ประกาศ
กองกลาง สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ประจาปีงบประมาณ 2557
ด้วยกองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประสงค์จะดาเนินการรับสมัคร
คัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ประจาปีงบประมาณ 2557 ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายยานพาหนะ
กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดังนี้
1. พนักงานขับรถยนต์
จานวน 18 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 8,300 บาท
2. ลูกมือช่างยนต์
จานวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 8,300 บาท
ก. คุณสมบัติผู้สมัคร
1. พนักงานขับรถยนต์
 เพศชาย อายุไม่ต่ากว่า 18 ปี
 สาเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา
 มีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์และการขนส่ง
 มีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์สาหรับการดูแลบารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี
 สามารถขับรถยนต์, และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
 มีใบขออนุญาตขับขี่รถยนต์รถประเภท 1 (ส่วนบุคคล) และประเภท 2 (ใบอนุญาตผู้ขับขี่ทุก
ประเภท)หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง
 ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะความผิดวินัยและไม่เคยต้องโทษจาคุกเพราะความผิดทางอาญ
 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและมีความรับผิดชอบ
 เป็นผู้มีความรับผิดชอบ สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี
2.






ลูกมือช่างยนต์
เพศชาย อายุไม่ต่ากว่า 18 ปี
สาเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา
มีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์ สามารถปฏิบัติงานการซ่อมบารุงระบบเครื่องยนต์ได้
เป็นผู้มีความรับผิดชอบ สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี
มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี

 ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะความผิดวินัยและไม่เคยต้องโทษจาคุกเพราะความผิดทางอาญา
 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและมีความรับผิดชอบ
 เป็นผูม้ ีความรับผิดชอบ สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี

ข. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนามายื่นในวันสมัคร
2.1 หลักฐานการศึกษา
2.2 สาเนาทะเบียนบ้าน
2.3 สาเนาบัตรประชาชน
2.4 สาเนาใบขับขี่
2.4 ใบรับรองแพทย์(สารเสพติดประเภท 1คือ เมทแอมเฟตามีน)
2.5 รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
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ฉบับ
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ผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ที่ กองกลาง สานักงานอธิการบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พระชันษาฯ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โทร.0 2549 3040
กาหนดการรับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 4 - 18 กันยายน 2556 ในวันและเวลาราชการ
กาหนดการสอบ
วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2556
สอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00 - 11.00 น.
และสอบปฏิบัติ เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
ประกาศผลสอบ
วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2556
เริ่มปฏิบัติงาน
วันที่ 1 ตุลาคม 2556
ประกาศ ณ วันที่

เดือน กันยายน พ.ศ. 2556

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นที ภู่รอด)
รักษาราชการแทนผู้อานวยการกองกลาง

ประกาศ
กองกลาง สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ประจาปีงบประมาณ 2557
ด้วยกองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี มีความประสงค์จะดาเนินการรับสมัคร
คัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ประจาปีงบประมาณ 2557 ปฏิบัติหน้าที่ ฝ่ายออกแบบสิ่งก่อสร้าง
กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดังนี้
1. วิศวกร/สถาปนิก
จานวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 13,300 บาท
2. นายช่างสารวจ
จานวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 10,200 บาท
3. นายช่างเขียนแบบ
จานวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 10,200 บาท
ก. คุณสมบัติผู้สมัคร
1. วิศวกร/สถาปนิก
 เพศชาย อายุไม่ต่ากว่า 18 ปี
 สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์/ด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์
หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับ หน้าที่ความรับผิดชอบ
ของ ตาแหน่ง (ใช้งานโปรแกรม Microsoft office)
 มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมในการช่วยวาดรูปหรือออกแบบเช่น Auto cad







มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นคนมีความละเอียดรอบคอบ และถี่ถ้วน
มีความสามารถในการรู้จักประยุกต์ใช้วัสดุ เพื่อประโยชน์ใช้สอยสูงสุด
มีมนุษยสัมพันธ์ดี ให้ความร่วมมือกับ ทีมงานดี
มีวิสัยทัศน์ที่ดี และปรับปรุงความรู้ความสามารถอยู่ตลอดเวลา
มีความซื่อสัตย์ ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะความผิดวินัยและไม่เคยต้องโทษจาคุกเพราะ
ความผิดทางอาญา
 เป็นผู้มีความรับผิดชอบ สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี
2. นายช่างสารวจ
 เพศชาย อายุไม่ต่ากว่า 18 ปี
 สาเร็จการศึกษาระดับไม่ต่ากว่าอนุปริญญา/ไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับ หน้าที่ความรับผิดชอบ
ของ ตาแหน่ง (ใช้งานโปรแกรม Microsoft office)
 มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมในการช่วยวาดรูปหรือออกแบบเช่น Auto cad
 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นคนมีความละเอียดรอบคอบ และถี่ถ้วน
 มีความสามารถในการรู้จักประยุกต์ใช้วัสดุ เพื่อประโยชน์ใช้สอยสูงสุด
 มีวิสัยทัศน์ที่ดี และปรับปรุงความรู้ความสามารถอยู่ตลอดเวลา
 ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะความผิดวินัยและไม่เคยต้องโทษจาคุกเพราะความผิดทางอาญา
 เป็นผู้มีความรับผิดชอบ สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี
3.









นายช่างเขียนแบบ
เพศชาย อายุไม่ต่ากว่า 18 ปี
สาเร็จการศึกษาระดับไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ด้านเขียนแบบหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับ หน้าที่ความรับผิดชอบ
ของ ตาแหน่ง (ใช้งานโปรแกรม Microsoft office)
มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมในการช่วยวาดรูปหรือออกแบบเช่น Auto cad
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นคนมีความละเอียดรอบคอบ และถี่ถ้วน
มีความสามารถในการรู้จักประยุกต์ใช้วัสดุ เพื่อประโยชน์ใช้สอยสูงสุด
มีความซื่อสัตย์ ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะความผิดวินัยและไม่เคยต้องโทษจาคุกเพราะ
ความผิดทางอาญา
เป็นผู้มีความรับผิดชอบ สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี

ข. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนามายื่นในวันสมัคร

2.1 หลักฐานการศึกษา
1
ฉบับ
2.2 สาเนาทะเบียนบ้าน
1
ฉบับ
2.3 สาเนาบัตรประชาชน
1
ฉบับ
2.4 ใบรับรองแพทย์(สารเสพติดประเภท 1คือ เมทแอมเฟตามีน)
1
ฉบับ
2.5 รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
2
รูป
ผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ที่ กองกลาง สานักงานอธิการบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พระชันษาฯ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โทร.0 2549 3040
กาหนดการรับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 9 - 18 กันยายน 2556 ในวันและเวลาราชการ
กาหนดการสอบ
วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2556
สอบข้อเขียน
เวลา 09.00 น.
สอบสอบสัมภาษณ์ เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
ประกาศผลสอบ
วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2556
เริ่มปฏิบัติงาน
วันที่ 1 ตุลาคม 2556
ประกาศ ณ วันที่

เดือน กันยายน พ.ศ. 2556

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นที ภู่รอด)
รักษาราชการแทนผู้อานวยการกองกลาง

ประกาศ
กองกลาง สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ประจาปีงบประมาณ 2557
ด้วยกองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประสงค์จะดาเนินการรับสมัคร
คัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ประจาปีงบประมาณ 2557 ปฏิบัติหน้าที่ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย
และจราจร กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดังนี้
1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
จานวน 2 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 13,300 บาท

2. พขร.เครื่องจักกลเบา
3. ลูกมือช่าง
4. เจ้าหน้าที่จราจรและบรรเทาภัย

จานวน 1 อัตรา
จานวน 1 อัตรา
จานวน 5 อัตรา

ค่าจ้างเดือนละ 8,300 บาท
ค่าจ้างเดือนละ 8,300 บาท
ค่าจ้างเดือนละ 7,590 บาท

ข. คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 เพศชาย อายุไม่ต่ากว่า 18 ปี
 สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับ หน้าที่ความรับผิดชอบ
ของ ตาแหน่ง (ใช้งานโปรแกรม Microsoft office)
 การควบคุมการใช้วิทยุสื่อสารภายในมทร.ธัญบุรี
 มีสุขภาพแข็งแรง และสามารถปฏิบัติงานในช่วงเวลากลางคืนได้
 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นคนมีความละเอียดรอบคอบ และถี่ถ้วน
 มีความสามารถในการรู้จักประยุกต์ใช้วัสดุ เพื่อประโยชน์ใช้สอยสูงสุด
 มีวิสัยทัศน์ที่ดี และปรับปรุงความรู้ความสามารถอยู่ตลอดเวลา
 ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะความผิดวินัยและไม่เคยต้องโทษจาคุกเพราะความผิดทางอาญา
 เป็นผู้มีความรับผิดชอบ สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี
2.









พขร.เครื่องจักกลเบา
เพศชาย อายุไม่ต่ากว่า 18 ปี
สาเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา
สามารถขับเครื่องจักรกลเบาได้ อาทิ รถอีแต๋น, รถบรรทุกน้า
มีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์สาหรับการดูแลบารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี
มีสุขภาพแข็งแรง และสามารถปฏิบัติงานในช่วงเวลากลางคืนได้
สามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบครอบ
ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะความผิดวินัยและไม่เคยต้องโทษจาคุกเพราะความผิดทางอาญา
เป็นผู้มีความรับผิดชอบ สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี

3.





ลูกมือช่าง
เพศชาย อายุไม่ต่ากว่า 18 ปี
สาเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา
มีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์สามารถซ่อมบารุงเบื้องต้นได้
มีสุขภาพแข็งแรง และสามารถปฏิบัติงานในช่วงเวลากลางคืนได้






มีความสามารถในการรู้จักประยุกต์ใช้วัสดุ เพื่อประโยชน์ใช้สอยสูงสุด
ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะความผิดวินัยและไม่เคยต้องโทษจาคุกเพราะความผิดทางอาญา
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและมีความรับผิดชอบ
เป็นผู้มีความรับผิดชอบ สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี

4.










เจ้าหน้าที่จราจรและบรรเทาภัย
เพศชาย อายุไม่ต่ากว่า 18 ปี
จบการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษา
ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
มีสุขภาพแข็งแรง และสามารถปฏิบัติงานในช่วงเวลากลางคืนได้
มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
เป็นผู้มีบุคลิกภาพดี ปฏิภาณ ไหวพริบดี
มีความละเอียดถี่ถ้วนรอบคอบ รับผิดชอบต่อหน้าที่
ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะความผิดวินัยและไม่เคยต้องโทษจาคุกเพราะความผิดทางอาญา
เป็นผู้มีความรับผิดชอบ สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี

ข. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนามายื่นในวันสมัคร
2.2 หลักฐานการศึกษา
1
ฉบับ
2.2 สาเนาทะเบียนบ้าน
1
ฉบับ
2.3 สาเนาบัตรประชาชน
1
ฉบับ
2.4 ใบรับรองแพทย์(สารเสพติดประเภท 1คือ เมทแอมเฟตามีน)
1
ฉบับ
2.5 รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
2
รูป
ผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ที่ กองกลาง สานักงานอธิการบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พระชันษาฯ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โทร.0 2549 3040
กาหนดการรับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 9 - 18 กันยายน 2556 ในวันและเวลาราชการ
กาหนดการสอบ
วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2556
สอบสอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ประกาศผลสอบ
วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2556
เริ่มปฏิบัติงาน
วันที่ 1 ตุลาคม 2556
ประกาศ ณ วันที่

เดือน กันยายน พ.ศ. 2556

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นที ภู่รอด)
รักษาราชการแทนผู้อานวยการกองกลาง

