
รับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเข1าเป4นลูกจ1าง  
สังกัดโครงการวิศวกรรมและการบริหารการกAอสร1าง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตรH มจธ. 

ตำแหนAง ผู1จัดการโครงการ จำนวน 1 อัตรา 
 

คุณสมบัติท่ัวไป 
1. สัญชาติไทย อายุ 20 ป3ข้ึนไปแต9ไม9เกิน 40 ป3บริบูรณB นับถึงวันท่ีสมัคร 

2. มีสุขภาพแข็งแรงไม9เปLนโรคตNองหNาม 8 โรค ดังน้ี 

- วัณโรคในระยะแพร9กระจายเช้ือ 

- โรคเทNาชNางในระยะท่ีปรากฏอาการเปLนท่ีรังเกียจแก9สังคม 

- โรคติดยาเสพติดใหNโทษ 

- โรคพิษสุราเร้ือรัง 

- ไตวายเร้ือรัง 

- สมองเส่ือม 

- โรคทางจิตเวช ในระยะท่ีปรากฏอาการเด9นชัด หรือรุนแรง และเปLนอุปสรรคต9อการปฏิบัติหนNาท่ี 

- โรคติดต9อรNายแรง หรือโรคเรื้อรัง ท่ีปรากฏอาการเด9นชัดหรือรุนแรง และเปLนอุปสรรคต9อการปฏิบัติ

หนNาท่ี 

3. มีความรับผิดชอบในหนNาท่ี ขยัน ตรงต9อเวลา และซ่ือสัตยB 

4. ไม9เปLนผูNบกพร9องในศีลธรรมอันดี ไม9เปLนผูNมีหน้ีสินลNนพNนตัว 

5. ไม9เปLนผูNเคยถูกลงโทษถึงขั้นตNองใหNออก หรือไล9ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน9วยงานอื่นของรัฐ/ 

เอกชน หรือสถาบันอ่ืน 

6. ไม9เปLนผูNเคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหNจำคุก เวNนแต9ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันไดN

กระทำโดยประมาท 

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหนAง 
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท หรือเทียบเท9า 

2. มีทักษะดNานการบริหารจัดการ วางแผนงาน การส่ือสารและการประสานงาน 

3. มีมนุษยสัมพันธBดี มีความรับผิดชอบ บุคลิกภาพดี ละเอียดรอบคอบ ขยันอดทน  

4. มีทักษะการใชNงานคอมพิวเตอรBปฏิบัติงาน โปรแกรม Microsoft Office ไดNดี และโปรแกรมอ่ืนๆท่ี

เก่ียวขNอง 

5. สามารถทำงานภายใตNสภาวะความกดดัน ภารกิจเร9งด9วน และทำงานร9วมกับผูNอ่ืนไดNอย9างมีประสิทธิภาพ 

6. หากมีประสบการณBในการทำงานจะไดNรับการพิจารณาเปLนพิเศษ 



หน1าท่ีและความรับผิดชอบท่ีต1องปฏิบัติ 

1. สาระสำคัญหลักของงานท่ีรับผิดชอบ   
ลักษณะงานบังคับบัญชาเปLนหัวหนNางาน โดยบริหาร วางแผน กำกับ ควบคุม ดูแล พัฒนา และตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานของผูNใตNบังคับบัญชาและปฏิบัติหนNาท่ีอ่ืนตามท่ีไดNรับมอบหมาย 

2. หน1าท่ีความรับผิดชอบท่ีต1องปฏิบัติ  
2.1 ดNานการเงิน     

- จัดทำงบประมาณรายรัย-รายจ9าย ของโครงการฯ 

- จัดทำใบขออนุมัติจัดซ้ือ/จNางท่ีเก่ียวขNอง 

2.2 ดNานธุรการ   

- กำกับและบริหารงานในโครงการฯ ท่ีรับผิดชอบใหNเปLนไปตามระเบียบ ขNอบังคับ ของ

มหาวิทยาลัยดNวยความถูกตNองและเรียบรNอย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

- ใหNคำแนะนำปรึกษา ปรับปรุง เสนอแนวทางในการดำเนินงาน และแกNไขบัญหาในการปฏิบัติ

ของผูNใตNบังคับบัญชา 

- กำหนดและมอบหมายงาน ติดต9อ ประสานงาน ติดตาม ประเมินผล และตัดสินใจเพ่ือใหNการ

ดำเนินงานของโครงการฯเปLนไปอย9างมีประสิทธิภาพ 

- ดำเนินการแกNไขขNอบกพร9องและปqญหาเบ้ืองตNนในการดำเนินงานท่ีรับผิดชอบ และรายงานการ

แกNไขและผลใหNผูNบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว 

- ควบคุมดูแลเว็บไซตB และงานประชาสัมพันธBของโครงการฯ 

2.3 ดNานนักศึกษา  

- รับผิดชอบกิจกรรมนักศึกษาของโครงการฯ  

- ดูแลและควบคุมการดำเนินงานของโครงการฯ เช9น การรับสมัครเขNาศึกษา การสอบสัมภาษณB

นักศึกษา การจัดสอบระหว9างศึกษาและเพ่ือจบการศึกษา       

2.4 หลักสูตร 

- เตรียมขNอมูล/จัดทำเอกสารท่ีเก่ียวขNองกับหลักสูตรฯ ตามหลักเกณฑBมาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา  

- ติดตาม ควบคุม กำกับ ดูแล หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและการ

บริหารการก9อสรNางใหNเปLนไปเกณฑBมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา      

2.5 งานอ่ืนๆท่ีไดNรับมอบหมาย  

  



หลักฐานการสมัคร 
1. ใบสมัครประเภทลูกจNางมหาวิทยาลัย พรNอมติดรูปถ9ายสีหนNาตรงขนาด 1.5 น้ิว ถ9ายไม9เกิน 6 เดือน 

จำนวน 1 รูป 

2. สำเนาบัตรประชาชน 

3. สำเนาทะเบียนบNาน 

4. สำเนาใบแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณB จำนวน 1 ฉบับ 

5. สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา หรือ สำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ 

6. สำเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช9น หนังสือรับรองการผ9านงาน สำเนาใบเปล่ียนช่ือ – สกุล (ถNามี) 

7. ใบรับรองแพทยB 

8. ผูNสมัครจะตNองรับรองสำเนาถูกตNองเอกสารฉบับสำเนาทุกฉบับ 

 
วิธีการสมัคร 
ส9งไฟลBสแกนใบสมัครพรNอมเอกสารหลักฐานการสมัครมายังอีเมล : jittaret.dam@mail.kmutt.ac.th โดย

ระบุหัวขNอเร่ือง “สมัครงานโครงการ CM ตำแหน9งผูNจัดการโครงการ” 

 
กำหนดการรับสมัคร 
รับสมัครตั้งแต9บัดนี้ จนถึงวันศุกรBที่  19 สิงหาคม 2565  โครงการฯ จะแจNงผลและติดต9อกลับเพื่อเรียกสอบ

สัมภาษณBเปLนรายบุคคลภายในวันอังคารท่ี 23 สิงหาคม 2565 ขNอมูลเพ่ิมเติม 095-5416265 (คุณจิตเรศ)  
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Ä�¤´�¦¨¼��oµ���́��́£µ�ª·�µª·«ª�¦¦¤Ã¥�µ���³ª·«ª�¦¦¤«µ�¦r
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�¦³ª´�·�µ¦«¹�¬µ (Ä®oÁ¦¸¥�¨Îµ�´��µ�ª»�·¼�Å�ª»�·�ÉÎµ) 
 

¦³�́��µ¦«¹�¬µ �ºÉ°ª»�·�µ¦«¹�¬µ µ�µ/ª·�µÁ°��̧É
�� 

�µ�´��µ¦«¹�¬µ�¸É�� ��Á¤ºÉ°  
¡.«. 

Á�¦�
Á�¨¸É¥ 

……………….. …………………... ………………… …………………………………… …………… ……….. 
……………….. …………………... ………………… …………………………………… …………… ……….. 
……………….. …………………... ………………… …………………………………… …………… ……….. 
……………….. …………………... ………………… …………………………………… …………… ……….. 
……………….. …………………... ………………… …………………………………… …………… ……….. 
……………….. …………………... ………………… …………………………………… …………… ……….. 
……………….. …………………... ………………… …………………………………… …………… ……….. 

 
 

�µ¦°�¦¤  �¼�µ�   f��µ�  
 

�e  ¡.«. �ºÉ°®¨´�¼�¦ �ºÉ°�µ�́�Â¨³�¸É°¥¼n ¦³¥³Áª¨µ 
    
    
    
    
    
    

 
�µ�°�·Á¦�Â¨³�·��¦¦¤¡·Á«¬ 
 
�µ�°�·Á¦�Â¨³�·��¦¦¤

¡·Á«¬ 
�¸¯µ �µ¦Á�}�¤µ�·�¤µ�¤®¦º°Ã¤¦ �ÎµÂ®�n�®�oµ�¸É 

     ¤´¥Á�}���́Á¦¸¥� ………………... ……………………………………………….. ……………………... 
     °¥¼nª·�¥µ¨´¥ ………………... ……………………………………………….. ……………………... 
     °¥¼n¤®µª·�¥µ¨´¥ ………………... ……………………………………………….. ……………………... 
     �{��»�´� ………………... ……………………………………………….. ……………………... 

 
�ªµ¤¦¼o  �ªµ¤µ¤µ¦�  ®¦º°�ªµ¤�Îµ�µ�¡·Á«¬ 

 ………………………………………………………………………………………………………………………
……….……………………………….……………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………
……….……………………………………………………………………………………………………………… 
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�¦³ª´�·�µ¦�Îµ�µ� 

¦³¥³Áª¨µ�µ¦�Îµ�µ� �ºÉ°�µ��̧É�Îµ�µ�Â¨³�¸É°¥¼n �ÎµÂ®�n�®�oµ�¸É Á�·�Á�º°��¦´Ê�»��oµ¥ µÁ®�»�¸É°°� 

�µ� �¹� 
………… …………. …………………………… ……………… ……………… … ……………… 
………… …………. …………………………… ……………… ……………… … ……………… 
………… …………. …………………………… ……………… ……………… … ……………… 
………… …………. …………………………… ……………… ……………… … ……………… 
………… …………. …………………………… ……………… ……………… … ……………… 
………… …………. …………………………… ……………… ……………… … ……………… 

�nµ�Á�¥¤´�¦Á�oµ¦nª¤�Îµ�µ�Ä�¤®µª·�¥µ¨´¥Á��Ã�Ã¨¥¸¡¦³�°¤Á�¨oµ���»¦ ̧ ®¦º°Å¤n 
Å¤nÁ�¥ 

   Á�¥ 

�oµÁ�¥¤´�¦�¦´Ê��¸ÊÁ�}��¦´Ê��¸É……………..…Â¨³Á�¥¤´�¦Ä��ÎµÂ®�n�Â¨³®�nª¥�µ�Ä� 
�ÎµÂ®�n�…………………………..………………..…®�nª¥�µ�………………………………..….……. 
�ÎµÂ®�n�…………………………..…………………..®�nª¥�µ�………………………….………...…… 
�ÎµÂ®�n�…………………………..………………..…®�nª¥�µ�………………………….……...……… 
�ÎµÂ®�n�…………………………..……………………..®�nª¥�µ�………………………….………...… 

�oµ�nµ�Å�o¦´��µ¦�´�Á º̈°�Á�oµ¤µ�Îµ�µ�Ä�¤®µ¨´¥Á��Ã�Ã¨¥¸¡¦³�°¤Á�¨oµ���»¦ ̧ �ªµ¤¡¦o°¤Ä��µ¦�Îµ�µ� 
¡¦o°¤�¸É�³¤µ�¦¦�»Á�}�¨¼��oµ��°�¤®µª·�¥µ΅¥Å�o�´�� ̧
¤¸�o°�¼�¡´��o°��Îµ�µ��¸ÉÁ�·¤���¹�ª́��¸É……………Á�º°�……..………....¡.«………………... 
°ºÉ�Ç  (Ã�¦�¦³�»)…………………………………………………………….…………………… 

�nµ��¦µ��nµª�µ¦¦´�¤´�¦�µ��µ�Â®¨n�Ä� 
�¦³�µ«�°�¤®µª·�¥µ¨´¥² www.kmutt.ac.th 
®�´�º°¡·¤¡r  (Ã�¦�¦³�»)………… Internet (Ã�¦�¦³�»)……….................. 
Á¡ºÉ°�Â�³�Îµ °ºÉ�Ç  (Ã�¦�¦³�»)……………………… 
�»�¨µ�¦Ä�¤®µª·�¥µ¨´¥² 
�»�¨µ�¦£µ¥�°�¤®µª·�¥µ¨´¥²  (Ã�¦�¦³�»)………………………………………………...... 

“�µ¦�¨°¤Â�¨�Á°�µ¦ Á�}��ªµ¤�·��µ¤��®¤µ¥” 
      �°¦´�¦°�ªnµ�o°�ªµ¤�oµ��o�Á�}��ªµ¤�¦·��»��¦³�µ¦ 

   ¨��ºÉ°……………………………...........……….�¼o¤́�¦ 
         (………………………………….………...) 
   ª́��¸É¥ºÉ�Ä�¤´�¦…………………...……………... 
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�Îµ�̧ÊÂ��Â¨³�µ¦�¦ª�°�Á°�µ¦�µ¦¤�́¦

1.Ä®o�¦°��o°�ªµ¤¨�Ä��n°��»��o° �o°Ä��¸ÉÅ¤n¤¸�o°�ªµ¤�̧É�³Á�·¤ Ä®o�ÎµÁ�¦ºÉ°�®¤µ¥ – Ä��n°�ªnµ��́�� n̈µª�oª¥
2.Ä®o�¦°��o°�ªµ¤�̧É�´�Á�� �¼��o°� Â¨³Á�}��¦·�
3.¡¦o°¤Ä�¤́�¦�¸Ê Å�on�®¨´��µ��n°Å��̧Ê¤µ�oª¥ (Ä®o�ÎµÁ�¦ºÉ°�®¤µ¥�¼�®�oµ®¤µ¥Á¨��oµ�¨nµ��̧Ê

1.�ªµ¤Á®È��°�Á�oµ®�oµ�¸É�¼o¦´�¤́�¦
¦´�¤´�¦ 
Å¤n¦´�¤´�¦  

Á�ºÉ°��µ�…………………………………………………………………………………………….. 
¦´�¤´�¦Ã�¥¤Á̧�ºÉ°�Å�  (ª»�·�µ¦«¹�¬µ¥´�Å¤nÅ�o¦³�»ª́��¸É���µ¦«¹�¬µ �oµÅ¤nÅ�o�ÎµÄ�ª»�·�¸É¤�¼¦�r  

        Ä®o¤µÄ®oÁ�oµ®�oµ�¸É�n°�ª́��d�¦´�¤´�¦  �³�¦³�µ«¦µ¥�ºÉ°Á�}��¼oÅ¤n¤̧·��·°�) 

�� Ä�¤�́¦�¦³Á£�¨¼��oµ�¤®µª·�¥µ¨¥́�¡¦o°¤�·�¦¼��nµ¥®̧�oµ�¦���µ�������·Êª��Îµ�ª����¦¼�

�� ÎµÁ�µ��́¦�¦³�µ��

�� ÎµÁ�µ�³Á�¥̧��oµ�

�� ÎµÁ�µÄ�Â���¨�µ¦«¹�¬µ���́¤�¼¦�r��Îµ�ª�������́

�� ÎµÁ�µ®¨�́�µ�Â��ª»�·�µ¦«¹�¬µ�®¦º°�ÎµÁ�µ®��́º°¦�́¦°��»�ª»�·

�� ÎµÁ�µ®¨�́�µ�°ºÉ��Ç�Á�n��®��́º°¦�́¦°��µ¦�nµ��µ��ÎµÁ�µÄ�Á�¨¸É¥��ºÉ°�y��»¨���oµ¤�̧

�� Ä�¦�́¦°�Â¡�¥r

�� �¼o¤�́¦�³�o°��o°�¦�́¦°�ÎµÁ�µ�¼��o°�Á°�µ¦���́ÎµÁ�µ�»����́
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