
รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหน�ง   คุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหน�ง  ภาระงานโดยสังเขป 
หลักเกณฑ$และวิธีการสอบแข�งขันพนักงานมหาวิทยาลัย   

ตําแหน�งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ   
สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

คร้ังที่  ๒/๒๕๕๕  
 

ตําแหน�งท่ี ๔๒   นักวิเคราะห�นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

หน�วยงานท่ีบรรจุ กองนโยบายและแผน  งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ สํานักงานอธิการบดี  จํานวน ๑ อัตรา   
  อัตราเงินเดือน  ๑๗,๒๘๐ บาท 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง   
 คุณวุฒิปริญญาโททางเศรษฐศาสตร�  บริหารธุรกิจ  รัฐศาสตร�  ศึกษาศาสตร� และ
สารสนเทศ   

ภาระงานโดยสังเขป 
 ๑.  จัดทําเอกสารบทคัดย1อ  ผลงานวิจัยเพ่ือเผยแพร1ให5กับบุคคล หน1วยงานองค�กรท้ังภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย 
 ๒.  ดําเนินการวิจัยสถาบันเพ่ือการวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัย 
 ๓.  จัดทําเอกสารเผยแพร1 สารสนเทศ  บทความ และผลงานการวิจัยสถาบัน 
 ๔.  บริการให5คําปรึกษาและคําแนะนําการใช5ประโยชน�จากข5อมูลสารสนเทศและผลงานการ
วิจัยสถาบันแก1ผู5มาขอใช5บริการท้ังภายในและภายนอก 
 ๕. จัดทําฐานข5อมูลกลางของมหาวิทยาลัยเพ่ือให5บริการด5านข5อมูลสถิติและสารสนเทศ 
 ๖. ประสานการจัดเก็บข5อมูล  รวบรวมข5อมูลท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 ๗. จัดทํารายงานข5อมูลพ้ืนฐาน  สถิติการศึกษา  และสารสนเทศประจําปA 

กําหนดวันเวลา  วิธีการสอบแข�งขัน  และสถานท่ีสอบแข�งขัน 
 

วัน
สอบแข�งขัน 

วิธีการสอบแข�งขัน/คะแนน เวลา ช่ัวโมง 
สถานท่ี

สอบแข�งขัน 

๗ 
กรกฎาคม  
๒๕๕๕ 

 

 

ทดสอบความรู2ความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหน�ง   
(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
สอบข2อเขียน (๑๐๐ คะแนน ) 
-  เทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาองค�กร 
-  เทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการความรู5 
-  การวิจัยสถาบันเพ่ือการพัฒนาองค�กร 
  
ภาคความเหมาะสมกับตําแหน�ง  (คะแนน  ๑๐๐  คะแนน) 
-  ประเมินความเหมาะสมกับตําแหน1ง   โดยวิธีสัมภาษณ�                
ซ่ึงจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน1งในด5านต1าง ๆ  เช1น  
ประสบการณ�ทางการศึกษา  ทางการงานท่ีเปFนประโยชน�ต1อ            
การปฏิบัติงานในหน5าท่ี  ความมีมนุษยสัมพันธ�  และสามารถ
ปรับตัวเข5ากับผู5ร1วมงานอ่ืนได5ดี  มีความรับผิดชอบ มีความอดทน  
เสียสละ  มีความคิดริเริ่ม  และมีปฏิภาณไหวพริบ  มีบุคลิกภาพ
และท1วงทีวาจาเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ  เปFนต5น 

 

 
 
๐๙.๐๐ น. 

- 
๑๒.๐๐ น. 

 
 
๑๓.๓๐ น. 
 
 

 

 
๓ 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

สถานท่ีสอบ 
แข1งขันฯ 

จะประกาศ 
ให5ทราบ  ณ   

วันประกาศรายชื่อ 
ผู5มีสิทธิ 

เข5าสอบแข1งขัน 
 



รายละเอียดเก่ียวกับตําแหน�ง คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหน�ง ภาระงานโดยสังเขป 
หลักเกณฑ$และวิธีการสอบแข�งขันพนักงานมหาวิทยาลัย   

ตําแหน�งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ   
สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

คร้ังท่ี  ๒/๒๕๕๕  
 

ตําแหน�งท่ี ๔๓  สถาปนิก 

หน�วยงานท่ีบรรจุ กองนโยบายและแผน  งานออกแบบก1อสร5าง  สํานักงานอธิการบดี  จํานวน  ๑ อัตรา  . 
  อัตราเงินเดือน ๑๓,๔๑๐ บาท 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง   
 ปริญญาตรี   สถาปJตยกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาสถาปJตยกรรมหลัก ( เขียนแบบด5วย

โปรแกรม Auto Cad ได5อย1างดี (เขียนแบบงานก1อสร5าง) ถ5ามี ) ได5รับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ตามท่ีกฏหมายกําหนด 

ภาระงานโดยสังเขป 
 ๑.  ออกแบบด5านสถาปJตยกรรม 
 ๒.  เขียนแบบด5านสถาปJตยกรรม 
 ๓.  ประมาณราคากลาง 

กําหนดวันเวลา  วิธีการสอบแข�งขัน  และสถานท่ีสอบแข�งขัน 
 

วัน
สอบแข�งขัน 

วิธีการสอบแข�งขัน/คะแนน เวลา ช่ัวโมง 
สถานท่ี

สอบแข�งขัน 

๗ 
กรกฎาคม  
๒๕๕๕ 

 

 

ทดสอบความรู2ความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหน�ง   
(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
สอบข2อเขียน (๖๐ คะแนน ) 
-  ความรู5ท่ัวไปเก่ียวกับงานสถาปJตยกรรมและงานก1อสร5าง 
  
สอบปฏิบัติ  ( ๔๐คะแนน )  
-  การเขียนแบบงานก1อสร5างจากโปรแกรม Auto Cad 
 
ภาคความเหมาะสมกับตําแหน�ง  (คะแนน  ๑๐๐  คะแนน) 
-  ประเมินความเหมาะสมกับตําแหน1ง   โดยวิธีสัมภาษณ�                
ซ่ึงจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน1งในด5านต1าง ๆ  เช1น  
ประสบการณ�ทางการศึกษา  ทางการงานท่ีเปFนประโยชน�ต1อ            
การปฏิบัติงานในหน5าท่ี  ความมีมนุษยสัมพันธ�  และสามารถ
ปรับตัวเข5ากับผู5ร1วมงานอ่ืนได5ดี  มีความรับผิดชอบ มีความอดทน  
เสียสละ  มีความคิดริเริ่ม  และมีปฏิภาณไหวพริบ  มีบุคลิกภาพ
และท1วงทีวาจาเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ  เปFนต5น 
 

 

 
 
๐๙.๐๐ น. 

- 
๑๒.๐๐ น. 

 
 
 
๑๓.๓๐ น. 
เปFนต5นไป 

 

 
๓ 

 

 
 

- 

 
 

สถานท่ีสอบ 
แข1งขันฯ 

จะประกาศ 
ให5ทราบ  ณ   

วันประกาศรายชื่อ  
ผู5มีสิทธิ 

เข5าสอบแข1งขัน 
 

 



รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหน�ง   คุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหน�ง  ภาระงานโดยสังเขป 
หลักเกณฑ$และวิธีการสอบแข�งขันพนักงานมหาวิทยาลัย   

ตําแหน�งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ   
สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

คร้ังที่  ๒/๒๕๕๕  
 

ตําแหน�งท่ี ๔๔ วิศวกรโยธา  

หน�วยงานท่ีบรรจุ กองนโยบายและแผน งานออกแบบก1อสร5าง สํานักงานอธิการบดี  จํานวน ๑ อัตรา   
  อัตราเงินเดือน ๑๓,๔๑๐ บาท 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง   
 คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิศวกรรมโยธา ได5รับใบประกอบวิชาชีพ
สถาปJตยกรรมควบคุมตามท่ีกฎหมายกําหนด 

ภาระงานโดยสังเขป 
 ๑.  ออกแบบและคํานวณด5านวิศวกรรมโยธา 
 ๒.  ศึกษา  ค5นคว5า  วิเคราะห�และพัฒนางานด5านวิศวกรรมโยธา 
 ๓.  ให5คําปรึกษา แนะนํา ในการปฏิบัติงานแก1เจ5าหน5าท่ีระดับรองลงมา 

กําหนดวันเวลา  วิธีการสอบแข�งขัน  และสถานท่ีสอบแข�งขัน 
 

วัน
สอบแข�งขัน 

วิธีการสอบแข�งขัน/คะแนน เวลา ช่ัวโมง 
สถานท่ี

สอบแข�งขัน 

๗ 
กรกฎาคม  
๒๕๕๕ 

 

 

ทดสอบความรู2ความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหน�ง   
(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
สอบข2อเขียน (๑๐๐ คะแนน ) 
-  ทฤษฎีโครงสร5าง 
-  การวิเคราะห�โครงสร5าง 
-  กลศาสตร�ของดิน 
-  การออกแบบโครงสร5างไม5และเหล็ก 
-  การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 
-  การบริหารงานก1อสร5าง 
-  การออกแบบฐานราก 
  
ภาคความเหมาะสมกับตําแหน�ง  (คะแนน  ๑๐๐  คะแนน) 
-  ประเมินความเหมาะสมกับตําแหน1ง   โดยวิธีสัมภาษณ�                
ซ่ึงจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน1งในด5านต1าง ๆ  เช1น  
ประสบการณ�ทางการศึกษา  ทางการงานท่ีเปFนประโยชน�ต1อ            
การปฏิบัติงานในหน5าท่ี  ความมีมนุษยสัมพันธ�  และสามารถ
ปรับตัวเข5ากับผู5ร1วมงานอ่ืนได5ดี  มีความรับผิดชอบ มีความอดทน  
เสียสละ  มีความคิดริเริ่ม  และมีปฏิภาณไหวพริบ  มีบุคลิกภาพ
และท1วงทีวาจาเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ  เปFนต5น 

 

 
 
๐๙.๐๐ น. 

- 
๑๒.๐๐ น. 

 
 
 
 
 
 
๑๓.๓๐ น. 

 

 
๓ 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

สถานท่ีสอบ 
แข1งขันฯ 

จะประกาศ 
ให5ทราบ  ณ   

วันประกาศรายชื่อ 
ผู5มีสิทธิ 

เข5าสอบแข1งขัน 
 



 

 


