
- 1 - 
 

 

 
 

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแขงขันบรรจุเปนพนักงานสถาบัน สายสนับสนุนวิชาการ 

 ประจำปงบประมาณ 2564 
________________________ 

 ดวย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง มีความประสงครับสมัครบุคคล
เพ่ือบรรจุเปนพนักงานสถาบัน สายสนับสนุนวิชาการ โดยอาศัยอำนาจตามความในขอบังคับสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2562 และประกาศสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการสรรหาพนักงานสถาบัน พ.ศ. 2563 จึงประกาศ
รับสมัครบุคคลเพ่ือสอบแขงขันบรรจุเปนพนักงานสถาบัน สายสนับสนนุวิชาการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1. ตำแหนงท่ีเปดรับสมัคร        จำนวน     17      อตัรา 

 1.1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   นักวิชาการคอมพิวเตอร จำนวน 1 อัตรา 

 1.2 คณะบริหารธุรกิจ 
  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา 

 1.3 คณะวิทยาศาสตร 
  นักวิชาการคอมพิวเตอร จำนวน 1 อัตรา 
  นักวิทยาศาสตร จำนวน 1 อัตรา 

 1.4 คณะวิศวกรรมศาสตร  
  นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา 
  สถาปนิก จำนวน 1 อัตรา 
  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา 
  วิศวกร จำนวน 5 อัตรา  

 1.5 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบด ี
  นักบริหารทรัพยากรบุคคล จำนวน 2 อัตรา 
  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา 

 1.6  สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกลาลาดกระบัง 
  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา 

  1.7  วิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา  
  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา 
   รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศ 
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 2. คุณสมบัติของผูสมัคร 
 ผูประสงคจะสมัครสอบแขงขันเปนพนักงานสถาบัน ตองมีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะ
ตองหาม ตามขอ 10 ของขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วาดวยการบริหาร 
งานบุคคล พ.ศ. 2562 ดังนี ้
 2.1 คณุสมบัติทั่วไป 

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไมต่ำกวาสิบแปดปบริบูรณ 
(3) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
(4) อ่ืนๆ ตามที่ ก.บ. สจล. กำหนด 

2.2 ลักษณะตองหาม 
(1)  เปนผูดำรงตำแหนงขาราชการการเมือง 
(2)  เป นคนว ิกลจริต หร ือจ ิตฟ นเฟ อนไม สมประกอบ หรือเป นคนเสม ือน               

ไรความสามารถ หรือเปนโรคตามที่กำหนดไวในประกาศของ ก.บ. สจล. (ไดแก วัณโรคในระยะอันตราย                 
โรคติดยาเสพติดใหโทษ  โรคพิษสุราเรื้อรัง  โรคตดิตอรายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเดนชัดหรือรุนแรง  
และเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานในหนาที่  โรคทางจิตที่ปรากฏอาการเดนชัดหรือรุนแรง และเปนอุปสรรค
ตอการปฏิบัติงานในหนาที่) 

(3)  เปนผูอยูในระหวางถูกสั ่งพักราชการ หรือถูกสั ่งใหออกจากราชการไวกอน              
ตามขอบังคับนี้หรือกฎหมายอ่ืนๆ 

(4)  เปนผูบกพรองในจรรยาบรรณและหรือศีลธรรมอันดี 
(5)  เปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
(6)  เปนบุคคลลมละลาย 
(7)  เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุก เวนแตเปนโทษสำหรับความผิด            

ที่ไดกระทำโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ 
(8)  เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ องคกรมหาชน   

หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 
(9)  เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกเพราะกระทำผิดวินัยตามขอบังคับนี้

หรือกฎหมายอ่ืน 
(10)  เคยกระทำการทุจริตในการสอบเขาปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐ 
(11)  เปนพนักงานสถาบันหรือขาราชการในสังกัดของสถาบันแลวพนสภาพ               

การเปนพนักงานสถาบันหรือขาราชการ ดวยเหตุเกษียณอายุกอนกำหนดหรือไมผานการประเมินผล                    
การปฏิบัติงาน   

