
 
 
 
 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล7าธนบุรี 

เร่ือง   รับสมัครบุคคลภายในเพ่ือคัดเลือกเข7าเปDนพนักงานมหาวิทยาลัย 

 

 ด#วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล#าธนบุรี ประสงค>จะรับสมัครบุคคลภายในมหาวิทยาลัย เพื่อเข#า

เปDนพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด สถาบันพัฒนาและฝIกอบรมโรงงานต#นแบบ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1. หน7าท่ีและความรับผิดชอบ 

1.1. ตำแหนLงท่ี 1 วิศวกร จำนวน 1 อัตรา 

1) ควบคุมดูแลการผลิต และการซQอมบำรุงโรงงานต#นแบบผลิตยีสต>เพ่ือให#ใช#งานได#ตลอดเวลา 

2) ให#คำปรึกษากับหนQวยงานท่ีต#องการใช#โรงงานต#นแบบผลิตยีสต>ขนมปXงเพื่อการขยายขนาดการผลิต

จุลินทรีย>ข้ึนสูQระดับโรงงานต#นแบบ 

3) ดูแลและฝIกอบรมบุคลากรในโรงงานต#นแบบผลิตยีสต> เพื่อให#ทำงานกับการผลิตจุลินทรีย>อื่น ๆ ใน

โรงงานต#นแบบผลิตยีสต>ได# 

4) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีผู#บังคับบัญชามอบหมาย 

1.2. ตำแหนLงท่ี 2 วิศวกร จำนวน 1 อัตรา 

1) ดำเนินการเก่ียวกับการวิเคราะห>และทดลองด#านการอบแห#ง 

2) จัดทำรายงานการวิเคราะห>และรายงานโครงการท่ีได#มอบหมายจากหนQวยวิศวกรรมและระบบ 

3) ดำเนินการรQวมปฏิบัติงานวิจัยและงานบริการวิชาการ 

4) ดูแล จัดการอุปกรณ>และเคร่ืองมือท่ีได#รับมอบหมายในโรงงานต#นแบบและอาคาร BRI 

5) จัดทำเอกสารที ่เกี ่ยวข#องกับการใช#งานและวิธีปฏิบัติงานของเครื ่องมือและอุปกรณ>ที ่ได#รับ

มอบหมาย 

6) รQวมเผยแพรQเครื่องมือและอุปกรณ>ที่ได#รับมอบหมาย รวมท้ังเผยแพรQงานวิจัยท่ีเกิดจากการวิจัยและ

พัฒนา 

7) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีผู#บังคับบัญชามอบหมาย 

1.3. ตำแหนLงท่ี 3 นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา 

1) ดำเนินการเก่ียวกับการบริหารจัดการโครงการ  

2) ประสานงาน เจรจาตQอรองและสร#างความเข#าใจระหวQางแหลQงทุนและนักวิจัย เพื่อสามารถสQงมอบ

งานได#ตามวัตถุประสงค>ของโครงการ 

3) ดำเนินการตรวจสอบสัญญาและเกณฑ>ประเภทงานให#ตรงตามวัตถุประสงค>ของโครงการ 

4) ดำเนินการเก่ียวกับงานทางด#านเอกสาร เชQน การตรวจสอบสัญญาและเอกสารประกอบ เปDนต#น 

5) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีผู#บังคับบัญชามอบหมาย 
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1.4. ตำแหนLงท่ี 4 นักวิเคราะหPแผนและงบประมาณ จำนวน 1 อัตรา 

1) ดำเนินการเก่ียวกับการจัดทำแผนและงบประมาณ 

2) ดำเนินการวิเคราะห>สถิติเพื่อการบริหารและการบริหารเพื่อนำเสนอผู#บริหารของหนQวยงานเพ่ือ

ประกอบการตัดสินใจ 

3) จัดทำฐานข#อมูลด#านแผนและงบประมาณที่สามารถใช#เปDนข#อมูลประกอบการกำหนดนโยบายใน

การจัดทำแผนงาน โครงการ งบประมาณของหนQวยงาน 

4) ดำเนินการปรับปรุง แก#ไขและพัฒนางานการจัดทำฐานข#อมูลที ่เกี ่ยวข#องกับด#านแผนและ

งบประมาณให#มีประสิทธิภาพ 

5) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีผู#บังคับบัญชามอบหมาย 

 

2. คุณสมบัติ 

2.1. ผู#สมัครจะต#องมีคุณสมบัติตามข#อ 10 ของข#อบังคับมหาวิทยาลัยฯ วQาด#วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 

2550 

2.2. เปDนผู#ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยท่ีมีสถานะลูกจ#างมหาวิทยาลัยหรือพนักงานมหาวิทยาลัย 

