
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
 

  ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ต าแหน่งที่และคุณสมบัติทีบ่รรจุแต่งตั้ง 
1.1 ต าแหน่ง นักวิทยาศาสตร์   จ านวน  1  อัตรา เลขที่อัตรา  1038 
 สังกัด ภาควิชาเคมี  คณะวทิยาศาสตร ์
 คุณสมบัติ  

1) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเคมี หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
สาขาเคม ีหรือสาขาอื่นที่เก่ียวข้อง หรือ 

2) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตร ีสาขาเคม ีหรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยมีประสบการณ์การท างานไม่ต่ ากว่า 5 ปี 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 

ให้บริการเครื่องมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ รับผิดชอบงานวิเคราะห์ทดสอบทางวิทยาศาสตร์ หรือ        
ทางเทคโนโลยี เช่น วิเคราะห์เคมีภัณฑ์ตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์อาหาร วัตถุดิบ น้ า สารอินทรีย์และสิ่งของอ่ืนๆ เพื่อ     
หาองค์ประกอบหรือคุณสมบัติทางวิทยาศาสตร์  เป็นต้น รวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงานผลการวิเคราะห์         
การทดสอบ ช่วยสอนและให้ค าแนะน าการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์แก่นักศึกษา และผู้สนใจ ช่วยอาจารย์ในการ
ศึกษาวิจัยในเรื่องต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ให้ค าปรึกษาแนะน าในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา 
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

2. อัตราเงินเดือน 
2.1. อัตราเงินเดือน  คุณวุฒิปริญญาตรี 20,500  บาท 
  คุณวุฒิปริญญาโท 24,000  บาท 
2.2. สวัสดิการ 

- กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 8% - ตรวจสุขภาพประจ าป ี
- สวัสดิการรักษาพยาบาลของพนกังาน คู่สมรสและบตุร - ประกันอุบัติเหตุ 
- ค่าชดเชย - เงินทดแทน 
- เครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ - ห้องออกก าลังกาย (ฟิตเนส) 
- บริการดูแลบุตรหลาน (สมทบคา่ใช้จ่าย) - สิทธิบุตรเข้าศึกษาต่อ มจธ. 
- สวัสดิการงานศพ - สวัสดิการเคหะสงเคราะห์ 

 
3. การรับสมัครและค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 

3.1. ก าหนดการรับสมัครและการรับสมัคร 
 ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต  ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม – 15 กันยายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่

เว้นวันหยุดราชการ  ตามขั้นตอนดังนี้ 
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1) เข้าหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี http://kmutt.ac.th หัวข้อ “รับสมัครงาน
ออนไลน์”หรือ เว็บไซต์ https://kmutt.job.thai.com  

2) กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก าหนด  
3) พิมพ์แบบฟอร์มการช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
4) น าแบบฟอร์มไปช าระค่าธรรมเนียมที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 16 

สิงหาคม – 16 กันยายน 2561 ภายในเวลาท าการของธนาคาร ทั้งนี้ การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อช าระ
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว  

3.2. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ มีรายละเอียดดังนี้ 
1) ค่าธรรมเนียมสอบ จ าแนก ดังนี้ 

1.1) คุณวุฒิระดับปริญญาตรี  จ านวน  90  บาท 
1.2) คุณวุฒิระดับปริญญาโท  จ านวน  100  บาท 

2) ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต  จ านวน  30  บาท (อัตราเดียวกันทั่วประเทศ) 
ค่าธรรมเนียมในการสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  

3.3. ผู้สมัครที่ช าระค่าธรรมเนียมในการสอบแล้ว  จะได้รับเลขประจ าตัวสอบ  โดยจะก าหนดเลขประจ าตัวสอบ
ตามล าดับของการช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ โดยสามารถตรวจสอบและพิมพ์ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี http://kmutt.ac.th หัวข้อ “รับสมัครงานออนไลน์”หรือ เว็บไซต์ 
https://kmutt.job.thai.com 
4. เงื่อนไขการรับสมัคร 

4.1. ในการสมัครสอบครั้งนี้  ผู้สมัครสอบจะสมัครสอบผ่านอินเทอร์เน็ต ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น 
4.2. ผู้สมัครสอบเลือกสมัครได้เพียง 1 ต าแหน่งเท่านั้น เม่ือเลือกแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลได้ 
4.3. ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามประกาศรับสมัครในข้อ 1  

โดยต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ 15 กันยายน 2561   
4.4. ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและ

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันและต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัค รให้ถูกต้อง
ครบถ้วน  ตามความเป็นจริง พร้อมทั้งแนบหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในประกาศรับสมัคร
สอบ  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร  หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู้สมัครน ามายื่นไม่ตรง
หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติในการสมัครสอบคร้ังนี้มาตั้งแต่ต้น  และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 

4.5. การสมัครสอบออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ต  ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้อง ของข้อมูล
ดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
ดังนั้น หากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดทางอาญาฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน 

 
5. การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ 
 มหาวิทยาลัยฯ ก าหนดรายละเอียดส าหรับการคัดเลือก (เอกสารหมายเลข 1) และจะท าการประกาศตามก าหนดทาง
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  http://kmutt.ac.th  หัวข้อ “รับสมัครงานออนไลน์”หรือ 
เว็บไซต์ https:// kmutt.thaijobjob.com ทั้งนี้ ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
6. หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือก 

6.1 ภาคการสอบข้อเขียนและหรือการทดสอบปฏิบัติ  (100 คะแนน)  และ/หรือ 
6.2 ภาคการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (100  คะแนน) 
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