
 
ประกาศคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพ่ือจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

ต าแหน่งประเภทวิชาการ สังกัด คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
ครั้งท่ี  2/2565 

  ด้วยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ประสงค์จะรับ
สมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่งอาจารย์  ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความ
ในมาตรา ๒๔  และมาตรา ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบกับข้อ 
6 ข้อ 11 และข้อ 49  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  
ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕5๙   และประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย  ฉบับที่ ๑/๒๕๕๐  ลงวันที ่ ๑  มีนาคม ๒๕๕๐ เรื่องการก าหนดต าแหน่งและมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย และประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย ฉบับที่ 
7/2562  ลงวันที่ 18  กรกฎาคม 2562  เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขัน เพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง 
อาจารย์ จ านวน 1 อัตรา ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
  ๑.  ชื่อต าแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  ภาระงานโดยสังเขป  ปรากฏรายละเอียด
แนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
  ๒.  คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 

  ๒.๑  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจะต้องมีคุณสมบัติ
ทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ตามข้อ 7  ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วย  
การบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕5๙  ดังต่อไปนี ้
  (ก)  คุณสมบัติทั่วไป 
    (๑)  มีสัญชาติไทย 
   (๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์  และไม่เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์ 
   (๓)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

  (ข)  ลักษณะต้องห้าม 
   (๑)  เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง 
   (๒)  เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ 
หรือเป็นโรคที่ก าหนดในกฎ ก.พ.อ. 
   (๓)  เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
ข้อบังคับนี้หรือกฎหมายอื่น 
   (๔)  เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
         

        /(๕)  เป็นกรรมการบรหิาร… 
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   (๕)  เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
   (๖)  เป็นบุคคลล้มละลาย 
   (๗)  เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
   (๘)  เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
   (๙)  เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัยตามกฎหมาย    
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือกฎหมายอื่น 
   (๑๐)  เป็นผู ้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของรัฐ 
  ๒.๒  ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้ารับการสอบ       
แข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยได้ ทั้งนี้ ตามความในข้อ ๕ ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ 
มีนาคม ๒๕๔๘ โดยอนุโลม 

  ๓.  การรับสมัครและค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 

    ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรสมัครผ่านระบบรับสมัครงานออนไลน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตั้งแต่วันท่ี  26 – 30 กันยายน  2565 ตลอด 24 ช่ัวโมง ไม่เว้น
วันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ดังนี้ 

3.1 เข้าไปที่ เว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
http://hrm.offpre.rmutp.ac.th หัวข้อ “สมัครงาน” หรือเว็บไซต ์https://recruit.rmutp.ac.th 

๓.๒ กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ถูกต้องตามความเป็นจริง ตามข้ันตอนที่ก าหนด 
๓.๓ พิมพ์แบบฟอร์มการช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร                 

และช าระค่าธรรมเนียม เพื่อน าไปช าระเงินต่อไป หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ใน
รูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล 

๓.๔. น าแบบฟอร์มไปช าระเงนิที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ตั้งแต่วันท่ี  26 – 30 กันยายน  2565 
โดยมีค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จ านวน ๔๐๐ บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมเคาน์เตอร์เซอร์วิส)  ซึ่ ง
ค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น ท้ังน้ี การสมัครจะ
มีผลสมบูรณ์เมื่อช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครเรียบร้อยแล้ว  

3.5  เมื่อผู้สมัครช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรแล้ว จะได้รับ
เลขประจ าตัวสอบ เมื่อมหาวิทยาลัยประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว ในวันท่ี 4 ตุลาคม 
2565  โดยสามารถเข้าไปตรวจสอบและพิมพ์ใบสมัครได้ที่ http://hrm.offpre.rmutp.ac.th หัวข้อ“สมัครงาน” 
หรือเว็บไซต์ https://recruit.rmutp.ac.th ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครลงลายมือช่ือในใบสมัครให้ครบถ้วน และน ามายื่นใน
วันที่ด าเนินการคัดเลือกเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (สอบข้อเขียน/สอบปฏิบัติ) 

