
 
 
 
 
 
 

                                                    ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
เร่ือง   รับสมัครพนักงานมหาวทิยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 

สังกัดภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
------------------------------------------ 

 
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก
บรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวทิยาลัย ต าแหนง่อาจารย์ จ านวน 1 อัตรา  สังกัดภาควิชาพฒันาผลิตภัณฑ์   รายละเอียด
การรับสมัคร ดังนี ้
 

1. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบตัิเฉพาะของผู้สมัครสอบคัดเลือก (ต าแหน่งที่ 2) 
1.1 ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีคุณสมบัตทิั่วไปตามข้อ  6  ของประกาศสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เรื่อง  

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 13 
ธันวาคม พ.ศ.  2553  และประกาศคณะกรรมการบริหารงานบคุคลประจ ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เร่ือง 
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานสายวิชาการ ลงวนัที่ 11 มีนาคม พ.ศ.  2557 

1.2 ผู้สมัครจะต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ขั้นต่ าทีก่ 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 
- กรณีส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่ใชภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนไม่ตอ้ง
ยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษ 
 

      2. คุณวุฒิต้องเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วิทยาศาสตร์การอาหาร/โภชนาการ หรือสาขาอื่นที่
เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร  (หากจบการศึกษาทางด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร อย่างน้อย 1 
ปริญญาจะได้รับการพิจารณาเปน็พิเศษ)                                                                                 
 2.1.   มีประสบการณ์ดา้นการวจิัยและมีผลงานตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับชาติ   หรือนานาชาติ    
 2.2.  มีความรู้ความสามารถในการสอน/วิจยั ด้านการพฒันาผลิตภัณฑ์/หรือการบริหารนวตักรรม/การตลาด
ผลติภัณฑ์ใหม่/หรือการศึกษาผูบ้ริโภค/หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางโภชนาการ/หรือการประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์  
 2.3.    สามารถสอนและเปน็ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ของนิสติทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอกได้ 
 2.4.    มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่น เป็นอย่างดี ในการสอนและวิจัย 

2.5.    มีความรับผิดชอบต่อหนา้ที่  และงานที่ได้รบัมอบหมายสูง  และมีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคิดริเริ่ม 
สร้างสรรค์ทั้งงานดา้นการสอน  งานวิจยั  งานบริการวชิาการ และศิลปวฒันธรรม  
 2.6.  มีความตั้งใจ มีภาวะผู้น า  ทุ่มเทการท างานให้ภาควิชา  และสามารถท างานนอกเวลาราชการได ้
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      3.เอกสารและหลักฐานทีจ่ะต้องน ามาย่ืนในการสมัครคัดเลือก 

3.1  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แวน่ตาด า ขนาด 1 ½ x 2 นิ้ว  ซึ่งถ่ายไว้ครั้ง   
เดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวนัรับสมัคร)  จ านวน 3 รูป 

3.2  ส าเนาปริญญาบัตร และใบคะแนนแสดงคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนง่ตามที่ก าหนดไว้ 
 ในรายละเอียดของแต่ละต าแหน่ง ตามประกาศรับสมัครสอบ  (ปริญญาตรี โท และเอก) 

3.3 ส าเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษจาก TOEIC, TOEFL, IELTS หรือ CU-TEP กรณีที่มิได้    
จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยตา่งประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน 

3.4 ส าเนาเอกสารการเปลี่ยนค าน าหน้าชื่อ หรือเปลี่ยนชื่อ หรือเปลี่ยนนามสกุล  (ในกรณีที่ม ี
การเปลี่ยน) เชน่ ส าเนาทะเบียนสมรส ส าเนาหนังสือหย่า ส าหรับหญิงที่ท าการสมรสแล้วเปน็ต้น 

3.5  เอกสารอ่ืน ซึ่งแสดงคุณสมบตัิเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่ก าหนดไว้ ในรายละเอียดของแต่ละ  
ต าแหน่งทีป่ระกาศรับสมัครสอบ เช่น เอกสาร แสดงความรู้ความสามารถในการใช้ คอมพิวเตอร์ หนังสือรับรองการ
ผ่านงาน ส าเนาทะเบียนบ้านกรณีระบุภูมิล าเนาของผู้สมัคร เปน็ต้น             

3.6 ส าเนาทะเบียนบา้น สูติบัตร หรอืบัตรประจ าตัวประชาชน และใบกองเกินทหารอย่างใดอย่างหนึ่ง 
3.7 ใบรับรองแพทย์แสดงวา่ไม่เปน็โรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยโรคที่มีลักษณะต้องห้าม 

เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน   
3.8 ให้ผู้รับรอง ซึ่งมิใช่บิดา มารดา  สามี  ภรรยา  พี่น้องร่วมบิดา มารดาเดียวกัน จ านวน 3 ท่าน   

ซึ่ง เป็นผู้ที่รู้จักกับผู้สมัครเป็นอย่างดี   กรอกค ารับรองลงในแบบฟอร์มเอกสารลับ ที่   คณะกรรมการก าหนด    ทั้งนี้
หนึ่งในจ านวนผู้รับรองดังกลา่วต้องเป็นข้าราชการ หรือ  พนักงานประจ า หรือหากรับราชการทหารหรือต ารวจต้องมี
ยศไม่ต่ ากว่าร้อยเอก 
      4.  ให้ผู้สมัครรับคัดเลือกเสียค่าธรรมเนียมสอบต าแหนง่ละ 200 บาท ค่าธรรมเนียมจะไม่จา่ยคืนให้ เม่ือ
ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบแล้ว 
    5.  วันเวลา และสถานที่รับสมัคร 

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยืน่ใบสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆ ที่ส านักงานเลขานุการ   คณะ 
อุตสาหกรรมเกษตร อาคาร  5  ชั้น  5  ตั้งแต่วนัที่   1 เมษายน พ.ศ. 2558  ถึงวันที่  29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558               
โทร. 0-2562-5000 ต่อ 5122  ในวันและเวลาราชการ  
 

            จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกนั 
 

                                      ประกาศ ณ วันที่  1 เมษายน  พ.ศ.  2558 
   
                                                      (ลงนาม)    ธนะบูลย์  สัจจาอนนัตกุล 
       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนะบูลย์  สัจจาอนนัตกุล) 
           คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร         
 
 

                                                                                                                                                                     


