ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
และกาหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบ
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
ตามที่ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ฉบับลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม
๒๕๕๙ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
จานวน ๒ อัตรา ซึ่ง การรับ สมัครได้เสร็จ สิ้นแล้ว โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เ ข้าสอบแข่งขัน เพื่อ จัดจ้า ง
เป็น พนัก งานมหาวิท ยาลัย สายสนับ สนุน และก าหนดวัน เวลา สถานที ่ ในการสอบ ภาคความรู้
ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง ในวันอังคารที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ นั้น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันภาคความรู้
ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง พร้อมกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการ
สอบแข่งขัน ดังมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ และให้ผู้เข้าสอบแข่งขันปฏิบัติตามประกาศ ดังนี้
๑. แต่งกายให้เรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง หรือกางเกง
ที่เป็นชุดสูท สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น
และประพฤติตนเป็นสุภาพชน
๒. เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบ และห้องสอบ
๓. ผู้เข้าสอบแข่งขันจะต้องนาบัตรประจาตัวผู้สมัคร และบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทาง
ราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่าย และเลขประจาตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน มาในวันสอบ หากบัตรประจาตัวสอบชารุด
หรือสูญหายต้องแจ้งต่อประธานดาเนินการสอบแข่งขันเพื่อออกบัตรแทน โดยแนบบัตรประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการ
ออกให้เพื่อประกอบการพิจารณา
๔. ผู้เข้าสอบควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้
ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมห้องสอบแล้ว
๕. ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กาหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้ว ๓๐ นาที จะไม่ได้รับ
อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
๖. ให้ผู้เข้าสอบเขียนชื่อ - นามสกุล เลขที่ประจาตัวสอบให้ถูกต้องชัดเจน และรายละเอียดต่าง ๆ
ในช่องว่างที่กาหนดให้
๗. ผู้เข้าสอบแข่งขันต้องเตรียมเครื่องเขียน หรือวัสดุอุปกรณ์ในการทาข้อสอบไปเอง นอกนั้นจะต้อง
ใช้กระดาษและวัสดุอุปกรณ์ที่มหาวิทยาลัยจัดไว้ให้เท่านั้น
๘. ห้าม นาตารา หนังสือ บันทึกข้อความ หรือเอกสารและวัสดุอุปกรณ์อื่นใด เช่น เครื่องคานวณ
อุปกรณ์ที่คานวณได้ เครื่องบันทึกภาพ และอุปกรณ์ในการสื่อสารทุกชนิด เข้าไปในห้องสอบ ผู้ใดฝ่าฝืนให้ถือว่า
เจตนาทุจริต เว้นแต่วัสดุอุปกรณ์ ซึ่งกาหนดให้จัดหาไปเองตามตารางสอบ โดยกรรมการออกข้อสอบประจา
ตาแหน่งนั้น ๆ ได้กาหนดให้นาเข้าห้องสอบได้ และได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบแล้ว
๙. ห้ามผู้เข้า…

-๒–
๙. ห้ามผู้เข้าสอบคัดลอกข้อสอบ หรือนาแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ และเอกสารที่เกี่ยวกับ
การสอบทุกชนิดออกนอกห้องสอบโดยเด็ดขาด
๑๐. ภายในเวลา ๔๕ นาที นับตั้งแต่เวลาที่กาหนดเริ่มสอบ ตามเวลาในตารางสอบ ห้ามผู้สอบ
แข่งขันออกนอกห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการกากับห้องสอบ และหากพบว่า
ผู้ใดมีสิ่งที่ห้ามนาเข้าห้องสอบในระหว่างดาเนินการสอบ จะให้ผู้นั้นยุติการทาข้อสอบทันที และจะออกจากห้องสอบได้
หลังจากเริ่มสอบตามกาหนดเวลาในตารางสอบไปแล้ว ๔๕ นาที
๑๑. ผู้ใดไม่มาภายในกาหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์
๑๒. ต้องปฏิบัติตามคาแนะนาของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมห้องสอบโดยเคร่งครัด
๑๓. หากผู้เข้าสอบแข่งขันมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่เห็นว่าไม่เป็นธรรมแก่ตนให้รีบแจ้ง
ต่อกรรมการกากับห้องสอบ หรือประธานสนามสอบในทันที เพื่อจะได้พิจารณาดาเนินการแก้ไขในทางที่เหมาะสม
การแจ้งหรือร้องเรียนภายหลังจากที่เกิดเหตุนานเกินควร อาจจะไม่ได้รับการพิจารณา
๑๔. ผู้เข้าสอบแข่งขันผู้ใดทุจริตในการสอบไม่ว่าวิชาใด จะไม่ได้รับการพิจารณาผลการสอบในทุกวิชา
๑๕. ห้ามสูบบุหรี่ในห้องสอบ
๑๖. เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่โดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่เข้าสอบ และต้องไม่กระทา
การใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่
ทั้งนี้ ผู้ ใดไม่เข้าสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับ
ตาแหน่งในวัน เวลา และสถานที่ ที่กาหนด ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธ์ในการเข้ารับการประเมินตามเกณฑ์การ
ตัดสินที่กาหนดไว้ในข้อ ๙ ของประกาศรับสมัครฯ ฉบับลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ดังกล่าว
การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้าง
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ภายในวันจันทร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ กองบริหารงานบุคคล
สานักงานอธิการบดี และทางเว็บไซต์ http://hr2.rmutr.ac.th และ www.rmutr.ac.th หรือติดต่อสอบถามทาง
โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๘๘๙ ๔๐๖๕ , ๐ ๒๔๔๑ ๖๐๓๖ และ ๐ ๒๔๔๑ ๖๐๐๐ ต่อ ๒๑๕๕
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นางสาวศรินรัตน์ อัครยิ่งศุภรัฐ)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

