
 
ประกาศคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาการสอบแขงขันและกําหนดสถานที่คัดเลือกบุคคล  
  เพ่ือรับการจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงประเภทวิชาการ ตําแหนงอาจารย  

 ครั้งที่  ๑/๒๕๖๔ 
……………………………………………….. 

 
ตามประกาศคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ลงวันท่ี  ๑๕ กรกฎาคม 

๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคลเขาสอบแขงขันเพ่ือจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนงประเภทวิชาการ  ตําแหนงอาจารย 
จํานวน ๒ อัตรา ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ และคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ไดดําเนินการรับสมัครต้ังแตวันท่ี ๒๗ กรกฎาคม –          
๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ แลว  นั้น 

 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  จึงขอประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสอบแขงขันและกําหนดสถานท่ีคัดเลือก
บุคคลเพ่ือรับการจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  ประเภทตําแหนงวิชาการ ตําแหนงอาจารย มีรายละเอียดแนบทายประกาศนี้  
และใหผูเขารับการคัดเลือกปฏิบัติตามระเบียบและขอบังคับเกี่ยวกับการคัดเลือก  ดังนี้ 
 ๑.  แตงกายใหสุภาพเรียบรอยตามประเพณีนิยม กลาวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง  หรือกางเกง        
สวมรองเทาหุมสน  สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไวในกางเกง  สวมรองเทาหุมสนและประพฤติตนเปนสุภาพชน   
 ๒.  ผูเขารับการคัดเลือกตองนําบัตรประจําตัวผูสมัครเขารับการคัดเลือกฯ ท่ีมหาวิทยาลัยออกใหไปในวันคัดเลือก
ทุกครั้ง และตองวางบัตรประจําตัวผูสมัครเขารับการคัดเลือกไวบนโตะ  ขณะท่ีทําการคัดเลือก หากผูใดไมมีบัตรประจําตัว  
กรรมการกํากับหองคัดเลือกจะไมอนุญาตใหเขารับการคัดเลือก  เวนแตจะไดตรวจสอบหลักฐานเปนท่ีแนชัดแลว  จึงอนุญาตให
เขาคัดเลือกได  
 ๓.  ผูเขารับการคัดเลือกตองไปถึงสถานท่ีคัดเลือกกอนเวลาเร่ิมดําเนินการคัดเลือกตามสมควรผูใดไปไมทันเวลา
ลงมือทดสอบในวิชาใด  ไมมีสิทธิเขารับการคัดเลือก  แตสําหรับการคัดเลือกวิชาแรก ผูใดเขาหองคัดเลือกหลังจากเวลา    
ลงมือทดสอบแลว ๑๕ นาที  จะไมไดรับอนญุาตใหเขารับการคัดเลือก  
 ๔.  ผูเขารับการคัดเลือกตองเชื่อฟงคําสั่งหรือคําแนะนําของกรรมการกํากับหองคัดเลือกท่ีเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติการคัดเลือกโดยเครงครัด   
 ๕.  ผูเขารับการคัดเลือกในวิชาหนึ่งวิชาใด  หากทําขอสอบเสร็จกอนเวลาจะออกนอกหองไดหลังจากเวลาผาน  
ไปแลวไมนอยกวา ๒๐ นาที นับต้ังแตเริ่มทําขอสอบและจะตองออกหางจากหองคัดเลือก  โดยไมสงเสียงหรือกระทําการใด ๆ  
อันเปนการรบกวนและกอความรําคาญแกผูท่ีกําลังทําการคัดเลือก                                                              

๖.  หากผูเขารับการคัดเลือกมีขอสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาท่ีท่ีเห็นวาไมเปนธรรมแกตนใหรีบแจงตอกรรมการ
กํากับหองคัดเลือก หรือประธานสนามคัดเลือกในทันที เพ่ือจะไดพิจารณาดําเนินการแกไขในทางท่ีเหมาะสม การแจงหรือรองเรียน
ภายหลังจากท่ีเกิดเหตุนานเกินควร อาจจะไมไดรับการพิจารณา 

๗.  ผูเขารับการคัดเลือกผูใดทุจริตในการคัดเลือกไมวาวิชาใดจะไมไดรับการพิจารณาผลการคัดเลือกในวิชานั้น  
๘.  หามสูบบุหรี่ในหองสอบคัดเลือก 
๙.  ผูเขารับการคัดเลือกตองเตรียมเครื่องเขียน อุปกรณในการทําขอสอบคัดเลือกขอเขียนไปเอง  อนุญาตใหใช

เคร่ืองคิดเลขในหองสอบ สวนกระดาษเขียนตอบทางคณะฯ จะจัดใหและหามนําขอสอบ กระดาษคําตอบ และเอกสารเกี่ยวกับการ
สอบทุกชนิดออกนอกหองสอบคัดเลือกโดยเด็ดขาด 

                                  ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๐  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 (ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุงอรุณ        พรเจริญ) 
                   คณบดีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
                           ปฏิบัติราชการแทน 
      อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

 



 
กําหนดหองสอบภาคความรูความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหนงและสอบสัมภาษณ    

คณะครศุาสตรอุตสาหกรรม 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 

---------------------------------- 
ตําแหนงที่ ๑  อาจารย  สังกัดสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล   

ลําดับที ่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

๑ ๐๑ วาที่รอยโทณัฏฐกิตต์ิ       ฤทธ์ิทอง  

๒ ๐๒ นายพีรภัทร                  โอวาทชัยพงศ  

 
กําหนดวันเวลา วิธีการคัดเลอืก และสถานที่คัดเลือก 
 

วันคดัเลือก วิธีการคัดเลือก/คะแนน เวลา ชั่วโมง สถานทีค่ัดเลือก 
  

วันศุกรที ่
๑๓ สิงหาคม    

๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 
 
 

