
 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

เรื่อง   รับสมัครบุคคลภายในเพ่ือคัดเลือกเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 

 

 ดวยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ประสงคจะรับสมัครบุคคลภายในมหาวิทยาลัย     

เพื่อเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ในตำแหนง นักวิเคราะหแผนและงบประมาณ สังกัด สำนักงานยุทธศาสตร 

สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

1.1. จัดทำเอกสารเผยแพรผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย อาทิเชน รายงานประจำป รายงานการ

เปนมหาวิทยาลัยท่ีดี (Good University Report) ฯลฯ 

1.2. จัดทำระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเพื่อเปนฐานขอมูลกลางที่ใชสนับสนุนการตัดสินใจของ

ผูบริหารการวางนโยบายและแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

1.3. นำขอมูลที่ไดจากแหลงตาง ๆ ทั้งจากระบบสารสนเทศ งานวิจัย การสำรวจและขอมูลจากภายนอก

มหาวิทยาลัยมาวิเคราะหตอยอดและนำเสนอเปนขอมูลสารสนเทศเพื่อประกอบการตัดสินใจของ

ผูบริหารและจัดทำขอมูลเผยแพรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยใหนำเสนอในรูปแบบ

สารสนเทศสมัยใหม อาทิ Tableau, Business Intelligence เปนตน 

1.4. ดำเนินการวิจัยเชิงสำรวจตามหัวขอที่ไดรับมอบหมาย โดยตองสามารถรับผิดชอบไดตั้งแตเริ่มตน

โครงการจนจบโครงการ และ/หรือรวมเปนนักวิจัยในโครงการวิจัยเฉพาะเรื ่องของกลุมงานวิจัย

สถาบันและสารสนเทศหรือหนวยงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

1.5. จัดทำขอมูลเพ่ือนำสงเขารับการจัดอันดับ (Ranking) จากสถาบันตาง ๆ รวมถึงสรุปผลการจัดอันดับ

เพ่ือรายงานตอผูบริหารและเผยแพรท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

1.6. งานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

 

2. คุณสมบัติ 

2.1. ผูสมัครจะตองมีคุณสมบัติตามขอ 10 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยฯ วาดวย การบริหารงานบุคคล 

พ.ศ. 2550 

2.2. เปนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยท่ีมีสถานะลูกจางมหาวิทยาลัยหรือพนักงานมหาวิทยาลัย 

2.3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขาวิชา 

2.4. มีทักษะความรูหลากหลายดาน สามารถเรียนรูไดรวดเร็วและนำมาประยุกตใชในการทำงานได 

2.5. สามารถใชทักษะภาษาอังกฤษในการคนควาหาขอมูลมาประกอบการทำงานได 
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2.6. มีความรูดาน IT และเทคโนโลยีดิจิทัล 

2.7. มีความสามารถในการสืบคนขอมูล การวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติ การทำวิจัยเฉพาะเรื่องการเขียน

รายงานและการเขียนเชิงวิเคราะห 

2.8. มีความกระตือรือรน การขับเคลื่อนไปขางหนาและริเริ่มสรางสรรคสิ่งใหมๆ 

2.9. มีความสามารถทำงานเปนทีม และสามารถทำงานภายใตสภาวะความกดดันได 

2.10. มีมนุษยสัมพันธท่ีดี สามารถสื่อสารและติดตอประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของไดเปนอยางดี 

 

3. อัตราเงินเดือน 

ปริญญาโท 24,000 บาท 

 

4. วิธีการคัดเลือก 

4.1. พิจารณาความเหมาะสมจากประวัติสวนตัว วุฒิการศึกษา ประสบการณในการทำงานของผูสมัคร 

4.2. การทดสอบ 

4.2.1. ทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ (English Literacy) (กรณีไมมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ) 

4.2.2. ทดสอบทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) (กรณีที่ไมมีใบรับรอง

สมรรถนะสำหรับผูใชไอที หรือดิจิทัล) 

4.2.3. ทดสอบบุคลิกภาพและความเหมาะกับงาน (Personality and Job preferences) 

4.3. การประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหนง (สัมภาษณ) เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในดานตาง ๆ 

เชน ทักษะ ความรู ความสามารถในการปฏิบัติงาน บุคลิกลักษณะ ทัศนคติ การสื่อสาร และการ

ปรับตัวเขากับวัฒนธรรมองคกร 

 

5. หลักฐานท่ีใชในการรับสมัคร 

5.1. ประวัติยอ (Curriculum Vitae) โดยระบุตำแหนง 

5.2. หลักฐานวุฒิการศึกษา ซ่ึงระบุวันสำเร็จการศึกษา 

5.3. หนังสือรับรองการผานงานท่ีนอกเหนือจาก มจธ. (ถามี) 

5.4. ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ถามี) 

5.5. หลักฐานทางทหาร (กรณีเพศชาย) 

5.6. คำรับรองการปฏิบัติงานจากผูบังคับบัญชา 

5.7. ผลการทดสอบภาษาอ ังกฤษตามที ่มหาว ิยาล ัยกำหนด ได แก   TOEIC, IELTS, TOEFL(ITP), 

TOEFL(iBT), TETET หรืออยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งผลจะตองมีอายุไมถึง 2 ปนับจากวันปดรับสมัคร 

จะตองมีผลคะแนนการสอบข้ันต่ำ ดังนี้ 

5.2.1. คะแนน TOEIC ไมนอยกวา 400  คะแนน 

5.2.2. คะแนน IELTS (Academic Modules) ไมนอยกวา 3  คะแนน 

5.2.3 คะแนน TOEFL (ITP) ไมนอยกวา 390  คะแนน 
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5.2.4 คะแนน TOEFL (iBT) ไมนอยกวา 29  คะแนน 

5.2.5. คะแนน TETET ไมนอยกวา 3.5  คะแนน 

ยกเวนไมตองยื่นผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับผูที่มีสถานะเปนพนักงานมหาวิทยาลัย

ในปจจุบันขณะสรรหาและคัดเลือก หรือ ผูที่มีสถานะเปนลูกจางมหาวิทยาลัยในปจจุบันที่เคยเปน

พนักงานมหาวิทยาลัยและลาออกจากมหาวิทยาลัยไมเกิน 2 ปจนถึงวันปดรับสมัคร หรือผูที่สำเร็จ

การศึกษาจากมหาวิทยาลัยในประเทศที ่ใช ภาษาอังกฤษเปนภาษาราชการหรือผู ท ี ่จบจาก

มหาวิทยาลัยในประเทศไทยหลักสูตรนานาชาติ 

5.8. ใบรับรองรับรองสมรรถนะสำหรับผูใชไอทีหรือดิจิทัล (Digital literacy) 

กรณีท่ีผูสมัครไมสามารถนำหลักฐานขอ 5.7 – 5.8 มาย่ืนได มหาวิทยาลัยฯ จะแจงใหผูสมัครเขารับการ

ทดสอบกับทางมหาวิทยาลัยตามวัน เวลาท่ีกำหนด 

 

6. เกณฑการตัดสินและการประกาศผูผานการคัดเลือก 
6.1. ผูผานการคัดเลือกจะตองมีคะแนนการทดสอบผานตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด และ 
6.2. ไดคะแนนในสวนของการสัมภาษณรายขอไมนอยกวารอยละ 50 และไดคะแนนรวมทั้งหมดไมต่ำ

กวารอยละ 60  
6.3. ลำดับท่ีไดรับการคัดเลือกกอน-หลังจะประกาศโดยเรียงลำดับจากผูท่ีไดคะแนนสูงสุดกอน 

 
7. บรรจุและแตงตั้ง 

7.1. เมื่อมหาวิทยาลัยฯ ไดดำเนินการสอบสัมภาษณแลว มหาวิทยาลัยฯ จะแจงผูที่มีคะแนนการสอบ
สัมภาษณผานใหไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลบางปะกอก 1 มหาวิทยาลัยฯ จะนำผลการตรวจ
สุขภาพมาใชสำหรับประกอบการพิจารณาบรรจุและแตงตั้งบุคคลใหเปนพนักงานทดลองงานของ
มหาวิทยาลัยฯ ท้ังนี้ คาใชจายในการตรวจสุขภาพ มหาวิทยาลัยฯ จะเปนผูออกคาใชจายให 

7.2. ผูผานการคัดเลือกตองมารายงานตัวตามกำหนดการที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนดไว หากไมมาตาม
กำหนดมหาวิทยาลัยฯ ถือวาทานสละสิทธิ์ 

 
8. กำหนดการสรรหาและคัดเลือก 

กิจกรรม กำหนดวัน เวลา 

การรับสมัคร ตั้งแตบัดนี้จนถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 

การสอบขอเขียน (กรณีท่ีผูสมัครไมนำหลักฐานมายื่น)  

- ประกาศรายชื่อผูท่ีมีสิทธิ์สอบขอเขียนทักษะ

ภาษาอังกฤษ 

ภายในวันท่ี 3 ธันวาคม 2564 

- การทดสอบขอเขียนทักษะภาษาอังกฤษ วันท่ี 7 ธันวาคม 2564 

- ประกาศรายชื่อผูท่ีมีสิทธิ์สอบขอเขียนทักษะความเขาใจ
และใชเทคโนโลยีดิจิทัล 

ภายในวันท่ี 13 ธันวาคม 2564 
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กิจกรรม กำหนดวัน เวลา 

- การทดสอบขอเขียนทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยี

ดิจิทัล 

วันท่ี 16 ธันวาคม 2564 

การประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหนง (สัมภาษณ)  

- ประกาศรายชื่อผูท่ีมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ภายในวันท่ี 22 ธันวาคม 2564 

- กำหนดการสอบสัมภาษณ จะประกาศใหทราบภายหลัง 

การประกาศผลคัดเลือก จะประกาศใหทราบภายหลัง 

 ผูที่ประสงคจะสมัครใหยื ่นหลักฐานที่ใชในการสมัครพรอมระบุตำแหนงที่สมัครผานทาง E-mail : 

recruit@kmutt.ac.th และประกาศรายชื่อผูท่ีมีสิทธิ์สอบทาง www.kmutt.ac.th/other-jobs/announcement-

of-exam-names/ 

 
   ประกาศ  ณ  วันท่ี  10  เดือน  พฤศจกิายน  พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

    (ผศ.ดร.ทวีศักดิ์  กฤษเจริญ) 

    ผูชวยอธิการบดีฝายบุคคล  ปฏิบัติการแทน 

    อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
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