
 
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ครั้งที่  2/๒๕๖4 

      

  ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครประสงค์จะรับสมัครบุคคล
สอบแข่งขัน เพ่ือรับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่งประเภทวิชาชีพพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ฉะนั้น
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๔  และมาตรา ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 
๒๕๔๘  ประกอบกับข้อ 6 ข้อ 11  และข้อ 49  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วย
การบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย และประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย  ฉบับที่ 7/๒๕62  ลงวันที่ ๑8 กรกฎาคม ๒๕62  เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและเลือกสรร
บุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจึงประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพ่ือรับการจ้างเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ดังมีรายละเอียด
ต่อไปนี้ 
  ๑.  ชื่อต าแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  ภาระงานโดยสังเขป  ปรากฏรายละเอียด
แนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
  ๒.  คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 
  ๒.๑  ผู้สมัครเข้ารับการสอบแข่งขันเพ่ือรับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจะต้องมีคุณสมบัติ
ทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ตามข้อ 7 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วย  
การบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕5๙  ดังต่อไปนี้ 
  (ก)  คุณสมบัติทั่วไป 
    (๑)  มีสัญชาติไทย 
   (๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์  และไม่เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์ 
   (๓)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  (ข)  ลักษณะต้องห้าม 
   (๑)  เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง 
   (๒)  เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ 
หรือเป็นโรคที่ก าหนดในกฎ ก.พ.อ. 
   (๓)  เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
ข้อบังคับนี้หรือกฎหมายอื่น 
   (๔)  เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
   (๕)  เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
   (๖)  เป็นบุคคลล้มละลาย 

/(๗)เคยถูก...  
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   (๗)  เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
   (๘)  เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
   (๙)  เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัยตามกฎหมาย    
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือกฎหมายอ่ืน 
   (๑๐)  เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของรัฐ 
  ๒.๒  ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้ารับการสอบ       
แข่งขันเพ่ือจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยได้ ทั้งนี้ ตามความในข้อ ๕ ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม 
๒๕๔๘ โดยอนุโลม 
  ๓.  การับสมัครและค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
   ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรสมัครผ่านระบบรับสมัครงาน
ออนไลน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตั้งแต่วันที่ 16 – 30  ธันวาคม  2564 ตลอด 24 
ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ดังนี้  
   3.1  เข้าไปที่เว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
http://hrm.offpre.rmutp.ac.th หัวข้อ “สมัครงาน” หรือเว็บไซต์ https://recruit.rmutp.ac.th/ หรือเว็บไซต์ของ  
คณะวิศวกรรมศาสตร์   www.eng.rmutp.ac.th  หัวข้อ “รับสมัครบุคลากร” 
   ๓.๒  กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ถูกต้องตามความเป็นจริง ตามขั้นตอนที่ก าหนด  
   ๓.๓  พิมพ์แบบฟอร์มการช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
และช าระค่าธรรมเนียม เพ่ือน าไปช าระเงินต่อไป หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้นให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ใน
รูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล 
   3.4  น าแบบฟอร์มไปช าระเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส   ตั้งแต่วันที ่16 – 30  ธันวาคม  
2564  โดยมีค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จ านวน 400 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมเคาน์เตอร์เซอร์วิส) ซึ่ง
ค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ การสมัครจะ
มีผลสมบูรณ์ เมื่อช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครเรียบร้อยแล้ว 

3.5  เมื่อผู้สมัครช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรแล้ว จะได้รับ
เลขประจ าตัวสอบ เมื่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 22  
กันยายน  2564  โดยสามารถเข้าไปตรวจสอบและพิมพ์ใบสมัครได้ที ่www.http.hrm.offpre.rmutp.ac.th 
หัวข้อ“สมัครงาน” หรือเว็บไซต์ https://recruit.rmutp.ac.th/ หรือเว็บไซต์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
www.eng.rmutp.ac.th  หัวข้อ “รับสมัครบุคลากร” ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน และ
น ามายื่นในวันที่ด าเนินการคัดเลือกเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์) 

 4. เงื่อนไขในการสมัคร 
      4.1  ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรในครั้งนี้ สามารถสมัครได้มากกว่า 1 ต าแหน่ง              
แต่สามารถสอบได้เพียง 1 ต าแหน่งเท่านั้น (กรณีที่เปิดพร้อมกันมากกว่า 1 ต าแหน่ง) เมื่อเลือกแล้วจะ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขใหม่ไม่ได้  
   

/3) การสมัคร..... 
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         4.2  ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที

ปรากฏรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้ โดยต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมั ติ 
ภายในวันที่รายงานตัว คือ  ภายในวันที่  24 – 28  มกราคม  2565 
          4.3  การสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรตามข้ันตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเข้ารับ
การสรรหาและเลือกสรรเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่า
ด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 ดังนั้น หากผู้สมัครเข้ารับ
การสรรหาและเลือกสรรจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 
          4.4  ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครและต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความ
เป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร หรือตรวจสอบว่าเอกสาร
หลักฐาน ซึ่งผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรน ามายื่นไม่ตรง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร 
มหาวิทยาลัยจะถือว่าผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการสรรหา
และเลือกสรรครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครการสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 

5. เอกสารที่ต้องแนบผ่านระบบรับสมัครงานออนไลน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
  1) ส าเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ หรือส าเนาใบปริญญาบัตร ซึ่งผ่านการอนุมัติจากผู้มีอ านาจว่า
ส าเร็จการศึกษาภายในวันที่ 24 – 28  มกราคม 2565 (ภายในวันที่รายงานตัว) 
  ๒) ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอ านาจ    ว่า
ส าเร็จการศึกษาภายในวันที่  24 – 28  มกราคม 2565 (ภายในวันที่รายงานตัว) 
  ๓)  ส าเนาทะเบียนบ้าน   
  ๔)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   
  ๕)  ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เชน่ ทะเบียนสมรส หนังสือส าคัญการเปลีย่นชื่อตวั หรือชื่อสกุล (ถา้มี)   
  ๖)  หลักฐานประกอบการสมัครเข้ารับการสรรหาที่แสดงระดับความรู้ความสามารถ                  
ทางภาษาอังกฤษ (เฉพาะพนักงานมหาวิทยาลัย) สามารถแนบเพิ่มเติมได้จนถึงวันก่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 
5 วัน ภายในวันที่ 1  มกราคม  2565  

๖.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
(ข้อเขียน) 
  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน จะติดประกาศให้ทราบทั่วกันในวันที่  6  มกราคม  2565                        
ณ  งานบุคลากร ชั้น 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ และที่เว็บไซต์ www.http.hrm.offpre.rmutp.ac.th  หัวข้อ“สมัคร
งาน” หรือเว็บไซต์ https://recruit.rmutp.ac.th/ หรือเว็บไซต์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
www.eng.rmutp.ac.th  หัวข้อ  
“รับสมัครบุคลากร” 
 ๗.  ก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขัน 
  ปรากฏรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
 ๘.  หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน 
  ปรากฏรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
 

/9. หลักเกณฑ์..... 
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 ๙.  หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน 
  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ า
กว่าร้อยละหกสิบ   
   การจ้างและแต่งตั้งผู้ผ่านการสอบแข่งขัน  ต้องจ้างและแต่งตั้งตามล าดับที่ในบัญชีผู้ผ่าน       
การสอบแข่งขัน และไม่รับโอนพนักงานมหาวิทยาลัยจากส่วนราชการอ่ืน  
  ๑๐. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านทดสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่ง (ข้อเขียน/สัมภาษณ์) ได้  
   ๑๐.๑ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะประกาศรายชื่อผู้
ผ่านทดสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  (ข้อเขียน/สัมภาษณ์)  ได้ ในวันที่ 20  มกราคม  2565   
ณ  งานบุคลากร ชัน้ 2   คณะวศิวกรรมศาสตร ์ และที่เว็บไซต์ www.http.hrm.offpre.rmutp.ac.th หัวข้อ“สมัคร
งาน” หรือเว็บไซต์ https://recruit.rmutp.ac.th/ หรือเว็บไซต์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์www.eng.rmutp.ac.th  
หัวข้อ “รับสมัครบุคลากร”  โดยประกาศเรียงล าดับที่ของผู้ผ่านทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่งที่ได้
คะแนนรวมมากไปหาน้อยตามล าดับ      

