
 
 
 

      
ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ 

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 
 

 ด้วยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์
รับสมัครบุคคลเข้าบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์ จำนวน 1 
อัตรา ตามรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้ 

คุณสมบัติของผู้สมัคร  
1. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครสอบ  

1. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครสอบ จะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 6 
ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว ่าด้วยงานบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยของ
มหาว ิทยาล ัยเกษตรศาสตร ์  พ.ศ.2558 ประกาศ ณ ว ันท ี ่  30 ต ุลาคม พ.ศ.2558 ข ้อบ ั งคับ
มห า ว ิ ท ย าล ั ย เ กษตรศา สตร ์  ว ่ า ด ้ ว ย ง านบร ิ ห า ร ง านบ ุ คคลพน ั ก ง านมหาว ิ ทย าล ั ยของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2563 ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 และประกาศคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่ม
วิชาการ ประเภทอาจารย์ประจำ ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2559   

1.2  ผู้สมัครสอบเป็นชาวต่างชาติที่สามารถพำนักถาวรในประเทศไทย 
1.3  มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีแต่ไม่เกิน 60 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร 

 2. วุฒิการศึกษา  
2.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางด้านเศรษฐศาสตร์หรือเศรษฐศาสตร์ประยุกต์  
2.2 ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือเทียบเท่า  

3. มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด โดยผลการทดสอบภาษาอังกฤษมี
อายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ประกาศผลการทดสอบ จากการทดสอบรายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้  

TOEFL (PBT) / TOEFL (ITP) คะแนนขั้นต่ำ 550 
TOEFL (CBT)   คะแนนขั้นต่ำ 213  
TOEFL (IBT)   คะแนนขั้นต่ำ 79 - 80  
IELTS    คะแนนขั้นต่ำ 6.5  
CU - TEP    คะแนนขั้นต่ำ 75  
KU - EPT    คะแนนขั้นต่ำ  ร้อยละ 65  
TOEIC    คะแนนขั้นต่ำ 700  

กรณีผู ้ร ับสมัครคัดเล ือกสำเร็จการศึกษาระดับสูงสุดจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศที ่ใช้
ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน ไม่ต้องยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษ  



4. มีประสบการณ์ในการทำวิจัยขั้นสูง หรือมีผลงานตีพิมพ์ในวารสาร 
5. มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ หรือการเขียนโปรแกรมเพ่ือ

การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
 

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร  
 ผู้สมัครติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆ ได้ที่ห้องธุรการภาควิชา
เศรษฐศาสตร์ ชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน) ในวัน เวลาราชการ 
ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันอังคารที่ 31 มกราคม 2566  
 

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัคร 
 1. ใบสมัคร ตามฟอร์มที่คณะกรรมการกำหนด  
 2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 11/2 X 2 นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ครั้งเดียวไม่
เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป  
 3. สำเนาปริญญาบัตรพร้อมใบรายงานคะแนน (Transcript) ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก และใบลงคะแนนคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียดของแต่ละ
ตำแหน่งตามประกาศรับสมัครสอบ อย่างละ 1 ฉบับ  
 4. สำเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษจาก TOEFL (PBT) / TOEFL (ITP), TOEFL (CBT), 
TOEFL(IBT), IELTS, CU-TEP, KU-EPT หรือ TOEIC กรณีมิได้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที ่ใช้
ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด  

5. สำเนาเอกสารการเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ หรือเปลี่ยนชื่อ หรือเปลี่ยนนามสกุล (ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยน) เช่น สำเนาทะเบียนสมรส สำเนาทะเบียนหย่า สำหรับหญิงที่ทำการสมรสแล้ว เป็นต้น  

6. เอกสารอื่นๆ ซึ่งแสดงคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียดของแต่
ละตำแหน่งที่ประกาศรับสมัคร เช่น เอกสารแสดงความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ หนังสือรับรอง
การผ่านงาน เป็นต้น  

7. สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และใบกองเกินทหาร (ถ้ามี) 
8. สำเนาหนังสือเดินทางและสำเนาเอกสารอนุญาตเกี่ยวกับการขออนุญาตอยู่ภายในประเทศ 

(Visa) 
9. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฏ ก.พ.อ. ว่าด้วยโรคที่มีลักษณะต้องห้ามเป็น

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน 
นับจากวันยื่นใบสมัคร 

10. ผู้ให้คำรับรอง ซึ่งมิใช่บิดา มารดา สามี ภรรยา พี่น้องร่วมบิดามารดา พี่น้องร่วมบิดา พี่น้อง
ร่วมมารดา จำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้รู้จักกับผู้สมัครเป็นอย่างดี กรอกคำรับรองลงในแบบฟอร์มเอกสารลับที่
คณะกรรมการกำหนด ทั้งนี้ หนึ่งในจำนวนผู้รับรองดังกล่าวต้องเป็นข้าราชการหรือพนักงานประจำ ไม่ต่ำกว่า
ระดับ 4 หรือหากรับราชการทหารหรือตำรวจต้องมียศไม่ต่ำกว่าร้อยเอก พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวผู้ให้
คำรับรอง 



11. ผลงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกหรือผลงานทางวิชาการของตนเองหรือเอกสารที่ใช้ใน
การนำเสนอผลงานทางวิชาการ  

