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ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแขงขันบรรจุเปนพนักงานสถาบัน สายสนับสนุนวิชาการ
ประจำปงบประมาณ 2564
________________________
ดวย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง มีความประสงครับสมัครบุคคล
เพื่อบรรจุเปนพนักงานสถาบัน สายสนับสนุนวิชาการ โดยอาศัยอำนาจตามความในขอบังคับสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2562 และประกาศสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการสรรหาพนักงานสถาบัน พ.ศ. 2563 จึงประกาศ
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแขงขันบรรจุเปนพนักงานสถาบัน สายสนับสนุนวิชาการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ตำแหนงที่เปดรับสมัคร

จำนวน

17

อัตรา

1.1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
นักวิชาการคอมพิวเตอร

จำนวน

1

อัตรา

1.2 คณะบริหารธุรกิจ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

จำนวน

1

อัตรา

1.3 คณะวิทยาศาสตร
นักวิชาการคอมพิวเตอร
นักวิทยาศาสตร

จำนวน
จำนวน

1
1

อัตรา
อัตรา

1.4 คณะวิศวกรรมศาสตร
นักวิชาการศึกษา
สถาปนิก
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
วิศวกร

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

1
1
1
5

อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา

1.5 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี
นักบริหารทรัพยากรบุคคล
จำนวน 2
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
จำนวน 1

อัตรา
อัตรา

1.6 สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกลาลาดกระบัง
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
จำนวน 1 อัตรา
1.7 วิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศ

จำนวน

1

อัตรา

-22. คุณสมบัติของผูสมัคร
ผูประสงคจะสมัครสอบแขงขันเปนพนักงานสถาบัน ตองมีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะ
ตองหาม ตามขอ 10 ของขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วาดวยการบริหาร
งานบุคคล พ.ศ. 2562 ดังนี้
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไมต่ำกวาสิบแปดปบริบูรณ
(3) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(4) อื่นๆ ตามที่ ก.บ. สจล. กำหนด
2.2 ลักษณะตองหาม
(1) เปนผูดำรงตำแหนงขาราชการการเมือง
(2) เป น คนวิ ก ลจริ ต หรื อ จิ ต ฟ  น เฟ อ นไม ส มประกอบ หรื อ เป น คนเสมื อ น
ไรความสามารถ หรือเปนโรคตามที่กำหนดไวในประกาศของ ก.บ. สจล. (ไดแก วัณโรคในระยะอันตราย
โรคติดยาเสพติดใหโทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคติดตอรายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเดนชัดหรือรุนแรง
และเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานในหนาที่ โรคทางจิตที่ปรากฏอาการเดนชัดหรือรุนแรง และเปนอุปสรรค
ตอการปฏิบัติงานในหนาที่)
(3) เปนผูอยูในระหวางถูกสั่ง พักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไว ก อน
ตามขอบังคับนี้หรือกฎหมายอื่นๆ
(4) เปนผูบกพรองในจรรยาบรรณและหรือศีลธรรมอันดี
(5) เปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
(6) เปนบุคคลลมละลาย
(7) เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุก เวนแตเปนโทษสำหรับความผิด
ที่ไดกระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(8) เคยถูกลงโทษใหอ อก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ องคกรมหาชน
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
(9) เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกเพราะกระทำผิดวินัยตามขอบังคับนี้
หรือกฎหมายอื่น
(10) เคยกระทำการทุจริตในการสอบเขาปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐ
(11) เป น พนั ก งานสถาบั น หรื อ ข า ราชการในสั ง กั ด ของสถาบั น แล ว พ น สภาพ
การเป น พนั ก งานสถาบันหรื อ ขา ราชการ ดว ยเหตุ เ กษีย ณอายุก  อ นกำหนดหรื อ ไม ผ า นการประเมิน ผล
การปฏิบัติงาน
(12) อื่นๆ ตามที่ ก.บ. สจล. กำหนด
ก.บ.สจล. อาจพิจารณายกเวนใหผูที่ไมมีลักษณะตามขอ 2.1 (1) เปนพนักงานสถาบันได
ในกรณีที่พิจารณาแลวเห็นวาจำเปนตองจางเปนพนักงานสถาบันตามความจำเปนของภารกิจ ของสถาบัน
ผูมีลักษณะตองหา มตามขอ 2.2 (1) ใหมีสิทธิสมัครสอบแข งขันหรือคัดเลื อ กได
แตจ ะเขาปฏิบัติงานเปนพนักงานสถาบันในตำแหนงที่สอบแขงขันหรือคัดเลือกไดตอเมื่อพนจากตำแหนง
ทางการเมืองแลว
3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง
3.1 คุณวุฒิปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิปริญญาโท
ตามรายละเอียดเอกสารแนบทายประกาศ

