
 

 
ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เร่ือง  รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

ต าแหน่งประเภทวิชาการ ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
คร้ังที่  ๑/๒๕๖๑ 

  ด้วยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประสงค์จะรับสมัคร
บุคคลสอบคัดเลือก  เพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งประเภทวิชาการ  ฉะนั้นอาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา ๒๔  และมาตรา ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบ
กับข้อ ๖ ข้อ ๑๑ และข้อ ๔๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ และประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย  ฉบับที่ ๑/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๐ เรื่องการก าหนดต าแหน่งและมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย และฉบับท่ี ๒/๒๕๕๐ ลงวันท่ี ๑  มีนาคม  ๒๕๕๐  เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา
และเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และค าส่ังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ี ๒๙๒/
๒๕๕๖ ลงวันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ เรื่อง มอบอ านาจเกี่ยวกับการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย จึงประกาศรับ
สมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งประเภทวิชาการ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

  ๑.  ชื่อต าแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  ภาระงานโดยสังเขป  ปรากฏรายละเอียด
แนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

  ๒.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 

  ๒.๑  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจะต้องมีคุณสมบัติ
ท่ัวไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ตามข้อ ๗ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙  ดังต่อไปนี้ 

  (ก)  คุณสมบัติท่ัวไป 
    (๑)  มีสัญชาติไทย 
   (๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์  และไม่เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์ 
   (๓)  เป็นผู้เล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

  (ข)  ลักษณะต้องห้าม 
   (๑)  เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง 
   (๒)  เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ 
หรือเป็นโรคท่ีก าหนดในกฎ ก.พ.อ. 
   (๓)  เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกส่ังพักราชการ หรือถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
ข้อบังคับนี้หรือกฎหมายอื่น 
   (๔)  เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
   (๕)  เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 
   (๖)  เป็นบุคคลล้มละลาย 

/(๗)เคยถูก...  
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   (๗)  เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้
กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
   (๘)  เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
   (๙)  เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัยตามกฎหมาย    
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือกฎหมายอื่น 
   (๑๐)  เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของรัฐ 
  ๒.๒  ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณร  ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้ารับการ 
สอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยได้  ท้ังนี้ ตามความในข้อ ๕  ของค าส่ังมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี     
๑๗  มีนาคม  ๒๕๔๘ โดยอนุโลม 
  ๓.  วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร 
   ๓.๑  ให้ผู ้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอและยื ่น ใบสมัครด้วยตนเองได้ท่ี           
ชั้น ๒ งานบุคลากร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ถนนสามเสน 
แขวงวชิรพยาบาล  เขตดุสิต  กทม. ต้ังแต่วันที่ ๕ – ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑  (เว้นวันหยุดราชการ)   ภาคเช้า เวลา 
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  ภาคบ่าย  เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.  หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ท่ีเว็บไซต์ของ       
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  (www.teched.rmutp.ac.th)    
   ๓.๒  ผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน และต้องยื่น
ใบสมัครด้วยตนเอง 
   ๓.๓  ผู้สมัครต้องแจ้งสถานท่ีท่ีสามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียน ในเขตจ่ายของ  
การไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร 
  ๔.  เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นในวันสมัคร 
   ๔.๑  ส าเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ  หรือส าเนาใบปริญญาบัตร ซึ่ง ผ่านการอนุมัติจาก               
ผู้มีอ านาจว่าส าเร็จการศึกษาภายในวันท่ี  ๒๖  มกราคม ๒๕๖๑  จ านวน ๑  ฉบับ  
   ๔.๒  ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอ านาจ 
ว่าส าเร็จการศึกษาภายในวันท่ี  ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ จ านวน ๑ ฉบับ  
   ๔.๓  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาสีด าขนาด ๓x๔ ซม. ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน  
๖ เดือน และถ่ายครั้งเดียวกัน จ านวน ๓ รูป 
   ๔.๔  ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  ๑ ฉบับ 
   ๔.๕  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   จ านวน  ๑ ฉบับ 
   ๔.๖  ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ  เช่น ทะเบียนสมรส หนังสือส าคัญการเปล่ียนช่ือตัว หรือช่ือสกุล
(ถ้ามี)  จ านวน ๑ ฉบับ 
   ๔.๗  ผู้สมัครเข้าการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี
คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ 
ในใบสมัคร พร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาด อันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่า
ด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งท่ีสมัครคัดเลือกอันมีผลท าให้ผู้สมัคร ไม่มีสิทธิสมัคร
เข้ารับการคัดเลือกตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัคร และการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ
ส าหรับผู้นั้น 
   ๔.๘  ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับ  ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า  ส าเนาถูกต้องและลงช่ือก ากับไว้ด้วย 