(12)  อ่ืนๆ ตามที่ ก.บ. สจล. กำหนด 
ก.บ.สจล. อาจพิจารณายกเวนใหผูที ่ไมมีลักษณะตามขอ 2.1 (1) เปนพนักงานสถาบันได  

ในกรณีท่ีพิจารณาแลวเห็นวาจำเปนตองจางเปนพนักงานสถาบันตามความจำเปนของภารกิจ ของสถาบัน 
ผูมีลักษณะตองหามตามขอ 2.2 (1) ใหมีสิทธิสมัครสอบแขงขันหรือคัดเลือกได    

แตจะเขาปฏิบัติงานเปนพนักงานสถาบันในตำแหนงที่สอบแขงขันหรือคัดเลือกไดตอเมื่อพนจากตำแหนง               
ทางการเมืองแลว 

 3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง  
     3.1    คุณวุฒิปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิปริญญาโท  

      ตามรายละเอียดเอกสารแนบทายประกาศ 
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 4. หลักฐานท่ีใชในการสมัคร 

 4.1  ใบสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุเปนพนักงานสถาบัน พรอมกรอกรายละเอียดครบถวน 
 4.2  สำเนาใบปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัตผิลการศึกษาแลว  

 4.3 สำเนาใบรายงานผลการศกึษาเปนรายวิชา  
 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) และตรงตามคุณวุฒิการศึกษาทีใ่ชสมัครสอบแขงขัน 
 4.9   สำเนาหนังสือรับรองผานการเกณฑทหาร หรือไดรับการยกเวนการเกณฑทหาร                
ใบ สด.8 สด.9 หรือ สด.43 หรือหลักฐานทางทหารอ่ืน ๆ (เฉพาะเพศชาย) 
 4.10  สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล และอ่ืนๆ (ถามี) 

 กรณีสมัครทางไปรษณียใหใชสำเนาสำหรับการสมัคร พรอมลงลายมือชื่อสำเนาถูกตอง              

หมายเหต ุ   1. การสมัครทาง E-mail 

          - ใชสำเนาสำหรับการสมัคร พรอมลงลายมือชื่อสำเนาถูกตอง  
        - รวมเอกสารไฟล .pdf เปนไฟลเดียว พรอมติดร ูปถายใหเรียบรอย (จัดลำดับ 
               เอกสารตามขอ 4.1 – 4.10) 
         - เอกสารที่สงมาในรูปแบบ Google Drive จะไมถือวาเปนการสมัครงานทุกกรณ ี
 2. กรณีสมัครทางไปรษณียใหใชสำเนาสำหรับการสมัคร พรอมลงลายมือชื่อสำเนาถูกตอง  
 3. สมัครไดเพียง 1 ตำแหนง เทานั้น 

  5. คาธรรมเนียมการสมัคร 

  ผู สมัครตองชำระคาธรรมเนียมการสมัครสอบ จำนวน 300 บาท (สามรอยบาทถวน)      
และสถาบันจะไมจายคืนใหไมวากรณีใด ๆ  

  ชำระคาธรรมเนียมในการสมัครสอบผานแอปพลิเคชันของธนาคาร และแนบหลักฐานการโอนเงิน
พรอมกับเอกสารการสมัครสอบ โดยการสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ เม่ือชำระคาธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบรอยแลว 

รายละเอียดการโอนคาธรรมเนียมการสมัครสอบ 
 ชื่อธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย  สาขา  เทคโนโลยีเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 ชื่อบญัช ี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  
  เลขที่บัญช ี 088-2-11066-5   ประเภทบัญชี   ออมทรัพย  

 6. เงื่อนไขการสมัคร 
6.1  การแตงกาย กรณีท่ีมาสมัครดวยตนเองและวันที่ที่มีการสอบแขงขัน ใหผูสมัครทุกคน

แตงกายแบบสุภาพชน 
 -  สุภาพสตรี ใหนุงกระโปรงสีสุภาพและคลุมเขา (ที่ไมใชผายืดและผายีนส) 
 -  สุภาพบุรุษ ใหนุงกางเกงขายาว (ที่ไมใชกางเกงยีนสและเสื้อยืด) เสื้อใสในกางเกง 
และสวมรองเทาหุมสน 
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 6.2  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 พรอมลงลายมือชื ่อกำกับทุกฉบับ กรณีที ่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใด ๆ  
หรือตรวจพบวาเอกสารหรือหลักฐานคุณวุฒิการศึกษาไมตรงตามประกาศรับสมัคร อันมีผลทำใหผูสมัครไมมีสิทธิ
เขารับการสอบแขงขันตามประกาศนี้ รวมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครสอบแขงขันไมครบถวนใหถือวาการสมัคร
เพื่อเขาสอบแขงขนัครั้งนี้เปนโมฆะสำหรับผูนั้น และสถาบันจะไมคืนคาธรรมเนียมการสมัคร 

6.5 เปนหนาที่ของผูสมัครที่จะตองติดตามประกาศตาง ๆ ของสถาบัน 
6.6 ผูที่ผานการสอบแขงขันในวันที่บรรจุจะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจางของหนวยงาน

ราชการ หรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน 
6.7 การสมัครสอบตามขั้นตอนดังกลาว ถือวาผูสมัครเปนผูลงลายมือชื่อ และรับรองความ

ถูกตองของขอมูลดังกลาว ตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 และที่แกไข
เพิ ่มเติม พ.ศ. 2551 ดังนั ้น หากผู สมัครจงใจกรอกขอมูลอันเปนเท็จ อาจมีความผิดฐานแจงความเท็จ                
ตอเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 

7. กำหนดการเกี่ยวกับการดำเนินการสอบแขงขัน  

7.1  ผูประสงคจะสมัครเขาสอบแขงขันสามารถ Download เอกสารใบสมัครไดที่เว็บไซต 
www.hr.kmitl.ac.th หรือขอรับใบสมัครไดที่ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 
อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

กิจกรรม วัน เวลา 

1. สมัครสอบแขงขัน 

   -  สมัครทางไปรษณีย  

   -  สมัครดวยตัวเอง และสมัครทาง E-mail : hr@kmitl.ac.th    

 

ตั้งแตบัดนี้ ถึงวันที ่30 ธันวาคม 2563 

ตั้งแตบัดนี้ ถึงวันที ่6 มกราคม 2564 

2. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบแขงขัน เลขประจำตัวสอบ และสถานที่สอบ 

   - ทางเว็บไซต www.hr.kmitl.ac.th 13 มกราคม 2564 
 

7.2 สถานท่ีรับสมัครและวิธียื่นใบสมัคร ดังนี ้

 (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  
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อาคารกรมหลวงนราธ ิวาสราชนคร ินทร   สถาบ ันเทคโนโลย ีพระจอมเกล าเจ  าค ุณทหารลาดกระบั ง  

เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 (ตองจาหนาซองเอกสารโดยชื่อผูสมัครเทานั้น  

พรอมวงเล็บมุมซอง “สมัครงาน”)  สิ้นสุดการรับสมัครทางไปรษณีย วันที ่ 30 ธันวาคม 2563ทั้งนี้ ถือวันที่

ประทับตราไปรษณยีเปนวันสิ้นสุดรับสมัคร 

 (3)  สมัครทาง E-mail : hr@kmitl.ac.th  สงใบสมัครที ่กรอกขอมูลเร ียบรอยแลว  

พรอมแนบเอกสารการสมัครให ครบถวน รวมถึงหลักฐานการโอนคาธรรมเนียมการสม ัครสอบ ส งมาที่   

E-mail : hr@kmitl.ac.th  โดยระบุหัวเรื่อง “สมัครสอบแขงขันพนักงานสถาบัน สายสนับสนุนวิชาการ – พรอมระบุ

ชื่อผูสมัคร” โทรศพัท 02-329-8000 ตอ 3272  

 ตรวจสอบความถูกตองของชื่อ E-mail : hr@kmitl.ac.th  กอนสง E-mail  เพ่ือปองกัน

การตกหลนของเอกสารสมัครงาน เมื่อเจาหนาที่เปด E-mail แลว จะดำเนินการตอบกลับ 

 ทั้งนี้ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 8. หลักสูตรและวิธีการสอบ 
     ภาคความรูความสามารถทั่วไป โดยใชวิธีการสอบขอเขียน หรือผลการสอบผานการวัด
ความรูความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. (อายุไมเกิน 5 ป นับจากวันที่ผานการสอบ)  

