ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เรือ่ ง รายชือ่ ผูม้ สี ิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
--------------------------------------ตามที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ครั้งที่
๒/๒๕๕๕ จานวน ๑ อัตรา เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ - ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ นั้น
บั ดนี้ การรั บ สมั ครได้ เสร็จ สิ้ น แล้ ว คณะสถาปัต ยกรรมศาสตร์แ ละการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และประกาศตาราง
สอบ สนามสอบ แนบท้ายประกาศฉบับนี้
ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือก ดังนี้
๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรงหรือ
กางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและ
ประพฤติตนเป็นสุภาพชน
๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก
๓. ต้องนาบัตรประจาตัวผู้สมัคร และบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออก
ให้ไปในวันคัดเลือกทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการคัดเลือกอาจพิจารณา
ไม่อนุญาตให้เข้ารับการคัดเลือกก็ได้
๔. การเข้ารับการคัดเลือก โดยวิธีการทดสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ ต้อง
ปฏิบัติดังนี้
๔.๑ ห้ามนาเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ
๔.๒ ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ ก็
ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว
๔.๓ ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคาสั่งและคาแนะนาของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ควบคุม
การสอบโดยเคร่งครัด
๔.๔ ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดาเนินการสอบกาหนดให้เท่านั้น
๔.๕ ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กาหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้ว ๓๐ นาที
จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
๔.๖ ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องเข้าสอบตามตาแหน่งที่สมัคร และตามวัน เวลา ที่กาหนดใน
ตารางสอบ ผู้ที่เข้าสอบผิดตาแหน่งจะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิเข้าสอบในตาแหน่งที่สมัครอีก
๔.๗ ผู้เข้าสอบต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบและห้องสอบที่กาหนดให้ ผู้ใดนั่งสอบผิดที่ ในการ
คัดเลือกใด จะไม่ได้รับคะแนนสาหรับการคัดเลือกนั้น
/๔.๘ เขียนชื่อ...

-๒–
๔.๘ เขียนชื่อ – นามสกุล ตาแหน่งที่สมัครสอบ และเลขประจาตัวสอบเฉพาะในที่ ที่
กาหนดให้เท่านั้น
๔.๙ เมื่ออยู่ในห้องสอบ ขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่นหรือบุคคลภายนอก และ
ไม่ออกจากห้องสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการ
สอบ
๔.๑๐ ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งคาตอบนั้นแล้ว ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบก่อน จึงจะออกจากห้องสอบได้
๔.๑๑ แบบทดสอบ กระดาษคาตอบที่ใช้ในการสอบจะนาออกจากห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่
คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอนุญาตเท่านั้น
๔.๑๒ เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบให้หยุดทาคาตอบ
จะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบได้อนุญาตแล้ว
๔.๑๓ เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังสอบอยู่ และ
ต้องไม่กระทาการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่
๔.๑๔ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือกนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายาม
ทุจริต อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการคัดเลือก และคณะกรรมการดาเนินการสอบ จะพิจารณาสั่งงดการให้
คะแนนก็ได้
๔.๑๕ ผู้ใดไม่มาภายในกาหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิและไม่มีสิทธิ เข้า
รับการคัดเลือกครั้งนี้
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่าน
การคัดเลือกภายในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัมภา สุวรรณพฤกษ์)
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รายละเอียดเกีย่ วกับตาแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
หลักเกณฑ์และวิธกี ารคัดเลือกลูกจ้างชัว่ คราว คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
-----------------------------------------ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คุณวุฒิปริญญาตรีทางบัญชีการเงิน , ทางบัญชี
ลาดับ
เลขประจาตัวสอบ
ชื่อ - สกุล
หมายเหตุ
๑
๐๐๑
นางสาวกมลพรรณ สุขสิรินิรันดร
๒
๐๐๒
นางสาวติรนันท์
รุ่งสว่าง
๓
๐๐๓
นางสาวปิยนันท์
หน่องพงษ์
ตารางสอบ สถานทีส่ อบ ผูม้ สี ทิ ธิเข้ารับการคัดเลือก เพือ่ เป็นลูกจ้างชัว่ คราว
วันคัดเลือก

วิธกี ารคัดเลือก/คะแนน

เวลา

๒๐
ความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ๐๙.๐๐ น.
พฤศจิกายน (คะแนน ๑๐๐ คะแนน)
๒๕๕๕ สอบข้อเขียน (คะแนน ๕๐ คะแนน)
๑๒.๐๐ น.
- วัดความรู้เกี่ยวกับเบิก รับ – จ่ายเงิน
งบประมาณเงินนอกงบประมาณ การเก็บ
รักษาและการนาส่งเงิน การทาบัญชีทุก
ประเภทตามระเบียบราชการ
สอบปฏิบตั ิ (คะแนน ๕๐ คะแนน)
- ใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน
Microsoft Office จัดทาเอกสารเกี่ยวกับ
การเงิน การร่างเอกสารหนังสือ
ประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง
(สอบสัมภาษณ์ คะแนน ๑๐๐ คะแนน)
- พิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งในด้าน ๑๓.๐๐ น.
ต่างๆ เช่น ประสบการณ์ทางการศึกษา
เป็นต้นไป
ทางการงานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ความมีมนุษยสัมพันธ์และสามารถ
ปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมอื่นได้ดี มีความ
รับผิดชอบ มีความอดทน เสียสละ มี
ความคิดริเริ่มและมีปฏิภาณไหวพริบมี
บุคลิกภาพ และท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงาน
ที่ปฏิบัติ เป็นต้น

ชัว่ โมง

สถานที่คดั เลือก

๓

ณ ห้อง ๖๓๓
อาคาร ๖ ชั้น ๓
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ

สถานที่ตงั้ ของสนามสอบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร
เลขที่ ๑๖๘ ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๒-๒๓๘๓
มีรถประจาทางผ่าน ดังนี้ สาย ๓ , ๙ , ๓๐ , ๓๒ , ๓๓ , ๖๔ , ๖๕ , ๑๑๐
ปอ. ๓ , ๓๒ , ๓๓ , ๔๙ , ๖๔ , ๕๐๕ , ๕๑๖ , ๕๒๔
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