
 
ประกาศคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

ต าแหน่งวิชาการ สังกัดคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ครั้งที ่๑/๒๕๖๓ 
---------------------------------------------------- 

  ด้วย คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครประสงค์
จะรับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเพ่ือรับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งวิชาการ ฉะนั้น อาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบกับข้อ 
๖ ข้อ ๑๑ และข้อ ๔๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับที่ ๑/
๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๐ เรื่อง การก าหนดต าแหน่งและมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย 
และประกาศคณะกรรมกรบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย ฉบับที่ ๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จึงประกาศรับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพ่ือ
รับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งวิชาการ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

  ๑.  ชื่อต าแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ภาระงานโดยสังเขป ปรากฏรายละเอียดแนบ
ท้ายประกาศฉบับนี้ 

  ๒.  คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 
  ๒.๑  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือรับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป
และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ ๗ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ 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 หรือ
เป็นโรคที่ก 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 าผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือกฎหมายอื่น 
   (๑๐)  เป็นผู ้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของรัฐ 
  ๒.๒  ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้ ารับการสอบ
คัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยได้ ทั้งนี้ ตามความในข้อ ๕ ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม 
๒๕๔๘ โดยอนุโลม 

  ๓.  การรับสมัครและค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
   ให้ผู ้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร สมัครผ่านระบบรับสมัครงาน
ออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามข้ันตอน ดังนี้ 
   ๓.๑  เข้าไปที่เว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
https://www.hrm.offpre.rmutp.ac.th หัวข้อ “สมัครงาน” หรือเว็บไซต์ https://recruit.rmutp.ac.th/ 
   ๓.๒  กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ถูกต้องตามความเป็นจริง ตามขั้นตอนที่ก าหนด  
   ๓.๓  พิมพ์แบบฟอร์มการช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรและช าระ
ค่าธรรมเนียม เพ่ือน าไปช าระเงินต่อไป หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File     
ลงในสื่อบันทึกข้อมูล 
   ๓.๔  น าแบบฟอร์มไปช าระเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
โดยมีค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จ านวน ๔๐๐บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมเคาน์เตอร์เซอร์วิส) ซึ่งค่าธรรมเนียม
ในการสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น ทั้งนี้ การสมัครจะมีผลสมบูรณ์เม่ือ
ช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครเรียบร้อยแล้ว 
   ๓.๕  เมื่อผู้สมัครช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรแล้ว จะได้รับ  
เลขประจ าตัวสอบ เมื่อมหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม 
๒๕๖๓ โดยสามารถเข้าไปตรวจสอบและพิมพ์ใบสมัครได้ที่ https://www.hrm.offpre.rmutp.ac.th หัวข้อ“สมัครงาน” 
หรือเว็บไซต์ https://recruit.rmutp.ac.th/ ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน และน ามายื่นในวันที่
ด าเนินการคัดเลือกเพ่ือวัดความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (สอบข้อเขียน/สอบปฏิบัติ) 

  ๔.  เงื่อนไขในการสมัคร 
   ๔.๑  ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรในครั้งนี้ สามารถสมัครได้มากกว่า ๑ ต าแหน่ง แต่
สามารถสอบได้เพียง ๑ ต าแหน่งเท่านั้น เมื่อเลือกแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขใหม่ไม่ได้ 
 

/๔.๒  ผู้สมัคร... 
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   ๔.๒  ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที่ปรากฏ
รายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้ โดยต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันที่
รายงานตัว คือ ภายในวันที่ ๑ – ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ 
   ๔.๓  การสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเข้ารับการสรรหา
และเลือกสรรเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนั้น หากผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
จงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗ 
   ๔.๔  ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครและต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง 
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร หรือตรวจสอบว่าเอกสารหลักฐาน ซึ่ง
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรน ามายื่นไม่ตรง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร มหาวิทยาลัยจะถือว่า
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้มา
ตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครการสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร  

  ๕.  เอกสารที่ต้องแนบผ่านระบบรับสมัครงานออนไลน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
   ๕.๑ ส าเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ หรือส าเนาใบปริญญาบัตร คุณวุฒิปริญญาโท ซึ่งผ่านการ
อนุมัติจากผู้มีอ านาจว่าส าเร็จการศึกษา ภายในวันที่ ๑ – ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ (ภายในวันที่รายงานตัว) 
   ๕.๒ ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) คุณวุฒิปริญญาโท ซึ่งผ่านการพิจารณาอนุมัติ
จากผู้มีอ านาจว่าส าเร็จการศึกษา ภายในวันที่ ๑ – ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ (ภายในวันที่รายงานตัว) 
   ๕.๓  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
   ๕.๔  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
   ๕.๕  ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล หรือ
เอกสาร/หลักฐานที่ก าหนดตามเงื่อนไขของต าแหน่ง (ถ้ามี) 
   ๔.๖  หลักฐานประกอบการสมัครเข้ารับการสรรหาที่แสดงระดับความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ 
สามารถแนบเพ่ิมเติมได้จนถึงวันก่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ๕ วันท าการ คือ ภายในวันที่ ๕ สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

