
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนพนักงานสถาบันประเภทพิเศษ
__________________________________________________________

ดวยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง มีความประสงครับสมัครบุคคลเพื่อคัด

เลือกเปนพนักงานสถาบันประเภทพิเศษ ปฏิบัติงานตั้งแตวันที่ไดรับการบรรจุถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

1. ตําแหนงท่ีเปดรับสมัคร จํานวน 1 อัตรา

สังกัด สถาบันโคเซ็นแหงพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

ตําแหนง อาจารย จํานวน 1 อัตรา

อัตราเลขท่ี 203(ศ)

อัตราคาจาง 37,700 บาท

คุณวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา / สาขาวิชาวิศกรรมคอมพิวเตอร

2. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิ์สมัคร
          ผูประสงคจะสมัครสอบคัดเลือกเปนพนักงานสถาบันตองไมมีลักษณะตองหามตามขอ 10 ของขอ

บังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2562 ดังน้ี
10.1 คุณสมบัติท่ัวไป
(1) ทุกสัญชาติ
(2) มีอายุไมตํ่ากวาสิบแปดปบริบูรณ
(3) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

ดวยความบริสุทธิ์ใจ
(4) อื่นๆ ตามท่ี ก.บ. สจล. กําหนด

3. หลักฐานท่ีใชในการสมัคร

3.1 ใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเปนพนักงานสถาบัน พรอมกรอกรายละเอียดครบถวน
3.2 สําเนาใบปริญญาบัตร หรือสําเนาหนังสือรับรองที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติผลการศึกษา
3.3 สําเนาใบรายงานผลการศึกษาเปนรายวิชา
3.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
3.5 สําเนาทะเบียนบาน

 3.6 ใบรับรองแพทย มีอายุไมเกิน 1 เดือน
3.7 รูปถายหนาตรง ขนาด 1 นิ้ว
3.8 สําเนาหนังสือรับรองผานการเกณฑทหาร หรือไดรับการยกเวนการเกณฑทหาร ใบ

สด.8 สด.9 หรือ สด.43 หรือหลักฐานทางทหารอื่น ๆ (เฉพาะเพศชาย)



-  ๒  -

3.9 ประวัติสวนตัวและผลงาน
3.10 สําเนาเอกสารอื่น ๆ เชน ทะเบียนสมรส การเปลี่ยนช่ือ นามสกุล และอื่นๆ (ถามี)

หมายเหตุ   (1) การสมัครทางอเีมลใหใชสําเนาสําหรบัการสมคัร พรอมลงลายมอืชือ่สําเนาถกูตองใหรวมเอกสารไฟล .pdf
เปนไฟลเดยีว พรอมตดิรปูถายในใบสมัครใหเรยีบรอย (จดัลําดบัเอกสารตามขอ 3.1 – 3.10)        

 (2) หากเอกสารอยางใดอยางนึงไมครบถวน ใหถือวาการสมัครสอบคัดเลือกครั้งนี้เปนโมฆะ

4. การรับสมัครและคาธรรมเนียมในการสมัคร

กิจกรรม วัน เวลา

1. สมัครสอบคัดเลือก    
    - สงใบสมัครการสอบคัดเลือก E-mail : hr@kmitl.ac.th

 

ตั้งแตบัดนี้ ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2564

2. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือก เลขที่สอบและ

สถานท่ีสอบ    
    - www.hr.kmitl.ac.th

 

 

วันที่ 25 มิถุนายน 2564

4.1 วิธียื่นใบสมัคร 
 ผูประสงคจะสมัครเขาสอบคัดเลือก  Download  ใบสมัครไดที่  www.hr.kmitl.ac.th  สงใบ

สมัครท่ีกรอกขอมูลเรียบรอยแลว พรอมแนบเอกสารการสมัครใหครบถวน รวมเอกสารไฟล .pdf  เปนไฟล
เดียว รวมถึงหลักฐานการโอนคาธรรมเนียมการสมัครสอบ สงมาที่ E-mail: hr@kmitl.ac.th โดยระบุหัวเร่ือง
"สมัครสอบคัดเลือกพนักงานสถาบันประเภทพิเศษ – พรอมระบุช่ือผูสมัคร" เทาน้ัน สามารถติดตอ โทรศัพท
๐๒ ๓๒๙ ๘๐๐๐ ตอ ๓๒๗๒
หมายเหตุ กรณีผูสมัครพํานักอยูตางประเทศ ใหสามารถชําระคาสมัคร ณ วันสัมภาษณได โดยตองอีเมลแจง
พรอมแสดงหลักฐานท่ีเกี่ยวของ ซึ่งเจาหนาที่จะพิจารณาเปนรายกรณีไป ทั้งนี้จะมีการแจงกลับเพื่อเปนการ
ยืนยันการสมัครผานทางอีเมลไปยังผูสมัคร