๑๐.๒  กรณีที่มีผู้ผ่านการสอบแข่งขันได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ผ่านการสอบแข่งขันที่มี
คะแนนการประเมินภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่าเปน็ผู้อยู่ในล าดับที่สูงกวา่ ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสม
กับต าแหน่งเท่ากัน  ให้ผู้ได้รับคะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่งมากกวา่เป็นผู้อยู่ในล าดบัที่สูงกว่า   
ถ้ายังคงได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสรรหาและเลือกสรรก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
   ๑๐.๓  ผูผ้่านการสอบแข่งขันจะมีสิทธิได้รับการจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย       
ได้ต่อเมื่อเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามและมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามท่ีระบุไว้ใน
ประกาศรับสมัคร   
   ๑๐.๔  ในกรณีที่ผู้สอบแข่งขันได้รายใดเปลี่ยนที่อยู่ หากไม่มีการติดต่อแจ้งการเปลี่ยนที่อยู่  
อันเป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครไม่อาจเรียกตัวเพ่ือจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยได้         
จะถือว่าเป็นความบกพร่องของผู้สอบแข่งขันได้ และจะยื่นค าร้องขอรับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในภายหลัง  
เมื่อพ้นก าหนดให้มารายงานตัวแล้ว ไม่ได้ 
  ๑๑. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
   ผู้ผ่านการสอบแข่งขันและได้รับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จะต้องท าสัญญาจ้าง 
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครก าหนด  โดยมีระยะเวลาทดลองการปฏิบัติงาน  ๖  เดือน 

             ประกาศ  ณ  วันที่   2  ธันวาคม  พ.ศ. 2564 
 
 
 
          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐัพงศ์   พันธุนะ) 

                                                 รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
                                                   ปฏิบัติราชการแทน 

                                                   อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

https://recruit.rmutp.ac.th/


   

  
รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่ง  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  ภาระงานโดยสังเขป 

หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวทิยาลัย   
ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ครั้งที่  2/๒๕๖4 

 
 

ต าแหน่งที่ ๑         นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
หน่วยงานที่บรรจ ุ    งานวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ 

       ประจ าห้องปฏิบัติการกลางคณะวิศวกรรมศาสตร์  จ านวน  ๑  อัตรา   
        ต าแหน่งเลขที่  ๒๐504  อัตราเงินเดือน  21,880.- บาท 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  

                       คุณวุฒิปริญญาโท  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต คอ.ม. หรือ  
    วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วศ.ม. สาขาท่ีเกี่ยวข้องด้าน 
    วิศวกรรมศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมศาสตร์  
     หรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ภาระงานโดยสังเขป 

     ด้านปฏิบัติการ 

1. ปฏิบัติงานก ากับดูแลห้องปฏิบัติการกลางคณะวิศวกรรมศาสตร์สนับสนุนการเรียน
การสอนในการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตรวิศวกรรมเทคโนโลยีนวัตกรรมเพ่ือ
ความยั่งยืนและหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

2. ควบคุมการใช้เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ ในห้องปฏิบัติการ เพื่อใช้ในการเรียน
หลักสูตรระยสั้น หลักสูตรระยะยาว การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาวิชาชีพ (Upskill,Reskill) 
และการบริการวิชาการในห้องปฏิบัติการ 

3. จัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ ที่เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน การประลองใน
ห้องปฏิบัติการ 

4. มีทักษะและมีความช านาญในการใช้เครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์ใน
ห้องปฏิบัติการ 

5. ท าการบริหารการใช้งาน การประสานงาน เพ่ือการบ ารุงรักษา ซ่อม และแก้ไขปัญหา
ห้องปฏิบัติการให้พร้อมใช้งาน ได้แก่ งานจัดการเรียนการสอน การพัฒนาบัณฑิต
พันธุ์ใหม่ และงานบริการวิชาการพัฒนาอาชีพ 

ด้านการวางแผน 
1. ด าเนินการเกี่ยวกับการดูแลและซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ใน

ห้องปฏิบัติการให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
2. จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงาน การใช้เครื่องจักรกล เครื่องมือและอุปกรณ์ เป็น

มาตรฐานการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ 
3. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้เป็นมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

/ด้านการประสานงาน...... 
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   ด้านการประสานงาน 

- ติดต่อประสานงานภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ด้านการใช้งานห้องปฏิบัติการฯ เพื่อ
อ านวยความสะดวกในการใช้ห้องปฏิบัติการฯ ทั้งในและนอกเวลาราชการ หรือ
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

