ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก
เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
ตามประกาศมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโทและ
ปริญญาเอก จานวน ๕๙ อัตรา โดยรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๐ มกราคม – ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นั้น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
และกาหนดวันเวลา สถานที่คัดเลือก ดังมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ และให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกปฏิบัติ
ตามประกาศ ดังนี้
๑. แต่งกายให้เรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง หรือกางเกง
ที่เป็นชุดสูท สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น
และประพฤติตนเป็นสุภาพชน
๒. เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบ และห้องสอบ
๓. ผู้เข้าสอบคัดเลือกจะต้องนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้
ซึ่งมีรูปถ่าย และเลขประจาตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน มาในวันสอบ
๔.ผู้เข้าสอบคัดเลือกจะต้องนาบัตรเข้าห้องสอบที่แสดงรูป และลงลายมือชื่อในบัตรเข้าสอบ
ให้ครบถ้วน มาในวันสอบ
๕. ผู้เข้าสอบควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้
ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมห้องสอบแล้ว
๖. ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กาหนดเริ่มสอบในตารางการประเมินไปแล้ว ๓๐ นาที
จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ
๗. ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคาสั่งและคาแนะนาของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมห้องสอบ
โดยเคร่งครัด
๘. ห้ามสูบบุหรี่ในห้องสอบ

การประกาศ...

-๒การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
ในวัน ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ กองบริห ารงานบุคคล สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ สอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์ หมายเลข ๐ ๒๘๘๙ ๔๐๖๕ หรือที่เว็บไซต์
http://hr2.rmutr.ac.th, www.rmutr.ac.th, job.rmutr.ac.th และ rmutr.thaijobjob.com
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์
ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๐
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ (พื้นที่ศาลายา) สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ วุฒิปริญญาเอก
ลาดับที่

เลขประจาตัวสอบ

๑

วศส ๑๐๐๑

ชื่อ – สกุล
นายอนุรักษ์

หมายเหตุ

รอดบารุง

กาหนดวันเวลา หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือก สถานที่ในการสอบคัดเลือก สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ วุฒิปริญญาเอก
วัน/เวลาสอบ

รายละเอียดในการคัดเลือก

คะแนน

๗ มีนาคม ๒๕๖๐

๑. ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะ
สาหรับตาแหน่ง

๒๐๐

เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

๑.๑ ทดสอบความรู้ความสามารถ
เฉพาะสาหรับตาแหน่งเกี่ยวกับ
ไฟฟ้าเบื้องต้น และการประยุกต์ใช้ในงาน
ควบคุมทางด้านเมคคาทรอนิกส์

๑๐๐

เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.

๑.๒ ให้เตรียมหัวข้อและเนื้อหาวิชา
ในการสอบปฏิบัติ/สอบสอน คนละ
ประมาณ ๑๕ นาที โดยเนื้อหาวิชา
ที่นามาสอบสามารถเลือกได้ตามความ
ถนัด ซึ่งเกี่ยวข้องกับหัวข้อ ๑.๑

๑๐๐

สอบปฏิบัติ/
สอบสอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์
อาคาร๑๐ ห้อง ๕๐๘
ชั้น ๕ (พื้นที่ศาลายา

๗ มีนาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๕.๐๐ น.

๒. ทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง
โดยพิจารณาจาก
ประวัติ ความสามารถ ประสบการณ์
บุคลิกภาพ ความรู้ ท่วงทีวาจา เชาวน์
ปัญญา ทัศนคติ มนุษย์สัมพันธ์
การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน

๑๐๐

สอบสัมภาษณ์

เป็นต้นไป

วิธีประเมิน

สถานที่สอบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์
สอบข้อเขียน อาคาร๑๐ ห้อง ๕๐๘
ชั้น ๕
(พื้นที่ศาลายา)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์
อาคาร๑๐ ห้อง ๕๐๘
ชั้น ๕ พื้นที่ศาลายา

หมายเหตุ :
๑. ให้ผู้เข้าสอบเตรียมแฟ้มผลงาน/ใบรับรองการผ่านงาน/เกียรติบัตร (ถ้ามี) เพื่อประกอบการพิจารณา
๒. เวลาในการสอบปฏิบัติ/สอบสอน และสอบสัมภาษณ์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

-๒สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ (พื้นที่ศาลายา) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วุฒิปริญญาเอก จานวน ๒ อัตรา
ลาดับที่

เลขประจาตัวสอบ

ชื่อ – สกุล

๑

วศส ๒๐๐๑

นายจักรพงศ์

ตรีตรง

๒

วศส ๒๐๐๒

นายไพฑูรย์

วชิรวงศ์ภญ
ิ โญ

หมายเหตุ

กาหนดวันเวลา หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือก สถานที่ในการสอบคัดเลือก สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
วุฒิปริญญาเอก ๒ อัตรา
วัน/เวลาสอบ
รายละเอียดในการคัดเลือก
คะแนน วิธีประเมิน
สถานที่สอบ
๗ มีนาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

๑. ทดสอบความรู้ความสามารถ
เฉพาะสาหรับตาแหน่ง

๒๐๐

๑.๑ ทดสอบความรู้ความสามารถ
เฉพาะสาหรับตาแหน่ง เกี่ยวกับวิชา
ที่ใช้ในการสอบ กว.ของสาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ

๑๐๐

เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.

๑.๒ ให้เตรียมหัวข้อและเนื้อหาวิชา
ในการสอบปฏิบัติ/สอบสอน คนละ
ประมาณ ๑๕ นาที โดยเนื้อหาวิชา
ที่นามาสอบสามารถเลือกได้ตามความ
ถนัด ซึ่งเกี่ยวข้องกับหัวข้อ ๑.๑

๑๐๐

๗ มีนาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๕.๐๐ น.

