
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อคดัเลือกเปนพนักงานสถาบันประเภทพิเศษ

สังกัดสถาบันโคเซ็นแหงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
__________________________________________________________

ดวย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังมีความประสงครับสมัครบุคคลเพื่อคัด

เลือกเปนพนักงานสถาบันประเภทพิเศษ สังกัดสถาบันโคเซ็นแหงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง ปฏิบัติงานตั้งแตวันที่ไดรับการบรรจุถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร

ดังนี้
1. ตําแหนงที่เปดรับสมัคร จํานวน  2 อัตรา

สังกัดสถาบันโคเซ็นแหงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

๑.๑ ตําแหนงอาจารย อัตราเลขที่ ๑๗๕(ศ) 
คุณวุฒิปริญญาเอก ทางดานวิทยาศาตร สาขาฟสิกส

อัตราคาจาง ๓๗,๗๐๐ บาท
๑.๒ ตําแหนง วิศวกร อัตราเลขที่ ๒๖๓(ศ)

คุณวุฒิปริญญาตรี ดานวิศวกรรมศาสตรทุกสาขา อัตราคาจาง ๒๓,๔๐๐ บาท 

หรือ  คุณวุฒิปริญญาโท ดานวิศวกรรมศาสตรทุกสาขา อัตราคาจาง ๒๗,๔๐๐ บาท

2. คุณสมบัติทั่วไปและคณุสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิ์สมัคร
 ผูประสงคจะสมัครสอบคัดเลือกเปนพนักงานสถาบันตองมีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะ

ตองหาม ตามขอ 10 ของขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วาดวยการบริหาร
งานบุคคล พ.ศ. 2562 ดังนี้

10.1 คุณสมบัติทั่วไป
(๑) ทุกสัญชาติ
(2) มีอายุไมตํ่ากวาสิบแปดปบริบูรณ
(3) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรง 
     เปนประมุข
(4) อื่น ๆ ตามที่ ก.บ. สจล. กําหนด

3. หลักฐานที่ใชในการสมัคร
 3.1 ใบสมัครสอบคดัเลือกเพื่อบรรจุเปนพนักงานสถาบัน พรอมกรอกรายละเอียดครบถวน

3.2 สําเนาใบปริญญาบัตร หรือสําเนาหนังสือรับรองที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติผลการศึกษา
3.3 สําเนาใบรายงานผลการศกึษาเปนรายวิชา
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)
3.9 ประวัติสวนตัวและผลงาน
3.10 สําเนาเอกสารอื่น ๆ เชน ทะเบียนสมรส การเปลี่ยนชื่อ นามสกุล และอื่นๆ (ถามี)
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หมายเหตุ (1) การสมัครทางอีเมลใหใชสําเนาสําหรับการสมัคร พรอมลงลายมือชื่อสําเนาถูกตองให
 รวมเอกสารไฟล .pdf เปนไฟลเดียว พรอมติดรูปถายในใบสมัครใหเรียบรอย 

     (จัดลําดับเอกสารตามขอ 3.1 – 3.10)
(2) หากเอกสารอยางใดอยางนึงไมครบถวน ใหถือวาการสมัครสอบคดัเลือกครั้งนี้เปนโมฆะ

4. การรับสมัครและคาธรรมเนียมในการสมัคร

กิจกรรม วัน เวลา

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

๒. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือก เลขที่สอบ 

และสถานที่สอบ ทางเว็บไซต hr.kmitl.ac.th วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕

4.1 วิธียื่นใบสมัคร
 ผูประสงคจะสมัครเขาสอบคัดเลือก สามารถ Download ใบสมัครไดที่

www.hr.kmitl.ac.th สงใบสมัครที่กรอกขอมูลเรียบรอยแลวพรอมแนบเอกสารการสมัครใหครบถวน 

รวมเอกสารไฟล .pdf เปนไฟลเดียว รวมถึงหลักฐานการโอนคาธรรมเนียมการสมัครสอบ สงมาที่ E-mail:

hr@kmitl.ac.th โดยระบุหัวเรื่อง "สมัครสอบคัดเลือกพนักงานสถาบันประเภทพิเศษ – พรอมระบุชื่อผูสมัคร"
เทานั้น (สามารถติดตอ โทรศัพท ๐๒ ๓๒๙ ๘๐๐๐ ตอ ๓๒๗๒)

หมายเหตุ กรณีผูสมัครพํานักอยูตางประเทศ ใหสามารถชําระคาสมัคร ณ วันสัมภาษณได โดยตองอีเมลแจง