  เกณฑการไดเปนผูสอบแขงขันได ตองไดคะแนนในการสอบแตละภาคไมต่ำกวารอยละ 50 
และไดคะแนนรวมทั้งหมดไมต่ำกวารอยละ 60 จึงจะถือวาเปนผูสอบแขงขันได 

 9. การบรรจุและแตงตั้ง 
  ผูที ่ไดรับการคัดเลือกตองมารายงานตัวตามกำหนดการที่สถาบันฯ กำหนดไว หากพน
ระยะเวลาดังกลาว สถาบันจะถือวาผูผานการคัดเลือกสละสิทธิ์ 

 10. เงื่อนไขการจาง 

  ผูผานการสอบแขงขันไดและไดรับการบรรจุเปนพนักงานสถาบัน สถาบันจะมีหนังสือสงตัว
เพื ่อตรวจสอบประวัติและพิมพลายนิ ้วมือ ณ สถานีตำรวจทองที ่ตามทะเบียนบานของผู สอบแขงขันได             
และมีหนังสือสงตัวเขารับการตรวจสุขภาพจิต ณ โรงพยาบาลหรือสถาบันบำบัดรักษาทางสุขภาพจิต กระทรวง
สาธารณสุข หากผลการตรวจสุขภาพจิตพบวา “จิตไมปกติ หรือมีขอวินิจฉัยจากแพทยวาเปนปญหาอุปสรรค
ตอการปฏิบัติงาน” หรือผลการตรวจสอบประวัติพิมพลายนิ้วมือ “พบประวัติการกระทำผิด” สถาบันจะถือวา
สิ้นสุดการจางนับตั้งแตวันที่สถาบันไดรับทราบ ผลการตรวจสอบนั้น 

 11. อัตราคาจางและสวัสดิการ 

 11.1 อัตราคาจางแรกบรรจุ สำหรับพนักงานสถาบันตำแหนงสนับสนุนวิชาการ 

 -  คุณวุฒิปริญญาตรี อัตราคาจางเดือนละ 20,280 บาท 

 -  คุณวุฒิปริญญาโท อัตราคาจางเดือนละ 23,760 บาท 

 ทั้งนี้ หากผูสอบแขงขันไดมีประสบการณการทำงานที ่ผานมา และสถาบันพิจารณาแลว              
เห็นวาเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน สามารถขอเทียบประสบการณการทำงานเพ่ือปรับคาจางแรกบรรจุได 
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รายละเอียดเอกสารแนบทายประกาศ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแขงขันบรรจุเปนพนักงานสถาบัน สายสนับสนุนวิชาการ 

ประจำปงบประมาณ 2564 
 

อัตราเลขที่ ตำแหนง คุณวุฒิ / คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง ภาระงาน 

1. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

920(ร) 
 

นักวิชาการคอมพิวเตอร 
(โปรแกรมเมอร) 

 

ปริญญาตรี  
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร    
วิทยาการคอมพิวเตอร   
เทคโนโลยีสารสนเทศ   
และสาขาอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คุณสมบัติประจำตำแหนง 
- มีความรูเก่ียวกับการพัฒนา  Web Based Application  
- มีความรูเก่ียวกับภาษา  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 
- มีความรูเก่ียวกับการพัฒนา Mobile Application บนระบบ
ปฎิบัติการ iOS และ android  
- มีความรูเก่ียวกับ Wordpress สามารถปรับแตงคาตาง ๆ ได  
 
 
 
 

- ประสานงานและเก็บรวมรวมขอมูลที่จำเปนตอการพัฒนาระบบ 
- ออกแบบระบบฐานขอมูล เพ่ือรองรับระบบสารสนเทศตางๆ 
ของคณะ  
- พัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศตางๆ ของคณะ แบบ Web 
based application ตามที่ไดรับมอบหมาย 
- พัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศตางๆ ของคณะ แบบ Mobile 
Application บนระบบปฎิบัติการ iOS และ android ตามที่ไดรับ
มอบหมาย 
- ติดตั้งระบบสารสนเทศท่ีพัฒนา  
- สนับสนุน และ อบรมการใชงานระบบสารสนเทศท่ีพัฒนา 
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รายละเอียดเอกสารแนบทายประกาศ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแขงขันบรรจุเปนพนักงานสถาบัน สายสนับสนุนวิชาการ 

