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ประกาศรับสมัครงาน 
 
 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เป็นสมาคมวิชาชีพด้านวิศวกรรม 
ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2486 ด าเนินงานภายใต้การบริหารของคณะกรรมการอ านวยการ มีวัตถุประสงค์หลักในการ
ส่งเสริม และเผยแพร่ความรู้ ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ ตลอดจนมาตรฐานการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม  
และการรักษาจรรยาบรรณแห่งการปฏิบัติวิชาชีพ เพ่ือให้วิศวกรไทยมีคุณภาพมาตรฐานทัดเทียมนานา
อารยประเทศในการแข่งขั้นในเวทีโลก เพ่ือประโยชน์ และความปลอดภัยของสาธารณชน จนเป็นที่ยอมรับ  
จากภาครัฐ และเอกชน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากว่า 75 ปี  
 

 ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 487 ซอยรามค าแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนรามค าแหง แขวงพลับพลา  
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2184-4662 E-mail: eit@eit.or.th 
www.eit.or.th 
 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ต้องการรับสมัครพนักงานที่มีศักยภาพ เพื่อช่วยกันพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในต าแหน่ง ดังต่อไปนี้ 

 
1. ต าแหน่ง: เจ้าหน้าที่ IT            จ านวน 1 อัตรา 

เงินเดือน ตามโครงสร้างสมาคม 

คุณสมบัติ 
- เพศชายหรือหญิง อายุระหว่าง 22-35 ปี (กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น

การเกณฑ์ทหารแล้ว) 
- ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวส., ปริญญาตรี (สาขาคอมพิวเตอร์) หรือที่เก่ียวข้อง  
- มีประสบการณด์้านการดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรืองานด้านการบริหารเครือข่ายและฐานข้อมูล

อย่างน้อย 1 ปี  
- สามารถเขียนโปรแกรมพัฒนาฐานข้อมูล รวมทั้งวิเคราะห์ระบบและข้อมูล  
- สามารถดูแล ติดตั้งและตรวจสอบระบบ Network และระบบ Server  
- สามารถในการออกแบบ เขียนโปรแกรมต่าง ๆ ส าหรับ Website 
- สามารถดูแล และติดตั้ง Software Program ส าหรับงานคอมพิวเตอร์ในส านักงาน 
- สามารถใช้งานโปรแกรม Adobe, Photo Shop, Illustrator, Flash  
- มีใจรกังานบริการ และมีความรับผิดชอบ 
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน  อดทน 

รายละเอียดของงาน 
- งานออกแบบและพัฒนาระบบส าหรับเว็บไซต์ และฐานข้อมูลองค์กร 
- งานดูแล และปรับปรุงเว็บไซต์ และฐานข้อมูลองค์กรให้ทันสมัย 

http://www.eit.or.th/
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- งานดูแล และติดตั้งระบบ Network และ Support User และการรักษาความปลอดภัย 
- งานดูแล และติดตั้งระบบ Hardware และ Software ขององค์กร ระบบ Server 
- งานจัดท าและดูแลระบบ Data Back up 
- งาน Maintenance เพ่ือให้เครื่องคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพการใช้งานที่ดี    

 
สวัสดิการ 

- ท างานวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.00 น. 
- ประกันสังคม  

เอกสารการสมัคร 
- ประวัติย่อ และรูปถ่าย 
- ส าเนาบัตรประชาชน    
- ส าเนาทะเบียนบ้าน    
- ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (ส าหรับเพศชาย) 
- ส าเนาวุฒิการศึกษา   

วิธีการสมัคร 
- ส่งใบสมัครผ่านทาง e-mail  
- ส่งจดหมายผ่านทางไปรษณีย์  
- สมัครด้วยตนเอง ได้ที่  

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (นางสาวอัจราภรณ์ รอดเกลี้ยง) 
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
487 ซอยรามค าแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนรามค าแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 516 โทรสาร 0-2184-4662 E-mail: ach_eit@eit.or.th และสามารถดาวน์โหลด
รายละเอียดพร้อมใบสมัครงานได้ท่ี www.eit.or.th 
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 

http://www.eit.or.th/
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THE ENGINEERING INSTITUTE OF THAILAND UNDER H.M. THE KING’S PATRONAGE 

 

แบบฟอร์มใบสมัครงาน 
ต าแหน่งงานที่สมัคร 

ต ำแหน่งงำน    
เงินเดือนที่ต้องกำร  บำท 

ประวัติส่วนตัว 

ชื่อ (นำย/นำง/นำงสำว)   นำมสกุล   ชื่อเล่น    
เลขที่บัตรประชำชน    เชื้อชำติ   สัญชำติ   ศำสนำ   
วัน/เดือน/ปีเกิด    อำยุ     ปี  
สถำนภำพสมรส   โสด   สมรส  อ่ืน ๆ 
สถำนภำพทำงทหำร   รับรำชกำรทหำรแล้ว   ยังไม่ผ่ำนกำรเกณฑ์ทหำร  
    เรียนรักษำดินแดน   ได้รับยกเว้น  
ชื่อบิดำ    อำยุ    ปี อำชีพ     ยังมีชีวิต  ถึงแก่กรรม 
ชื่อมำรดำ    อำยุ   ปี อำชีพ     ยังมีชีวิต  ถึงแก่กรรม 

