สรุปรายละเอียดการประกาศรับสมัครงาน
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี มีควำมประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ำสอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงำน
มหำวิทยำลัย ครั้งที่ 1/2557 ผู้ประสงค์สมัครงำนสำมำรถสมัครด้วยตนเองได้ ตัง้ แต่วนั ที่ 30 มิถุนายน 2557-22 กรกฎาคม 2557
(ยกเว้นวันเสำร์-อำทิตย์) ตั้งแต่เวลำ 08.30-15.00 น. ณ สำนักงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล สำนักงำนอธิกำรบดี ชั้น 5 สำหรับรำยละเอียด
เพิ่มเติมสำมำรถดูได้ที่เว็บไซต์ www.kmutt.ac.th หัวข้อ "กำรรับสมัครงำน" สำหรับสรุปรำยละเอียดตำแหน่งโดยย่อมีตำแหน่งและ
รำยละเอียดดังนี้
ชื่อตำแหน่ง

ลำดับที่

วุฒิที่รับสมัคร

จำนวน

1
2

นำยช่ำงเทคนิค
นำยช่ำงเทคนิค

1
1

ปวส. ทำงด้ำนก่อสร้ำง
ปวส. ทำงด้ำนช่ำงยนต์ ช่ำงกลโรงงำน ช่ำงโลหะ ช่ำงเทคนิคอุตสำหกรรม
ช่ำงไฟฟ้ำ ช่ำงก่อสร้ำง ช่ำงวิทยุและโทรคมนำคม
ปริญญำตรี ทำงด้ำนวิศวกรรมศำสตร์ วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสำรสนเทศ
ปริญญำตรี ทำงด้ำนวิศวกรรมศำสตร์ วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสำรสนเทศ
(มีประสบกำรณ์กำรในกำรทำงำนที่เกีย่ วข้องอย่ำงน้อย 2 ปี)
ปริญญำตรี ทำงด้ำนรัฐศำสตร์ บริหำรธุรกิจ สังคมศำสตร์ ศิลปศำสตร์
อักษรศำสตร์ วิทยำศำสตร์
ปริญญำตรี ทำงด้ำนบริหำรธุรกิจ สำขำกำรบริหำรงำนทั่วไป กำรเงินกำรธนำคำร
ปริญญำตรี ทำงด้ำนบริหำรธุรกิจ วิทยำศำสตร์
ปริญญำตรี ทำงด้ำนศิลปศำสตร์ บริหำรธุรกิจ
(มีประสบกำรณ์ในกำรทำงำนในสถำบันอุดมศึกษำอย่ำงน้อย 2 ปี)
ปริญญำตรี ทำงด้ำนบริหำรธุรกิจ สำขำกำรจัดกำรทั่วไป
(มีประสบกำรณ์ในกำรทำงำนที่เกีย่ วข้องอย่ำงน้อย 2 ปี)
ปริญญำตรี ทำงด้ำนศิลปศำสตร์ สังคมศำสตร์ บริหำรธุรกิจ
(มีประสบกำรณ์กำรทำงำนในสถำบันกำรศึกษำอย่ำงน้อย 5 ปี)
ปริญญำตรี ทำงด้ำนวิศวกรรมศำสตร์ สำขำวิศวกรรมโยธำ ครุศำสตร์โยธำ

3
4

นักคอมพิวเตอร์
นักคอมพิวเตอร์

1
2

5

นักบริหำรงำนทั่วไป

6

6
7
8

นักบริหำรงำนทั่วไป
นักบริหำรงำนทั่วไป
นักบริหำรงำนทั่วไป

2
1
1

9

นักบริหำรงำนทั่วไป

1

10

นักบริหำรงำนทั่วไป

2

11

วิศวกร

1

12

สถำปนิก

1

ปริญญำตรี ทำงด้ำนสถำปัตยกรรมศำสตร์ ครุศำสตร์ วิทยำศำสตร์
สำขำสถำปัตยกรรมหลัก สถำปัตยกรรมภำยใน
(มีประสบกำรณ์ในกำรทำงำนอย่ำงน้อย 3 ปี)

13

นักบริกำรกำรศึกษำ

8

14

นำยช่ำงเทคนิค

1

ปริญญำตรี ทำงด้ำนบริหำรธุรกิจ กฎหมำย เศรษฐศำสตร์ กำรศึกษำ คณิตศำสตร์
สถิติ สังคมวิทยำ รัฐศำสตร์ วิทยำศำสตร์ วิศวกรรมศำสตร์
ปริญญำตรี ทำงด้ำนไฟฟ้ำ ช่ำงโลหะ เทคนิคอุตสำหกรรม ช่ำงยนต์
ช่ำงกลโรงงำน ช่ำงก่อสร้ำง ช่ำงวิทยุ และโทรคมนำคม
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ชื่อตำแหน่ง