ประจำปงบประมาณ 2564 
 

อัตราเลขที่ ตำแหนง คุณวุฒิ / คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง ภาระงาน 

2. คณะบริหารธุรกิจ 

927(ร) นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปริญญาตรี 
ทางดานโสตทัศนศึกษา 
เทคโนโลยีการศึกษา 
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งท่ีเก่ียวของ 
คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง 
- สามารถใชโสตทัศนูปกรณไดเปนอยางดี 
- สามารถทำ On learn It 
- มีความรูดาน Moodle 
- ทำ E-leaning ได 
- สามารถถาย/ตัดตอ VDO ได 
- ทำเนื้อหา / ขอสอบ / จัดสอบ Online 

- สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการผลิตสื่อการเรียนการ
สอน แบบ Online ใหกับคณาจารยของคณะ 
- จัดเตรียมและควบคุมการใชอุปกรณประเภทเครื่องเสียง เครื่อง
ฉาย การผลิตวัสดุอุปกรณที่ใชในการจัดแสดงหรือบรรยาย เพ่ือให
การบรรยายดำเนินไปโดยความเรียบรอย 
- จัดหา ดูแล รักษา ซอมแซม เครื่องเสียง เครื่องฉาย ตลอดจน
วัสดุอุปกรณตาง ๆ ที่ใชในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหสามารถใชงานได
ดี ประหยัดงบประมาณของหนวยงาน และดำเนินงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
- ใหคำปรึกษา แนะนำในดานการใช บำรุงรักษาเครื่องเสียง เครื่อง
ฉาย ตลอดจนโสตทัศนูปกรณ แกคณาจารยและบุคลากรในคณะ 
เพ่ือใหสามารถดำเนินการดานโสตทัศนศกึษาไดมีประสิทธิภาพ
มากขึน้ 
- งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
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อัตราเลขที่ ตำแหนง คุณวุฒิ / คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง ภาระงาน 

3. คณะวิทยาศาสตร 

919(ร) นักวิชาการคอมพิวเตอร ปริญญาตรี 
  ดานวิทยาการคอมพิวเตอร, วิศวกรรมคอมพิวเตอร 
  เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เก่ียวของ 
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  
 

 

866(ร) นักวิทยาศาสตร ปริญญาตร ี
 (วท.บ.) เทคโนโลยีชีวภาพ  
 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม  
 จุลชีววิทยา  
 ชีววิทยา  
 เทคโนโลยีการเกษตร    
 หรือเทียบเทา  
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อัตราเลขที่ ตำแหนง คุณวุฒิ / คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง ภาระงาน 

4. คณะวิศวกรรมศาสตร 

936(ร) นักวิชาการศึกษา 
 

ปริญญาตร ี/ ปริญญาโท  
ทุกสาขา 

ประจำงานวิชาการปริญญาตรี 
1) งานดานวิชาการ 
    - ขออนุมัติเชิญอาจารยสอนพิเศษ จากภายในและภายนอก 
    - ขออนุมัตินักศึกษาชวยสอน TA 
    - ขออนุมัติการสอนชดเชย/รายงานผลการสอนชดเชย 
    - สรุปและรวบรวมบัญชีรายละเอียดคาสอนของทุกภาควิชา 
    - การประมวลผลการศกึษา(เกรด)/การแกไขผลคะแนน(เกรด I) 
    - สรุปและประเมินผลการศึกษาแตละรายวิชา 
    - ขออนุมัติจัดโครงการท่ัวไป และโครงการยุทธศาสตร 
    - สรุปและวิเคราะหโครงการทั่วไป และโครงการยุทธศาสตร 
 2) งานดานการสอน 
   - การสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี 
     (แบบ TCAS) สอบขอเขียน และสอบสัมภาษณ 
   - การสอบประจำภาคเรียน (5 ครั้งตอ 1 ปการศึกษา) 
      สอบ Midterm, สอบ Final และสอบภาคการศกึษาพิเศษ 
 3) งานดานระบบสารสนเทศ 
    Update ขอมูลขาวสารลงในเว็บไซตของหนวยงาน 
       วิชาการปริญญาตรี 
    - บันทึกขอมูลลงในระบบสารสนเทศ 
 - งานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
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อัตราเลขที่ ตำแหนง คุณวุฒิ / คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง ภาระงาน 

