ประกาศ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชัว่ คราว
ครัง้ ที่ ๒/๒๕๕๕
-----------------------------------ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ ๔๗๖/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๕๐ เรื่อง มอบอานาจให้คณะดาเนินการสรรหาและจ้างลูกจ้างชั่วคราว นั้น คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ และการออกแบบ จะดาเนิน การรับสมัครลู กจ้างชั่ว คราวของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ
ออกแบบ จานวน ๑ อัตรา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ชื่อตาแหน่ง รายละเอียดการจ้างงาน และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้ มีสิทธิ์
เข้ารับการคัดเลือก ปรากฏรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้
๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มี
ลักษณะต้องห้าม ตามข้อ ๑๐ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคล สาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ ดังต่อไปนี้
(ก) คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
(ข) ลักษณะต้องห้าม
(๑) เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง
(๒) เป็ น คนวิ ก ลจริ ต หรื อ จิ ต ฟั่ น เฟื อ น ไม่ ส มประกอบ เป็ น คนเสมื อ นไร้
ความสามารถ หรือเป็นโรคที่กาหนดในกฎ ก.พ.อ.
(๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่ อนตาม
ข้อบังคับนี้หรือกฎหมายอื่น
(๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
(๕) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๗) เคยถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(๘) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน
หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ
/(๘) เคยถูกลง...

-๒(๙) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทาผิดวินัยตาม
กฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือกฎหมายอื่น
(๑๐) เป็ นผู้ เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของรัฐ
๓. การสมัคร ผู้สมัครขอรับ - ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ถึง
๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้าตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่าย
ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๕.๓๐ น. ณ งานบุคลากร ฝ่ายบริหารและวางแผน อาคาร ๖ ชั้น ๓ คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร ๐-๒๒๘๒-๒๓๘๓ และ
สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www. rmutp.ac.th คลิกที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
๔. หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย
๔.๑ สาเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิหรือสาเนาใบปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตร ซึ่งผ่าน
การอนุมัติจากผู้มีอานาจว่าสาเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ จานวน ๑ ฉบับ หรือ
สาเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติจากผู้มีอานาจว่าสาเร็จการศึกษาภายในวันที่
๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ จานวน ๑ ฉบับ
๔.๒ สาเนาทะเบียนบ้านและสาเนาบัตรประชาชน จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
๔.๓ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) จานวน ๑ ฉบับ
๔.๔ รูปถ่ายขนาดไม่เกิน ๒ นิ้ว จานวน ๓ ใบ และต้องเป็นรูปถ่ายในครั้งเดียวกัน ซึ่ง
ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน
๔.๕ สาเนาหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)
๕. ประกาศรายชื่อผูม้ สี ิทธิเ์ ข้ารับการคัดเลือก
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบทั่วไป ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน
๒๕๕๕ ณ บริเวณเซ็นชื่อปฏิบัติราชการ อาคาร ๖ ชั้น ๓ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ หรือดูได้ที่เว็บไซต์ www.
rmutp.ac.th คลิกที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
๖. กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบ
รายละเอียดปรากฏแนบท้ายประกาศฉบับนี้
๗. เกณฑ์การตัดสิน ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกได้ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนรวม
ทั้งสิ้นไม่ต่ากว่าร้อยละหกสิบ
การจ้างจะจ้างตามลาดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ซึ่งจะประกาศเรียงลาดับที่ของผู้
ผ่านการคัดเลือกที่ได้คะแนนรวมมากไปหาน้อยตามลาดับและกรณีที่ผู้ผ่านการคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน
ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า และต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและ
มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัคร ทั้งนี้ ปริญญา
หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ หรือประกาศนียบัตรที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งต้อง
-๓-

/ ผ่านการ...

ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอานาจของสถาบันการศึกษานั้น ๆ ไม่หลังวันรับสมัครวั นสุดท้าย (วันที่ ๑๒
พฤศจิกายน ๒๕๕๕)
๘. ประกาศผลการคัดเลือก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จะประกาศผล
การคัดเลือก วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ บริเวณเซ็นชื่อปฏิบัติราชการ อาคาร ๖ ชั้น ๓ คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต
กรุงเทพฯ หรือดูได้ที่เว็บไซต์ www. rmutp.ac.th คลิกที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
๙. รายงานตัวปฏิบัติห น้าที่ ผู้ผ่านการคัดเลือกได้ลาดับที่ ๑ ให้ไปรายงานตัวปฏิบัติ
หน้าที่ ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน - ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ งานบุคลากร ฝ่ายบริหารและวางแผน อาคาร
๖ ชั้น ๓ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ เวลา ก่อน
๐๘.๓๐ น.
ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์รัมภา สุวรรณพฤกษ์)
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