มธุรส / ร่าง , พิมพ์ ,ตรวจ

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
ตาแหน่งที่ ๑. นักวิชาการศึกษา (ปริญญาตรี) ปฏิบัติงานที่ สานักงานการศึกษาทางไกล
(พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล)
ลาดับ เลขประจาตัวสอบ
ที่

ชื่อ – สกุล

๑

สศก.๐๐๑

นางสาวศรัญญา

ขาปรางค์

๒

สศก.๐๐๒

นางสาวเสาวรส

มิตั้ง

๓

สศก.๐๐๓

นางสาวพรวิมล

จักรแก้ว

๔

สศก.๐๐๔

นางสาวพิชชาณี

สุขจินดา

๕

สศก.๐๐๕

นางสาวอัจฉราภรณ์

มาเกิด

๖

สศก.๐๐๖

นางชุติกานต์

ส่งแสง

๗

สศก.๐๐๗

นางสาวชุติมา

แสงประสิทธิ์

หมายเหตุ

วัน/เวลาสอบ
วันที่ ๒๓ สิงหาคม
๒๕๕๙
เวลา ๐๙.๐๐ น. ๑๒.๐๐ น.

เวลา ๑๓.๐๐ น.
เป็นต้นไป

รายละเอียด

คะแนน

วิธีการ
สถานที่สอบ
ประเมิน
สอบ ณ มหาวิทยาลัย
ข้อเขียน เทคโนโลยี
ราชมงคล
รัตนโกสินทร์
(พื้นที่ศาลายา)

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ดังนี้
๒๐๐
๑. ความรู้ทั่วไป
ข้อ ๑ – ๘
๒. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
๕๐ คะแนน
พ.ศ. ๒๕๒๖ พร้อมภาคผนวกฉบับแก้ไข พ.ศ. ๒๕๓๙
และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
๓. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ. ๒๕๔๘
อาคารสิรินธร
๔. ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ชั้น ๕
พ.ศ. ๒๕๔๗ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
ห้อง A๕๑๐
๕. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสาหรับ
พนักงานหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐ และ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๑
๖. ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสาหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง การกาหนดวันทางาน
หลักเกณฑ์การลา และการจ่ายค่าจ้างระหว่างลาของ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐
๗. ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสาหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการ
เกี่ยวกับการลาออกของพนักงานมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๐
๘. ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสาหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประเมินทดลองปฏิบัติงาน และการประเมินเพื่อต่อสัญญา
จ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
ข้อ ๙ – ๑๑
๙. ความรู้ทั่วไป
๑๕๐
๑๐.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และ
คะแนน
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
๑๑.การศึกษาทางไกล
ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง
๑๐๐
สอบ
พิ จ ารณาจากประวั ติ ส่ ว นตั ว ประวั ติ ก ารศึ ก ษา
สัมภาษณ์ สอบสัมภาษณ์
ประวัติ ก ารท างาน พฤติ ก รรมที่ป รากฏทางอื่น ที่ เ ป็ น
ป ร ะ โ ย ช น์ ต่ อ ก า ร ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ค ว า ม ส า ม า ร ถ
ประสบการณ์ บุ ค ลิ กภาพ ทั ศนคติ ปฏิ ภ าณไหวพริ บ
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ท่วงทีวาจา เป็นต้น

ตาแหน่งที่ ๒. นักวิชาการศึกษา (ปริญญาโท) ปฏิบัติงานที่ กองสหกิจศึกษา (พื้นทีศ่ าลายา)
ลาดับที่ เลขประจาตัวสอบ

ชื่อ – สกุล
- ไม่มีผู้สมัคร -

หมายเหตุ