-34. หลักฐานที่ใชในการสมัคร
4.1 ใบสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุเปนพนักงานสถาบัน พรอมกรอกรายละเอียดครบถวน
4.2 สำเนาใบปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัตผิ ลการศึกษาแลว
4.3 สำเนาใบรายงานผลการศึกษาเปนรายวิชา
4.4 สำเนาทะเบียนบาน
4.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4.6 ใบรับรองแพทย ตรวจโรคตามขอ 2.2 (2) (ตองเปนใบรับรองจากโรงพยาบาล)
4.7 รูปถายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป สำหรับติดในใบสมัคร (รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก
ไมสวมแวนตาดำและถายไวไมเกิน 1 ป)
4.8 สำเนาหนังสือรับรองผลการสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ.
ที่มีอายุไมเกิน 5 ป นับจากวันที่ระบุผลการผานสอบ (ถามี) และตรงตามคุณวุฒิการศึกษาทีใ่ ชสมัครสอบแขงขัน
4.9 สำเนาหนังสือรับรองผานการเกณฑทหาร หรือไดรับการยกเวนการเกณฑท หาร
ใบ สด.8 สด.9 หรือ สด.43 หรือหลักฐานทางทหารอื่น ๆ (เฉพาะเพศชาย)
4.10 สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล และอื่นๆ (ถามี)
กรณีสมัครทางไปรษณียใหใชสำเนาสำหรับการสมัคร พรอมลงลายมือชื่อสำเนาถูกตอง
หมายเหตุ
1. การสมัครทาง E-mail
- ใชสำเนาสำหรับการสมัคร พรอมลงลายมือชื่อสำเนาถูกตอง
- รวมเอกสารไฟล .pdf เป น ไฟล เ ดี ย ว พรอ มติ ดรูป ถ า ยให เ รี ย บร อ ย (จั ด ลำดั บ
เอกสารตามขอ 4.1 – 4.10)
- เอกสารที่สงมาในรูปแบบ Google Drive จะไมถือวาเปนการสมัครงานทุกกรณี
2. กรณีสมัครทางไปรษณียใหใชสำเนาสำหรับการสมัคร พรอมลงลายมือชื่อสำเนาถูกตอง
3. สมัครไดเพียง 1 ตำแหนง เทานั้น
5. คาธรรมเนียมการสมัคร
ผูสมัครตองชำระคา ธรรมเนีย มการสมัครสอบ จำนวน 300 บาท (สามรอยบาทถวน)
และสถาบันจะไมจายคืนใหไมวากรณีใด ๆ
ชำระคาธรรมเนียมในการสมัครสอบผานแอปพลิเคชันของธนาคาร และแนบหลักฐานการโอนเงิน
พรอมกับเอกสารการสมัครสอบ โดยการสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ เมื่อชำระคาธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบรอยแลว
รายละเอียดการโอนคาธรรมเนียมการสมัครสอบ
ชื่อธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย สาขา เทคโนโลยีเจาคุณทหารลาดกระบัง
ชื่อบัญชี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่บัญชี 088-2-11066-5 ประเภทบัญชี ออมทรัพย
6. เงื่อนไขการสมัคร
6.1 การแตงกาย กรณีที่มาสมัครดวยตนเองและวันที่ที่มีการสอบแขงขัน ใหผูสมัครทุกคน
แตงกายแบบสุภาพชน
- สุภาพสตรี ใหนุงกระโปรงสีสุภาพและคลุมเขา (ที่ไมใชผายืดและผายีนส)
- สุภาพบุรุษ ใหนุงกางเกงขายาว (ที่ไมใชกางเกงยีนสและเสื้อยืด) เสื้อใสในกางเกง
และสวมรองเทาหุมสน

-46.2 วันที่มาสอบแขงขัน (สอบภาคความรูความสามารถทั่วไป / ภาคความรูความสามารถ
ที่ใชเฉพาะตำแหนง/ ความเหมาะสมกับตำแหนง) ใหแตงกาย ตามขอ 6.1 พรอมนำบัตรประจำตัวประชาชน
หรือบัตรที่เปนหลักฐานทางราชการ มาแสดงตอเจาหนาที่คุมสอบดวย
6.3 ผูสมัครสอบตองเปนผูที่มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงตาม
เอกสารแนบทายประกาศรับสมัครหมายเลข 1 โดยตองเปนผูสำเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอำนาจ
อนุมัติภายในวันปดรับสมัครสอบ เทานั้น
6.4 ผูสมัครสอบแขงขัน ตองรับผิดชอบการตรวจสอบและรับรองตนเอง วาเปนผูมีคุณสมบัติ
ทั่วไปและไมมีลักษณะตองหาม มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง โดยตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ลงใน
ใบสมัคร พรอมยื่นเอกสารหลักฐานการสมัครใหถูกตองครบถวน สำเนาเอกสารหลักฐานใหผูสมัครเขียนคำรับรอง
สำเนาถูกตอง พรอมลงลายมือชื่อกำกับทุกฉบับ กรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใด ๆ
หรือตรวจพบวาเอกสารหรือหลักฐานคุณวุฒิการศึกษาไมตรงตามประกาศรับสมัคร อันมีผลทำใหผูสมัครไมมีสิทธิ
เขารับการสอบแขงขันตามประกาศนี้ รวมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครสอบแขงขันไมครบถวนใหถือวาการสมัคร
เพื่อเขาสอบแขงขันครั้งนี้เปนโมฆะสำหรับผูนั้น และสถาบันจะไมคืนคาธรรมเนียมการสมัคร
6.5 เปนหนาที่ของผูสมัครที่จะตองติดตามประกาศตาง ๆ ของสถาบัน
6.6 ผูที่ผานการสอบแขงขันในวันที่บรรจุจะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจางของหนวยงาน
ราชการ หรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่น
6.7 การสมัครสอบตามขั้นตอนดังกลาว ถือวาผูสมัครเปนผูลงลายมือชื่อ และรับรองความ
ถูกตองของขอมูลดังกลาว ตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 และที่แกไข
เพิ ่ มเติม พ.ศ. 2551 ดังนั้น หากผูสมัครจงใจกรอกขอ มูลอันเปนเท็จ อาจมีความผิดฐานแจงความเท็ จ
ตอเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137
7. กำหนดการเกี่ยวกับการดำเนินการสอบแขงขัน
7.1 ผูประสงคจะสมัครเขาสอบแขงขันสามารถ Download เอกสารใบสมัครไดที่เว็บไซต
www.hr.kmitl.ac.th หรือขอรับใบสมัครไดที่ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 5
อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
กิจกรรม
1. สมัครสอบแขงขัน
- สมัครทางไปรษณีย
- สมัครดวยตัวเอง และสมัครทาง E-mail : hr@kmitl.ac.th
2. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบแขงขัน เลขประจำตัวสอบ และสถานที่สอบ
- ทางเว็บไซต www.hr.kmitl.ac.th

