








ล ำดับที่ ชื่อต ำแหน่ง จ ำนวน วุฒิที่รับสมัคร
1 นำยช่ำงเทคนคิ 1 ปวส. ทำงด้ำนกอ่สร้ำง

2 นำยช่ำงเทคนคิ 1 ปวส. ทำงด้ำนช่ำงยนต์  ช่ำงกลโรงงำน ช่ำงโลหะ  ช่ำงเทคนคิอตุสำหกรรม   

ช่ำงไฟฟ้ำ ช่ำงกอ่สร้ำง ช่ำงวิทยุและโทรคมนำคม

3 นกัคอมพิวเตอร์ 1 ปริญญำตรี  ทำงด้ำนวิศวกรรมศำสตร์ วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสำรสนเทศ

4 นกัคอมพิวเตอร์ 2 ปริญญำตรี  ทำงด้ำนวิศวกรรมศำสตร์ วิทยำกำรคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

(มปีระสบกำรณ์กำรในกำรท ำงำนที่เกีย่วข้องอย่ำงนอ้ย 2 ป)ี

5 นกับริหำรงำนทั่วไป 6 ปริญญำตรี  ทำงด้ำนรัฐศำสตร์ บริหำรธุรกจิ สังคมศำสตร์  ศิลปศำสตร์   

อกัษรศำสตร์  วิทยำศำสตร์

6 นกับริหำรงำนทั่วไป 2 ปริญญำตรี  ทำงด้ำนบริหำรธุรกจิ  สำขำกำรบริหำรงำนทั่วไป กำรเงินกำรธนำคำร

7 นกับริหำรงำนทั่วไป 1 ปริญญำตรี  ทำงด้ำนบริหำรธุรกจิ วิทยำศำสตร์

8 นกับริหำรงำนทั่วไป 1 ปริญญำตรี  ทำงด้ำนศิลปศำสตร์ บริหำรธุรกจิ 

(มปีระสบกำรณ์ในกำรท ำงำนในสถำบนัอดุมศึกษำอย่ำงนอ้ย 2 ป)ี

9 นกับริหำรงำนทั่วไป 1 ปริญญำตรี  ทำงด้ำนบริหำรธุรกจิ  สำขำกำรจัดกำรทั่วไป

(มปีระสบกำรณ์ในกำรท ำงำนที่เกีย่วข้องอย่ำงนอ้ย 2 ป)ี

10 นกับริหำรงำนทั่วไป 2 ปริญญำตรี  ทำงด้ำนศิลปศำสตร์  สังคมศำสตร์ บริหำรธุรกจิ  

(มปีระสบกำรณ์กำรท ำงำนในสถำบนักำรศึกษำอย่ำงนอ้ย 5  ป)ี

11 วิศวกร 1 ปริญญำตรี   ทำงด้ำนวิศวกรรมศำสตร์ สำขำวิศวกรรมโยธำ ครุศำสตร์โยธำ

12 สถำปนกิ 1 ปริญญำตรี  ทำงด้ำนสถำปตัยกรรมศำสตร์ ครุศำสตร์ วิทยำศำสตร์ 

สำขำสถำปตัยกรรมหลัก สถำปตัยกรรมภำยใน 

(มปีระสบกำรณ์ในกำรท ำงำนอย่ำงนอ้ย 3 ป)ี

13 นกับริกำรกำรศึกษำ 8 ปริญญำตรี  ทำงด้ำนบริหำรธุรกจิ  กฎหมำย เศรษฐศำสตร์ กำรศึกษำ คณิตศำสตร์ 

สถิติ  สังคมวิทยำ รัฐศำสตร์  วิทยำศำสตร์ วิศวกรรมศำสตร์

14 นำยช่ำงเทคนคิ 1 ปริญญำตรี  ทำงด้ำนไฟฟ้ำ ช่ำงโลหะ เทคนคิอตุสำหกรรม  ช่ำงยนต์ 

ช่ำงกลโรงงำน  ช่ำงกอ่สร้ำง ช่ำงวิทยุ  และโทรคมนำคม

                      มหำวิทยำลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้ำธนบุรี  มีควำมประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเขำ้สอบแขง่ขนับรรจเุป็นพนักงำน

มหำวิทยำลัย คร้ังที่  1/2557  ผู้ประสงค์สมัครงำนสำมำรถสมัครด้วยตนเองได้  ตัง้แต่วนัที่  30  มิถุนายน  2557-22  กรกฎาคม 2557 

(ยกเว้นวันเสำร์-อำทิตย)์  ต้ังแต่เวลำ  08.30-15.00 น. ณ ส ำนักงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล  ส ำนักงำนอธิกำรบดี ชั้น 5  ส ำหรับรำยละเอยีด

เพิ่มเติมสำมำรถดูได้ที่เว็บไซต์ www.kmutt.ac.th  หัวขอ้  "กำรรับสมัครงำน"  ส ำหรับสรุปรำยละเอยีดต ำแหน่งโดยยอ่มีต ำแหน่งและ

รำยละเอยีดดังนี้

สรปุรายละเอียดการประกาศรบัสมัครงาน
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ล ำดับที่ ชื่อต ำแหน่ง จ ำนวน วุฒิที่รับสมัคร
15 พยำบำล 

