ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
ดวยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเขาเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. ตำแหนงที่และคุณสมบัติที่บรรจุแตงตั้ง
ตำแหนง อาจารย
จำนวน 1 อัตรา
สังกัด
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
คุณสมบัติ
1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาหลักสูตรและการสอน หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
2) มีประสบการณดานการสอน หรือการทำงานทางการศึกษามาแลวอยางนอย 2 ป
3) ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS ไมต่ำกวา 5.5 หรือ TOEFL iBT ไมต่ำกวา 61 หรือ TETET ไม
ต่ำกวาระดับ 5 (สามารถยื่นเพิ่มเติมภายหลังจากไดรับคัดเลือกและบรรจุเปนพนักงานภายใน 1ป)
2. อัตราเงินเดือน และ สวัสดิการ
2.1 อัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาเอก 37,000 บาท
2.2 สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 8%
- สวัสดิการรักษาพยาบาลของพนักงาน คูสมรสและบุตร
- คาชดเชย
- เครื่องราชอิสริยาภรณฯ
- บริการดูแลบุตรหลาน (สมทบคาใชจาย)
- สวัสดิการงานศพ

- ตรวจสุขภาพประจำป
- ประกันอุบัติเหตุ
- เงินทดแทน
- หองออกกำลังกาย (ฟตเนส)
- สิทธิบุตรเขาศึกษาตอ มจธ.
- สวัสดิการเคหะสงเคราะห

3. หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียน การสอน การศึกษาอบรม การวิจัยคนควา และการพัฒนาองคความรูใหมใน
สาขาวิ ช าการและวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง การให ค ำแนะนำปรึ ก ษาแก น ั ก ศึ ก ษา การให บ ริ ก ารทางวิ ช าการสั ง คม
การทะนุบำรุงสงเสริมศิลปวัฒนธรรม การสนับสนุนภารกิจอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย
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4. การรับสมัครและคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ
4.1 กำหนดการรับสมัครและการรับสมัคร
ผูสนใจสามารถสมัครไดทางอินเทอรเน็ต ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2564 ตลอด 24
ชั่วโมง ไมเวนวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้
1) เขาหนาเว็บไซตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี http://kmutt.ac.th หัวขอ “รับ
สมัครงานออนไลน”หรือ เว็บไซต https://kmutt.thaijobjob.com
2) กรอกขอความใหถูกตองครบถวน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด
3) พิมพแบบฟอรมการชำระคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ
4) นำแบบฟอรมไปชำระคาธรรมเนียมที่เคานเตอร บมจ.ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต
วันที่ 1 มิถุนายน – 16 กรกฎาคม 2564 ภายในเวลาทำการของธนาคาร ทั้งนี้ การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ
เมื่อชำระคาธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบรอยแลว
4.2 คาธรรมเนียมในการสมัครสอบ มีรายละเอียดดังนี้
1) คาสมัครสอบ
จำนวน 100 บาท
2) คาธรรมเนียมธนาคารและคาบริการทางอินเทอรเน็ต จำนวน 30 บาท (อัตราเดียวกันทั่วประเทศ)
คาธรรมเนียมในการสอบจะไมจายคืนใหไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4.3 ผูสมัครที่ชำระคาธรรมเนียมในการสอบแลว จะไดรับเลขประจำตัวสอบ โดยจะกำหนดเลขประจำตัว
สอบตามลำดับของการชำระคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ โดยสามารถตรวจสอบและพิมพใบสมัครไดที่เว็บไซต
ของมหาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยี พระจอมเกล า ธนบุร ี http://kmutt.ac.th หัว ขอ “รั บ สมั ครงานออนไลน ” หรื อ
เว็บไซต https://kmutt.thaijobjob.com
5. เงื่อนไขการรับสมัคร
5.1 ในการสมัครสอบครั้งนี้ ผูสมัครสอบจะสมัครสอบผานอินเทอรเน็ต ไดเพียงครั้งเดียวเทานั้น
5.2 ผูสมัครสอบตองเปนผูที่มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงตามประกาศรับสมัครใน
ขอ 1 โดยตองเปนผูสำเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอำนาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัครสอบ คือวันที่
15 กรกฎาคม 2564
5.4 ผูสมัครสอบแขงขันตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติเฉพาะตำแหนงตรงตามประกาศรับสมัครสอบแขงขันและตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัครให
ถูกตองครบถวนตามความเปนจริง พรอมทั้งแนบหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวนตามที่กำหนดไวใน
ประกาศรับสมัครสอบ ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร หรือตรวจพบวาเอกสารหลักฐานคุณวุฒิซึ่ง
ผูสมัครนำมายื่นไมตรง หรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัครสอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีจะ
ถือวาผูสมัครสอบเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแตตน และจะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัคร
สอบ
5.5 การสมัครสอบออนไลนทางอินเทอรเน็ต ถือวาผูสมัครสอบเปนผูลงลายมือชื่อและรับรองความถูกตอง
ของขอมูลดังกลาว ตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2544 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2551 ดังนั้น หากผูสมัครสอบจงใจกรอกขอมูลอันเปนเท็จ อาจมีความผิดทางอาญาฐานแจงความเท็จตอ
เจาพนักงาน
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6. การประกาศรายชื่อผูสมัครสอบ
มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศรายชื่อผูสมัครสอบทางเว็บไซตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
hrrp://kmutt.ac.th หัวขอ “รับสมัครงานออนไลน” หรือ เว็บไซต https://kmutt.thaijobjob.com
7. หลักเกณฑวิธีการคัดเลือก
7.1 ภาคการประเมินกลั่นกรองคุณสมบัติเบื้องตน และ/หรือ
7.2 ภาคการประเมินความเหมาะสมกับตำแหนง (100 คะแนน)
8. เกณฑการตัดสินและการประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได
8.1 ผูที่ผานการประเมินกลั่นกรองคุณสมบัติเบื้องตนจึงมีสิทธิ์เขารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหนง
8.2 ภาคการประเมินความเหมาะสมกับตำแหนง ผูที่ผานการคัดเลือกจะตองมี คะแนนรวมไมต่ำกวา 70
คะแนน
8.3 สำหรับการประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดจะประกาศโดยเรียงลำดับที่ จากผูสอบแขงขันไดคะแนน
สูงสุดเรียงลงมาตามลำดับ ในกรณีที่ผูสอบไดคะแนนรวมเทากัน จะใหผูสอบไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับ
ตำแหนงมากกวาเปนผูอยูในลำดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหนงเทากันใหผูไดคะแนนการ
ทดสอบทักษะและหรือความสามารถเฉพาะในทางปฏิบัติงานมากกวา เปนผูอยูในลำดับที่สูงกวา ถายังไดคะแนน
เทากันอีก จะใหผูไดรับหมายเลขประจำตัวสอบกอน เปนผูอยูในลำดับที่สูงกวา
9. บรรจุและแตงตั้ง
9.1 เมื่อมหาวิทยาลัยฯ ไดดำเนินการสอบสัมภาษณแลว มหาวิทยาลัยฯ จะแจงผูที่มีคะแนนการสอบสัมภาษณ
ผานใหไปตรวจสุ ขภาพที ่โรงพยาบาลบางปะกอก 1 มหาวิทยาลัยฯ จะนำผลการตรวจสุขภาพมาใชส ำหรั บ
ประกอบการพิจารณาบรรจุและแตงตั้งบุคคลใหเปนพนักงานทดลองงานของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ คาใชจายในการ
ตรวจสุขภาพ มหาวิทยาลัยฯ จะเปนผูออกคาใชจายให
9.2 ผู  ส อบผ า นต อ งมารายงานตั ว ตามกำหนดการที ่ ม หาวิ ท ยาลั ย ฯ กำหนดไว หากไม ม าตามกำหนด
มหาวิทยาลัยฯ ถือวาทานสละสิทธิ์
ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

(ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ กฤษเจริญ)
ผูชวยอธิการบดีฝายบุคคล ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