4. คณะวิศวกรรมศาสตร 

937(ร) สถาปนิก 
 

ปริญญาตร ี/ ปริญญาโท 
การออกแบบภายใน  
หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

ประจำงานอาคารสถานท่ี 
- สำรวจและออกแบบงานสถาปตยกรรม งานอาคารสถานที ่
   งานปรับปรุงอาคารสถานที่ และสวนหยอม 
 - งานสงเสริมสภาพแวดลอมของคณะใหสวยงาม 
 - งานประกันคณุภาพของงานอาคารสถานที่ คณะวิศวกรรมศาสตร 
 - งานจัดทำงบประมาณ และงานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
 

911(ร) เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
 

ปริญญาตร ี/ ปริญญาโท 
ทุกสาขา 
คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง 
- มีความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
- มีความรูความสามารถในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป 

ประจำหลักสูตรวิศวกรรมการเงนิสำนักงานบริหารหลักสูตร 
วิศวกรรมสหวิทยาการนานาชาติ 
- สนับสนุนการบริหารงานหลักสูตรนานาชาติ 
- สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรนานาชาติ 
- ใหความชวยเหลือนักศึกษาในหลักสูตรนานาชาติในดานการ 
   ลงทะเบียน 
- สนับสนุนการจัดกิจกรรมของหลักสูตรนานาชาติและกิจกรรม 
   พัฒนานักศึกษา 
- สนับสนุนการประชาสัมพันธหลักสตูรนานาชาติแกผูสนใจ และ 
   การรับสมัครเขาศึกษา 
- จัดเก็บและวิเคราะหขอมูลของหลักสูตรนานาชาติ และจัดทำ 
   รายงานของหลักสูตร 
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รายละเอียดเอกสารแนบทายประกาศ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแขงขันบรรจุเปนพนักงานสถาบัน สายสนับสนุนวิชาการ 

ประจำปงบประมาณ 2564 
 

อัตราเลขที่ ตำแหนง คุณวุฒิ / คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง ภาระงาน 

4. คณะวิศวกรรมศาสตร 

910(ร) วิศวกร ปริญญาตร ี/ ปริญญาโท 
Electrical Engineering 
หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา 
- จัดทำตารางการใชงานอาคารปฏิบัติการไฟฟาสวนกลางของแตละ
หลักสูตร ในทุกภาคการศึกษา 
 - เตรียมเครื่องมืออุปกรณการทดลองใหกับภาควิชาตาง ๆ ที่แจงความ
ประสงคขอเขาใชหองปฏิบัติการ ซึ่งปจจุบนัมีจำนวน 12 หลักสูตร 
 - รวมสอนอยางนอย 4 กลุมเรียนตอภาคการศึกษาดูแลและรบัผิดชอบ
หองปฏิบัติการ มีทั้งหมด 4 หองยอย 
 - เบิกจายเคร่ืองมือเพิ่มเติมใหแกอาจารย หรือนักศึกษา ระหวาง 
ทำการทดลอง 
 - ออกแบบ จัดทำ อุปกรณหรือชุดการทดลองใหแกหลักสูตรตาง ๆ   
ตามที่ไดรบัมอบหมาย 
 - จัดเตรียมวัสดุสำหรับประกอบการทดลองใหแกหลักสูตรตาง ๆ     
ตามที่ไดรบัมอบหมาย 
 - รวบรวมรายงานผลการทดลองของนักศึกษาแตละภาควชิาทีล่ง
ปฏิบัติการ ณ อาคารปฏิบัติการไฟฟาสวนกลาง 
 - จัดทำทะเบียน ดูแล ควบคุมและรับผิดชอบครุภัณฑของหอง 
ปฏิบัติการไฟฟาสวนกลางทัง้หมด 
 - ตรวจสอบสภาพครุภัณฑและอุปกรณประกอบใหพรอมตอการใชงานอยูเสมอ 
 - ดำเนินการสงซอมครภุัณฑที่ไมสามารถใชงานได 
 - รวมวิจัย หรือดำเนินการวิจัย อยางนอย 1 เรื่องตอป โดยมี
ผลงานวิจัย หรือสรปุรายงานผลวิจัย (Technical Report) 
 - จัดเตรียมระบบเสียง และระบบฉายภาพ ภายในหองปฏิบัติการทัง้ 4 หอง 
 - ดูแล รักษา ซอมแซมเบื้องตน หรือแจงเรื่องซอมไปยังสวนกลาง 



