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ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแขงขันบรรจุเปนพนักงานสถาบัน สายสนับสนุนวิชาการ 

 ประจำปงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม) 
________________________ 

 อาศัยอำนาจตามความในขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  
วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2562 และประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการสรรหาพนักงานสถาบัน พ.ศ. 2563 และอางถึงประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบังรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแขงขันบรรจุเปนพนักงานสถาบัน สายสนับสนุนวิชาการ 
ประจำปงบประมาณ 2564 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ซึ่งเปดรับสมัครพนักงานสถาบัน สายสนับสนุน
วิชาการ จำนวน 17 อัตรา ทั้งนี้สถาบันจึงขอประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสอบแขงขันบรรจุเปนพนักงานสถาบัน 
สายสนับสนนุวิชาการ (เพ่ิมเติม) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1. ตำแหนงท่ีเปดรับสมัคร        จำนวน     4      อัตรา 

 1.1 สำนักงานบริหารยุทธศาสตร สำนักงานอธิการบด ี
   นักวิเคราะหนโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา 

 1.2 สำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดลอม สำนักงานอธิการบด ี
  นักวิชาการสิ่งแวดลอม จำนวน 1 อัตรา 
   สถาปนิก จำนวน 1 อัตรา 

  1.3 คณะอุตสาหกรรมอาหาร 
  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา 
   รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศ 

 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 
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(2)  เป นคนว ิกลจริต หร ือจ ิตฟ นเฟ อนไมสมประกอบ หร ือเป นคนเสมือน               
ไรความสามารถ หรือเปนโรคตามที่กำหนดไวในประกาศของ ก.บ. สจล. (ไดแก วัณโรคในระยะอันตราย                 
โรคติดยาเสพติดใหโทษ  โรคพิษสุราเรื้อรัง  โรคติดตอรายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเดนชัดหรือรุนแรง  
และเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานในหนาที่  โรคทางจิตที่ปรากฏอาการเดนชัดหรือรุนแรง และเปนอุปสรรค
ตอการปฏิบัติงานในหนาที่) 

(3)  เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการ 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)  เปนพนักงานสถาบันหรือขาราชการในสังกัดของสถาบันแลวพนสภาพการเปน

พนักงานสถาบันหรือขาราชการ ดวยเหตุเกษียณอายุกอนกำหนดหรือไมผานการประเมินผลการปฏิบัติงาน   
(12)  อ่ืนๆ ตามที่ ก.บ. สจล. กำหนด 

ก.บ.สจล. อาจพิจารณายกเวนใหผูที่ไมมีลักษณะตามขอ 2.1 (1) เปนพนักงานสถาบันได  
ในกรณีท่ีพิจารณาแลวเห็นวาจำเปนตองจางเปนพนักงานสถาบันตามความจำเปนของภารกิจ ของสถาบัน 

ผูมีลักษณะตองหามตามขอ 2.2 (1) ใหมีสิทธิสมัครสอบแขงขันหรือคัดเลือกได    
แตจะเขาปฏิบัติงานเปนพนักงานสถาบันในตำแหนงที่สอบแขงขันหรือคัดเลือกไดตอเมื่อพนจากตำแหนง               
ทางการเมืองแลว 

 3. หลักฐานท่ีใชในการสมัคร 
 3.1    ใบสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุเปนพนักงานสถาบัน พรอมกรอกรายละเอียดครบถวน 
 3.2    สำเนาใบปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัตผิลการศึกษาแลว  

 3.3 สำเนาใบรายงานผลการศกึษาเปนรายวิชา  
 3.4 สำเนาทะเบียนบาน  
 3.5   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  
 3.6 ใบรับรองแพทย ตรวจโรคตามขอ 2.2 (2) (ตองเปนใบรับรองจากโรงพยาบาล) 
 3.7  รูปถายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป สำหรับติดในใบสมัคร (รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก 
ไมสวมแวนตาดำและถายไวไมเกิน 1 ป) 
 3.8 สำเนาหนังสือรับรองผลการสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ.  
ที่มีอายุไมเกิน 5 ป นับจากวันที่ระบุผลการผานสอบ (ถามี) และตรงตามคุณวุฒิการศึกษาทีใ่ชสมัครสอบแขงขัน 
 3.9   สำเนาหนังสือรับรองผานการเกณฑทหาร หรือไดรับการยกเวนการเกณฑทหาร                
ใบ สด.8 สด.9 หรือ สด.43 หรือหลักฐานทางทหารอ่ืน ๆ (เฉพาะเพศชาย) 
 3.10  สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล และอ่ืนๆ (ถามี) 

