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ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกบรรจุเปนพนักงานสถาบัน ตําแหนงสนับสนุนวิชาการ  

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ 
________________________ 

 ดวยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง มีความประสงครับสมัครบุคคล
เพ่ือบรรจุเปนพนักงานสถาบัน ตําแหนงสนับสนุนวิชาการ โดยอาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙ และประกาศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุเปน
พนักงานสถาบันประเภทตําแหนงวิชาการ และตําแหนงสนับสนุนวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงประกาศรับสมัคร
สอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเขาเปนพนักงานสถาบัน  ตําแหนงสนับสนุนวิชาการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ๑. ตําแหนงท่ีเปดรับสมัคร    

  ๑.๑  ตําแหนงแพทย จํานวน ๑ อัตรา  

   รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศ   

 ๒. คุณสมบัติของผูสมัคร 

 ผูประสงคจะสมัครสอบแขงขันเปนพนักงานสถาบัน ตองมีคุณสมบัติท่ัวไปและไมมีลักษณะ
ตองหาม “ตามขอ ๑๐ ของขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วาดวย                        
การบริหารงานบคุคล พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้ 

 ๑๐.๑ คุณสมบัติท่ัวไป 

(๑) มีสัญชาติไทย 

(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ 

(๓) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

(๔) อ่ืนๆ ตามท่ี ก.บ. สจล. กําหนด 

๑๐.๒ ลักษณะตองหาม 

(๑)  เปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง 

(๒) เปนคนวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนคนเสมือน               
ไรความสามารถ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในประกาศของ ก.บ. สจล. (ไดแก วัณโรคในระยะอันตราย                 
โรคติดยาเสพติดใหโทษ  โรคพิษสุราเรื้อรัง  โรคติดตอรายแรงหรือโรคเรื้อรังท่ีปรากฏอาการเดนชัดหรือรุนแรง  
และเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานในหนาท่ี  โรคทางจิตท่ีปรากฏอาการเดนชัดหรือรุนแรง และเปนอุปสรรค
ตอการปฏิบัติงานในหนาท่ี) 

(๓)  เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน              
ตามขอบังคับนี้หรือกฎหมายอ่ืนๆ 
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(๔)  เปนผูบกพรองในจรรยาบรรณและหรือศีลธรรมอันดี 

(๕)  เปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 

(๖)  เปนบุคคลลมละลาย 

(๗)  เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด            
ท่ีไดกระทําโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ 

(๘)  เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ องคกรมหาชน   
หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ 

(๙)  เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกเพราะกระทําผิดวินัยตามขอบังคับนี้
หรือกฎหมายอ่ืน 

(๑๐)  เคยกระทําการทุจริตในการสอบเขาปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐ 

(๑๑)  เปนพนักงานสถาบันหรือขาราชการในสังกัดของสถาบันแลวพนสภาพ               
การเปนพนักงานสถาบันหรือขาราชการ ดวยเหตุเกษียณอายุกอนกําหนดหรือไมผานการประเมินผล                    
การปฏิบัติงาน   

(๑๒)  อ่ืนๆ ตามท่ี ก.บ. สจล. กําหนด 

ก.บ.สจล. อาจพิจารณายกเวนใหผูท่ีไมมีลักษณะตามขอ ๑๐.๑ (๑) เปนพนักงาน
สถาบันได ในกรณีท่ีพิจารณาแลวเห็นวาจําเปนตองจางเปนพนักงานสถาบันตามความจําเปนของภารกิจ               
ของสถาบัน 

ผูมีลักษณะตองหามตามขอ ๑๐.๒ (๑) ใหมีสิทธิสมัครสอบแขงขันหรือคัดเลือกได   
แตจะเขาปฏิบัติงานเปนพนักงานสถาบันในตําแหนงท่ีสอบแขงขันหรือคัดเลือกไดตอเม่ือพนจากตําแหนง               
ทางการเมืองแลว” 

๓. หลักฐานท่ีใชในการสมัคร 

 ๓.๑ สําเนาใบปริญญาบัตร  หรือสําเนาหนังสือรับรองท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุ มั ติ                      
ผลการศึกษาแลว (พรอมฉบับจริง) 

 ๓.๒ สําเนาใบรายงานผลการศึกษาเปนรายวิชา (พรอมฉบับจริง) 

 ๓.๓ สําเนาทะเบียนบาน (พรอมฉบับจริง) 

 ๓.๔   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (พรอมฉบับจริง) 

 ๓.๕ ใบรับรองแพทย (ตองเปนใบรับรองจากโรงพยาบาลของรัฐ) 

