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ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแขงขันบรรจุเปนพนักงานสถาบัน สายสนับสนุนวิชาการ 

 ประจำปงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 3)  
________________________ 

 ดวย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง มีความประสงครับสมัครบุคคล
เพ่ือบรรจุเปนพนักงานสถาบัน สายสนับสนุนวิชาการ โดยอาศัยอำนาจตามความในขอบังคับสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2562 และประกาศสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการสรรหาพนักงานสถาบัน พ.ศ. 2563 จึงประกาศ
รับสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเขาเปนพนักงานสถาบัน สายสนับสนนุวิชาการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1. ตำแหนงท่ีเปดรับสมัคร        จำนวน     8      อัตรา 

 1.1 นักประชาสัมพันธ จำนวน 2 อัตรา 
 1.2 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 4 อัตรา 
 1.3 นักวิเคราะหนโยบายและแผน จำนวน 2 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 
(2)  เป นคนว ิกลจริต หร ือจ ิตฟ นเฟ อนไม สมประกอบ หรือเป นคนเสม ือน               

ไรความสามารถ หรือเปนโรคตามที่กำหนดไวในประกาศของ ก.บ. สจล. (ไดแก วัณโรคในระยะอันตราย                 
โรคติดยาเสพติดใหโทษ  โรคพิษสุราเรื้อรัง  โรคตดิตอรายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเดนชัดหรือรุนแรง  
และเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานในหนาที่  โรคทางจิตที่ปรากฏอาการเดนชัดหรือรุนแรง และเปนอุปสรรค
ตอการปฏิบัติงานในหนาที่) 

(3)  เปนผูอยูในระหวางถูกสั ่งพักราชการ หรือถูกสั ่งใหออกจากราชการไวกอน              
ตามขอบังคับนี้หรือกฎหมายอ่ืนๆ 

(4)  เปนผูบกพรองในจรรยาบรรณและหรือศีลธรรมอันดี 
(5)  เปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
(6)  เปนบุคคลลมละลาย 



- 2 - 
 

(7)  เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุก เวนแตเปนโทษสำหรับความผิด            
ที่ไดกระทำโดยประมาท  หรือความผิดลหโุทษ 

(8)  เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ องคกรมหาชน   
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 

(9)  เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกเพราะกระทำผิดวินัยตามขอบังคับนี้
หรือกฎหมายอ่ืน 

(10)  เคยกระทำการทุจริตในการสอบเขาปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐ 
(11)  เปนพนักงานสถาบันหรือขาราชการในสังกัดของสถาบันแลวพนสภาพ               

การเปนพนักงานสถาบันหรือขาราชการ ดวยเหตุเกษียณอายุกอนกำหนดหรือไมผานการประเมินผล                    
การปฏิบัติงาน   

(12)  อ่ืนๆ ตามที่ ก.บ. สจล. กำหนด 
ก.บ.สจล. อาจพิจารณายกเวนใหผูที ่ไมมีลักษณะตามขอ 2.1 (1) เปนพนักงานสถาบันได  

ในกรณีท่ีพิจารณาแลวเห็นวาจำเปนตองจางเปนพนักงานสถาบันตามความจำเปนของภารกิจ ของสถาบัน 
ผูมีลักษณะตองหามตามขอ 2.2 (1) ใหมีสิทธิสมัครสอบแขงขันหรือคัดเลือกได    

แตจะเขาปฏิบัติงานเปนพนักงานสถาบันในตำแหนงที่สอบแขงขันหรือคัดเลือกไดตอเมื่อพนจากตำแหนง               
ทางการเมืองแลว 

 3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง  
     3.1    คุณวุฒิปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิปริญญาโท ตามรายละเอียดเอกสารแนบทายประกาศ 

     3.2    เปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ.

ระดับปริญญาตรี หรือ ระดับปริญญาโท ตามคุณวุฒิที่ใชในการสมัคร จนถึงวันที่ปดรับสมัครสอบ 
   

4. หลักฐานท่ีใชในการสมัคร 
 4.1  ใบสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุเปนพนักงานสถาบัน พรอมกรอกรายละเอียดครบถวน 
 4.2  สำเนาหนังสือรับรองผลการสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. 