 กรณีสมัครทางไปรษณียใหใชสำเนาสำหรับการสมัคร พรอมลงลายมือชื่อสำเนาถูกตอง              



- 3 - 
 

หมายเหต ุ   1. การสมัครทาง E-mail 

          - ใชสำเนาสำหรับการสมัคร พรอมลงลายมือชื่อสำเนาถูกตอง  
        - รวมเอกสารไฟล .pdf เปนไฟลเดียว พรอมติดร ูปถายใหเรียบรอย (จัดลำดับ 
               เอกสารตามขอ 3.1 – 3.10) 
         - เอกสารที่สงมาในรูปแบบ Google Drive จะไมถือวาเปนการสมัครงานทุกกรณ ี
 2. กรณีสมัครทางไปรษณียใหใชสำเนาสำหรับการสมัคร พรอมลงลายมือชื่อสำเนาถูกตอง  
 3. สมัครไดเพียง 1 ตำแหนง เทานั้น 

  4. 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  

 5. เงื่อนไขการสมัคร 
5.1  การแตงกาย กรณีท่ีมาสมัครดวยตนเองและวันท่ีที่มีการสอบแขงขัน ใหผูสมัครทุกคน

แตงกายแบบสุภาพชน 
 -  สุภาพสตรี ใหนุงกระโปรงสีสุภาพและคลุมเขา (ที่ไมใชผายืดและผายีนส) 
 -  สุภาพบุรุษ ใหนุงกางเกงขายาว (ที่ไมใชกางเกงยีนสและเสื้อยืด) เสื้อใสในกางเกง 
และสวมรองเทาหุมสน 
 5.2  วันที่มาสอบแขงขัน (สอบภาคความรูความสามารถทั่วไป / ภาคความรูความสามารถ
ที่ใชเฉพาะตำแหนง/ ความเหมาะสมกับตำแหนง) ใหแตงกาย ตามขอ 5.1 พรอมนำบัตรประจำตัวประชาชน 
หรือบัตรที่เปนหลักฐานทางราชการ มาแสดงตอเจาหนาที่คุมสอบดวย 
 5.3  ผูสมัครสอบตองเปนผูที่มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง 
ตองเปนผูสำเร็จการศกึษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอำนาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัครสอบ เทานั้น 
 5.4  ผูสมัครสอบแขงขัน ตองรับผิดชอบการตรวจสอบและรับรองตนเอง วาเปนผูมีคุณสมบัติ
ทั่วไปและไมมีลักษณะตองหาม มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง โดยตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ลงใน 
ใบสมัคร พรอมยื่นเอกสารหลักฐานการสมัครใหถูกตองครบถวน สำเนาเอกสารหลักฐานใหผูสมัครเขียนคำรับรอง
สำเนาถูกตอง พรอมลงลายมือชื ่อกำกับทุกฉบับ กรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใด ๆ  
หรือตรวจพบวาเอกสารหรือหลักฐานคุณวุฒิการศึกษาไมตรงตามประกาศรับสมัคร อันมีผลทำใหผูสมัครไมมีสิทธิ
เขารับการสอบแขงขันตามประกาศนี้ รวมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครสอบแขงขันไมครบถวนใหถือวาการสมัคร
เพื่อเขาสอบแขงขนัครั้งนี้เปนโมฆะสำหรับผูนั้น และสถาบันจะไมคืนคาธรรมเนียมการสมัคร 

5.5 เปนหนาที่ของผูสมัครที่จะตองติดตามประกาศตาง ๆ ของสถาบัน 
5.6 ผูที่ผานการสอบแขงขันในวันที่บรรจุจะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจางของหนวยงาน

ราชการ หรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน 
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5.7 การสมัครสอบตามขั้นตอนดังกลาว ถือวาผูสมัครเปนผูลงลายมือชื่อ และรับรองความ
ถูกตองของขอมูลดังกลาว ตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 และที่แกไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2551 ดังนั ้น หากผู สมัครจงใจกรอกขอมูลอันเปนเท็จ อาจมีความผิดฐานแจงความเท็จ                
ตอเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 

6. กำหนดการเกี่ยวกับการดำเนินการสอบแขงขัน  

6.1  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 
 

6.2 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  

อาคารกรมหลวงนราธ ิวาสราชนคร ินทร   สถาบ ันเทคโนโลย ีพระจอมเกล าเจ  าค ุณทหารลาดกระบัง  
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 (ตองจาหนาซองเอกสารโดยชื่อผูสมัครเทานั้น  
พรอมวงเล็บมุมซอง “สมัครงาน”)  สิ้นสุดการรับสมัครทางไปรษณีย วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ ถือวันท่ี
ประทับตราไปรษณยีเปนวันสิ้นสุดรับสมัคร 
 (3)  สมัครทาง E-mail : hr@kmitl.ac.th  ส งใบสมัครที ่กรอกขอมูลเรียบรอยแลว  

