ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (ครั้งที่ ๑ - ๒)
กาหนดวัน เวลา สถานทีใ่ นการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
ตามที่ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จานวน ๑ อัตรา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับ
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ นั้น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ ดังมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ และให้ผู้เข้าสอบแข่งขันปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรงหรือ
กางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น
และประพฤติตน เป็นสุภาพชน
๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ
๓. ต้องนาบัตรประจาตัวผู้สมัคร และบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการ
ออกให้ไ ปในวัน ประเมิน ความรู้ค วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง
กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ ควบคุมการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะอาจพิจารณาไม่
อนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะก็ได้
๔. การเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีสอบข้อเขียนต้อง
ปฏิบัติดังนี้
๔.๑ ห้ามนาเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ
๔.๒ ควรไปถึงสถานที่ประเมินก่อนเริ่มเวลาประเมินไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้
ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมการประเมินแล้ว
๔.๓ ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคาสั่งและคาแนะนาของกรรมการหรือ เจ้าหน้าที่ควบคุมการ
ประเมินโดยเคร่งคัด
๔.๔ ต้องเข้าประเมินกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดาเนินการประเมินกาหนดให้เท่านั้น
๔.๕ ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กาหนดเริ่มสอบในตารางการประเมินไปแล้ว
๓๐ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ
๔.๖ ผู้มาสอบจะต้องเข้า รับการประเมินตามตาแหน่งที่สมัครและตามวัน เวลา สถานที่
กาหนดในตารางประเมิน ผู้ที่เข้ารับการประเมินผิดตาแหน่งจะถูก ปรับให้ตกและไม่มีสิทธิเข้ารับ การประเมินใน
ตาแหน่งที่สมัครอีก
๔.๗ ผู้เข้ารับ......

-๒–
๔.๗ ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องนั่งประเมินตามที่นั่งและห้องประเมินที่กาหนดให้ ผู้ใดนั่งผิดที่
ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะจะไม่ได้รับคะแนนสาหรับความรู้ ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะนั้น
๔.๘ เขียนชื่อ - สกุล และเลขประจาตัวผู้สมัครเฉพาะในที่ที่กาหนดให้เท่านั้น
๔.๙ เมื่ออยู่ในห้องประเมินขณะประเมินต้องไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้ารับการประเมินอื่นหรือ
บุคคลภายนอกและไม่ออกจากห้องประเมินเว้นแต่จะได้รับอนุญาต และอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินฯ
๔.๑๐ ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งคาตอบนั้นแล้ว ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินก่อน จึงจะออกจากห้องประเมินได้
๔.๑๑ แบบทดสอบกระดาษคาตอบที่ใช้ในการประเมิน จะนาออกจากห้องประเมินไม่ไ ด้
เว้นแต่คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินอนุญาตเท่านั้น
๔.๑๒ เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินให้หยุดทาตอบ
จะต้องหยุดทันทีแต่จะออกจากห้องประเมินได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินได้อนุญาตแล้ว
๔.๑๓ เมื่อสอบเสร็จแล้วต้องไปจากสถานที่ประเมินโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้ารับ
การประเมินและต้องไม่กระทาการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังประเมินอยู่
๕. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริต
จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และคณะกรรมการดาเนิน
การสรรหาและเลือกสรรอาจจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้
๖. ผู้ใดไม่มาภายในกาหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับ
การประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งนี้
๗. ห้ามนาเอกสารใดๆ เข้าห้องสอบ
การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ - ๒
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ - ๒ และรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ ณ กองบริหารงานบุคคล สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ หรือติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๘๘๙ ๔๐๖๕ และทางเว็บไซต์ www.rmutr.ac.th
และ http://hr2.rmutr.ac.th
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นางสาวศรินรัตน์ อัครยิ่งศุภรัฐ)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
วรรษชล / ร่าง พิมพ์ ตรวจ

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (ครั้งที่ ๑ – ๒)
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
๑. ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงานทีก่ องบริหารงานบุคคล
ลาดับที่

เลขประจาตัวสอบ

ชื่อ - สกุล

หมายเหตุ

๑

กบบ ๐๑

นางสาวรุ่งทิพย์

ศรีทอง

๒

กบบ ๐๒

นายจักรพรรณ์

ทองขันธ์

๓

กบบ ๐๓

นายทันบดี

สมคุณ

๔

กบบ ๐๔

นางสาวนสาริน

นิมิตโภคานันท์

๕

กบบ ๐๕

นางสาวสิริเพ็ญ

สุทธาวรรณ์

๖

กบบ ๐๖

นางสาวมินตรา

สอนวงค์

๗

กบบ ๐๗

นางสาวพิชยา

พันธุไพโรจน์

๘

กบบ ๐๘

นางสาวน้าค้าง

เพ็ชรรื่น

๙

กบบ ๐๙

นายอโนชา

พัดมณี

กาหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
วัน/เวลาสอบ
สมรรถนะ
คะแนน
วิธีประเมิน
สถานที่
วันอังคารที่ ๑๐ ๑. การประเมิ น ความรู้ ค วามสามารถ ๕๐
โดยวิธีสอบ
ณ มหาวิทยาลัย
มกราคม
ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
ข้อเขียน
เทคโนโลยีราชมงคล
๒๕๖๐
- ความรู้ ความเข้าใจเกี่ย วกับระเบียบ
รัตนโกสินทร์
เวลา ๐๙.๐๐ – ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยพนั ก งาน
ห้อง IT Service Center
๑๒.๐๐ น.
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
ชั้น ๒ ตึกสานักวิทย
- ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน
บริการและเทคโนโลยี
ราชการ เรื่อง การกาหนดลักษณะงานและ
สารสนเทศ
คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทา
(พื้นที่ศาลายา)
กรอบอัตรากาลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔
เวลา ๐๙.๐๐ – - ความรู้ เกี่ยวกับตาแหน่ง นักทรั พยากร
๑๒.๐๐ น.
บุคคล
- พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘
- พระราชบั ญญัติ ร ะเบี ย บข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงาน
ภายในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
- ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายใน
ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕

๕๐

โดยวิธีสอบ
ข้อเขียน

ห้อง IT Service Center

-๒–
กาหนดวัน เวลา และสถานทีป่ ระเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (ต่อ)
วัน/เวลาสอบ
สมรรถนะ
คะแนน
วิธีประเมิน
สถานที่
เวลา ๑๓.๐๐ – ๒. การประเมินความรู้ความสามารถ
๑๕.๐๐ น.
ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
- การออกแบบและสรุปข้อมูลบุคลากร
- จัดทารายงานข้อมูลบุคลากร

๕๐

เวลา ๑๕.๐๐ – ๒. การประเมินความรู้ความสามารถ
๑๖.๐๐ น.
ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติ
การศึกษา ประวัติการทางาน พฤติกรรม
ที่ปรากฏทางอื่น ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์
บุคลิกภาพ ทัศนคติ ปฏิภาณไหวพริบ
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ท่วงทีวาจา
เป็นต้น

๕๐

โดยวิธีสอบปฏิบัติ ห้อง IT Service Center
และสอบข้อเขียน

โดยวิธีสอบ
สัมภาษณ์

