ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกาหนดสถานที่คัดเลือกบุคคล
เพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งประเภทวิชาการ
สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
……………………………………………..
ตามประกาศคณะครุศาสตร์อุ ตสาหกรรม มหาวิ ทยาลัย เทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร ลงวั นที่ ๕
มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง รับ สมัครบุค คลเข้าคัด เลือกเพื่ อ จ้างเป็น พนั กงานมหาวิท ยาลัย ตาแหน่ งประเภทวิชาการ
ตาแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม ครั้ง ที่ ๑/๒๕๖๑ ได้ดาเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๕ – ๒๖
มกราคม ๒๕๖๑ แล้ว นั้น
คณะครุศ าสตร์อุ ตสาหกรรม จึ ง ขอประกาศรายชื่อ ผู้มี สิท ธิ เข้า รับ การคัด เลื อกและก าหนดสถานที่
คัดเลือกบุคคลเพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทตาแหน่งวิชาการ ตาแหน่งอาจารย์ มีรายละเอียด
แนบท้ายประกาศนี้ และให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการคัดเลือก ดังนี้
๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง หรือกางเกง
สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและประพฤติตน
เป็นสุภาพชน
๒. ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องนาบัตรประจาตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ที่มหาวิทยาลัยออกให้ ไปใน
วันคัดเลือกทุกครั้ง และต้องวางบัตรประจาตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกไว้บนโต๊ะ ขณะที่ทาการคัดเลือก หากผู้ใด
ไม่ มีบั ต รประจาตั ว กรรมการกากั บ ห้อ งคัด เลื อกจะไม่ อนุ ญ าตให้เข้ารับ การคัด เลือ ก เว้น แต่จ ะได้ต รวจสอบ
หลักฐานเป็นที่แน่ชัดแล้ว จึงอนุญาตให้เข้าคัดเลือกได้
๓. ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องไปถึงสถานที่คัดเลือกก่อนเวลาเริ่มดาเนินการคัดเลือกตามสมควรผู้ใดไป
ไม่ทันเวลาลงมือทดสอบในวิชาใด ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือ ก แต่สาหรับการคัดเลือ กวิชาแรก ผู้ใดเข้าห้อ ง
คัดเลือกหลังจากเวลาลงมือทดสอบแล้ว ๑๕ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการคัดเลือก
๔. ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องเชื่อฟังคาสั่งหรือคาแนะนาของกรรมการกากับห้องคัดเลือกที่เกี่ยวกับ
การปฏิบัติการคัดเลือกโดยเคร่งครัด
๕. ผู้เข้ารับการคัดเลือกในวิชาหนึ่งวิชาใด หากทาข้อสอบเสร็จก่อนเวลาจะออกนอกห้องได้หลั งจาก
เวลาผ่านไปแล้วไม่น้อยกว่า ๒๐ นาที นับตั้งแต่เริ่มทาข้อสอบและจะต้องออกห่างจากห้องคัดเลือก โดยไม่ส่งเสียง
หรือกระทาการใด ๆ อันเป็นการรบกวนและก่อความราคาญแก่ผู้ที่กาลังทาการคัดเลือก
๖. หากผู้เข้ารับการคัดเลือกมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่เห็นว่าไม่เป็นธรรมแก่ตนให้รีบแจ้งต่อ
กรรมการกากับห้องคัดเลือก หรือประธานสนามคัดเลือกในทันที เพื่อจะได้พิจารณาดาเนินการแก้ไขในทางที่เหมาะสม
การแจ้งหรือร้องเรียนภายหลังจากที่เกิดเหตุนานเกินควร อาจจะไม่ได้รับการพิจารณา
๗. ผู้ เ ข้ า รั บ การคั ด เลื อ กผู้ ใ ดทุ จ ริ ต ในการคั ด เลื อ กไม่ ว่ า วิ ช าใดจะไม่ ไ ด้ รั บ การพิ จ ารณ า
ผลการคัดเลือกในวิชานั้น
๘. ห้ามสูบบุหรี่ในห้องคัดเลือก
/๙. ผู้เข้ารับ...

๙. ผู้เข้ารับการคัดเลือก ต้องเตรียมเครื่องเขียน อุปกรณ์ในการทาข้อสอบคัดเลือกข้อเขียน ไปเอง
อนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลข โดยห้ามใช้อุปกรณ์ในการสื่อสารทุกชนิดในห้องสอบ ส่วนกระดาษเขียนตอบทางคณะฯ
จะจัดให้และห้ามนาข้อสอบ กระดาษคาตอบ และเอกสารเกี่ยวกับการสอบทุกชนิดออกนอกห้องสอบคัดเลือกโดย
เด็ดขาด
ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา
เกตุดี)
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

กาหนดห้องสอบข้อเขียน และห้องสอบสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
ตาแหน่ง อาจารย์
สนามสอบ ห้องประชุม ชั้น ๒ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สอบคัดเลือกวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

---------------------------------ตาแหน่งที่ ๑ อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ลาดับที่

เลขประจาตัวสอบ

ชื่อ - สกุล

หมายเหตุ

- ไม่มีผู้สมัคร -

ตาแหน่งที่ ๒ อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ลาดับที่

เลขประจาตัวสอบ

ชื่อ - สกุล

หมายเหตุ

- คุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ -

ตาแหน่งที่ ๓ อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ลาดับที่

เลขประจาตัวสอบ

ชื่อ - สกุล
- ไม่มีผู้สมัคร -

หมายเหตุ

ตาแหน่งที่ ๔ อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ลาดับที่

เลขประจาตัวสอบ

๑

๐๑

ชื่อ - สกุล
นายศรัณย์

หมายเหตุ

ฉัตรธัญญกิจ

กาหนดวันเวลา วิธีการคัดเลือก และสถานที่คัดเลือก
วันคัดเลือก

วิธีการคัดเลือก/คะแนน

เวลา

ชั่วโมง

สถานที่คัดเลือก

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๙ กุมภาพันธ์
(คะแนน ๑๐๐ คะแนน)
๒๕๖๑
สอบข้อเขียน ( คะแนน ๕๐ คะแนน)
- 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
๙ กุมภาพันธ์ ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (คะแนน ๑๐๐คะแนน) ๑๔.๐๐ น. ไม่เกิน
ห้องประชุมชั้น ๒
๒๕๖๑ - 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

