
 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 

 
  ดวยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเขาเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. ตําแหนงท่ีและคุณสมบัติท่ีบรรจุแตงตั้ง 

ตําแหนง นักวิจัย  จํานวน  3  อัตรา 

สังกัด สถาบันพัฒนาและฝกอบรมโรงงานตนแบบ 

คุณสมบัติ  

1.1  สําเร็จการศึกษา ดังตอไปนี้ 

1) ปริญญาเอกสาขาเคมี วิศวกรรมเคมี เคมีเทคนิค เคมีอุตสาหกรรม จํานวน 1 อัตรา เลขท่ีอัตรา 1596 

2) ปริญญาเอกสาขาเทคโนโลยีพลังงาน    จํานวน 1 อัตรา เลขท่ีอัตรา 1789 

3) ปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   จํานวน 1 อัตรา เลขท่ีอัตรา 1790 

1.2  ผูสมัครดานเคมี ตองมีประสบการณรวมในโครงการวิจัยและพัฒนาดานระบบเซลลเชื้อเพลิง หรือพลังงาน

ทดแทนอ่ืนๆ เชน การผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรเจน และมีความรูเรื่องตัวเรงปฏิกิริยาและการทดสอบตัวเรงปฏิกิริยา

และ/หรือมีความรูดานเคมีไฟฟา 

1.3  ผูสมัครสาขาเทคโนโลยีพลังงาน ตองมีประสบการณรวมในโครงการวิจัยและพัฒนาดานระบบเซลล

แสงอาทิตย หรือพลังงานทดแทนอ่ืนๆ และมีความรูความเขาใจเก่ียวกับมาตรฐานและการพัฒนามาตรฐาน

ระบบเซลลแสงอาทิตย 

1.4 ผูสมัครสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองมีประสบการณในการทํางานดานการทําวิจัยสัตวปาใน

ภาคสนามในระดับภูมิภาค โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศพมา สามารถสรางโมเดลเพ่ือทํานายโอกาสในการ

ปรากฏของสัตวปาในแตละพื้นที่ได สามารถประเมินความหนาแนนและจํานวนประชากรของสัตวปาได 

สามารถวิเคราะหหาความสามารถท่ีจะดํารงอยูไดของประชากรสัตวปาในแตละพ้ืนท่ี 

1.5  ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS ไมต่ํากวา 5.5 หรือ TOEFL iBT ไมต่ํากวา 61 หรือ TETET ไม

ต่ํากวาระดับ 5 (สามารถยื่นเพ่ิมเติมหลังไดรับการบรรจุเปนพนักงานแลวไมเกิน 1 ป) 

 
2. อัตราเงินเดือน และ สวัสดิการ 

2.1 อัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาเอก 37,000 บาท 
2.2 สวัสดิการ  
 - กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 8%    - ตรวจสุขภาพประจําป   
 - สวัสดิการรักษาพยาบาลของพนักงาน คูสมรสและบุตร  - ประกันอุบัติเหตุ 
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 - คาชดเชย      - เงินทดแทน 
 - เครื่องราชอิสริยาภรณฯ     - หองออกกําลังกาย (ฟตเนส) 
 - บริการดูแลบุตรหลาน (สมทบคาใชจาย)   - สิทธิบุตรเขาศึกษาตอ มจธ. 
 - สวัสดิการงานศพ     - สวัสดิการเคหะสงเคราะห 
 

3. หนาท่ีและความรับผิดชอบ 
3.1 ตําแหนงท่ี 1 ดานเคมี  ทําวิจัยเก่ียวกับเทคโนโลยีเซลลเชื้อเพลิงและการเพ่ิมคุณคาของเชื้อเพลิง ทําวิจัยใน

เรื่องการพัฒนาตัวเรงปฏิกิริยาท่ีใชในการผลิตเชื้อเพลิง และใชผลิตข้ัวอิเล็กโทรดในเซลลเชื้อเพลิง ชวยเปนท่ี
ปรึกษาสําหรับโครงงานท่ีเปนสวนหนึ่งของโครงการ C-ChEPS ดูแลและจัดการเครื่องมือวิจัยและหองปฏิบัติการ
ของศูนยวิจัยและวิศวกรรมเทคโนโลยีเซลลเชื้อเพลิงและไฮโดรเจนใหมีความพรอมในการใชงานไดตลอดเวลา 