 

ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร ตำแหน่งละ 500 บาท ค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่จา่ย

คืนไม่ว่ากรณีใดๆ 
 

วิธีการคัดเลือก มีข้ันตอนดังนี้ 
1. พิจารณาคุณสมบัติต่างๆ ของผู ้สมัคร ได้แก่ ผลการศึกษา สาขาวิชาที ่สำเร็จการศึกษา 

ประสบการณ์ด้านการสอนและการวิจัยและอ่ืนๆ สมควรให้ดำเนินการตามข้ันตอนต่อไป 
2. ผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาตามข้อ 1 จะต้องมานำเสนอผลงานทางวิชาการพร้อมการทดสอบ

การสอนทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ และการสอบสัมภาษณ์ 
3. ผู้สมัครที่ผ่านการนำเสนอผลงานทางวิชาการพร้อมการทดสอบการสอนทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ 

และการสอบสัมภาษณ์จะต้องเข้ารับการทดสอบจิตวิทยาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด (ทั้งนี้ผู้สมัครรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายเอง)  

4. ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกในทุกขั ้นตอนจะเป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณารับเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 

คณะกรรมการจะดำเนินการตามขั้นตอนการคัดเลือกทันที เมื่อผู้สมัครยื่นเอกสารการสมัคร
ครบถ้วน ผลการพิจารณาของคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื ่อการคัดเลือกบุคคลเข้าบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ให้เป็นไปตามขั้นตอนของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกระดับคณะ และ
มหาวิทยาลัยต่อไป 
 

วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก 
 คณะเศรษฐศาสตร์จะแจ้งให้ผู้สมัครทราบต่อไป และติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ห้องธุรการ
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน) โทร. 0 -
2942-8048, 0-2561-3474, 0-2579-8739 หรือ E-mail : feco.eco@ku.ac.th 

 
              ประกาศ ณ วันที่       ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 
 

                (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิิษฐ์  ลิ้มสมบุญชัย)  
            คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์   

 
 





      
 

Faculty of Economics Announcement 
Recruitment of Lecturer  

 Department of Economics, Faculty of Economics, Kasetsart University seeks to 
appoint two lecturer positions. Details of the application process are as follows: 

 

Qualifications: 
1. General Qualifications 
   1.1 1 .  Candidates must have general qualifications and no prohibited 

characteristics under section 1 item 6 of the Announcement of the Kasetsart University 
Council : Regulations of Kasetsart University on Personnel Management for University 
Employees, 2010 dated December 13, 2010,  Kasetsart University Regulations On Personnel 
Management for University Employees of Kasetsart University B.E. 2563 Announced on 
February 27, 2020 and Announcement of Kasetsart University Executive Committee : Criteria 
and Method for Selecting University Employees, Academic Groups, Types of Full-Time 
Lecturers, Announced on the date November 8, 2016. 

 1.2 Candidates are foreigners who are able to live permanently in Thailand. 
 1.3 Age between 18 to 60 years old  

 2. Degrees  
2.1 Hold a doctoral degree in Economics or Applied Economics.  
2.2 Have cumulative G.P.A of 2.50 or above in the Bachelor’s degree.  

3. For a non-native English speaker, a certificate of English test result from one of 
the following tests; valid for no more than 2  years from the date of announcement of the 
test results.  

TOEFL (PBT) / TOEFL (ITP)  550 and above 
TOEFL (CBT)    213 and above  
TOEFL (IBT)    79 - 80 and above 
IELTS     6.5 and above  
CU - TEP     75 and above  
KU - EPT     65% and above  
TOEIC     700 and above  

    Applicant who has graduated from a university teaching in English, language test 
results are not required.  



4. Experienced in doing advanced research or have article(s) published in academic 
journal(s)  

5. Those with expertise and experience in big data management and/or computer 
programming for economic analyses will receive special consideration.  

 
Date, time and place of application  
 The applicant may submit an application with required documents at the office of 
Department of Economics, 3rd Floor, Building 1, Faculty of Economics, Kasetsart University 
(Bangkhen Campus) from now on until Tuesday 31 January 2023. 
 
Required documents  

1. A filled application form 
2. Three photos taken within one year (not wearing hat nor sunglasses), 1.5 x 2 

inch-size photograph 
3. A copy of transcripts and diplomas for bachelor's, master's, and doctoral 

degrees 
4. A copy of all test scores 
5. A copy of document of name, or surname change, a copy of marriage 

certificate, a copy of divorce certificate 
6. A copy of all certificates of other academic experiences 
7. A copy of house registration (certificate of residence) 
8. A copy of passport with visa page 
9. A medical certificate issued within 1 month showing that you are free of 

tuberculosis, not a drug addict, alcoholism, serious communicable disease, and mental 
disorder that interferes with work, and work-related activities 

10. Three reference letters with a copy of the identity card of those who writes it, 
who is not father, mother, husband, wife, siblings, parents, brothers, and sisters, who are well 
acquainted with the applicant. One of 3 references must be a government officer or 
permanent government employee not lower than level 4 or the military or police must have 
the rank of not lower than a captain. Please seal the confidential documents and submit to 
the recruitment committee. 

11. Ph.D. thesis or research paper or proceedings for conference presentations 
  
Application fee 

Application fee of 500 baht is not refundable. 
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