๒. ทดสอบความเหมาะสมกับ
ตาแหน่ง โดยพิจารณาจาก
ประวัติ ความสามารถ ประสบการณ์
บุคลิกภาพ ความรู้ ท่วงทีวาจา เชาวน์
ปัญญา ทัศนคติ มนุษย์สัมพันธ์
การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน

๑๐๐

เป็นต้นไป

สอบข้อเขียน

สอบปฏิบัติ/
สอบสอน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์
อาคาร๑๐ ห้อง ๕๐๘
ชั้น ๕ (พื้นที่ศาลายา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์
อาคาร๑๐ ห้อง ๕๐๘
ชั้น ๕ (พื้นที่ศาลายา)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สอบสัมภาษณ์ ราชมงคลรัตนโกสินทร์
อาคาร๑๐ ห้อง ๕๐๘
ชั้น ๕ (พื้นที่ศาลายา)

หมายเหตุ
๑. ให้ผู้เข้าสอบเตรียมแฟ้มผลงาน/ใบรับรองการผ่านงาน/เกียรติบัตร (ถ้ามี) เพื่อประกอบการพิจารณา
๒. เวลาในการสอบปฏิบัติ/สอบสอน และสอบสัมภาษณ์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

-๓กาหนดวันเวลา หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือก สถานที่ในการสอบคัดเลือก สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (พื้นที่วิทยาเขตวังไกล
กังวล วุฒปิ ริญญาเอก ๑ อัตรา
ลาดับที่

เลขประจาตัวสอบ

๑

วศส ๕๐๐๑

ชื่อ – สกุล
ผศ.ดร.ทินกร

หมายเหตุ

มนต์ประภัสสร

กาหนดวันเวลา หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือก สถานที่ในการสอบคัดเลือก สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วุฒิปริญญาเอก ๑ อัตรา
วัน/เวลาสอบ
รายละเอียดในการคัดเลือก
คะแนน วิธีประเมิน
สถานที่สอบ
๗ มีนาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น.

๑. ทดสอบความรู้ความสามารถ
เฉพาะสาหรับตาแหน่ง

๒๐๐

๑.๑ ทดสอบความรู้ความสามารถ
เฉพาะสาหรับตาแหน่ง เกี่ยวกับวิชา
๑. Structural Analysis
๒. Reinforced Concrete Design

๑๐๐

เวลา ๑๐.๑๐-๑๐.๒๐ น.

๑.๒ ให้เตรียมหัวข้อและเนื้อหาวิชา
ในการสอบปฏิบัติ/สอบสอน คนละ
ประมาณ ๑๕ นาที โดยเนื้อหาวิชา
ที่นามาสอบสามารถเลือกได้ตามความ
ถนัด ซึ่งเกี่ยวข้องกับหัวข้อ ๑.๑

๑๐๐

สอบปฏิบัติ/
สอบสอน

๗ มีนาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๐.๓๐ น.

๒. ทดสอบความเหมาะสมกับ
ตาแหน่ง โดยพิจารณาจาก
ประวัติ ความสามารถ ประสบการณ์
บุคลิกภาพ ความรู้ ท่วงทีวาจา เชาวน์
ปัญญา ทัศนคติ มนุษย์สัมพันธ์
การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน

๑๐๐

สอบสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์
อาคารวิศวกรรมศาสตร์
๑ ห้อง CE๑๑๓

เป็นต้นไป

สอบข้อเขียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์
อาคารวิศวกรรมศาสตร์
๑ ห้อง CE๑๑๓
(พื้นที่วิทยาเขตวังไกล
กังวล)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์
อาคารวิศวกรรมศาสตร์
๑ ห้อง CE๑๑๓

หมายเหตุ:
๑. ให้ผู้เข้าสอบเตรียมแฟ้มผลงาน/ใบรับรองการผ่านงาน/เกียรติบัตร (ถ้ามี) เพื่อประกอบการพิจารณา
๒. เวลาในการสอบปฏิบัติ/สอบสอน และสอบสัมภาษณ์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

-๔กาหนดวันเวลา หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือก สถานที่ในการสอบคัดเลือก สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง วุฒิปริญญาโท
ลาดับที่

เลขประจาตัวสอบ

๑

สถ ๒๐๐๑

ชื่อ – สกุล
นางสาวเพ็ญศิริ

หมายเหตุ

ดวงศรีแก้ว

กาหนดวันเวลา หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือก สถานที่ในการสอบคัดเลือก สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง วุฒิปริญญาโท
วัน/เวลาสอบ

รายละเอียดในการคัดเลือก

คะแนน

วิธีประเมิน

สถานที่สอบ

๘ มีนาคม ๒๕๖๐

๑. ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะ
สาหรับตาแหน่ง

๒๐๐

เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น.

๑.๑ ทดสอบความรู้ความสามารถ
เฉพาะสาหรับตาแหน่ง ทดสอบความรู้
ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานก่อสร้าง
การออกแบบงานก่อสร้าง และ
การควบคุมงาน

๑๐๐

สอบข้อเขียน

เวลา ๑๑.๐๐-๑๑.๓๐ น.

๑.๓ ให้เตรียมหัวข้อและเนื้อหาวิชา
ในการสอบปฏิบัติ/สอบสอนคนละ
ประมาณ ๑๕ นาที โดยหัวข้อและ
เนื้อหาวิชาที่นามาสอบสามารถเลือกได้
ตามความถนัด ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อ ๑.๑

๑๐๐

สอบปฏิบัติ/
สอบสอน

๘ มีนาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๑.๓๐ น.
เป็นต้นไป

๒. ทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง
โดยพิจารณาจาก
ประวัติ ความสามารถ ประสบการณ์
บุคลิกภาพ ความรู้ ท่วงทีวาจา เชาวน์
ปัญญา ทัศนคติ มนุษย์สัมพันธ์
การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน

๑๐๐

สอบสัมภาษณ์ อาคารสิรินธร ห้อง ๓๐๑
ชั้น ๓
(พื้นที่ศาลายา)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์
อาคารสิรินธร ห้อง ๓๐๑
ชั้น ๓
(พื้นที่ศาลายา)

อาคารสิรินธร ห้อง ๓๐๑
ชั้น ๓
(พื้นที่ศาลายา)

หมายเหตุ:
๑. ให้ผู้เข้าสอบเตรียมแฟ้มผลงาน/ใบรับรองการผ่านงาน/เกียรติบัตร (ถ้ามี) เพื่อประกอบการพิจารณา
๒. เวลาในการสอบปฏิบัติ/สอบสอน และสอบสัมภาษณ์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

-๕กาหนดวันเวลา หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือก สถานที่ในการสอบคัดเลือก สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล วุฒิปริญญาเอก
ลาดับที่

เลขประจาตัวสอบ

๑

สถ ๕๐๐๑

ชื่อ – สกุล
นายพิสิฐ

หมายเหตุ

ตั้งพระประเสริฐ

กาหนดวันเวลา หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือก สถานที่ในการสอบคัดเลือก สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล วุฒิปริญญาเอก
วัน/เวลาสอบ

รายละเอียดในการคัดเลือก

คะแนน

วิธีประเมิน

๘ มีนาคม ๒๕๖๐

๑. ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะ
สาหรับตาแหน่ง

๒๐๐

เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น.

