
 
ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
............................................................ 

 
 ด้วยคณะสัตวแพทยศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 
ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ านวน 
1 อัตรา ค่าจ้างวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก เดือนละ 32,300 บาท  
    
โดยมีรายละเอียดในการรับสมัคร ดังนี้     

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร 
มีคุณสมบัติทั่วไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เร่ือง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วย

การบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553, (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555, (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2556 และ
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ ลงวันที่ 12 กันยายน 2557 
 

2. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
2.1 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาไวรัสวิทยา , จุลชีววิทยา , พยาธิชีววิทยา , ชีววิทยา 

ทางการแพทย์หรือสัตวแพทย์, เทคโนโลยีชีวภาพ, พันธุวิศวกรรม หรือสาขาที่เก่ียวข้อง และถ้ามีวิทยานิพนธ์หรือมีผลงานวิจัย
ด้านไวรัสวิทยาจะพิจารณาเป็นพิเศษ  

2.2 ไม่มีข้อผูกพันเก่ียวกับทุนต่างๆ ที่จะต้องไปชดใช้  
  

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
  ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://vet.ku.ac.th หรือขอรับและยื่นใบสมัครด้วย
ตนเองได้ที่  หน่วยการเจ้าหน้าที่  ห้องงานแผนและประกันคุณภาพ ส านักงานเลขานุการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้น 3 อาคารจักรพิชัยรณรงค์สงคราม ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562  
เวลา 9.00 – 11.30 น. และ 13.30 – 15.00 น. ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข
โทรศัพท์ ๐๒-797-1900 ต่อ 1305 

 
4. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามาย่ืนในการสมัคร 

4.1 ใบสมัครสอบ ตามแบบฟอร์ม 
4.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด าขนาด 1.5 x 2 นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี 

(นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร) จ านวน 1 รูป 
4.3 ส าเนาปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร และใบคะแนนแสดงคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
4.4 ส าเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ มีดังนี้ 

4.4.1  ผู้สมัครที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จะต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ขั้นต่ าที่ก าหนด 
จากการทดสอบภาษาอังกฤษ รายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้ 

- TOEFL (Paper)  คะแนนขั้นต่ า 550 
- TOEFL (CBT)  คะแนนขั้นต่ า 213 
- TOEFL (IBT)  คะแนนขั้นต่ า 79-80 
- IELTS   คะแนนขั้นต่ า 6.5 

http://vet.ku.ac.th/
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