไมเกิน
1 ป (นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน 3 รูป
๓.๓ สําเนาปริญญาบัตรและใบรายงานคะแนน (Transcript) ทุกระดับปริญญาที่ไดรับ จํานวนอยางละ
๑ ฉบับ
๓.๔ สําเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑที่กําหนด กรณีที่มิไดจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ตางประเทศที่ใชภาษอังกฤษในการเรียนการสอน
๓.๕ สําเนาเอกสารการเปลี่ยนคํานําหนาชื่อ หรือเปลี่ยนชื่อ หรือเปลี่ยนสกุล (ในกรณีที่มีการเปลี่ยน) เชน
สําเนาทะเบียนสมรส สําเนาหนังสือหยา สําหรับหญิงที่ทําการสมรสแลว เปนตน
๓.๖ สําเนาทะเบียนบาน หรือสูติบัตร และบัตรประจําตัวประชาชน อยางละ 1 ฉบับ
๓.๗ ใบรับรองแพทย แสดงวาไมเปนโรคตองหามตามกฎหมาย ก.พ.อ. วาดวยโรคที่มีลักษณะตองหามเปน

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน
นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร
๓.๘ เพศชายใหสําเนาหนังสือสําคัญ สด.8 (สมุดประจําตัวทหารกองหนุน) หรือใบรับรองผลการตรวจ
เลือก แบบ สด.43 หรือหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวของทางทหารตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2479
๓.๙ ใหผูรับรอง ซึ่งมิใชบิดา มารดา สามี ภรรยา พี่นองรวมบิดา มารดาเดียวกัน จํานวน 3 ทาน ซึ่งเปน
ผูรูจักกับผูสมัครเปนอยางดี กรอกคํารับรองลงในแบบฟอรมเอกสารลับที่คณะกรรมการกําหนด (พรอมแนบสําเนา
บัตรของผูรับรองทั้ง 3 ทาน) ทั้งนี้ หนึ่งในจํานวนผูรับรองดังกลาว ตองเปนขาราชการหรือพนักงานประจํา หรือ
หากรับราชการทหาร หรือตํารวจ ตองมียศไมต่ํากวารอยเอก
๓.๑๐ กรณีผูสมัครเปนขาราชการจะตองมีหนังสือยินยอมจากสวนราชการตนสังกัดอนุญาตใหมาสมัคร
และตองรับรองวาไมอยูระหวางการลาศึกษาตอ
๓.๑๑ ผูสมัครเคยไดรับทุนสนับสนุนในการศึกษา หรืออยูระหวางการชดใชทุน ใหแสดงหลักฐานการรับทุน
ประกอบการสมัครดวย
4. คาธรรมเนียมการสมัคร
ใหผูสมัครรับการคัดเลือกเสียคาธรรมเนียมสมัครสอบคนละ 500 บาท คาธรรมเนียมสอบจะไมจายคืนให
เมื่อประกาศรายชื่อวาเปนผูมีสิทธิเขาสอบแลว
5. เงื่อนไขการรับสมัคร
ผูสมัครเขาคัดเลือกจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติเฉพาะตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียดตางๆ ในใบรับสมัคร พรอมทั้งยื่น
เอกสารในการรับสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใดๆ หรือวุฒิ
การศึกษาไมตรงตามวุฒิของตําแหนงที่สมัครอันมีผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว
ใหถือวาการรับสมัครและการไดรับเขาคัดเลือกครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น และไมมีการคืนคาธรรมเนียมในการ
สมัครสอบ
6. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่การคัดเลือก ในวันที่ ๑๒ กันยายน
พ.ศ.256๑ ณ สํานักสงเสริมและฝกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และทาง www.eto.ku.ac.th
7. วิธีการคัดเลือก
๗.๑ ผูเขารับการคัดเลือกจะตองสาธิตการสอนหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการและรับการสัมภาษณ
เบื้องตนจากคณาจารยประจําสํานักสงเสริมและฝกอบรม เพื่อพิจารณากลั่นกรองผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
๗.๒ ผูสมัครที่ผานการพิจารณากลั่นกรองเบื้องตน ตองเขารับการทดสอบทางจิตวิทยาตามปฏิทินที่
มหาวิทยาลัยกําหนด โดยผูสมัครตองรับผิดชอบคาใชจายเอง
๗.๓ สัมภาษณโดยคณะกรรมการสอบคัด เลือกพนักงานมหาวิ ทยาลัย ตํ าแหนงอาจารย สังกัดสํานักสงเสริมและฝกอบรม จะประกาศใหทราบตอไป

ทั้งนี้ผูสอบตองผานการคัดเลือกตามเกณฑของสํานักสงเริมและฝกอบรม (ขอ 7.1) และคณะกรรมการ
ไดรับทราบผลการทดสอบทางจิตวิทยา (ขอ 7.2) แลว จึงเขารับการสัมภาษณในขอ 7.3 ตอไป
8. ประกาศผลการคัดเลือก
จะประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกเมื่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.บ.ม.) อนุมัติ
การบรรจุ ณ สํานักสงเสริมและฝกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และทาง www.eto.ku.ac.th
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. 256๑

(รองศาสตราจารยชูเกียรติ รักซอน)
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและฝกอบรม

