ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบันสายวิชาการ ตาแหน่งอาจารย์
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร (เพิ่มเติม)
________________________
ด้วย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีความประสงค์ จะรับสมัคร
สอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานสถาบันสายวิชาการ ตาแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร (เพิ่มเติม)
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙ และประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการสรรหาบุคคลเพื่อ บรรจุเ ป็น พนัก งานสถาบัน ประเภทตาแหน่ง วิช าการ และตาแหน่ ง สนับ สนุ น
วิช าการ พ.ศ. ๒๕๕๙ จึ งประกาศรั บ สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ เป็นพนักงานสถาบัน ตาแหน่ง
วิชาการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ตาแหน่งที่เปิดรับสมัคร รวมจานวน ๑ อัตรา ดังนี้
๑.๑ ตาแหน่ งอาจารย์ สั งกัดภาควิชาเทคโนโลยีการผลิ ตสั ตว์และประมง (หลั กสู ตร
วิทยาศาสตร์การประมง)
คุณวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล หรือสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัคร
ผู้ ป ระสงค์จ ะสมัครสอบคัดเลื อกเป็นพนักงานสถาบัน ต้องมีคุณสมบัติ ทั่ว ไปและไม่ มี
ลั ก ษณะต้ อ งห้ า ม ตามข้ อ ๑๐ ของข้ อ บั ง คั บ สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า เจ้ า คุ ณ ทหารลาดกระบัง
ว่าด้วยการบริหารงานบุ คคล พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(๒) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข
(๓) อื่นๆ ตามที่ ก.บ. สจล. กาหนด
๒.๒ ลักษณะต้องห้าม
(๑) เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง
(๒) เป็ น คนวิ ก ลจริ ต หรื อ จิ ต ฟั่ น เฟื อ นไม่ ส มประกอบ หรื อ เป็ น คนเสมื อ นไร้
ความสามารถ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในประกาศของ ก.บ. สจล. (ได้แก่ วัณโรคในระยะอันตราย โรคติด
ยาเสพติดให้ โทษ โรคพิษสุ ราเรื้ อรัง โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง
และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ โรคทางจิตที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง และเป็นอุปสรรคต่อ
การปฏิบัติงานในหน้าที่)
(๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามข้อบังคับนี้หรือกฎหมายอื่นๆ

-

๒

-

(๔) เป็นผู้บกพร่องในจรรยาบรรณและหรือศีลธรรมอันดี
(๕) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๗) เคยถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิด
ที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(๘) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๙) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทาผิดวินัยตามข้อบังคับ
นี้หรือกฎหมายอื่น
(๑๐) เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
(๑๑) เคยเป็นพนักงานสถาบันหรือข้าราชการในสังกัดของสถาบัน และพ้นสภาพ
การเป็นพนั กงานสถาบัน หรื อข้าราชการ ด้วยเหตุเกษียณอายุก่อนกาหนดหรือไม่ผ่ านการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
(๑๒) อื่นๆ ตามที่ ก.บ. สจล. กาหนด
ก.บ.สจล. อาจพิจารณายกเว้นให้ผู้ที่ไม่มีลักษณะตามข้อ ๒.๑ (๑) เป็นพนักงานสถาบันได้
ในกรณีที่พิจารณาแล้วเห็นว่าจาเป็นต้องจ้างเป็นพนักงานสถาบันตามความจาเป็นของภารกิจของสถาบัน
ผู้มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๒.๒ (๑) ให้มีสิทธิ์สมัครสอบแข่งขันหรือคัดเลือกได้ แต่จะเข้า
ปฏิบัติงานเป็นพนักงานสถาบันในตาแหน่งที่สอบแข่งขันหรือคัดเลือกได้ต่อเมื่อพ้นจากตาแหน่งทางการเมืองแล้ว
๓. คะแนนสอบความสามารถภาษาอังกฤษ
๓.๑ โดยผู้สมัครเข้าเป็นพนักงานสถาบันตาแหน่งวิชาการ ในกรณีที่สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบันการศึกษาในประเทศไทย ต้องมีคะแนนสอบความสามารถภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งตามเกณฑ์
และการใช้ผลคะแนนสอบความสามารถภาษาอังกฤษในการสมัคร ต้องไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่กาหนดไว้ใน
เอกสารแสดงผลการสอบ ดังนี้
๓.๑.๑ ผลการสอบ TOEFL
(๑) TOEFL (PBT/ITP)
ไม่ต่ากว่า ๕๐๐ คะแนน
(๒) TOEFL (CBT)
ไม่ต่ากว่า ๑๗๓ คะแนน
(๓) TOEFL (IBT)
ไม่ต่ากว่า ๖๑ คะแนน
๓.๑.๒ ผลสอบ IELTS
ไม่ต่ากว่า ๕.๐ คะแนน
๓.๑.๓ ผลสอบ CU-TEP
ไม่ต่ากว่า ๖๐ คะแนน
๓.๒ ยกเว้นกรณีที่สาเร็จการศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ
๔. หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
๔.๑ ใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน พร้อมกรอกรายละเอียดครบถ้วน
๔.๒ สาเนาใบปริญญาบัตร หรือสาเนาหนังสือรับรองที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติผลการศึกษาแล้ว
และสาเนาใบรายงานผลการศึกษาเป็นรายวิชา (Transcript) ทั้งปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี ผู้สมัครต้อง
สาเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาและหลักสูตรได้รับการรับรองจากสานักงาน ก.พ.หรือ สกอ. รับรอง
มาตรฐานการศึกษา (ค้นหาตรวจสอบได้ที่ http://203.21.42.34/acc/ )

