
 

 

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

  เรื่อง   การสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
ครั้งท่ี 1/2564 

 

 ด้วย  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประสงค์จะสรรหา
บุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดงานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ 
จ านวน 2 อัตรา  ฉะนั้นอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 24 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ประกอบกับ ข้อ 8 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยลูกจ้างชั่วคราวพ.ศ. 2559 และข้อ 3 (1) ของประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงวันท่ี 26  กันยายน พ.ศ. 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว มีรายละเอียดดังต่อไปนี้   
 ๑. ชื่อต าแหน่ง รายละเอียดการจ้างงาน และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มี
สิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ปรากฏรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
 ๒. คุณสมบัติทั่วไปของผูส้มัคร 
  2.1 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจะต้องมีคุณสมบัติท่ัวไปและ
ไม่มีลักษณะต้องห้าม  ตามข้อ 5  ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วย
ลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ. ๒๕5๙  ดังต่อไปนี้ 
  (ก)  คุณสมบัติท่ัวไป 
  (๑)  มีสัญชาติไทย   
  (๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘  ปีบริบูรณ์  และไม่เกิน 60  ปีบริบูรณ์   
  (๓)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็น
ประมขุ 
  (ข)  ลักษณะต้องห้าม 
  (๑)  เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง 
  (๒)  เป็นคนวิกลจริต  หรือจิตฟั่นเฟือน  ไม่สมประกอบ  เป็นคนเสมือนไร้
ความสามารถ หรือเป็นโรคที่ก าหนดในกฎ ก.พ.อ. 
  (๓)  เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยหรือกฎหมายอื่น  
  (๔)  เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี  
  (๕)  เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง   
  (๖)  เป็นบุคคลล้มละลาย  

/(7) เคยถูก.... 
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  (๗)  เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้
กระท าโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ   
  (๘)  เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน  
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  
  (๙)  เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัยตาม
กฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือกฎหมายอื่น   
  (๑๐) เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของรฐั 
      2.2  ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้า
รับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวได้ ท้ังนี้ ตามความในข้อ 5 ของค าส่ังมหาเถรสมาคม 
ลงวันท่ี 17  มีนาคม 2548 โดยอนุโลม  
 ๓.  การรับสมคัรและค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  
      ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาเพ่ือจ้างลูกจ้างชั่วคราวสมัครผ่านระบบรับ
สมัครงานออนไลน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตั้งแต่วันที่ 18 – 22  ตุลาคม 2564 
ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้ 
    3.1  เข้าไปที่เว็บกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
https://www.hrm.offpre.rmutp.ac.th หัวข้อ “สมัครงาน” หรือไซต์https://recruit.rmutp.ac.th  
    3.2  กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ถูกต้องตามความเป็นจริง ตามขั้นตอนท่ีก าหนด 
    3.3  พิมพ์แบบฟอร์มการช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อจ้าง
เป็นลูกจ้างชั่วคราวและช าระค่าธรรมเนียม เพื่อน าไปช าระเงินต่อไป หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ใน
ขณะนั้นให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล 
    3.4 น าแบบฟอร์มไปช าระเงินท่ีเคาน์เตอร์เซอร์วิส ตั้งแต่วันที ่ 18 – 22  ตุลาคม  
2564 โดย มีค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จ านวน 300 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมเคาน์เตอร์
เซอร์วิส) ซึ่งค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้ารับการสรรหาเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจะไมจ่่ายคืนไม่
ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี ้ การสมัครจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครเรียบร้อย
แล้ว 
     3.5  เมื่อผู้สมัครช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อจ้างลูกจ้าง
ชั่วคราวแล้วจะได้รับเลขประจ าตัวสอบ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเรียบร้อยแล้ว ในวันที่  26  ตุลาคม  2564 โดย
สามารถเข้าไปตรวจสอบและพิมพ์ใบสมัครได้ท่ี  https://www.hrm.offpre.rmutp.ac.th หัวข้อ 
“สมัครงาน” หรือไซต์ https://recruit.rmutp.ac.th 

4. เงื่อนไขในการสมัคร 
  4.1 ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรในครั้งนี้ สามารถสมัครได้มากกว่า 1 
ต าแหน่ง              แต่สามารถสอบได้เพียง 1 ต าแหน่งเท่านั้น (กรณีท่ีเปิดพร้อมกันมากกว่า 1 
ต าแหน่ง) เมื่อเลือกแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขใหม่ไม่ได้  

