
 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

เรื่อง   รับสมัครบุคคลภายในเพ่ือคัดเลือกเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 

 

 ดวยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ประสงคจะรับสมัครบุคคลภายในมหาวิทยาลัย     

เพื่อเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ในตำแหนง นักบริหารงานทั่วไป สังกัด สำนักงานนิติการ สำนักงาน

อธิการบดี จำนวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

1. หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

 ปฏิบัติงานเกี ่ยวกับการสนับสนุนการบริหารงานของหนวยงาน ทำหนาที ่เกี ่ยวกับดานแผนงาน 

งบประมาณ การเงิน การบัญชี พัสดุ งานบุคคล ระบบฐานขอมูลสารสนเทศดานสารบรรณและธุรการท่ัวไป

ของหนวยงาน จัดทำเอกสารดำเนินคดี สำเนา ตรวจทานความถูกตอง และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับ

มอบหมาย 

 

2. คุณสมบัต ิ

2.1. ผูสมัครจะตองมีคุณสมบัติตามขอ 10 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยฯ วาดวย การบริหารงานบุคคล 

พ.ศ. 2550 

2.2. เปนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยท่ีมีสถานะลูกจางมหาวิทยาลัยหรือพนักงานมหาวิทยาลัย 

2.3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรทุีกสาขาวิชา 

2.4. มีทักษะความยืดหยุนและปรับตัว 

2.5. มีทักษะดานการสื่อสาร 

2.6. หากมีความรูดานภาษาอังกฤษจะไดรับการพิจารณาเปนกรณีพิเศษ 

 

3. อัตราเงินเดือน 

ปริญญาตรี 20,500 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) 
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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 

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 
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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 6 ธันวาคม 2564 

การสอบขอเขียน (กรณีท่ีผูสมัครไมนำหลักฐานมายื่น)  

- ประกาศรายชื่อผูท่ีมีสิทธิ์สอบขอเขียนทักษะภาษาอังกฤษ ภายในวันท่ี 9 ธันวาคม 2564 

- การทดสอบขอเขียนทักษะภาษาอังกฤษ วันท่ี 13 ธันวาคม 2564 

เวลา 10.30 – 12.00 น. 

- ประกาศรายชื่อผูท่ีมีสิทธิ์สอบขอเขียนทักษะความเขาใจและใช
เทคโนโลยีดิจิทัล 

ภายในวันท่ี 17 ธันวาคม 2564 

- การทดสอบขอเขียนทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล วันท่ี 20 ธันวาคม 2564 

การประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหนง (สัมภาษณ)  

- ประกาศรายชื่อผูท่ีมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ภายในวันท่ี 22 ธันวาคม 2564 

- กำหนดการสอบสัมภาษณ วันท่ี 24 ธันวาคม 2564 

การประกาศผลคัดเลือก ภายในวันท่ี 30 ธันวาคม 2564 

 ผูที่ประสงคจะสมัครใหยื ่นหลักฐานที่ใชในการสมัครพรอมระบุตำแหนงที่สมัครผานทาง E-mail : 

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

of-exam-names/ 

 
   ประกาศ  ณ  วันท่ี  19  เดือน  พฤศจกิายน  พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

    (ผศ.ดร.ทวีศักดิ์  กฤษเจริญ) 

    ผูชวยอธิการบดีฝายบุคคล  ปฏิบัติการแทน 

    อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
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