วัน เวลา
ตั้งแตบัดนี้ ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563
ตั้งแตบัดนี้ ถึงวันที่ 6 มกราคม 2564
13 มกราคม 2564

7.2 สถานที่รับสมัครและวิธียื่นใบสมัคร ดังนี้
(1) สมัครดวยตนเอง ยื่นใบสมัครที่กรอกขอมูลเรียบรอยแลวพรอมเอกสารการ
สมัคร ณ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง โทรศัพท 02-329-8000 ตอ 3272
(2) สมัครทางไปรษณีย สงใบสมัครที่กรอกขอมูลเรียบรอยแลว พรอมแนบเอกสารการ
สมัครใหครบถวน รวมถึงหลักฐานการโอนคาธรรมเนียมการสมัครสอบ สงถึงสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 5

-5อาคารกรมหลวงนราธิ ว าสราชนคริ น ทร์ สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า เจ้ า คุ ณ ทหารลาดกระบั ง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 (ต้องจ่าหน้าซองเอกสารโดยชื่อผู้สมัครเท่านั้น
พร้อมวงเล็บมุมซอง “สมัครงาน”) สิ้นสุดการรับสมัครทางไปรษณีย์ วันที่ 30 ธันวาคม 2563ทั้งนี้ ถือวันที่
ประทับตราไปรษณีย์เป็นวันสิ้นสุดรับสมัคร
(3) สมั ครทาง E-mail : hr@kmitl.ac.th ส่ งใบสมั ครที ่ กรอกข้ อมู ลเรี ยบร้ อยแล้ ว
พร้ อมแนบเอกสารการสมั ครให้ ครบถ้ วน รวมถึ งหลั กฐานการโอนค่ าธรรมเนี ยมการสมั ครสอบ ส่ งมาที่
E-mail : hr@kmitl.ac.th โดยระบุหัวเรื่อง “สมัครสอบแข่งขันพนักงานสถาบัน สายสนับสนุนวิชาการ – พร้อมระบุ
ชื่อผู้สมัคร” โทรศัพท์ 02-329-8000 ต่อ 3272
ตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ E-mail : hr@kmitl.ac.th ก่อนส่ง E-mail เพื่อป้องกัน
การตกหล่นของเอกสารสมัครงาน เมื่อเจ้าหน้าที่เปิด E-mail แล้ว จะดำเนินการตอบกลับ
ทั้งนี้ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
8. หลักสูตรและวิธีการสอบ
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป โดยใช้วิธีการสอบข้อเขียน หรือผลการสอบผ่านการวัด
ความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. (อายุไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ผ่านการสอบ)
เกณฑ์การได้เป็นผู้สอบแข่งขันได้ ต้องได้คะแนนในการสอบแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50
และได้คะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงจะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้
9. การบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องมารายงานตัว ตามกำหนดการที่สถาบันฯ กำหนดไว้ หากพ้น
ระยะเวลาดังกล่าว สถาบันจะถือว่าผู้ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์
10. เงื่อนไขการจ้าง
ผู้ผ่านการสอบแข่งขันได้และได้รับการบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน สถาบันจะมีหนังสือส่งตัว
เพื่อตรวจสอบประวัติและพิมพ์ล ายนิ้ว มือ ณ สถานีตำรวจท้องที่ตามทะเบียนบ้านของผู้สอบแข่งขันได้
และมีหนังสือส่งตัวเข้ารับการตรวจสุขภาพจิต ณ โรงพยาบาลหรือสถาบันบำบัดรักษาทางสุขภาพจิต กระทรวง
สาธารณสุข หากผลการตรวจสุขภาพจิตพบว่า “จิตไม่ปกติ หรือมีข้อวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นปัญหาอุปสรรค
ต่อการปฏิบัติงาน” หรือผลการตรวจสอบประวัติพิมพ์ลายนิ้วมือ “พบประวัติการกระทำผิด” สถาบันจะถือว่า
สิ้นสุดการจ้างนับตั้งแต่วันที่สถาบันได้รับทราบ ผลการตรวจสอบนั้น
11. อัตราค่าจ้างและสวัสดิการ
11.1 อัตราค่าจ้างแรกบรรจุ สำหรับพนักงานสถาบันตำแหน่งสนับสนุนวิชาการ
- คุณวุฒิปริญญาตรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,280 บาท
- คุณวุฒิปริญญาโท อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,760 บาท
ทั้งนี้ หากผู้สอบแข่งขันได้มีประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา และสถาบันพิจารณาแล้ว
เห็นว่าเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน สามารถขอเทียบประสบการณ์การทำงานเพื่อปรับค่าจ้างแรกบรรจุได้
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รายละเอียดเอกสารแนบทายประกาศ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแขงขันบรรจุเปนพนักงานสถาบัน สายสนับสนุนวิชาการ
ประจำปงบประมาณ 2564
อัตราเลขที่
ตำแหนง
1. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
920(ร)
นักวิชาการคอมพิวเตอร
(โปรแกรมเมอร)

