ประกาศคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
--------------------------------------------------------------

ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อ
คัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตาแหน่งอาจารย์ จานวน 7 อัตรา ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหาร
ทั่วไป จานวน 2 อัตรา ตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร จานวน 1 อัตรา และช่างเทคนิค จานวน 1 อัตรา สังกัด
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
จังหวัดชลบุรี อัตราค่าจ้างปริญญาตรีเดือนละ 12,510 บาท และปริญญาโทเดือนละ 15,280 บาทโดยมี
รายละเอียดต่อไปนี้
1. คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 12, 13 ของประกาศสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงาน
พ.ศ.2546 ลงวันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2546
2. คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
ตาแหน่ง
อาจารย์

อัตราเงินเดือน
(บาท)

จานวน
(อัตรา)

ปริญญาตรี 12,510 บาท
ปริญญาโท 15,280 บาท

1
1
1

- สาขาบรรณารักษ์
- สาขาการศึกษาพิเศษ
- สาขาคณิตศาสตร์
(เพื่อสอนนักเรียนระดับประถมศึกษา)

1

- สาขาภาษาไทย
(เพื่อสอนนักเรียนระดับประถมศึกษา)

1

- สาขาวิทยาศาสตร์
(เพื่อสอนนักเรียนระดับประถมศึกษา)

1

- สาขาสังคมศึกษา
(เพื่อสอนนักเรียนระดับประถมศึกษา)

คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง

อาจารย์

ปริญญาตรี 12,510 บาท
ปริญญาโท 15,280 บาท

เจ้าหน้าที่บริหารงาน ปริญญาตรี 12,510 บาท
ทั่วไป

1

- สาขาภาษาจีน

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

2

- วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่
ต่ากว่านี้ทุกสาขาวิชา(มีความรู้ด้าน
โปรมแกรมคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี)
- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)หรือ

ปวช. 9,080 บาท
ปวส.11,190 บาท

1
ช่างเทคนิค

ปวช. 9,080 บาท
ปวส.11,190 บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ทุกสาขาวิชา (มีความรู้ด้านโปรมแกรม
คอมพิวเตอร์)

1

วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
สาขาไฟฟ้ากาลัง

3. วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ผู้สมัครติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ ห้องธุรการ โครงการการศึกษาพหุภาษา
อาคาร 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และห้องธุรการ อาคารอานวยการ โครงการ
การศึกษาพหุภาษา ชลบุรี ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ
4. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนามายื่นในการสมัครเข้ารับการคัดเลือก
4.1 ใบสมัครตามแบบที่คณะกรรมการกาหนด
ผูส้ มัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์ www.mp.kus.ku.ac.th
4.2 สาเนาใบปริญญาบัตร และ / หรือใบคะแนนฉบับสมบูรณ์
4.3 สาเนาทะเบียนบ้าน, สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน , หลักฐานทางทหาร
(สาหรับเพศชาย) และใบทะเบียนสมรส (กรณีเพศหญิงที่สมรสแล้ว)
4.4 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป
(ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
4.5 ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ.ฉบับที่ 16 (พ.ศ.2526)
ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
4.6 มีการเปลี่ยนแปลง) เช่น สาเนาทะเบียนสมรส สาเนาหนังสือหย่า สาหรับหญิงที่
ทาการสมรสแล้ว เป็นต้น

4.7 เอกสารอื่นๆ ซึ่งแสดงคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามที่กาหนดไว้ใน
รายละเอียดของแต่ละตาแหน่งตามประกาศรับสมัครสอบ เช่นเอกสารแสดงความรู้
ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ หนังสือรับรองการผ่านงานและอื่นๆ
4.8 ผู้รับรอง ซึ่งมิใช่ บิดา มารดา สามี ภรรยา พี่น้องร่วมบิดา มารดาเดียวกัน
จานวน 3 ราย ซึ่งเป็นผู้รู้จักกับผู้สมัครเป็นอย่างดี ทั้งนี้หนึ่งในจานวนผู้รับรอง
ดังกล่าวต้องเป็นข้าราชการ หรือพนักงานประจา ไม่ต่ากว่าระดับ 4 หรือหาก
รับราชการทหาร หรือตารวจต้องมียศไม่ต่ากว่าร้อยเอก หรือร้อยตารวจเอก พร้อม
สาเนาบัตร ประจาตัวข้าราชการ
5. คัดเลือก
โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
6. วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
จะแจ้งให้ทราบในวันที่มาสมัคร
ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน พ. ศ. 2556