 4.3 สำเนาใบปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัตผิลการศึกษาแลว  
 4.4 สำเนาใบรายงานผลการศกึษาเปนรายวิชา  
 4.5 สำเนาทะเบียนบาน  
 4.6   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  
 4.7 ใบรับรองแพทย ตรวจโรคตามขอ 2.2 (ตองเปนใบรับรองจากโรงพยาบาล) 
 4.8  รูปถายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป สำหรับติดในใบสมัคร (รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก 
ไมสวมแวนตาดำและถายไวไมเกิน 1 ป) 
 4.9   สำเนาหนังสือรับรองผานการเกณฑทหาร หรือไดรับการยกเวนการเกณฑทหาร                
ใบ สด.8 สด.9 หรือ สด.43 หรือหลักฐานทางทหารอ่ืน ๆ (เฉพาะเพศชาย) 
 4.10  สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล และอ่ืนๆ (ถามี) 

 กรณีสมัครทางไปรษณียใหใชสำเนาสำหรับการสมัคร พรอมลงลายมือชื่อสำเนาถูกตอง              

หมายเหต ุ   1. การสมัครทาง E-mail 

          - ใชสำเนาสำหรับการสมัคร พรอมลงลายมือชื่อสำเนาถูกตอง  
        - รวมเอกสารไฟล .pdf เปนไฟลเดียว พรอมติดร ูปถายใหเรียบรอย (จัดลำดับ 
               เอกสารตามขอ 4.1 – 4.10) 
 2. กรณีสมัครทางไปรษณียใหใชสำเนาสำหรับการสมัคร พรอมลงลายมือชื่อสำเนาถกูตอง  
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  5. 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  

 6. เงื่อนไขการสมัคร 
6.1  การแตงกาย กรณีท่ีมาสมัครดวยตนเองและวันที่ที่มีการสอบแขงขัน ใหผูสมัครทุกคน

แตงกายแบบสุภาพชน 
 -  สุภาพสตรี ใหนุงกระโปรงสีสุภาพและคลุมเขา (ที่ไมใชผายืดและผายีนส) 
 -  สุภาพบุรุษ ใหนุงกางเกงขายาว (ที่ไมใชกางเกงยีนสและเสื้อยืด) เสื้อใสในกางเกง 
และสวมรองเทาหุมสน 
 6.2  วันที่มาสอบแขงขัน (สอบภาคความรูความสามารถทั่วไป / ภาคความรูความสามารถ
ที่ใชเฉพาะตำแหนง/ ความเหมาะสมกับตำแหนง) ใหแตงกาย ตามขอ 6.1 พรอมนำบัตรประจำตัวประชาชน 
หรือบัตรที่เปนหลักฐานทางราชการ มาแสดงตอเจาหนาที่คุมสอบดวย 
 6.3  ผูสมัครสอบตองเปนผูที่มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงตาม
เอกสารแนบทายประกาศรับสมัครหมายเลข 1 โดยตองเปนผูสำเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอำนาจ
อนุมัติภายในวันปดรับสมัครสอบ คือวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 
 6.4  ผูสมัครสอบแขงขัน ตองรับผิดชอบการตรวจสอบและรับรองตนเอง วาเปนผูมีคุณสมบัติ
ทั่วไปและไมมีลักษณะตองหาม มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง โดยตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ลงใน 
ใบสมัคร พรอมยื่นเอกสารหลักฐานการสมัครใหถูกตองครบถวน สำเนาเอกสารหลักฐานใหผูสมัครเขียนคำรับรอง
สำเนาถูกตอง พรอมลงลายมือชื ่อกำกับทุกฉบับ กรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใด ๆ  
หรือตรวจพบวาเอกสารหรือหลักฐานคุณวุฒิการศึกษาไมตรงตามประกาศรับสมัคร อันมีผลทำใหผูสมัครไมมีสิทธิ
เขารับการสอบแขงขันตามประกาศนี้ รวมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครสอบแขงขันไมครบถวนใหถือวาการสมัคร
เพื่อเขาสอบแขงขนัครั้งนี้เปนโมฆะสำหรับผูนั้น และสถาบันจะไมคืนคาธรรมเนียมการสมัคร 

6.5 เปนหนาที่ของผูสมัครที่จะตองติดตามประกาศตาง ๆ ของสถาบัน 
6.6 ผูที่ผานการสอบแขงขันในวันที่บรรจุจะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจางของหนวยงาน

ราชการ หรอืลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน 
6.7 การสมัครสอบตามขั้นตอนดังกลาว ถือวาผูสมัครเปนผูลงลายมือชื่อ และรับรองความ

ถูกตองของขอมูลดังกลาว ตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 และที่แกไข
เพิ ่มเติม พ.ศ. 2551 ดังนั ้น หากผู สมัครจงใจกรอกขอมูลอันเปนเท็จ อาจมีความผิดฐานแจงความเท็จ                
ตอเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 

7. กำหนดการเกี่ยวกับการดำเนินการสอบแขงขัน  

7.1  ผูประสงคจะสมัครเขาสอบแขงขันสามารถ Download เอกสารใบสมัครไดที่เว็บไซต 
hr.kmitl.ac.th หรือขอรับใบสมัครไดที่ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 อาคาร
กรมหลวงนราธิวาสราชนครนิทร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
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กิจกรรม วัน เวลา 

1. สมัครสอบแขงขัน 

   -  สมัครดวยตัวเอง และสมัครทาง E-mail : hr@kmitl.ac.th   

   -  สมัครทางไปรษณีย 

 

25 มิถุนายน 2563 – 17 กรกฎาคม 2563 

25 มิถุนายน 2563 – 10 กรกฎาคม 2563 

2. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบแขงขัน เลขประจำตัวสอบ และสถานที่สอบ 

   - ทางเว็บไซต hr.kmitl.ac.th 23 กรกฎาคม 2563 
 

7.2 สถานท่ีรับสมัครและวิธียื่นใบสมัคร ดังนี ้

 (1)  สมัครดวยตนเอง ยื่นใบสมัครที่กรอกขอมูลเรียบรอยแลวพรอมเอกสารการสมัคร  

ณ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ติดตอ คุณสาลินี  รติพรเลิศ โทรศพัท 02-329-8000 ตอ 3272 

 (2)  สมัครทางไปรษณีย สงใบสมัครที่กรอกขอมูลเรียบรอยแลว พรอมแนบเอกสารการ

สมัครใหครบถวน รวมถึงหลักฐานการโอนคาธรรมเนียมการสมัครสอบ สงถึงสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 

อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เลขที่ 1 ซอย 

ฉลองกรุง 1 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 (ตองจาหนาซองเอกสารโดยชื่อผูสมัครเทานั้น พรอมวงเล็บ

มุมซอง “สมัครงาน”)  สิ้นสุดการรับสมัครทางไปรษณีย วันศุกรที่ 10 กรกฎาคม 2563  ทั้งนี้ ถือวันที่ประทับตรา

ไปรษณียเปนวันสิ้นสุดรับสมัคร 

 (3)  สมัครทาง E-mail : hr@kmitl.ac.th  สงใบสมัครที ่กรอกขอมูลเร ียบรอยแลว  

พรอมแนบเอกสารการสมัครให ครบถวน รวมถึงหลักฐานการโอนคาธรรมเนียมการสม ัครสอบ ส งมาที่   

E-mail : hr@kmitl.ac.th  โดยระบุหัวเรื่อง “สมัครสอบแขงขันพนักงานสถาบัน สายสนับสนุนวิชาการ – พรอมระบุ

ชื่อผูสมัคร” ติดตอคุณสาลินี  รติพรเลิศ โทรศัพท 02-329-8000 ตอ 3272  

 ตรวจสอบความถูกตองของชื่อ E-mail : hr@kmitl.ac.th  กอนสง E-mail  เพ่ือปองกัน

การตกหลนของเอกสารสมัครงาน เมื่อเจาหนาที่เปด E-mail แลว จะดำเนินการตอบกลับ 

 8. หลักสูตรและวิธีการสอบ 
     ภาคความรูความสามารถและภาคความเหมาะสมกับตำแหนง  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
โดยใชวิธีการสอบขอเขียน หรือวิธีการสอบสัมภาษณ หรือทดลองการปฏิบัติงานอ่ืน  

  เกณฑการไดเปนผูสอบแขงขันได ตองไดคะแนนในการสอบแตละภาคไมต่ำกวารอยละ 50 
และไดคะแนนรวมทั้งหมดไมต่ำกวารอยละ 60 จึงจะถือวาเปนผูสอบแขงขันได 