  ๖.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
(ข้อเขียน/ปฏิบัติ) 
   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ข้อเขียน/ปฏิบัติ) 
จะติดประกาศให้ทราบทั่วกันในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ส านักงานคณบดี อาคาร ๒ ชั้น ๒ คณะอุตสาหกรรม 
สิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เลขที่ ๕๑๗ ถนนนครสวรรค์ แขวงสวนจิตรลดา 
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร และที่เว็บไซต์ https://www.hrm.offpre.rmutp.ac.th หัวข้อ “สมัครงาน” หรือเว็บไซต์ 
https://recruit.rmutp.ac.th/ 

  ๗.  ก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
   ปรากฏรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
 

/๕.๔  ส าเนาบัตร... 
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  ๘.  หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก 
   ปรากฏรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

  ๙.  หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน 
   ผู้ที ่จะถือว่าเป็นผู ้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรต้องเป็นผู ้สอบได้คะแนนในแต่ละภาค   
ไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ 
   การจ้างและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือก ต้องจ้างและแต่งตั้งตามล าดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการคัดเลอืก และ
ไม่รับโอนพนักงานมหาวิทยาลัยจากส่วนราชการอ่ืน  

  ๑๐. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านทดสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่ง (ข้อเขียน/ปฏิบัติ) ได้ 
   ๑๐.๑  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านทดสอบภาคความรู้
ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ข้อเขียน/ปฏิบัติ)  ได้ ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ส านักงานคณบดี อาคาร ๒ 
ชั้น ๒ คณะอุตสาหกรรม สิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เลขที่ ๕๑๗ ถนน
นครสวรรค์ แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร และที่เว็บไซต์ https://www.hrm.offpre.rmutp.ac.th 
หัวข้อ “สมัครงาน” หรือเว็บไซต์ https://recruit.rmutp.ac.th/ โดยประกาศเรียงล าดับที่ของผู้ผ่านทดสอบความรู้
ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง ที่ได้คะแนนรวมมากไปหาน้อยตามล าดับ 
   ๑๐.๒ กรณีที่มีผู้ผ่านการคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีคะแนนการ
ประเมินภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับ
ต าแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้รับคะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
ถ้ายังคงได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสรรหาและเลือกสรรก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
   ๑๐.๓  ผู้ผ่านการคัดเลือกจะมีสิทธิได้รับการจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยได้ต่อเมื่อ   
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามและมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัคร 
   ๑๐.๔  ในกรณีที่ผู้สอบคัดเลือกได้รายใดเปลี่ยนที่อยู่ หากไม่มีการติดต่อแจ้งการเปลี่ยนที่อยู่  
อันเป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครไม่อาจเรียกตัวเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยได้       
จะถือว่าเป็นความบกพร่องของผู้สอบคัดเลือกได้ และจะยื่นค าร้องขอรับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในภายหลัง 
เมื่อพ้นก าหนดให้มารายงานตัวแล้วไม่ได้ 

  ๑๑. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
   ผู้ผ่านการคัดเลือกและได้รับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จะต้องท าสัญญาจ้างตามที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครก าหนด โดยมีระยะเวลาทดลองการปฏิบัติงาน ๖ เดือน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๕  มิถุนายน  ๒๕๖๓ 

      
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนพล  มงคลรัตนาสิทธิ์) 
 คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
 ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ภาระงานโดยสังเขป 
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งวิชาการ 

สังกัดคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ครั้งที ่๑/๒๕๖๓ 

 
ต าแหน่งที่  ๑  อาจารย์ 
 
หน่วยงานที่บรรจุ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า  
                         จ านวน ๑ อัตรา ต าแหน่งเลขที่ ๒๑๔๙๔ อัตราเงินเดือน  ๒๒,๗๕๐  บาท 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

๑. วุฒิ / สาขา 
ปริญญาโท คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย วิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สาขาวิชาเทคโนโลยี อุตสาหกรรมและการจัดการสินค้าสิ่งทอ สาขาวิชา
นวัตกรรมสิ่งทอ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ สาขาวิชาวิศวกรรมการจั ดการอุตสาหกรรม 
หรือคุณวุฒิและสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้องทางด้านสิ่งทอ 

ปริญญาตรีต้องได้รับคุณวุฒิ คศ.บ. วศ.บ. ทล.บ. อส.บ. หรือ วท.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเสื้อผ้า สาขาวิชา
เทคโนโลยีเสื้อผ้า หรือคุณวุฒิและสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้องทางด้านสิ่งทอ 
 