/๕. ค่าธรรมเนียม... 
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  ๕.  ค่าธรรมเนียมสอบ 
   ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบต าแหน่งละ ๑๐๐ บาท และค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่าย
คืนให้  เมือ่ประกาศรายช่ือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกแล้ว 

  ๖.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
   รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก จะติดประกาศให้ทราบท่ัวกันในวันท่ี  ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑                       
ณ งานบุคลากร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  หรือดูได้ท่ีเว็บไซต์ (www.teched.rmutp.ac.th)  
  ๖.๑ วัน เวลา และ สถานท่ีสอบ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ประกาศให้ทราบใน
วันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ หรือดูได้ท่ีเว็บไซต์ (www.teched.rmutp.ac.th) 
  ๖.๒ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจะต้องผ่านเงื่อนไขในต าแหน่งความสามารถ 
ทางภาษาอังกฤษ กรณีไม่มีผลสอบ TOEFL หรือ IELTS ให้ทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ 
กับสถาบันภาษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งได้ก าหนดการทดสอบในวันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๖๑  
เวลา ๘.๓๐ น.  สามารถสอบถามรายละเอียดได้ท่ี โทร. ๐ ๒๖๖๕ ๓๗๗๗ ต่อ ๖๐๕๖ ในวัน และ เวลา ราชการ 

  ๗.  ก าหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก 
   ปรากฏรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

  ๘.  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
   ปรากฏรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

  ๙.  หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน 
   ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ 
และได้รับคะแนนรวมทั้งส้ินไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ 
   การจ้างและแต่งต้ังผู้ผ่านการคัดเลือก  ต้องจ้างและแต่งต้ังตามล าดับท่ีในบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก 
และไม่รับโอนพนักงานมหาวิทยาลัยจากส่วนราชการอื่น  
  ๑๐. การประกาศรายชื่อและการข้ึนบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ 
   ๑๐.๑ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จะประกาศ
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้  ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ ณ งานบุคลากร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  โดย
ประกาศเรียงล าดับท่ีของผู้ผ่านการคัดเลือก ท่ีได้คะแนนรวมมากไปหาน้อยตามล าดับ หรือดูได้ท่ีเว็บไซต์ของคณะฯ 
(www.teched.rmutp.ac.th)    
   ๑๐.๒ กรณีที่มีผู้ผ่านการคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีคะแนน
การประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู ่ในล าดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนความเหมาะสมกับ
ต าแหน่งเท่ากัน   ให้ผู้ได้รับคะแนนความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับท่ีสูงกว่า 
ถ้ายังคงได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสรรหาและเลือกสรรก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับท่ีสูงกว่า 
   ๑๐.๓  ผู้ผ่านการคัดเลือกจะมีสิทธิได้รับการจ้างและแต่งต้ังเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยได้ต่อเมื่อ
เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามและมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามท่ีระบุไว้ในประกาศ
รับสมัคร  ท้ังนี้ปริญญาหรือประกาศนียบัตรท่ีเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติ
จากผู้มีอ านาจไม่หลังวันรับสมัครวันสุดท้าย (๒๖ มกราคม ๒๕๖๑)  และเป็นปริญญาและหรือประกาศนียบัตรท่ี
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ได้รับรองหลักสูตรแล้ว  และหรือท่ี ก.พ. รับรองคุณวุฒิแล้วเท่านั้ น  
ส าหรับคุณวุฒิต่างประเทศจะต้องเป็นคุณวุฒิท่ี ก.พ. รับรองคุณวุฒิแล้วเช่นกัน  หากผู้สมัครพยายามปกปิดหรือ
แจ้งความเท็จ   เพื่อประโยชน์แห่งตนจนกระท่ังเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบไม่พบในขณะนั้น     หากตรวจสอบพบใน
ภายหลังจะไม่ได้รับการพิจารณาจ้างและแต่งต้ังเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ท้ังส้ิน 
 

/๑๐.๔. ในกรณี... 
 
