
                                                                              
 

  
 
 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG  

(U2T for BCG and Regional Development) 
    

 

  ตามท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีมติอนุมัติโครงการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 14 
มิถุนายน 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและ
บริการด้าน BCG ในพื้นท่ี ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในสถาบันอุดมศึกษาไปขับเคลื่อนท้ังในภาค
การผลิตและบริการในระดับพื้นท่ี เพื่อให้เกิดการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ เพิ่มการรักษาระดับการจ้างงานของบัณฑิต   
ท่ีพึ่งจบการศึกษาและประชาชนในพื้นท่ี และพัฒนาก าลังคนให้มีทักษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการท างานในปัจจุบัน
และทักษะท่ีเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ  BCG รวมท้ังการพัฒนาฐานข้อมูล Thailand Community Big Data (TCD)   
ให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุมในทุกพื้นท่ีของประเทศ เพื่อให้การด าเนินงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม
ฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ นั้น 
 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 24 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก    
หลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 

๑. คุณสมบัติของผู้รับจ้าง  
 

พื้นท่ีต าบลเดิม ท่ีต่อยอดจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ      
(1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) ก าหนดจ านวนผู้ข้าร่วมโครงการ จ านวน 8 คน/ต าบล ประกอบด้วย 

 

- บัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษามาไม่กิน 5 ปี ในอัตรา 15,000 บาทต่อเดือน จ านวน 4 คน/ต าบล 
- ผู้ท่ีถูกเลิกจ้าง/ประชาชนในพื้นท่ี ในอัตรา 9,000 บาทต่อเดือน จ านวน 4 คน/ต าบล 

 

พื้นที่ต าบลใหม่ ก าหนดจ านวนผู้ข้าร่วมโครงการ จ านวน 10 คน/ต าบล ประกอบด้วย 
 

- บัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษามาไม่กิน 5 ปี ในอัตรา 15,000 บาทต่อเดือน จ านวน 5 คน/ต าบล 
- ผู้ท่ีถูกเลิกจ้าง/ประชาชนในพื้นท่ี ในอัตรา 9,000 บาทต่อเดือน จ านวน 5 คน/ต าบล 

 

1.1 บัณฑิตจบใหม่  
 

(ก) คุณสมบัติท่ัวไป 
 

(1) เพศ ชาย/หญิง มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
(2) มีสัญชาติไทย                                 
(3) เป็นบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา ไม่เกิน    

5 ปี (ปีการศึกษา พ.ศ. 2560 – 2564) และมีความรู้ ความสามารถ ที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงาน  
 
               (4) มีความรู้ความสามารถ… 
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(4) มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office : Word , 
Excel, Power point และสามารถใช้งาน Internet ได้เป็นอย่างดี 

(5) เป็นผู้ท่ีมีภูมิล าเนาอยู่ในพื้นท่ีปฏิบัติงาน หรือพื้นที่ใกล้เคียง 
(6) เป็นผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) 
(7) เป็นผู้ท่ีว่างงานและไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอื่นๆของภาครัฐและ

ภาคเอกชน และไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐท่ีให้การช่วยเหลืออยู่ 
(8) สามารถปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบและรายงานผลการด าเนินงานตามลักษณะ

งานและตัวชี้วัดท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดได้และปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ 
(9) มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

หรือโรคที่สังคมรังเกียจ 
 

1.2 ประชาชน 
 

(ก)  คุณสมบัติท่ัวไป 
 

(1) เพศ ชาย/หญิง มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ และอายุไม่เกิน 60 ปี บริบูรณ์      
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) 

(2) มีสัญชาติไทย 
(3) เป็นประชาชนท่ัวไป ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา และมีความรู้ ความสามารถ ท่ีตรงต่อ

ภารกิจในการปฏิบัติงาน  
(4) มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์  
(5) เป็นผู้ท่ีมีภูมิล าเนาอยู่ในพื้นท่ีปฏิบัติงาน หรือพื้นที่ใกล้เคียง 
(6) เป็นผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) 
(7) เป็นผู้ท่ีว่างงานและไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอื่นๆของภาครัฐและ

ภาคเอกชน และไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐท่ีให้การช่วยเหลืออยู่ 
(8) สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ 
(9) มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

หรือโรคที่สังคมรังเกียจ 
 

 

(ข) ลักษณะต้องห้าม ของ บัณฑิตจบใหม่ และประชาชน  
 

(1) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ี    
ในพรรคการเมือง 

(2) เป็นพระภิกษุ สามเณร หรือนักบวช 
(3) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือมีจิต      

ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือมีกาย หรือจิตไม่เหมาะสมท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ี หรือเป็นโรคที่ก าหนดในกฎคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

(4) เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
พระราชบัญญัติหรือกฎหมายอื่น 
 
                                                                                                                  (5) เคยถูกจ าคุก… 
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(5) เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้
กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

(6) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 

(7) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือกฎหมายอื่น 

(8) เป็นผู้กระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน  
ของรัฐ 

(9) เป็นบุคคลล้มละลาย 
 

     (ค)  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
 

    (1)  บัณฑิตจบใหม่ เป็นบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาไม่เกิน 5 ปี และมีความรู้ความสามารถ
ท่ีตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงาน ท่ีว่างงาน และไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอื่นของภาครัฐและ
ภาคเอกชนและไม่ได้รับการช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐท่ีให้การช่วยเหลืออยู่ 
    (2)  ผู้ท่ีถูกเลิกจ้างหรือประชาชนในพื้นท่ี เป็นผู้ท่ีอยู่ในพื้นท่ีหรือพื้นท่ีใกล้เคียง ท่ีว่างงาน
หรือไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอื่นของภาครัฐและภาคเอกชนและไม่ได้รับการช่วยเหลือในการจ้าง
งานจากภาครัฐท่ีให้การช่วยเหลืออยู่ 
    (3)  มีคุณสมบัติเหมาะสมตามท่ีสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
            

 

 2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 

  2.1 การพัฒนา ส่งเสริม และผลักดันเศรษฐกิจ BCG ของพื้นที่อย่างยืน 
 

   สนับสนุนการพัฒนา ส่งเสริม ผลักดันผลิตภัณฑ์และบริการด้าน BCG ของชุมชนออกสู่
ตลาดอย่างเป็นระบบและย่ังยืน อาทิเช่น  
 

   1)  ได้รับการพัฒนาศักยภาพหรือทักษะท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในด้านการพัฒนา 
ส่งเสริม และผลักดันเศรษฐกิจ BCG ของพื้นที ่
 

   2)  ร่วมศึกษา วิเคราะห์ สินค้าและบริการของชุมชนที่เป็นท่ีต้องการของตลาดในปัจจุบัน 
 

   3)  ร่วมพัฒนาสินค้าและบริการของชุมชนให้ได้มาตรฐานสากลโดยใช้องค์ความรู้  
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ท่ีอยู่ในสถาบันอุดมศึกษา รวมท้ังการออกแบบบรรจุภัณฑ์หรืออัตลักษณ์และ brand 
สินค้า เพื่อให้สินค้าและบริการนั้นให้มีความโดดเด่น น่าสนใจ และสามารถกระจายสินค้าและบริการได้อย่าง
กว้างขวาง 
 

   4)  ร่วมออกแบบและวางแผนการตลาดและขายสินค้า ท้ังแบบ online / off-line ท้ังใน
และต่างประเทศ พร้อมท้ังพัฒนา U2T Market Place Platform เพื่อเป็นตลาดการขายผลิตภัณฑ์และบริการ
ชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมผลักดันในโครงการ 
 

   5)  ด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีในด้านการผลิตและบริการ 
 

     2.2 การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) และการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ชุมชนขนาดใหญ่ (Thailand Community Big Data : TCD) ในพื้นที่ 
 
                                                                                           ท าหน้าที่ในการปฏิบัติงานสนับสนุน… 
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   ท าหน้าที่ในการปฏิบัติงานสนับสนุน 
 

   1)  การจัดท าข้อมูล TCD ให้สมบูรณ์ 
 

   2)  การปรับปรุงและพัฒนา Platform ให้ตอบสนองการใช้ประโยชน์ในหลากหลายมิติ 
 

   3)  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ ท้ังในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ 
 

   4)  การถ่ายทอดการใช้ประโยชน์จาก TCD ให้ผู้ใช้ประโยชน์ ท้ังภาครัฐ เอกชน และชุมชน 

  2.3   ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรั้บมอบหมาย 

   ท้ังนี้สามารถมอบหมายงานให้ผู้รับจ้างปฏิบัติงานในกิจกรรมท้ัง 2 กิจกรรมดังกล่าวได้ 
ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม ความเร่งด่วน และบริบทของพื้นที่ในต าบลนั้น ๆ 

 3. ระยะเวลาการจ้าง 

  ต้ังแต่เดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน 2565 
 

 4. ค่าจ้างและสวัสดิการ 

  4.1 อัตราค่าจ้าง 
 

   บัณฑิตจบใหม่    อัตรา  15,000   บาท/เดือน 
   ประชาชน     อัตรา    9,000   บาท/เดือน 
    

