ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจา
.........................................................

ตามประกาศคณะประมง ลงวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและ
แต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์ จานวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 32,300 บาท
สาขา Fishery Economics สังกัดภาควิชาการจัดการประมง เปิดรับสมัครในช่วงระหว่างตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม
พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561 นั้น
เนื่องจากยังไม่มีผู้สมัคร คณะประมง จึงขยายเวลารับสมัครบุคคลในตาแหน่งดังกล่าวจนถึง
วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. คุณสมบัติทั่วไป
1.1 คุณสมบัติทั่วไปและลักษณะต้องห้ามของพนักงานมหาวิทยาลัย หมวด 1 ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558
ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558
1.2 คุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีก ารคัดเลือ กพนักงานมหาวิท ยาลัย กลุ่ม วิช าการ ประเภทคณาจารย์ป ระจา ลงวัน ที่ 8 พฤศจิก ายน
พ.ศ. 2559
ผู้สมัครจะต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ขั้นต่าที่กาหนด โดยผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ประกาศผลการทดสอบ จากการทดสอบรายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้
-TOEFL (PBT)/TOEFL (ITP)
-TOEFL (CBT)
-TOEFL (IBT)
-IELTS
-CU-TEP
-KU-EPT
-TOEIC

คะแนนขั้นต่า 550
คะแนนขั้นต่า 213
คะแนนขั้นต่า 79-80
คะแนนขั้นต่า 6.5
คะแนนขั้นต่า 75
คะแนนขั้นต่า ร้อยละ 65
คะแนนขั้นต่า 700

กรณีผู้รับสมัครคัดเลือกจบการศึกษาระดับสูงสุดจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ
ในการเรียนการสอน ไม่ต้องยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษ

2. คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
2.1 ผู้สมัครต้องสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขา
- เศรษฐศาสตร์การประมง
- การจัดการประมง
- ธุรกิจการประมง
- วิทยาศาสตร์การประมง
- เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ที่เกี่ยวข้องในสาขาการประมง
2.2 มีประสบการณ์การสอนหรือประสบการณ์การทาวิจัย/วิทยานิพนธ์ด้านที่เกี่ยวข้องกับ
เศรษฐศาสตร์ประมง/การจัดการทรัพยากรประมงและธุรกิจการประมง
2.3 มีผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในสาขาที่เกี่ยวข้อง และตีพิมพ์เผยแพร่ต่อสาธารณะแล้ว
3. กระบวนการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจา
3.1 ผู้สมัครรับคัดเลือกจะต้องสาธิตการสอนให้คณาจารย์ประจาในภาควิชา/สาขาวิชา
ให้ข้อเสนอแนะ และสัมภาษณ์เบื้องต้น เพื่อพิจารณากลั่นกรองผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเสนอให้คณะกรรมการ
คัดเลือกพิจารณา
3.2 ผูส้ มัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกต้องเข้ารับการทดสอบทางด้านจิตวิทยา โดยมหาวิทยาลัย
เป็นผู้ดาเนินการจัดการทดสอบให้ ทั้งนี้ผู้สมัครรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการทดสอบ
3.3 สอบสัมภาษณ์ (ภายหลังจากได้รับผลทดสอบทางจิตวิทยาแล้ว) โดยคณะกรรมการคัดเลือก
3.4 คณะกรรมการคัดเลือกเสนอผลการคัดเลือกให้คณะกรรมการประจาส่วนงานพิจารณาให้
ความเห็นชอบ
3.5 เสนอเรื่องขออนุมัติจ้างบุคคลผู้ผ่านการคัดเลือกไปยังกองการเจ้าหน้าที่ เพื่อนาเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาการบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจาให้ความเห็นชอบ
และกองการเจ้าหน้าที่เสนอชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้คณะกรรมการบริหารงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิจารณาอนุมัติจ้าง
3.6 ประกาศผลการคัดเลือก
4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์สมัครติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ งานบริหารและธุรการ สานักงานเลขานุการ
คณะประมง มหาวิท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ทุ กวัน เวลาราชการ ตั้งแต่ วั น ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561 ถึง วัน ที่
11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ระหว่างเวลา 09.00 น.- 15.30 น. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2942-8894
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง http://www.fish.ku.ac.th)
5. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนามายื่นในการสมัครเข้ารับการคัดเลือก
5.1 ใบสมัครสอบ ตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการกาหนด
5.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด 1.5 นิ้ว X 2 นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ครั้ง
เดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร) จานวน 3 รูป
5.3 สาเนาปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร และใบคะแนนแสดงคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งตามที่กาหนดไว้ในรายละเอียดของแต่ละตาแหน่งตามประกาศรับสมัครสอบ
5.4 สาเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษจาก TOEIC, TOEFL, IELTS, CU-TEP หรือ KU-EPT
กรณีที่มิได้จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน
5.5 สาเนาเอกสารการเปลี่ยนคานาหน้าชื่อ หรือเปลี่ยนชื่อ หรือเปลี่ยนนามสกุล (ในกรณีที่มี
การเปลี่ยน) เช่น สาเนาทะเบียนสมรส สาเนาหนังสือหย่า สาหรับหญิงที่ทาการสมรสแล้ว เป็นต้น

