มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรั ตนโกสิน ทร์
ที่อยู่ 96 ม.3 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
หน่วยงาน : สำนักงำนออกแบบสถำปัตยกรรมและวิศวกรรม
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตาแหน่ง วิศวกรไฟฟ้ำ (จำนวน 1 อัตรำ)
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลำคม 2564 ถึง วันที่ 29 ตุลำคม 2564
1. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้ำ
2. อัตรำค่ำจ้ำงเดือนละ 15,000 บำท
3. เพศ หญิง, ชำย (ผ่ำนกำรเกณฑ์ทหำร)
4. อำยุไม่เกิน 35 ปี
5. สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี สำขำวิศวกรรมไฟฟ้ำ
6. มีควำมรู้ด้ำนกำรออกแบบ คำนวณขนำดและโหลดไฟฟ้ำ และประมำณรำคำไฟฟ้ำ
7. มีควำมสุภำพ มีมนุษย์สัมพันธ์ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ และมีบุคลิกภำพดี
8. มีควำมรับผิดชอบ มีควำมอดทนและมีควำมเสียสละต่อ กำรปฏิบัติหน้ำที่
2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. ปฏิบัติงำนขั้นต้นเกี่ยวกับงำนวิศวกรรมไฟฟ้ำ
๒. ตรวจสอบแบบรูปด้ำนวิศวกรรมไฟฟ้ำ
๓. ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรออกแบบ คำนวณขนำดและโหลดไฟฟ้ำ และประมำณรำคำไฟฟ้ำ
๔. พิจำรณำกำรตรวจสอบ ค้นคว้ำ ทดลอง วิเครำะห์ และระบบไฟฟ้ำในงำนก่อสร้ำง
๕. ให้คำปรึกษำแนะนำในงำนวิศวกรรมไฟฟ้ำ และสำรวจแบบ
๖. วิเครำะห์ข้อมูลทำงวิศวกรรมไฟฟ้ำ และที่ เกี่ยวกับ กำรผังแม่บ ทมหำวิทยำลัย
7. กำรคำนวณแยกปริมำณสิ่งก่อสร้ำงด้ำนไฟฟ้ำต่ำงๆ รวมทั้งครุภัณฑ์ประกอบอำคำร
8. ตรวจสอบประมำณรำคำด้ำนไฟฟ้ำ กำรแบ่งงวดงำนและงวดเงิน
9. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับงำนด้ำนไฟฟ้ำต่ำงๆ เช่น กำรใช้โหลดไฟฟ้ำ ขนำดอุปกรณ์ต่ำงๆ เป็นต้น
10. งำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย

-23. วัน เวลา และสถานที่ทาการสมัครสอบและคัดเลื อก
3.1 สมั ครได้ที่ อำคำรสัต อุบ ล ชั้ น 1 สำนั กงำนออกแบบสถำปั ตยกรรมและวิศ วกรรม มหำวิ ทยำลั ย
เทคโนโลยีร ำชมงคลรั ต นโกสิ น ทร์ ที่ อยู่ 96 หมู่ 3 ถนนพุ ทธมณฑลสำย 5 ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพุ ทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม
3.2 เปิ ด รั บ สมั ค ร ตั้ ง แต่ วั น ที่ 12 ตุ ล ำคม 2564 ถึ ง วั น ที่ 29 ตุ ล ำคม 2564 (ช่ ว งเช้ ำ )
เวลำ 08.30 – 12.00 น. และ (ช่วงบ่ำย) เวลำ 13.00 - 16.30 น. เว้นวันหยุดรำชกำร
3.3 สอบปฏิบัติกำรคำนวณงำนไฟฟ้ำและสัมภำษณ์ ในวันที่ 1 พฤศจิกำยน 2564 เวลำ 9.30 น.
4. เอกสารและหลักฐานที่ ต้องนามายื่นพร้ อมใบสมั คร
4.1 รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตำดำ ขนำด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
4.2 ส ำเนำใบปริญญำบั ตร หรื อหนั งสื อรับ รองซึ่ง ได้รั บอนุมัติ จำกผู้มีอำนำจว่ำ เป็น ผู้ส ำเร็ จกำรศึ กษำ
ครบถ้วนตำมหลักสูตรแล้ว จำนวน 1 ฉบับ
4.3 สำเนำใบแสดงผลกำรศึกษำ (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ
4.4 สำเนำทะเบียนบ้ำน จำนวน 1 ฉบับ
4.5 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน จำนวน 1 ฉบับ
4.6 ส ำเนำหลั ก ฐำ นอื่ น ๆ เช่ น ใบทหำ รกองเกิ น , ใบเปลี่ ย น ชื่ อ – นำ มสกุ ล , ทะเบี ย น สมร ส
จำนวนอย่ำงละ 1 ฉบับ
4.7 ใบรับรองแพทย์
ติดต่อสอบถามและกรอกใบสมั ครได้ที่ อาคารสัตอุบล ชั้น 1 สานักงานออกแบบสถาปัตยกรรมและวิ ศวกรรม
ในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
โทรศัพท์ : งานบริหารทั่วไป 0-2441-6000 ต่อ 2902

