ประกาศคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา จ.ชลบุรี
----------------------------------------ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็น
พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย เงิ น รายได้ ต าแหน่ ง อาจารย์ สั ง กั ด โรงเรี ย นสาธิ ต แห่ ง มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์
โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จ.ชลบุรี จานวน 3 อัตรา
1. คุณสมบัติ
1.1 ต้องเป็ น ผู้ ที่มีคุณ สมบัติทั่วไปโดยอนุโลมตามข้อ 8 แห่ งประกาศคณะกรรมการบริห าร
งานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงิน รายได้ของคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ของคณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2548
1.2 มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
1.3 วุฒิปริญญาตรี ผลการเรียนคะแนนสะสมไม่ต่ากว่า 2.50
1.4 วุฒิปริญญาโท ผลการเรียนคะแนนสะสมไม่ต่ากว่า 3.00
2. คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
ได้รับวุฒิ ปริญญาตรีห รือปริญ ญาโท หรือเทียบเท่าไม่ต่ากว่านี้ ค่าจ้างวุฒิ ปริญ ญาตรี เดือนละ
15,360 บาท และวุฒิปริญญาโท เดือนละ 21,170 บาท ดังนี้
สาขาวิชาภาษาไทย ประถมศึกษา
สาขาวิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา
สาขาวิชาศิลปศึกษา (ทัศนศิลป์)

จานวน 1 อัตรา
จานวน 1 อัตรา
จานวน 1 อัตรา

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สมัครติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ห้องธุรการอาคารอานวยการ โครงการการศึกษาพหุภาษา
จั ง หวั ด ชลบุ รี และห้ อ งธุ ร การอาคาร 1 ฝ่ า ยประสานงานโครงการการศึ ก ษาพหุ ภ าษา โรงเรี ย นสาธิ ต ฯ
กรุ ง เทพมหานคร ตั้ งแต่ บั ดนี้ เป็ น ต้ น ไปจนถึ งวั น ที่ 14 กั น ยายน 2561 ในวั นและเวลาราชการ สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-3845-8700 - 5 ต่อ 4205 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก website ของ
โครงการการศึกษาพหุภาษา www.mp.kus.ku.ac.th

4. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนามายื่นในการสมัคร
4.1 ใบสมัครตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการกาหนด ซึ่งผู้สมัครจะต้องกรอกข้อความและลงนาม
ด้วยลายมือของตนเอง
4.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด 1.5 นิ้ว x 2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน 1 รูป
4.3 ส าเนาใบแสดงวุฒิ พร้อมใบรายงานผลคะแนนแสดงผลการเรียนที่ แสดงว่าเป็ น ผู้ มีวุฒิ
การศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามที่กาหนดไว้ในรายละเอียด
4.4 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
4.5 ส าเนาเอกสารการเปลี่ยนคานาหน้าชื่อ หรือเปลี่ ยนชื่อหรือเปลี่ยนนามสกุล (ในกรณี ที่มี
การเปลี่ยน) เช่นสาเนาทะเบียนสมรส สาเนาหนังสือหย่า สาหรับหญิงที่ทาการสมรสแล้ว เป็นต้น
4.6 เพศชายให้แนบหนังสือสาคัญ แบบ สด.8 (สมุดประจาตัวทหารกองหนุน) หรือใบรับรอง
ผลการตรวจเลือก แบบ สด.43 หรือหลักฐานอื่นใดที่ เกี่ยวข้องทางทหารตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
พ.ศ.2479
4.7 ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 16 (พ.ศ.2526) ซึ่งออก
ให้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันยื่นใบสมัคร
4.8 หนังสือรับรอง จานวน 3 ฉบับ โดยให้ผู้รับรอง ซึ่งมิใช่บิดา มารดา สามีภรรยา พี่น้องร่วมบิดา
มารดาเดียวกัน จานวน 3 คน ซึ่งเป็นผู้รู้จักกับผู้สมัครเป็นอย่างดี กรอกคารับรอง ในแบบฟอร์มเอกสารปิดผนึก
ทั้งนี้หนึ่งในจานวนผู้รับรองดังกล่าวต้องเป็นข้าราชการหรือพนักงานประจา ไม่ต่ากว่าระดับ 4 หรือหากรับราชการ
ทหารหรือตารวจ ต้องมียศไม่ต่ากว่าร้อยเอกหรือร้อยตารวจเอก พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ
5. ค่าธรรมเนียมการสมัคร
ค่าธรรมเนียมการสมัครจานวน 200 บาท (จะไม่จ่ายคืนให้เมื่อประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
แล้ว)
6. เกณฑ์การคัดเลือก
โดยวิธีการสอบสั มภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว
ประวัติการศึกษา ความมีเหตุผล การตัดสินใจ การวิเคราะห์ การแก้ปัญหา ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์
ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวกับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
เชาว์ปัญญาและบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น

7. กาหนดการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วัน เวลา และสถานที่สอบ ในวันที่ 28 กันยายน 2561
ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ และ website ของโครงการการศึกษาพหุภาษา www.mp.kus.ku.ac.th
ประกาศ ณ วันที่

สิงหาคม พ.ศ. 2561

(รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