2.3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหนQง 

2.3.1. ตำแหนQงท่ี 1 วิศวกร 

1) สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางด#านวิศวกรรมเคมี 

2) มีประสบการณ>ในการปฏิบัติงานในสายงานท่ีเก่ียวข#องไมQน#อยกวQา 5 ปm 

3) มีความรู#ความสามารถในการควบคุมโรงงานต#นแบบผลิตยีสต> 

4) มีความรับผิดชอบในงานที่ได#รับมอบหมาย มีความอดทน มีความสามารถในการบริหาร

จัดการและสามารถแก#ไขปXญหาเฉพาะหน#าได# 

2.3.2. ตำแหนQงท่ี 2 วิศวกร 

1) สำเร็จการศึกษาปริญญาโททางด#านวิศวกรรมส่ิงแวดล#อม 

2) มีประสบการณ>ในการปฏิบัติงานในสายงานท่ีเก่ียวข#องไมQน#อยกวQา 3 ปm 

3) มีประสบการณ>ในการทดลองเกี่ยวกับกระบวนการหมักและการผลิตเช้ือจุลินทรีย>ในระดับ

ห#องปฏิบัติการและโรงงานต#นแบบ 

4) มีทักษะทางด#านการคิด วิเคราะห> 

2.3.3. ตำแหนQงท่ี 3 นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ 

1) สำเร็จการศึกษาปริญญาโททุกสาขาวิชา 

2) มีประสบการณ>ในการปฏิบัติงานในสายงานท่ีเก่ียวข#องไมQน#อยกวQา 2 ปm 

3) มีความรับผิดชอบในงานที่ได#รับมอบหมาย มีมนุษยสัมพันธ>ที่ดี มีทักษะการสื่อสารที่ดี มี

ความอดทนและสามารถแก#ไขปXญหาเฉพาะหน#าได#ดี 

4) มีทักษะทางด#านการคิด วิเคราะห> การวางแผน การติดตามงาน 

2.3.4. ตำแหนQงท่ี 4 นักวิเคราะห>แผนและงบประมาณ 

1) สำเร็จการศึกษาปริญญาโททุกสาขาวิชา 
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2) มีประสบการณ>ในการปฏิบัติงานในสายงานท่ีเก่ียวข#องไมQน#อยกวQา 3 ปm 

3) มีความรับผิดชอบในงานท่ีได#รับมอบหมาย มีมนุษยสัมพันธ>ท่ีดี มีทักษะการส่ือสารท่ีดี  

4) มีทักษะทางด#านการคิด วิเคราะห> การวางแผน การติดตามงาน 

 

3. อัตราเงินเดือน 

3.1. ปริญญาตรี 20,500 บาท 

3.2. ปริญญาโท 24,000 บาท 

 

4. วิธีการคัดเลือก 

4.1. พิจารณาความเหมาะสมจากประวัติสQวนตัว วุฒิการศึกษา ประสบการณ>ในการทำงานของผู#สมัคร 

4.2. การทดสอบ 

4.2.1. ทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ (English Literacy) (กรณีไมQมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ) 

4.2.2. ทดสอบทักษะความเข#าใจและใช#เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) (กรณีที ่ไมQมีใบรับรอง

สมรรถนะสำหรับผู#ใช#ไอที หรือดิจิทัล) 

4.2.3. ทดสอบบุคลิกภาพและความเหมาะกับงาน (Personality and Job preferences) 

4.3. การประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหนQง (สัมภาษณ>) เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด#านตQาง ๆ เชQน 

ทักษะ ความรู# ความสามารถในการปฏิบัติงาน บุคลิกลักษณะ ทัศนคติ การสื่อสาร และการปรับตัวเข#า

กับวัฒนธรรมองค>กร 

 

5. หลักฐานท่ีใช7ในการรับสมัคร 

5.1. ประวัติยQอ (Curriculum Vitae) โดยระบุตำแหนQง 

5.2. หลักฐานวุฒิการศึกษา ซ่ึงระบุวันสำเร็จการศึกษา 

5.3. หนังสือรับรองการผQานงานท่ีนอกเหนือจาก มจธ. (ถ#ามี) 

5.4. ใบเปล่ียนช่ือ - นามสกุล (ถ#ามี) 

5.5. หลักฐานทางทหาร (กรณีเพศชาย) 

5.6. คำรับรองการปฏิบัติงานจากผู#บังคับบัญชาพร#อมระบุตำแหนQงท่ีสมัคร 

5.7. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ได#แกQ TOEIC, IELTS, TOEFL(ITP), TOEFL(iBT), 

TETET หรืออยQางใดอยQางหนึ่ง ซึ่งผลจะต#องมีอายุไมQถึง 2 ปmนับจากวันป�ดรับสมัคร จะต#องมีผลคะแนน

การสอบข้ันต่ำ ดังน้ี 

5.2.1. คะแนน TOEIC ไมQน#อยกวQา 400  คะแนน 

5.2.2. คะแนน IELTS (Academic Modules) ไมQน#อยกวQา 3  คะแนน 

5.2.3 คะแนน TOEFL (ITP) ไมQน#อยกวQา 390  คะแนน 

5.2.4 คะแนน TOEFL (iBT) ไมQน#อยกวQา 29  คะแนน 

5.2.5. คะแนน TETET ไมQน#อยกวQา 3.5  คะแนน 
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ยกเว#นไมQต#องยื่นผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับผู#ที่มีสถานะเปDนพนักงานมหาวิทยาลัยใน