๑.๑ ทดสอบความรู้ความสามารถ
เฉพาะสาหรับตาแหน่ง ทดสอบความรู้
ทั่วไปเกี่ยวกับการออกแบบสื่อดิจิทัล
มัลติมีเดีย แอนิเมชั่น

๑๐๐

สอบข้อเขียน

เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐น.

๑.๓ ให้เตรียมหัวข้อและเนื้อหาวิชา
ในการสอบปฏิบัติ/สอบสอนคนละ
ประมาณ ๑๕ นาที โดยหัวข้อและ
เนื้อหาวิชาที่นามาสอบสามารถเลือกได้
ตามความถนัด ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อ ๑.๑

๑๐๐

สอบปฏิบัติ/
สอบสอน

๘ มีนาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๑.๐๐ น.
เป็นต้นไป

๒. ทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง
โดยพิจารณาจาก
ประวัติ ความสามารถ ประสบการณ์
บุคลิกภาพ ความรู้ ท่วงทีวาจา เชาวน์
ปัญญา ทัศนคติ มนุษย์สัมพันธ์
การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน

๑๐๐

สอบสัมภาษณ์

สถานที่สอบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์
อาคารสิรินธร ห้อง ๓๐๑
ชั้น ๓
(พื้นที่ศาลายา)

อาคารสิรินธร ห้อง ๓๐๑
ชั้น ๓
(พื้นที่ศาลายา)

อาคารสิรินธร ห้อง ๓๐๑
ชั้น ๓
(พื้นที่ศาลายา)

หมายเหตุ:
๑. ให้ผู้เข้าสอบเตรียมแฟ้มผลงาน/ใบรับรองการผ่านงาน/เกียรติบัตร (ถ้ามี) เพื่อประกอบการพิจารณา
๒. เวลาในการสอบปฏิบัติ/สอบสอน และสอบสัมภาษณ์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

-๖สังกัดคณะบริหารธุรกิจ (พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล) สาขาวิชาการบัญชี วุฒิปริญญาโท
ลาดับที่

เลขประจาตัวสอบ

ชื่อ – สกุล

หมายเหตุ

คุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศกาหนด
สังกัดคณะบริหารธุรกิจ (พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล) สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ วุฒิปริญญาเอก จานวน ๑ อัตรา
ลาดับที่

เลขประจาตัวสอบ

ชื่อ – สกุล

๑

บธ ๑๐๐๑

นายบัณฑิต

อนุญาหงส์

๒

บธ ๑๐๐๒

นางสาววิภาณี

เพ็งเนตร

หมายเหตุ

กาหนดวันเวลา หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือก สถานที่ในการสอบคัดเลือก สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ วุฒิปริญญาเอก

วัน/เวลาสอบ

รายละเอียดในการคัดเลือก

คะแนน

๗ มีนาคม ๒๕๖๐

๑. ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะ
สาหรับตาแหน่ง

๒๐๐

เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

๑.๑ ทดสอบความรู้ความสามารถ
เฉพาะสาหรับตาแหน่ง เกี่ยวกับ
- ด้านการใช้ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ
- การเขียนแผนการสอน

๑๐๐

เวลา ๑๓.๓๐-๑๔.๓๐ น.

๑.๒ ให้เตรียมหัวข้อและเนื้อหาวิชา
ในการสอบปฏิบัติ/สอบสอน คนละ
ประมาณ ๑๕ นาที โดยหัวข้อและ
เนื้อหาวิชาที่นามาสอบสามารถเลือกได้
ตามความถนัด ที่เกี่ยวข้องกับข้อ ๑.๑

๑๐๐

๗ มีนาคม ๒๕๖๐

๒. ทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง
โดยพิจารณาจาก
ประวัติ ความสามารถ ประสบการณ์
บุคลิกภาพ ความรู้ ท่วงทีวาจา เชาวน์
ปัญญา ทัศนคติ มนุษย์สัมพันธ์
การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน

๑๐๐

เวลา ๑๔.๓๐ น.
เป็นต้นไป

วิธีประเมิน

สถานที่สอบ

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์
สอบข้อเขียน อาคารเฉลิมพระเกียรติ
ห้อง ๒๑๐ ชั้น ๒
(พื้นที่วิทยาเขตวังไกล
กังวล)
สอบปฏิบัติ/
สอบสอน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์
ห้องประชุมแก้วมุกดา
ชั้น ๑
สอบสัมภาษณ์
ห้องประชุมแก้วมุกดา
ชั้น ๑

หมายเหตุ:
๑. ให้ผู้เข้าสอบเตรียมแฟ้มผลงาน/ใบรับรองการผ่านงาน/เกียรติบัตร (ถ้ามี) เพื่อประกอบการพิจารณา
๒. เวลาในการสอบปฏิบัติ/สอบสอน และสอบสัมภาษณ์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

-๘-

สังกัดคณะบริหารธุรกิจ (พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล) สาขาวิชาการจัดการ วุฒิปริญญาเอก จานวน ๒ อัตรา
ลาดับที่

เลขประจาตัวสอบ

ชื่อ – สกุล

๑

บธ ๒๐๐๑

นายศิวเมศร์

๒

บธ ๒๐๐๒

นางสาวพรรณรัตน์

หมายเหตุ

ลาล่อง
อาภรณ์พิศาล

กาหนดวันเวลา หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือก สถานที่ในการสอบคัดเลือก สาขาวิชาการจัดการ วุฒิปริญญาเอก
วัน/เวลาสอบ

รายละเอียดในการคัดเลือก

๗ มีนาคม ๒๕๖๐
๑. ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะ
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. สาหรับตาแหน่ง

คะแนน
๒๐๐

วิธีประเมิน

สถานที่สอบ

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์อาคาร
สอบข้อเขียน เฉลิมพระเกียรติ ห้อง
๒๑๐ ชั้น ๒ (พื้นที่
วิทยาเขตวังไกลกังวล)

๑.๑ ทดสอบความรู้ความสามารถ
เฉพาะสาหรับตาแหน่ง เกี่ยวกับ
(๑) ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการจัดการ
(๒) เครื่องมือในการบริหารจัดการ

๑๐๐

เวลา๑๓.๓๐-๑๔.๓๐ น.