คุณวุฒิ / คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง

ภาระงาน

ปริญญาตรี
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
วิทยาการคอมพิวเตอร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คุณสมบัติประจำตำแหนง
- มีความรูเกี่ยวกับการพัฒนา Web Based Application
- มีความรูเกี่ยวกับภาษา PHP, Python และ Java script
- มีความรูในการพัฒนา Website ดวย HTML5, CSS3 หรือ
Python Framework
- มีความรูในการพัฒนา Website ดวย Java script, jQuery หรือ
Vanilla JS
- สามารถออกแบบ เขียนโปรแกรมฐานขอมูล SQL และ NoSQL ได
- มีความรูดาน Unix, Linux
- มีความรูเกี่ยวกับการพัฒนา Mobile Application บนระบบ
ปฎิบัติการ iOS และ android
- มีความรูเกี่ยวกับ Wordpress สามารถปรับแตงคาตาง ๆ ได

- ประสานงานและเก็บรวมรวมขอมูลที่จำเปนตอการพัฒนาระบบ
- ออกแบบระบบฐานขอมูล เพื่อรองรับระบบสารสนเทศตางๆ
ของคณะ
- พัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศตางๆ ของคณะ แบบ Web
based application ตามที่ไดรับมอบหมาย
- พัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศตางๆ ของคณะ แบบ Mobile
Application บนระบบปฎิบัติการ iOS และ android ตามที่ไดรับ
มอบหมาย
- ติดตั้งระบบสารสนเทศที่พัฒนา
- สนับสนุน และ อบรมการใชงานระบบสารสนเทศที่พัฒนา
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รายละเอียดเอกสารแนบทายประกาศ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแขงขันบรรจุเปนพนักงานสถาบัน สายสนับสนุนวิชาการ
ประจำปงบประมาณ 2564
อัตราเลขที่
ตำแหนง
คุณวุฒิ / คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง
2. คณะบริหารธุรกิจ
927(ร)
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปริญญาตรี
ทางดานโสตทัศนศึกษา
เทคโนโลยีการศึกษา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง
- สามารถใชโสตทัศนูปกรณไดเปนอยางดี
- สามารถทำ On learn It
- มีความรูดาน Moodle
- ทำ E-leaning ได
- สามารถถาย/ตัดตอ VDO ได
- ทำเนื้อหา / ขอสอบ / จัดสอบ Online

ภาระงาน
- สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการผลิตสื่อการเรียนการ
สอน แบบ Online ใหกับคณาจารยของคณะ
- จัดเตรียมและควบคุมการใชอุปกรณประเภทเครื่องเสียง เครื่อง
ฉาย การผลิตวัสดุอุปกรณที่ใชในการจัดแสดงหรือบรรยาย เพื่อให
การบรรยายดำเนินไปโดยความเรียบรอย
- จัดหา ดูแล รักษา ซอมแซม เครื่องเสียง เครื่องฉาย ตลอดจน
วัสดุอุปกรณตาง ๆ ที่ใชในการปฏิบัติงาน เพื่อใหสามารถใชงานได
ดี ประหยัดงบประมาณของหนวยงาน และดำเนินงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
- ใหคำปรึกษา แนะนำในดานการใช บำรุงรักษาเครื่องเสียง เครื่อง
ฉาย ตลอดจนโสตทัศนูปกรณ แกคณาจารยและบุคลากรในคณะ
เพื่อใหสามารถดำเนินการดานโสตทัศนศึกษาไดมีประสิทธิภาพ
มากขึน้
- งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
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รายละเอียดเอกสารแนบทายประกาศ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแขงขันบรรจุเปนพนักงานสถาบัน สายสนับสนุนวิชาการ
ประจำปงบประมาณ 2564
อัตราเลขที่
ตำแหนง
3. คณะวิทยาศาสตร
919(ร)
นักวิชาการคอมพิวเตอร

866(ร)

นักวิทยาศาสตร

คุณวุฒิ / คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง
ปริญญาตรี
ดานวิทยาการคอมพิวเตอร, วิศวกรรมคอมพิวเตอร
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง
- มีประสบการณการพัฒนาเว็บไซต
- สามารถพัฒนาเว็บไซตได โดยใชภาษา เชน PHP, MySQL,
Javascript, Bootstrap, jQuery, HTML, CSS เปนตน
- เคยใชงาน Wordpress มากอน (ไมจำเปนตองรูลึก สามารถ
แกไข Theme และ Plugin เบื้องตนได)
- สามารถใช AngularJS ReactJS VueJS, NodeJS ไดจะพิจารณา
เปนพิเศษ
- มีมนุษยสัมพันธดี ชอบทำงานเปนทีม
- สามารถเรียนรูงานไดเร็ว และมุงมั่นที่จะเรียนรูสิ่งใหม ๆ
ปริญญาตรี
(วท.บ.) เทคโนโลยีชีวภาพ
จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
จุลชีววิทยา
ชีววิทยา
เทคโนโลยีการเกษตร
หรือเทียบเทา

ภาระงาน
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รายละเอียดเอกสารแนบทายประกาศ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแขงขันบรรจุเปนพนักงานสถาบัน สายสนับสนุนวิชาการ
ประจำปงบประมาณ 2564
อัตราเลขที่
ตำแหนง
4. คณะวิศวกรรมศาสตร
936(ร)
นักวิชาการศึกษา

คุณวุฒิ / คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง
ปริญญาตรี / ปริญญาโท
ทุกสาขา

