
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุเปนพนักงานสถาบันสายวิชาการ

ตําแหนงอาจารย

คณะศิลปศาสตร
__________________________________________________________

ดวย สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบงัมีความประสงครบัสมคัรบคุคล  เพือ่บรรจเุปน
พนักงานสถาบันสายวชิาการ ตําแหนงอาจารย ฉะนัน้ อาศยัอํานาจตามความในมาตรา 34 แหงพระราชบญัญตัิ
สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบงั พ.ศ. 2551 ประกอบกบัขอบงัคบัสถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบัง วาดวยการบรหิารงานบุคคล พ.ศ. 2562 และประกาศสถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบัง เรือ่ง หลักเกณฑ วธิกีารสรรหาบุคคลเพือ่บรรจเุปนพนกังานสถาบนั พ.ศ.
2563 จงึประกาศรบัสมคัรสอบคดัเลือกเพ่ือบรรจบุคุคลเขาเปนพนกังานสถาบนัสายวชิาการ ตําแหนงอาจารย โดย
มรีายละเอียดดงัน้ี

1.  ตําแหนงท่ีเปดรับสมัคร  จํานวน  2 อัตรา
ตําแหนงอาจารย  สังกัดภาควิชาภาษา คณะศิลปศาสตร
อัตราเลขท่ี 1487 และ 1490
1.1 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง

- คุณวุฒิปริญญาโท/ปริญญาเอก  
- สาขาวิชาภาษาญี่ปุน สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุนสาขาวิชาวรรณคดีญี่ปุน และ

สาขาวิชาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับภาษาญ่ีปุน 

2.  คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธ์ิสมัคร
ผูประสงคจะสมัครสอบคัดเลือกเปนพนักงานสถาบัน ตองมีคุณสมบัติทั่วไปและไมมลีักษณะ

ตองหาม ตามขอ 10 ของขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วาดวย
การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2562 ดังนี้

10.1 คุณสมบัติท่ัวไป
(1)  ทุกสัญชาติ
(2) มีอายุไมตํ่ากวาสิบแปดปบริบูรณ
(3)  เปนผูเลือ่มใสในการปกครองระบอบประชาธปิไตย อนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ
(4)  อื่นๆ ตามท่ี ก.บ. สจล. กําหนด

10.2 ลักษณะตองหาม
(1)  เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
(2) เปนคนวกิลจรติ หรอืจิตฟนเฟอนไมสมบประกอบ หรือเปนคนเสมอืนไรความสามารถ หรอืเปน

โรคตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ.อ. หรอืเปนโรคตามท่ีกําหนดในประกาศของ ก.บ.สจล.
(3)  เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนตามขอบังคับน้ี

หรือกฎหมายอ่ืนๆ
(4) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี จนเปนที่รังเกียจของสังคม
(5) เปนกรรมการ หรือผูดํารงตําแหนงท่ีรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือเจา

หนาท่ีในพรรคการเมือง
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(6) เปนบุคคลลมละลาย
(7) เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทํา

โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(8)  เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ องคกรมหาชน หรือหนวย

งานอ่ืนของรัฐ
(9)  เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกเพราะกระทําผิดวินัยตามขอบังคับน้ีหรือ

กฎหมายอ่ืน
(10) เคยกระทําการทุจริตในการสอบเขาปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐ
(11) เคยเปนพนกังานสถาบันหรอืขาราชการในสงักดัของสถาบนัและพนสภาพ

การเปนพนกังานสถาบนัหรอืขาราชการ ดวยเหตเุกษยีณอายกุอนกําหนดหรือไมผานการประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
(12) อื่นๆ ตามท่ี ก.บ. สจล. กําหนด
ผูมลีกัษณะตองหามตามขอ 10.2 (1) ใหมีสิทธิส์มคัรสอบแขงขนัหรอืคดัเลอืกได แตจะเขาปฏบิตังิาน

เปนพนักงานสถาบันในตําแหนงท่ีสอบแขงขนัหรอืคดัเลอืกไดตอเมือ่พนจากตําแหนงทางการเมอืงแลว