5.6 เอกสารอื่น ซึ่งแสดงคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามที่กาหนดไว้ในรายละเอียดของแต่
ละตาแหน่งที่ประกาศรับสมัครสอบ เช่น เอกสารแสดงความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ หนังสือรับรอง
การผ่านงาน สาเนาทะเบียนบ้านกรณีระบุภูมิลาเนาของผู้สมัคร เป็นต้น
5.7 สาเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจาตัวประชาชน และใบกองเกินทหาร(ถ้ามี)
5.8 ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยโรคที่มีลักษณะต้องห้าม
เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
ฉบับจริง จานวน 1 ฉบับ
5.9 ให้ผู้รับรอง ซึ่งมิใช่บิดา มารดา สามี ภรรยา พี่น้องร่วมบิดาและมารดา พี่น้องร่วมบิดา พี่น้อง
ร่วมมารดา จ านวน 3 ท่าน ซึ่ งเป็ น ผู้ รู้ จั กกับผู้ ส มัครเป็น อย่างดี กรอกคารับรองลงในแบบฟอร์มเอกสารลั บ ที่
คณะกรรมการกาหนด ทั้งนี้หนึ่งในจานวนผู้รับรองดังกล่าวต้องเป็นข้าราชการหรือพนักงานประจา หรือหากรับ
ราชการทหารหรือตารวจต้องมียศไม่ต่ากว่าร้อยเอก พร้อมสาเนาบัตรของผู้รับรอง
6. ค่าธรรมเนียม
ผู้สมัครรับคัดเลือกเสียค่าธรรมเนียมสอบตาแหน่งละ 500 บาท โดยค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้
7. เงื่อนไขการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร
พร้อมทั้งยืนยันเอกสารในการรับสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วย
เหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตาแหน่งที่สมัครอันมีผลทาให้ ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับ
สมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้รับเข้าคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น
8. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ทาการคัดเลือก
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ทาการคัดเลือก จะประกาศให้ทราบใน
วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ สานักงานเลขานุการคณะประมง และทาง http://www.fish.ku.ac.th
9. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
จะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตามลาดับคะแนนสอบ ณ สานักงานเลขานุการคณะประมง
และทาง http://www.fish.ku.ac.th
10. การเสนอขออนุมัติการจ้าง
ประธานคณะกรรมการคัดเลือกฯ จะเสนอชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกต่อคณะกรรมการประจาส่วนงาน
พิจารณาให้ความเห็นชอบ เสนอคณะกรรมการพิจารณาการบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ
ประเภทคณาจารย์ ป ระจ าให้ ความเห็ น ชอบ และเสนอคณะกรรมการบริห ารงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิจารณาอนุมัติการจ้าง ถือเป็นที่สิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561

(รองศาสตราจารย์เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์)
คณบดีคณะประมง