ภาระงาน
ประจำงานวิชาการปริญญาตรี
1) งานดานวิชาการ
- ขออนุมัติเชิญอาจารยสอนพิเศษ จากภายในและภายนอก
- ขออนุมัตินักศึกษาชวยสอน TA
- ขออนุมัติการสอนชดเชย/รายงานผลการสอนชดเชย
- สรุปและรวบรวมบัญชีรายละเอียดคาสอนของทุกภาควิชา
- การประมวลผลการศึกษา(เกรด)/การแกไขผลคะแนน(เกรด I)
- สรุปและประเมินผลการศึกษาแตละรายวิชา
- ขออนุมัติจัดโครงการทั่วไป และโครงการยุทธศาสตร
- สรุปและวิเคราะหโครงการทั่วไป และโครงการยุทธศาสตร
2) งานดานการสอน
- การสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี
(แบบ TCAS) สอบขอเขียน และสอบสัมภาษณ
- การสอบประจำภาคเรียน (5 ครั้งตอ 1 ปการศึกษา)
สอบ Midterm, สอบ Final และสอบภาคการศึกษาพิเศษ
3) งานดานระบบสารสนเทศ
Update ขอมูลขาวสารลงในเว็บไซตของหนวยงาน
วิชาการปริญญาตรี
- บันทึกขอมูลลงในระบบสารสนเทศ
- งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
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รายละเอียดเอกสารแนบทายประกาศ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแขงขันบรรจุเปนพนักงานสถาบัน สายสนับสนุนวิชาการ
ประจำปงบประมาณ 2564
อัตราเลขที่
ตำแหนง
4. คณะวิศวกรรมศาสตร
937(ร)
สถาปนิก

911(ร)

คุณวุฒิ / คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง
ปริญญาตรี / ปริญญาโท
การออกแบบภายใน
หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ปริญญาตรี / ปริญญาโท
ทุกสาขา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง
- มีความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
- มีความรูความสามารถในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป

ภาระงาน
ประจำงานอาคารสถานที่
- สำรวจและออกแบบงานสถาปตยกรรม งานอาคารสถานที่
งานปรับปรุงอาคารสถานที่ และสวนหยอม
- งานสงเสริมสภาพแวดลอมของคณะใหสวยงาม
- งานประกันคุณภาพของงานอาคารสถานที่ คณะวิศวกรรมศาสตร
- งานจัดทำงบประมาณ และงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
ประจำหลักสูตรวิศวกรรมการเงินสำนักงานบริหารหลักสูตร
วิศวกรรมสหวิทยาการนานาชาติ
- สนับสนุนการบริหารงานหลักสูตรนานาชาติ
- สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรนานาชาติ
- ใหความชวยเหลือนักศึกษาในหลักสูตรนานาชาติในดานการ
ลงทะเบียน
- สนับสนุนการจัดกิจกรรมของหลักสูตรนานาชาติและกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา
- สนับสนุนการประชาสัมพันธหลักสูตรนานาชาติแกผูสนใจ และ
การรับสมัครเขาศึกษา
- จัดเก็บและวิเคราะหขอมูลของหลักสูตรนานาชาติ และจัดทำ
รายงานของหลักสูตร
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รายละเอียดเอกสารแนบทายประกาศ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแขงขันบรรจุเปนพนักงานสถาบัน สายสนับสนุนวิชาการ
ประจำปงบประมาณ 2564
อัตราเลขที่
ตำแหนง
4. คณะวิศวกรรมศาสตร
910(ร)
วิศวกร

คุณวุฒิ / คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง
ปริญญาตรี / ปริญญาโท
Electrical Engineering
หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

ภาระงาน
ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา
- จัดทำตารางการใชงานอาคารปฏิบัติการไฟฟาสวนกลางของแตละ
หลักสูตร ในทุกภาคการศึกษา
- เตรียมเครื่องมืออุปกรณการทดลองใหกับภาควิชาตาง ๆ ที่แจงความ
ประสงคขอเขาใชหองปฏิบัติการ ซึ่งปจจุบนั มีจำนวน 12 หลักสูตร
- รวมสอนอยางนอย 4 กลุมเรียนตอภาคการศึกษาดูแลและรับผิดชอบ
หองปฏิบัติการ มีทั้งหมด 4 หองยอย
- เบิกจายเครื่องมือเพิ่มเติมใหแกอาจารย หรือนักศึกษา ระหวาง
ทำการทดลอง
- ออกแบบ จัดทำ อุปกรณหรือชุดการทดลองใหแกหลักสูตรตาง ๆ
ตามที่ไดรบั มอบหมาย
- จัดเตรียมวัสดุสำหรับประกอบการทดลองใหแกหลักสูตรตาง ๆ
ตามที่ไดรบั มอบหมาย
- รวบรวมรายงานผลการทดลองของนักศึกษาแตละภาควิชาทีล่ ง
ปฏิบัติการ ณ อาคารปฏิบัติการไฟฟาสวนกลาง
- จัดทำทะเบียน ดูแล ควบคุมและรับผิดชอบครุภัณฑของหอง
ปฏิบัติการไฟฟาสวนกลางทัง้ หมด
- ตรวจสอบสภาพครุภัณฑและอุปกรณประกอบใหพรอมตอการใชงานอยูเสมอ
- ดำเนินการสงซอมครุภัณฑที่ไมสามารถใชงานได
- รวมวิจัย หรือดำเนินการวิจัย อยางนอย 1 เรื่องตอป โดยมี
ผลงานวิจัย หรือสรุปรายงานผลวิจัย (Technical Report)
- จัดเตรียมระบบเสียง และระบบฉายภาพ ภายในหองปฏิบัติการทัง้ 4 หอง
- ดูแล รักษา ซอมแซมเบื้องตน หรือแจงเรื่องซอมไปยังสวนกลาง
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รายละเอียดเอกสารแนบทายประกาศ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแขงขันบรรจุเปนพนักงานสถาบัน สายสนับสนุนวิชาการ
ประจำปงบประมาณ 2564
อัตราเลขที่
ตำแหนง
4. คณะวิศวกรรมศาสตร
931(ร)
วิศวกร