4.  เง่ือนไขในการสมัคร 
   4.1  ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรในครั้งนี้ สามารถสมัครได้มากกว่า 1 ต าแหน่ง              
แต่สามารถสอบได้เพียง 1 ต าแหน่งเท่านั้น เมื่อเลือกแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขใหม่ไม่ได้  
 

/4.2 ผู้สมัครเข้ารับการสรรหา… 
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  4.2  ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที่ปรากฏ
รายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้ โดยต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ  ภายใน
วันท่ีรายงานตัว คือ ภายในวันท่ี 14 – 28 ตุลาคม 2565 
  4.3  การสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรตามข้ันตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเข้ารับการสรร
หาและเลือกสรรเป็นผู้ลงลายมือช่ือ และรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 ดังนั้น หากผู้สมัครเข้ารับการ
สรรหาและเลือกสรรจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 137 
  4.4  ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครและต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง 
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร หรือตรวจสอบว่าเอกสารหลักฐาน 
ซึ่งผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรน ามาย่ืนไม่ตรง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร มหาวิทยาลัยจะถือ
ว่าผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้                     
มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครการสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 

5.  เอกสารท่ีต้องแนบผ่านระบบรับสมัครงานออนไลน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
  5.1  ส าเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ หรือส าเนาใบปริญญาบัตร ซึ่งผ่านการอนุมัติจากผู้มี อ านาจ
ว่าส าเร็จการศึกษา ภายในวันท่ี 14 – 28 ตุลาคม 2565 (ภายในวันท่ีรายงานตัว) 
  5.๒  ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอ านาจว่า
ส าเร็จการศึกษา  ภายในวันท่ี 14 – 28 ตุลาคม 2565 (ภายในวันท่ีรายงานตัว) 
  5.๓  ส าเนาทะเบียนบ้าน   
  5.4  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   
  5.๕  ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส หนังสือส าคัญการเปลี่ยนช่ือตัว หรือช่ือสกุล (ถ้ามี)   
  5.๖ หลักฐานประกอบการสมัครเข้ารับการสรรหาที่แสดงระดับความรู้ความสามารถ                  
ทางภาษาอังกฤษ  สามารถแนบเพิ่มเติมได้จนถึงวันก่อนประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบ 5 วัน คือภายในวันที่ 28 
กันยายน 2565 

๖.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน 

  รายช่ือผู้มสีิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันจะประกาศใหท้ราบทั่วกัน ในวันท่ี 4 ตุลาคม 2565  ที่
เว็บไซต ์ http://hrm.offpre.rmutp.ac.th  หัวข้อ “สมัครงาน”  หรือเว็บไซต์ https://recruit.rmutp.ac.th 
 ๗.  ก าหนดวัน เวลา และสถานท่ีสอบแข่งขัน 

  ปรากฏรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
 ๘.  หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน 

  ปรากฏรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
 ๙.  หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน 

   ผู้ที ่จะถือว่าเป็นผู้ผ ่านการสรรหาและเลือกสรรต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาค      
ไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ   
   การจ้างและแต่งตั้งผู้ผ่านการสอบแข่งขัน  ต้องจ้างและแต่ งตั ้งตามล าดับที่ในบัญชีผู้ผ่าน       
การสอบแข่งขัน และไม่รับโอนพนักงานมหาวิทยาลัยจากส่วนราชการอื่น  
 