 





 
รายละเอียดเก่ียวกับต าแหน่ง  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  ภาระงานโดยสังเขป 

หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่งประเภทวิชาการ ต าแหน่งอาจารย์ 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

คร้ังที่  ๑/๒๕๖๑ 
 

 
ต าแหน่งที่  ๑       อาจารย์ 
หน่วยงานที่บรรจุ   สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ    จ านวน  ๑   อัตรา   
   ต าแหน่งเลขท่ี ๒๐๘๔๓    อัตราค่าตอบแทน  ๒๙,๔๐๐ บาท 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง   
๑.  คุณวุฒิปริญญาเอก  ด้านวิศวกรรมอุตสาหการ 
๒. คุณวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ด้านวิศวกรรมอุตสาหการ  

ภาระงานโดยสังเขป 
๑. ท าหน้าท่ีสอนประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
๒. ท างานวิจัยด้านการเรียนการสอน 
๓. ปฏิบัติหน้าท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษา 
๔. ดูแลห้องปฏิบัติการของสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
๕. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

เง่ือนไขต าแหน่ง 
 - มีผลงานวิจัยด้านภาคอุตสาหกรรม 

- ต้องมีหลักฐานประกอบการสมัครเข้ารับการคัดเลือกท่ีแสดงระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ 
ดังนี ้  
TOEFL   
PBT    =   ๕๐๐   
CBT    =   ๑๗๓   
IBT     =   ๖๑   
IELTS =    ๕.๐   
(ผลการสอบไม่เกิน ๒ ปี นับจากวันท่ียื่นใบสมัคร)   
- กรณีท่ีไม่มีผลสอบ  TOEFL  หรือ  IELTS  ให้ทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษอังกฤษกับ

สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ก่อนประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกและต้องมีผลการสอบ 
ไม่น้อยกว่า ๘๐ คะแนน หากไม่ผ่านตามเกณฑ์ท่ีก าหนดจะไม่มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก โดยต้องน าผลการสอบตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนดมายื่นก่อนการประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก    

- ส าหรับบุคคลท่ีได้รับการยกเว้นการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ คือ   
๑. ผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาจากประเทศท่ีใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก เช่น ประเทศอังกฤษ ประเทศ 

สหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ เป็นต้น   
๒. ผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาจากประเทศท่ีไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก   
    ๒.๑ ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรนานาชาติท่ีมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อย 

กว่า ๒ ปี จากมหาวิทยาลัยท่ี ก.พ. รับรอง   
    ๒.๒ ได้รับทุนการศึกษาโดยส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ท่ีใช้ภาษาอังกฤษในการเรียน    

การสอน   
 

 



ก าหนดวันเวลา  วิธีการคัดเลือก  และสถานที่คัดเลือก    
 

วันคัดเลือก วิธีการคัดเลือก/คะแนน เวลา ชั่วโมง สถานที่คัดเลือก 
จะประกาศให้
ทราบในวันท่ี
ประการายช่ือ
ผู้มีสิทธิสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง   
(คะแนน ๑๐๐ คะแนน)     
สอบข้อเขียน  ( คะแนน ๕๐ คะแนน)  
- ด้านโลหะวิทยา การขึ้นรูปร้อนและเย็น และการซ่อม
บ ารุง 
- ด้านเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม กลศาสตร์วิศวกรรม และ
มลภาวะ 
สอบปฏบิัติการสอน (คะแนน ๕๐ คะแนน) 
- ด้านโลหะวิทยา การขึ้นรูปร้อนและเย็น และการซ่อม
บ ารุง  
- ด้านเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม กลศาสตร์วิศวกรรม และ
มลภาวะ  

 

 
 
 
๐๙.๓๐ น.- 
๑๑.๐๐ น. 
 
 
๑๓.๓๐ น. 
เป็นต้นไป 

 
 

 

  
 
 
๑.๓๐  

 

 
ไม่เกิน 
๓๐ 
นาที 

 
 

    

 
 
 

ห้องประชุมช้ัน ๒ 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
 
 

ห้องประชุมช้ัน ๒ 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
 

จะประกาศให้
ทราบในวันท่ี
ประกาศ
รายช่ือผู้สอบ
ผ่านภาค
ความรู้
ความสามารถ
และสอบ
ปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนน ๑๐๐คะแนน) 
-  ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยพิจารณาใน
ด้านต่างๆ เช่น ประสบการณ์ทางการศึกษา การงานท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าท่ีความมีมนุษยสัมพันธ์ 
และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี มีความ
รับผิดชอบ  มีความอดทน  เสียสละ  มีความคิดริเริ่ม  
และมีปฏิภาณไหวพริบ มีบุคลิกภาพและท่วงทีวาจา
เหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ เป็นต้น 

 ๑๐.๓๐ น.  ไม่เกิน 
๓๐ 
นาที 

 
 

 

ห้องประชุมช้ัน ๒ 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
 

 
สถานที่ต้ังของสนามสอบ     คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   
       ๓๙๙ ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐   

โทรศัพท์  ๐ ๒๖๖๕ ๓๗๗๗  ต่อ ๗๑๓๖ 

มีรถประจ าทางผ่าน  ดังนี้ สาย ๓, ๙, ๓๐, ๓๒, ๓๓, ๔๙, ๖๔, ๖๕, และ ปอ. ๓, ๓๒, ๕๒๔, ๕๑๖ 
 
 
 

 
 

 



 
รายละเอียดเก่ียวกับต าแหน่ง  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  ภาระงานโดยสังเขป 

หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่งประเภทวิชาการ ต าแหน่งอาจารย์ 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

คร้ังที่  ๑/๒๕๖๑ 
 

 
ต าแหน่งที่  ๒       อาจารย์ 
หน่วยงานที่บรรจุ   สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ    จ านวน  ๑   อัตรา   
   ต าแหน่งเลขท่ี ๒๐๘๔๖    อัตราค่าตอบแทน  ๒๒,๗๕๐ บาท 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง   
๑.  คุณวุฒิปริญญาโท  ด้านวิศวกรรมอุตสาหการ 
๒.  คุณวุฒิปริญญาตรี  ด้านวิศวกรรมอุตสาหการ  
๓.  คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ วิชาชีพช้ันสูง ด้านโลหะวิทยา ช่างกลโรงงาน การผลิต 
แม่พิมพ์ หรือ สาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง 

ภาระงานโดยสังเขป 
๑.  ท าหน้าท่ีสอนประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
๒.  ท างานวิจัยด้านการเรียนการสอน 
๓.  ปฏิบัติหน้าท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษา 

  ๔.  ดูแลห้องปฏิบัติการของสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
๕.  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

เง่ือนไขต าแหน่ง 
ต้องมีหลักฐานประกอบการสมัครเข้ารับการคัดเลือกท่ีแสดงระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ 
ดังนี ้  
TOEFL   
PBT    =   ๔๕๐   
CBT    =   ๑๓๓   
IBT     =   ๔๕   
IELTS =    ๔.๐   
(ผลการสอบไม่เกิน ๒ ปี นับจากวันท่ียื่นใบสมัคร)   
- กรณีท่ีไม่มีผลสอบ  TOEFL  หรือ  IELTS  ให้ทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษอังกฤษกับ

สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ก่อนประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกและต้องมีผลการสอบ 
ไม่น้อยกว่า ๗๐ คะแนน หากไม่ผ่านตามเกณฑ์ท่ีก าหนดจะไม่มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก โดยต้องน าผลการสอบตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนดมายื่นก่อนการประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก    

- ส าหรับบุคคลท่ีได้รับการยกเว้นการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ คือ   
๑. ผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาจากประเทศท่ีใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก เช่น ประเทศอังกฤษ ประเทศ 

สหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ เป็นต้น   
๒. ผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาจากประเทศท่ีไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก   
    ๒.๑ ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรนานาชาติท่ีมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อย 

กว่า ๒ ปี จากมหาวิทยาลัยท่ี ก.พ. รับรอง   
    ๒.๒ ได้รับทุนการศึกษาโดยส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ท่ีใช้ภาษาอังกฤษในการเรียน    

การสอน   
 



 

ก าหนดวันเวลา  วิธีการคัดเลือก  และสถานที่คัดเลือก    
 

วันคัดเลือก วิธีการคัดเลือก/คะแนน เวลา ชั่วโมง สถานที่คัดเลือก 
 

จะประกาศให้
ทราบในวันท่ี
ประการายช่ือ
ผู้มีสิทธิสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง   
(คะแนน ๑๐๐ คะแนน)     
สอบข้อเขียน  ( คะแนน ๕๐ คะแนน)  
- ด้านโลหะวิทยา การขึ้นรูปร้อนและเย็น และการซ่อม
บ ารุง 
- ด้านเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม กลศาสตร์วิศวกรรม และ
มลภาวะ 
สอบปฏบิัติการสอน (คะแนน ๕๐ คะแนน) 
- ด้านโลหะวิทยา การขึ้นรูปร้อนและเย็น และการซ่อม
บ ารุง  
- ด้านเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม กลศาสตร์วิศวกรรม และ
มลภาวะ  

 

 
 
 
๐๙.๓๐ น.- 
๑๑.๐๐ น. 
 
 
๑๓.๓๐ น. 
เป็นต้นไป 

 
 

 

  
 
 
๑.๓๐  

 

 
ไม่เกิน 
๓๐ 
นาที 

 
 

    

 
 
 

ห้องประชุมช้ัน ๒ 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
 
 

ห้องประชุมช้ัน ๒ 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
 

จะประกาศให้
ทราบในวันท่ี
ประกาศ
รายช่ือผู้สอบ
ผ่านภาค
ความรู้
ความสามารถ
และสอบ
ปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนน ๑๐๐คะแนน) 
-  ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยพิจารณาใน
ด้านต่างๆ เช่น ประสบการณ์ทางการศึกษา การงานท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าท่ีความมีมนุษยสัมพันธ์ 
และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี  มีความ
รับผิดชอบ  มีความอดทน  เสียสละ  มีความคิดริเริ่ม  
และมีปฏิภาณไหวพริบ มีบุคลิกภาพและท่วงทีวาจา
เหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ เป็นต้น 

 ๑๐.๓๐ น.  ไม่เกิน 
๓๐ 
นาที 

 
 

 

ห้องประชุมช้ัน ๒ 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
 

 
สถานที่ต้ังของสนามสอบ     คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   
       ๓๙๙ ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐   

โทรศัพท์  ๐ ๒๖๖๕ ๓๗๗๗  ต่อ ๗๑๓๖ 

มีรถประจ าทางผ่าน  ดังนี้ สาย ๓, ๙, ๓๐, ๓๒, ๓๓, ๔๙, ๖๔, ๖๕, และ ปอ. ๓, ๓๒, ๕๒๔, ๕๑๖ 
 
 
 
 



 
รายละเอียดเก่ียวกับต าแหน่ง  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  ภาระงานโดยสังเขป 

หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่งประเภทวิชาการ ต าแหน่งอาจารย์ 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

คร้ังที่  ๓/๒๕๖๐ 
 

 
ต าแหน่งที่  ๓       อาจารย์ 
หน่วยงานที่บรรจ ุ  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า    จ านวน  ๑   อัตรา   
   ต าแหน่งเลขท่ี ๒๐๘๐๕   อัตราค่าตอบแทน  ๒๒,๗๕๐ บาท 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง   
 คุณวุฒิปริญญาโท  ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 

ภาระงานโดยสังเขป 
๑. ท าหน้าท่ีสอนประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
๒. ท างานวิจัยด้านการเรียนการสอน 
๓. ปฏิบัติหน้าท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษา 
๔. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

เง่ือนไขต าแหน่ง 
ต้องมีหลักฐานประกอบการสมัครเข้ารับการคัดเลือกท่ีแสดงระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ 
ดังนี ้  
TOEFL   
PBT    =   ๔๕๐   
CBT    =   ๑๓๓   
IBT     =   ๔๕   
IELTS =    ๔.๐   
(ผลการสอบไม่เกิน ๒ ปี นับจากวันท่ียื่นใบสมัคร)   
- กรณีท่ีไม่มีผลสอบ  TOEFL  หรือ  IELTS  ให้ทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษอังกฤษกับ

สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ก่อนประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกและต้องมีผลการสอบ 
ไม่น้อยกว่า ๗๐ คะแนน หากไม่ผ่านตามเกณฑ์ท่ีก าหนดจะไม่มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก โดยต้องน าผลการสอบตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนดมายื่นก่อนการประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก    

- ส าหรับบุคคลท่ีได้รับการยกเว้นการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ คือ   
๑. ผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาจากประเทศท่ีใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก เช่น ประเทศอังกฤษ ประเทศ 

สหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ เป็นต้น   
๒. ผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาจากประเทศท่ีไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก   
    ๒.๑ ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรนานาชาติท่ีมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อย 

กว่า ๒ ปี จากมหาวิทยาลัยท่ี ก.พ. รับรอง   
    ๒.๒ ได้รับทุนการศึกษาโดยส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ท่ีใช้ภาษาอังกฤษในการเรียน    

การสอน   
 
 

 
 

 



ก าหนดวันเวลา  วิธีการคัดเลือก  และสถานที่คัดเลือก    
 

วันคัดเลือก วิธีการคัดเลือก/คะแนน เวลา ชั่วโมง สถานทีค่ัดเลือก 
จะประกาศให้
ทราบในวันท่ี
ประการายช่ือ
ผู้มีสิทธิสอบ 
 
 

 

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง   
(คะแนน ๕๐ คะแนน)     
สอบข้อเขียน  ( คะแนน ๕๐ คะแนน)  
วิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 
- วงจรอันดับหนึ่ง 
- วงจรอันดับสอง 
สอบปฏบิัติการสอน (คะแนน ๕๐ คะแนน) 
กลุ่มวิชาเครื่องกลไฟฟ้า การตรวจจับทางไฟฟ้า และการ
ควบคุมอัตโนมัติด้วย PLC  

 

 
๐๙.๓๐น.

- 
๑๑.๐๐น. 
 
 
๑๑.๓๐น. 

 

  
 
 
๑.๓๐ น. 
 
ไม่เกิน 
๓๐ 
นาที 
 

    

 
 
 

ห้องประชุมช้ัน ๒ 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

 
ห้องประชุมช้ัน ๒ 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
 

จะประกาศให้
ทราบในวันท่ี
ประกาศ
รายช่ือผู้สอบ
ผ่านภาค
ความรู้
ความสามารถ
และสอบ
ปฏิบัติ 
 

 

ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนน ๑๐๐คะแนน) 
-  ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยพิจารณาใน
ด้านต่างๆ เช่น ประสบการณ์ทางการศึกษา การงานท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าท่ีความมีมนุษยสัมพันธ์ 
และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี มีความ
รับผิดชอบ  มีความอดทน  เสียสละ  มีความคิดริเริ่ม  
และมีปฏิภาณไหวพริบ มีบุคลิกภาพและท่วงทีวาจา
เหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ เป็นต้น 

 
 
 

๑๓.๓๐น. 
เป็นต้นไป 

 
 
 
  

 
 
 

  
 

 
 

ห้องประชุมช้ัน ๒ 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
 

 
สถานที่ต้ังของสนามสอบ     คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   
       ๓๙๙ ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐   

โทรศัพท์  ๐ ๒๖๖๕ ๓๗๗๗  ต่อ ๗๑๓๖ 

มีรถประจ าทางผ่าน  ดังนี้ สาย ๓, ๙, ๓๐, ๓๒, ๓๓, ๔๙, ๖๔, ๖๕, และ ปอ. ๓, ๓๒, ๕๒๔, ๕๑๖ 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 



รายละเอียดเก่ียวกับต าแหน่ง  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  ภาระงานโดยสังเขป 
หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่งประเภทวิชาการ ต าแหน่งอาจารย์ 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
คร้ังที่  ๑/๒๕๖๑ 

 
 
ต าแหน่งที่  ๔       อาจารย์ 
หน่วยงานที่บรรจุ   สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์    จ านวน  ๑   อัตรา   
   ต าแหน่งเลขท่ี ๒๐๘๓๔   อัตราค่าตอบแทน  ๒๒,๗๕๐ บาท 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง   
๑.  คุณวุฒิปริญญาโท  ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
๒.  คุณวุฒิปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต หรือ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต  

 หรือ อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต ทางด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและ  
ส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์โทรคมนาคม หรือ สาขาวิชาท่ีมีพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ฮาด์แวร์  

ภาระงานโดยสังเขป 
  ๑.   ท าหน้าท่ีสอนประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
  ๒.   ท างานวิจัยด้านการเรียนการสอน 

