ประกาศ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕
-----------------------------------ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ ๔๗๖/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๗
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐ เรื่อง มอบอํานาจให้คณะดําเนินการสรรหาและจ้างลูกจ้างชั่วคราว นั้น
คณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ แ ละการออกแบบ จะดํ า เนิ น การรั บ สมั ค รลู ก จ้ า งชั่ ว คราวของคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จํานวน ๑ อัตรา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ชื่อตําแหน่ง รายละเอียดการจ้างงาน และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ปรากฏรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้
๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป
และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ ๑๐ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่า
ด้วยการบริหารงานบุคคล สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ ดังต่อไปนี้
(ก) คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
(ข) ลักษณะต้องห้าม
(๑) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง
(๒) เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้
ความสามารถ หรือเป็นโรคที่กําหนดในกฎ ก.พ.อ.
(๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้
ก่อนตามข้อบังคับนี้หรือกฎหมายอื่น
(๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
(๕) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๗) เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับ
ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(๘) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การ
มหาชน หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ
(๙) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทําผิดวินัยตาม
กฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือกฎหมายอื่น
/(๑๐) เป็นผู้เคย...
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(๑๐) เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานของรัฐ
๓. การสมัคร ผู้สมัครขอรับ - ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๕
ถึง ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕ (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้าตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. และ
ภาคบ่ายตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๕.๓๐ น. ณ งานบุคลากร ฝ่ายบริหารและวางแผน อาคาร ๖
ชั้น ๓ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร ๐๒๒๘๒-๒๓๘๓ และสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www. rmutp.ac.th
คลิกที่คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
๔. หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย
๔.๑ สําเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิหรือสําเนาใบปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตร
ซึ่งผ่านการอนุมัติจากผู้มีอํานาจว่าสําเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕ จํานวน ๑
ฉบับ หรือ สําเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติจากผู้มีอํานาจว่าสําเร็จ
การศึกษาภายในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕ จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๒ สําเนาทะเบียนบ้านและสําเนาบัตรประชาชน จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
๔.๓ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๔ รูปถ่ายขนาดไม่เกิน ๒ นิ้ว จํานวน ๓ ใบ และต้องเป็นรูปถ่ายในครั้ง
เดียวกัน ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน
๔.๕ สําเนาหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)
๕. ประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
รายชื่อผู้มีสิ ทธิ์เข้ารับการคั ดเลือกจะประกาศให้ ทราบทั่วไป ในวั นที่ ๒๓
มกราคม ๒๕๕๕ ณ บริเวณเซ็นชื่อปฏิบัติราชการ อาคาร ๖ ชั้น ๓ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ
หรือดูได้ที่เว็บไซต์ www. rmutp.ac.th คลิกที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
๖. กําหนดวัน เวลา และสถานทีใ่ นการสอบ
รายละเอียดปรากฏแนบท้ายประกาศฉบับนี้
๗. เกณฑ์ ก ารตั ด สิ น ผู้ ที่ จ ะถื อ ว่ า เป็ น ผู้ ผ่ า นการคั ด เลื อ กได้ ต้ อ งเป็ น ผู้ ส อบได้
คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ํากว่าร้อยละหกสิบ
การจ้างจะจ้างตามลําดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ซึ่งจะประกาศเรียงลําดับที่
ของผู้ผ่านการคั ดเลือกที่ได้คะแนนรวมมากไปหาน้อยตามลําดับและกรณีที่ผู้ผ่านการคัดเลือกได้
คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า และต้อง
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ระบุไว้
ในประกาศรั บ สมั ค ร ทั้ ง นี้ ปริ ญ ญา หรื อ หนั ง สื อ รั บ รองคุ ณ วุ ฒิ หรื อ ประกาศนี ย บั ต รที่ เ ป็ น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอํานาจของสถาบันการศึกษานั้น
ๆ ไม่หลังวันรับสมัครวันสุดท้าย (วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕)
/๘ ประกาศผล...
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๘. ประกาศผลการคัดเลือก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จะ
ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ บริเวณเซ็นชื่อปฏิบัติราชการ อาคาร ๖
ชั้น ๓ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ถนน
ศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ หรือดูได้ที่เว็บไซต์ www. rmutp.ac.th
คลิกที่คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
๙. รายงานตัวปฏิบัติหน้าที่ ผู้ผ่านการคัดเลือกได้ลําดับที่ ๑ ให้ไปรายงานตัว
ปฏิบัติหน้าที่ ในวันที่ ๑ - ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ งานบุคลากร ฝ่ายบริหารและวางแผน
อาคาร ๖ ชั้น ๓ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ
เวลา ก่อน ๐๘.๓๐ น.
ประกาศ ณ วันที่

เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัมภา สุวรรณพฤกษ์)
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รายละเอียดเกีย่ วกับตําแหน่ง คุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหน่ง
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
สังกัด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
-----------------------------------------ตําแหน่ง
อาจารย์
หน่วยงานที่บรรจุ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จํานวน ๑ อัตรา
อัตราเงินเดือน
เดือนละ ๑๒,๖๐๐ บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ปริญญาตรี สถาปัตยกรรม (สาขาสถาปัตยกรรม)
ปริญญาโท ทางด้านสถาปัตยกรรม ผังเมือง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
วันคัดเลือก
๓๐
มกราคม
๒๕๕๕

วิธีการคัดเลือก/คะแนน

เวลา

ความรู้ความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ๐๙.๐๐ น.
(คะแนน ๒๐๐ คะแนน)
๑๒.๐๐ น.
สอบข้อเขียน (คะแนน ๑๐๐ คะแนน)
- ความรู้เกี่ยวกับสถาปัตยกรรม
สอบปฏิบัติ (คะแนน ๑๐๐ คะแนน)
- ให้เตรียมเครือ่ งมือและเครื่องเขียนในการ
สร้างงานศิลปะมาเอง
ประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง
(สอบสัมภาษณ์ คะแนน ๑๐๐ คะแนน) ๑๓.๐๐ น.
- พิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งในด้าน เป็นต้นไป
ต่างๆ เช่น ประสบการณ์ทางการศึกษา
ทางการงานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ความมีมนุษยสัมพันธ์และสามารถ
ปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมอื่นได้ดี มีความ
รับผิดชอบ มีความอดทน เสียสละ มี
ความคิดริเริ่มและมีปฏิภาณไหวพริบมี
บุคลิกภาพ และท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงาน
ที่ปฏิบัติ เป็นต้น

ชั่วโมง

สถานทีค่ ัดเลือก

๓

ณ ห้องประชุมเล็ก
อาคาร ๑ ชั้น ๒
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ

ใบสมัครลูกจางชั่วคราว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
1. ประวัติสวนตัว
1.1 ชื่อ.......................................................นามสกุล.....................................................อายุ.......................ป.........................เดือน
เชื้อชาติ............................สัญชาติ............................ศาสนา............................วันเดือนปเกิด..........................................................
สถานที่เกิด อําเภอ / เขต.................................................................................จังหวัด......................................................................
1.2 สถานภาพทางครอบครัว
โสด
สมรส
หยาราง
หมาย
1.3 เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน...............................................................................................
ออกให ณ สํานักงาน............................................................เมื่อวันที่......................เดือน................................พ.ศ.........................
1.4 ที่อยูปจจุบันเลขที่.....................หมูท.ี่ ....................ตรอก / ซอย...........................................ถนน..............................................
ตําบล / แขวง....................................................อําเภอ / เขต.............................................จังหวัด....................................................
รหัสไปรษณีย..............................................โทรศัพท (บาน) ..........................................(มือถือ)...................................................
ที่อยูปจจุบัน
บานตนเอง
บานบิดา – มารดา
บานเชา
อื่น ๆ (ระบุ)...............................................
1.5 บุคคลที่สามารถติดตอไดทันที ชื่อ........................................................นามสกุล.......................................................................
บานเลขที่............................หมูที่...........................ตรอก / ซอย........................................ถนน.......................................................
ตําบล / แขวง....................................................อําเภอ / เขต.............................................จังหวัด.....................................................
โทรศัพท.....................................................ชื่อสถานที่ทํางาน.........................................................................................................
อําเภอ / เขต.................................................จังหวัด...................................................โทรศัพท........................................................
1.6 ขอสมัครเปนลูกจางชั่วคราวตําแหนง.....................................................ของ............................................................................
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
1.7 คุณวุฒิที่ใชสมัครครั้งนี้ (ชื่อปริญญา/ชื่อประกาศนียบัตร)........................................................สาขา.........................................
จากสถานศึกษา................................................................................................พ.ศ.........................................................................
1.8 สําเร็จการศึกษาขั้นสูงสุด (ชื่อปริญญา)................................................สาขา / วิชาเอก..............................................................
จากสถานศึกษา................................................................................................เมื่อป พ.ศ...............................................................
มีความรูความสามารถพิเศษ คือ......................................................................................................................................................
1.9 ครั้งสุดทายทํางานตําแหนง....................................................ชื่อสถานที่ทํางาน........................................................................
อําเภอ / เขต.................................................จังหวัด...................................................โทรศัพท.......................................................
ตั้งแตเดือน...............................................พ.ศ..........................ถึงเดือน..........................................พ.ศ..........................................
เหตุผลที่ออกจากงาน......................................................................................................................................................................
ขาพเจาขอรับรองวา ขอความขางตนถูกตองตรงความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)..............................................................ผูสมัคร
(............................................................)
ยื่นใบสมัครวันที่...............เดือน...................................พ.ศ....................

2. สําหรับเจาหนาที่รับสมัคร
เอกสารและหลักฐานตาง ๆ ที่ไดยื่นพรอมใบสมัคร มีดังนี้
สําเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ หรือ สําเนาปริญญาบัตร หรือ สําเนาประกาศนียบัตร
สําเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) หรือ สําเนาใบระเบียนแสดงผล
การศึกษา
สําเนาทะเบียนบาน
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถามี)
สําเนาหลักฐานผานการเกณฑทหาร (ถามี)
อื่น ๆ ...............................................................................................................
ไดตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครแลว
ครบถวน
ไมครบถวน ขาด ..............................................................................................
..........................................................................................................................
(ลงชื่อ)..............................................................ผูรับสมัคร
(............................................................)
วันที่...............เดือน...............................พ.ศ....................
3. หมายเหตุ
3.1 ผูสมัครตองกรอกใบสมัครดวยตนเองและลงลายมือชื่อตอหนาเจาหนาที่รับสมัคร
3.2 ผูสมัครตองลงลายมือชื่อกํากับสําเนาทุกฉบับ วาถูกตองตรงตามตนฉบับ
3.3 ในกรณีที่ผูสมัครมีวุฒิสูงกวาตําแหนงที่รับสมัคร ผูสมัครตองแนบสําเนาหลักฐานการศึกษาตามวุฒิ
ที่ไดกําหนดไวในตําแหนงที่รับสมัครดวย