932(ร)

วิศวกร

คุณวุฒิ / คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง
ปริญญาตรี / ปริญญาโท
Mechanical Engineering
หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง
- Native speaker (English)

ปริญญาตรี / ปริญญาโท
Computer Engineering
Computer Science
หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง
- มีความเชี่ยวชาญสูงทางดานภาษาอังกฤษ หรือ
- Native speaker (English)

ภาระงาน
ประจำหลักสูตรวิศวกรรมหุนยนตและปญญาประดิษฐ
สำนักงานบริหารหลักสูตรวิศวกรรมสหวิทยาการนานาชาติ
- รับผิดชอบดานการดูแลหองปฏิบัติการของหลักสูตร
- รับผิดชอบดานการสอนและเปนผูชวยสอนวิชาดานการ
ปฏิบัติการของหลักสูตรนานาชาติ ในรายวิชา Physic 1 และ
Physic 2, Computer Programming, Engineering Drawing,
Material Engineering วิชาปฏิบัติการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ โดยมี
ภาระงานสอนอยางนอย 4 กลุมเรียนตอสัปดาหและภาระงานการ
ดูแลหองแลปปฏิบัติการอยางนอย 2 กลุมตอสัปดาห
- จัดทำคูมือวิชาปฏิบัติการ (Lab) หลักสูตร
- จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติการ
หรือวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
- ภารกิจอื่น ๆ ของหลักสูตรตามที่ไดรับมอบหมาย
ประจำหลักสูตรวิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร
สำนักงานบริหารหลักสูตรวิศวกรรมสหวิทยาการนานาชาติ
- รับผิดชอบดานการดูแลหองปฏิบัติการของหลักสูตร
- รับผิดชอบดานการสอนและเปนผูช วยสอนวิชาดานการ ปฏิบตั กิ าร
ของหลักสูตร
- จัดทำคูมือวิชาปฏิบัติการ (Lab) หลักสูตร
- มีภาระงานสอนอยางนอย 4 กลุมเรียนตอสัปดาห และภาระงานดูแล
แลปปฏิบัติการอยางนอย 2 กลุมเรียนตอสัปดาห
- ภารกิจอื่น ๆ ของหลักสูตรตามที่ไดรับมอบหมาย
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รายละเอียดเอกสารแนบทายประกาศ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแขงขันบรรจุเปนพนักงานสถาบัน สายสนับสนุนวิชาการ
ประจำปงบประมาณ 2564
อัตราเลขที่
ตำแหนง
4. คณะวิศวกรรมศาสตร
933(ร)
วิศวกร

935(ร)

วิศวกร

คุณวุฒิ / คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง

ภาระงาน

ปริญญาตรี / ปริญญาโท
Computer Engineering
Computer Science

ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
- ประสานงานจัดการแลปทางดานฮารดแวรและซอฟตแวร
- ชวยทำสื่อการเรียนการสอนประชาสัมพันธ
- ชวยสอนวิชาปฏิบัติทางดานฮารดแวร และซอฟตแวร
- มีภาระงานสอนอยางนอย 4 กลุมเรียนตอสัปดาห และภาระงาน
ดูแลแลปปฏิบัติการอยางนอย 2 กลุมเรียนตอสัปดาห

ปริญญาตรี / ปริญญาโท
Civil Engineering
หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

ประจำงานอาคารและสถานที่
- สำรวจและออกแบบงานวิศวกรรม
- งานประมาณราคาและจัดทำงบประมาณ
- งานรวบรวมฐานขอมูลแบบแปลนของคณะวิศวกรรมศาสตร
เขาสูระบบดิจิตอล
- งานเขียนแบบและจัดทำราคากลางงานราชการ
- มีภาระงานสอนอยางนอย 4 กลุมเรียนตอสัปดาห และภาระงาน
ดูแลแลปปฏิบัติการอยางนอย 2 กลุมเรียนตอสัปดาห
- งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
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รายละเอียดเอกสารแนบทายประกาศ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแขงขันบรรจุเปนพนักงานสถาบัน สายสนับสนุนวิชาการ
ประจำปงบประมาณ 2564
อัตราเลขที่
ตำแหนง
คุณวุฒิ / คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง
5. สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี
823(ร) นักบริหารทรัพยากรบุคคล ปริญญาตรี/ ปริญญาโท
ทุกสาขา

ภาระงาน
- งานพัฒนาบุคลากร งานจัดโครงการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
จัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการ และสาย
สนับสนุนวิชาการ งานฝกอบรมภายในและภายนอก
- งานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
- มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนกรณีพิเศษ

849(ร)

นักบริหารทรัพยากรบุคคล ปริญญาตรี/ ปริญญาโท
ทุกสาขา

- งานพัฒนาบุคลากร งานจัดโครงการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
จัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการ และสาย
สนับสนุนวิชาการ งานฝกอบรมภายในและภายนอก
- งานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
- มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนกรณีพิเศษ

893(ร)