๑.๒ ให้เตรียมหัวข้อและเนื้อหาวิชา
ในการสอบปฏิบัติ/สอบสอน คนละ
ประมาณ ๑๕ นาที โดยหัวข้อและ
เนื้อหาวิชาที่นามาสอบสามารถเลือกได้
ตามความถนัด ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อ ๑.๑

๑๐๐

สอบปฏิบัติ/ มหาวิทยาลัย
สอบสอน เทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์
ห้องประชุมแก้วมุกดา
ชั้น ๑

๗ มีนาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๔.๓๐ น.
เป็นต้นไป

๒. ทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง
โดยพิจารณาจาก
ประวัติ ความสามารถ ประสบการณ์
บุคลิกภาพ ความรู้ ท่วงทีวาจา เชาวน์
ปัญญา ทัศนคติ มนุษย์สัมพันธ์
การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน

๑๐๐

สอบสัมภาษณ์

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์
ห้องประชุมแก้วมุกดา
ชั้น ๑

หมายเหตุ:
๑. ให้ผู้เข้าสอบเตรียมแฟ้มผลงาน/ใบรับรองการผ่านงาน/เกียรติบัตร (ถ้ามี) เพื่อประกอบการพิจารณา
๒. เวลาในการสอบปฏิบัติ/สอบสอน และสอบสัมภาษณ์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

-๙-

สังกัดคณะบริหารธุรกิจ (พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ) สาขาวิชาการจัดการ วุฒิปริญญาเอก จานวน ๒ อัตรา
ลาดับที่

เลขประจาตัวสอบ

ชื่อ – สกุล

หมายเหตุ

๑

บธ ๖๐๐๑

นางสาวอรุณรุ่ง

เอื้ออารีสุขสกุล

๒

บธ ๖๐๐๒

นายวุทธิชัย

ลิ้มอรุโณทัย

กาหนดวันเวลา หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือก สถานที่ในการสอบคัดเลือก สาขาวิชาการจัดการ วุฒิปริญญาเอก
วัน/เวลาสอบ

รายละเอียดในการคัดเลือก

๘ มีนาคม ๒๕๖๐
๑. ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะ
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. สาหรับตาแหน่ง

คะแนน
๒๐๐

วิธีประเมิน

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สอบข้อเขียน รัตนโกสินทร์
อาคาร ๑๐๐ ปี
ห้อง สน บน ชั้น ๒
(พื้นที่บพิตรพิมุข
จักรวรรดิ)

๑.๑ ทดสอบความรู้ความสามารถ
เฉพาะสาหรับตาแหน่ง ของสาขาวิชาการ
จัดการ
(๑) ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการจัดการ
(๒) เครื่องมือในการบริหารจัดการ
(๓) การเงินธุรกิจ

๑๐๐

เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น.

๑.๒ ให้เตรียมหัวข้อและเนื้อหาวิชา
ในการสอบปฏิบัติ/สอบสอน คนละ
ประมาณ ๑๕ นาที โดยหัวข้อและ
เนื้อหาวิชาที่นามาสอบสามารถเลือกได้
ตามความถนัด ที่เกี่ยวข้องกับข้อ ๑.๑

๑๐๐

สอบปฏิบัติ/
สอบสอน

๘ มีนาคม ๒๕๖๐

๒. ทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง
โดยพิจารณาจาก
ประวัติ ความสามารถ ประสบการณ์
บุคลิกภาพ ความรู้ ท่วงทีวาจา เชาวน์
ปัญญา ทัศนคติ มนุษย์สัมพันธ์
การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน

๑๐๐

สอบสัมภาษณ์

เวลา ๑๔.๐๐ น.
เป็นต้นไป

สถานที่สอบ

อาคาร ๑๐๐ ปี
ห้อง สน บน ชั้น ๒

อาคาร ๑๐๐ ปี
ห้อง สน บน ชั้น ๒

หมายเหตุ:
๑. ให้ผู้เข้าสอบเตรียมแฟ้มผลงาน/ใบรับรองการผ่านงาน/เกียรติบัตร (ถ้ามี) เพื่อประกอบการพิจารณา
๒. เวลาในการสอบปฏิบัติ/สอบสอน และสอบสัมภาษณ์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

-๑๐สังกัดคณะบริหารธุรกิจ (พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ) สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (โปรแกรมภาษาจีน) จานวน ๒ อัตรา
วุฒิปริญญาโทและปริญญาเอก
ลาดับที่

เลขประจาตัวสอบ

๑

บธ ๕๐๐๒

ชื่อ – สกุล
นายสมบัติ

หมายเหตุ

แซ่เบ๊

กาหนดวันเวลา หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือก สถานที่ในการสอบคัดเลือก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (โปรแกรมภาษาจีน)
วุฒิปริญญาโท
วัน/เวลาสอบ

รายละเอียดในการคัดเลือก

คะแนน

๘ มีนาคม ๒๕๖๐

๑. ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะ
สาหรับตาแหน่ง

๒๐๐

เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

๑.๑ ทดสอบความรู้ความสามารถ
เฉพาะสาหรับตาแหน่ง ของสาขาวิชา
บริหารธุรกิจ (โปรแกรมภาษาจีน)
ที่เกี่ยวกับ การอ่านตีความ ไวยากรณ์
คาศัพท์ ลาดับประโยค

๑๐๐

เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น.

๑.๒ ให้เตรียมหัวข้อและเนื้อหาวิชา
ในการสอบปฏิบัติ/สอบสอน คนละ
ประมาณ ๑๕ นาที โดยหัวข้อและ
เนื้อหาวิชาที่นามาสอบ สามารถเลือกได้
ตามความถนัด ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อ ๑.๑

๑๐๐

สอบปฏิบัติ/
สอบสอน

๘ มีนาคม ๒๕๖๐

๒. ทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง
โดยพิจารณาจาก
ประวัติ ความสามารถ ประสบการณ์
บุคลิกภาพ ความรู้ ท่วงทีวาจา เชาวน์
ปัญญา ทัศนคติ มนุษย์สัมพันธ์
การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน

๑๐๐

สอบสัมภาษณ์ อาคาร ๑๐๐ ห้อง สน
บนชั้น ๒ (พื้นที่บพิตร
พิมุข จักรวรรดิ)

เวลา ๑๔.๐๐ น.
เป็นต้นไป

วิธีประเมิน

สถานที่สอบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์
สอบข้อเขียน อาคาร ๑๐๐ ห้อง สน
บนชั้น ๒ (พื้นที่บพิตร
พิมุข จักรวรรดิ)

อาคาร ๑๐๐ ห้อง สน
บนชั้น ๒ (พื้นที่บพิตร
พิมุข จักรวรรดิ)

หมายเหตุ:
๑. ให้ผู้เข้าสอบเตรียมแฟ้มผลงาน/ใบรับรองการผ่านงาน/เกียรติบัตร (ถ้ามี) เพื่อประกอบการพิจารณา
๒. เวลาในการสอบปฏิบัติ/สอบสอน และสอบสัมภาษณ์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

-๑๑สังกัดคณะบริหารธุรกิจ (พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ) สาขาวิชาการตลาด วุฒิปริญญาเอก จานวน ๓ อัตรา
ลาดับที่

เลขประจาตัวสอบ

ชื่อ – สกุล

หมายเหตุ

คุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศกาหนด
สังกัดคณะบริหารธุรกิจ (พื้นที่ศาลายา) สาขาวิชาการจัดการ จานวน ๑ อัตรา วุฒิปริญญาเอก
ลาดับที่

เลขประจาตัวสอบ

ชื่อ – สกุล

๑

บธ ๑๐๐๐๑

นายประพนธ์

เล็กสุมา

๒

บธ ๑๐๐๐๒

นายอนุพงศ์

ทึ่งในธรรม

หมายเหตุ

กาหนดวันเวลา หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือก สถานที่ในการสอบคัดเลือก สาขาวิชาการจัดการ วุฒิปริญญาเอก
วัน/เวลาสอบ

รายละเอียดในการคัดเลือก

คะแนน

๙ มีนาคม ๒๕๖๐

๑. ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะ
สาหรับตาแหน่ง

๒๐๐

เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

๑.๑ ทดสอบความรู้ความสามารถ
เฉพาะสาหรับตาแหน่ง ของสาขาวิชาการ
จัดการ
(๑) ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการจัดการ
(๒) เครื่องมือในการบริหารจัดการ

๑๐๐

เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น.

๑.๒ ให้เตรียมหัวข้อและเนื้อหาวิชา
ในการสอบปฏิบัติ/สอบสอน คนละ
ประมาณ ๑๕ นาที โดยหัวข้อและ
เนื้อหาวิชาที่นามาสอบสามารถเลือกได้
ตามความถนัด ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อ ๑.๑

๑๐๐

สอบปฏิบัติ/
สอบสอน ห้องปฏิบัติการ
อุตสาหกรรม ชั้น ๕
(พื้นที่ศาลายา)

๙ มีนาคม ๒๕๖๐

๒. ทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง
โดยพิจารณาจาก
ประวัติ ความสามารถ ประสบการณ์
บุคลิกภาพ ความรู้ ท่วงทีวาจา เชาวน์
ปัญญา ทัศนคติ มนุษย์สัมพันธ์
การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน

๑๐๐

สอบสัมภาษณ์

.

เวลา ๑๔.๐๐ น.
เป็นต้นไป

วิธีประเมิน

สถานที่สอบ

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ อาคาร
สอบข้อเขียน คณะบริหารธุรกิจ
ห้องปฏิบัติการ
อุตสาหกรรม ชั้น ๕
(พื้นที่ศาลายา)

ห้องปฏิบัติการ
อุตสาหกรรม ชั้น ๕
(พืน้ ที่ศาลายา)

หมายเหตุ:
๑. ให้ผู้เข้าสอบเตรียมแฟ้มผลงาน/ใบรับรองการผ่านงาน/เกียรติบัตร (ถ้ามี) เพื่อประกอบการพิจารณา
๒. เวลาในการสอบปฏิบัติ/สอบสอน และสอบสัมภาษณ์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

- ๑๓ สังกัดวิทยาลัยเพาะช่าง (พื้นที่เพาะช่าง) สาขาวิชาจิตรกรรมไทย จานวน ๒ อัตรา วุฒิปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก
ลาดับที่

เลขประจาตัวสอบ

๑

วพช ๒๐๐๔

ชื่อ – สกุล

หมายเหตุ

นายธีระวุฒิ เนียมสินธุ์

กาหนดวันเวลา หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือก สถานที่ในการสอบคัดเลือก สาขาวิชาจิตรกรรมไทย วุฒิปริญญาโท-เอก
และปริญญาเอก
วัน/เวลาสอบ

รายละเอียดในการคัดเลือก

๗ มีนาคม ๒๕๖๐

คะแนน

๑. ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะ
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. สาหรับตาแหน่ง
๑.๑ ทดสอบความรู้ความสามารถ
เฉพาะสาหรับตาแหน่ง เกี่ยวกับความรู้
ความเข้าใจในงานศิลปไทยแบบประเพณี
และมีทักษะในการทางานศิลปะแบบ
ประเพณี

๒๐๐

เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.

๑.๒ ให้เตรียมหัวข้อและเนื้อหาวิชา
ในการสอบปฏิบัติ หรือสอบสอนคนละ
ประมาณ ๑๕ นาที โดยหัวข้อและ
เนื้อหาวิชาที่นามาสอบสามารถเลือกได้
ตามความถนัด ซึ่งเกี่ยวข้องกับ ข้อ ๑.๑

๑๐๐

๗ มีนาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๕.๐๐ น.