 ๓.๖   รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๑ รูป                      
(ถายไวไมเกิน ๑ ป) 

 ๓.๗   สําเนาหนังสือรับรองผานการเกณฑทหาร หรือไดรับการยกเวนการเกณฑทหาร                
ใบ สด. ๘ สด.๙ หรือ สด.๔๓ หรือหลักฐานทางทหารอ่ืน ๆ (เฉพาะเพศชาย) 

 ๓.๘  สําเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล และอ่ืนๆ (ถามี) 

 ๓.๙  หนังสือรับรองผลการสอบผานการวัดความรูความสามารถท่ัวไป ของสํานักงาน ก.พ. 
ท่ีมีอายุไมเกิน ๕ ป นับจากวันท่ีระบุผลการผานสอบ (ถามี) 
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 กรณีสมัครทางไปรษณียใหใชสําเนาสําหรับการสมัคร พรอมลงลายมือชื่อสําเนาถูกตอง              
และตองนําตัวจริงมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ 

 ๔. คาธรรมเนียมการสมัคร 

  ผูสมัครตองชําระคาธรรมเนียมการสมัครสอบ จํานวน ๓๐๐ บาท (สามรอยบาทถวน)      
และสถาบันจะไมจายคืนใหไมวากรณีใดๆ 

รายละเอียดการโอนคาธรรมเนียมการสมัครสอบ 

 ช่ือธนาคาร ไทยพาณิชย  สาขา  เทคโนโลยีเจาคุณทหารลาดกระบัง 
 ช่ือบัญชี  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  

  เลขท่ีบัญชี  ๐๘๘-๒-๑๑๐๖๖-๕   ประเภทบัญชี   ออมทรัพย  

 ๕. เง่ือนไขการสมัคร 

๕.๑  การแตงกาย กรณีท่ีมาสมัครดวยตนเองและวันท่ีท่ีมีการสอบแขงขัน ใหผูสมัครทุกคน
แตงกายแบบสุภาพชน 

 -  สุภาพสตรี ใหนุงกระโปรงสีสุภาพและคุมเขา (ท่ีไมใชผายืดและผายีนส) 

 -  สุภาพบุรุษ ใหนุงกางเกงขายาว (ท่ีไมใชกางเกงยีนสและเสื้อยืด) เสื้อใสในกางเกง 
และสวมรองเทาหุมสน 

 ๕.๒  ผูสมัครสอบคัดเลือก ตองรับผิดชอบการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมี
คุณสมบัติท่ัวไปและไมมีลักษณะตองหาม มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง  โดยตองกรอกรายละเอียด
ตางๆ ลงในใบสมัคร พรอมยื่นเอกสารหลักฐานการสมัครใหถูกตองครบถวน สําเนาเอกสารหลักฐานใหผูสมัคร
เขียนคํารับรองสําเนาถูกตอง พรอมลงลายมือชื่อกํากับทุกฉบับ  กรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวา
ดวยเหตุใดๆ หรือตรวจพบวาเอกสารหรือหลักฐานคุณวุฒิการศึกษาไมตรงตามประกาศรับสมัคร อันมีผลทําให
ผูสมัครไมมีสิทธิเขารับการสอบแขงขันตามประกาศนี้  รวมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครสอบแขงขันไมครบถวน  
ใหถือวาการสมัครเพ่ือเขาสอบแขงขันครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น และสถาบันจะไมคืนคาธรรมเนียมการสมัคร 

๕.๓ เปนหนาท่ีของผูสมัครท่ีจะตองติดตามประกาศตางๆ ของสถาบัน 
๕.๔ ผูท่ีผานการสอบแขงขันในวันท่ีบรรจุจะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจางของหนวยงาน

ราชการ หรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน 

๕.๕ การสมัครสอบตามข้ันตอนดังกลาว ถือวาผูสมัครเปนผูลงลายมือชื่อ และรับรองความ
ถูกตองของขอมูลดังกลาว ตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔ และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนั้น หากผูสมัครจงใจกรอกขอมูลอันเปนเท็จ อาจมีความผิดฐานแจงความเท็จ                
ตอเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗ 

๖. วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 

ผูประสงคจะสมัครเขาสอบคัดเลือกสามารถดาวนโหลดเอกสารใบสมัครไดท่ีเว็บไซต 
www.hr.kmitl.ac.th หรือขอรับใบสมัครไดท่ี สํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานอธิการบดี                  
ชั้น ๕ อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

http://www.hr.kmitl.ac.th/


 
 