ชื่อคู่สมรส    อำยุ    ปี อำชีพ     ยังมีชีวิต  ถึงแก่กรรม 
จ ำนวนบุตร   คน โทรศัพท์    

ที่อยู่ 
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่   หมู่ที่    ตรอก/ซอย    ถนน    
ต ำบล/แขวง      อ ำเภอ/เขต       จังหวัด    
รหัสไปรษณีย์   โทรศัพท์มือถือ     อีเมล    
 
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่        หมู่ที่    ตรอก/ซอย    ถนน    
ต ำบล/แขวง   อ ำเภอ/เขต    จังหวัด   
รหัสไปรษณีย์    

บุคคลที่สามารถติดต่อได้ (กรณีฉุกเฉิน) 

ชื่อ-สกุล    อำชีพ    เกี่ยวข้องเป็น    
สถำนที่ท ำงำน    โทรศัพท์   

ประวัติการศึกษา  
ระดับกำรศึกษำ สถำบันกำรศึกษำ คณะ/สำขำวิชำ ปีที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 

อนุปริญญำ/ปวส.    
ปริญญำตรี    
ปริญญำโท    
อ่ืนๆ    

 

รูปถ่าย 



 

2 
 

ประวัติการท างาน (เรียงล ำดับก่อน-หลัง)                                                                                       
   ยังไม่มีประวัติกำรท ำงำน  มีประวัติกำรท ำงำน 
ข้อมูลที่ 1 

บริษัท    จังหวัด   
ระยะเวลำ (ระบุ วัน/เดือน/ปี)    ถึง    ต ำแหน่งงำน    
ลักษณะงำนที่ท ำ    
เงินเดือนสุดท้ำยที่ได้รับ    บำท สำเหตุที่ลำออก     

ข้อมูลที่ 2 

บริษัท    จังหวัด   
ระยะเวลำ (ระบุ วัน/เดือน/ปี)    ถึง    ต ำแหน่งงำน    
ลักษณะงำนที่ท ำ    
เงินเดือนสุดท้ำยที่ได้รับ    บำท สำเหตุที่ลำออก     

ข้อมูลที่ 3 

บริษัท    จังหวัด   
ระยะเวลำ (ระบุ วัน/เดือน/ปี)    ถึง    ต ำแหน่งงำน    
ลักษณะงำนที่ท ำ    
เงินเดือนสุดท้ำยที่ได้รับ    บำท สำเหตุที่ลำออก   

ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ 
โปรแกรม ดีมำก ดี พอใช้ น้อย 

     
     
     

ความสามารถทางภาษา 
ภำษำ ดีมำก ดี พอใช้ น้อย 

     
     
     

ความสามารถทั่วไป 

ควำมสำมำรถในกำรพิมพ์     พิมพ์ดีดไทย   ค ำ/ นำที    พิมพ์ดีดอังกฤษ   ค ำ/ นำที  
ควำมสำมำรถในกำรขับข่ีพำหนะ      สำมำรถขับขี่รถจักรยำนยนต์   มีพำหนะเป็นของตนเอง   มีใบขับขี่ 
       สำมำรถขับขี่รถยนต ์     มีพำหนะเป็นของตนเอง   มีใบขับขี่ 
ควำมสำมำรถอ่ืน ๆ    
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ข้อมูลเพิ่มเติม (เช่น ประวัติกำรฝึกอบรม/คุณสมบัติอ่ืน ๆ ที่เก่ียวกับต ำแหน่งงำน) 
  
  
  

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้อควำมดังกล่ำวทั้งหมดในใบสมัครนี้เป็นควำมจริงทุกประกำร หำกปรำกฏในภำยหลัง
ว่ำข้อควำมในใบสมัครงำน เอกสำรที่น ำมำแสดง หรือรำยละเอียดที่ให้ไว้ไม่เป็นควำมจริง  วิศวกรรมสถำน 
แห่งประเทศไทยฯ มีสิทธิ์ที่จะเลิกจ้ำงข้ำพเจ้ำได้โดยไม่ต้องจ่ำยเงินชดเชย หรือค่ำเสียหำยใด ๆ ทั้งสิ้น 

 
ลำยมือชื่อผู้สมัคร 

  
(     ) 

                                              วันที่สมัคร    
 

 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
เฉพาะเจ้าหน้าที่ 

นัดสัมภำษณ์ วันที่    เวลำ    น. สถำนที่นัดสัมภำษณ์    

กรรมการคัดสรรบุคลากร 

 ผ่ำนกำรพิจำรณำ  ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ 
กำรพิจำรณำว่ำจ้ำง  ต ำแหน่ง     เงินเดือน   บำท/เดือน 
รำยได้พิเศษอ่ืน ๆ    วันที่เริ่มงำน    
ควำมเห็น    
       
ลงชื่อผู้สัมภำษณ์   วันที่    
    วันที่    
    วันที่    
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