๒. ทดสอบความเหมาะสมกับ
ตาแหน่ง โดยพิจารณาจาก
ประวัติ ความสามารถ ประสบการณ์
บุคลิกภาพ ความรู้ ท่วงทีวาจา เชาวน์
ปัญญา ทัศนคติ มนุษย์สัมพันธ์
การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน

๑๐๐

เป็นต้นไป

๑๐๐

วิธีประเมิน

สถานที่สอบ

สอบข้อเขียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์
อาคาร ๑ ห้องโสต ชั้น ๑
(พื้นที่วิทยาลัยเพาะช่าง)

สอบปฏิบัติ/ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สอบสอน ราชมงคลรัตนโกสินทร์
อาคาร ๑ ห้องโสต ชั้น ๑

สอบสัมภาษณ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์
อาคาร ๑ ห้องโสต ชั้น ๑

หมายเหตุ:
๑. ให้ผู้เข้าสอบเตรียมแฟ้มผลงาน/ใบรับรองการผ่านงาน/เกียรติบัตร (ถ้ามี) เพื่อประกอบการพิจารณา
๒. เวลาในการสอบปฏิบัติ/สอบสอน และสอบสัมภาษณ์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

- ๑๔สังกัดวิทยาลัยเพาะช่าง (พื้นที่เพาะช่าง) สาขาวิชาประติมากรรม จานวน ๑ อัตรา วุฒิปริญญาโท
ลาดับที่

เลขประจาตัวสอบ

ชื่อ – สกุล

๑

วพช ๓๐๐๑

นายสมลักษณ์ วันทา

๒

วพช ๓๐๐๒

นายณัฐภูมิ มีเย็น

หมายเหตุ

กาหนดวันเวลา หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือก สถานที่ในการสอบคัดเลือก สาขาวิชาประติมากรรม วุฒปริญญาโท
วัน/เวลาสอบ

รายละเอียดในการคัดเลือก

คะแนน

๑. ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะ
สาหรับตาแหน่ง

๒๐๐

๑.๑ ทดสอบความรู้ความสามารถ
เฉพาะสาหรับตาแหน่ง เกี่ยวกับศิลปะ
ร่วมสมัย

เวลา ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐น.

๗ มีนาคม ๒๕๖๐

๗ มีนาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น.

เวลา ๑๓.๐๐ น.
เป็นต้นไป

วิธีประเมิน

สถานที่สอบ

๑๐๐

สอบข้อเขียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์
อาคาร ๑ ห้องประชุม
ชั้น ๑
(พื้นที่วิทยาลัยเพาะช่าง)

๑.๒ ให้เตรียมหัวข้อและเนื้อหาวิชา
ในการสอบปฏิบัติ หรือสอบสอนคนละ
ประมาณ ๑๕ นาที โดยหัวข้อและ
เนื้อหาวิชาที่นามาสอบสามารถเลือกได้
ตามความถนัด ซึ่งเกี่ยวข้องกับ ข้อ ๑.๑

๑๐๐

สอบปฏิบัติ/
สอบสอน

๒. ทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง
โดยพิจารณาจาก
ประวัติ ความสามารถ ประสบการณ์
บุคลิกภาพ ความรู้ ท่วงทีวาจา เชาวน์
ปัญญา ทัศนคติ มนุษย์สัมพันธ์
การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน

๑๐๐

สอบสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์
อาคาร ๒ ห้อง ๒๐๒
ชั้น ๒

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์
อาคารจุธาฑุธ ห้องโสต
ชั้น ๒

หมายเหตุ:
๑. ให้ผู้เข้าสอบเตรียมแฟ้มผลงาน/ใบรับรองการผ่านงาน/เกียรติบัตร (ถ้ามี) เพื่อประกอบการพิจารณา
๒. เวลาในการสอบปฏิบัติ/สอบสอน และสอบสัมภาษณ์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

- ๑๕สังกัดวิทยาลัยเพาะช่าง (พื้นที่เพาะช่าง) สาขาวิชาเครื่องปั้นดินเผา จานวน ๑ อัตรา วุฒิปริญญาโท
ลาดับที่

เลขประจาตัวสอบ

ชื่อ – สกุล

๑

วพช ๑๐๐๑

นายทศพล งามวิไลลักษณ์

๒

วพช ๑๐๐๕

นายไกรสร ลีสีทวน

หมายเหตุ

กาหนดวันเวลา หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือก สถานที่ในการสอบคัดเลือก สาขาวิชาเครื่องปั้นดินเผา วุฒปริญญาโท
วัน/เวลาสอบ

รายละเอียดในการคัดเลือก

คะแนน

๑. ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะ
สาหรับตาแหน่ง

๒๐๐

๑.๑ ทดสอบความรู้ความสามารถ
เฉพาะสาหรับตาแหน่ง เกี่ยวกับองค์
ความรู้ทางเซรามิค

เวลา ๑๐.๓๐-๑๑.๐๐ น.

๗ มีนาคม ๒๕๖๐

๗ มีนาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น.

เวลา ๑๓.๐๐ น.
เป็นต้นไป

วิธีประเมิน

สถานที่สอบ

๑๐๐

สอบข้อเขียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์
อาคาร ๑ ห้องโสต ชั้น ๑
(พื้นที่วิทยาลัยเพาะช่าง)

๑.๒ ให้เตรียมหัวข้อและเนื้อหาวิชา
ในการสอบปฏิบัติ หรือสอบสอนคนละ
ประมาณ ๑๕ นาที โดยหัวข้อและ
เนื้อหาวิชาที่นามาสอบสามารถเลือกได้
ตามความถนัด ซึ่งเกี่ยวข้องกับ ข้อ ๑.๑

๑๐๐

สอบปฏิบัติ/
สอบสอน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์
อาคาร ๔ ห้องโสต ชั้น ๒

๒. ทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง
โดยพิจารณาจาก
ประวัติ ความสามารถ ประสบการณ์
บุคลิกภาพ ความรู้ ท่วงทีวาจา เชาวน์
ปัญญา ทัศนคติ มนุษย์สัมพันธ์
การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน

๑๐๐

สอบสัมภาษณ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์
อาคาร ๔ ห้องโสต ชั้น ๒