๓.   ปฏิบัติหน้าท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษา 
๔.   ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

เง่ือนไขต าแหน่ง 
ต้องมีหลักฐานประกอบการสมัครเข้ารับการคัดเลือกท่ีแสดงระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ 
ดังนี ้  
TOEFL   
PBT    =   ๔๕๐   
CBT    =   ๑๓๓   
IBT     =   ๔๕   
IELTS =    ๔.๐   
(ผลการสอบไม่เกิน ๒ ปี นับจากวันท่ียื่นใบสมัคร)   
- กรณีท่ีไม่มีผลสอบ  TOEFL  หรือ  IELTS  ให้ทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษอังกฤษกับ

สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ก่อนประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกและต้องมีผลการสอบ 
ไม่น้อยกว่า ๗๐ คะแนน หากไม่ผ่านตามเกณฑ์ท่ีก าหนดจะไม่มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก โดยต้องน าผลการสอบตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนดมายื่นก่อนการประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก    

- ส าหรับบุคคลท่ีได้รับการยกเว้นการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ คือ   
๑. ผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาจากประเทศท่ีใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก เช่น ประเทศอังกฤษ ประเทศ 

สหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ เป็นต้น   
๒. ผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาจากประเทศท่ีไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก   
    ๒.๑ ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรนานาชาติท่ีมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อย 

กว่า ๒ ปี จากมหาวิทยาลัยท่ี ก.พ. รับรอง   
    ๒.๒ ได้รับทุนการศึกษาโดยส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ท่ีใช้ภาษาอังกฤษในการเรียน    

การสอน   
 

 



ก าหนดวันเวลา  วิธีการคัดเลือก  และสถานที่คัดเลือก    
 

วันคัดเลือก วิธีการคัดเลือก/คะแนน เวลา ชั่วโมง สถานที่คัดเลือก 
จะประกาศให้
ทราบในวันท่ี
ประการายช่ือ
ผู้มีสิทธิสอบ 
 

 

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง   
(คะแนน ๑๐๐ คะแนน)     
สอบข้อเขียน  ( คะแนน ๕๐ คะแนน)  
- Digital circuit and Logic Design ( sequence 
circuit) ในส่วนของ Sequence circuit 
สอบปฏบิัติการสอน (คะแนน ๕๐ คะแนน) 
- Digital circuit and Logic Design (sequence 
circuit) ในส่วนของ Sequence circuit 
 
 
 

 

 
 
 
๐๙.๓๐ น.- 
๑๑.๐๐ น. 
 
 
๑๓.๓๐ น. 
เป็นต้นไป 

 

  
 
 
๑.๓๐  

 

 
ไม่เกิน 
๓๐ 
นาที 

 
 

    

 
 
 

ห้องประชุมช้ัน ๒ 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
 
 

ห้องประชุมช้ัน ๒ 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
 
 

จะประกาศให้
ทราบในวันท่ี
ประกาศ
รายช่ือผู้สอบ
ผ่านภาค
ความรู้
ความสามารถ
และสอบ
ปฏิบัติ 
 
 

ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนน ๑๐๐คะแนน) 
-  ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยพิจารณาใน
ด้านต่างๆ เช่น ประสบการณ์ทางการศึกษา การงานท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าท่ีความมีมนุษยสัมพันธ์ 
และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี  มีความ
รับผิดชอบ  มีความอดทน  เสียสละ  มีความคิดริเริ่ม  
และมีปฏิภาณไหวพริบ มีบุคลิกภาพและท่วงทีวาจา
เหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ เป็นต้น 

 
 
 

 ๑๐.๓๐ น.  ไม่เกิน 
๓๐ 
นาที 

 
 

 

ห้องประชุมช้ัน ๒ 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
 

 
สถานที่ต้ังของสนามสอบ     คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   
       ๓๙๙ ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐   

โทรศัพท์  ๐ ๒๖๖๕ ๓๗๗๗  ต่อ ๗๑๓๖ 

มีรถประจ าทางผ่าน  ดังนี้ สาย ๓, ๙, ๓๐, ๓๒, ๓๓, ๔๙, ๖๔, ๖๕, และ ปอ. ๓, ๓๒, ๕๒๔, ๕๑๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