3.2 ตําแหนงท่ี 2 สาขาเทคโนโลยีพลังงาน  ดําเนินการและรวมบริหารโครงการวิจัยและพัฒนาของศูนย CSSC 
ควบคุมการทดสอบมาตรฐาน เปนวิทยากรบรรยายดานพลังงานแสงอาทิตยและพลังงานทดแทน พัฒนาระบบ
ทดสอบและพัฒนามาตรฐานการทดสอบ เขารวมประชุมและแสวงหาความรวมมือกับหนวยงานระดับสากล 

3.3 ตําแหนงที 3 สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สรางโมเดลเชิงปริมาณของการกระจายประชากรนกชนิด
ท่ีถูกคุกคามในระดับภูมิภาค (โดยเฉพาะอยางยิ่งนกในกลุมไกฟาและนกกระทา) และสามารถตีพิมพผลงานวิจัยใน
วารสารระดับนานาชาติได ประเมินประชากรของสัตวปาชนิดท่ีถูกคุกคามเปนหลัก รวมท้ังประเมินผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอสัตวปาท่ีศึกษา และสามารถตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติได 
ฝกสอนรวมท้ังชี้แนะนักศึกษาและนักวิจัยในรดับภูมิภาคโดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศพมาซ่ึงกําลังมีการพัฒนา
งานวิจัยดานสัตวปาเปนจํานวนมาก ดําเนินงานและประสานงานวิจัยเรื่องการประเมินประชากรสัตวปาท่ีถูก
คุกคาม ไดแก นกยูงและนกแตวแรวทองดํา 

 
4. การรับสมัครและคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ 

4.1 กําหนดการรับสมัครและการรับสมัคร 
 ผูสนใจสามารถสมัครไดทางอินเทอรเน็ต  ตั้งแตวันท่ี 2 – 16 กันยายน 2562 ตลอด 24 ช่ัวโมงไมเวน
วันหยุดราชการ  ตามข้ันตอนดังนี้ 

1) เขาหนาเว็บไซตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี http://kmutt.ac.th หัวขอ           
“รับสมัครงานออนไลน”หรือ เว็บไซต https://kmutt.thaijobjob.com 

2) กรอกขอความใหถูกตองครบถวน  ปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีกําหนด  
3) พิมพแบบฟอรมการชําระคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
4) นําแบบฟอรมไปชําระคาธรรมเนียมท่ีเคานเตอร บมจ.ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาท่ัวประเทศ ตั้งแต

วันท่ี 2 – 17 กันยายน 2562 ภายในเวลาทําการของธนาคาร ท้ังนี้  การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณเม่ือชําระ
คาธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบรอยแลว  

4.2 คาธรรมเนียมในการสมัครสอบ มีรายละเอียดดังนี้ 
1) คาธรรมเนียมสอบ  จํานวน  100  บาท 
2) คาธรรมเนียมธนาคารและคาบริการทางอินเทอรเน็ต  จํานวน  30  บาท (อัตราเดียวกันท่ัวประเทศ) 

คาธรรมเนียมในการสอบจะไมจายคืนใหไมวากรณีใด ๆ ท้ังส้ิน  
4.3 ผูสมัครท่ีชําระคาธรรมเนียมในการสอบแลว  จะไดรับเลขประจําตัวสอบ  โดยจะกําหนดเลขประจําตัว

สอบตามลําดับของการชําระคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ โดยสามารถตรวจสอบและพิมพใบสมัครไดท่ีเว็บไซต
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี http://kmutt.ac.th หัวขอ “รับสมัครงานออนไลน” หรือ 
เว็บไซต https://kmutt.thaijobjob.com 
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5. เง่ือนไขการรับสมัคร 
5.1 ในการสมัครสอบครั้งนี้  ผูสมัครสอบจะสมัครสอบผานอินเทอรเน็ต ไดเพียงครั้งเดียวเทานั้น 
5.2 ผูสมัครสอบเลือกสมัครไดเพียง 1 ตําแหนงเทานั้น เม่ือเลือกแลวจะไมสามารถเปลี่ยนแปลงแกไขขอมูลได 
5.3 ผูสมัครสอบตองเปนผูท่ีมีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามประกาศรับสมัคร      

ในขอ 1  โดยตองเปนผูสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัครสอบ คือวันท่ี       
16 กันยายน 2562   

5.4 ผูสมัครสอบแขงขัน  ตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา  เปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไปและ
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครสอบแขงขันและตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัครให
ถูกตองครบถวน  ตามความเปนจริง พรอมท้ังแนบหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวนตามท่ีกําหนดไวใน
ประกาศรับสมัครสอบ  ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร  หรือตรวจพบวาเอกสารหลักฐานคุณวุฒิซ่ึง
ผูสมัครนํามายื่นไมตรงหรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัครสอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี         
จะถือวาผูสมัครสอบเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแตตน  และจะไมคืนคาธรรมเนียมในการ
สมัครสอบ 

5.5 การสมัครสอบออนไลนทางอินเทอรเน็ตถือวาผูสมัครสอบเปนผูลงลายมือชื่อและรับรองความถูกตอง    
ของขอมูลดังกลาว ตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2544 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม            
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 ดังนั้น หากผูสมัครสอบจงใจกรอกขอมูลอันเปนเท็จ  อาจมีความผิดทางอาญาฐานแจงความ
เท็จตอเจาพนักงาน 

 
6. การประกาศรายช่ือผูสมัครสอบ 

มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศรายชื่อผูสมัครสอบทางเว็บไซตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
http://kmutt.ac.th  หัวขอ “รับสมัครงานออนไลน” หรือ เว็บไซต https://kmutt.thaijobjob.com 
7. หลักเกณฑวิธีการคัดเลือก 

7.1 ภาคการประเมินกลั่นกรองคุณสมบัติเบื้องตน  และ/หรือ 
 7.2 ภาคการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง  (100  คะแนน) 
 
8. เกณฑการตัดสินและการประกาศข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันได 

8.1 ผูท่ีผานการประเมินกลั่นกรองคุณสมบัติเบื้องตนจึงมีสิทธิ์เขารับการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง 
8.2 ภาคการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง ผูท่ีผานการคัดเลือกจะตองมีคะแนนรวมไมต่ํากวา 70 

คะแนน  
8.3 สําหรับการประกาศข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันไดจะประกาศโดยเรียงลําดับท่ี  จากผูสอบแขงขันไดคะแนน

สูงสุดเรียงลงมาตามลําดับ  ในกรณีท่ีผูสอบไดคะแนนรวมเทากัน  จะใหผูสอบไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับ
ตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา  ถาไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนงเทากันใหผูไดคะแนนการ
ทดสอบทักษะและหรือความสามารถเฉพาะในทางปฏิบัติงานมากกวา  เปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา  ถายังไดคะแนน
เทากันอีก  จะใหผูไดรับหมายเลขประจําตัวสอบกอน  เปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา 
  
9. บรรจุและแตงตั้ง 

9.1  เม่ือมหาวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการสอบสัมภาษณแลว มหาวิทยาลัยฯ จะแจงผูท่ีมีคะแนนการสอบสัมภาษณ
ผานใหไปตรวจสุขภาพท่ีโรงพยาบาลนครธน  มหาวิทยาลัยฯ จะนําผลการตรวจสุขภาพมาใชสําหรับประกอบการ
พิจารณาบรรจุและแตงตั้งบุคคลใหเปนพนักงานทดลองงานของมหาวิทยาลัยฯ  ท้ังนี้ คาใชจายในการตรวจสุขภาพ  
มหาวิทยาลัยฯ จะเปนผูออกคาใชจายให 
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