ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ตาแหน่งที่และคุณสมบัติทบี่ รรจุแต่งตั้ง
1.1. ตาแหน่ง
วิศวกร
จานวน 1 อัตรา
สังกัด สานักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม
คุณสมบัติ
1) สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขา วิศวกรรมเคมี
2) มีประสบการณ์ในการทางานในโครงการด้าน Biopharmaceutical/ Animal Vaccine Development
หน้าที่และความรับผิดชอบ
วางระบบโครงสร้าง พัฒนาและสนับสนุนงานด้านเทคนิคของการพัฒนากระบวนการผลิต รวมถึงการให้
คาปรึกษาด้าน Biopharmaceutical/ Animal Vaccine Development, วางแผน วางระบบ พัฒนาและสนับสนุนทาง
วิชาการและเทคนิคที่เกี่ยวกับกระบวนการผลิต, ออกแบบกระบวนการผลิตและการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่โรงงานต้นแบบ
ผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ, ให้บริการวิชาการและให้คาปรึกษาในการสรรหาและจัดเตรียมเครื่องมือที่เหมาะสมในการพัฒนา
และสนับสนุนงานด้านวิชาการและเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต
2. อัตราเงินเดือน
2.1. อัตราเงินเดือน คุณวุฒิปริญญาโท
24,000 บาท
2.2. สวัสดิการ
- กองทุนสารองเลี้ยงชีพ 8%
- สวัสดิการรักษาพยาบาลของพนักงาน คู่สมรสและบุตร
- ค่าชดเชย
- เครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ
- บริการดูแลบุตรหลาน (สมทบค่าใช้จ่าย)
- สวัสดิการงานศพ

-

ตรวจสุขภาพประจาปี
ประกันอุบัติเหตุ
เงินทดแทน
ห้องออกกาลังกาย (ฟิตเนส)
สิทธิบุตรเข้าศึกษาต่อ มจธ.
สวัสดิการเคหะสงเคราะห์

3. การรับสมัครและค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
3.1. กาหนดการรับสมัครและการรับสมัคร
ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์ เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 - 30 มีนาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้น
วันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้
1) เข้าหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี http://kmutt.ac.th หัวข้อ “รับสมัคร
งานออนไลน์”หรือ เว็บไซต์ https://kmutt.thaijobjob.com/
2) กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กาหนด
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3) พิมพ์แบบฟอร์มการชาระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
4) นาแบบฟอร์มไปชาระค่าธรรมเนียมที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่
วันที่ 16 - 31 มีนาคม 2563 ภายในเวลาทาการของธนาคาร ทั้งนี้ การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชาระ
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
3.2. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ มีรายละเอียดดังนี้
1) ค่าธรรมเนียมสอบ คุณวุฒิระดับปริญญาโท
จานวน 100 บาท
2) ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จานวน 30 บ า ท ( อั ต ร า เ ดี ย ว กั น ทั่ ว
ประเทศ)
ค่าธรรมเนียมในการสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
3.3. ผู้สมัครที่ชาระค่าธรรมเนียมในการสอบแล้ว จะได้รับเลขประจาตัวสอบ โดยจะกาหนดเลขประจาตัวสอบ
ตามลาดับของการชาระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ โดยสามารถตรวจสอบและพิมพ์ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี http://kmutt.ac.th หัวข้อ “รับสมัครงานออนไลน์ ”หรือ เว็บไซต์
https://kmutt.thaijobjob.com/
4. เงื่อนไขการรับสมัคร
4.1. ในการสมัครสอบครั้งนี้ ผู้สมัครสอบจะสมัครสอบผ่านอินเทอร์เน็ต ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
4.2. ผู้สมัครสอบเลือกสมัครได้เพียง 1 ตาแหน่งเท่านั้น เมื่อเลือกแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลได้
4.3. ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามประกาศรับสมัคร
ในข้อ 1 โดยต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่
30 มีนาคม 2563
4.4. ผู้ ส มั ครสอบแข่ง ขัน ต้ องรับ ผิ ด ชอบในการตรวจสอบและรับ รองตนเองว่ า เป็ น ผู้ มี คุณ สมบั ติ ทั่ ว ไปและ
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันและต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัค รให้ถูกต้อง
ครบถ้วน ตามความเป็นจริง พร้อมทั้งแนบหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ในประกาศรับ
สมัครสอบ ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณ วุฒิซึ่งผู้สมัครนามายื่น
ไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีจะถื อว่าผู้สมัครสอบ
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
4.5. การสมัครสอบออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ต ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้อง
ของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติ ม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2551 ดั ง นั้ น หากผู้ ส มั ครสอบจงใจกรอกข้อ มู ลอั นเป็น เท็จ อาจมี ความผิด ทางอาญาฐานแจ้ง ความเท็จต่อ
เจ้าพนักงาน
5. การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ
มหาวิทยาลัยฯ กาหนดรายละเอียดสาหรับการคัดเลือก (เอกสารหมายเลข 1) และจะทาการประกาศตาม
กาหนดทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี http://kmutt.ac.th หัวข้อ “รับสมัครงาน
ออนไลน์ ” หรือ เว็ บ ไซต์ https://kmutt.thaijobjob.com ทั้ ง นี้ กาหนดการอาจมี การเปลี่ ย นแปลงได้ ต ามความ
เหมาะสม
6. หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือก
6.1 ภาคการสอบข้อเขียนและหรือการทดสอบปฏิบัติ (100 คะแนน) และ/หรือ
6.2 ภาคการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง (100 คะแนน)
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เอกสารหมายเลข 1
กิจกรรม
1. สมัครสอบ
- กรอกใบสมัคร
- พิมพ์แบบฟอร์มและชาระค่าธรรมเนียม
2. ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เลขประจาตัวสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ
3. การสอบข้อเขียน
- ภาษาอังกฤษ (Listening, Reading, Writing)
4. ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบภาคการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง
5. การทดสอบภาคการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง
6. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
7. รายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
(ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานต้องมารายงานตัวตามวันที่
กาหนดไว้ มิฉะนั้น มหาวิทยาลัยฯ ถือว่าท่านสละสิทธิ)์
8. บรรจุเป็นพนักงาน

กาหนดวัน เวลา
16 - 30 มี.ค. 63
16 - 31 มี.ค. 63
3 เม.ย. 63
9 เม.ย. 63
20 เม.ย. 63
จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