หมายเหตุ:
๑. ให้ผู้เข้าสอบเตรียมแฟ้มผลงาน/ใบรับรองการผ่านงาน/เกียรติบัตร (ถ้ามี) เพื่อประกอบการพิจารณา
๒. เวลาในการสอบปฏิบัติ/สอบสอน และสอบสัมภาษณ์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

- ๑๖ สังกัดวิทยาลัยเพาะช่าง (พื้นที่เพาะช่าง) สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ จานวน ๑ อัตรา วุฒิปริญญาโท-เอก
ลาดับที่

เลขประจาตัวสอบ

๑

วพช ๔๐๐๒

ชื่อ – สกุล
นายสุรพงษ์

หมายเหตุ

ยื่นแก้ว

กาหนดวันเวลา หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือก สถานที่ในการสอบคัดเลือก สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ วุฒปริญญาโท-เอก
วัน/เวลาสอบ

รายละเอียดในการคัดเลือก

๗ มีนาคม ๒๕๖๐

คะแนน

วิธีประเมิน

สถานที่สอบ

สอบข้อเขียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์
อาคาร ๓ ห้อง ๑ ชั้น ๓
(พื้นที่วิทยาลัยเพาะช่าง)

๑. ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะ
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. สาหรับตาแหน่ง
๑.๑ ทดสอบความรู้ความสามารถ
เฉพาะสาหรับตาแหน่ง เกี่ยวกับการ
ออกแบบด้านการผลิตและการใช้
เครื่องมือในด้านการผลิตผลิตภัณฑ์

๒๐๐

เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น.

๑๐๐

สอบปฏิบัติ/ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สอบสอน ราชมงคลรัตนโกสินทร์
อาคาร ๓ ห้อง ๑ ชั้น ๓

๑๐๐

สอบสัมภาษณ์

๑.๒ ให้เตรียมหัวข้อและเนื้อหาวิชา
ในการสอบปฏิบัติ หรือสอบสอนคนละ
ประมาณ ๑๕ นาที โดยหัวข้อและ
เนื้อหาวิชาที่นามาสอบสามารถเลือกได้
ตามความถนัด ซึ่งเกี่ยวข้องกับ ข้อ ๑.๑

๒. ทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง
๗ มีนาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น. โดยพิจารณาจาก
ประวัติ ความสามารถ ประสบการณ์
บุคลิกภาพ ความรู้ ท่วงทีวาจา เชาวน์
ปัญญา ทัศนคติ มนุษย์สัมพันธ์
การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน

๑๐๐

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์
อาคาร ๓ ห้อง ๑ ชั้น ๓

หมายเหตุ:
๑. ให้ผู้เข้าสอบเตรียมแฟ้มผลงาน/ใบรับรองการผ่านงาน/เกียรติบัตร (ถ้ามี) เพื่อประกอบการพิจารณา
๒. เวลาในการสอบปฏิบัติ/สอบสอน และสอบสัมภาษณ์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

- ๑๗ สังกัดวิทยาลัยเพาะช่าง (พื้นที่เพาะช่าง) สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ จานวน ๒ อัตรา วุฒิปริญญาโท-เอก
ลาดับที่

เลขประจาตัวสอบ

ชื่อ – สกุล

๑

วพช ๖๐๐๑

นายบดี บุดดา

๒

วพช ๖๐๐๓

นางสาวสุรางคนา ผิวมั่นกิจ

๓

วพช ๖๐๐๕

นายทัสนะ ก้อนดี

๔

วพช ๖๐๐๖

นางสาวจิราพร พ่วงนาค

๕

วพช ๖๐๐๗

นายปัญญา บัวสุดตา

หมายเหตุ

กาหนดวันเวลา หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือก สถานที่ในการสอบคัดเลือก สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ วุฒปริญญาโท-เอก
วัน/เวลาสอบ

รายละเอียดในการคัดเลือก

คะแนน

วิธีประเมิน

สถานที่สอบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์
อาคาร ๒ ห้อง ๒ ชั้น ๔
(พื้นที่วิทยาลัยเพาะช่าง)

๗ มีนาคม ๒๕๖๐
๑. ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะ
เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. สาหรับตาแหน่ง

๒๐๐

๑.๑ ทดสอบความรู้ความสามารถ
เฉพาะสาหรับตาแหน่ง เกี่ยวกับความรู้
ทางศิลปะภาพพิมพ์ กระบวนการทาง
ศิลปะภาพพิมพ์ ทั้ง ๔ กระบวนการ และ
ประวัติศาสตร์ศิลป์

๑๐๐

สอบข้อเขียน

๑.๒ ให้เตรียมหัวข้อและเนื้อหาวิชา
ในการสอบปฏิบัติ หรือสอบสอนคนละ
ประมาณ ๑๕ นาที โดยหัวข้อและ
เนื้อหาวิชาที่นามาสอบสามารถเลือกได้
ตามความถนัด ซึ่งเกี่ยวข้องกับ ข้อ ๑.๑

๑๐๐

สอบปฏิบัติ/
สอบสอน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์
อาคาร ๒ ห้อง ๒ ชั้น ๔

๑๐๐

สอบสัมภาษณ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์
อาคาร ๒ ห้อง ๒ ชั้น ๔

เวลา ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น.

๗ มีนาคม ๒๕๖๐
๒. ทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง
เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. โดยพิจารณาจาก

ประวัติ ความสามารถ ประสบการณ์
บุคลิกภาพ ความรู้ ท่วงทีวาจา เชาวน์
ปัญญา ทัศนคติ มนุษย์สัมพันธ์
การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน
หมายเหตุ:

๑. ให้ผู้เข้าสอบเตรียมแฟ้มผลงาน/ใบรับรองการผ่านงาน/เกียรติบัตร (ถ้ามี) เพื่อประกอบการพิจารณา
๒. เวลาในการสอบปฏิบัติ/สอบสอน และสอบสัมภาษณ์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

- ๑๘สังกัดคณะศิลปศาสตร์ (พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล) สาขาวิชาศึกษาทั่วไป-ภาษาไทย จานวน ๑ อัตรา วุฒิปริญญาเอก
ลาดับที่

