ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
..................................
ด้วยคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้า ศูนย์บริหารงานวิจัยและสนับสนุน
วิชาการ คณะประมง จ้านวน 1 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี
1. ตาแหน่งที่จะคัดเลือกแต่งตั้ง
ต้าแหน่ง นักวิชาการประมง จ้านวน 1 อัตรา
2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
2.1 คุณสมบัติทั่วไปและลักษณะต้องห้ามของพนักงานมหาวิทยาลัย หมวด 1 ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส้าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558
ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558
2.2 ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียด
แนบท้ายประกาศนี
3. กาหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอรับใบสมัครที่งานบริหารและธุรการ ส้านักงานเลขานุการ
คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทุกวันเวลาราชการ ตังแต่ บัดนีเป็นต้นไป ถึงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ โทร.0-2942-8894 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ทาง
http://www.fish.ku.ac.th)
4. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนามายื่นในการสมัครเข้ารับการคัดเลือก
4.1 ใบสมัครตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการก้าหนด
4.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด้า ขนาด 1.5 นิว X 2 นิว ซึ่งถ่ายไว้ครัง
เดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร) จ้านวน 3 รูป
4.3 ส้าเนาปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร และใบคะแนนแสดงคุณสมบัติเฉพาะส้าหรับ
ต้าแหน่งตามที่ก้าหนดไว้ในรายละเอียดของต้าแหน่งตามประกาศรับสมัคร
4.4 ส้าเนาเอกสารการเปลี่ยนค้าน้าหน้าชื่อ หรือเปลี่ยนชื่อ หรือเปลี่ยนนามสกุล
(ในกรณีที่มีการเปลี่ยน) เช่น ส้าเนาทะเบียนสมรส ส้าเนาหนังสือหย่า ส้าหรับหญิงที่ท้าการสมรสแล้ว เป็นต้น
4.5 เอกสารอื่น ซึ่งแสดงคุณสมบัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่งตามที่ก้าหนดไว้ในรายละเอียดของ
ต้าแหน่งที่ประกาศรับสมัครสอบ เช่น เอกสารแสดงความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ หนังสือรับรองการ
ผ่านงาน ส้าเนาทะเบียนบ้านกรณีระบุภูมิล้าเนาของผู้สมัคร เป็นต้น

4.6 ส้าเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน และใบกองเกินทหาร (ถ้ามี)
4.7 ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยโรคที่มีลักษณะต้องห้าม
เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ซึ่งออกไห้ไม่เกิน 1 เดือน
ฉบับจริงจ้านวน 1 ฉบับ
4.8 ให้ผู้รับรอง ซึ่งมิใช่ บิดา มารดา สามี ภรรยา พี่น้องร่วมบิดา มารดาเดียวกัน จ้านวน 3 ท่าน
ซึ่งเป็นผู้รู้จักกับผู้สมัครเป็นอย่างดี กรอกค้ารับรองลงในแบบฟอร์มเอกสารลับที่คณะกรรมการก้าหนด ทังนีหนึ่งใน
จ้านวนผู้รับรองดังกล่าวต้องเป็นข้าราชการหรือพนักงานประจ้า หรือหากรับราชการทหารหรือต้ารวจต้องมียศไม่ต่้า
กว่าร้อยเอก พร้อมส้าเนาบัตรของผู้รับรอง
5. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
ให้ผู้สมัครเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร 100 บาท ค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้
เมื่อประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกแล้ว
6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ทาการคัดเลือก
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ท้าการคัดเลือกประกาศให้ทราบใน
วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ส้านักงานเลขานุการคณะประมง และทาง http://www.fish.ku.ac.th
7. วิธีการคัดเลือก (100 คะแนน)
ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกทุกคนเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยจะแจ้ง วัน เวลา และสถานที่
สัมภาษณ์ ให้ทราบในวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561
8. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ผ่านการคัดเลือก ต้องได้คะแนนไม่ต่้ากว่าร้อยละหกสิบ
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561

(รองศาสตราจารย์เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์)
คณบดีคณะประมง

รายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
ลงวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561
……………………………………….
ตาแหน่ง นักวิชาการประมง
เพื่ อจ้ า งบุ ค คลเข้ า เป็ นพ นั ก งาน มห าวิ ท ยาลั ย เงิ น รายได้ อั ต ราค่ า จ้ า งเดื อ น ละ 1 5 ,0 0 0 บ าท
สังกัดศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้า ศูนย์บริหารงานวิจัยและสนับสนุนวิชาการ คณะประมง จ้านวน 1 อัตรา
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการท้างาน ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ในสาขาประมงที่เกี่ยวกับการเลียงสัตว์น้าและอาหารสัตว์น้า
ภายใต้การก้ากับ แนะน้า ตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติที่หน่วยงานกาหนด
1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านประมงเกี่ยวกับอาหารสัตว์น้า ได้แก่ อาหารมีชีวิต และการผลิตทดลอง
อาหารส้าเร็จรูป และค้านวณสูตรอาหารสัตว์น้า
2. ดูแลสัตว์ทดลอง ให้อาหาร เปลี่ยน-ถ่ายน้า ชั่งน้าหนัก-วัดขนาด และเก็บข้อมูลการเจริญเติบโต
3. มีความรู้ความสามารถในการใช้และดูแลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ในการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี
ในอาหารสัตว์และวัตถุดิบอาหารสัตว์
4. ให้บริการและควบคุมดูแลการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการ
ฝึกงานของนิสิต นักศึกษา
5. ให้บริการทางวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น ให้ค้าปรึกษา แนะน้า เป็นผู้ช่วยวิทยากรถ่ายทอดความรู้และ
ฝึกอบรม เช่น สาธิตและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการผลิตอาหารอัดเม็ดส้าเร็จรูป การชั่งและการผสมวัตถุดิบอาหารสัตว์
เป็นต้น
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ต่้ากว่านีทางด้านประมง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ 100 คะแนน

