
 

 
 

 
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
     

 ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
สังกัด ส านักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗ แห่ ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็น
ลูกจ้างชั่วคราว ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 ๑. ชื่อต ำแหน่ง คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง   
     ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา จ านวน ๑ อัตรา 

 ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
     ๒.๑ สัญชาติไทย 
     ๒.๒ เพศชาย/หญิง 
     ๒.๓ อายุ  ๒๐ – ๔๐ ปี 
     ๒.๔ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
     ๒.๕ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้ ไร้ความสามารถหรือ       
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดในกฏหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
 ๓. วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร 
     ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัครได้ที่กองบริหารงานบุคคลหรือ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครทาง https://eng.rmutk.ac.th/ และ https://me-qr.com/tmgARK หรือ
ขอรับใบสมัครได้ที่ส านักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส านักงานคณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น ๒ อาคาร ๔๘ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๕-๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ภาคเช้า
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ 
 ๔. เอกสำรและหลักฐำนที่จะต้องน ำมำยื่นในวันรับสมัคร  
     ๔.๑ ส าเนาหลักฐานส าเร็จการศึกษาและส าเนา Transcript จ านวน ๑ ชุด (พร้อมตัวจริง) 
     ๔.๒ ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ชุด 
     ๔.๓ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน ๑ ชุด 
     ๔.๔ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาสีด า  ขนาด ๑ นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่
เกิน ๖ เดือน จ านวน ๑ รูป 
 
 

https://eng.rmutk.ac.th/%20และ


- ๒ - 
     ๔.๕ ใบรับรองแพทย์  (รับแบบฟอร์มที่ส านักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือ 

Download แบบฟอร์มได้ที่ https://eng.rmutk.ac.th/ หรือ https://me-qr.com/tmgARK   
     ๔.๖ ส าเนาหลักฐานอ่ืนๆ เช่น ทะเบียนสมรส หนังสือส าเนาการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล 

(ถ้ามี) จ านวน ๑ ฉบบั  
     ๔.๗ หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วโดยใช้หนังสือส าคัญ (แบบ สด.๙) 

หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารโดยใช้ใบส าคัญ (แบบ สด.๘) หรือใบรับรองผลการตรวจเลือกทหาร
กองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ (แบบ สด.๔๓) เท่านั้น จ านวน ๑ ฉบับ 

 ๕. ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือก 
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในวันพฤหัสบดีที่  ๒๓  มิถุนายน ๒๕๖๕ 

ทาง https://eng.rmutk.ac.th/ หรือ บอร์ดชั้น ๑ อาคาร ๔๘ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
 ๖. ก ำหนดวัน เวลำ วิธีกำรคัดเลือกและสถำนที่คัดเลือก 
     สอบคัดเลือกวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยสอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติตั้งแต่เวลา 
๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมพาย-โอห์ม ชั้น ๒ อาคาร ๔๘ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  
  ๗.  ประกำศรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก 
      วันจันทร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕    
  ๘.  รำยงำนตัวปฏิบัติรำชกำร 
   วันพุธที่ ๒๙  มิถุนายน ๒๕๖๕  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 

  ๘.  เริ่มปฏิบัติรำชกำร 
   วันศุกร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
 
              ประกาศ ณ วันที่  ๑๕  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชวาลย์   สุขมั่น) 
 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  
 
 
 
 
 
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร 

 

https://eng.rmutk.ac.th/%20หรือ
https://eng.rmutk.ac.th/%20หรือ


รำยละเอียดเกี่ยวกับต ำแหน่ง  คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
หลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้ำงเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว 

สังกัดคณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ 
------------------------------------------ 

 
ต ำแหน่งที ่        เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   จ านวน ๑ อัตรา 
หน่วยงำนที่บรรจุ         คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
อัตรำค่ำจ้ำง                ๑๕,๐๐๐ บาท  
คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง   ปริญญาตรีทุกสาขา   
เงื่อนไขเกี่ยวกับต ำแหน่ง   
                    ๑. มีความรู้ ความสามารถอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  ๒. มีความรู้ ความเข้าใจบทบาทและภารกิจของมหาวิทยาลัย 
  ๓. มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาไทยได้อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที ่
  ๔. มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของต าแหน่ง 
  ๕. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร ประสานงาน และท างานเป็นทีม 
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
                    ๑. ปฏิบัติงานด้านการเงินและงบประมาณ ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างการเบิกจ่ายงบประมาณ
ของหน่วยงาน 
  ๒. ควบคุมดูแล เก็บรักษาและจัดท าทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ของหน่วยงาน 
  ๓. ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ และงานธุรการของหน่วยงาน 
  ๔. ปฏิบัติงานด้านวิชาการ เช่น การรวบรวมและติดตามงานด้านวิชาการ เอกสารการ
เบิกจ่ายของนักวิจัยและงานบริการวิชาการให้กับนักศึกษา 
  ๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก ำหนดวัน  เวลำ  วิธีกำรคัดเลือกและสถำนที่คัดเลือก 
 

วันคัดเลือก วิธีกำรคัดเลือก/คะแนน เวลำ สถำนที่คัดเลือก 
  ๒๔ มิ.ย. ๖๕ สอบภำคควำมรู้ ควำมสำมำรถเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 

สอบปฏิบัติ    (๑๐๐ คะแนน) 
 

 
สอบปฏิบัติ 
- การใช้งานคอมพิวเตอร์ขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
สอบภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน) 
- ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งโดยวิธีการสัมภาษณ์ 
ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งในด้านต่างๆ เช่น 
ทางการงานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่  
มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอ่ืนได้ดี 
มีความรับผิดชอบ มีความอดทน เสียสละ มีปฏิภาณไหวพริบ 
มีบุคลิกภาพและท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ เป็นต้น 
 
 

09.00-12.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑๓.๐๐–๑๔.๐๐น.  

 
ห้องประชุม 
พาย-โอห์ม 

ส านักงานคณบดีฯ 
 
 
 
 
 
 
 

ห้องประชุม 
พาย-โอห์ม 

ส านักงานคณบดีฯ 
 

 
  
 
 
 


