
 
ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร                                                                                                              

เร่ือง   ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์                                                                   
สังกัด ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร    คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

…………………………………………………………… 
  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์   รับสมัครบุคคลเพื่อคดัเลือก

บรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลยั (เงินงบประมาณ)  ต าแหน่งอาจารย์    สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการอาหาร    
จ านวน 1  อัตรา     ดังรายละเอียดการรับสมัคร  ดังนี ้

1. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครสอบคัดเลือก (ต าแหน่งท่ี 2) 
1.1 ผู้สมคัรต้องเป็นผู้มีคณุสมบัติทั่วไปตามข้อ  6 ของประกาศสภามหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง  

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการบรหิารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
2553 ลงวันท่ี 13  ธันวาคม  2553    และประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ า
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคดัเลือกพนักงานสายวิชาการ ลงวันท่ี 11 
มีนาคม  2557 

1.2 ผู้สมคัรจะต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ขั้นต่ าที่ก าหนด จากการทดสอบภาษาอังกฤษ
รายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี ้
- TOEFL (paper)    คะแนนข้ันต่ า  550 
- TOEFL (CBT)  คะแนนข้ันต่ า  213 
- TOEFL (IBT)  คะแนนข้ันต่ า  79-80 
- IELTS   คะแนนข้ันต่ า  6.5 
- CU – TEP  คะแนนขั้นต่ า  75 
- KU – EPT  คะแนนข้ันต่ า  65 
- TOEIC   คะแนนข้ันต่ า  700 
- กรณีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลยัต่างประเทศท่ีใช้ภาษาอังกฤษในการเรียน
การสอนไม่ต้องยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษ 

      2. คุณวุฒิ   คณุสมบตัิเฉพาะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาเอก ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร     

                             วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  เทคโนโลยีการอาหาร  วศิวกรรมอาหาร   หรือสาขาอื่นท่ี   

                             เก่ียวข้อง                        

     2.1.   มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ  ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระบบสากล 
     2.2.   มีความรูห้รือประสบการณ์ การวจิัย ด้านการแปรรูปอาหาร หรือเคมีอาหาร  เน้น Food Ingredients   
             หรือ Innovative  Processing Technology หรือ Functional Food            
     2.3.   มีความรูค้วามสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอ่ืน เป็นอย่างดี ในการสอนและวิจัย   
     2.4.   มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบต่องานท่ีไดร้ับมอบหมาย ท้ังงานด้านการสอน งานวิจัย    
             งานบริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม                       

3. เอกสารและหลักฐานทีจ่ะต้องน ามายืน่ในการสมัครคัดเลือก 
                 3.1  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด 1 ½ x 2 นิ้ว  ซึ่งถ่ายไว้ครัง้   
                       เดียวกันไม่เกิน 1 ปี(นับถึงวันรับสมัคร) จ านวน 3 รูป 



                 3.2  ส าเนาปริญญาบัตร และใบคะแนนแสดงคุณสมบตัิเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามที่ก าหนดไว้ 
       ในรายละเอียดของแต่ละต าแหน่ง ตามประกาศรับสมัครสอบ (ปริญญาตรี โท และเอก) 
3.3  ส าเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษจาก TOEIC, TOEFL, IELTS หรือ CU-TEP กรณีที่มไิด้    

 จบการศึกษาจากมหาวิทยาลยัต่างประเทศท่ีใช้ภาษาองักฤษในการเรียนการสอน 
3.4  ส าเนาเอกสารการเปลี่ยนค าน าหน้าช่ือ หรือเปลี่ยนช่ือ หรือเปลี่ยนนามสกลุ (ในกรณีที่ม ี

 การเปลีย่น)  เช่น ส าเนาทะเบยีนสมรส  ส าเนาหนังสือหย่า ส าหรบัหญิงท่ีท าการสมรสแล้ว เป็นต้น 
3.5  เอกสารอื่น ซึ่งแสดงคุณสมบัตเิฉพาะส าหรับต าแหน่งที่ก าหนดไว้ ในรายละเอียดของแตล่ะ  
       ต าแหน่งท่ีประกาศรับสมัครสอบ เช่น เอกสารแสดงความรู้ความสามารถในการใช้   
       คอมพิวเตอร์ หนังสือรับรองการผ่านงาน  ส าเนาทะเบยีนบ้าน กรณีระบุภูมลิ าเนาของ 
       ผู้สมัคร เป็นต้น             

              3.6   ส าเนาทะเบียนบ้าน สูติบัตร หรือบัตรประจ าตัวประชาชน และใบกองเกินทหารอยา่ง 
                     ใดอย่างหนึ่ง 

3.7  ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยโรคที่มีลักษณะต้องห้ามเป็น      
 ข้าราชการ  พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2549  ลงวันท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ซึ ่งออกให้ไม่  
  เกิน 1 เดือน   

3.8  ให้ผู้รับรอง ซึ่งมิใช่บิดา  มารดา  สามี  ภรรยา พ่ีน้องร่วมบดิา มารดาเดียวกัน จ านวน 3 ท่าน ซึ่งเปน็ผู้    
        ทีรู่้จักกับผู้สมัครเป็นอย่างด ี  กรอกค ารับรองลงในแบบฟอร์มเอกสารลับ ที ่  คณะกรรมการก าหนด   
        ทั้งนี้หนึ่งในจ านวนผู้รับรองดังกล่าวต้องเป็นข้าราชการ หรือ  พนักงานประจ า หรือหากรับราชการ 
        ทหารหรือต ารวจต้องมียศไม่ต่ ากว่าร้อยเอก 

4. ให้ผู้สมคัรรับคัดเลือกเสียค่าธรรมเนียมสอบต าแหน่งละ  200 บาท ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ เมื่อประกาศ
รายชื่อว่าเป็นผูม้ีสิทธิเข้าสอบแล้ว 

5. วิธีการคัดเลือก 
  5.1 ผู้สมัครรบัคัดเลือกจะต้องสาธิตการสอนให้คณาจารย์ประจ าในภาควิชา  ให้ข้อเสนอแนะ และสมัภาษณ์  
        เบื้องต้น เพื่อพิจารณากลั่นกรองผู้มีคณุสมบัติเหมาะสมเสนอให้คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณา 

5.2 ผู้สมคัรรับคัดเลือกด าเนินการทดสอบทางด้านจิตวิทยา  และยื่นต่อคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อประกอบการ   
พิจารณาในการสอบสัมภาษณ ์

6. วันเวลา และสถานที่รับสมัคร 
         ผู้ประสงค์จะสมคัร  ขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆ   ที่ส านักงานเลขานุการ   คณะอตุสาหกรรมเกษตร      

            อาคาร  5  ช้ัน  5  ตั้งแต่วันท่ี   10  ตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันท่ี  30 ธันวาคม พ.ศ. 2558    โทร. 0-2562-5000    
            ต่อ 5122  ในวันและเวลาราชการ  

 
            จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

                                      ประกาศ ณ วันท่ี  10 ตุลาคม  พ.ศ   2558 
   
 
                                                    (ลงนาม)  ธนะบูลย์  สัจจาอนันตกุล 
       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนะบลูย์  สัจจาอนันตกุล) 
        คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร         

 