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ปริญญาตรี/ ปริญญาโท
ทุกสาขา

ประสานงานสำนักพระราชวัง และหนวยงานภายนอก เชน
- งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
-ขอพระราชทานเพลิงศพ เปนตน
จัดทำหนังสือรับรองเงินเดือน นำเสนอการลาของผูบริหารสถาบัน
โครงการขาราชการดีเดน
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รายละเอียดเอกสารแนบทายประกาศ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแขงขันบรรจุเปนพนักงานสถาบัน สายสนับสนุนวิชาการ
ประจำปงบประมาณ 2564
อัตราเลขที่
ตำแหนง
คุณวุฒิ / คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง
6. สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกลาลาดกระบัง
941(ร) เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ปริญญาตรี
ทุกสาขาวิชา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง
- สามารถใชงานโปรแกรมสำนักงาน เชน Microsoft Office ได
- สามารถอาน เขียน พูด และสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติ
งานได
- มีทักษะการเขียนจดหมายราชการ เพื่อโตตอบและสื่อสารกับ
หนวยงานทั้งภายนอกและภายในได
- คิดวิเคราะหและแกปญหาในงานได
- สื่อสารและประสานการทำงานรวมกับบุคลากรภายใน
หนวยงาน และภายนอกหนวยงาน
- มีอัธยาศัยดี ทำงานรวมกับผูอื่นได และมีจิตอาสารวมกิจกรรม
ตาง ๆ รวมกับองคกร

7. วิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา
940(ร) เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ปริญญาตรี
ทุกสาขา

ภาระงาน
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานภายในสำนักงานหรือการ
บริหารทั่วไปและปฏิบัติงานที่ตองใชความรูความสามารถทางวิชาการ โดยมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติดังนี้
- งานธุรการ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรางหนังสือโตตอบกับหนวยงานทั้ง
ภายในและภายนอก จัดเตรียมวาระและทำรายงานการประชุม จัดทำ
เอกสารประกอบการตั้งเบิก รวมทัง้ สนับสนุนใหงานตาง ๆ ภายในสำนักฯ
ดำเนินไปไดอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
- หลักฐานหนังสือตามระเบียบวิธปี ฏิบัติเพื่อสะดวกตอการคนหา
- งานแผน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลสถิติ
ประสานงานแผน จัดทำแผนการดำเนินงานและรายละเอียดโครงการ
รวมทั้งติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการตาง ๆ
- งานพัสดุ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหา จัดซื้อ จัดจาง เพื่อใหไดมาซึ่งพัสดุ
การบริหารจัดการครุภัณฑ และการทำทะเบียนการเบิกจายพัสดุ
2. ปฏิบัติงานดานการบริหารโครงการบริการวิชาการและการบริหาร
งานวิจัย รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นตามขอบเขตภารกิจของสำนักบริหารงานวิจัย
และนวัตกรรมฯ ไดแก การจัดทำเอกสารขออนุมัติ การตรวจสอบขอเสนอ
โครงการ การตรวจสอบสัญญา การติดตามและตรวจประเมินความกาวหนา
ของโครงการ รวมทั้งงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย

- งานบริหารยุทธศาสตร/ งานบริหารความเสี่ยง
- งานสื่อสารองคกร (เพื่อรองรับการเปลีย่ นแนวทางการประชาสัมพันธ)
- งานกิจการนักศึกษา/ งานเชิงยุทธศาสตรของสถาบันและวิทยาลัย

เลขประจำตัวสอบ

APPLICATION FORM

ติดรูปภาพ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
KING MONGKUT’S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG
APPLICATION FORM FOR INSTITUTE’S ACADEMIC CANDIDATE
สมัครสอบ

 สายวิชาการ
An academic
position

Apply for

ระดับคุณวุฒิ

 สายสนับสนุนวิชาการ  ประเภทพื้นฐาน

 ปริญญาเอก

Level of education

 ปริญญาโท

Doctoral Degree

 ปวช.

An elementary
position

An academic
support position

 ปริญญาตรี

Master Degree

 มัธยมศึกษาปที่ 6

Voc. Cert.

Bachelor Degree

PHOTO
1 inch

 ประเภทพิเศษ
A special position

 ปวส.
High Voc. Cert.

 ต่ำกวามัธยมศึกษาปที่ 6  อื่น ๆ

M.6

Under M.6

Other
***ดาวนโหลดกอนกรอกใบสมัคร

ตำแหนงที่สมัคร
Position Applied



อาจารย
Lecturer

อัตราเลขที่
Emp. No.



ภาควิชา/สวนงาน Part

.

สังกัด Faculty/ Department

.

ข้อมูลส่วนบุคคล Personal Data
1. ชื่อ – นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)
Name and Surname (Mr./Mrs./Miss)

2. วัน เดือน ป เกิด __ __ / __ __ / __ __ __ __อายุ
Date of Birth (dd/mm/yyyy):

Age

3. สถานภาพการสมรส Choose

ป สัญชาติ
Nationality

ชื่อ - นามสกุล คูสมรส

Marital Status

Spouse’s Name

4. บัตรประชาชน เลขที่

Passport No.

5. ที่อยูปจจุบันที่สามารถติดตอได (Current address)
โทรศัพท__ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Email

Tel/Mobile

6. บุคคลที่ติดตอไดในกรณีเรงดวน
Emergency Contact

ชื่อ-นามสกุล

ความสัมพันธ

Name

Relations

โทรศัพท__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ Email
Tel/Mobile
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7. ประวัติการศึกษา Education background

(เรียงจากปจจุบันไปอดีต) : Please begin with the present
สำเร็จการศึกษาเมื่อ

วุฒิการศึกษา

สาขา/วิชาเอก

สถานศึกษา – ประเทศ

Degree/Certificate

Field/Major

University/Institute - Country

8. ประวัติการทำงาน Work experience background

Graduation date
(dd/mm/yyyy)

(เรียงจากปจจุบันไปอดีต) : Please begin with the present

บริษัท/องคกร

ตำแหนง/ลักษณะงาน

เงินเดือน

เริ่มตน – สิ้นสุด

Company/Organization

Position/ Job detail

Salary

Start to – Finish to

เฉพาะสมัครสอบพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ

เฉพาะสมัครสอบพนักงานสถาบันสายวิชาการ

For competition, an academic support position

For selection, an academic position only
1) หนั ง สื อ รั บ รองผลการสอบผ า นการวั ด ความรู 1) ผลคะแนนภาษาอังกฤษ English Proficiency Test
ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. (Thai Only)  KMITL-TEP
score

