ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตาแหน่งประเภทวิชาการ ตาแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
ด้วยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประสงค์จะรับสมัคร
บุคคลสอบคัดเลือก เพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งประเภทวิชาการ ฉะนั้นอาศัยอานาจตาม
ความในมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบ
กับข้อ ๖ ข้อ ๑๑ และข้อ ๔๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ และประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงาน
มหาวิท ยาลั ย ฉบับ ที่ ๑/๒๕๕๐ ลงวัน ที ่ ๑ มีน าคม ๒๕๕๐ เรื่องการกาหนดตาแหน่ งและมาตรฐานกาหนด
ตาแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย และฉบับที่ ๒/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๐ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา
และเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และคาสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ ๒๙๒/
๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ เรื่อง มอบอานาจเกี่ยวกับการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย จึงประกาศรับ
สมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งประเภทวิชาการ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
๑. ชื่อตาแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ภาระงานโดยสังเขป ปรากฏรายละเอียด
แนบท้ายประกาศฉบับนี้
๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
๒.๑ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจะต้องมีคุณสมบัติ
ทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ ๗ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังต่อไปนี้
(ก) คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(ข) ลักษณะต้องห้าม
(๑) เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง
(๒) เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ
หรือเป็นโรคที่กาหนดในกฎ ก.พ.อ.
(๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่ง ให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
ข้อบังคับนี้หรือกฎหมายอื่น
(๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
(๕) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย
/(๗)เคยถูก...

-๒(๗) เคยถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(๘) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(๙) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทาผิดวินัยตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือกฎหมายอื่น
(๑๐) เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารั บราชการหรือเข้าปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของรัฐ
๒.๒ สาหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้ารับการ
สอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยได้ ทั้งนี้ ตามความในข้อ ๕ ของคาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่
๑๗ มีนาคม ๒๕๔๘ โดยอนุโลม
๓. วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
๓.๑ ให้ผู ้ป ระสงค์จ ะสมัค รเข้า รับ การคัด เลือ กขอและยื ่น ใบสมัค รด้ว ยตนเองได้ที่
ชั้น ๒ งานบุค ลากร คณะครุศ าสตร์อุต สาหกรรม มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ถนนสามเสน
แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. ตั้งแต่วันที่ ๕ – ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้า เวลา
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ภาคบ่ า ย เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. หรื อ ดาวน์ โหลดใบสมั ค รได้ ที่ เว็ บ ไซต์ ข อง
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (www.teched.rmutp.ac.th)
๓.๒ ผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน และต้องยื่น
ใบสมัครด้วยตนเอง
๓.๓ ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียน ในเขตจ่ายของ
การไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร
๔. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนามายื่นในวันสมัคร
๔.๑ สาเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ หรือสาเนาใบปริญญาบัตร ซึ่ง ผ่านการอนุมัติจาก
ผู้มีอานาจว่าสาเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ จานวน ๑ ฉบับ
๔.๒ สาเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอานาจ
ว่าสาเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ จานวน ๑ ฉบับ
๔.๓ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาสีดาขนาด ๓x๔ ซม. ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน
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 หรือชื่อสกุล
(ถ้ามี) จานวน ๑ ฉบับ
๔.๗ ผู้สมัครเข้าการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ
ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด อันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่า
ด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัครคัดเลือกอันมีผลทาให้ผู้สมัคร ไม่มีสิทธิสมัคร
เข้ารับการคัดเลือกตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัคร และการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ
สาหรับผู้นั้น
๔.๘ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคารับรองว่า สาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับไว้ด้วย
/๕. ค่าธรรมเนียม...

- ๓–
๕. ค่าธรรมเนียมสอบ
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบตาแหน่งละ ๑๐๐ บาท และค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่าย
คืนให้ เมือ่ ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกแล้ว
๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก จะติดประกาศให้ทราบทั่วกันในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑
ณ งานบุคลากร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หรือดูได้ที่เว็บไซต์ (www.teched.rmutp.ac.th)
๖.๑ วัน เวลา และ สถานที่สอบ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ประกาศให้ทราบใน
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ หรือดูได้ที่เว็บไซต์ (www.teched.rmutp.ac.th)
๖.๒ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจะต้องผ่านเงื่อนไขในตาแหน่งความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษ กรณีไม่มีผลสอบ TOEFL หรือ IELTS ให้ทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ
กับสถาบันภาษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งได้กาหนดการทดสอบในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑
เวลา ๘.๓๐ น. สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. ๐ ๒๖๖๕ ๓๗๗๗ ต่อ ๖๐๕๖ ในวัน และ เวลา ราชการ
๗. กาหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
ปรากฏรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้
๘. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
ปรากฏรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้
๙. หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ากว่าร้อยละหกสิบ
และได้รับคะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ากว่าร้อยละหกสิบ
การจ้างและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือก ต้องจ้างและแต่งตั้งตามลาดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
และไม่รับโอนพนักงานมหาวิทยาลัยจากส่วนราชการอื่น
๑๐. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้
๑๐.๑ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะประกาศ
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ งานบุคลากร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดย
ประกาศเรียงล าดับที่ของผู้ผ่ านการคั ดเลือก ที่ ได้ คะแนนรวมมากไปหาน้ อยตามล าดับ หรือดูได้ที่ เว็บไซต์ ของคณะฯ
(www.teched.rmutp.ac.th)
๑๐.๒ กรณีที่มีผู้ผ่านการคัดเลือ กได้ค ะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ผ่านการคัด เลือกที่มีคะแนน
การประเมิน ความเหมาะสมกับ ต าแหน่ง มากกว่า เป็น ผู้อ ยู่ในลาดับ ที ่สูง กว่า ถ้าได้ คะแนนความเหมาะสมกั บ
ตาแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้รับคะแนนความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
ถ้ายังคงได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ได้รับเลขประจาตัวสรรหาและเลือกสรรก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
๑๐.๓ ผู้ผ่านการคัดเลือกจะมีสิทธิได้รับการจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยได้ต่อเมื่อ
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามและมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามที่ระบุไว้ในประกาศ
รับสมัคร ทั้งนี้ปริญญาหรือประกาศนี ยบัตรที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติ
จากผู้มี อ านาจไม่ หลั งวันรับสมัครวั น สุดท้ าย (๒๖ มกราคม ๒๕๖๑) และเป็ นปริ ญญาและหรื อประกาศนี ยบั ตรที่
สานักงานคณะกรรมการการอุ ดมศึก ษา ได้รับ รองหลัก สูต รแล้ว และหรือ ที่ ก.พ. รับ รองคุณ วุ ฒิ แล้ วเท่ านั้ น
สาหรับคุณวุฒิต่างประเทศจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิแล้วเช่นกัน หากผู้สมัครพยายามปกปิดหรือ
แจ้งความเท็จ เพื่อประโยชน์แห่งตนจนกระทั่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไม่พบในขณะนั้น หากตรวจสอบพบใน
ภายหลังจะไม่ได้รับการพิจารณาจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
/๑๐.๔. ในกรณี...

รายละเอียดเกี่ยวกับตาแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ภาระงานโดยสังเขป
หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งประเภทวิชาการ ตาแหน่งอาจารย์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
ตาแหน่งที่ ๑
อาจารย์
หน่วยงานที่บรรจุ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จานวน ๑ อัตรา
ตาแหน่งเลขที่ ๒๐๘๔๓ อัตราค่าตอบแทน ๒๙,๔๐๐ บาท
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๑. คุณวุฒิปริญญาเอก ด้านวิศวกรรมอุตสาหการ
๒. คุณวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ด้านวิศวกรรมอุตสาหการ
ภาระงานโดยสังเขป
๑. ทาหน้าที่สอนประจาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
๒. ทางานวิจัยด้านการเรียนการสอน
๓. ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา
๔. ดูแลห้องปฏิบัติการของสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
เงื่อนไขตาแหน่ง
- มีผลงานวิจัยด้านภาคอุตสาหกรรม
- ต้องมีหลักฐานประกอบการสมัครเข้ารับการคัดเลือกที่แสดงระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ดังนี้
TOEFL
PBT = ๕๐๐
CBT = ๑๗๓
IBT = ๖๑
IELTS = ๕.๐
(ผลการสอบไม่เกิน ๒ ปี นับจากวันที่ยื่นใบสมัคร)
- กรณีที่ไม่มีผลสอบ TOEFL หรือ IELTS ให้ทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษอังกฤษกับ
สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ก่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกและต้องมีผลการสอบ
ไม่น้อยกว่า ๘๐ คะแนน หากไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนดจะไม่มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก โดยต้องนาผลการสอบตาม
เกณฑ์ที่กาหนดมายื่นก่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก
- สาหรับบุคคลที่ได้รับการยกเว้นการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ คือ
๑. ผู้ที่สาเร็จการศึกษาจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก เช่น ประเทศอังกฤษ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ เป็นต้น
๒. ผู้ที่สาเร็จการศึกษาจากประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก
๒.๑ สาเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรนานาชาติที่มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อย
กว่า ๒ ปี จากมหาวิทยาลัยที่ ก.พ. รับรอง
๒.๒ ได้รับทุนการศึกษาโดยสาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียน
การสอน