ด้านบริการ 
1. ด าเนินการเกี่ยวกับการให้บริการ ตามหน้าที่ของห้องปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุนการ

เรียนการสอน การบริการวิชาการของห้องปฏิบัติการ 
2. ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือส าหรับการท าวิจัยและบริการ

วิชาการในห้องปฏิบัติการกลางของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

เง่ือนไขของต าแหน่ง  
1. ต้องมีหลักฐานประกอบการสมัครเข้ารับการสรรหาที่แสดงระดับความรู้ความสามารถ 

ทางภาษาอังกฤษอย่างหนึ่งอย่างใด (ผลการสอบไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ประกาศผลสอบ)  ดังนี้ 
       1.1 TOEFL  ระดับคะแนนไม่น้อยกว่า 
                                      1.1.1  PBT  350 
                                      1.1.2  CBT  70 
                                      1.1.3  IBT   30 
    1.1.4  ITP   350 
                               1.2  IELTS  ระดับคะแนนไม่น้อยกว่า  3 

                                   1.3 TOEIC  ระดับคะแนนไม่น้อยกว่า400  
                                   1.4  RMUTP English Proficiency Test ความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษกับ
สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครระดับคะแนนไม่น้อยกว่า 50 โดยผู้สมัครต้องติดต่อสถาบัน
ภาษาด้วยตัวเองเพ่ือสมัครทดสอบ และผลทดสอบต้องมีผลก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบไม่น้อยกว่า 5 วัน 
ท าการ 

            2. ส าหรับบุคคลที่ได้รับการยกเว้นการทดสอบความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ 
2.1  ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก เช่น ประเทศ 

อังกฤษ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  เป็นต้น 
          2.2 ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษที่มีระยะเวลาการศึกษาไม่
น้อยกว่า 2 ปี จากมหาวิทยาลัยที่ ก.พ. รับรอง 
 

ก าหนดวันเวลา  วธิีการคัดเลือก  และสถานที่คัดเลือก    
 

วิธีการคัดเลือก/คะแนน วัน เวลาและสถานที่คัดเลือก 
 

ทดสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง   
(คะแนน ๑๐๐ คะแนน)     

สอบข้อเขียน  ( 100 คะแนน) 
-   การฝึกทักษะปฏิบัติในระบบวิทยาลัยในสถานประกอบการ 
-   ปฏิบัติการผลิตทางวิศวกรรม 

    

 
 

 

จะประกาศให้ทราบ  ณ  
วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ
ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะ

ส าหรับต าแหน่ง (ข้อเขียน)  
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ก าหนดวันเวลา  วิธีการคัดเลือก  และสถานที่คัดเลือก    
 

วิธีการคัดเลือก/คะแนน วัน เวลาและสถานที่คัดเลือก 
 

ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนน ๑๐๐ คะแนน) 
-  ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยวิธีสัมภาษณ์      ซ่ึง

จะพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งในด้านต่าง ๆ เช่น 
ประสบการณ์ทางการศึกษา ทางการงานที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่  ความมีมนุษย์สัมพันธ์  และสามารถ
ปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอ่ืนได้ดี มีความรับผิดชอบ  มีความ
อดทน  เสียสละ  มีความคิดริเริ่ม  และมีปฏิภาณไหวพริบ   
มีบุคลิกภาพและท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ       
เป็นต้น 

    

 
 

 

จะประกาศให้ทราบ  ณ  
วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ
ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะ

ส าหรับต าแหน่ง (สัมภาษณ์)  
 

 
 

สถานที่ตั้งของสนามสอบ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
                                    เลขที่ ๑๓๘๑  ถนนประชาราษฎร์ ๑ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ ๑๐๘๐๐ 
โทรศัพท์      ๐ ๒๘๓๖-๓๐๐๐  ต่อ ๔๑๐๘ 
มีรถประจ าทางผ่าน  ดังนี้  สาย  ๓๒, ๓๓, ปอ.๓๓, ๖๔, ปอ.๖๔, ๙๗, ปอ.๙๗, ๑๗๕, ๑๑๗, ๙๐, ๒๐๓,  
                                        ปอ.๒๐๓, ๕๔๓, ปอ.๕๔๓ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


