ประกาศสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม
-----------------------------------------ด้วยสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะดําเนินการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้ง
บุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามความในข้อ 10 ข้อ 15 และข้อ 25 แห่งประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 ลง
วั น ที่ 1 3 ธั น วาคม พ .ศ. 2 5 5 3 ป ระกอบ กั บ ป ระกาศคณ ะกรรมการบ ริ ห ารงาน บุ คคลป ระจํ า
มหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภท
อาจารย์ประจํา ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดสํานักส่งเสริม
และฝึกอบรม จํานวน 1 อัตรา (ทดแทนอัตราเลขที่ ๑๕๖๕) อัตราจ้างแรกบรรจุ 32,300 บาท โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
1. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
๑.๑ ผู้ สมั ค รเข้ ารับ การคั ด เลื อกจะต้อ งมี คุ ณ สมบั ติ ทั่ วไปและไม่ มีลั ก ษณะต้อ งห้ าม ตามข้ อ 6 แห่ ง
ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
สําหรับพนักงาน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2558 ดังนี้
(ก) คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดและไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์
(2) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(3) เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง
(ข) ลักษณะต้องห้าม
(1) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าใน
พรรคการเมือง
(2) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือ เป็นคนไร้ความสามรถหรือเสมือน
ไร้ความสามรถ หรือเป็นโรคตามที่ ก.บ.ม. กําหนด
(3) เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อน
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
(5) เป็นบุคคลล้มละลาย
(6) เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่กระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(7) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของ
รัฐ องค์การมหาชน หน่วยงานเอกชน หรือองค์การระหว่างประเทศ

(8) เคยถูกเลิกจ้าง ลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก เพราะกระทําผิดวินัยตามข้อบังคับนี้
หรือกฎหมายอื่น
(9) เป็นผู้ที่เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่น
ของรัฐ
1.3 ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางด้านเกษตรศาสตร์ สาขาส่งเสริมการเกษตร
การพัฒนาชุมชน การพัฒนาอย่างยั่งยืน การบริหารการพัฒนาสังคม หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ชนบท การพัฒนาอย่างยั่งยืน
1.4 ผู้สมัครจะต้องมีผลการทดสอบภาษอังกฤษตามเกณฑ์ขั้นต่ําที่กําหนด จากการทดสอบภาษาอังกฤษ
รายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้
- 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
กรณีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการ
สอนไม่ต้องยืนผลการทดสอบภาษอังกฤษ
2. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอรับและยื่นใบสมัครตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกําหนด ได้
ที่หน่วยการเจ้าหน้าที่ สํานักงานเลขานุการ อาคารวิทยบริการ ชั้น ๔ สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ โทรศัพท์ 0-2942-8820-9 ต่อ ๑๓๖ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. 2560
ในวันและเวลาราชการ (พักเที่ยง 1 ชั่วโมง) สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครและ Download ใบสมัครได้ที่
www.eto.ku.ac.th
3. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนํามายื่นในการสมัครเข้ารับการคัดเลือก
๓.๑ ใบสมัครตามแบบฟอร์มที่กําหนด ซึ่งผู้สมัครจะต้องกรอกข้อความ และลงนามด้วยลายมือของตนเอง
๓.๒ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดํา ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ครั้งเดียวกันไม่เกิน
1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน 3 รูป
๓.๓ สําเนาปริญญาบัตรและใบรายงานคะแนน (Transcript) ทุกระดับปริญญาที่ได้รับ จํานวนอย่างละ
๑ ฉบับ
๓.๔ สําเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กําหนด กรณีที่มิได้จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง
ประเทศที่ใช้ภาษอังกฤษในการเรียนการสอน
๓.๕ สําเนาเอกสารการเปลี่ยนคํานําหน้าชื่อ หรือเปลี่ยนชื่อ หรือเปลี่ยนสกุล (ในกรณีที่มีการเปลี่ยน) เช่น
สําเนาทะเบียนสมรส สําเนาหนังสือหย่า สําหรับหญิงที่ทําการสมรสแล้ว เป็นต้น
๓.๖ สําเนาทะเบียนบ้าน หรือสูติบัตร และบัตรประจําตัวประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ
๓.๗ ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎหมาย ก.พ.อ. ว่าด้วยโรคที่มีลักษณะต้องห้ามเป็น