กาหนดวันเวลา วิธีการคัดเลือก และสถานที่คัดเลือก
วันคัดเลือก
วิธีการคัดเลือก/คะแนน
จะประกาศให้
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ทราบในวันที่
(คะแนน ๑๐๐ คะแนน)
ประการายชื่อ
สอบข้อเขียน ( คะแนน ๕๐ คะแนน)
ผู้มีสิทธิสอบ
- ด้านโลหะวิทยา การขึ้นรูปร้อนและเย็น และการซ่อ ม
บารุง
- ด้านเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม กลศาสตร์วิศวกรรม และ
มลภาวะ
สอบปฏิบัติการสอน (คะแนน ๕๐ คะแนน)
- ด้านโลหะวิทยา การขึ้นรูปร้อนและเย็น และการซ่อ ม
บารุง
- ด้านเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม กลศาสตร์วิศวกรรม และ
มลภาวะ
จะประกาศให้ ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (คะแนน ๑๐๐คะแนน)
ทราบในวันที่ - ประเมิ นความเหมาะสมกับ ตาแหน่ ง โดยพิ จารณาใน
ประกาศ
ด้านต่างๆ เช่น ประสบการณ์ทางการศึกษา การงานที่เป็น
รายชื่อผู้สอบ ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ความมีมนุษยสัมพันธ์
ผ่านภาค
และสามารถปรั บ ตั ว เข้ า กั บ ผู้ ร่ ว มงานอื่ น ได้ ดี มี ค วาม
ความรู้
รับ ผิ ด ชอบ มี ค วามอดทน เสี ย สละ มี ค วามคิ ด ริ เริ่ ม
ความสามารถ และมี ป ฏิ ภ าณไหวพริ บ มี บุ ค ลิ ก ภาพและท่ ว งที ว าจา
และสอบ
เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ เป็นต้น
ปฏิบัติ

สถานที่ตั้งของสนามสอบ

เวลา

ชั่วโมง

สถานที่คัดเลือก

๐๙.๓๐ น.- ๑.๓๐
ห้องประชุมชั้น ๒
๑๑.๐๐ น.
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
๑๓.๓๐ น. ไม่เกิน
ห้องประชุมชั้น ๒
เป็นต้นไป ๓๐ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
นาที
๑๐.๓๐ น. ไม่เกิน
ห้องประชุมชั้น ๒
๓๐ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
นาที

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
๓๙๙ ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๖๖๕ ๓๗๗๗ ต่อ ๗๑๓๖
มีรถประจาทางผ่าน ดังนี้ สาย ๓, ๙, ๓๐, ๓๒, ๓๓, ๔๙, ๖๔, ๖๕, และ ปอ. ๓, ๓๒, ๕๒๔, ๕๑๖

รายละเอียดเกี่ยวกับตาแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ภาระงานโดยสังเขป
หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งประเภทวิชาการ ตาแหน่งอาจารย์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
ตาแหน่งที่ ๒
อาจารย์
หน่วยงานที่บรรจุ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จานวน ๑ อัตรา
ตาแหน่งเลขที่ ๒๐๘๔๖ อัตราค่าตอบแทน ๒๒,๗๕๐ บาท
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๑. คุณวุฒิปริญญาโท ด้านวิศวกรรมอุตสาหการ
๒. คุณวุฒิปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมอุตสาหการ
๓. คุณ วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ วิชาชีพชั้นสูง ด้านโลหะวิทยา ช่างกลโรงงาน การผลิต
แม่พิมพ์ หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
ภาระงานโดยสังเขป
๑. ทาหน้าที่สอนประจาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
๒. ทางานวิจัยด้านการเรียนการสอน
๓. ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา
๔. ดูแลห้องปฏิบัติการของสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
เงื่อนไขตาแหน่ง
ต้องมีหลักฐานประกอบการสมัครเข้ารับการคัดเลือกที่แสดงระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ดังนี้
TOEFL
PBT = ๔๕๐
CBT = ๑๓๓
IBT = ๔๕
IELTS = ๔.๐
(ผลการสอบไม่เกิน ๒ ปี นับจากวันที่ยื่นใบสมัคร)
- กรณีที่ไม่มีผลสอบ TOEFL หรือ IELTS ให้ทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษอังกฤษกับ
สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ก่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกและต้องมีผลการสอบ
ไม่น้อยกว่า ๗๐ คะแนน หากไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนดจะไม่มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก โดยต้องนาผลการสอบตาม
เกณฑ์ที่กาหนดมายื่นก่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก
- สาหรับบุคคลที่ได้รับการยกเว้นการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ คือ
๑. ผู้ที่สาเร็จการศึกษาจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก เช่น ประเทศอังกฤษ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ เป็นต้น
๒. ผู้ที่สาเร็จการศึกษาจากประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก
๒.๑ สาเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรนานาชาติที่มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อย
กว่า ๒ ปี จากมหาวิทยาลัยที่ ก.พ. รับรอง
๒.๒ ได้รับทุนการศึกษาโดยสาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียน
การสอน

กาหนดวันเวลา วิธีการคัดเลือก และสถานที่คัดเลือก
วันคัดเลือก

วิธีการคัดเลือก/คะแนน

จะประกาศให้
ทราบในวันที่
ประการายชื่อ
ผู้มีสิทธิสอบ

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
(คะแนน ๑๐๐ คะแนน)
สอบข้อเขียน ( คะแนน ๕๐ คะแนน)
- ด้านโลหะวิทยา การขึ้นรูปร้อนและเย็น และการซ่อ ม
บารุง
- ด้านเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม กลศาสตร์วิศวกรรม และ
มลภาวะ
สอบปฏิบัติการสอน (คะแนน ๕๐ คะแนน)
- ด้านโลหะวิทยา การขึ้นรูปร้อนและเย็น และการซ่อ ม
บารุง
- ด้านเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม กลศาสตร์วิศวกรรม และ
มลภาวะ
ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (คะแนน ๑๐๐คะแนน)
- ประเมิ นความเหมาะสมกับ ตาแหน่ ง โดยพิ จารณาใน
ด้านต่างๆ เช่น ประสบการณ์ทางการศึกษา การงานที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ความมีมนุษยสัมพันธ์
และสามารถปรั บ ตั ว เข้ า กั บ ผู้ ร่ ว มงานอื่ น ได้ ดี มี ค วาม
รับ ผิ ด ชอบ มี ค วามอดทน เสี ย สละ มี ค วามคิ ด ริ เริ่ ม
และมี ป ฏิ ภ าณไหวพริ บ มี บุ ค ลิ ก ภาพและท่ ว งที ว าจา
เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ เป็นต้น

จะประกาศให้
ทราบในวันที่
ประกาศ
รายชื่อผู้สอบ
ผ่านภาค
ความรู้
ความสามารถ
และสอบ
ปฏิบัติ

สถานที่ตั้งของสนามสอบ

เวลา

ชั่วโมง

สถานที่คัดเลือก

๐๙.๓๐ น.- ๑.๓๐
ห้องประชุมชั้น ๒
๑๑.๐๐ น.
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
๑๓.๓๐ น. ไม่เกิน
ห้องประชุมชั้น ๒
เป็นต้นไป ๓๐ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
นาที
๑๐.๓๐ น. ไม่เกิน
ห้องประชุมชั้น ๒
๓๐ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
นาที

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
๓๙๙ ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๖๖๕ ๓๗๗๗ ต่อ ๗๑๓๖
มีรถประจาทางผ่าน ดังนี้ สาย ๓, ๙, ๓๐, ๓๒, ๓๓, ๔๙, ๖๔, ๖๕, และ ปอ. ๓, ๓๒, ๕๒๔, ๕๑๖

รายละเอียดเกี่ยวกับตาแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ภาระงานโดยสังเขป
หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งประเภทวิชาการ ตาแหน่งอาจารย์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
ตาแหน่งที่ ๓
อาจารย์
หน่วยงานที่บรรจุ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จานวน ๑ อัตรา
ตาแหน่งเลขที่ ๒๐๘๐๕ อัตราค่าตอบแทน ๒๒,๗๕๐ บาท
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
คุณวุฒิปริญญาโท ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
ภาระงานโดยสังเขป
๑.
๒.
๓.
๔.

ทาหน้าที่สอนประจาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ทางานวิจัยด้านการเรียนการสอน
ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา
ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เงื่อนไขตาแหน่ง
ต้องมีหลักฐานประกอบการสมัครเข้ารับการคัดเลือกที่แสดงระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ดังนี้
TOEFL
PBT = ๔๕๐
CBT = ๑๓๓
IBT = ๔๕
IELTS = ๔.๐
(ผลการสอบไม่เกิน ๒ ปี นับจากวันที่ยื่นใบสมัคร)
- กรณีที่ไม่มีผลสอบ TOEFL หรือ IELTS ให้ทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษอังกฤษกับ
สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ก่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกและต้องมีผลการสอบ
ไม่น้อยกว่า ๗๐ คะแนน หากไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนดจะไม่มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก โดยต้องนาผลการสอบตาม
เกณฑ์ที่กาหนดมายื่นก่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก
- สาหรับบุคคลที่ได้รับการยกเว้นการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ คือ
๑. ผู้ที่สาเร็จการศึกษาจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก เช่น ประเทศอังกฤษ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ เป็นต้น
๒. ผู้ที่สาเร็จการศึกษาจากประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก
๒.๑ สาเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรนานาชาติที่มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อย
กว่า ๒ ปี จากมหาวิทยาลัยที่ ก.พ. รับรอง
๒.๒ ได้รับทุนการศึกษาโดยสาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียน
การสอน

กาหนดวันเวลา วิธีการคัดเลือก และสถานที่คัดเลือก
วันคัดเลือก
จะประกาศให้
ทราบในวันที่
ประการายชื่อ
ผู้มีสิทธิสอบ

วิธีการคัดเลือก/คะแนน
เวลา ชั่วโมง
สถานทีค่ ัดเลือก
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
(คะแนน ๕๐ คะแนน)
๐๙.๓๐น.
สอบข้อเขียน ( คะแนน ๕๐ คะแนน)
วิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง
๑๑.๐๐น. ๑.๓๐ น. ห้องประชุมชั้น ๒
- วงจรอันดับหนึ่ง
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
- วงจรอันดับสอง
ไม่เกิน
สอบปฏิบัติการสอน (คะแนน ๕๐ คะแนน)
๑๑.๓๐น. ๓๐
ห้องประชุมชั้น ๒
กลุม่ วิชาเครื่องกลไฟฟ้า การตรวจจับทางไฟฟ้า และการ
นาที คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรม
ควบคุมอัตโนมัติด้วย PLC

จะประกาศให้
ทราบในวันที่
ประกาศ
รายชื่อผู้สอบ
ผ่านภาค
ความรู้
ความสามารถ
และสอบ
ปฏิบัติ

ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (คะแนน ๑๐๐คะแนน) ๑๓.๓๐น.
- ประเมิ นความเหมาะสมกับ ตาแหน่ ง โดยพิ จารณาใน เป็นต้นไป
ด้านต่างๆ เช่น ประสบการณ์ทางการศึกษา การงานที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ความมีมนุษยสัมพันธ์
และสามารถปรั บ ตั ว เข้ า กั บ ผู้ ร่ ว มงานอื่ น ได้ ดี มี ค วาม
รับ ผิ ด ชอบ มี ค วามอดทน เสี ย สละ มี ค วามคิ ด ริ เริ่ ม
และมี ป ฏิ ภ าณไหวพริ บ มี บุ ค ลิ ก ภาพและท่ ว งที ว าจา
เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ เป็นต้น

สถานที่ตั้งของสนามสอบ

ห้องประชุมชั้น ๒
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
๓๙๙ ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๖๖๕ ๓๗๗๗ ต่อ ๗๑๓๖
มีรถประจาทางผ่าน ดังนี้ สาย ๓, ๙, ๓๐, ๓๒, ๓๓, ๔๙, ๖๔, ๖๕, และ ปอ. ๓, ๓๒, ๕๒๔, ๕๑๖

รายละเอียดเกี่ยวกับตาแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ภาระงานโดยสังเขป
หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งประเภทวิชาการ ตาแหน่งอาจารย์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
ตาแหน่งที่ ๔
อาจารย์
หน่วยงานที่บรรจุ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จานวน ๑ อัตรา
ตาแหน่งเลขที่ ๒๐๘๓๔ อัตราค่าตอบแทน ๒๒,๗๕๐ บาท
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๑. คุณวุฒิปริญญาโท ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
๒. คุณวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต หรือ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
หรือ อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต ทางด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์โทรคมนาคม หรือ สาขาวิชาที่มีพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ฮาด์แวร์
ภาระงานโดยสังเขป
๑.
๒.
๓.
๔.

ทาหน้าที่สอนประจาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ทางานวิจัยด้านการเรียนการสอน
ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา
ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เงื่อนไขตาแหน่ง
ต้องมีหลักฐานประกอบการสมัครเข้ารับการคัดเลือกที่แสดงระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ดังนี้
TOEFL
PBT = ๔๕๐
CBT = ๑๓๓
IBT = ๔๕
IELTS = ๔.๐
(ผลการสอบไม่เกิน ๒ ปี นับจากวันที่ยื่นใบสมัคร)
- กรณีที่ไม่มีผลสอบ TOEFL หรือ IELTS ให้ทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษอังกฤษกับ
สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ก่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกและต้องมีผลการสอบ
ไม่น้อยกว่า ๗๐ คะแนน หากไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนดจะไม่มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก โดยต้องนาผลการสอบตาม
เกณฑ์ที่กาหนดมายื่นก่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก
- สาหรับบุคคลที่ได้รับการยกเว้นการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ คือ
๑. ผู้ที่สาเร็จการศึกษาจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก เช่น ประเทศอังกฤษ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ เป็นต้น
๒. ผู้ที่สาเร็จการศึกษาจากประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก
๒.๑ สาเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรนานาชาติที่มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อย
กว่า ๒ ปี จากมหาวิทยาลัยที่ ก.พ. รับรอง
๒.๒ ได้รับทุนการศึกษาโดยสาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียน
การสอน

กาหนดวันเวลา วิธีการคัดเลือก และสถานที่คัดเลือก
วันคัดเลือก
วิธีการคัดเลือก/คะแนน
เวลา ชั่วโมง
สถานที่คัดเลือก
จะประกาศให้
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ทราบในวันที่
(คะแนน ๑๐๐ คะแนน)
ประการายชื่อ
สอบข้อเขียน ( คะแนน ๕๐ คะแนน)
ผู้มีสิทธิสอบ
- Digital circuit and Logic Design ( sequence ๐๙.๓๐ น.- ๑.๓๐
ห้องประชุมชั้น ๒
circuit) ในส่วนของ Sequence circuit
๑๑.๐๐ น.
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สอบปฏิบัติการสอน (คะแนน ๕๐ คะแนน)
- Digital circuit and Logic Design (sequence
circuit) ในส่วนของ Sequence circuit
๑๓.๓๐ น. ไม่เกิน
ห้องประชุมชั้น ๒
เป็นต้นไป ๓๐ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
นาที
จะประกาศให้
ทราบในวันที่
ประกาศ
รายชื่อผู้สอบ
ผ่านภาค
ความรู้
ความสามารถ
และสอบ
ปฏิบัติ

ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (คะแนน ๑๐๐คะแนน) ๑๐.๓๐ น. ไม่เกิน
ห้องประชุมชั้น ๒
- ประเมิ นความเหมาะสมกับ ตาแหน่ ง โดยพิ จารณาใน
๓๐ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ด้านต่างๆ เช่น ประสบการณ์ทางการศึกษา การงานที่เป็น
นาที
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ความมีมนุษยสัมพันธ์
และสามารถปรั บ ตั ว เข้ า กั บ ผู้ ร่ ว มงานอื่ น ได้ ดี มี ค วาม
รับ ผิ ด ชอบ มี ค วามอดทน เสี ย สละ มี ค วามคิ ด ริ เริ่ ม
และมี ป ฏิ ภ าณไหวพริ บ มี บุ ค ลิ ก ภาพและท่ ว งที ว าจา
เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ เป็นต้น

สถานที่ตั้งของสนามสอบ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
๓๙๙ ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๖๖๕ ๓๗๗๗ ต่อ ๗๑๓๖
มีรถประจาทางผ่าน ดังนี้ สาย ๓, ๙, ๓๐, ๓๒, ๓๓, ๔๙, ๖๔, ๖๕, และ ปอ. ๓, ๓๒, ๕๒๔, ๕๑๖

