
 
ประกาศคณะเกษตร 

เร่ือง   ขยายเวลารบัสมัครคัดเลอืกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวทิยาลัย 
                         ต าแหน่งอาจารย์  ภาควชิาพชืสวน 
 
 ตามที่ คณะเกษตร ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพืชสวน จ านวน 1 อัตรา เพื่อทดแทนอัตราเลขที่ 0189 นั้น  เนื่องจากยังไม่มีผู้สมัคร
เข้ารับการคัดเลือก  คณะเกษตรจึงประกาศขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย  ต าแหน่งอาจารย์  ภาควิชาพืชสวน อัตราค่าจ้างแรกบรรจุ 34,000 บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
       
๑.  คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัคร 

1.๑  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัตทิั่วไปและไม่มีลกัษณะต้องห้าม ตามข้อ ๖ แห่งประกาศสภา
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์เร่ือง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงาน
มหาวิทยาลยัของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕58 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2558 ดังนี ้

 (ก)  คุณสมบัติทัว่ไป 
 (1)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสบิแปดปีและไม่เกินหกสิบปีบรบิูรณ์ 
 (2)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 (3)  เป็นผู้มสีุขภาพแข็งแรง 
 (ข)  ลักษณะต้องห้าม 
 (1)  เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ใน

พรรคการเมือง 
 (2)  เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือ เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือน

ไร้ความสามารถ หรือเป็นโรคตามที่ ก.บ.ม. ก าหนด 
 (3)  เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากงานไวก้่อน 

(4)  เป็นผูบ้กพร่องในศีลธรรมอันด ี
(5)  เป็นบุคคลล้มละลาย 
(6)  เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เปน็โทษส าหรับความผิดที่กระท า

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(7)  เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืน

ของรัฐ องค์การมหาชน หน่วยงานเอกชน หรือองค์การระหว่างประเทศ 
(8)  เคยถูกเลิกจ้าง ลงโทษให้ออก  ปลดออก หรือไล่ออก เพราะกระท าผิดวนิัยตามข้อบังคบั

นี้ หรือกฎหมายอื่น 
(9)  เป็นผูท้ี่เคยกระท าการทุจรติในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหนว่ยงานอ่ืน

ของรัฐ 

 ๑.๒ ผู้สมัครต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาพืชสวน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (เน้นด้านปรับปรุงพันธุ์
ไม้ดอกไม้ประดับ ท าวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุ์พืช หรือพันธุศาสตร์พืช หรือมีประสบการณ์งานวิจัยด้านการ
ปรับปรุงพันธ์ไม้ดอกไม้ประดับแบบ Conventional Breeding 

 1.3  เป็นผู้มีประสบการณ์ในการท างานวิจัย 
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 1.4  มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ 

 1.4 ผู้สมัครจะต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ขั้นต่ าที่ก าหนด โดยผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ประกาศผลการทดสอบ จากการทดสอบภาษาอังกฤษรายการใดรายการหนึ่งดังต่อไปนี้ 

- TOEFL (PBT) / TOEFL (ITP) คะแนนขั้นต่ า ๕๕๐ 
- TOEFL (CBT)   คะแนนขั้นต่ า ๒๑๓ 
- TOEFL (IBT)   คะแนนขั้นต่ า ๗๙ – ๘๐ 
- IELTS   คะแนนขั้นต่ า ๖.๕ 
- CU–TEP   คะแนนขั้นต่ า ๗๕ 
- KU–EPT   คะแนนขั้นต่ า ร้อยละ ๖๕ 
- TOEIC   คะแนนขั้นต่ า ๗๐๐ 

กรณีผู้รับสมัครคัดเลือกส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่ใช้
ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนไม่ต้องยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษ  

๒.  วัน  เวลา  และสถานที่สมัคร 
 ผู้ สน ใจสอบถามรายละเ อียดขอรับและยื่ น ใบสมัครได้ที่   ภาควิ ช า พืชสวน     คณะ เกษตร  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   โทรศัพท์  ๐๒-๕๗๙-0308 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม  ๒๕63   ใน
วันและเวลาราชการ 

๓.  เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามาย่ืนในการสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
๓.๑ ใบสมัคร ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด ซึ่งผู้สมัครจะต้องกรอกข้อความ  และลงนามด้วยลายมือของตนเอง   
๓.๒ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก  และไม่ใส่แว่นตาด า  ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว  ซึ่งถ่ายไว้ครั้งเดียวกันไม่เกิน ๑ 

ปี  (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  จ านวน  ๓  รูป 
 ๓.๓ ส าเนาปริญญาบัตรและใบรายงานคะแนน (transcript) ทุกระดับปริญญาที่ได้รับ จ านวนอย่างละ ๑ 
ฉบับ  
 3.4 ส าเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ที่ก าหนด กรณีที่มิได้จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน  
 3.5 ส าเนาเอกสารการเปลี่ยนค าน าหน้าชื่อ หรือเปลี่ยนชื่อ หรือเปลี่ยนนามสกุล (ในกรณีที่ มีการเปลี่ยน) 
เช่น ส าเนาทะเบียนสมรส ส าเนาหนังสือหย่า ส าหรับหญิงที่ท าการสมรสแล้ว เป็นต้น 