ปXจจุบันขณะสรรหาและคัดเลือก หรือ ผู#ที่มีสถานะเปDนลูกจ#างมหาวิทยาลัยในปXจจุบันที่เคยเปDนพนักงาน

มหาวิทยาลัยและลาออกจากมหาวิทยาลัยไมQเกิน 2 ปmจนถึงวันป�ดรับสมัคร หรือผู#ที่สำเร็จการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยในประเทศที่ใช#ภาษาอังกฤษเปDนภาษาราชการหรือผู#ที่จบจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย

หลักสูตรนานาชาติ 

5.8. ใบรับรองรับรองสมรรถนะสำหรับผู#ใช#ไอทีหรือดิจิทัล (Digital literacy) 

กรณีที่ผู7สมัครไมLสามารถนำหลักฐานข7อ 5.7 – 5.8 มายื่นได7 มหาวิทยาลัยฯ จะแจ7งให7ผู7สมัครเข7ารับการ

ทดสอบกับทางมหาวิทยาลัยตามวัน เวลาท่ีกำหนด 

 

6. เกณฑPการตัดสินและการประกาศผู7ผLานการคัดเลือก 

6.1. ผู#ผQานการคัดเลือกจะต#องมีคะแนนการทดสอบผQานตามเกณฑ>ท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด และ 

6.2. ได#คะแนนในสQวนของการสัมภาษณ>รายข#อไมQน#อยกวQาร#อยละ 50 และได#คะแนนรวมทั้งหมดไมQต่ำกวQา

ร#อยละ 60  

6.3. ลำดับท่ีได#รับการคัดเลือกกQอน-หลังจะประกาศโดยเรียงลำดับจากผู#ท่ีได#คะแนนสูงสุดกQอน 

 

7. บรรจุและแตLงต้ัง 

7.1. เมื ่อมหาวิทยาลัยฯ ได#ดำเนินการสอบสัมภาษณ>แล#ว มหาวิทยาลัยฯ จะแจ#งผู #ที ่มีคะแนนการสอบ

สัมภาษณ>ผQานให#ไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลบางปะกอก 1 มหาวิทยาลัยฯ จะนำผลการตรวจสุขภาพ

มาใช#สำหรับประกอบการพิจารณาบรรจุและแตQงตั้งบุคคลให#เปDนพนักงานทดลองงานของมหาวิทยาลัยฯ 

ท้ังน้ี คQาใช#จQายในการตรวจสุขภาพ มหาวิทยาลัยฯ จะเปDนผู#ออกคQาใช#จQายให# 

7.2. ผู#ผQานการคัดเลือกต#องมารายงานตัวตามกำหนดการที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนดไว# หากไมQมาตามกำหนด

มหาวิทยาลัยฯ ถือวQาทQานสละสิทธ์ิ 

 

8. กำหนดการสรรหาและคัดเลือก 

กิจกรรม กำหนดวัน เวลา 

การรับสมัคร ต้ังแตQบัดน้ีจนถึงวันท่ี 5 กันยายน 2565 

การสอบข#อเขียน (กรณีท่ีผู#สมัครไมQนำหลักฐานมาย่ืน)  

- ประกาศรายช่ือผู#ท่ีมีสิทธ์ิสอบข#อเขียนทักษะภาษาอังกฤษ ภายในวันท่ี 7 กันยายน 2565 

- การทดสอบข#อเขียนทักษะภาษาอังกฤษ วันท่ี 9 กันยายน 2565 

- ประกาศรายช่ือผู#ท่ีมีสิทธ์ิสอบข#อเขียนทักษะความเข#าใจและใช#

เทคโนโลยีดิจิทัล 

ภายในวันท่ี 12 กันยายน 2565 

- การทดสอบข#อเขียนทักษะความเข#าใจและใช#เทคโนโลยีดิจิทัล วันท่ี 14 กันยายน 2565 

การประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหนQง (สัมภาษณ>)  

- ประกาศรายช่ือผู#ท่ีมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ> ภายในวันท่ี 19 กันยายน 2565 



5 

 

กิจกรรม กำหนดวัน เวลา 

- กำหนดการสอบสัมภาษณ> จะประกาศให#ทราบภายหลัง 

การประกาศผลคัดเลือก จะประกาศให#ทราบภายหลัง 

 ผู#ที่ประสงค>จะสมัครให#ยื่นหลักฐานที่ใช#ในการสมัครผQานทาง https://forms.office.com/r/NE3Gk6e4Uf  และ

ประกาศรายช่ือผู#ท่ีมีสิทธ์ิสอบทาง www.kmutt.ac.th/other-jobs/announcement-of-exam-names/ 

 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  19  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2565 

 

 

 

    (ผศ.ดร.ทวีศักด์ิ  กฤษเจริญ) 

    ผู#ชQวยอธิการบดีฝ�ายบุคคล  ปฏิบัติการแทน 

    อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล#าธนบุรี 
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