ลำดับที่

วุฒิที่รับสมัคร

จำนวน

15

พยำบำล
- ศูนย์บริกำรทำงกำรศึกษำรำชบุรี
- มจธ.บำงขุนเทียน
- มจธ.บำงมด

3

ปริญญำตรี ทำงด้ำนพยำบำล

16
17

นักพัสดุ
นักพัสดุ

2
1

18

นักวิเครำะห์และพัฒนำระบบ

1

19

นักบริหำรกำรเงิน

1

20

นักประชำสัมพันธ์

1

21

นักโสตทัศนูปกรณ์

1

22
23

นักบรรณสำรสนเทศ
นักบริหำรงำนบุคคล

1
1

24
25

นักบริหำรกำรเงิน
นักวิทยำศำสตร์

1
1

26

นักบริกำรกำรศึกษำ

2

27
28

นักบรรณสำรสนเทศ
นักบริหำรจัดกำรเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ

2
1

29

นักบริหำรจัดกำรเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ

1

30

อำจำรย์มธั ยม (ชีววิทยำ)

1

ปริญญำตรี ทำงด้ำนสังคมศำสตร์ บริหำรธุรกิจ รัฐศำสตร์
ปริญญำตรี ทำงด้ำนบริหำรธุรกิจ
(มีประสบกำรณ์ในกำรทำงำนที่เกีย่ วข้องอย่ำงน้อย 2 ปี)
ปริญญำตรี ทำงด้ำนบริหำรธุรกิจ
(มีประสบกำรณ์ในกำรทำงำนที่เกีย่ วข้องอย่ำงน้อย 2 ปี)
ปริญญำตรี ทำงด้ำนบริหำรธุรกิจ กำรบัญชี กำรเงินและกำรธนำคำร
(เรียนกำรจัดกำรด้ำนบัญชีไม่นอ้ ยกว่ำ 15 หน่วยกิต)
ปริญญำตรี ทำงด้ำนนิเทศศำสตร์ วำรสำรศำสตร์ ศิลปศำสตร์ สังคมศำสตร์
อักษรศำสตร์ วิทยำศำสตร์ บริหำรธุรกิจ กำรตลำด สำขำสือ่ สำรมวลชน
ปริญญำตรี ทำงด้ำนโสตทัศนศึกษำ เทคโนโลยีกำรศึกษำ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทำงกำรศึกษำ
ปริญญำตรี ทำงด้ำนบรรณำรักษศำสตร์ อักษรศำสตร์ สำรสนเทศศำสตร์
ปริญญำตรี ทำงด้ำนบริหำรธุรกิจ พำณิชศำสตร์ ศิลปศำสตร์ รัฐศำสตร์ มนุษยศำสตร์
สังคมศำสตร์ เศรษฐศำสตร์ วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีสำรสนเทศ
ปริญญำโท ทำงด้ำนบริหำรธุรกิจ กำรบัญชี กำรเงินและกำรธนำคำร
ปริญญำโท ทำงด้ำนวิศวกรรมศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สำขำเทคโนโลยีวัสดุ
วัสดุศำสตร์
ปริญญำโท ทำงด้ำนบริหำรธุรกิจ กฎหมำย เศรษฐศำสตร์ กำรศึกษำ คณิตศำสตร์
สถิติ สังคมวิทยำ รัฐศำสตร์ วิทยำศำสตร์ วิศวกรรมศำสตร์
ปริญญำโท ทำงด้ำนบรรณำรักษศำสตร์ อักษรศำสตร์ สำรสนเทศศำสตร์
ปริญญำโท ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ วิศวกรรมศำสตร์ เศรษฐศำสตร์ บริหำรธุรกิจ
ครุศำสตร์อตุ สำหกรรมและเทคโนโลยี
ปริญญำโท ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ วิศวกรรมศำสตร์
(มีประสบกำรณ์ในกำรทำงำนอย่ำงน้อย 1 ปี)
ปริญญำโท ทำงด้ำนครุศำสตร์ วิทยำศำสตร์ (ต้องสำเร็จกำรศึกษำระดับ ป.ตรี
สำขำชีววิทยำ สัตวศำสตร์ เกษตรศำสตร์ สัตวแพทยศำสตร์)

31

อำจำรย์มธั ยม (เคมี)

1

32

นักวิเครำะห์และพัฒนำระบบ

2

33

นักประชำสัมพันธ์ (กำรตลำด)

1

34

นักบริหำรงำนบุคคล

1

35

วิศวกร

1

ปริญญำโท ทำงด้ำนครุศำสตร์ วิทยำศำสตร์ (ต้องสำเร็จกำรศึกษำระดับ ป.ตรี
สำขำวิทยำศำสตร์เคมี วิศวกรรมเคมี)
ปริญญำโท ทำงด้ำนบริหำรธุรกิจ ที่เกีย่ วข้องกับเทคโนโลยีสำรสนเทศ
(มีประสบกำรณ์ในกำรทำงำนที่เกีย่ วข้องอย่ำงน้อย 2 ปี
ปริญญำโท ทำงด้ำนนิเทศศำสตร์ วำรสำรศำสตร์ ศิลปศำสตร์ สังคมศำสตร์
อักษรศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สำขำสือ่ สำรมวลชน บริหำรธรุกจิ ทำงกำรตลำด
ปริญญำโท ทำงด้ำนบริหำรธุรกิจ พำณิชศำสตร์ ศิลปศำสตร์ รัฐศำสตร์ มนุษยศำสตร์
สังคมศำสตร์ เศรษฐศำสตร์ วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีสำรสนเทศ
ปริญญำโท ทำงด้ำนสำขำวิศวกรรมไฟฟ้ำ
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