ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ด้วยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มี
ความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รั ต นโกสิ น ทร์ ว่ า ด้ ว ยการจ้ า งลู ก จ้ า งชั่ ว คราวเงิ น งบประมาณรายได้ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล
รัตนโกสินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคั ดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จานวน 1 อัตรา
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ชื่อตาแหน่ง รายละเอียดการจ้าง และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ปรากฏรายละเอียด
ตามแนบท้ายประกาศนี้
๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข
(๓) ไม่เป็นผู้ด่ารงต่าแหน่งข้าราชการการเมือง
(๔) ไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือ
เป็นโรคที่ก่าหนดในกฎ ก.พ.อ. ดังนี้
๕.๑ วัณโรคระยะอันตราย
๕.๒ โรคติดยาเสพติดให้โทษ
๕.๓ โรคพิษสุราเรื้อรัง
๕.๔ โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่
๕.๕ โรคทางจิตที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่

(๖) ไม่เป็น...

-๒(๖) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตาม
ระเบียบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือตามกฎหมายอื่น
(๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
(๘) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๙) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๑๐) ไม่เป็นผู้เคยถูกจ่าคุกโดยค่าพิพากษาถึงที่สุดให้จ่าคุก เว้นแต่เป็นโทษส่าหรับ
ความผิดที่ได้กระท่าโดยประมาท หรือ ความผิดลหุโทษ
(๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์กร
มหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระท่าผิดวินัยตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๓) ไม่เป็นผู้เคยกระท่าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของรัฐ
(๑๔) ส่าหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้ารับการ
สอบเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวได้ ทั้งนี้ ตามความในข้อ ๕ ของค่าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม
๒๕๕๔ โดยอนุโลม
๓. การรับสมัคร
๓.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง
ตั้งแต่วันที่ 19 – 25 กันยายน 2561 ในวันและเวลาราชการ ณ ส่านักงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการ
ออกแบบ ชั้น ๓ มทร.รัตนโกสินทร์ ถนนพุทธมณฑลสาย ๕ ต่าบลศาลายา อ่าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หลายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๘๘๙ ๔๕๘๕ ต่อ ๒๗๘๑ หรือ http://www.rmutr.ac.th
และ http://arch.rmutr.ac.th/
๓.๒ ผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน และต้องยื่นใบ
สมัครด้วยตนเอง

๔.เอกสาร...

-3๔. เอกสารหลักฐานการสมัคร
๑. ส่ าเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่ านการพิจารณาอนุมัติจ ากผู้ มี
อ่านาจว่าส่าเร็จการศึกษาภายในวันที่ 25 กันยายน 2561 จ่านวน ๑ ฉบับ
๒. ส่าเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ หรือส่าเนาปริญญาบัตร ซึ่งผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้
มีอ่านาจว่าส่าเร็จการศึกษาภายในวันที่ 25 กันยายน 2561 จ่านวน ๑ ฉบับ
๓. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาด่า ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน
จ่านวน ๓ รูป
๔. ส่าเนาบัตรประจ่าตัวประชาชน ส่าเนาทะเบียนบ้าน จ่านวนอย่างละ ๑ ฉบับ
๕. ส่าเนาหลักฐานส่วนบุคคลอื่น เช่น การเปลี่ยนชื่อ – สกุล การสมรส จ่านวน ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ในส่าเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนค่ารับรองว่า ส่าเนาถูกต้องและลงชื่อก่ากับไว้ด้วย
๕. เงื่อนไขการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส่าหรับต่าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต่าแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลท่าให้ผู้สมัครสอบ
ไม่มีสิทธิเข้ารับการสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็น
โมฆะส่าหรับผู้นั้น และผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายใด ๆ ได้
๖. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้ มีสิ ทธิ์ส อบคัดเลื อก วัน ที่ 27 กัน ยายน 2561 ณ ส่ านักงานคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ชั้น ๓ มทร.รัตนโกสินทร์ ถนนพุทธมณฑลสาย ๕ ต่าบลศาลายา อ่าเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม หรือผ่านทางเว็บไซต์ http://www.rmutr.ac.th และ http://arch.rmutr.ac.th/
๗. วิธีการคัดเลือก
๑. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปเฉพาะส่าหรับต่าแหน่ง
๒. การสอบสัมภาษณ์
๘. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
และได้คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐

๙.ก่าหนด...

-๔๙. กาหนดการวันสอบคัดเลือก
ผู้ที่มีรายชื่อมีสิทธิ์สอบคัดเลือก จะต้องมาท่าการสอบคัดเลือกใน วันที่ 3 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่
เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ส่านักงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ชั้น ๓ มทร.รัตนโกสินทร์ ถนนพุทธ
มณฑลสาย ๕ ต่าบลศาลายา อ่าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
๑๐. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกใน
วันที่ 8 ตุ ลาคม 2561 ณ ส่ านั กงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ชั้น ๓ มทร.รัตนโกสิ นทร์ ถนน
พุ ท ธมณฑลสาย ๕ ต่ า บลศาลายา อ่ า เภอพุ ท ธมณฑล จั ง หวั ด นครปฐม หรื อ ผ่ า น ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์
http://www.rmutr.ac.th และhttp://arch.rmutr.ac.th/
๑๑. การจัดทาสัญญาจ้างและคาสั่งจ้างผู้ผ่านการสอบแข่งขัน
๑๑.๑ ผู้ ผ่ า นการสอบแข่ ง ขั น จะได้ รั บ การจ้ า งตามล่ า ดั บ ที่ ในบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ผ่ า นการ
สอบแข่งขัน
๑๑.๒ ผู้ผ่านการสอบแข่งขันจะต้องท่าสัญญาจ้างตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ ก่าหนด
๑๑.๓ ผู้ผ่านการสอบแข่งขันในวันที่ท่าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการท้องถิ่น
๑๑.๔ ผู้ผ่านการสอบแข่งขันในวันที่ท่าสัญญาจ้าง จะต้องน่าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่
เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ มายื่นด้วย
ประกาศ ณ วันที่

กันยายน 2561

(นายเสาวณิต ทองมี)
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

รายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อตาแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ แนบท้ายประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
-------------------------ตาแหน่งที่ 1 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จานวน ๑ อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๑. เพศหญิง หรือเพศชาย (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
๒. ส่าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการท่างานปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการบริหารจัดการงานด้านวิจัยและบริการวิชาการ และงานด้านเอกสารทั่วไปของส่านักงาน งานประกัน
คุณภาพที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. ปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานด้านวิจัยและบริการวิชาการ
๒. การปฏิบัติงานด้านสารบรรณ เช่น จัดเก็บเอกสาร ร่างโต้ตอบหนังสือ แปลเอกสาร เตรียมเรื่องและ
เตรียมการส่าหรับการประชุม บันทึกการประชุม ท่ารายงานการประชุม และบริหารงานทั่วไป
๓. การปฏิบัติเกี่ยวกับ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และจัดท่าเอกสารประกันคุณภาพการศึกษา
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
๑. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานทั่วไปในส่านักงาน งานสารบรรณ และระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา
๒. มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ระเบียบงานสารบรรณ กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่
๓. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาในการสื่อสารและคอมพิวเตอร์อย่ างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน
ในหน้าที่
4. มีความรู้ความสามารถด้านการวิจัยหรืองานบริการวิชาการจะพิจารณาเป็นพิเศษ