  3.2 สวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

 5. พื้นที่และระยะเวลาปฏิบัติงาน 

    5.1   พื้นที่ปฏบิัติงาน  7  จังหวัด  45  ต าบล 
 

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ ต าบล 
1 

นครนายก 
ปากพลี ปากพลี 

2 เมืองนครนายก สาริกา 
3 นครปฐม ดอนตูม ล าลูกบัว 
4 

พระนครศรีอยุธยา 

มหาราช พิตเพียน 
5 

เสนา 
 

เจ้าเสด็จ 
6 บางนมโค 
7 บ้านแพน 
8 

สมุทรสงคราม 
บางคนที บางคนที 

9 
อัมพวา 

ท่าคา 
10 บางนางลี่ 

 
 
 
 

11. สุพรรณบุรี... 
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ล าดับ จังหวัด อ าเภอ ต าบล 
11 

สุพรรณบุร ี

ดอนเจดีย์ หนองสาหร่าย 
12 เดิมบางนางบวช ปากน้ า 
13 บางปลาม้า องครักษ ์
14 เมืองสุพรรณบุร ี ดอนก ายาน 
15 

สองพี่น้อง 
บ้านช้าง 

16 สองพี่น้อง 
17 หนองหญ้าไซ หนองขาม 
18 

อู่ทอง 
จรเข้สามพัน 

19 บ้านดอน 
20 

อ่างทอง 

ไชโย เทวราช 
21 ป่าโมก บางเสด็จ 
22 โพธิ์ทอง อินทประมูล 
23 วิเศษชัยชาญ ไผ่ด าพัฒนา 
24 

กรุงเทพมหานคร 

ทวีวัฒนา ศาลาธรรมสพน ์
25 

บางคอแหลม 
บางคอแหลม 

26 วัดพระยาไกร 
27 

บางนา 
บางนาใต้ 

28 บางนาเหนือ 
29 

บางบอน 

คลองบางบอน 
30 คลองบางพราน 
31 บางบอนใต้ 
32 บางบอนเหนือ 
33 

ประเวศ 
ดอกไม้ 

34 หนองบอน 
35 

ยานนาวา 
ช่องนนทรี 

36 บางโพงพาง 
37 

สาทร 
ทุ่งมหาเมฆ 

38 ทุ่งวัดดอน 
39 

จอมทอง 
บางค้อ 

40 บางมด 
41 ดินแดง รัชดาภิเษก 
42 ดุสิต สี่แยกมหานาค 
43 พระโขนง บางจาก 
44 ราชเทวี ถนนเพชรบุรี 
45 วังทองหลาง สะพานสอง 

 
 
                                                                                                     5.2 ระยะเวลาปฏิบัติงาน… 
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      5.2   ระยะเวลาปฏิบัติงาน 
 

   ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการจ้างให้ปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม
รากฐานหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็น
ระยะเวลา 3 เดือน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จะเริ่มการจ้างปฏิบัติงานในโครงการ ก็ต่อเมื่อ
ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกระทรวง  การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรียบร้อยแล้ว  
 

 6. หลักฐานการสมัคร 
 

  6.1   บัณฑิตจบใหม่ 
 

(1) ส าเนาเอกสารแสดงวุฒิการศึกษา เช่น ส าเนาใบปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรอง
คุณวุฒิ และใบ Transcript จ านวน ๑ ฉบับ  

(2) รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว ชุดสุภาพ หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นด า 
(3) ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ฉบับ  
(4) ส าเนาบัตรประชาชน จ านวน ๑ ฉบับ  
(5) ส าเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหาร (สด.43) (ถ้ามี) 
(6) ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อตัว หรือ ชื่อสกุล (ถ้ามี) 
 

 6.2 ประชาชน  
 

(1) รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว ชุดสุภาพ หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นด า 
(2) ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ฉบับ  
(3) ส าเนาบัตรประชาชน จ านวน ๑ ฉบับ  
(4) ส าเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหาร (สด.43) (ถ้ามี) 
(5) ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อตัว หรือ ชื่อสกุล (ถ้ามี) 
(6) ในกรณี ท่ีอยู่ตามบัตรประจ าตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้สมัคร ไม่ตรงตาม

ต าบลพื้นท่ีปฏิบัติงาน ตามประกาศรับสมัคร ข้อ ๔ ผู้สมัครต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานองค์การบริหารส่วน
ต าบล (อบต.) หรือเทศบาลต าบล ในพื้นท่ีปฏิบัติงานนั้น เพื่อรับรองว่าผู้สมัครอยู่ในพื้นท่ีปฏิบัติงานหรือพื้นท่ี
ใกล้เคียงนั้นจริง 
   

 7. ก าหนดการด าเนินการ 
 

  เ ปิ ด รั บสมั ค รบัณ ฑิตแ ละประชา ชน  ผ่ า นร ะบบกา ร รั บสมั ค รกลา งทา ง เ ว็ บ ไ ซ ต์  
https://u2tbcg.com โดยผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการ สามารถกรอกข้อมูลคุณสมบัติเบื้องต้นและข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 
พร้อมระบุพื้นท่ี ท่ีประสงค์ในการปฏิบัติงาน ได้ต้ังแต่ วันท่ี 17 – 28 มิถุนายน 2565 โดยมีก าหนดการรับสมัคร
และประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ ดังน้ี 
 
 การรับสมัคร การคัดเลือก การสรุปผลและประกาศผล 
รอบท่ี 1 วันท่ี 17 – 21 มิถุนายน 2565 วันท่ี 22 – 26 มิถุนายน 2565 วันท่ี  26 มิถุนายน 2565 
รอบท่ี 2 วันท่ี 27 – 28 มิถุนายน 2565  วันท่ี 29 – 30 มิถุนายน 2565 วันท่ี  30 มิถุนายน 2565 

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด วันท่ี 1 กรกฎาคม  2565 

 
8. การรับสมัคร... 

https://u2tbcg.com/
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8.  การรับสมัคร  
 

 8.1 ช่องทางการสมัคร 
 

  (1) สมัครออนไลน ์
       ผู้สนใจและมีคุณสมบัติสมัครรับคัดเลือก สามารถสมัครผ่านทาง “ระบบสมัครงาน

ออนไลน”์ https://u2tbcg.com  จ านวน 2 รอบ  
       รอบท่ี 1  วันท่ี 17 – 21 มิถุนายน 2565   
       รอบท่ี 2 วันท่ี  27 – 28  มิถุนายน  2565   
       โดยเข้าท่ีหน้าเว็บไซต์ของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม และกรอกข้อความให้ถูกต้อง ครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนท่ีก าหนดการสมัครจึงจะมีผลสมบูรณ์ 
ท้ังนี้ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครใดๆท้ังสิ้น 

 

    8.2  เงื่อนไขการรับสมัคร  
 

        (1)  ส าหรับผู้สมัครคัดเลือกทางออนไลน์ ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และ
รับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครและกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครให้ถูกต้อง
ครบถ้วน ตามความเป็นจริง พร้อมท้ังแนบหลักฐานการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศ        
รับสมัคร ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจสอบพบว่าเอกสารแสดงคุณวุฒิท่ีผู้สมัครแนบมา 
ไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จะถือว่าผู้ สมัครเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติในการสมัครต้ังแต่ต้น 

           (2)  การสมัครผ่าน “ระบบออนไลน์” ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรองความ
ถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 ดังนั้น หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิด ทางอาญาฐาน แจ้งความ
เท็จต่อเจ้าพนักงาน 

   

9. วิธีการคัดเลือก 
 

 คณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ แต่งต้ังจะพิจารณาคัดเลือกบุคคล   
เข้าปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)      
จะพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีมีความพร้อมปฏิบัติงานตามลักษณะงานท่ีก าหนดจากข้อมูลของผู้สมัคร โดยวิธีการ
สัมภาษณ์แบบออนไลน์  

 

 รอบท่ี 1  วันท่ี  26  มิถุนายน  2565  
 รอบท่ี 2  วันท่ี  30  มิถุนายน  2565   
 

    ซึ่งผู้สมัครต้องมีข้อมูลพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครครบถ้วนสมบูรณ์ ท้ังนี้การคัดเลือกของ
คณะกรรมการถือเป็นท่ีสิ้นสุด 

 

10.การประกาศผลการคัดเลือก 
 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จะประกาศผลผู้ ท่ี ผ่าน        
การคัดเลือก ในวันท่ี  1 กรกฎาคม  2565 โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  https://rdi.rmutk.ac.th และ เว็บไซต์ของ ส านักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม https://u2tbcg.com 

       11. หน่วยงานประสานข้อมูลเพิ่มเติม… 

https://u2tbcg.com/
https://u2tbcg.com/
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11. หน่วยงานประสานข้อมูลเพิ่มเติม 
 

   สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขท่ี 2 ถนนนางลิ้นจี่     
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทร 02 – 287 9600 ต่อ 1177 , 3111 

ประกาศ  ณ  วันท่ี   28   มิถนุายน  พ.ศ.  ๒๕๖5 
 
 
 
  (รองศาสตราจารย์พิชัย   จันทร์มณี) 

   รักษาราชการแทน  
                                     อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 