พรอมแนบเอกสารการสมัครให ครบถวน รวมถึงหลักฐานการโอนคาธรรมเน ียมการสมัครสอบ 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  

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

  เกณฑการไดเปนผูสอบแขงขันได ตองไดคะแนนในการสอบแตละภาคไมต่ำกวารอยละ 50 
และไดคะแนนรวมทั้งหมดไมต่ำกวารอยละ 60 จึงจะถือวาเปนผูสอบแขงขันได 





เอกสารแนบทายประกาศ 1/4 

รายละเอียดเอกสารแนบทายประกาศ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแขงขันบรรจุเปนพนักงานสถาบัน สายสนับสนุนวิชาการ 

ประจำปงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม) 
 

อัตราเลขที่ ตำแหนง คุณวุฒิ / คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง ภาระงาน 

1. สำนักงานบริหารยุทธศาสตร สำนักงานอธิการบดี 

869(ร) 
 

นักวิเคราะหนโยบาย 
และแผน 

 

ปริญญาตร ี/ ปริญญาโท  
ทุกสาขา 

ปฏิบัติงานคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
- งานทบทวนแผนการรับนักศึกษา 
- งานทบทวนคาเปาหมายตัวชี้วัด 
- งานคำรับรองการปฏิบัติงาน 
- งานสรุปงบประมาณท่ีตอบสนองแผนกลยุทธสถาบันฯ 
- งานการเขียนโครงการสนองแผนกลยุทธสถาบัน 
- งานจัดทำเลมแผนกลยุทธ 
- งานแผนปฏิบัติการประจำป 
- งานขอกำหนดกรอบพนักงานสถาบันเงนิรายได 
- งานโครงการปฏิรูปองคกร 
- งานรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการยุทธศาสตร 
- งานรายงานผลตามแผนปฏิบัติการและคำรับรองการปฏิบัติงาน 
(ทุกเดือน) โดยจัดทำขอมูลลงในตาราง F1-P-วผ-001, F1-P-วต-
003 เพ่ือรายงานใหกับสวนบริหารยุทธศาสตรทุกเดือน  
- งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
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รายละเอียดเอกสารแนบทายประกาศ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแขงขันบรรจุเปนพนักงานสถาบัน สายสนับสนุนวิชาการ 

ประจำปงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม) 
 

อัตราเลขที่ ตำแหนง คุณวุฒิ / คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง ภาระงาน 

2. สำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดลอม สำนักงานอธิการบดี 

978(ร) นักวิชาการสิ่งแวดลอม  ปริญญาตรี 
สาขาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง 
- มีประสบการณการทำงานดานสิ่งแวดลอมทั้งในดานออกแบบ 
  หรือทำรายงาน  
  หรือกำกับงานหรือควบคุมงาน   
  อยางนอย 5 ป 
 

1) ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติการที่ตองใชความรู ความสามารถทาง 
วิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเก่ียวกับสิ่งแวดลอม ภายใตการกำกับ 
 แนะนำ ตรวจสอบและปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย โดยม ี
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 
 - ปฏิบัติการเก่ียวกับการสำรวจ รวบรวมขอมูล ศึกษา วิเคราะห วิจัย 
 ประเมินผลขอมูลและการดำเนินงาน ติดตามตรวจสอบระบบ 
สิ่งแวดลอมและการจัดการของเสีย เพ่ือเปนแนวทางในการกำหนดและ 
ปรับปรุงนโยบาย แผน มาตรการตางๆ ในการพัฒนาระบบสิ่งแวดลอม 
และการจัดการของเสียของสถาบัน 
 - จัดเก็บขอมูลเบื้องตน จัดทำสถิติ รายงาน หรือฐานขอมูลระบบ 
สารสนเทศ เก่ียวกับงานวิชาการสิ่งแวดลอม 
 - รวมพัฒนาและถายทอดองคความรูในการปฏิบัติงานดานสิ่งแวดลอม 
และการจัดการของเสีย 
2) ปฏิบัติงานทางดานการติดตอประสานงานที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม  
ภายในสถาบัน รวมถึงภาครัฐและเอกชนที่เก่ียวของ และปฏิบัติงานอ่ืน 
ตามท่ีไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง  ๆดังนี ้
 - ประสานการทำงานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือ 
หนวยงาน เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว 
 -ชีแ้จงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูลดานสิ่งแวดลอมและการ
จัดการของเสียแกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของเพ่ือสรางความเขาใจ
หรือความรวมมือในการดำเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย 
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รายละเอียดเอกสารแนบทายประกาศ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแขงขันบรรจุเปนพนักงานสถาบัน สายสนับสนุนวิชาการ 

ประจำปงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม) 
 

อัตราเลขที่ ตำแหนง คุณวุฒิ / คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง ภาระงาน 

2. สำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดลอม สำนักงานอธิการบดี 

977(ร) สถาปนิก ปริญญาตรี 
สาขาวิชาสถาปตยกรรมหลัก 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง 
- ทำงานดานสถาปตยกรรมหลักหรือควบคุมงานกอสราง มีผลงาน   
  จริงอยางนอย 5 ป (แนบผลงาน CV) 
- สามารถใชโปรแกรม Sketchup AutoCAD เขียนภาพ 3 มิต ิ 
  และ Present งานไดเปนอยางดี 
 

- รวบรวมขอมูล ศึกษาวิเคราะหเพื่อทำการกำหนดรายละเอียด
โครงการทางสถาปตยกรรมหลัก จัดทำแบบ งานปรับปรุงซอมแซม
และตอเติม 
-  จ ัดทำงบประมาณ ราคาค  าก อสร  าง  ออกแบบวางผั ง
สภาพแวดลอมทางกายภาพ  ควบคุมการกอสราง ปรับปรุง
ซอมแซมและตอเติม 
- ใหคำปรึกษา แนะนำ ตอบปญหาชี้แจงและแกไขปญหาเรื่องตาง ๆ 
ที่เก่ียวของกับหนาที ่ 
- จัดเก็บขอมูลสถิติเบื ้องตนเพื ่อปรับปรุงหรือจัดทำฐานขอมูล
ระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวกับงานสถาปตยกรรม 
- รวมเปนกรรมการตรวจการจางที่เกี่ยวของกับงานสถาปตยกรรม
หลัก เพ่ือใหเปนไปตามมาตรการ หลักเกณฑท่ีกำหนด  
- ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
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รายละเอียดเอกสารแนบทายประกาศ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแขงขันบรรจุเปนพนักงานสถาบัน สายสนับสนุนวิชาการ 

ประจำปงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม) 
 

อัตราเลขที่ ตำแหนง คุณวุฒิ / คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง ภาระงาน 

3. คณะอุตสาหกรรมอาหาร 

938(ร) นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปริญญาตรี 
สาขาวิชาโสตทัศนศึกษา  
สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา  
สาขาวิชาสื่อสารมวลชน  
สาขาวิชาวารสารศาสตร  
สาขาวิชานิเทศศาสตรเกษตร 
สาขาวิชาอื่นที่เก่ียวของ 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง 
- ม ีความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที ่จำเป นสำหรับ 
  ตำแหนงในงานโสตทัศนศึกษา เชนการใชอุปกรณประเภทเครื่องเสียง    
  เครื ่องฉาย ควบคุมการเลือก การผลิต และการเตรียมวัสดุอุปกรณ  
  การจัดหา การดูแล การเก็บรักษาอุปกรณตาง ๆ  
- มีความสามารถถายภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวได  
- มีความรับผิดชอบ กระตือรือรน รักงานบริการ และมีความมั ่นใจ 
  ในตนเอง  
- มีทักษะในการสื่อสารกับผูใชบริการ  
- สามารถอานเขียน พูดภาษาอังกฤษได และมีความรูและทักษะการ 
  ประยุกตใชคอมพิวเตอรเพ่ือการปฏิบัติงาน  
- มีความรู ความเขาใจในกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับของสถาบัน  
  และอื่น ๆ ที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาท่ี 

- ควบคุมการใชอุปกรณประเภทเครื่องเสียง เครื่องฉาย การคมุการ
เลือก การผลิต และการเตรียมวัสดุอุปกรณ  
- ควบคุมการจัดหาและ ดูแลการเก็บรักษาอุปกรณตาง ๆ ทางดาน
โสตทัศนศึกษา  
- ติดตอประสานงาน และเผยแพรหรือใหความรูในดานตาง ๆ  
- ควบคุมการจัดหาและ ดูแลการเก็บรักษาอุปกรณตาง ๆ ทางดาน
โสตทัศนศึกษา  
- ใหคำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และ
แกปญหาขัดของในการปฏิบัติงาน  

หนาที่ความรับผิดชอบ :  
รับมอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบดานงานโสตทัศนศึกษา 
ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการรวบรวมขอมูลทางวิชาการ 
นำมาดัดแปลงและเผยแพรในรูปแบบของโสตทัศนูปกรณตาง ๆ
และการเก็บรักษาโสตทัศนูปกรณตาง ๆ ภายใตแนวปฏิบัติงานที่
กำหนดจากคูมือปฏิบัติงาน ตลอดจนภาระงานตาง ๆ ที่ไดรับ
มอบหมายจากสถาบัน 
 

 

 