ภาระงานโดยสังเขป 

๑. ปฏิบัติการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า 
๒. จัดท าเอกสารการเรียนการสอนรายวิชา 
๓. งานอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนักศึกษา 
๔. งานอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการส าหรับนักศึกษา 
๕. งานการท าวิจัยด้านเทคโนโลยีเสื้อผ้า 
๖. งานให้บริการวิชาการแก่สังคม และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
๗. งานจัดท าเอกสารของสาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า 
๘. งานด้านประกันคุณภาพของสาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า 

 
เงื่อนไขของต าแหน่ง 

๑. ต้องมีหลักฐานประกอบการสมัครเข้ารับการสรรหาที่แสดงระดับความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ดังนี้ 
TOEFL 
PBT =   ๔๕๐ 
CBT =   ๑๓๓ 
IBT    =   ๔๕ 
IELTS   =   ๔.๐ 
(ผลการสอบไม่เกิน ๒ ปี นับจากวันที่ประกาศผลสอบ) 
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๒. กรณีที่ไม่มีผลการสอบ TOEFL หรือ IELTS ให้ทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษกับสถาบัน
ภาษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไม่น้อยกว่า ๗๐ คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๒๐) ก่อนประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบอย่างน้อย ๕ วันท าการ และหากไม่ผ่านการทดสอบจะไม่มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก 

๓. ส าหรับบุคคลที่ได้รับยกเว้นการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ คือ 
๓.๑ ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจากประเทศท่ีใช้ภาษาอังกฤษเป็น   ภาษาหลัก เช่น ประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา 

แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เป็นต้น 
๓.๒ ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษที่มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปี จาก

สถาบันอุดมศึกษาท่ี ก.พ. รับรอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

- ๗ - 
 
ก าหนดวันเวลา วิธีการคัดเลือก และสถานที่คัดเลือก 
วันคัดเลือก วิธีการคัดเลือก/คะแนน เวลา ชั่วโมง สถานที่คัดเลือก 

๑๘ 
สิงหาคม 
๒๕๖๓ 

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่ง (คะแนน ๒๐๐ คะแนน) 
สอบข้อเขียน (๑๐๐ คะแนน) 
- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการอุตสาหกรรม

เสื้อผ้า 
- การจัดการสินค้าเสื้อผ้าส าเร็จรูป 

(Garment Merchandising) 
- ออกแบบ และสร้างแบบเสื้อผ้า 
 
สอบปฏิบัติ (๑๐๐ คะแนน) 
- ตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น 
 

 
 
 

๐๙.๐๐ –   
 ๑๒.๐๐ น. 

 
 
 
 
 

๑๓.๐๐ –   
 ๑๖.๐๐ น. 

 
 

 
๓ 
 
 
 
 
 
 

๓ 

 
 

จะประกาศให้ทราบ 
ณ วันประกาศรายชื่อ 

ผู้มีสิทธิเข้ารับการ
ทดสอบภาคความรู้
ความสามารถเฉพาะ

ส าหรับต าแหน่ง 
(ข้อเขียน/ปฏิบัติ) 

- ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
(คะแนน ๑๐๐ คะแนน) 
- ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยวิธี
สัมภาษณ์ ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับ
ต าแหน่งในด้านต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ทางการ
ศึกษา ทางการงานที่ เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ความมีมนุษยสัมพันธ์และ
สามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอ่ืนได้ดี มีความ
รับผิดชอบ  มีความอดทน เสียสละ  มีความคิด
ริเริ่ม และมีปฏิภาณไหวพริบมีบุคลิกภาพและ
ท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ เป็นต้น 

 
๐๙.๐๐ น. 
เป็นต้นไป 

  
จะประกาศให้ทราบ 
ณ วันประกาศผลการ
ทดสอบภาคความรู้
ความสามารถเฉพาะ

ส าหรับต าแหน่ง 
(ข้อเขียน/ปฏิบัติ) 

 

รายการอุปกรณ์ที่ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องเตรียมมาในวันสอบ ตามรายการดังนี้ 
๑. อุปกรณ์เครื่องเขียน                 ๒. เครื่องคิดเลข                    ๓. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี) 
 

สถานที่ตั้งของสนามสอบ 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เลขที่ ๕๑๗  ถนนนครสวรรค์  แขวงสวนจิตรลดา  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ 
 

โทรศัพท์    ๐ – ๒๖๖๕ – ๓๕๕๕ ต่อ ๓๐๐๖, ๓๐๑๗ 
 

รถประจ าทางผ่าน ดังนี้ 
ถนนนครสวรรค์ ปอ. ๑๗๑, สาย ๕, ๑๐ 
ถนนพิษณุโลก สาย ๑๖, ๒๓, ๙๙, ๒๐๑, ปอ.๑๖, ๒๓, ๑๕๗, ๕๐๕, ๕๐๙ 
 