พรอมแสดงหลักฐานที่เกี่ยวของ ซึ่งเจาหนาที่จะพิจารณาเปนรายกรณีไป ทั้งนี้จะมีการแจงกลับเพื่อเปน

การยืนยันการสมัครผานทางอีเมลไปยังผูสมัคร

4.2 คาธรรมเนียมการสมัครสอบ
 ๑) คาธรรมเนียมการสอบ

คุณวุฒิปริญญาเอก จํานวน ๖๐ บาท

คุณวุฒิปริญญาโท จํานวน ๕๐ บาท
คุณวุฒิปริญญาตรี จํานวน ๔๐ บาท

*คาธรรมเนียมการสอบจะไมจายคืนใหไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

๒) รายละเอียดการโอนคาธรรมเนียมการสมัครสอบ

ชื่อธนาคาร  ธนาคารไทยพาณิชย
สาขา    เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

ชื่อบัญชี       สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่บัญชี  088-2-11066-5  ประเภทบัญชี  ออมทรัพย

ตั้งแตบัดนี้ถึงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕
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5.  เง่ือนไขการสมัคร

5.1 ผูสมัครสอบคัดเลือก ตองรับผิดชอบการตรวจสอบและรับรองตนเอง วาเปนผูมี
คุณสมบัติท่ัวไปและไมมีลักษณะตองหาม มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง โดยตองกรอกรายละเอียด

ตาง ๆ ลงในใบสมัคร พรอมยื่นเอกสารหลักฐานการสมัครใหถูกตองครบถวน สําเนาเอกสารหลักฐานให
ผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตอง พรอมลงลายมือชื่อกํากับทุกฉบับ กรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก

ผูสมัครไมวาดวยเหตุใด ๆ หรือตรวจพบวาเอกสารหรือหลักฐานคุณวุฒิการศึกษาไมตรงตามประกาศรับสมัคร

อันมีผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิ์เขารับการสอบคัดเลือกตามประกาศนี้ รวมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครสอบ
ไมครบถวนใหถือวาการสมัครสอบครั้งนี้เปนโมฆะและสถาบันจะไมคืนคาธรรมเนียมการสมัคร

๕.๒ เปนหนาท่ีของผูสมัครที่จะตองติดตามประกาศตาง ๆ ของสถาบัน

5.3 ผูที่ผานการสอบในวันท่ีบรรจุจะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจางของหนวยงานราชการ
หรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่น

๕.๔ การสมัครสอบตามขั้นตอนดังกลาว ถือวาผูสมัครเปนผูลงลายมือชื่อ และรับรองความ

ถูกตองของขอมูลดังกลาว ตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แกไข
เพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนั้น หากผูสมัครจงใจกรอกขอมูลอันเปนเท็จ อาจมีความผิดฐานแจงความเท็จตอเจา

หนาท่ีพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗ แนบทายประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง

6.  หลักเกณฑและวิธีการสอบคัดเลือก (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
 ผูสมัครสอบคัดเลือกจะตองเขารับการประเมินในภาคความเหมาะสมกับตําแหนงดวยวิธีการ

สัมภาษณ หรือสอบสอน หรือทดลองปฏิบัติการอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการและผูผานการคัดเลือก

ตองไดคะแนนรวมทั้งสิ้นเฉล่ียของคณะกรรมการคัดเลือกไมตํ่ากวารอยละ ๖๐

7. เง่ือนไขการจาง

ผูผานการสอบคัดเลือกและไดรับการบรรจุเปนพนักงานสถาบัน ปฏิบัติงานตามสัญญาจาง
ตั้งแตวันท่ีไดรับการบรรจุถึงวันท่ี 30 กันยายน 2565 ท้ังนี้ สถาบันจะมีหนังสือสงตัวเพื่อตรวจสอบประวัติ

และพิมพลายนิ้วมือ ณ สถานีตํารวจทองที่ตามทะเบียนบานของผูสอบคัดเลือกได หรือ สํานักงานตํารวจแหง

ชาติ (แลวแตกรณี) หากผลการตรวจสอบประวัติ-พิมพลายนิ้วมือ "พบประวัติการกระทําผิด" สถาบันจะถือวา
ส้ินสุดการจางนับตั้งแตวันท่ีสถาบันไดรับทราบผลการตรวจสอบนั้น

8. สวัสดิการและสิทธิประโยชน
 -ประกันสุขภาพกลุมและประกันอุบัติเหตุกลุมสําหรับบุคลากร

 ประกาศ ณ  วันที่  ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

 

(รองศาสตราจารย ดร.จํารูญ เลาสินวัฒนา)

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากร ปฏิบัติการแทน

อธิการบดี
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