
 
 
 
 

ประกาศ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

เรื่อง  รับสมัครลูกจ้างช่ัวคราว 
ครั้งที่  ๑/๒๕๖๑ 

------------------------------------ 

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
จะด าเนินการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษา  จ านวน  ๑  อัตรา  มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

 ๑.  ชื่อต าแหน่ง  รายละเอียดการจ้างงาน  และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มี
สิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  ปรากฏรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้  
 ๒.  คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 
      ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มี
ลักษณะต้องห้าม  ตามข้อ ๑๐ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคล  ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙  ดังต่อไปนี้  

(ก)  คุณสมบัติทั่วไป 
(๑)  มีสัญชาติไทย 

   (๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่า  ๑๘  ปี  บริบูรณ์  และไม่เกิน  ๖๐  ปีบริบูรณ์ 
(๓)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 

ทรงเป็นประมุข 
(ข) ลักษณะต้องห้าม 

(๑)  เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง 
   (๒)  เป็นคนวิกลจริต  หรือจิตฟ่ันเฟือน  ไม่สมประกอบ  เป็นคนเสมือนไร้
ความสามารถ  หรือเป็นโรคที่ก าหนดในกฎ ก.พ.อ. 
   (๓)  เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ  หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
ข้อบังคับนี้หรือกฎหมายอื่น 
   (๔)  เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
   (๕)  เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
   (๖)  เป็นบุคคลล้มละลาย 
   (๗)  เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่
ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
   (๘)  เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน  
หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ 

 
/(๙) เคยถูกลง... 
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(๙)  เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัยตาม 
กฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือกฎหมายอื่น 
  (๑๐)  เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของรัฐ 

 ๓.  การสมัคร  ผู้สมัครขอรับ  -  ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่  ๖  มิถุนายน  ๒๕๖๑  ถึง  
๑๔  มิถุนายน  ๒๕๖๑   (เว้นวันหยุดราชการ)  ภาคเช้าตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่าย
ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๕.๓๐ น.  ณ  งานบุคลากร   ฝ่ายบริหาร  อาคาร ๖ ชั้น ๓  คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการออกแบบ   ถนนศรีอยุธยา  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ โทร ๐ ๒๖๖๕ ๓๘๘๘  ต่อ  ๕๐๑๐  และ
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์  www. arch.rmutp.ac.th  หรือ  สอบถามรายละเอียดได้ที่ เบอร์       
๐ ๒๖๖๕ ๓๘๘๘ ต่อ ๕๐๑๐   
 ๔.  หลักฐานการสมัคร  ประกอบด้วย 
   ๔.๑  ส าเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิหรือส าเนาใบปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตร  ซึ่ง
ผ่านการอนุมัติจากผู้มีอ านาจว่าส าเร็จการศึกษาภายในวันที่  ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๖๑  จ านวน ๑ ฉบับ หรือ 
ส าเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)  ซึ่งผ่านการอนุมัติจากผู้มีอ านาจว่าส าเร็จการศึกษาภายในวันที่ 
๑๔  มิถุนายน  ๒๕๖๑   จ านวน  ๑  ฉบับ  
  ๔.๒  ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประชาชน  จ านวนอย่างละ  ๑  ฉบับ 
  ๔.๓  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล  (ถ้ามี)  จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๔.๔  รูปถ่ายขนาดไม่เกิน  ๒  นิ้ว  จ านวน  ๓  ใบ และต้องเป็นรูปถ่ายในครั้งเดียวกัน  
ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน  ๖  เดือน 
  ๔.๕  ส าเนาหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี) 
 
  ๕.  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 

  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบทั่วกัน  ในวันที่  ๑๘
มิถุนายน  ๒๕๖๑  ดูรายเอียดได้ที่  เว็บไซต์  www. arch.rmutp.ac.th  หรือ  สอบถามรายละเอียดได้ที่
เบอร์ ๐ ๒๖๖๕ ๓๘๘๘ ต่อ ๕๐๑๐   
 
  ๖.  ก าหนดวัน  เวลา  และสถานที่ในการสอบ 

         รายละเอียดปรากฏแนบท้ายประกาศฉบับนี้  

 ๗.  เกณฑ์การตัดสิน  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกได้ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนรวม
ทั้งสิ้นไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ 
  การจ้างจะจ้างตามล าดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ซึ่งจะประกาศเรียงล าดับที่ของผู้
ผ่านการคัดเลือกที่ได้คะแนนรวมมากไปหาน้อยตามล าดับและกรณีที่ผู้ผ่านการคัดเลือกได้คะแนนรวม
เท่ากันให้ผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  และต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไปและมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัคร  
ทั้งนี้  ปริญญา หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ  หรือประกาศนียบัตรที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งต้อง 

/ ผ่านการ... 
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ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอ านาจของสถาบันการศึกษานั้น ๆ ไม่หลังวันรับสมัครวันสุดท้าย  (วันที่  ๑๔  
มิถุนายน  ๒๕๖๑)   

   ๘.  ประกาศผลการคัดเลือก  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  จะประกาศ
ผลการคัดเลือก วันที ่ ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๖๑  ดูรายเอียดได้ที ่ เว็บไซต์  www. arch.rmutp.ac.th  หรือ  
สอบถามรายละเอียดได้ท่ีเบอร์ ๐ ๒๖๖๕ ๓๘๘๘ ต่อ ๕๐๑๐   
   ๙.  รายงานตัวปฏิบัติหน้าที่  ผู้ผ่านการคัดเลือกได้ล าดับที่  ๑  ให้ไปรายงานตัวปฏิบัติ
หน้าที่ ตั้งแต่วันที่  ๒๘ มิถุนายน - ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑  ณ  งานบุคลากร  ฝ่ายบริหาร  อาคาร ๖ ชั้น ๓  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  ถนนศรีอยุธยา  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  เวลา  ก่อน ๐๘.๓๐ น.  
 

 
   ประกาศ  ณ  วันที่   ๓๐   เดอืน  พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

 
                      (นายธานี  สุคนธะชาติ) 
                        คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
                 ปฏิบัติราชการแทน 
               อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
  
  
 
 

 

 