 9. การบรรจุและแตงตั้ง 
  ผูที ่ไดรับการคัดเลือกตองมารายงานตัวตามกำหนดการที่สถาบันฯ กำหนดไว หากพน
ระยะเวลาดังกลาว สถาบันจะถือวาผูผานการคัดเลือกสละสิทธิ์ 

 10. เงื่อนไขการจาง 

  ผูผานการสอบแขงขันไดและไดรับการบรรจุเปนพนักงานสถาบัน สถาบันจะมีหนังสือสงตัว
เพื ่อตรวจสอบประวัติและพิมพลายนิ ้วมือ ณ สถานีตำรวจทองที ่ตามทะเบียนบานของผู สอบแขงขันได             
และมีหนังสือสงตัวเขารับการตรวจสุขภาพจิต ณ โรงพยาบาลหรือสถาบันบำบัดรักษาทางสุขภาพจิต กระทรวง
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รายละเอียดแนบทายประกาศ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแขงขันบรรจุเปนพนักงานสถาบัน สายสนับสนุนวิชาการ 

 ประจำปงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 3) 

1. ตำแหนงที่บรรจุและแตงตั้ง 

 ตำแหนงที่ 1 นักประชาสัมพันธ     จำนวน 1 อัตรา 

 สังกัด  คณะบริหารธุรกิจ 

 คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง  
 1) คุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา 
  2) มีทักษะในการถายภาพ การออกแบบและเขียนขาว 

3) มีปฏิภาณไหวพริบดี สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดทันทีและมีความอดทน ทำงานภายใต 
      ความกดดันได 
  4) สามารถใชโปรแกรมสำนักงาน เชน Microsoft office ได 

ลักษณะงานที่ปฏิบตัิ 

  1) ปฏิบัติงานดานงานบริหารท่ัวไป เพื่อสนับสนุนการทำงานตาง ๆ ของสวนงานตาง ๆ 

   - บันทึกภาพภาพกิจกรรมตาง ๆ ของคณะ เพื่อนำไปประชาสัมพันธ ที่งภายในและภายนอกคณะ 

- จัดเก็บภาพกิจกรรมตาง ๆ ของคณะ ลงฐานขอมูลของคณะ 

- รวบรวมขาวสารภาพกิจกรรมตาง ๆ ของคณะ 

- ออกแบบและเขียนขาว ลงในสารคณบดีประจำเดือน 

- ประสานงาน และดำเนินการเก่ียวกับงานประชาสัมพันธของคณะ 

- ประสานงาน รับ - สง บทความระหวางผูเสนอบทความ และผูทรงคุณวุฒิ ผานชองทาง E-mail 

- ออกแบบหนาปกและรูปแบบวารสารการบริหารและจัดการ 

- ดำเนินการเบิกจายของที่ระลึก ใหกับบุคลากรภายในคณะ 

- ดำเนินการตรวจสอบ และจัดหาของที่ระลึกเพิ่มเติม 

2) เผยแพรความรูความเขาใจเก่ียวกับการดำเนินงาน หรือผลงาน หรือนโยบายของสถาบันฯ หรือของอ่ืน ๆ 

      ที่เก่ียวของ ใหแกพนักงานสถาบัน ขาราชการ ลูกจาง นักศึกษาในสถาบันฯ ตลอดจนบุคคลภายนอก 

   - เผยแพรขอมูลขาวสาร เก่ียวของกับสถาบันฯ และคณะใหกับบุคลากร ทั้งในและนอกสถาบัน 

       ผานชองทางตาง ๆ เชน LINE FACEBOOK กลุมพูดคุย และเว็บไซตของคณะ 

3) ปฏิบัติงานดานงานชางศิลปสรางสรรคงาน 2 มิติ เชน การออกแบบและการจัดทำตนฉบับสำหรับงานพิมพ 

              การออกแบบและจัดทำแผนปายประชาสัมพันธตาง ๆ 

   - ออกแบบและการจัดทำปายประชาสัมพันธ เพ่ือประชาสัมพันธขอมูลใหกับบุคลากร นักศึกษา 

                        และบุคคลภายนอก และใชในงานกิจกรรมตาง ๆ ของคณะ 

- ติดตอประสานงาน ในดานการจัดซื้อจัดจาง ที่เกี่ยวของกับงานพิมพ และปายประสัมพันธ 

   4) งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

 

 