/4.2. ผู้สมัคร....... 
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  4.2 ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะ
ต าแหน่งตามท่ีปรากฏรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้ โดยต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับ
อนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันท่ีรายงานตัว คือ ภายในวันที่ 1 – 5  พฤศจิกายน 2564 
  4.3 การสมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่า
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรองความถูกต้องของ
ข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2551 ดังนั้น หากผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจงใจ
กรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 137 
   4.4 ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพื ่อจ้างเป็นลูกจ้างชั ่วคราวต้องรับผิดชอบในการ
ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครและต้องกรอกรายละเอียด
ต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครเข้ารับการ
คัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว หรือตรวจสอบว่าเอกสารหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครเข้ารับการสรรหา
เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวน ามายื่นไม่ตรง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครคณวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยจะถือว่าผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการ
สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใน
การสมัครการสมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
 5. เอกสารที่ต้องแนบผ่านระบบรับสมัครงานออนไลน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร    
  ๔.๑  ส าเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิหรือส าเนาใบปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตร  ซึ่ง
ผ่านการอนุมัติจากผู้มีอ านาจว่าส าเร็จการศึกษาภายในวันที่ 1 – 5  พฤศจิกายน 2564 (ภายใน
วันท่ีรายงานตัว) 
  4.2  ส าเนาใบรับรองผลการศึกษา  (Transcript)   ซึ่งผ่านการอนุมัติจากผู้มีอ านาจว่า
ส าเร็จการศึกษา  ภายในวันที่  1 – 5  พฤศจิกายน 2564 (ภายในวันท่ีรายงานตัว) 
  ๔.3  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
  4.4  ส าเนาบัตรประชาชน    
  ๔.5  ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อ
สกุล หรือเอกสาร/หลักฐานท่ีก าหนดตามเงื่อนไขของต าแหน่ง  (ถ้ามี)   

๖.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่ง (ข้อเขียน /ปฏิบัติ ) และการทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) 

       รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
(ข้อเขียน/ปฏิบัติ) และการทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) จะติดประกาศให้ทราบท่ัว
กันในวันท่ี 26 ตุลาคม 2564 ทางเว็บไซต์ www.http.hrm.offpre.rmutp.ac.th  หัวข้อ“สมัคร
งาน” หรือเว็บไซต์ https://recruit.rmutp.ac.th/  
   7. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือก 
       ปรากฏรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้  

/8.หลักเกณฑ์..... 
 



-4- 

 ๘.  หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน 
  ปรากฏรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
 9.  หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน   
      ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้ผ่านการสรรหาเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวต้องเป็นผู้สอบได้คะแนน 
ในแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบการจ้างและแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
ต้องจ้างและแต่งตั้งตามล าดับท่ีในบัญชีผู้ผ่านการสรรหา 

  ๑๐. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านทดสอบภาคความรู้
ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ข้อเขียน/ปฏิบัติ) และการทดสอบความเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง (สัมภาษณ์) ได้  

     ๑๐.๑  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านทดสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  (ข้อเขียน/ปฏิบัติ)และ
การทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์))  ได้ ในวันที่ 29  ตุลาคม  2564  ทางเว็บไซต์ 
www.http.hrm.offpre.rmutp.ac.th หั ว ข้ อ “ ส มั ค ร ง า น ”  ห รื อ เ ว็ บ ไ ซ ต์ 
https://recruit.rmutp.ac.th/ โดยประกาศเรียงล าดับท่ีของผู้ผ่านทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะ
ต าแหน่งท่ีได้คะแนนรวมมากไปหาน้อยตามล าดับ   
        ๑๐.๒  การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาเรียงล าดับที่ตามคะแนนรวมจากมากไปหา
น้อยตามล าดับ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินภาคความเหมาะสมกับ
ต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับท่ีสูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้รับ
เลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับท่ีสูงกว่า 
   ๑๐.๓  ผู้ผ่านการสรรหานจะมีสิทธิได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวได้ต่อเมื่อเป็น
ผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามและมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามท่ีระบุไว้ ใน
ประกาศรับสมัคร   
   ๑๐.๔ ในกรณีท่ีผู้ผ่านการสรรหาได้รายใดเปลี่ยนท่ีอยู่ หากไม่มีการติดต่อแจ้งการ
เปลี่ยนท่ีอยู ่ อันเป็นเหตุให้คณะวิศกวรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครไม่อาจ
เรียกตัวเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวได้จะถือว่าเป็นความบกพร่องของผูเ้ข้ารับการสรรหาได้และจะยื่นค า
ร้องขอรับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในภายหลังเมื่อพ้นก าหนดให้มารายงานตัวแล้วไม่ได้ 
 11.  รายงานตัวปฏิบัติหน้าที่  ผู้ผ่านการสรรหาได้ ให้ไปรายงานตัวปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่
วันที่  1 - 5  พฤศจิกายน  2564  ณ  งานบุคลากร  ชั้น  2   คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ก่อนเวลา ๐๘.๓๐ น.  