4.2 คาธรรมเนียมการสมัครสอบ
      ผูสมัครตองชําระคาธรรมเนียมการสมัครสอบ จํานวน 60 บาท สําหรับคุณวุฒิปริญญาเอก
    *คาธรรมเนียมการสอบจะไมจายคืนใหไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

รายละเอียดการโอนคาธรรมเนียมการสมัครสอบ
ชื่อ ธนาคารธนาคารไทยพาณิชย
สาขา เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ชื่อบัญชี           สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่บัญชี 088-2-11066-5
ประเภทบัญชี ออมทรัพย

5.  เง่ือนไขการสมัคร
5.1 ผูสมัครสอบคัดเลือก ตองรับผิดชอบการตรวจสอบและรับรองตนเอง วาเปนผูมี

คุณสมบัติท่ัวไปและไมมีลักษณะตองหาม มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง โดยตองกรอกรายละเอียด
ตาง ๆ ลงในใบสมัคร พรอมยื่นเอกสารหลักฐานการสมัครใหถูกตองครบถวน สําเนาเอกสารหลักฐานใหผู
สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตอง พรอมลงลายมือชื่อกํากับทุกฉบับ กรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู
สมัครไมวาดวยเหตุใด ๆ หรือตรวจพบวาเอกสารหรือหลักฐานคุณวุฒิการศึกษาไมตรงตามประกาศรับสมัคร
อันมีผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิ์เขารับการสอบคัดเลือกตามประกาศนี้ รวมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครสอบไม
ครบถวนใหถือวาการสมัครสอบครั้งนี้เปนโมฆะและสถาบันจะไมคืนคาธรรมเนียมการสมัคร

http://www.hr.kmitl.ac.th/
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5.2  เปนหนาท่ีของผูสมัครที่จะตองติดตามประกาศตาง ๆ ของสถาบัน
 5.3 ผูที่ผานการสอบในวันที่บรรจุจะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจางของหนวยงานราชการ

หรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่น
5.๔ การสมัครสอบตามข้ันตอนดังกลาว ถือวาผูสมัครเปนผูลงลายมือชื่อ และรับรองความ

ถูกตองของขอมูลดังกลาว ตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แกไขเพิ่ม
เติม พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนั้น หากผูสมัครจงใจกรอกขอมูลอันเปนเท็จ อาจมีความผิดฐานแจงความเท็จตอเจา
หนาที่พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗ แนบทายประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง

6.  หลักเกณฑและวิธีการสอบคัดเลือก (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
ผูสมัครสอบคัดเลือกจะตองเขารับการประเมินในภาคความเหมาะสมกับตําแหนงดวยวิธีการ

สัมภาษณ หรือสอบสอน หรือทดลองปฏิบัติการอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการและผูผานการคัดเลือก
ตองไดคะแนนรวมทั้งสิ้นเฉลี่ยของคณะกรรมการคัดเลือกไมตํ่ากวารอยละ ๖๐

7. เง่ือนไขการจาง

ผูผานการสอบคัดเลือกและไดรับการบรรจุเปนพนักงานสถาบัน ปฏิบัติงานตามสัญญาจาง
ตั้งแตวันท่ีไดรับการบรรจุถึงวันท่ี 30 กันยายน 2564 ทั้งน้ี สถาบันจะมีหนังสือสงตัวเพื่อตรวจสอบประวัติ
และพิมพลายนิ้วมือ ณ สถานีตํารวจทองที่ตามทะเบียนบานของผูสอบคัดเลือกได หรือ สํานักงานตํารวจแหง
ชาติ (แลวแตกรณี) หากผลการตรวจสอบประวัติ-พิมพลายน้ิวมือ "พบประวัติการกระทําผิด" สถาบันจะถือวา
สิ้นสุดการจางนับตั้งแตวันท่ีสถาบันไดรับทราบผลการตรวจสอบนั้น

8. สวัสดิการและสิทธิประโยชน
- ประกันสุขภาพกลุมและประกันอุบัติเหตุกลุมสําหรับบุคลากร

 ประกาศ ณ  วันที่  ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

 

(รองศาสตราจารย ดร.จํารูญ เลาสินวัฒนา)

รองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากร ปฏิบัติการแทน

อธิการบดี
๒๐  พ.ค.  ๖๔ เวลา  ๒๐:๐๖:๓๔  Non-PKI Server Sign-LN
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