
 
ประกาศรับสมัครลูกจ้าง ส านักงานผู้อ านวยการ 

สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพระจอมเกล้าธนบุรี 

 

ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร สถำบันกำรเรียนรู้  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยพระจอมเกล้ำธนบุรี มีควำมประสงค์รับ

สมัครบุคคลในต ำแหน่งนักวิจัย  ต ำแหน่งนักพัฒนำกำรศึกษำ และนักบริหำรงำนทั่วไป ปฏิบัติงำนภำยในสถำบันกำร

เรียนรู้ โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

1.ต าแหน่ง นักวิจัย จ านวน 1 อัตรา  

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรวิจัยค้นคว้ำและกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ใหม่ในสำขำวิชำกำรและวิชำชีพขั้นสูง ในด้ำนกำร

เรียนกำรสอน หรือทำงด้ำนที่เก่ียวข้องกับกำรศึกษำ ให้ค ำแนะน ำปรึกษำและท ำงำนวิจัย และงำนประเภทอื่น ๆ ร่วมกับ

นักพัฒนำกำรศึกษำ  สนับสนุนภำรกิจอ่ืนๆ ของสถำบันฯและมหำวิทยำลัยฯ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

คุณสมบัติ 

1) ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท หรือปริญญำเอก ในสำขำที่เก่ียวข้องกับกำรศึกษำ หรือ กำรเรียนกำรสอน 

2) มีประสบกำรณ์ในกำรท ำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรเรียนกำรสอน ทำงด้ำนกำรศึกษำ  หรือ Outcome-based 

education  

3) มีบทควำมวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์ในฐำนข้อมูลวิจัยระดับนำนำชำติ หรือ TCI1 จ ำนวน อย่ำงน้อย 2 เรื่อง 

โดยผู้สมัครเป็นผู้เขียนหลัก 

4) มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ในระดับดีมำก  

มีคะแนนภำษำอังกฤษ IELTS 5.5 หรือ TOEFL ที่เทียบเท่ำ 

5) มีบุคลิกเป็นคนที่เรียนรู้ตลอดเวลำ (life-long learner) 

 

2.นักพัฒนาการศึกษา จ านวน 1 อัตรา  

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

1) ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรบริหำรโครงกำร หรือหลักสูตร  

2) กำรออกแบบกิจกรรมและจัดกิจกรรม (workshop) 

3) กำรรวบรวม พัฒนำ และสื่อสำรองค์ควำมรู้ 

4) ออกแบบหลักสูตรเพื่อพัฒนำสมรรถนะด้ำนกำรเรียนกำรสอน 

5) ท ำวิจัยในชั้นเรียน และน ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำรในงำนประชุมระดับนำนำชำติ ด้ำนกำรเรียน 

กำรสอนและด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ 

6) สนับสนุนภำรกิจอ่ืนๆ ของสถำบันฯและมหำวิทยำลัยฯ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 



คุณสมบัติ 

1) ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี หรือ ปริญญำโท ในสำขำที่เก่ียวข้อง 

2) มีควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอดและสื่อสำรกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่ำงดี 

3) มีควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำอังกฤษได้ดี (พูด อ่ำน เขียน) 

4) มีควำมเข้ำใจทำงด้ำน Outcome Based Education  

5) มีบุคลิกเป็นคนที่เรียนรู้ตลอดเวลำ (life-long learner) 

***หำกมีประสบกำรณ์ในด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ จะได้รับกำรพิจำรณำเป็นพิเศษ 

 

3. ต าแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป (ธุรการ-พัสดุ) จ านวน 1 อัตรา 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

1) รับผิดชอบงำนพัสดุและครุภัณฑ์ของหน่วยงำน ดูแล จัดหำ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส ำนักงำน และจัดท ำสรุป

รำยงำนควบคุมกำรเบิกใช้งำน  

2) ออกแบบกิจกรรมและจัดกิจกรรมร่วมกับนักพัฒนำกำรศึกษำ 

3) รับผิดชอบงำนธุรกำร รับ-ส่ง-จัดเก็บเอกสำร และ จัดพิมพ์หนังสือ เอกสำร จดหมำยโต้ตอบต่ำง ๆ และ

สนับสนุนกำรบริหำรงำนของส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 

4) ติดต่อประสำนนัดหมำยประชุมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย 

5) งำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

 

คุณสมบัติ 

1) เพศชำย/หญิง อำยุไม่เกิน 35 ปี 

2) ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีสำขำที่เก่ียวข้อง 

3) สำมำรถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพ้ืนทำงส ำหรับงำนเอกสำรทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ได้ดี  

4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีควำมรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ อดทน สำมำรถท ำงำนภำยใต้สภำวะกดดันได้ 

5) มีทักษะในกำรประสำนงำน บริหำรจัดกำร วิเครำะห์ข้อมูล และนักปฏิบัติงำนที่ดี 

6) มีควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอดและสื่อสำรกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่ำงดี 

7) สำมำรถปฏิบัติงำนในวันหยุดรำชกำรได้ 

***หำกมีประสบกำรณ์ในด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป จะได้รับกำรพิจำรณำเป็นพิเศษ 

 

 

 

 

 

 



4. ต าแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป จ านวน 1 อัตรา 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

1) รับผิดชอบงำนทำงด้ำนกำรเงิน 

2) ออกแบบกิจกรรมและจัดกิจกรรมร่วมกับนักพัฒนำกำรศึกษำ 

3) รับผิดชอบงำนธุรกำร รับ-ส่ง-จัดเก็บเอกสำร และ จัดพิมพ์หนังสือ เอกสำร จดหมำยโต้ตอบต่ำง ๆ และ

สนับสนุนกำรบริหำรงำนของส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 

4) ติดต่อประสำนนัดหมำยประชุมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย 

5) งำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

 

คุณสมบัติ 

1) เพศชำย/หญิง อำยุไม่เกิน 35 ปี 

2) ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีสำขำที่เก่ียวข้อง 

3) สำมำรถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพ้ืนทำงส ำหรับงำนเอกสำรทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ได้ดี  

4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีควำมรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ อดทน สำมำรถท ำงำนภำยใต้สภำวะกดดันได้ 

5) มีทักษะในกำรประสำนงำน บริหำรจัดกำร วิเครำะห์ข้อมูล และนักปฏิบัติงำนที่ดี 

6) มีควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอดและสื่อสำรกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่ำงดี 

7) สำมำรถปฏิบัติงำนในวันหยุดรำชกำรได้ 

***หำกมีประสบกำรณ์ในด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป จะได้รับกำรพิจำรณำเป็นพิเศษ 

 

เอกสารหลักฐานประกอบทุกต าแหน่ง 

1) ประวัติย่อ พร้อมแสดงรูปถ่ำย 

2) เอกสำรหลักฐำนกำรศึกษำ 

3) จดหมำยแนะน ำตัว (Personal Statement) 

4) หลักฐำนหรือ Portfolio ที่เก่ียวข้อง (ถ้ำมี) 

5) หนังสือรับรองกำรท ำงำนและบุคคลอ้ำงอิง จ ำนวน 2 ท่ำน 

6) หลักฐำนกำรสอบวัดระดับภำษำอังกฤษ ส ำหรับต ำแหน่งนักวิจัย  และต ำแหน่งอื่นๆ(ถ้ำมี 

7) หลักฐำนกำรตีพิมพ์ในฐำนข้อมูลวิจัยระดับนำนำชำติ ส ำหรับต ำแหน่งนักวิจัย และต ำแหน่งอื่นๆ(ถ้ำมี) 

 

ระยะเวลาการรับสมัคร 

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 สิงหำคม 2564 

 

 

 



วิธีการสมัคร  

กรอกข้อมูล และส่งเอกสำรสมัครงำน ผ่ำน Google Form  

ไปที ่ https://forms.gle/afqPh4YZFyc6uyEe7 

 

หรือ Scan QRcode 

 

 

กระบวนการพิจาณา 

ทำงสถำบันกำรเรียนรู้จะพิจำรณำ เอกสำรสมัครงำน/หลักฐำนประกอบ และ สอบสัมภำษณ์  โดย

จะแจ้งผลกำรคัดเลือกหรือนัดสอบสัมภำษณ์ผ่ำนทำงอีเมล์  

เงินเดือนและสวัสดิการ 

     เงินเดือนตำมโครงสร้ำงของสถำบันกำรเรียนรู้ ขึ้นอยู่กับวุฒิกำรศึกษำและประสบกำรณ์  

 หำกผ่ำนกำรทดลองงำนจะได้รับกำรพิจำรณำบรรจุเป็นลูกจ้ำงของมหำวิทยำลัยและจะได้รับสวัสดิกำร

ตำมท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนด  

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  

คุณจิรำพรรณ เกียรติศิริ  โทร.02-4708392 

 

   ประกำศ ณ วันที่ 1 เดือน มิถุนำยน พ.ศ.2564 

 

 

       (ผศ.ดร.กฤติกำ ตันประเสริฐ) 

                ผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรเรียนรู้ 
 

https://forms.gle/afqPh4YZFyc6uyEe7