เอกสารหมายเลข 1  

ตำแหนงท่ี 2 

เฉพาะผูสอบผานการวัดความรูความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) 

ของสำนกังาน ก.พ. เทานั้น 
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  ตำแหนงที่ 2 นักประชาสัมพันธ     จำนวน 1 อัตรา 

 สังกัด  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี

 คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง  

 1) คุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา 

 ลักษณะงานที่ปฏิบตัิ 

 - รับผิดชอบดานถายวีดีทัศน ถายภาพนิ่ง ทั้งในและนอก สถานที่ เพ่ือการประชาสัมพันธและเผยแพร 

 - ดำเนินการตกแตงภาพเพ่ือการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ ตัดตอลำดับภาพ บันทึกเสียง และเพิ่มกราฟฟก 
    ในการจัดทำวีดีทัศนประชาสัมพันธ 

 - ดำเนินการประชาสัมพันธ กิจกรรม/โครงการตาง ๆ ที่คณะดำเนินการผานชองทางสื่อตาง ๆ ทั้งกอน 
    และหลังดำเนินการ 

 - วิเคราะห วางแผน และพัฒนางานดานการจัดทำสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ ใหเหมาะสม 
    ตรงตามเปาหมาย 

 - จัดทำเนื้อหาเพื่อใชในการผลิตสื่อประชาสัมพันธที่เก่ียวของ 

 - ติดตอประสานงานกับหนวยงานภายใน/ภายนอก และจัดทำฐานขอมูลที่เก่ียวของ 

 - รับผิดชอบงานอ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคบับัญชา 

 

  ตำแหนงที่ 3 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป    จำนวน 1 อัตรา 

 สังกัด  สำนักงานคลัง สำนักงานอธิการบด ี

 คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง  

 1) คุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา 

 ลักษณะงานที่ปฏิบตัิ 

 - ตรวจสอบเอกสารการเบิกจายเงินสำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมฯ 

 - ตรวจสอบการเบิกจายเงินและเก็บขอมุลการใชเงินของ สกอ. ของสถาบันฯ 

 - ทำเอกสารเบิกเงินงบประมาณแผนดิน 

 - ทำเรื่องโอนเงินเหลือจายคากองทุนสิทธิประโยชน 

  - ทำเอกสารโอนเงินงบประมาณแผนดิน หมวดเงินเดือนและคาจาง (กรณีขาราชการลาออก) 

 - จัดทำรายงานตนทุนตอหนวยสงสำนักงบประมาณ 

 - ทำรายงานยอดการเบิกจายเงิน ทั้งเงินรายไดและเงินงบประมาณ สงสำนักงบประมาณ 

 - ตรวจสอบเอกสารการเบิกจายเงินงบกระตุนเศรษฐกิจ 

 - จัดทำคำของบประมาณของสวนการคลัง 

 - เพ่ือตรวจสอบคุมยอดการเบิกเงนิ คุมยอดในระบบบัญชี 3 มิติของงานงบประมาณ โครงการบัณฑิตพันธุใหม 
งานงบประมาณโครงการวิจัยตาง ๆ ดูแลการเบิกเงินของสถาบันโคเซน็ฯ 

 - ทำงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
ตำแหนงท่ี 4 

เฉพาะผูสอบผานการวัดความรูความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) 

ของสำนกังาน ก.พ. เทานั้น 
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  ตำแหนงที่ 4 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป    จำนวน 2 อัตรา 

 สังกัด  คณะวิศวกรรมศาสตร 

 คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง  

 1) คุณวุฒิปริญญาตรี/ ปริญญาโท ทุกสาขา 
  2) มีความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษ 
 3) มีประสบการณทำงานท่ีเก่ียวของกับภาษาอังกฤษ 

 ลักษณะงานที่ปฏิบตัิ 

 - เปนผูใหบริการและรับผิดชอบงานของระดับปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาต ิ

 - ปฏิบัติงานงานดานการใหบริการและคำแนะนำดานการเรียนแกนักศึกษาในหลักสูตร 

 - ประสานงานดานประชาสัมพันธหลักสูตรนานาชาติ 

 - ประสานงานโครงการจัดประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ ของคณะวิศวกรรมศาสตร 