๓.6 ส าเนาทะเบียนบ้าน   หรือสูติบัตร  และบัตรประจ าตัวประชาชน  อย่างละ  ๑  ฉบับ 
๓.7 ใบรับรองแพทย์  แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยโรคที่มีลักษณะต้องห้ามเป็น

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน  
3.8 เพศชายให้ส าเนาหนังสือส าคัญ สด.๘ (สมุดประจ าตัวทหารกองหนุน) หรือใบรับรองผลการตรวจเลือก 

แบบ สด.๔๓ หรือหลักฐานอ่ืนใดที่เก่ียวข้องทางทหารตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๗๙ 
           ๓.9  ให้ผู้รับรองซึ่งมิใช่บิดา  มารดา  สามี  ภรรยา  พี่น้องร่วมบิดา  มารดา  เดียวกัน  จ านวน   
๓ ท่าน ซึ่งเป็นผู้รู้จักกับผู้สมัครเป็นอย่างดี  กรอกค ารับรองลงในแบบฟอร์มเอกสารลับที่คณะกรรมการก าหนด    
(พร้อมแนบส าเนาบัตรของผู้รับรองทั้ง ๓ ท่าน) ทั้งนี้หนึ่งในจ านวนผู้รับรองดังกล่าวต้องเป็นข้าราชการหรือพนักงาน
ประจ า  หรือหากรับราชการทหารหรือต ารวจต้องมียศไม่ต่ ากว่าร้อยเอก 
 3.10 กรณีผู้สมัครเป็นข้าราชการจะต้องมีหนังสือยินยอมจากส่วนราชการต้นสังกัดอนุญาตให้มาสมัครและ
ต้องรับรองว่าไม่อยู่ในระหว่างการลาศึกษาต่อ   

3.11  ผู้สมัครเคยได้รับทุนสนับสนุนในการศึกษา หรืออยู่ระหว่างการชดใช้ทุน ให้แสดงหลักฐานการรับทุน 
ประกอบการสมัครด้วย 

เอกสารล าดับที่ 3.7 และ 3.9 อาจน ามาให้ภายหลังจากทราบผลการคัดเลือกเบื้องต้นแล้ว 
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๔.  ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 
 ให้ผู้สมัครรับการคัดเลือกเสียค่าธรรมเนียมสมัครสอบคนละ  5๐๐  บาท   ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืน
ให้  เมื่อประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบแล้ว 

5.  เงื่อนไขการรับสมัคร 
 ผู้สมัครเข้าคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติเฉพาะตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบรับสมัคร พร้อมทั้งยื่นเอกสาร
ในการรับสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่
ตรงตามวุฒิของต าแหน่งที่สมัครอันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับ
สมัครและการได้รับเข้าคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น และไม่มีการคืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 

6.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และวัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือก ในวันพฤหัสบดีที่ 13 
สิงหาคม 2563  ณ ภาควิชาพืชสวน  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือทาง www.agr.ku.ac.th 

7.  วิธีการคัดเลือก 
7.๑  ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องสาธิตการสอนและรับการสัมภาษณ์เบื้องต้นจากคณาจารย์ประจ าภาควิชาฯ 

เพื่อพิจารณากลั่นกรองผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2563 ณ ภาควิชาพืชสวน 
 7.2  ผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองเบื้องต้น ต้องเข้ารับการทดสอบทางจิตวิทยาตามปฏิทินที่
มหาวิทยาลัยก าหนด  โดยผู้สมัครต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง                                                          
 7.3  สัมภาษณ์โดยคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่งอาจารย์  สังกัดภาควิชา 
พืชสวน คณะเกษตร จะประกาศให้ทราบต่อไป 
 ทั้งนี้ผูส้อบต้องผา่นการคัดเลือกตามเกณฑ์ของภาควิชาฯ (ข้อ 7.1) และคณะกรรมการได้รับทราบผลการ
ทดสอบทางจิตวิทยา (ข้อ 7.2) แล้ว  จึงเข้ารับการสัมภาษณ์ในข้อ 7.3 ต่อไป 

8.  ประกาศผลการคัดเลือก 
 จะประกาศรายชื่อผู้ทีผ่่านการคัดเลือกเมื่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(ก.บ.ม.) อนุมัติการบรรจุ   ณ ภาควิชาพชืสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์ และทาง 
www.agr.ku.ac.th 

 จึงประกาศมาเพื่อทราบทั่วกัน 
ประกาศ   ณ  วันที่   31   มีนาคม  พ.ศ. 2563 

 
(รองศาสตราจารย์สุตเขตต์  นาคะเสถียร) 

คณบดีคณะเกษตร 
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