
 
 

     
ประกาศ ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

เรื่อง ขยายรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
           --------------------------------------------- 

ตามประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   ลงวันที่  19 สิงหาคม 
2564  เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่งอาจารย์ อัตราเงินเดือนขั้น 
32,360 บาท  ต าแหน่งเลขที่ 524 526 และ527  ภาควิชาครุศาสตร์โยธา  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เนื่องจากไม่มี
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จึงขอขยายระยะเวลาการรับสมัครออกไปจนถึงวันที่  24  ธันวาคม  2564  โดยมีรายละเอียด
การสมัคร   ดังนี้ 

1. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามความในข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 จะต้องส าเร็จการศึกษาจาก
สถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากส านักงาน ก.ค.ศ. หรือ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม   

2. คุณวุฒิที่ใช้ในการสมัคร   
2.1 ต าแหน่งเลขที่ 524 
  -  คุณวุฒิปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก สาขาวิชาวิชาการวัดประเมินและวิจัยการศึกษา/สาขาวิชา

จิตวิทยาการศึกษา / สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนวทางศึกษา  หรือสาขาวิชาวิจัยและพัฒนาหลักสูตร หรือสาขาวิชาอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง หรือคุณวุฒิปริญญาโท แผน ก ที่ก าลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอกสาขาวิชาการวัดประเมินและวิจัยการศึกษา/
สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา / สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนวทางการศึกษา หรือสาขาวิชาวิจัยและพัฒนาหลักสูตร หรือ
สาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และต้องสอบผ่านหัวข้อวิทยานิพนธ์แล้ว  

 

2.1 ต าแหน่งเลขที่ 526 และ 527 
- คุณวุฒิปริญญาเอก ด้านวิศวกรรมส ารวจ ด้านวิศวกรรมชลศาสตร์ หรือ คุณวุฒิปริญญาโท 

(วศ.ม.) แผน ก ที่ก าลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ด้านวิศวกรรมส ารวจ ด้านวิศวกรรมชลศาสตร์ ซึ่งสอบผ่านหัวข้อการ
ท าวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้ว  และต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ด้านวิศวกรรมโยธา 
หรือด้านวิศวกรรมส ารวจ หรือด้านวิศวกรรมชลศาสตร์ และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต (วศ.ม.) ด้านวิศวกรรมส ารวจ ด้านวิศวกรรมทางชลศาสตร์ 

คุณสมบัติอื่นๆ ดังนี้ 
   -  สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างด ี

   -  มีความเชี่ยวชาญทางด้าน วิศวกรรมส ารวจ หรือวิศวกรรมชลศาสตร์เป็นอย่างดี  

   -  มีผลงานวิจัยในสาขาท่ีเกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโยธา 

   -  มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมโยธา 
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   ส าหรับผู้สมัครที่มีคุณวุฒิปริญญาโท จะต้องเป็นผู้มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากศูนย์ทดสอบทาง

ภาษาตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ

ส าหรับการบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม 2559 
 

  3. ข้อก าหนดภาระงาน (Term of Reference) เพ่ือปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 3.1 ต าแหน่งเลขท่ี 524 

 ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

     - วิชา 020323021 Teaching Profession      

     - วิชา 020323040 Teaching Methods in Vocational and Technical Education   

     - วิชา 020323042 Innovations and Digital Instructional Media  

     - วิชา 020323046 Teaching Practice I      

     - วิชา 020323047 Teaching Practice II      

     - วิชา 020323048 Teaching Practice III     

     - วิชา 020323049 Teaching Practice in Civil Engineering I   

     - วิชา 020323050 Teaching Practice in Civil Engineering II   

                        ภาระงานสอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก  

  - รายวิชา กลุ่มวิชาทางการศึกษา 

  ภาระงานอื่น ๆ  

              งานวิจัย งานบริการวิชาการ และพัฒนาการเรียนการสอน ควบคุมปริญญานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ 

                         อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา 
 

                      3.2 ต าแหน่งเลขท่ี 526 และ 527 

 ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี  

     วิชาทางด้านวิศวกรรมส ารวจ 

     - วิชา 020323107  Surveying        

     - วิชา 020323401  Route Surveying       

     - วิชา 020323108  Field Surveying      

     - วิชาเลือกทางด้านวิศวกรรมส ารวจ 

    วิชาทางด้านวิศวกรรมชลศาสตร์ 

     - วิชา 020323105  Fluid Mechanics       

     - วิชา 020323106  Fluid Mechanics Laboratory    

     - วิชา 020323501  Engineering Hydrology     

     - วิชา 020323502  Hydraulic Engineering     

     - วิชาเลือกเสรีทางวิศวกรรมชลศาสตร์  
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                       ภาระงานสอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก  

  - รายวิชา กลุ่มวิชาวิศวกรรมชลศาสตร์ 

  - รายวิชา กลุ่มวิชาวิศวกรรมส ารวจ 

 ภาระงานอื่น ๆ  

                งานวิจัย งานบริการวิชาการ และพัฒนาการเรียนการสอน ควบคุมปริญญานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ 

                       อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา 

 
4.  เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร 

4.1  ปริญญาบัตร  หรือหนังสือรับรองที่สภามหาวิทยาลัย/สถาบันอนุมัติแล้ว 
       ก่อนวันปิดรับสมัคร  พร้อมส าเนา  1  ชุด 
4.2  ใบรายงานผลการศึกษา  (Transcript)  พร้อมส าเนา 1 ชุด 
4.3  ส าเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน  พร้อมส าเนา  1  ชุด  
4.4  ใบ ส.ด.9  หรือ ส.ด. 43 หรือหลักฐานทางทหารอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
4.5  ใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให้ไม่เกิน  6  เดือน  
4.6  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว  จ านวน 2 รูป 

    
ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้  ณ ส านักงานคณบดี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  เลขที่ 1518 ถ.ประชาราษฎร์  1   
แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพ ฯ 10800 โทร. 0–2555–2000 ต่อ 3271,3253 กด 0 ตั้งแต่วันที่ 19  สิงหาคม 2564 
จนถึงวันที่ 24  ธันวาคม  พ.ศ. 2564  ในวันและเวลาราชการ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  19  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 
 
 
                       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์  จตุรพาณิชย์) 
                               รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

                     ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 
 