เอกสารแนบทายประกาศ 7/10 

รายละเอียดเอกสารแนบทายประกาศ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแขงขันบรรจุเปนพนักงานสถาบัน สายสนับสนุนวิชาการ 

ประจำปงบประมาณ 2564 
 

อัตราเลขที่ ตำแหนง คุณวุฒิ / คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง ภาระงาน 

4. คณะวิศวกรรมศาสตร 

931(ร) วิศวกร 
 

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

ประจำหลักสูตรวิศวกรรมหุนยนตและปญญาประดิษฐ 
สำนักงานบริหารหลักสูตรวิศวกรรมสหวิทยาการนานาชาติ 
- รับผิดชอบดานการดูแลหองปฏิบัติการของหลักสูตร 
 - รับผิดชอบดานการสอนและเปนผูชวยสอนวิชาดานการ
ปฏิบัติการของหลักสูตรนานาชาติ ในรายวิชา Physic 1 และ 
Physic 2, Computer Programming, Engineering Drawing, 
Material Engineering วิชาปฏิบัติการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ โดยมี
ภาระงานสอนอยางนอย 4 กลุมเรียนตอสัปดาหและภาระงานการ
ดูแลหองแลปปฏิบัติการอยางนอย 2 กลุมตอสัปดาห 
 - จัดทำคูมือวิชาปฏิบัติการ (Lab) หลักสูตร 
 - จัดทำเอกสารเก่ียวกับการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติการ 
หรือวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
 - ภารกิจอื่น ๆ ของหลักสูตรตามที่ไดรับมอบหมาย 

932(ร) วิศวกร 
 

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

ประจำหลักสูตรวิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร 
สำนักงานบริหารหลักสูตรวิศวกรรมสหวิทยาการนานาชาติ 
- รับผิดชอบดานการดูแลหองปฏิบัติการของหลักสูตร 
 - รับผิดชอบดานการสอนและเปนผูชวยสอนวิชาดานการ ปฏิบตักิาร
ของหลักสูตร 
 - จัดทำคูมือวิชาปฏิบัติการ (Lab) หลักสูตร 
 - มีภาระงานสอนอยางนอย 4 กลุมเรียนตอสัปดาห และภาระงานดูแล
แลปปฏิบัติการอยางนอย 2 กลุมเรยีนตอสัปดาห 
 - ภารกิจอื่น ๆ ของหลักสูตรตามที่ไดรับมอบหมาย 
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รายละเอียดเอกสารแนบทายประกาศ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแขงขันบรรจุเปนพนักงานสถาบัน สายสนับสนุนวิชาการ 

ประจำปงบประมาณ 2564 
 

อัตราเลขที่ ตำแหนง คุณวุฒิ / คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง ภาระงาน 

4. คณะวิศวกรรมศาสตร 

933(ร) วิศวกร ปริญญาตร ี/ ปริญญาโท 
Computer Engineering 
Computer Science 

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

935(ร) วิศวกร ปริญญาตร ี/ ปริญญาโท 
Civil Engineering  
หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