 - ดูแลและประสานงานเก่ียวกับการจัดการเรียน การสอน และการสอบ ในระดับนานาชาติ 

  - ประชาสัมพันธและวางแผนการหานักศึกษาชาวตางประเทศ 

 - วิเคราะหแผนกลยุทธและการรับนักศึกษาชาวตางประเทศ 

 - ประสานงานกับหนวยงานท้ังในประเทศและตางประเทศ 

 - การราง Report ตามมาตรฐาน ABET 

 

 

  ตำแหนงที่ 5 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป    จำนวน 1 อัตรา 

 สังกัด  วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง 

 คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง  

 1) คุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ดังตอไปนี ้

     สาขาวิชารัฐศาสตร, สาขาวชิาเศรษฐศาสตร, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการจัดการ 

 ลักษณะงานที่ปฏิบตัิ 

 - งานรับเขาศึกษาและทะเบียนประวัติระดับปริญญาตรี  

 - งานทะเบียนการศึกษาระดับปริญญาตรี  

 - งานตรวจสอบและรับรองผลการศึกษาระดับปริญญาตรี  

 - งานประมวลผลการศึกษาระดับปริญญาตรี  

 - งานหลักสูตรระดับปริญญาตร ี

 - งานทุนการศึกษาระดับปริญญาตร ี

 - งานกิจกรรมนักศกึษาระดับปริญญาตรี 

 - งานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

 

 
ตำแหนงท่ี 6 

เฉพาะผูสอบผานการวัดความรูความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) 

ของสำนกังาน ก.พ. เทานั้น 
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 ตำแหนงที่ 6 นักวิเคราะหนโยบายและแผน    จำนวน 2 อัตรา 

 สังกัด  สำนักงานบริหารยุทธศาสตร   

 คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง  

 1) คุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ดังตอไปนี ้

  สาขาวิชารัฐศาสตร, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ,  
  สาขาวิชาการจัดการ/บัญชี/การเงิน  สาขาวิชารัฐศาสตร  สาขาวิชาสถิติ/สถิติประยุกต   
  วิทยาการคอมพิวเตอร และวิศวกรรมศาสตรทุกสาขาวิชา 

  2) มีความรูความสามารถ ทักษะ การวิเคราะหปญหาตาง ๆ ในการจัดทำแผนกลยุทธ แผนงาน โครงการ 
งบประมาณและการติดตามประเมิน และสมรรถนะที่จำเปนสำหรับตำแหนงนักวิเคราะหนโยบาย
และแผน  สามารถใชความรูในการคนหาและจัดการขอมูล การวิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล 

  3) มีความรูและทักษะในการประยุกตใชคอมพิวเตอรเพื่อการปฏิบัติงาน  โดยสามารถใชโปรแกรม 
Microsoft Office  เ ช  น  Microsoft Word , Microsoft Excel แล ะ  Microsoft PowerPoint   
และหากมีความสามารถในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรอื่น ๆ ที่เปนประโยชนตอการพัฒนางาน  
จะพิจารณาเปนพิเศษ เชน การเขียนโปรแกรม  การจัดทำเว็บไซต  การใช Google Documents 

  4) มีความรูความเขาใจในสาระตาง ๆ ของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับของสถาบันและอ่ืน ๆ ที่ใช
ในการปฏิบัติงานในหนาที่  เชน ขอบังคับสถาบันวาดวยการงบประมาณ การบริหารการเงินและ
สินทรัพย และการบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๖ และฉบับแกไขเพ่ิมเติม 

  5) มีความรูภาษาตางประเทศ เชน ภาษาอังกฤษ  TOEIC > 500 สามารถอานแปลเนื ้อหาตาง ๆ  
ที่เปนประโยชนตอตำแหนงงาน   รวมถึงความสามารถในการสืบคนขอมูลภาษาอังกฤษจากเว็บไซต 
การจัดอันดับมหาวิทยาลัย เชน QS World University Rankings , The Times Higher Education   

  6) มีความคิดริเริ่มสรางสรรคเพื่อพัฒนาสถาบันฯ ใหกาวหนา รวมถึงแนวคิดในการทำงานเชิงรุกของ 
สำนักงานบริหารยุทธศาสตรเพ่ือพัฒนาสถาบัน 

 

เฉพาะผูสอบผานการวัดความรูความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) 

ของสำนกังาน ก.พ. เทานั้น 