 - ศูนย์บริกำรทำงกำรศึกษำรำชบรีุ

 - มจธ.บำงขุนเทียน

 - มจธ.บำงมด

3 ปริญญำตรี ทำงด้ำนพยำบำล

16 นกัพัสดุ 2 ปริญญำตรี  ทำงด้ำนสังคมศำสตร์  บริหำรธุรกจิ รัฐศำสตร์

17 นกัพัสดุ 1 ปริญญำตรี  ทำงด้ำนบริหำรธุรกจิ 

(มปีระสบกำรณ์ในกำรท ำงำนที่เกีย่วข้องอย่ำงนอ้ย 2  ป)ี

18 นกัวิเครำะหแ์ละพัฒนำระบบ 1 ปริญญำตรี  ทำงด้ำนบริหำรธุรกจิ

(มปีระสบกำรณ์ในกำรท ำงำนที่เกีย่วข้องอย่ำงนอ้ย 2 ป)ี

19 นกับริหำรกำรเงิน 1 ปริญญำตรี  ทำงด้ำนบริหำรธุรกจิ  กำรบญัชี กำรเงินและกำรธนำคำร  

(เรียนกำรจัดกำรด้ำนบญัชีไมน่อ้ยกว่ำ 15 หนว่ยกติ)

20 นกัประชำสัมพันธ์ 1 ปริญญำตรี  ทำงด้ำนนเิทศศำสตร์ วำรสำรศำสตร์ ศิลปศำสตร์ สังคมศำสตร์ 

อกัษรศำสตร์  วิทยำศำสตร์ บริหำรธุรกจิ กำรตลำด สำขำส่ือสำรมวลชน

21 นกัโสตทัศนปูกรณ์ 1 ปริญญำตรี  ทำงด้ำนโสตทัศนศึกษำ  เทคโนโลยีกำรศึกษำ  เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ทำงกำรศึกษำ

22 นกับรรณสำรสนเทศ 1 ปริญญำตรี  ทำงด้ำนบรรณำรักษศำสตร์  อกัษรศำสตร์   สำรสนเทศศำสตร์

23 นกับริหำรงำนบคุคล 1 ปริญญำตรี  ทำงด้ำนบริหำรธุรกจิ  พำณิชศำสตร์ ศิลปศำสตร์  รัฐศำสตร์ มนษุยศำสตร์

  สังคมศำสตร์ เศรษฐศำสตร์  วิทยำศำสตร์  เทคโนโลยีสำรสนเทศ

24 นกับริหำรกำรเงิน 1 ปริญญำโท  ทำงด้ำนบริหำรธุรกจิ กำรบญัชี กำรเงินและกำรธนำคำร

25 นกัวิทยำศำสตร์ 1 ปริญญำโท  ทำงด้ำนวิศวกรรมศำสตร์  วิทยำศำสตร์ สำขำเทคโนโลยีวัสดุ  

วัสดุศำสตร์

26 นกับริกำรกำรศึกษำ 2 ปริญญำโท  ทำงด้ำนบริหำรธุรกจิ  กฎหมำย เศรษฐศำสตร์  กำรศึกษำ คณิตศำสตร์  

สถิติ สังคมวิทยำ รัฐศำสตร์ วิทยำศำสตร์  วิศวกรรมศำสตร์

27 นกับรรณสำรสนเทศ 2 ปริญญำโท  ทำงด้ำนบรรณำรักษศำสตร์  อกัษรศำสตร์   สำรสนเทศศำสตร์

28 นกับริหำรจัดกำรเทคโนโลยีเชิงธุรกจิ 1 ปริญญำโท  ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์  วิศวกรรมศำสตร์  เศรษฐศำสตร์ บริหำรธุรกจิ 

ครุศำสตร์อตุสำหกรรมและเทคโนโลยี

29 นกับริหำรจัดกำรเทคโนโลยีเชิงธุรกจิ 1 ปริญญำโท  ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์  วิศวกรรมศำสตร์  

(มปีระสบกำรณ์ในกำรท ำงำนอย่ำงนอ้ย 1 ป)ี

30 อำจำรย์มธัยม (ชีววิทยำ) 1 ปริญญำโท  ทำงด้ำนครุศำสตร์   วิทยำศำสตร์  (ต้องส ำเร็จกำรศึกษำระดับ ป.ตรี  

สำขำชีววิทยำ สัตวศำสตร์ เกษตรศำสตร์ สัตวแพทยศำสตร์)

31 อำจำรย์มธัยม (เคมี) 1 ปริญญำโท  ทำงด้ำนครุศำสตร์   วิทยำศำสตร์  (ต้องส ำเร็จกำรศึกษำระดับ ป.ตรี  

สำขำวิทยำศำสตร์เคม ีวิศวกรรมเคม)ี

32 นกัวิเครำะหแ์ละพัฒนำระบบ 2 ปริญญำโท  ทำงด้ำนบริหำรธุรกจิ ที่เกีย่วข้องกบัเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

(มปีระสบกำรณ์ในกำรท ำงำนที่เกีย่วข้องอย่ำงนอ้ย 2  ปี

33 นกัประชำสัมพันธ์ (กำรตลำด) 1 ปริญญำโท  ทำงด้ำนนเิทศศำสตร์ วำรสำรศำสตร์  ศิลปศำสตร์  สังคมศำสตร์ 

อกัษรศำสตร์ วิทยำศำสตร์  สำขำส่ือสำรมวลชน  บริหำรธรุกจิทำงกำรตลำด

34 นกับริหำรงำนบคุคล 1 ปริญญำโท  ทำงด้ำนบริหำรธุรกจิ พำณิชศำสตร์ ศิลปศำสตร์  รัฐศำสตร์ มนษุยศำสตร์ 

 สังคมศำสตร์ เศรษฐศำสตร์  วิทยำศำสตร์  เทคโนโลยีสำรสนเทศ

35 วิศวกร 1 ปริญญำโท  ทำงด้ำนสำขำวิศวกรรมไฟฟ้ำ
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