ประจำงานอาคารและสถานที่ 
- สำรวจและออกแบบงานวิศวกรรม 
 - งานประมาณราคาและจัดทำงบประมาณ 
 - งานรวบรวมฐานขอมูลแบบแปลนของคณะวิศวกรรมศาสตร 
   เขาสูระบบดิจิตอล 
 - งานเขียนแบบและจัดทำราคากลางงานราชการ 
 - มีภาระงานสอนอยางนอย 4 กลุมเรียนตอสัปดาห และภาระงาน
ดูแลแลปปฏิบัติการอยางนอย 2 กลุมเรียนตอสัปดาห 
 - งานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
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รายละเอียดเอกสารแนบทายประกาศ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแขงขันบรรจุเปนพนักงานสถาบัน สายสนับสนุนวิชาการ 

ประจำปงบประมาณ 2564 
 

อัตราเลขที่ ตำแหนง คุณวุฒิ / คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง ภาระงาน 

5. สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี 

823(ร) นักบริหารทรัพยากรบุคคล ปริญญาตรี/ ปริญญาโท  
ทุกสาขา 
 

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

849(ร) นักบริหารทรัพยากรบุคคล ปริญญาตรี/ ปริญญาโท  
ทุกสาขา 
 

- งานพัฒนาบุคลากร งานจัดโครงการอบรม สัมมนา ศกึษาดูงาน 
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 ภาระงาน 

6. สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกลาลาดกระบัง 

941(ร) เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ปริญญาตร ี 
ทุกสาขาวิชา 
คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง 
- สามารถใชงานโปรแกรมสำนักงาน เชน Microsoft Office ได  
- สามารถอาน เขียน พูด และสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการปฏิบัต ิ
งานได 
- มีทักษะการเขียนจดหมายราชการ เพ่ือโตตอบและสื่อสารกับ 
หนวยงานทั้งภายนอกและภายในได 
- คิดวิเคราะหและแกปญหาในงานได 
- สื่อสารและประสานการทำงานรวมกับบุคลากรภายใน
หนวยงาน และภายนอกหนวยงาน 
- มีอัธยาศัยดี ทำงานรวมกับผูอื่นได และมีจิตอาสารวมกิจกรรม 
ตาง ๆ รวมกับองคกร 

1. ปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารจัดการงานภายในสำนักงานหรือการ
บริหารท่ัวไปและปฏิบัติงานที่ตองใชความรูความสามารถทางวิชาการ โดยมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติดังน้ี 
- งานธุรการ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรางหนังสือโตตอบกับหนวยงานทั้ง
ภายในและภายนอก จัดเตรียมวาระและทำรายงานการประชุม จัดทำ
เอกสารประกอบการตั้งเบิก รวมทัง้สนับสนุนใหงานตาง ๆ ภายในสำนักฯ 
ดำเนินไปไดอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 
- หลักฐานหนังสือตามระเบียบวิธปีฏิบัติเพ่ือสะดวกตอการคนหา 
- งานแผน ปฏิบัติงานเก่ียวกับการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลสถิติ 
ประสานงานแผน จัดทำแผนการดำเนินงานและรายละเอียดโครงการ 
รวมทั้งติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการตาง ๆ  
- งานพัสด ุปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดหา จัดซื้อ จัดจาง เพ่ือใหไดมาซึ่งพัสดุ 
การบริหารจัดการครภุัณฑ และการทำทะเบียนการเบิกจายพัสดุ  
2. ปฏิบัติงานดานการบริหารโครงการบริการวิชาการและการบริหาร
งานวิจัย รวมทั้งปฏิบัติงานอ่ืนตามขอบเขตภารกิจของสำนักบริหารงานวิจัย
และนวัตกรรมฯ ไดแก การจัดทำเอกสารขออนุมัติ การตรวจสอบขอเสนอ
โครงการ การตรวจสอบสญัญา การติดตามและตรวจประเมินความกาวหนา
ของโครงการ รวมทั้งงานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

7. วิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา 

940(ร) เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ปริญญาตร ี 
ทุกสาขา   

- งานบริหารยุทธศาสตร/  งานบริหารความเสี่ยง  
- งานสื่อสารองคกร (เพื่อรองรับการเปลีย่นแนวทางการประชาสัมพันธ) 
- งานกิจการนักศึกษา/  งานเชงิยุทธศาสตรของสถาบันและวิทยาลัย   

 