   ประกาศ   ณ   วันท่ี   8    เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 
                                                        
                             (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์  พันธุนะ) 
                  รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  
                                             ปฏิบัติราชการแทน 

                                                      อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 



รายละเอียดเก่ียวกับต าแหน่ง  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง   
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว   

สังกัดงานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ    คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
------------------------------------------------------------------------------ 

 

ต าแหน่งที่  1  นักวิชาการศึกษา  (ต าแหน่งเลขที่ 65/07/25) 
หน่วยงานที่บรรจ ุ งานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
                            สังกัดงานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ   จ านวน  1  อัตรา   
อัตราเงินเดือน   เดือนละ  ๑5,0๐๐.- บาท 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

- เพศหญิง/ชาย 
- ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา 

เงื่อนไขของต าแหน่ง 
1.  ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี 
2.  สามารถใช้เครื่องใช้ส านักงานได้เป็นอย่างดี 
3. มีความละเอียดรอบครอบ ซื่อสัตย์ ขยัน มีวินัย และมุ่งมั่นในการท างาน 
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดี มีน้ าใจในการบริการและมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี 

ภาระงานโดยสังเขป 
1. ดูแลงานหลักสูตร (จัดส่งแผนการเรียนในแต่ละภาคเรียน) 
2. พิมพ์ค าสั่ง หนังสือราชการ ภายในและภายนอก 
3. จัดท าหนังสือรับ - ส่ง ใบสอนชดเชย  
4. ด าเนินการรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
5. ด าเนินงานโครงการและจัดท ากิจกรรมต่าง ๆ ของฝ่ายวิชาการและวิจัย 
6. จัดท าตารางสอนอาจารย์ ตารางเรียนนักศึกษา 
7. จัดท ากิจกรรมต่างๆ ส าหรับนักศึกษา ปวช. ทุกชั้นปี 
8. จัดท าเอกสารงานประกันคุณภาพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ประกันคุณภาพ) 
9. จัดท ารายงานการประเมินตนเอง รอบ 12 เดือน ระดับอาชีวศึกษา 
10.ด าเนินการจัดท าข้อมูล ปวช.ชั้น ปีท่ี3 ทุกสาขาวิชา เพ่ือเตรียมการจัดสอบ V-NET  
11. ติดต่อประสานงานส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพเพื่อด าเนินการขอ

ข้อสอบ 
12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 



 

ก าหนดวันเวลา  วิธีการคดัเลือก  และสถานทีค่ัดเลอืก 
วิธีการคัดเลือก/คะแนน สถานที่คัดเลือก 

ความรูค้วามสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
(๑๐๐ คะแนน) 
สอบข้อเขียนเกี่ยวกับ 
- ความรู้ความสามารถทั่วไป 
- ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
สอบปฏิบัติเกีย่วกับ 
- ความสามารถพื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ 
ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนน ๑๐๐ 
คะแนน) 
-  พิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งในด้านต่าง ๆ 
เช่น  ประสบการณ์ ทางการศึกษา ทางการงานท่ี
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าท่ี  ความมี
มนุษย์สัมพันธ์  และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน
อื่นได้ดี มีความรับผิดชอบ มีความอดทน เสียสละ มี
ความคิดริเริ่ม และมีปฏิภาณไหวพริบ มีบุคลิกภาพ
และท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 

จะประกาศให้ทราบ ณ วันประกาศ 
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ 

 
สถานที่ตั้งของสนามสอบ    คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
                                   เลขที่  ๑๓๘๑  ถนนประชาราษฎร์1  แขวงบางซื่อ  เขตบางซื่อ  
                                   กรุงเทพฯ ๑๐๘๐๐ 
โทรศัพท ์ ๐๒-๘๓๖-๓๐๐๐  ต่อ ๔๑๐๘ 
มีรถประจ าทางผ่าน  ดังนี้  สาย ๓๒ , ๓๓ , ๙๐ , ๙๗ , ๑๑๗ , ๑๗๕ , ๒๐๓ , ปอ.๖๔ , ๕๔๓ 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่ง  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง   
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว   

สังกัดงานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ    คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
------------------------------------------------------------------------------ 

 

ต าแหน่งที่  2  นักวิชาการศึกษา  (ต าแหน่งเลขที่ 65/07/22) 
หน่วยงานที่บรรจ ุ งานทะเบียน 
                                สังกัดงานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ   จ านวน  1  อัตรา   
อัตราเงินเดือน    เดือนละ  ๑5,0๐๐.- บาท 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

- เพศหญิง/ชาย 
- ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา 

เงื่อนไขของต าแหน่ง 
1.  ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี 
2.  สามารถใช้เครื่องใช้ส านักงานได้เป็นอย่างดี 
3. มีความละเอียดรอบครอบ ซื่อสัตย์ ขยัน มีวินัย และมุ่งมั่นในการท างาน 
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดี มีน้ าใจในการบริการและมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี 

ภาระงานโดยสังเขป 
1. ด าเนินการเกี่ยวกับค าร้องต่าง ๆ ของนักเรียน นักศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับงาน

ทะเบียน เช่น  การลาออก การลาพักการศึกษา การเทียบโอนรายวิชา การรักษา
สภาพ การคืนสภาพนักศึกษา และขอส าเร็จการศึกษา เป็นต้น 

2. รับสมัครนักศึกษาผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 
3. รับลงทะเบียน เพิ่ม-ถอน รายวิชา ใหน้ักเรียน นักศึกษา 
4. เปิดรายวิชานอกแผนการเรียน 
5. รวบรวมตารางสอบปลายภาคจากสาขาวิชา และบันทึกข้อมูลลงในระบบทะเบียน 
6. ประสานงานและให้ค าแนะน าในเร่ืองต่างๆ ในส่วนของงานทะเบียน แก่เจ้าหน้าท่ี 

อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ท้ังในและนอกมหาวิทยาลัย 
7. ตรวจสอบข้อมูลนักศึกษาท่ีไม่ลงทะเบียนเรียน 
8. ตรวจรับข้อสอบ จากอาจารย์ผู้สอนแต่ละสาขาวิชา 
9. รวบรวมใบส่งระดับคะแนนการสอบปลายภาคจากอาจารย์ผู้สอน ส่ง สวท. 

 



 
10. ส่งมอบหนังสือรับรองส าเร็จการศึกษาและใบแสดงผลการศึกษา (ฉบับสมบูรณ์)  

  ส าหรับนักเรียน นักศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติส าเร็จการศึกษา 
11. แจ้งประกาศ ก าหนดการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานทะเบียน ให้อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี  

 และนักเรียน นักศึกษารับทราบ 
12. จัดพิมพ์ใบรายงานผลการศึกษา ใบรับรองการเป็นนักเรียน นักศึกษา และเสนอ 

  คณบดี หรือรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ลงนาม 
13. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 

ก าหนดวันเวลา  วิธีการคดัเลือก  และสถานทีค่ัดเลอืก 
วิธีการคัดเลือก/คะแนน สถานที่คัดเลือก 

ความรูค้วามสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
(๑๐๐ คะแนน) 
สอบข้อเขียนเกี่ยวกับ 
- ความรู้ความสามารถทั่วไป 
- ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
สอบปฏิบัติเกีย่วกับ 
- ความสามารถพื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ 
ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนน ๑๐๐ 
คะแนน) 
-  พิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งในด้านต่าง ๆ 
เช่น  ประสบการณ์ ทางการศึกษา ทางการงานท่ี
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าท่ี  ความมี
มนุษย์สัมพันธ์  และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน
อื่นได้ดี มีความรับผิดชอบ มีความอดทน เสียสละ มี
ความคิดริเริ่ม และมีปฏิภาณไหวพริบ มีบุคลิกภาพ
และท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 

จะประกาศให้ทราบ ณ วันประกาศ 
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ 

 
สถานที่ตั้งของสนามสอบ    คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
                                   เลขที่  ๑๓๘๑  ถนนประชาราษฎร์1  แขวงบางซื่อ  เขตบางซื่อ 
                                   กรุงเทพฯ ๑๐๘๐๐ 
โทรศัพท ์ ๐๒-๘๓๖-๓๐๐๐  ต่อ ๔๑๐๘ 
มีรถประจ าทางผ่าน  ดังนี้  สาย ๓๒ , ๓๓ , ๙๐ , ๙๗ , ๑๑๗ , ๑๗๕ , ๒๐๓ , ปอ.๖๔ , ๕๔๓ 


