
                                                      
 

ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เรื่อง  ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพ่ือจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

 
                                                                                          .........................................................  
 

ตามประกาศคณะประมง ลงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2559 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพ่ือจ้างและ 
แต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง อาจารย์ จ านวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 32,300 บาท 
สาขา Molecular Biology สังกัดภาควิชาชีววิทยาประมง เปิดรับสมัครในช่วงระหว่างตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 
พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2559 นั้น   

 

                    คณะประมง  จึงขยายเวลารับสมัครบุคคลในต าแหน่งดังกล่าวจนถึงวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 
โดยมรีายละเอียดดังนี้ 
 

1. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 6 แห่ง 

ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และประกาศคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลประจ ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
ลงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557 และเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ดังนี้ 
 

1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาประมง หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้องทางด้าน  
การประมง 

2. มีรายวิชาเรียนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท หรือปริญญาเอก ทางด้าน Molecular  
Biology หรือเทียบเท่าอย่างน้อย 3 หน่วยกิต 

3. ท าวิทยานิพนธ์ หรือมีประสบการณ์งานวิจัยทางด้าน Molecular Biology ของทรัพยากรสัตว์น้ า 
หรือการประยุกต์ใช้เทคนิคทาง Molecular Biology กับการประเมินสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ า 

4. มีผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในสาขาที่เกี่ยวข้อง พิมพ์เผยแพร่ต่อสาธารณะแล้ว  
โดยต้องมีผลงานตีพิมพ์หรือได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับวิชาการระดับนานาชาติ
ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง ในด้านที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรสัตว์น้ า  

5. ผู้สมัครจะต้องมีความสามารถรับผิดชอบการสอนรายวิชามีนวิทยาได้  
 

ผู้สมัครจะต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ข้ันต่ าที่ก าหนด จากการทดสอบ 
ภาษาอังกฤษรายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้ 

  -TOEFL (Paper)  คะแนนขั้นต่ า 550 
  -TOEFL (CBT)  คะแนนขั้นต่ า 213 
  -TOEFL (IBT)  คะแนนขั้นต่ า 79-80 
  -IELTS   คะแนนขั้นต่ า 6.5 
  -CU-TEP  คะแนนขั้นต่ า 75 
  -KU-EPT  คะแนนขั้นต่ า 65 
  -TOEIC   คะแนนขั้นต่ า 700 



    

2. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก  ขอรับใบสมัครที่งานบริหารและธุรการ ส านักงาน 

เลขานุการ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทุกวันเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2559 
ถึงวันที ่23 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ระหว่างเวลา 09.00 น.- 15.30 น. สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่  
โทร.0-2942-8894 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง http://www.fish.ku.ac.th) 
 

3. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นในการสมัครเข้ารับการคัดเลือก  
3.1 ใบสมัครตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการก าหนด    
3.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด 1.5 นิ้ว X 2 นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ครั้ง 

เดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร) จ านวน 3 รูป  
3.3 ส าเนาปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร และใบคะแนนแสดงคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ 

ต าแหน่งตามที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดของแต่ละต าแหน่งตามประกาศรับสมัคร  
  3.4 ส าเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษจาก TOEIC, TOEFL, IELTS, CU-TEP หรือ KU-EPT 
กรณีท่ีมิได้จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน 

3.5 ส าเนาเอกสารการเปลี่ยนค าน าหน้าชื่อ หรือเปลี่ยนชื่อ หรือเปลี่ยนนามสกุล (ในกรณีท่ีมี 
การเปลี่ยน) เช่น ส าเนาทะเบียนสมรส ส าเนาหนังสือหย่า ส าหรับหญิงที่ท าการสมรสแล้ว เป็นต้น 
  3.6 เอกสารอ่ืน ซึ่งแสดงคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามท่ีก าหนดไว้ในรายละเอียดของแต่
ละต าแหน่งที่ประกาศรับสมัครสอบ เช่น เอกสารแสดงความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ หนังสือรับรอง
การผ่านงาน ส าเนาทะเบียนบ้านกรณีระบุภูมิล าเนาของผู้สมัคร เป็นต้น 

3.7 ส าเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชน  
3.8 ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยโรคที่มีลักษณะต้องห้าม 

เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ซึ่งออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน 
ฉบับจริง จ านวน 1 ฉบับ 

3.9 ใหผู้้รับรอง ซึ่งมิใช่บิดา มารดา สามี ภรรยา พ่ีน้องร่วมบิดา มารดาเดียวกัน จ านวน 3 ท่าน 
ซึ่งเป็นผู้รู้จักกับผู้สมัครเป็นอย่างดี กรอกค ารับรองลงในแบบฟอร์มเอกสารลับที่คณะกรรมการก าหนด ทั้งนีห้นึ่ง
ในจ านวนผู้รับรองดังกล่าวต้องเป็นข้าราชการหรือพนักงานประจ า หรือหากรับราชการทหารหรือต ารวจต้องมียศ
ไม่ต่ ากว่าร้อยเอก พร้อมส าเนาบัตรของผู้รับรอง 
 

4. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
ค่าธรรมเนียมการสมัครต าแหน่งละ  200 บาท  ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้ 

ในเมื่อประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกแล้ว 
 

5. เงื่อนไขการรับสมัคร 
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี  

คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร
พร้อมทั้งยืนยันเอกสารในการรับสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วย
เหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของต าแหน่งที่สมัครอันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับ
สมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้รับเข้าคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น และไม่มีการคืน
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
 

6. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ท าการคัดเลือก  
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ท าการคัดเลือก จะประกาศให้ทราบใน  

วันที ่31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ ส านักงานเลขานุการคณะประมง และทาง http://www.fish.ku.ac.th  
 

http://www.fish.ku.ac.th/
http://www.fish.ku.ac.th/


7. วิธีการคัดเลือก 
ทดสอบสอน ทดสอบทางจิตวิทยา และสอบสัมภาษณ์  ตามวิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการ 

คัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ ประจ าภาควิชาที่สมัครเป็นผู้ก าหนด ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ลงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557 
 

8. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 
  จะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตามล าดับคะแนนสอบ ณ ส านักงานเลขานุการคณะประมง 
และทาง http://www.fish.ku.ac.th 
 

9. การเสนอขอบรรจุ 
  ประธานคณะกรรมการคัดเลือกฯ จะเสนอชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกต่อคณะกรรมการประจ าคณะ 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) 
อนุมัติการบรรจุ ถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

 
              ประกาศ  ณ  วันที่  20   เมษายน พ.ศ. 2559  
                                                                                      

                                                       
 

                                      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรวย  สุขแสงจันทร์) 
                                 รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
                                           รักษาการแทนคณบดีคณะประมง 

 

http://www.fish.ku.ac.th/