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนามายื่นในการสมัคร
1. ใบสมัคร ตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการกาหนด
2. รูปถ่าย หน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดา
ขนาด 1 ½ x 2 นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน 1 รูป
3. สาเนา ปริญญาบัตร หรือ ประกาศนียบัตร และ
ใบคะแนนแสดงคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดของแต่ละตาแหน่ง
ตามประกาศรับสมัครสอบ
4. สาเนา เอกสารการเปลี่ยนคานาหน้าชื่อ หรือเปลี่ยน
ชื่อหรือเปลี่ยนนามสกุล (ในกรณีที่มีการเปลี่ยน) เช่น
สาเนาทะเบียนสมรส สาเนาหนังสือหย่า สาหรับหญิง
ที่ทาการสมรสแล้ว เป็นต้น
5. เอกสารแสดงคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง เช่น เอกสาร
แสดงความรู้ ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
หนังสือรับรองการผ่านงาน และ/หรือประการณ์ที่
เกี่ยวข้องหลังคุณวุฒิที่ใช้สมัคร
6. สาเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจาตัวประชาชน
และใบกองเกินทหาร (สาหรับผู้ชาย)
7. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ
ก.พ. ฉบับที่ 16 (พ.ศ.2526) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
8. ผู้รับรอง จานวน 3 ท่าน เป็นข้าราชการ ไม่ต่ากว่า
ระดับ 4 หรือหากรับราชการทหาร หรือตารวจ ต้องมียศ
ไม่ต่ากว่าร้อยเอก (มิใช่ บิดา มารดา สามี ภรรยา พี่น้อง
ร่วมบิดา มารดาเดียวกัน) ซึ่งเป็นผู้รู้จักกับผู้สมัครเป็น
อย่างดี พร้อมแนบสาเนาบัตรข้าราชการของผู้รับรอง
ทั้ง 3 ท่าน
หมายเหตุ
1. ใบปริญญาหรือใบแสดงคุณวุฒิฉบับจริงมาแสดงพร้อม
สาเนาในวันสมัคร
2. ผู้สมัครตาแหน่งอาจารย์ ต้องยื่นสาเนาวุฒิทุกระดับ

ชาระค่าสมัคร............................. บาท ใบสาคัญเล่มที่ ......................... เลขที่ .........................
ลงวันที่ ................................................. แล้ว .................................................... เจ้าหน้าที่
เลขที่ พรด. .................

ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์
ตาแหน่ง ....................................................................
1. ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/น.ส.) ........................................................................................... ติดรูปถ่ายหน้าตรง
สัญชาติ .............. ศาสนา ............... เลขประจาตัวประชาชน ..........................................
(ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี)
ออกให้ ณ อาเภอ/เขต .......................................... จังหวัด .............................................
ขนาด 1.5/2 นิ้ว
2. เกิดวันที่ .......... เดือน .......................... พ.ศ. ........... อายุ.......... ปี ......... เดือน
(นับถึงวันปิดรับสมัครต้องไม่ต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์)
3. ตาบลที่เกิด ......................................... อาเภอ .................................... จังหวัด ...................................................
4. ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ ................... หมู่ที่ ........... ตรอก/ซอย.............................. ถนน .............................................
ตาบล/แขวง ........................................... อาเภอ/เขต .................................. จังหวัด ..........................................
รหัสไปรษณีย์ ............................... โทรศัพท์ ......................................................
5. ชื่อภรรยา/สามี .......................................................... สัญชาติ .................................. ศาสนา ............................
อาชีพ .............................................................................
6. ชื่อบิดา ....................................................................... สัญชาติ .................................. ศาสนา ...........................
อาชีพ ............................................................................
ชื่อมารดา ................................................................... สัญชาติ .................................. ศาสนา ............................
อาชีพ ............................................................................
7. วุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่สมัคร คือ .....................................................................
สาขาวิชาเอก ...................................................................... ได้รับอนุมัติผลการศึกษาแล้ว เมื่อวันที่ ................... เดือน
…………………………… พ.ศ. .......... (ไม่หลังวันปิดรับสมัคร) จากสถานศึกษาชื่อ ......................................... ตั้งอยู่
จังหวัด .......................................................... ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม ......................... และได้แนบหลักฐานการสาเร็จ
การศึกษา พร้อมทั้งได้ลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง มาเพื่อประกอบการยื่นใบสมัครด้วยแล้ว
8. วุฒิการศึกษาสูงสุดที่ข้าพเจ้าได้รับ คือ .................................................................................................................
9. ความรู้ความสามารถพิเศษ ...................................................................................................................................
10. รู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาใด เพียงใด ...................................................................................................................
11. ขณะนี้มีอาชีพอะไร ณ ที่ใด ..................................................................................................................................
12. ได้เคยทางานอะไรมาบ้างแล้ว ..............................................................................................................................
13. เคยรับราชการเป็นข้าราชการ ..................................................... ตาแหน่ง .........................................................
แผนก ................................................... กอง ............................................... กรม ..............................................
กระทรวง .......................................................... ออกจากราชการเพราะ .............................................................
เมื่อวันที่ ..................................................................................................... ได้รับบาเหน็จ บานาญ หรือเบี้ยหวัด
จากกระทรวง ......................................................................................... เป็นเงิน ....................................... บาท
ขณะนี้ได้รับเบี้ยหวัด .................................................. บาเหน็จ บานาญ ที่ ......................................
14. ข้าพเจ้าขอสมัครคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ และได้ส่งค่าธรรมเนียม
การสมัครเป็นเงิน .............................. บาท มาพร้อมนี้แล้ว

15. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 12 แห่งประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2546 ลงวันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2546 และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ที่
สมัครสอบตรงตามประกาศรับสมัคร และข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องเป็นความจริงทุกประการ หาก
ปรากฏว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร ให้ถือว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ในการ
สมัครสอบครั้งนี้

ลงลายมือชื่อ ............................................................ ผู้สมัคร
(............................................................)
วันที่ ........... เดือน ............................ พ.ศ. .............

ใบรับรองแพทย์
สถานที่ตรวจ ...........................................
วันที่ ........ เดือน ........................ พ.ศ. ...........
ข้าพเจ้า นายแพทย์/แพทย์หญิง(1) .......................................................................................
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลขที่ ......................................................................................................
สถานที่ประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือสถานที่ปฏิบัติงานประจา หรืออยู่ที่ .................................................
..........................................................................................................................................................................
ได้ตรวจร่างกาย นาย/นาง/นางสาว ............................................................................................................
สถานที่อยู่ (ที่สามารถติดต่อได้) ...................................................................................................................
บัตรประจาตัวเลขที่ (ระบุประเภทของบัตรด้วย) ...........................................................................................
แล้ว เมื่อวันที่ ............. เดือน ................................................................ พ.ศ. ................... ขอรับรองว่า
นาย/นาง/นางสาว ................................................................ ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ
จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ปรากฎอาการของโรคจิตหรือจิตฟั่นเฟือนหรือปัญญาอ่อนไม่ปรากฎอาการของ
การติดยาเสพติดให้โทษ และอาการของโรคพิษสุราเรื้อรัง และไม่ปรากฎอาการและอาการแสดงของโรคต่อไปนี้
(1) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(2) วัณโรคในระยะอันตราย
(3) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(4) (ถ้าจาเป็นต้องตรวจหาโรคที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้รับการตรวจ .........................ให้ระบุ
ในข้อนี้) ....................
สรุปความเห็นและข้อแนะนาของแพทย์ (2) ..........................................................................
..........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... แพทย์ผู้ตรวจร่างกาย
หมายเหตุ (1) ต้องเป็นแพทย์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(2) ให้แสดงว่าเป็นผู้มีร่างกายสมบูรณ์เพียงใด หรือหายจากโรคที่เป็นเหตุต้องให้ออกจาก
ราชการ ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้ให้ใช้ได้ 1 เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย

