
 

 

 

ประกาศคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเขาสอบแขงขันเพื่อจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 

ตําแหนงประเภทวิชาการ ตําแหนงอาจารย สังกัดคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
ครั้งที่  ๒/๒๕๖๔ 

  ดวยคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประสงคจะรับสมัครบุคคล
สอบแขงขัน เพ่ือรับการจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงประเภทวิชาการ ฉะน้ันอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔  
และมาตรา ๒๗  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบกับขอ ๖ ขอ ๑๑ และขอ ๔๙ 
แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย         
พ.ศ. ๒๕๕๙ และประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  ฉบับที่ ๑/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑ 
มีนาคม ๒๕๕๐ เรื่อง การกําหนดตําแหนงและมาตรฐานกําหนดตําแหนงของพนักงานมหาวิทยาลัย และฉบับที่ ๗/๒๕๖๒    
ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม  ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยจึงประกาศ
รับสมัครบุคคลเขาสอบแขงขันเพ่ือรับการจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงประเภทวิชาการ ตําแหนงอาจารย        
จํานวน ๓ อัตรา ดังมีรายละเอียดตอไปน้ี 

  ๑.  ชื่อตําแหนง คุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนง  ภาระงานโดยสังเขป  ปรากฏรายละเอียดแนบ
ทายประกาศฉบับน้ี 

  ๒.  คุณสมบัติทั่วไปของผูสมัคร 

  ๒.๑  ผูสมัครเขารับการสอบแขงขันเพ่ือรับการจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัยจะตองมีคุณสมบัติทั่วไป
และไมมีลักษณะตองหาม ตามขอ ๑๐ ของขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการบริหารงาน
บุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙  ดังตอไปน้ี 

  (ก)  คุณสมบัติทั่วไป 
    (๑)  มสีัญชาติไทย 
   (๒)  มีอายุไมตํ่ากวา ๑๘ ปบริบูรณ  และไมเกิน ๖๐ ปบรบูิรณ 
   (๓)  เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

  (ข)  ลักษณะตองหาม 
   (๑)  เปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง 
   (๒)  เปนคนวิกลจริต หรือจติฟนเฟอน ไมสมประกอบ เปนคนเสมือนไรความสามารถ หรือเปน
โรคที่กําหนดในกฎ ก.พ.อ. 
   (๓)  เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนตามขอบังคับ
น้ีหรือกฎหมายอ่ืน 
   (๔)  เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี 
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   (๕)  เปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
   (๖)  เปนบุคคลลมละลาย 
   (๗)  เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทํา 
โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
   (๘)  เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือหนวยงาน
อ่ืนของรัฐ 
   (๙)  เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกเพราะกระทําผิดวินัยตามกฎหมาย วาดวย
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือกฎหมายอ่ืน 
   (๑๐)  เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงานในหนวยงาน 
ของรัฐ 
  ๒.๒  สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไมรับสมัครสอบและไมอาจใหเขารับการ สอบแขงขัน  
เพ่ือจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัยได ทั้งน้ี ตามความในขอ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗  มีนาคม  ๒๕๔๘  
โดยอนุโลม 
  ๓.  การรับสมัครและคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
   ใหผูประสงคจะสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรสมัครผานระบบรับสมัครงานออนไลน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ต้ังแตวันที่ ๑๖ – ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง ไมเวน
วันหยุดราชการ ยกเวนวันสุดทายของการรับสมัครคือวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ระบบจะปดรับสมัครเวลา ๑๖.๓๐ น.  
ตามขั้นตอน ดังน้ี   
   ๓.๑ เขาไปที่ เ ว็บไซตกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
www.http.hrm.offpre.rmutp.ac.th   หัวขอ “รับสมัครงานออนไลน” หรือเว็บไซต https://recruit.rmutp.ac.th/ 
   ๓.๒ กรอกรายละเอียดใหครบถวน ถูกตองตามความเปนจริง ตามขั้นตอนที่กําหนด 
   ๓.๓ พิมพแบบฟอรมการชําระคาธรรมเนียมในการสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรเพ่ือนํา      
ไปชําระเงินคาธรรมเนียมตอไป หรือหากไมมีเครื่องพิมพในขณะน้ัน ใหบันทึกขอมูลเก็บไวในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึก
ขอมูล 
   ๓.๔ นําแบบฟอรมไปชําระเงินที่เคานเตอรเซอรวิส ต้ังแตวันที่ ๑๖ – ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔        
(เวลา ๒๓.๕๙ น.) โดยมีคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน ๔๐๐ บาท (ไมรวมคาธรรมเนียมเคานเตอรเซอรวิส)             
ซ่ึงคาธรรมเนียมในการสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรจะไมจายคืนไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น  ทั้งนี้ การสมัครจะ     
มีผลสมบูรณเม่ือชําระคาธรรมเนียมในการสมัครเรียบรอยแลว 
   ๓.๕ เมื่อผูสมัครชําระคาธรรมเนียมในการสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรแลว จะไดรับ         
เลขประจําตัวสอบ เมื่อมหาวิทยาลัยประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกเรียบรอยแลว ในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔ 
โดยสามารถเขาไปตรวจสอบและพิมพใบสมัครไดที่ www.http.hrm.offpre.rmutp.ac.th หัวขอ “รับสมัครงานออนไลน” 
หรือเว็บไซต  https://recruit.rmutp.ac.th/  ทั้งน้ี ใหผูสมัครลงลายมือช่ือในใบสมัครใหครบถวน และนํามาย่ืนในวันที่
ดําเนินการคัดเลือกเพ่ือวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (สอบขอเขียน /สอบปฏิบัติ) 
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  ๔. เงื่อนไขในการสมัคร 
   ๔.๑ ผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรในครั้งน้ี สามารถสมัครไดมากกวา ๑ ตําแหนง             
แตสามารถสอบไดเพียง ๑ ตําแหนงเทาน้ัน (กรณีที่เปดพรอมกันมากกวา ๑ ตําแหนง) เมื่อเลือกแลวจะเปลี่ยนแปลงแกไข
ใหมไมได  
   ๔.๒ ผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรตองเปนผูมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามที่ปรากฏ
รายละเอียดแนบทายประกาศฉบับน้ี โดยตองเปนผูสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายใน                   
วันที่รายงานตัว คือภายในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
   ๔.๓ การสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรตามขั้นตอนขางตน ถือวาผูสมัครเขารับการสรรหา   
และเลือกสรรเปนผูลงลายมือช่ือ และรับรองความถูกตองของขอมูลดังกลาว ตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังน้ัน หากผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรร
จงใจกรอกขอมูลอันเปนเท็จ อาจมีความผิดฐานแจงความเท็จตอเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗  
   ๔.๔ ผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปน 
ผูมีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครและตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ใหถูกตองครบถวนตรงตามความเปนจริง ในกรณี 
ที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรร หรือตรวจสอบวาเอกสารหลักฐานซึ่งผูสมัครเขารับ 
การสรรหาและเลือกสรรนํามายื่นไมตรง หรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัคร มหาวิทยาลัยจะถือวาผูสมัครเขารับการสรรหา
และเลือกสรรเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรครั้งน้ีมาต้ังแตตน และจะไมคืนคาธรรมเนียม
ในการสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรร 
  ๕.  เอกสารทีต่องแนบผานระบบรับสมัครงานออนไลนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
   ๕.๑  สําเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ  หรือสาํเนาใบปริญญาบัตร ซึ่งผานการอนุมัติจากผูมีอํานาจ 
วาสําเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ (ภายในวันที่รายงานตัว) 
   ๕.๒  สําเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผานการพิจารณาอนุมัติจากผูมีอํานาจ วาสําเร็จ
การศึกษาภายในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ (ภายในวันที่รายงานตัว) 
   ๕.๓  สําเนาทะเบียนบาน   
   ๕.๔  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน   
   ๕.๕  สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ  เชน ทะเบียนสมรส หนังสือสาํคัญการเปลี่ยนช่ือตัว หรือช่ือสกุล (ถามี) 
   ๕.๖ หลักฐานประกอบการสมัครเขารับการสรรหาที ่แสดงระดับความรู ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ (เฉพาะพนักงานมหาวิทยาลัย) สามารถแนบเพิ่มเติมไดจนถึงวันกอนประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบ ๕ วัน 
คือภายในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
    ๖.  การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสอบแขงขัน 
   รายช่ือผูมีสิทธิเขารับการสอบแขงขัน  จะติดประกาศใหทราบทั่วกันในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔                       
ณ งานบุคลากร คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม และที่เว็บไซต www.http.hrm.offpre.rmutp.ac.th หัวขอ “รับสมคัรงานออนไลน” 
หรือเว็บไซต https://recruit.rmutp.ac.th/ 

  ๗.  กําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบแขงขัน 
   ปรากฏรายละเอียดแนบทายประกาศฉบับน้ี 

  ๘.  หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขัน 
   ปรากฏรายละเอียดแนบทายประกาศฉบับน้ี 
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  ๙.  หลักเกณฑและวิธีการตัดสิน 
   ผูที่จะถือวาเปนผูผานการสรรหาและเลือกสรรตองเปนผูสอบไดคะแนนในแตละภาคไมตํ่ากวา          
รอยละหกสิบ  
   การจางและแตงต้ังผูผานการสอบแขงขัน ตองจางและแตงต้ังตามลําดับที่ในบัญชีผูผานการสอบแขงขัน 
และไมรับโอนพนักงานมหาวิทยาลัยจากสวนราชการอ่ืน  
  ๑๐. การประกาศรายชื่อและการขึน้บัญชรีายชื่อผูผานทดสอบภาคความรูความสามารถเฉพาะสาํหรับ
ตําแหนง (ขอเขียน/ปฏิบัติ) และภาคความเหมาะสมกับตําแหนง  
   ๑๐.๑ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จะประกาศรายช่ือผูผาน
ทดสอบภาคความรูความสามารถเฉพาะสาํหรับตําแหนงและภาคความเหมาะสมกับตําแหนงได ในวันที่ ๑๕  กันยายน ๒๕๖๔    
ณ งานบุคลากร คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม และที่เว็บไซต www.http.hrm.offpre.rmutp.ac.th    หัวขอ“รับสมัครงาน
ออนไลน” หรอืเว็บไซต https://recruit.rmutp.ac.th/ โดยประกาศเรียงลําดับที่ของผูผานทดสอบความรูความสามารถเฉพาะ 
ตําแหนงและภาคความเหมาะสมกับตําแหนงที่ไดคะแนนรวมมากไปหานอยตามลําดับ  
   ๑๐.๒ กรณีที่มีผูผานการสอบแขงขันไดคะแนนรวมเทากันใหผูผานการสอบแขงขันที่มีคะแนนการ
ประเมินภาคความเหมาะสมกับตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนง
เทากัน ใหผูไดรับคะแนนความรูความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถายังคงไดคะแนน
เทากันอีกใหผูไดรับเลขประจําตัวสรรหาและเลือกสรรกอนเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา 
   ๑๐.๓  ผูผานการสอบแขงขันจะมีสิทธิไดรับการจางและแตงต้ังเปนพนักงานมหาวิทยาลัยไดตอเมื่อ    
เปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะตองหามและมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่ระบุไวในประกาศรับสมัคร   
   ๑๐.๔ ในกรณีที ่ผู สอบแขงขันไดรายใดเปลี ่ยนที ่อยู   หากไมมีการติดตอแจงการเปลี ่ยนที ่อยู           
อันเปนเหตุใหคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ไมอาจเรียกตัวเพ่ือจางเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัยได จะถือวาเปนความบกพรองของผูสอบแขงขันได  และจะย่ืนคํารองขอรับการจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัย          
ในภายหลังเมื่อพนกําหนดใหมารายงานตัวแลว  ไมได 

  ๑๑. การจัดทาํสัญญาจางผูผานการสอบแขงขันเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 
   ผูผานการสอบแขงขันและไดรับการจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัย จะตองทําสัญญาจางตาม        ที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกําหนด โดยมีระยะเวลาทดลองการปฏิบัติงาน ๖ เดือน    

             ประกาศ  ณ  วันที่   ๖   สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
                                                                                  

                                       
                                                                                     (ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุงอรุณ     พรเจริญ) 
                     คณบดีคณะครศุาสตรอุตสาหกรรม 
        ปฏิบัติราชการแทน 
                                                      อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 
 
 
 
 

http://www.http.hrm.offpre.rmutp.ac.th/
https://recruit.rmutp.ac.th/


  
  

รายละเอียดเก่ียวกับตําแหนง คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ภาระงานโดยสังเขป 
หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลยั ตําแหนงประเภทวิชาการ ตําแหนงอาจารย 

คณะครศุาสตรอุตสาหกรรม 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ 

ตําแหนงที่ ๑    อาจารย 
หนวยงานที่บรรจุ สังกัดสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จํานวน ๒ อัตรา 
    ตําแหนงเลขที่ ๒๐๘๑๒    ตําแหนงเลขที่ ๒๐๘๕๖    อัตราคาตอบแทน ๒๒,๗๕๐ บาท 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
                      คุณวุฒิปริญญาโท ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.) หรือ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) 
ดานวิศวกรรมเครื่องกล หรือ สาขาที่เกี่ยวของดานเครื่องกล  
เงื่อนไข มีผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัย ซึ่งไมเปนสวนหน่ึงของการสําเร็จปริญญา ไมเกิน ๕ ป ในวันที่สัมภาษณ       
*สําเนาหนาปก และบทคัดยอวิทยานิพนธ (Thesis) หรือการศึกษาคนควาอิสระ (IS) ระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก 

คุณวุฒิปริญญาตรี ครศุาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
ภาระงานโดยสังเขป 

๑. ทําหนาที่สอนประจําสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ในรายวิชาที่เกี่ยวของกับการครุศาสตรอุตสาหกรรม  
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน การออกแบบแผนการสอนและความรูทางดานวิศวกรรมเครื่องกล     
เบ้ืองตน 

๒. อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ 
๓. อาจารยที่ปรึกษาแกนักศึกษา 
๔. งานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
๕. ปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

เงื่อนไขตําแหนง 
  ตองมหีลักฐานประกอบการสมัครเขารับการสรรหาที่แสดงระดับความรูความสามารถภาษาอังกฤษ ดังน้ี  

TOEFL  ระดับผลคะแนนไมนอยกวา 
PBT       ๔๕๐ 
CBT       ๑๓๓ 
IBT          ๔๕ 
ITP  ๔๕๐ 
IELTS     ๔.๐ 

  (ผลการสอบไมเกิน ๒ ป นับจากวันที่ประกาศผลสอบ) 
  - กรณทีี่ไมมผีลสอบ  TOEFL  หรือ  IELTS ใหทดสอบวัดความรูความสามารถทางภาษอังกฤษกับสถาบัน
ภาษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร กอนประกาศรายช่ือผูสิทธิสอบคัดเลือกไมนอยกวา ๕ วันทําการและตองมี
ผลการสอบ คะแนนไมนอยกวา ๗๐ คะแนน หากไมผานตามเกณฑที่กําหนดจะไมมีสิทธิเขารับการสอบคัดเลือก โดยตองนํา
ผลการสอบตามเกณฑที่กําหนดมาย่ืนกอนการประกาศรายช่ือผูมีสิทธิสอบคัดเลือก 
  - สําหรับบุคคลที่ไดรับการยกเวนการทดสอบความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษ คือ    
  ๑. ผูทีส่ําเร็จการศึกษาจากประเทศที่ใชภาษาอังกฤษเปนภาษาหลัก เชน ประเทศอังกฤษ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด เปนตน  
 
 



 
  
  ๒. ผูทีส่ําเร็จการศึกษาจากประเทศที่ไมไดใชภาษาอังกฤษเปนหลัก   
      ๒.๑ สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรนานาชาติที่มีระยะเวลาการศึกษาไมนอย ๒ ป 
จากมหาวิทยาลัยที่ ก.พ. รับรอง   
      ๒.๒ ไดรับทุนการศึกษาโดยสําเร็จการศึกษาจากตางประเทศ ทีใ่ชภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน  
 
กําหนดวัน เวลา   วิธีการคดัเลือก และสถานที่คัดเลือก 
 
วันคัดเลือก วิธีการคัดเลือก/คะแนน เวลา ชั่วโมง สถานทีค่ัดเลือก 

วันที่ ๓ 
กันยายน 
๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 

วันที่  ๖
กันยายน
๒๕๖๔ 

ภาคความรูความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหนง 
(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
สอบขอเขียน (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน 
- กลุมวิชาที่เกี่ยวของกับการสอนครุศาสตรอุตสาหกรรม 
  การพัฒนาสือ่การเรียนการสอน การออกแบบแผนการสอน 
  และความรูทางดานวิศวกรรมเครื่องกลเบ้ืองตน 
สอบปฏิบัติการสอน (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) 
- กลุมวิชาที่เกี่ยวของกับการสอนครุศาสตรอุตสาหกรรม 
  การพัฒนาสือ่การเรียนการสอน การออกแบบแผนการสอน 
  และความรูทางดานวิศวกรรมเครื่องกลเบ้ืองตน 
สอบสัมภาษณ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
- ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง  โดยวิธีสัมภาษณซึง่จะ 
พิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตาง ๆ เชน   
ประสบการณทางการศึกษา, ประสบการณทํางานวิจัย,  
ประสบการณดานวิชาการ  การงานที่เปนประโยชนตอการ 
ปฏิบัติงานในหนาที่  ความมมีนุษยสัมพันธ และสามารถปรับ 
ตัวเขากับผูรวมงานอ่ืนไดดี มีความรับผิดชอบ มีความอดทน 
เสียสละ มีความคิดริเริ่ม และมีปฏิภาณไหวพริบ มีบุคลิกภาพ 
และทวงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ เปนตน 

 
 
    ๙.๐๐ น.  
- ๑๑.๐๐ น.  
 
 
๑๑.๓๐ น 

 
 
 
 ๑๐.๐๐ น. 

 
 

๒ 
 
 
 

๒๐ 
นาที 

 
 
สถานท่ีสอบจะ
ประกาศใหทราบใน
วันท่ีประกาศรายชื่อ
ผูมีสิทธิสอบ 

 
 
 
 
 

สถานท่ีสอบจะ
ประกาศใหทราบใน
วันท่ีประกาศรายชื่อ
ผูมีสิทธิสอบ 

 
 

 
สถานที่ต้ังของสนามสอบ  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   
                     ๓๙๙ ถนนสามเสน  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐  
โทรศัพท           ๐-๒๖๕๕-๓๗๗๗ ตอ ๗๑๓๖  
มีรถประจําทางผาน ดังน้ี  สาย ๓,  ๙, ๓๐, ๓๒, ๓๓, ๖๔, ๖๕, ๑๑๐ และ ปอ.๓, ๓๒, ๕๑๖, ๕๒๔  
อัตราที่ใชบรรจุเลขที่ ๒๐๘๑๒    ๒๐๘๕๖  
   
 
 
 
 
 



 
 
ตําแหนงที่ ๒   อาจารย 
หนวยงานที่บรรจุ สังกัดสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา จํานวน ๑ อัตรา 
    ตําแหนงเลขที่ ๒๐๘๐๖  อัตราคาตอบแทน ๒๒,๗๕๐ บาท 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  คุณวุฒิปริญญาโท ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.) หรือ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)  
ดานวิศวกรรมไฟฟา หรือ สาขาที่เก่ียวของดานไฟฟา หรือ มีความรูความสามารถที่เกี่ยวของกับวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง
และอุปกรณปองกัน, การสงจายกําลังไฟฟา, การวิเคราะหไฟฟากําลังในภาคอุตสาหกรรม 
เงื่อนไข มีผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัย ซึ่งไมเปนสวนหน่ึงของการสําเร็จปริญญา ไมเกิน ๕ ป ในวันที่สัมภาษณ       
*สําเนาหนาปก และบทคัดยอวิทยานิพนธ (Thesis) หรือการศึกษาคนควาอิสระ (IS) ระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก 

คุณวุฒิปริญญาตรี ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 
  ภาระงานโดยสังเขป 

๑. ทําหนาที่สอนประจําสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ในรายวิชาที่เก่ียวของกับการวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง  
และอุปกรณปองกัน, การสงจายกําลังไฟฟา, การวิเคราะหไฟฟากําลังในภาคอุตสาหกรรม 

๒. อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ 
๓. อาจารยที่ปรึกษาแกนักศึกษา 
๔. งานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
๕. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆที่ไดรับมอบหมาย   

เงื่อนไขตําแหนง 
  ตองมีหลักฐานประกอบการสมัครเขารับการสรรหาที่แสดงระดับความรูความสามารถภาษาอังกฤษ ดังน้ี  
  TOEFL ระดับผลคะแนนไมนอยกวา 
  PBT       ๔๕๐ 
  CBT       ๑๓๓ 
  IBT          ๔๕ 
  ITP   ๔๕๐ 
  IELTS     ๔.๐ 
  (ผลการสอบไมเกิน ๒ ป นับจากวันที่ประกาศผลสอบ) 
  - กรณีที่ไมมีผลสอบ  TOEFL  หรือ  IELTS ใหทดสอบวัดความรูความสามารถทางภาษอังกฤษกับสถาบัน
ภาษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กอนประกาศรายช่ือผูสิทธิสอบคัดเลือกไมนอยกวา ๕ วันทําการและตองมี
ผลการสอบ คะแนนไมนอยกวา ๗๐ คะแนน หากไมผานตามเกณฑที่กําหนดจะไมมีสิทธิเขารับการสอบคัดเลือก โดยตองนํา
ผลการสอบตามเกณฑที่กําหนดมาย่ืนกอนการประกาศรายช่ือผูมีสิทธิสอบคัดเลือก 
  - สําหรับบุคคลที่ไดรับการยกเวนการทดสอบความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษ คือ    
  ๑. ผูที่สําเร็จการศึกษาจากประเทศที่ใชภาษาอังกฤษเปนภาษาหลัก เชน ประเทศอังกฤษ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด เปนตน  
  ๒. ผูที่สําเร็จการศึกษาจากประเทศที่ไมไดใชภาษาอังกฤษเปนหลัก   
      ๒.๑ สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรนานาชาติที่มีระยะเวลาการศึกษาไมนอย ๒ ป 
จากมหาวิทยาลัยที่ ก.พ. รับรอง   
      ๒.๒ ไดรับทุนการศึกษาโดยสําเร็จการศึกษาจากตางประเทศ ที่ใชภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน  
 
 



 
 
 
กําหนดวัน เวลา   วิธีการคัดเลือก และสถานที่คัดเลือก 
 
วันคัดเลือก วิธีการคัดเลือก/คะแนน เวลา ชั่วโมง สถานทีค่ัดเลือก 

วันที่ ๓
กันยายน
๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 

วันที่ ๖ 
กันยายน
๒๕๖๔ 

ภาคความรูความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหนง 
(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
สอบขอเขียน (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) 
- การวิเคราะหระบบไฟฟากําลังและอุปกรณปองกัน, การสง
จายกําลังไฟฟา, การวิเคราะหไฟฟากําลังในภาคอุตสาหกรรม 
สอบปฏิบัติการสอน  
สอบปฏิบัติการสอน (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) 
- กลุมวิชาเกี่ยวกับการวิเคราะหระบบไฟฟากําลังและอุปกรณ
ปองกัน, การสงจายกําลังไฟฟา, การวิเคราะหไฟฟากําลังใน
ภาคอุตสาหกรรม 
สอบสัมภาษณ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
- ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง  โดยวิธีสัมภาษณซึง่จะ 
พิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตาง ๆ เชน   
ประสบการณทางการศึกษา, ประสบการณทํางานวิจัย,  
ประสบการณดานวิชาการ  การงานที่เปนประโยชนตอการ 
ปฏิบัติงานในหนาที่  ความมมีนุษยสัมพันธ และสามารถปรับ 
ตัวเขากับผูรวมงานอ่ืนไดดี มีความรับผิดชอบ มีความอดทน 
เสียสละ มีความคิดริเริ่ม และมีปฏิภาณไหวพริบ มีบุคลิกภาพ 
และทวงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ เปนตน 

 
 

๙.๐๐ น. 
- ๑๑.๐๐ น.  
 
 
๑๑.๓๐ น. 

 
 
 
๑๑.๓๐ น. 

 
 

 
 

๒ 
 
 
 

๒๐ 
นาที 

 
 
สถานท่ีสอบจะ
ประกาศใหทราบใน
วันท่ีประกาศรายชื่อ
ผูมีสิทธิสอบ 
 
 
 
 
 
สถานท่ีสอบจะ
ประกาศใหทราบใน
วันท่ีประกาศรายชื่อ
ผูมีสิทธิสอบ 

 

 
สถานที่ต้ังของสนามสอบ  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   
                      ๓๙๙ ถนนสามเสน  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐  
โทรศัพท            ๐-๒๖๕๕-๓๗๗๗ ตอ ๗๑๓๖  
มีรถประจําทางผาน ดังน้ี  สาย ๓,  ๙, ๓๐, ๓๒, ๓๓, ๖๔, ๖๕, ๑๑๐ และ ปอ.๓, ๓๒, ๕๑๖, ๕๒๔  
อัตราที่ใชบรรจุ เลขที ่ ๒๐๘๐๖  
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