/๑๐. การประกาศรายช่ือ... 
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  ๑๐. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านทดสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่ง (ข้อเขียน/ปฏิบัติ) และประกาศรายชื่อผู้ผ่านทดสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
(สัมภาษณ์)  
  ๑๐.๑  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะประกาศรายช่ือผูผ้่านทดสอบภาคความรู้
ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  (ข้อเขียน/ปฏิบัติ) และประกาศรายช่ือผู้ผ่านทดสอบภาคความเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง (สัมภาษณ์) ได้ ในวันท่ี  12  ตุลาคม  2565  ที่เว็บไซต์ http://hrm.offpre.rmutp.ac.th  หัวข้อ 
“สมัครงาน” หรือเว็บไซต์ https://recruit.rmutp.ac.th โดยประกาศเรียงล าดับที่ของผู้ผ่านทดสอบความรู้
ความสามารถเฉพาะต าแหน่งที่ได้คะแนนรวมมากไปหาน้อยตามล าดับ      
  ๑๐.๒  กรณีที่มีผู้ผ่านการสอบแข่งขันได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ผ่านการสอบแข่งขันที่มี
คะแนนการประเมินภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสม
กับต าแหน่งเท่ากัน  ให้ผู้ได้รับคะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า   
ถ้ายังคงได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสรรหาและเลือกสรรก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
  ๑๐.๓  ผู้ผ่านการสอบแข่งขันจะมีสิทธิได้รับการจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย       
ได้ต่อเมื่อเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามและมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามที่ระบุไว้ใน
ประกาศรับสมัคร   
  ๑๐.๔  ในกรณีที่ผู้สอบแข่งขันได้รายใดเปลี่ยนที่อยู่ หากไม่มีการติดต่อแจ้งการเปลี่ยนที่อยู่   
อันเป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครไม่อาจเรียกตัวเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยได้         
จะถือว่าเป็นความบกพร่องของผู้สอบแข่งขันได้ และจะยื่นค าร้องขอรับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในภายหลัง  
เมื่อพ้นก าหนดให้มารายงานตัวแล้วไม่ได้ 

  ๑๑. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

    ผู้ผ่านการสอบแข่งขันและได้รับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จะต้องท าสัญญาจ้าง
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครก าหนด  โดยมีระยะเวลาทดลองการปฏิบัติงาน ๖ เดือน 

         ประกาศ  ณ  วันที่           กันยายน  พ.ศ.  2565  
 
 

 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภพ  โสตรโยม) 

คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์
ปฏิบัติราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
 

 
 

 
 
  

  
 
 
 

 
  

๑๔



รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่ง  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  ภาระงานโดยสังเขป 

หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย   
ต าแหน่งประเภทวิชาการ 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
ครั้งท่ี  2/2565 

 

ต าแหน่ง         อาจารย ์

หน่วยงานท่ีบรรจุ  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  จ านวน 1 อัตรา 
ต าแหน่งเลขที่ 20891 อัตราเงินเดอืน 22,750 บาท 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง   
               คุณวุฒิ ปริญญาโท คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (คศ.ม.) สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์            
กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทางด้านอาหารและโภชนาการ   
ภาระงานโดยสังเขป 

1. ท าหน้าทีส่อนประจ าสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
2. ปฏิบัติหน้าทีอ่าจารย์ที่ปรึกษา 
3. ปฏิบัติหน้าทีอ่าจารย์ที่ปรึกษาโครงงานพเิศษทางอาหารและโภชนาการ 
4.  ปฏิบัติหน้าที่ด้านงานวิจัย 

          5.  ปฏิบัติหน้าที่ด้านงานท านบุ ารงุศิลปวัฒนธรรม  
          6.  ปฏิบัติหน้าที่ด้านงานบริการวิชาการ 
          7.  ปฏิบัติงานด้านงานประกันคุณภาพ 

เง่ือนไขของต าแหน่ง 
 ต้องมีหลักฐานประกอบการสมัครเข้ารบัการสรรหาที่แสดงระดับความรู้ความสามารถ   
ทางภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

 TOEFL ระดบัคะแนนไม่น้อยกว่า 
   PBT = ๔๕๐    
 CBT = ๑๓๓    

    IBT  = ๔๕    
    IELTS = ระดับคะแนนไม่น้อยกว่า ๔.๐ 

    (ผลการสอบไมเ่กิน ๒ ปี นับจากวันทีป่ระกาศผลสอบ) 
    1.  กรณีที่ไม่มีผลการสอบ TOEFL หรือ IELTS ใหท้ดสอบวัดความรู้ความสามารถทาง 

ภาษาอังกฤษ  RMUTP English Proficiency Test กับสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
โดยผลการทดสอบต้องไม่ต่ ากว่า 70 คะแนน ก่อนวันประกาศรายช่ือผู้มสีิทธิเข้ารบัการคัดเลอืก ไม่น้อยกว่า 5 
วันท าการ และหากไม่ผ่าน เกณฑ์ทีก่ าหนดไมม่ีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก 

    2.  ส าหรับบุคคลที่ได้รบัการยกเว้นไม่ต้องยื่นหลักฐานแสดงระดับความสามารถด้าน 
ภาษาอังกฤษ คือ 

         2.๑  ผู้ที่ส าเรจ็การศึกษาจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก เช่น ประเทศ
อังกฤษ ประเทศสหรัฐอเมรกิา ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ เป็นต้น 

         2.๒  ผู้ที่ส าเรจ็การศึกษาในหลักสูตรภาษาอังกฤษทีม่ีระยะเวลากการศึกษาไม่น้อยกว่า  
2 ปี จากสถาบันอุดมศึกษาที่ ก.พ. รับรอง 
 

/ก าหนดวันเวลา...  
 



2 
 

ก าหนดวันเวลา  วิธีการสอบแข่งขัน  และสถานท่ีสอบแข่งขัน 

วันคัดเลือก วิธีการสอบแข่งขัน/คะแนน เวลา ชั่วโมง สถานท่ีสอบคัดเลือก 

10  

ตุลาคม 
2565 

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง      
(คะแนน 1๐๐ คะแนน)     
สอบข้อเขียน (100 คะแนน) 

- สอบความรู้ภาคทฤษฎี เกี่ยวกับ ความรู้ด้าน 

หลักการประกอบอาหาร การทดลองอาหาร  อาหารหวาน
สากล 

สอบปฏิบัติ (100 คะแนน) 
- แต่งหน้าเค้ก  ของหวานสากล 

 

 

 

 

๐๙.๐๐  
- 

๑0.๐๐ น. 
 

10.๐๐  
- 

12.00 น. 

 
 
 

1 
ช่ัวโมง 

 

 
2 

ข่ัวโมง 
 
 
 

 

  
 
 
-  ห้อง 1301                
   ช้ัน 3  อาคารโชติเวช       

     คณะเทคโนโลยีคหกรรม 
     ศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
     เทคโนโลยีราชมงคล     
     พระนคร  

 ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  
(คะแนน ๑๐๐ คะแนน) 
-  ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยวิธีสัมภาษณ์ซึ่ง
จะพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งในด้านต่างๆ เช่น 
ประสบการณ์ทางการศึกษา ทางการงานที่เป็นประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติงานในหน้าที่ ความมีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถ
ปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี  มีความรับผิดชอบ มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีความอดทน เสียสละและมีปฏิภาณไหวพริบ 
มีบุคลิกภาพและท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ     
เป็นต้น 

๑๓.๐๐ น. 
เป็นต้นไป  

 
 
  
 
 
 

 

-  ห้องประชุมบัวชมพู                 
   ช้ัน 2  อาคาร เรือน 
   ปัญญา คณะเทคโนโลยี   
   คหกรรมศาสตร์  
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
   ราชมงคลพระนคร 

หมายเหตุ :  รายการอุปกรณ์ทีผู่้เข้ารับการสอบคัดเลือกต้องเตรียมมาในวันสอบ ได้แก่ อุปกรณ์เครื่องเขียน   
                และเครื่องค านวณ  
สนามสอบ : ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง ห้อง 643  ช้ัน 4 อาคาร 6   
                   คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
              : ภาคความเหมาะสมกบัต าแหน่ง หอ้งประชุมบวัชมพู ช้ัน 2 อาคารเรือนปัญญา                                
                คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

โทรศัพท์ :  02 665 3777 ต่อ 5220 

รถประจ าทางท่ีผ่าน :  3, 9, 16, 23, 30, 32, 33, 43, 49, 64, 65, 72, 99, 110, ปอ.505, 516  
     และ 524 

--------------------------------- 

 
 

 