3.  คะแนนสอบความสามารถภาษาอังกฤษ

3.1 โดยผูสมัครเขาเปนพนักงานสถาบันตําแหนงวิชาการ ในกรณีที่สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบันการศึกษาในประเทศไทย ตองมีคะแนนสอบความสามารถภาษาอังกฤษอยางใดอยางหนึ่งตามเกณฑ
และการใชผลคะแนนสอบความสามารถภาษาอังกฤษในการสมัคร ตองไมเกิน 2 ป นับตั้งแตวันที่กําหนดไวใน
เอกสารแสดงผลการสอบ ดังนี้

3.1.1  ผลการสอบ TOEFL

(1) TOEFL (Paper Based)   ไมตํ่ากวา 500  คะแนน

(2) TOEFL (Computer Based)  ไมตํ่ากวา 173  คะแนน

(3) TOEFL (Internet Based)  ไมตํ่ากวา   61 คะแนน

3.1.2  ผลสอบ IELTS ไมตํ่ากวา  5.0 คะแนน

3.1.3  ผลสอบ CU-TEP ไมตํ่ากวา   60 คะแนน

3.1.4 ผลสอบ KMITL-TEP ไมตํ่ากวาระดับ B1

3.2 ยกเวนกรณีที่สําเร็จการศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาในตางประเทศ

3.3  ยกเวนกรณีที่ปฏิบัติหนาท่ีเปนอาจารยประจํา จากสถาบันอุดมศึกษาอื่น

4.  หลักฐานท่ีใชในการสมัคร
 4.1  ใบสมัครสอบคดัเลอืกเพ่ือบรรจเุปนพนกังานสถาบนั พรอมกรอกรายละเอยีดครบถวน

4.2   สําเนาใบปริญญาบัตร  หรือสําเนาหนังสือรับรองที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติผลการศึกษา
แลว ท้ังปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี

4.3   สําเนาใบรายงานผลการศกึษาเปนรายวชิา ทัง้ปรญิญาเอก ปริญญาโท และปรญิญาตรี

4.4   สําเนาใบแสดงผลภาษาอังกฤษ (ยกเวนกรณีจบการศึกษาจากตางประเทศ)
4.5   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
4.6   สําเนาทะเบียนบาน
4.7    สําเนาหนังสือรับรองผานการเกณฑทหาร หรือไดรับการยกเวนการเกณฑทหาร ใบ

สด.8 สด.9 หรือ สด.43 หรือหลักฐานทางทหารอื่นๆ (เฉพาะเพศชาย)
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4.8    ใบรบัรองแพทย มอีายไุมเกนิ 1 เดอืน

4.9  ประวตัสิวนตวัและผลงาน (Resumeหรอื CV)
4.10 หนังสือรับรองการทํางาน กรณีบุคคลที่ปฏิบัติหนาที่เปนอาจารยประจําจากสถาบันอุดม

ศึกษาอ่ืนๆ(ถามี)
4.11 สําเนาเอกสารอื่นๆ เชน ทะเบียนสมรส การเปลี่ยนช่ือ นามสกุล และอื่นๆ (ถามี)

4.12  รปูถายหนาตรงไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1 นิว้ จํานวน 1 รปู (ถายไว ไมเกนิ 6
เดอืน)
หมายเหตุ (1) การสมัครทางอีเมลใหใชสําเนาสําหรับการสมัคร พรอมลงลายมือชื่อสําเนาถูกตองใหรวม
เอกสารไฟล .pdf เปนไฟลเดียว พรอมติดรูปถายใหเรียบรอย (จัดลําดับเอกสารตามขอ 4.1-4.12)

(2) หากเอกสารอยางใดอยางหนึ่งไมครบถวน ใหถือวาการสมัครสอบคัดเลือกครั้งนี้เปนโมฆะ

5.  คาธรรมเนียมการสมัคร
 ผูสมัครตองชําระคาธรรมเนียมการสมัครสอบ จํานวน 300 บาท (สามรอยบาทถวน) และ

สถาบันจะไมจายคืนใหไมวากรณีใดๆ
รายละเอียดการโอนคาธรรมเนียมการสมัครสอบ

ช่ือธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย สาขาเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ช่ือบัญชี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
เลขท่ีบัญชี 088-2-11066-5

ประเภทบัญชี  ออมทรัพย

6.  เง่ือนไขการสมัคร
6.1 ผูสมัครสอบคัดเลือก ตองรับผิดชอบการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติ

ท่ัวไปและไมมีลักษณะตองหาม มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง โดยตองกรอกรายละเอียดตางๆ ลง
ในใบสมัคร พรอมยื่นเอกสารหลักฐานการสมัครใหถูกตองครบถวน สําเนาเอกสารหลักฐานใหผูสมัครเขียนคํา
รับรองสําเนาถูกตอง พรอมลงลายมือชื่อกํากับทุกฉบับ กรณีที่มีความผิดพลาด อันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุ
ใดๆ หรือตรวจพบวาเอกสารหรือหลักฐานคุณวุฒิการศึกษาไมตรงตามประกาศ   รบัสมคัร อนัมผีลทําใหผูสมคัร
ไมมสีทิธิเ์ขารบัการสอบคดัเลอืกตามประกาศนี ้ รวมทัง้ยืน่หลกัฐานในการสมคัรสอบไมครบถวนใหถือวาการสมัคร
สอบครั้งน้ีเปนโมฆะสําหรับผูนั้น และสถาบันจะไมคืนคาธรรมเนียมการสมัคร

6.2 เปนหนาที่ของผูสมัครที่จะตองติดตามประกาศตางๆ ของสถาบัน

6.3  ผูท่ีผานการสอบในวันที่บรรจุจะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจางของหนวยงานราชการ
หรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่น

6.4 การสมัครสอบตามขั้นตอนดังกลาว ถือวาผูสมัครเปนผูลงลายมือชื่อ และรับรองความถูก
ตองของขอมูลดังกลาว ตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 และที่แกไขเพิ่มเติม
พ.ศ. 2551 ดังนั้น หากผูสมัครจงใจกรอกขอมูลอันเปนเท็จ อาจมีความผิดฐานแจงความเท็จตอเจาหนาที่
พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137
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7. กําหนดการและวิธีการรับสมัครสอบ
ผูประสงคจะสมัครเขาสอบคัดเลือกสามารถ Download ใบสมัครไดที่เว็บไซต

www.hr.kmitl.ac.th 

7.1  วันและเวลาที่เปดรับสมัคร ตั้งแตบัดนี้ ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ในวันและ
เวลาทําการ ตั้งแตวันจันทรถึงวันศุกร เวลา 08.30 – 16.30 น. ยกเวนวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัต
ฤกษ 

7.2  สถานท่ีรับสมัครและวิธียื่นใบสมัคร ดังนี้
- สมัครทางอีเมลhr@kmitl.ac.th สงใบสมัครที่กรอกขอมูลเรียบรอยแลว พรอม

แนบเอกสารการสมัครใหครบถวน รวมถึงหลักฐานการโอนคาธรรมเนียมการสมัครสอบ สงมาที่
อีเมล:hr@kmitl.ac.th โดยระบุหัวเรื่อง "สมัครสอบคัดเลือกพนักงานสถาบัน สายวิชาการ – พรอมระบุชื่อผู
สมัคร"เทานั้น สามารถติดตอ คุณสาลินี โทรศัพท 02-329-8000 ตอ 3272
หมายเหตุ กรณีผูสมัครพํานักอยูตางประเทศ ใหสามารถชําระคาสมัคร ณ วันสัมภาษณได โดยตองอีเมลแจง
พรอมแสดงหลักฐานท่ีเกี่ยวของ ซึ่งเจาหนาท่ีจะพิจารณาเปนรายกรณีไป ทั้งนี้จะมีการแจงกลับเพื่อเปน

 การยืนยันการสมัครผานทางอีเมลไปยังผูสมัคร

8.  ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือก
สถาบันจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกและวันรับการประเมินในภาคความเหมาะสม

กับตําแหนง ในวันท่ี 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ทางเว็บไซต www.hr.kmitl.ac.th
๙. หลักเกณฑและวิธีการสอบคัดเลือก(คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)

 ผูสมัครสอบคัดเลือกจะตองเขารับการประเมินในภาคความเหมาะสมกับตําแหนงดวยวิธีการ
สัมภาษณ หรือสอบสอน หรือทดลองปฏิบัติการอื่นๆ ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการ และผูผานการคัดเลือก
ตองไดคะแนนรวมท้ังสิ้นเฉล่ียของคณะกรรมการคัดเลือกไมตํ่ากวารอยละ ๖๐

๑๐. การบรรจุและแตงตั้ง
 

ผูที่ไดรับการประกาศรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือกใหมารายงานตัวและเขาปฏิบัติงานตั้งแต
วันท่ี ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ สํานักงาน
บริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานอธิการบดี ชั้น ๕ อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร โทรศัพท
๐๒-๓๒๙-๘๐๐๐ ตอ ๓๒๗๒และทางเว็บไซต www.hr.kmitl.ac.th

 
๑๑.  เง่ือนไขการจาง

ผูผานการสอบแขงขันไดและไดรับการบรรจุเปนพนักงานสถาบัน สถาบันจะมีหนังสือสงตัว
เพ่ือตรวจสอบประวัติและพิมพลายนิ้วมือ ณ สถานีตํารวจทองท่ีตามทะเบียนบานของผูสอบผานการสอบคัด
เลือกหรือสํานักงานตํารวจแหงชาติ (แลวแตกรณี) และมีหนังสือสงตัวเขารับการตรวจสุขภาพจิต ณ โรง
พยาบาลหรือสถาบันบําบัดรักษาทางสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข หากผลการตรวจสุขภาพจิตพบวา "จิต
ไมปกติ หรือมีขอวินิจฉัยจากแพทยวาเปนปญหาอุปสรรคตอการปฏิบัติงาน" หรือผลการตรวจสอบประวัติ
พิมพลายน้ิวมือ "พบประวัติการกระทําผิด" สถาบันจะถือวาสิ้นสุดการจางนับตั้งแตวันที่สถาบันไดรับทราบผล

 การตรวจสอบน้ัน



-  ๕  -

12. อัตราคาจางและสวัสดิการ

12.1  อัตราคาจางแรกบรรจุ สําหรับพนักงานสถาบันตําแหนงสายวิชาการ

-  คุณวุฒิปริญญาเอก อัตราคาจางเดือนละ 32,760 บาท

- คุณวุฒิปริญญาโท อัตราคาจางเดือนละ 27,300 บาท

12.2 สวัสดิการและสิทธิ์ประโยชน

- กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

- ประกนัสขุภาพกลุม (สําหรบัตวัพนกังานสถาบนั คูสมรส และบตุรไมเกนิ 3 คน)

- คารักษาพยาบาลประเภทผูปวยนอก

- คาทันตกรรม

- การตรวจสุขภาพทั่วไปประจําป

- คาคลอดบุตร

- เงินชวยเหลือเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

- สวัสดิการกรณีเสียชีวิต

- ประกันอุบัติเหตุกลุม (สําหรับตัวพนักงานสถาบัน /บิดาและมารดา)

- คารักษาพยาบาล (บิดาและมารดา)

-  เงินคาชดเชยพนักงานสถาบัน

อนึ่ง หลักเกณฑและเงื่อนไขการไดรับสวัสดิการและสิทธิ์ประโยชนตางๆ เปนไปตามที่สถาบันกําหนด
ท้ังน้ี พนักงานสถาบันซึ่งไดรับสวัสดิการและสิทธิ์ประโยชน รวมถึงกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่สถาบัน   จัดใหแลว
ใหไดรับการยกเวนไมตองอยูภายใตขอบังคับกฎหมายวาดวยประกันสังคม แตไมตัดสิทธ์ิที่จะประกันตนดวย
ความสมัครใจ 

 
 ประกาศ ณ  วันที่  ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

 

(รองศาสตราจารย ดร.จํารูญ เลาสินวัฒนา)
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