๔ 
 

๖.๑ วันและเวลาท่ีเปดรับสมัคร ตั้ งแตวันพฤหัสบดี ท่ี  ๒๐ มิถุนายน - วันศุกร ท่ี                       
๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒  ในวันและเวลาทําการ ตั้งแตวันจันทรถึงวันศุกร เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.                        
ยกเวนวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ   

๖.๒ สถานท่ีรับสมัครและวิธียื่นใบสมัคร ดังนี ้

 (๑)  สมัครดวยตนเอง ยื่นใบสมัครท่ีกรอกขอมูลเรียบรอยแลวพรอมเอกสาร                      
การสมัคร ณ สํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานอธิการบดี ชั้น ๕ อาคารกรมหลวงนราธิวาส                 
ราชนครินทร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ติดตอ คุณวรงคพร  บุญยมัย                   
โทรศัพท ๐๒-๓๒๙-๘๐๐๐ ตอ ๓๒๗๑ 

 (๒)  สมัครทางไปรษณีย สงใบสมัครท่ีกรอกขอมูลเรียบรอยแลว พรอมแนบเอกสาร
การสมัครใหครบถวน รวมถึงหลักฐานการโอนคาธรรมเนียมการสมัครสอบ สงถึงสํานักงานบริหารทรัพยากร
บุคคล ชั้น ๕ อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
เลขท่ี ๑ ซอยฉลองกรุง ๑ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๒๐ (ตองจาหนาซองเอกสารโดยช่ือผูสมัคร
เทานั้น พรอมวงเล็บมุมซอง “สมัครงาน”)  ตั้งแตบัดนี้  และสิ้นสุดการรับสมัครทางไปรษณียวันศุกร ท่ี                        
๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒  ท้ังนี้ ถือวันท่ีประทับตราไปรษณียเปนวันสิ้นสุดรับสมัคร 

 (๓)  สมัครทางอีเมล hr@kmitl.ac.th  สงใบสมัครท่ีกรอกขอมูลเรียบรอยแลว  
พรอมแนบเอกสารการสมัครใหครบถวน รวมถึงหลักฐานการโอนคาธรรมเนียมการสมัครสอบ                           
สงมาท่ี อีเมล : hr@kmitl.ac.th  โดยระบุหัวเรื่อง “สมัครสอบแขงขันพนักงานสถาบัน สายสนับสนุนวิชาการ 
– พรอมระบุชื่อผูสมัคร” ตั้งแตบัดนี้ – วันศุกรท่ี ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ติดตอคุณเมธิน  คาทันเจริญ                    
โทรศัพท ๐๒-๓๒๙-๘๐๐๐ ตอ ๓๒๗๒  

๗. ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิสอบคัดเลือก 

 สถาบันจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบคัดเลือก  ในวันจันทรท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒                    
ณ สํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานอธิการบดี อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร โทรศัพท  
๐-๒๓๒๙-๘๐๐๐ ตอ ๓๒๗๑ และทางเว็บไซต www.hr.kmitl.ac.th 

 ๘. หลักเกณฑและวิธีการสอบคัดเลือก 

  ผูสมัครสอบคัดเลือกจะตองเขารับการประเมินในภาคความเหมาะสมกับตําแหนงดวยวิธีการ
สัมภาษณ หรือทดลองปฏิบัติการอ่ืนๆ ตามดุลยพินิจคณะกรรมการ และผูผานการคัดเลือกตองไดคะแนนรวม
ท้ังสิ้นเฉลี่ยของคณะกรรมการคัดเลือกไมต่ํากวารอยละ ๖๐ 

 ๙. กําหนดการสอบคัดเลือก 

  ๙.๑ วันสอบคัดเลือก  ในวันอังคารท่ี  ๓๐  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ ตั้งแตเวลา ๑๐.๐๐ น.  
เปนตนไป  ณ หองประชุม คณะแพทยศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

  ๙.๒ วันประกาศผลสอบคัดเลือก ในวันจันทรท่ี  ๕  สิงหาคม  ๒๕๖๒ ทางเว็บไซต 
www.hr.kmitl.ac.th 

 ๑๐. การบรรจุและแตงตั้ง 

  ผูท่ีสอบคัดเลือกไดและไดรับการบรรจุเปนพนักงานสถาบันใหดําเนินการ ดังนี้ 

http://www.hr.kmitl.ac.th/


 
 

๕ 
 

  (๑) ใหมารายงานตัว  ตั้งแตวันอังคารท่ี ๖ ถึงวันอังคารท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒                         
ณ สํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานอธิการบดี ชั้น ๕ อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

  (๒) เริ่มบรรจุเปนพนักงานสถาบัน ตั้งแตวันอังคารท่ี ๑๓ สิงหาคม – วันจันทร ท่ี               
๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ๑๑. เง่ือนไขการจาง 

  ผูผานการสอบคัดเลือกและไดรับการบรรจุเปนพนักงานสถาบัน สถาบันจะมีหนังสือสงตัว
เพ่ือตรวจสอบประวัติและพิมพลายนิ้วมือ  ณ  สถานีตํารวจทองท่ีตามทะเบียนบานของผูสอบแขงขันได                
หรือ สํานักงานตํารวจแหงชาติ (แลวแตกรณี) และมีหนังสือสงตัวเขารับการตรวจสุขภาพจิต  ณ  โรงพยาบาล
หรือสถาบันบําบัดรักษาทางสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข หากผลการตรวจสุขภาพจิตพบวา “จิตไมปกติ 
หรือมีขอวินิจฉัยจากแพทยวาเปนปญหาอุปสรรคตอการปฏิบัติงาน” หรือผลการตรวจสอบประวัติ                     
พิมพลายนิ้วมือ “พบประวัติการกระทําผิด” สถาบันจะถือวาสิ้นสุดการจางนับตั้งแตวันท่ีสถาบันไดรับทราบ    
ผลการตรวจสอบนั้น 

 ๑๒. อัตราคาจางและสวัสดิการ 

 ๑๒.๑ อัตราคาจางแรกบรรจุ สําหรับพนักงานสถาบันตําแหนงสนับสนุนวิชาการ 

 -  คุณวุฒิปริญญาตรี อัตราคาจางเดือนละ ๒๐,๒๘๐ บาท 

 -  คุณวุฒิปริญญาโท อัตราคาจางเดือนละ ๒๓,๖๖๐ บาท 

 ท้ังนี้ หากผูสอบแขงขันไดมีประสบการณการทํางานท่ีผานมา และสถาบันพิจารณาแลว              
เห็นวาเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน สามารถขอเทียบประสบการณการทํางานเพ่ือปรับคาจางแรกบรรจุได 
ตามหลักเกณฑ 

 ๑๒.๒ สวัสดิการและสิทธิประโยชน 
 - กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
 - ประกันสุขภาพกลุม (สําหรับตัวพนักงานสถาบัน คูสมรส และบุตรไมเกิน ๓ คน) 
 - คารักษาพยาบาลประเภทผูปวยนอก 
 - คาทันตกรรม 
 - การตรวจสุขภาพท่ัวไปประจําป 
 - คาคลอดบุตร 
 - เงินชวยเหลือเก่ียวกับการศึกษาของบุตร 
 - สวัสดิการคาทําศพ 
 - ประกันอุบัติเหตุกลุม (สําหรับตัวพนักงานสถาบัน/บิดาและมารดา) 
 - คารักษาพยาบาล (บิดาและมารดา) 
 - เงินคาชดเชยพนักงานสถาบัน 
 
 





หน้า 1

ลําดับ หนวยงานสังกัด / ตําแหนง จํานวน คุณวุฒิ/คุณสมบัติของตําแหนง รายละเอียดการสอบ

๑ คณะแพทยศาสตร

๑.๑ ตําแหนงแพทย ๑ อัตรา คุณวุฒิ ปริญญาโท  หรือเทียบเทา ๑. รับสมัครสอบ ตั้งแตวันที่ ๒๐ มิถุนายน - 

 ภาระงาน    วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒

๑. ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค ฟนฟู สงเสริมสุขภาพ ควบคุม ปองกันโรคและภัย ๒. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบคัดเลือก

ตอสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากรสถาบัน    วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

๒. สอบประวัติคนไข ตรวจรักษาโรค วินิจฉัย วิเคราะห ชันสูตรโรคควบคุม ๓. วันสอบคัดเลือก วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒

การเคลื่อนยายผูปวย    - ประกาศผลสอบ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

๓. พิจารณาการใชยา ใหยา ฟนฟูบําบัดกายและจิตใจใหมีสุขภาพสมบูรณ

ของนักศึกษาและบุคลากรสถาบัน

๔. ออกใบรับรองแพทย

5. แนะนําสงเสริมสุขภาพ

6. ถายทอดความรูทางการแพทยและสาธารณสุขแกนักศึกษาและบุคลากร

สถาบัน

รายละเอียดอัตราพนักงานสถาบัน สําหรับบรรจุและแตงตั้งผูสอบคัดเลือกไดเปนพนักงานสถาบัน

แนบประกาศสถาบัน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเปนพนักงานสถาบันตําแหนงสนับสนุนวิชาการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙  มิถุนายน  ๒๕๖๒
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