 ไมมี
มี ระดับ

 ปริญญาตรี  ปริญญาโท

วันที่สอบผาน
เลขที่สอบผาน ก.พ.
2) ความรูความสามารถพิเศษ Abilities
1. ความรูความสามารถทางภาษาตางประเทศ
Language ability
2. ความรูความสามารถทางคอมพิวเตอร
Computer ability

 TOEFL (Paper Based) score
 TOEFL (Computer Based) score
 TOEFL (Internet Based) score
 IELTS
score
 CU-TEP
score
2) ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย Publication/Research
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เฉพาะผูสมัครสอบพนักงานสถาบันสายวิชาการ เทานั้น
For the applicants who apply an academic position only

ผูสมัครตรวจสอบเอกสารใหครบถวนเรียบรอย หากเอกสารไมครบถวน การสมัครสอบถือเปนโมฆะ
Check the documents have been completed that you have the right to apply for the application.
 1. สำเนาใบปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
ผลการศึกษาแลว ทั้งระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี
 2. สำเนาใบรายงานผลการศึกษาเปนรายวิชา ทั้งปริญญาเอก ปริญญาโท
และปริญญาตรี
3. สำเนาใบแสดงผลคะแนนภาษาอังกฤษ (ยกเวนกรณีจบการศึกษาจากตางประเทศ)
 TOEFL (Paper Based)
ไมต่ำกวา 500 คะแนน
 TOEFL (Computer Based) ไมต่ำกวา 173 คะแนน
 TOEFL (Internet Based)
ไมต่ำกวา 61 คะแนน
 IELTS
ไมต่ำกวา 5.0 คะแนน
 CU-TEP
ไมต่ำกวา 60 คะแนน
 KMITL-TEP
ไมต่ำกวาระดับ B1
(เฉพาะผูที่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษเบื้องตน และคะแนนไมต่ำกวาเกณฑยื่นใบสมัครได)
 4. หนังสื อรั บรองการทำงาน กรณีบ ุคคลที ่ปฏิ บ ัติหนาที ่ เปนอาจารยประจำ
จากสถาบันอุดมศึกษาอื่น (กรณีไมมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ และจบการศึกษา
จากสถาบันการศึกษาในประเทศ)
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 6. สำเนาทะเบียนบาน
 7. สำเนาหนังสือรับรองผานการเกณฑทหาร หรือไดรับการยกเวนการเกณฑทหาร
ใบ สด.8 สด.9 หรือ สด.43 หรือหลักฐานทางทหารอื่น ๆ (เฉพาะเพศชาย)
 8. ใบรับรองแพทย (เฉพาะโรงพยาบาล) มีอายุไมเกิน 1 เดือน
 9. สำเนาเอกสารอื่น ๆ เชน การเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถามี)
 10. ประวัติสวนตัวและผลงานทางวิชาการ (Resume หรือ CV)

 1. Copies of Bachelor, Master, and Doctoral degree certificates or
certificates of graduation approved by the university council;
 2. Copies of Bachelor, Master, and Doctoral degree transcripts;
3. A copy of English test (except those who have graduated abroad);
 TOEFL (Paper Based)
No less than 500
 TOEFL (Computer Based) No less than 173
 TOEFL (Internet Based)
No less than 61
 IELTS
No less than 5.0
 CU-TEP
No less than 60
 KMITL-TEP
No less than B1
(Only for applicants who has English proficiency test and the
test is not below the requirement)
 4. A certificate of employment (for applicants who have worked
or are working as full-time instructors in other university) (if applicants
do not have an English score test and have not graduated abroad);
 5. A Copy of the national ID card or Passport;
 6. A Copy s of the house registration;
 7. Copies of military exemption or military service certificate (male only);
 8. A Copy of medical certificate (Hospital only) The certificate
must have validity for one month;
 9. Other relevant documents such as the certificate of
change of name (if applicable).
 10. Resume or CV;

ทั้งนี้ อัตราคาธรรมเนียมการสมั ครสอบแขงขัน จะมีผลสมบูรณเมื่อชำระคาธรรมเนียมในการสมั ครสอบ
เรียบรอยแลว ภายในระยะเวลาที่กำหนด และจะไมจายคืนใหไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
Application fee will be effective only when payment is complete in a specified period and
will not be refunded under any circumstances whatsoever.

ขาพเจาขอรับรองวาขาพเจามีคณ
ุ สมบัติครบถวนตรงตามตำแหนงที่สมัครสอบ
I certify that I am fully qualified for the position applied

(
__ __ / __ __ / __ __ __ __

ลงชื่อ Signed
) ผูสมัครสอบ Applicant name
วันที่ Date (dd/mm/yyyy)

เฉพาะเจาหนาที่ (For official only)
สวนของเจาหนาที่สวนบริหารทรัพยากรบุคคล
สวนของเจาหนาที่การคลัง
1. ไดตรวจสอบคุณสมบัติผูสมัครแลวเห็นวามีสิทธิสมัครสอบได 2. สำนักงานการคลังรับคาธรรมเนียม
[ ] หลักฐานครบถวน
ตามใบเสร็จรับเงินเลมที่
[ ] คาธรรมเนียมสมัครสอบ
เลขที่
ลงวันที่

เจาหนาที่รับสมัคร
วันที่ __ __ / __ __ / __ __ __ __

เจาหนาที่รับเงิน
วันที่ __ __ / __ __ / __ __ __ __