-

๔.๓
๔.๔
๔.๕
๔.๖
๔.๗
๔.๘

๓

-

สาเนาใบแสดงผลภาษาอังกฤษ (ยกเว้นกรณีจบการศึกษาจากต่างประเทศ)
ประวัติส่วนตัวและผลงาน (Resume หรือ CV)
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
สาเนาทะเบียนบ้าน
ใบรับรองแพทย์ (ต้องเป็นใบรับรองจากโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น) มีอายุไม่เกิน ๑ เดือน
รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๑ รูป (ถ่ายไว้

ไม่เกิน ๑ ปี)
๔.๙ สาเนาหนังสือรับรองผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
ใบ สด.๘ สด.๙ หรือ สด.๔๓ หรือหลักฐานทางทหารอื่นๆ (เฉพาะเพศชาย)
๔.๑๐ สาเนาเอกสารอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส การเปลี่ยนชื่อ นามสกุล และอื่นๆ (ถ้ามี)
กรณีสมัครทางไปรษณีย์และทางอีเมลให้ใช้สาเนาสาหรับการสมัคร พร้อมลงลายมือชื่อ
สาเนาถูกต้อง และต้องนาตัวจริงมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
๕. ค่าธรรมเนียมการสมัคร
ผู้สมัครต้องชาระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จานวน ๓๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน)
และสถาบันจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ
๖. เงื่อนไขการสมัคร
๖.๑ การแต่งกาย กรณีที่มาสมัครด้ว ยตนเองและวันที่มีการสอบแข่งขัน ให้ผู้ส มัคร
ทุกคนแต่งกายแบบสุภาพชน
- สุภาพสตรี ให้นุ่งกระโปรงสีสุภาพและคลุมเข่า (ที่ไม่ใช่ผ้ายืดและผ้ายีนส์)
- สุภาพบุรุษ ให้นุ่งกางเกงขายาว (ที่ไม่ใช่กางเกงยีนส์และเสื้อยืด) เสื้อใส่ในกางเกง
และสวมรองเท้าหุ้มส้น
๖.๒ ผู้ ส มัครสอบคัดเลื อก ต้องรับผิ ดชอบการตรวจสอบและรับรองตนเอง ว่าเป็น
ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปและไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า ม มี คุ ณ สมบั ติ ต รงตามประกาศรั บ สมั ค รจริ ง โดยต้ อ งกรอก
รายละเอียดต่างๆ ลงในใบสมัคร พร้อมยื่นเอกสารหลักฐานการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน สาเนาเอกสาร
หลักฐานให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้ อง พร้อมลงลายมือชื่อกากับทุกฉบับ กรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือตรวจพบว่าเอกสารหรือหลักฐานคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามประกาศ
รับสมัคร อันมีผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกตามประกาศนี้ รวมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครสอบ
ไม่ครบถ้วนให้ถือว่าการสมัครสอบครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น และสถาบันจะไม่คืนค่าธรรมเนียมการสมัคร
๖.๓ เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องติดตามประกาศต่างๆ ของสถาบัน
๖.๔ ผู้ที่ผ่านการสอบในวันที่บรรจุจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลู กจ้างของหน่วยงาน
ราชการ หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
๖.๕ การสมัครสอบตามขั้นตอนดังกล่าว ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรอง
ความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิ เล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนั้น หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จ
ต่อเจ้าหน้าที่พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗

-

๔

-

๗. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ ป ระสงค์ จ ะสมั ค รเข้ า สอบคั ด เลื อ กสามารถ Download ใบสมั ค รได้ ที่ เ ว็ บ ไซต์
www.hr.kmitl.ac.th หรือขอรับใบสมัครได้ที่สานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงานอธิการบดี ชั้น ๕
อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
๗.๑ วัน และเวลาที่เ ปิดรั บสมัค ร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวัน ที่ ๒๑ ธั น วาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ในวันและเวลาทาการ ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ยกเว้นวันหยุดราชการ และวันหยุด
นักขัตฤกษ์
๗.๒ สถานที่รับสมัครและวิธียื่นใบสมัคร ดังนี้
(๑) สมั ค รด้ ว ยตนเอง ยื่ น ใบสมั ค รที่ ก รอกข้ อ มู ล เรี ย บร้ อ ยแล้ ว พร้ อ มเอกสาร
การสมัครได้ที่ สานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงานอธิการบดี ชั้น ๕ อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ติดต่อ คุณปิรันญา เบอร์ติดต่อ ๐๒-๓๒๙-๘๐๐๐ ต่อ ๓๒๗๒
(๒) สมัครทางไปรษณีย์ ส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบเอกสาร
การสมัครให้ครบถ้วน รวมถึงหลักฐานการโอนค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ส่งถึงสานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ชั้น ๕ อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลขที่ ๑
ซอยฉลองกรุง ๑ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๒๐ (ต้องจ่าหน้าซองเอกสารโดยชื่อผู้สมัครเท่านั้น
พร้อมวงเล็บมุมซอง “สมัครงาน”) ตั้งแต่บัดนี้ และสิ้นสุดการรับสมัครทางไปรษณีย์วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑
ทั้งนี้ ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นวันสิ้นสุดรับสมัคร
(๓) สมัครทางอีเมล hr@kmitl.ac.th ส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พร้อม
แนบเอกสารการสมัครให้ครบถ้วน รวมถึงหลักฐานการโอนค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ส่งมาที่ อีเมล: hr@kmitl.ac.th
โดยระบุ หั ว เรื่ อ ง “สมั ค รสอบแข่ ง ขั น พนั ก งานสถาบั น สายวิ ช าการ – พร้ อ มระบุ ชื่ อ ผู้ ส มั ค ร”เท่ า นั้น
สามารถติดต่อ คุณปิรันญา โทรศัพท์ ๐๒-๓๒๙-๘๐๐๐ ต่อ ๓๒๗๒
หมายเหตุ กรณีผู้สมัครพานักอยู่ต่างประเทศ ให้สามารถชาระค่าสมัคร ณ วันสัมภาษณ์ได้ โดยต้องอีเมลแจ้ง
พร้ อมแสดงหลั กฐานที่เกี่ย วข้อง ซึ่งเจ้ าหน้าที่จะพิจารณาเป็นรายกรณีไป ทั้งนี้จะมีการแจ้งกลั บเพื่อเป็น
การยืนยันการสมัครผ่านทางอีเมลไปยังผู้สมัคร
รายละเอียดการโอนค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
ชื่อธนาคาร
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา เทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ชื่อบัญชี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่บัญชี
๐๘๘-๒-๑๑๐๖๖-๕
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
๘. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
สถาบั น จะประกาศรายชื่อ ผู้ มี สิ ท ธิ์ส อบคั ด เลื อ กและวัน เข้ ารั บ การประเมิ น ในภาคความ
เหมาะสมกับตาแหน่ง ในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ ณ สานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงานอธิการบดี
อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ โทรศัพท์ ๐๒-๓๒๙-๘๐๐๐ ต่อ ๓๒๗๒ และทาง
เว็บไซต์ www.hr.kmitl.ac.th
๙. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องเข้ารับการประเมินในภาคความเหมาะสมกับตาแหน่งด้วยวิธีการ
สัมภาษณ์ หรือสอบสอน หรือทดลองปฏิบัติการอื่นๆ ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการ และผู้ผ่านการคัดเลือก
ต้องได้คะแนนรวมทั้งสิ้นเฉลี่ยของคณะกรรมการคัดเลือกไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐

-

๕

-

๑๐. การบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ให้มารายงานตัวเข้าปฏิบัติงานโดยทางสถาบัน
จะทาการประกาศชี้แจงรายละเอียดอีกครั้ง
๑๑. เงื่อนไขการจ้าง
ผู้ผ่านการสอบแข่งขันได้และได้รับการบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน สถาบันจะมีหนังสือส่งตัว
เพื่อตรวจสอบประวัติและพิมพ์ลายนิ้วมือ ณ สถานีตารวจท้องที่ตามทะเบียนบ้านของผู้สอบแข่งขันได้ หรือ
สานักงานตารวจแห่งชาติ (แล้วแต่กรณี) และมีหนังสือส่งตัวเข้ารับการตรวจสุขภาพจิต ณ โรงพยาบาลหรือ
สถาบันบาบัดรักษาทางสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข หากผลการตรวจสุขภาพจิตพบว่า “จิตไม่ปกติ หรือมี
ข้อวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน” หรือผลการตรวจสอบประวัติพิมพ์ลายนิ้วมือ
“พบประวัติการกระทาผิด” สถาบันจะถือว่าสิ้นสุดการจ้างนับตั้งแต่วันที่สถาบันได้รับทราบผลการตรวจสอบนั้น
๑๒. อัตราค่าจ้างและสวัสดิการ
๑๒.๑ อัตราค่าจ้างแรกบรรจุ สาหรับพนักงานสถาบันตาแหน่งอาจารย์
- คุณวุฒิปริญญาเอก
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๓๒,๗๖๐ บาท
๑๒.๒ สวัสดิการและสิทธิ์ประโยชน์
- กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
- ประกันสุขภาพกลุ่ม (สาหรับตัวพนักงานสถาบัน คู่สมรส และบุตรไม่เกิน ๓ คน)
- ค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก
- ค่าทันตกรรม
- การตรวจสุขภาพทั่วไปประจาปี
- ค่าคลอดบุตร
- เงินช่วยเหลือเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
- สวัสดิการกรณีเสียชีวิต
- ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม (สาหรับตัวพนักงานสถาบัน /บิดาและมารดา)
- ค่ารักษาพยาบาล (บิดาและมารดา)
- เงินค่าชดเชยพนักงานสถาบัน
อนึ่ง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการได้รับสวัสดิการและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ เป็นไปตามที่สถาบัน
กาหนด ทั้งนี้ พนักงานสถาบันซึ่งได้รับสวัสดิ การและสิทธิ์ประโยชน์ รวมถึงกองทุนสารองเลี้ยงชีพที่สถาบัน
จัดให้แล้วให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ภายใต้ข้อบังคับกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม แต่ไม่ตัดสิทธิ์ที่จะประกันตน
ด้วยความสมัครใจ
ประกาศ ณ วันที่
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(รองศาสตราจารย์ ดร.จารูญ เล้าสินวัฒนา)
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร ปฏิบัติการแทน
อธิการบดี