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร
๓.๘ เพศชายให้สําเนาหนังสือสําคัญ สด.8 (สมุดประจําตัวทหารกองหนุน) หรือใบรับรองผลการตรวจ
เลือก แบบ สด.43 หรือหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องทางทหารตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2479
๓.๙ ให้ผู้รับรอง ซึ่งมิใช่บิดา มารดา สามี ภรรยา พี่น้องร่วมบิดา มารดาเดียวกัน จํานวน 3 ท่าน ซึ่งเป็น
ผู้รู้จักกับผู้สมัครเป็นอย่างดี กรอกคํารับรองลงในแบบฟอร์มเอกสารลับที่คระกรรมการกําหนด (พร้อมแนบสําเนา
บัตรของผู้รับรองทั้ง 3 ท่าน) ทั้งนี้ หนึ่งในจํานวนผู้รับรองดังกล่าว ต้องเป็นข้าราชการหรือพนักงานประจํา หรือ
หากรับราชการทหาร หรือตํารวจ ต้องมียศไม่ต่ํากว่าร้อยเอก
๓.๑๐ กรณีผู้สมัครเป็นข้าราชการจะต้องมีหนังสือยินยอมจากส่วนราชการต้นสังกัดอนุญาตให้มาสมัคร
และต้องรับรองว่าไม่อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อ
๓.๑๑ ผู้สมัครเคยได้รับทุนสนับสนุนในการศึกษา หรืออยู่ระหว่างการชดใช้ทุน ให้แสดงหลักฐานการรับทุน
ประกอบการสมัครด้วย
4. ค่าธรรมเนียมการสมัคร
ให้ผู้สมัครรับการคัดเลือกเสียค่าธรรมเนียมสมัครสอบคนละ 500 บาท ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้
เมื่อประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบแล้ว
5. เงื่อนไขการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้าคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติ เฉพาะตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบรับสมัคร พร้อมทั้งยื่น
เอกสารในการรับสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิ
การศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตําแหน่งที่สมัครอันมีผลทําให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว
ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้รับเข้าคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสําหรับผู้นั้น และไม่มีการคืนค่าธรรมเนียมในการ
สมัครสอบ
6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่การคัดเลือก ในวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.
2560 ณ สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และทาง www.eto.ku.ac.th
7. วิธีการคัดเลือก
๗.๑ ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องสาธิตการสอนหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการและรับการสัมภาษณ์
เบื้องต้นจากคณาจารย์ประจําสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม เพื่อพิจารณากลั่นกรองผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม
๗.๒ ผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองเบื้องต้น ต้องเข้ารับการทดสอบทางจิตวิทยาตามปฏิทินที่
มหาวิทยาลัยกําหนด โดยผู้สมัครต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
๗.๓ สัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดสํานัก
ส่งเสริมและฝึกอบรม จะประกาศให้ทราบต่อไป
ทั้งนี้ผสู้ อบต้องผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสํานักส่งเริมและฝึกอบรม (ข้อ 7.1) และคณะกรรมการ

ได้รับทราบผลการทดสอบทางจิตวิทยา (ข้อ 7.2) แล้ว จึงเข้ารับการสัมภาษณ์ในข้อ 7.3 ต่อไป
8. ประกาศผลการคัดเลือก
จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเมื่อคณะกรรมการบริหารหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) อนุมัติการ
บรรจุ ณ สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และทาง www.eto.ku.ac.th
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. 2560

(รองศาสตราจารย์ชูเกียรติ รักซ้อน)
ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม

