ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตาแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
ครัง้ ที่ ๒/๒๕๕๗
ด้วยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประสงค์จะรับสมัครบุคคลสอบคัดเลือก เพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่ง อาจารย์ ฉะนั้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบกับข้อ ๗ (๒) และข้อ ๑๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่า
ด้วยการบริหาร งานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ และประกาศคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลส าหรั บพนักงานมหาวิทยาลั ย ฉบับ ที่ ๑/๒๕๕๐ ลงวัน ที่ ๑ มีน าคม ๒๕๕๐ เรื่องการกาหนด
ตาแหน่งและมาตรฐานกาหนดตาแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย และฉบับที่ ๒/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑ มีนาคม
๒๕๕๐ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จึงประกาศรับสมัคร
คัดเลือกบุคคลเพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่ง อาจารย์ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
๑. ชื่อตาแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ภาระงานโดยสังเขป ปรากฏ
รายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้
๒. คุณสมบัติทวั่ ไปของผูส้ มัคร
๒.๑ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจะต้องมี
คุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ ๑๐ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ ดังต่อไปนี้
(ก) คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข
(ข) ลักษณะต้องห้าม
(๑) เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง
(๒) เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้
ความสามารถ หรือเป็นโรคที่กาหนดในกฎ ก.พ.อ.
(๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามข้อบังคับนี้หรือกฎหมายอื่น
(๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
(๕) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย
/(๗)เคยถูก...
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(๗) เคยถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่
ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(๘) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๙) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทาผิดวินัยตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือกฎหมายอื่น
(๑๐) เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของรัฐ
๒.๒ สาหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้ารับการ
สอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยได้ ทั้งนี้ ตามความในข้อ ๕ ของคาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗
มีนาคม ๒๕๔๘ โดยอนุโลม
๓. วัน เวลาและสถานทีร่ บั สมัคร
๓.๑ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ถนนศรีอยุธยา
แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต ตั้งแต่วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗
(เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้า เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. หรือดาวน์
โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ของ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ(http://arch.rmutp.ac.th)
๓.๒ ผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน และ
ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
๓.๓ ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียน ในเขตจ่าย
ของ การไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร
๔. เอกสารและหลักฐานทีจ่ ะต้องนามายืน่ ในวันสมัคร
๔.๑ สาเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ หรือสาเนาใบปริญญาบัตร ซึ่งผ่านการอนุมัติจาก
ผู้มีอานาจว่าสาเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ จานวน ๑ ฉบับ
๔.๒ สาเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้มี
อานาจ ว่าสาเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ จานวน ๑ ฉบับ
๔.๓ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาสีดาขนาด ๑.๕x๒ นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่
เกิน ๖ เดือน และถ่ายครั้งเดียวกัน จานวน ๓ รูป
๔.๔ สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน ๑ ฉบับ
๔.๕ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน ๑ ฉบับ
๔.๖ สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส หนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อ
สกุล(ถ้ามี) จานวน ๑ ฉบับ
๔.๗ ผู้สมัครเข้าการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็น
ผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด อันเกิดจาก
ผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัครคัดเลือกอันมีผลทาให้

/ผู้สมัคร...
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ผู้สมัคร ไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัคร และการได้เข้ารับ
การคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น
๔.๘ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผสู้ มัครเขียนคารับรองว่า สาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับไว้
ด้วย
๕. ค่าธรรมเนียมสอบ
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบตาแหน่งละ ๑๐๐ บาท และค่าธรรมเนียมสอบจะไม่
จ่ายคืนให้ เมื่อประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกแล้ว
๖. การประกาศรายชื่อผูม้ สี ิทธิเข้ารับการคัดเลือก
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก จะติดประกาศให้ทราบทั่วกันในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗
ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ หรือดูได้ที่เว็บไซต์ http://arch.rmutp.ac.th
๗. กาหนดวัน เวลา และสถานทีค่ ดั เลือก
ปรากฏรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้
๘. หลักเกณฑ์และวิธกี ารคัดเลือก
ปรากฏรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้
๙. หลักเกณฑ์และวิธกี ารตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ากว่าร้อยละ
หกสิบ และได้รับคะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ากว่าร้อยละหกสิบ
การจ้างและแต่งตั้งผูผ้ ่านการคัดเลือก ต้องจ้างและแต่งตั้งตามลาดับที่ในบัญชีผู้ผา่ นการ
คัดเลือก และไม่รับโอนพนักงานมหาวิทยาลัยจากส่วนราชการอื่น
๑๐. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผ้ า่ นการคัดเลือกได้
๑๐.๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้
ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ โดยประกาศเรียงลาดับที่ของ
ผู้ผ่านการคัดเลือก ที่ได้คะแนนรวมมากไปหาน้อยตามลาดับ หรือดูได้ที่เว็บไซต์ของ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
การออกแบบ http://arch.rmutp.ac.th
๑๐.๒ กรณีที่มีผู้ผ่า นการคัด เลือ กได้ค ะแนนรวมเท่า กัน ให้ผู้ผ่า นการคัด เลือ กที่มี
คะแนนการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนความเหมาะสม
กับตาแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้รับคะแนนความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูง
กว่า ถ้ายังคงได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ได้รับเลขประจาตัวสรรหาและเลือกสรรก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
๑๐.๓ ผู้ผ่านการคัดเลือกจะมีสิทธิได้รับการจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยได้
ต่อเมื่อเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามและมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามที่ระบุไว้ใน
ประกาศรับสมัคร ทั้งนี้ปริ ญญาหรือประกาศนียบัตรที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ งจะต้องผ่านการ
พิจารณาอนุมัติ จากผู้มีอานาจไม่หลังวันรับสมัครวันสุดท้าย (๓๐ เมษายน ๒๕๕๗) และเป็นปริญญาและหรือ
ประกาศนียบัตรที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้รับรองหลักสูตรแล้ว และหรือที่ ก.พ. รับรอง
/คุณวุฒิ....

-๔คุณวุฒิแล้วเท่านั้น สาหรับคุณวุฒิ ต่างประเทศจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิแล้ว เช่นกัน หาก
ผู้ส มัครพยายามปกปิดหรือแจ้งความเท็จ เพื่อ ประโยชน์แ ห่ง ตนจนกระทั่ง เจ้า หน้า ที่ต รวจสอบไม่พ บใน
ขณะนั้น หากตรวจสอบพบในภายหลังจะไม่ได้รับการพิจารณาจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดย
ไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
๑๐.๔ ในกรณีที่ผู้คัดเลือกได้รายใดเปลี่ยนที่อยู่ หากไม่มีการติดต่อแจ้งการเปลี่ยนที่อยู่
อันเป็นเหตุให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ไม่อาจเรียกตัวเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยได้จะ
ถือว่า เป็นความบกพร่องของ ผู้คัดเลือกได้ และจะยื่นคาร้องขอรับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในภายหลังเมื่อ
พ้นกาหนด ให้มารายงานตัวแล้ว ไม่ได้
๑๑. การจัดทาสัญญาจ้างผูผ้ า่ นการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ผ่านการคัดเลือกและได้รับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จะต้องทาสัญญาจ้าง
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกาหนด และการจ้างครั้งแรกกาหนดระยะเวลาการจ้าง ๖
เดือน เพื่อทดลองปฏิบัติงาน และหากการทดลองปฏิบัติงานมีผลการประเมินว่าเป็นผู้มีความสามารถเหมาะสม
ในการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนครกาหนด จะได้รับการต่อสัญญาจ้างมีกาหนดเวลาสามปี
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายธานี สุคนธะชาติ)
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

