
 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
 

  ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเข้า
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ต าแหน่งที่และคุณสมบัติที่บรรจุแต่งตั้ง 
ต าแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป จ านวน  1  อัตรา 
สังกัด ส านักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
คุณสมบัติ  
1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไป  
2. ต้องมีประสบการณ์ท างานด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคลในระดับปริญญาโทมาแล้วไม่น้อยกว่า  3  ปี  
3. หากส าเร็จการศึกษาทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาองค์กร หรือสาขาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง

จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  
4. มีความรู้ภาษาอังกฤษระดับดี ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน 
5. มีความคิดสร้างสรรค์ ทักษะความเป็นผู้น า การเจรจา โน้มน้าว และการท างานเป็นทีม 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
1. วางแผนกลยุทธ์ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์   
2. จัดวางระบบ บริหารงาน ให้ค าปรึกษา ก ากับดูแล วิเคราะห์และติดตามผลสัมฤทธิ์ ด้านพัฒนา

บุคคลากร ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเสนอแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนงาน และแนวทางการแก้ปัญหา ที่มีความชัดเจนและเหมาะสมให้สอดคล้องกับเป้าหมายของ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

3. ร่วมก าหนดนโยบาย วางแผนและพัฒนาระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การบริหารงบประมาณ 
เพ่ือให้การด าเนินงานเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ  

4. รวบรวม วิเคราะห์ และจัดท าระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ 
5. วางแผนและดูแลการพัฒนาความสามารถของบุคลากรในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มุ่งเน้นและส่งเสริม

การการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และความสามารถในการเป็นผู้เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 

2. อัตราเงินเดือน และสวัสดิการ 
2.1. อัตราเงินเดือน  คุณวุฒิปริญญาโท 24,000  บาท 
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2.2. สวัสดิการ 
- กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 8% - ตรวจสุขภาพประจ าปี 
- สวัสดิการรักษาพยาบาลของพนักงาน คู่สมรสและบุตร - ประกันอุบัติเหตุ 
- เครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ - ห้องออกก าลังกาย (ฟิตเนส) 
- บริการดูแลบุตรหลาน (สมทบค่าใช้จ่าย) - สิทธิบุตรเข้าศึกษาต่อ มจธ. 
- สวัสดิการงานศพ - สวัสดิการเคหะสงเคราะห์ 

 
3. การรับสมัครและค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 

3.1. ก าหนดการรับสมัครและการรับสมัคร 
 ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต  ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2562     
ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ  ตามข้ันตอนดังนี้ 

1) เข้าหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี http://kmutt.ac.th หัวข้อ 
“รับสมัครงานออนไลน์”หรือ เว็บไซต์ https://kmutt.thaijobjob.com  

2) กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ปฏิบัติตามข้ันตอนที่ก าหนด  
3) พิมพ์แบบฟอร์มการช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
4) น าแบบฟอร์มไปช าระค่าธรรมเนียมที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ 

ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2562  ภายในเวลาท าการของธนาคาร ทั้งนี้ การรับสมัครสอบ
จะมีผลสมบูรณ์เมื่อช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว  

3.2. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ มีรายละเอียดดังนี้ 
1) ค่าธรรมเนียมสอบ  จ านวน  100  บาท 
2) ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จ านวน  30  บาท (อัตราเดียวกันทั่ว

ประเทศ) 
ค่าธรรมเนียมในการสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  

3.3. ผู้สมัครที่ช าระค่าธรรมเนียมในการสอบแล้ว  จะได้รับเลขประจ าตัวสอบ  โดยจะก าหนดเลข
ประจ าตัวสอบตามล าดับของการช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ โดยสามารถตรวจสอบและพิมพ์ใบสมัคร
ได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี http://kmutt.ac.th หัวข้อ “รับสมัครงาน
ออนไลน์”หรือ เว็บไซต์     https://kmutt.thaijobjob.com 
4. เงื่อนไขการรับสมัคร 

4.1. ในการสมัครสอบครั้งนี้  ผู้สมัครสอบจะสมัครสอบผ่านอินเทอร์เน็ต ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น 
4.2. ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามประกาศรับ

สมัครในข้อ 1  โดยต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ
วันที ่9 ธันวาคม 2562   

4.3. ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันและต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้
ถูกต้องครบถ้วน  ตามความเป็นจริง พร้อมทั้งแนบหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ใน
ประกาศรับสมัครสอบ  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร  หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิ
ซึ่งผู้สมัครน ามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น  และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการ
สมัครสอบ 

https://kmutt.thaijobjob.com/
https://kmutt.thaijobjob.com/
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กิจกรรม ก าหนดวัน เวลา 
1.  สมัครสอบ 

- กรอกใบสมัคร 
- พิมพ์แบบฟอร์มและช าระค่าธรรมเนียม 

 
25 พ.ย. – 9 ธ.ค. 62  
25 พ.ย. – 10 ธ.ค. 62  

2. ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เลขประจ าตัวสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ 12 ธ.ค. 62 
3. การสอบข้อเขียน 

- ภาษาอังกฤษ 
18 ธ.ค. 62 
09.00 – 10.30น. 

4. ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบภาคการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง 23 ธ.ค. 62 
5. การทดสอบภาคการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง 6 – 10 ม.ค. 63 
6. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 13 ม.ค. 63 
7. รายงานตัวเพ่ือเข้ารับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

(ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานต้องมารายงานตัวตามวัน เวลา
ราชการที่ก าหนดไว้ มิฉะนั้น มหาวิทยาลัยฯ ถือว่าท่านสละสิทธิ์) 

13 – 16 ม.ค. 63 

8. บรรจุเป็นพนักงาน 16 ม.ค. 63 
 

 