 
วันจันทรที ่

๑๖ สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

ภาคความรูความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหนง   
(คะแนน ๑๐๐ คะแนน)     
สอบขอเขยีน  (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)  
- เครื่องมือและการควบคุมเบ้ืองตน, หุนยนตเบ้ืองตนและ
การประยุกตใชงาน,  เทคโนโลยียานยนต, วิศวกรรม   
ยานยนต, การทดสอบยานยนตสมัยใหม 
สอบปฏิบัติการสอน (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) 
- กลุมวิชาเกี่ยวกับเครื่องมือและการควบคมุเบ้ืองตน, 
หุนยนตเบ้ืองตนและการประยุกตใชงาน, เทคโนโลยี    
ยานยนต, วิศวกรรมยานยนต, การทดสอบยานยนต
สมัยใหม  
สอบสัมภาษณ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
- ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง  โดยวิธีสัมภาษณ 
ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตาง ๆ 
เชน  ประสบการณทางการศึกษา, ประสบการณทํางาน
วิจัย, ประสบการณดานวิชาการ  การงานที่เปนประโยชน
ตอการปฏิบัติงานในหนาที่   ความมีมนุษยสัมพันธ   และ
สามารถปรับตัวเขากับผูรวมงานอ่ืนไดดี มีความรับผิดชอบ 
มีความอดทนเสียสละ มีความคิดริเริ่ม   และมีปฏิภาณ      
ไหวพริบ   มีบุคลิกภาพและทวงทีวาจาเหมาะสมกับงาน    
ที่ปฏิบัติ เปนตน 

020  
 
 

๐๙.๐๐ น.- 
๑๑.๐๐ น.  
 
 
๑๑.๓๐น. 
เปนตนไป 

 
 
 

 ๑๐.๐๐ น. 

 

 
 

๒  
 
 
 

๒๐
นาที 

    

 
 

หอง A ๓๐๕ 
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

 

 
หอง B ๓๐๓ 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
 
 
 

หองประชุมดิเรกฤทธ์ิ 
ช้ัน ๒ 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กําหนดหองสอบภาคความรูความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหนง    
คณะครศุาสตรอุตสาหกรรม 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 

---------------------------------- 
ตําแหนงที่ ๒  อาจารย  สังกัดสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  

ลําดับที ่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

๑ ๐๑ นายสุธีร         สรอยสังวาลย  

 
กําหนดวันเวลา วิธีการคัดเลอืก และสถานที่คัดเลือก 
 

วันคดัเลือก วิธีการคัดเลือก/คะแนน เวลา ชั่วโมง สถานทีค่ัดเลือก 
  

วันศุกรที ่
๑๓ สิงหาคม    

๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันจันทรที่    
๑๖ สิงหาคม 

๒๕๖๔   
 

 

 

 

 

 

 

ภาคความรูความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหนง   
(คะแนน ๑๐๐ คะแนน)     
สอบปฏิบัติการสอน  
ใหเตรียมหัวขอเน้ือหาที่ถนัดเพ่ือทําการสอนตอหนา
คณะกรรมการ โดยเตรียมสื่อและอุปกรณทีจ่ําเปนมาเอง 
เชน Notebook เปนตน ในกลุมหัวขอ ดังน้ี 
- การจัดการ/การผลิต เชน การศึกษางาน, การควบคุม
คุณภาพ, การวางแผนและควบคุมการผลิต, เศรษฐศาสตร
วิศวกรรม, การบริหารงานอุตสาหกรรม เปนตน 
- พ้ืนฐานวิศวกรรม เชน ทฤษฎีเครื่องมือกล, งานโลหะ
วิทยา,   วัสดุวิศวกรรม,      เขียนแบบวิศวกรรม,  
สถิติวิศวกรรม เปนตน  
- การบริหารงาน เชน การจัดการความขัดแยง,   การคิด
ดวยภาพ,  การคิดเชิงระบบ  เปนตน 
สอบสัมภาษณ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
- ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง  โดยวิธีสัมภาษณ   
ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตาง ๆ 
เชน  ประสบการณทางการศึกษา, ประสบการณทํางาน
วิจัย, ประสบการณดานวิชาการ  การงานที่เปนประโยชน
ตอการปฏิบัติงานในหนาที่   ความมีมนุษยสัมพันธ  และ
สามารถปรับตัวเขากับผูรวมงานอ่ืนไดดี มีความรับผิดชอบ 
มีความอดทนเสียสละ   มีความคิดริเริ่ม   และมีปฏิภาณ    
ไหวพริบ   มีบุคลิกภาพและทวงทีวาจาเหมาะสมกับงาน        
ที่ปฏิบัติ เปนตน 

020  
 
 

๐๙.๐๐ น.- 
๑๑.๐๐ น.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๑๑.๐๐ น. 
 

 
 
 
 

  

 

 
 
๓๐ -
๔๐ 
นาที 

 
 
 

    

 
 

หอง B ๕๐๓  
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

หองประชุมดิเรกฤทธ์ิ 
ช้ัน ๒ 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
 

 
สถานทีต้ั่งของสนามสอบ     คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   
       ๓๙๙ ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐   
โทรศัพท   ๐-๒๖๖๕-๓๗๗๗ ตอ ๗๑๓๖ 
มีรถประจําทางผาน  ดังนี้ สาย ๓, ๙, ๓๐, ๓๒, ๓๓, ๔๙, ๖๔, ๖๕, และ ปอ. ๓, ๓๒, ๕๒๔, ๕๑๖ 
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