เลขประจาตัวสอบ

๑

ศป ๕๐๐๑

ชื่อ – สกุล

หมายเหตุ

นายตามใจ อวิรุทธิโยธิน

กาหนดวันเวลา หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือก สถานที่ในการสอบคัดเลือก สาขาวิชาศึกษาทั่วไป-ภาษาไทย วุฒิปริญญาเอก
วัน/เวลาสอบ

รายละเอียดในการคัดเลือก

คะแนน

๑. ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะ
สาหรับตาแหน่ง

๒๐๐

๑.๑ ทดสอบความรู้ความสามารถ
เฉพาะสาหรับตาแหน่ง เกี่ยวกับการ
เรียงความ การเขียนประโยคตามหลัก
ภาษา ความเข้าใจ ภาษาเข้าใจเรื่องราว
ความหมายของคาหรือกลุ่มคา การ
เลือกใช้คาหรือกลุ่มคา การสรุปความ
และการจับใจความ การตีความ การ
เขียนรายงานทางวิชาการ การใช้คาราชา
ศัพท์ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวรรณคดี
ไทย

๑๐๐

เวลา ๑๑.๐๐ น.
เป็นต้นไป

๑.๒ ให้เตรียมหัวข้อและเนื้อหาวิชา
ในการสอบปฏิบัติ/สอบสอนคนละ
ประมาณ ๑๕ นาที โดยหัวข้อและ
เนื้อหาวิชาที่นามาสอบสามารถเลือกได้
ตามความถนัดที่เกี่ยวข้องกับ ข้อ ๑.๑

๑๐๐

สอบปฏิบัติ/ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สอบสอน ราชมงคลรัตนโกสินทร์
อาคารคณะศิลปศาสตร์
ห้อง LA ชั้น ๑
(พื้นที่วิทยาเขตวังไกล
กังวล)

๗ มีนาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๓.๐๐ น.

๒. ทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง
โดยพิจารณาจาก
ประวัติ ความสามารถ ประสบการณ์
บุคลิกภาพ ความรู้ ท่วงทีวาจา เชาวน์
ปัญญา ทัศนคติ มนุษย์สัมพันธ์
การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน

๑๐๐

สอบสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์
อาคารคณะศิลปศาสตร์
ห้อง LA ชั้น ๑
(พื้นที่วิทยาเขตวังไกล
กังวล)

๗ มีนาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น.

เป็นต้นไป

วิธีประเมิน

สถานที่สอบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์
อาคารคณะศิลปศาสตร์
สอบข้อเขียน ห้อง LA ชั้น ๑
(พื้นที่วิทยาเขตวังไกล
กังวล)

หมายเหตุ:
๑. ให้ผู้เข้าสอบเตรียมแฟ้มผลงาน/ใบรับรองการผ่านงาน/เกียรติบัตร (ถ้ามี) เพื่อประกอบการพิจารณา
๒. เวลาในการสอบปฏิบัติ/สอบสอน และสอบสัมภาษณ์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

- ๑๙สังกัดคณะศิลปศาสตร์ (พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล) สาขาวิชาศึกษาทั่วไป-สังคม/มนุษย์ จานวน ๒ อัตรา
วุฒิปริญญาเอก
ลาดับที่

เลขประจาตัวสอบ

ชื่อ – สกุล

๑

ศป ๔๐๐๑

นายธนสิทธิ์ ฉัตรสุวรรณ

๒

ศป ๔๐๐๒

นางอภิษฎาข์ ศรีเครือดง

๓

ศป ๔๐๐๓

นางสาวลินัฐฎา กุญชรินทร์

หมายเหตุ

กาหนดวันเวลา หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือก สถานที่ในการสอบคัดเลือก สาขาวิชาศึกษาทั่วไป – สังคม/มนุษย์
วุฒิปริญญาเอก
วัน/เวลาสอบ

รายละเอียดในการคัดเลือก

คะแนน

๗ มีนาคม ๒๕๖๐

๑. ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะ
สาหรับตาแหน่ง

๒๐๐

เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น.

๑.๑ ทดสอบความรู้ความสามารถ
เฉพาะสาหรับตาแหน่ง เกี่ยวกับองค์
ความรู้ทางสังคมศาสตร์ อาทิ สังคม
วิทยา หน้าที่พลเมือง ศาสนา
ประวัติศาสตร์ จิตวิทยา อาเซียนศึกษา
เศรษฐศาสตร์ ตลอดจนการประยุกต์ใน
การจัดการเรียนการสอน

๑๐๐

เวลา ๑๑.๐๐ น.
เป็นต้นไป

๑.๒ ให้เตรียมหัวข้อและเนื้อหาวิชา
ในการสอบปฏิบัติ/สอบสอนคนละ
ประมาณ ๑๕ นาที โดยหัวข้อและ
เนื้อหาวิชาที่นามาสอบสามารถเลือกได้
ตามความถนัดที่เกี่ยวข้องกับ ข้อ ๑.๑

๑๐๐

สอบปฏิบัติ/ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สอบสอน ราชมงคลรัตนโกสินทร์
อาคารคณะศิลปศาสตร์
ห้อง LA ชั้น ๑
(พื้นที่วิทยาเขตวังไกล
กังวล)

๗ มีนาคม ๒๕๖๐

๒. ทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง
โดยพิจารณาจาก
ประวัติ ความสามารถ ประสบการณ์
บุคลิกภาพ ความรู้ ท่วงทีวาจา เชาวน์
ปัญญา ทัศนคติ มนุษย์สัมพันธ์
การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน

๑๐๐

สอบสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์
ห้อง LA ชั้น ๑
(พื้นที่วิทยาเขตวังไกล
กังวล)

เวลา ๑๓.๐๐ น.
เป็นต้นไป

วิธีประเมิน

สถานที่สอบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์
สอบข้อเขียน อาคารคณะศิลปศาสตร์
ห้อง LA ชั้น ๑
(พื้นที่วิทยาเขตวังไกล
กังวล)

หมายเหตุ:
๑. ให้ผู้เข้าสอบเตรียมแฟ้มผลงาน/ใบรับรองการผ่านงาน/เกียรติบัตร (ถ้ามี) เพื่อประกอบการพิจารณา
๒. เวลาในการสอบปฏิบัติ/สอบสอน และสอบสัมภาษณ์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

- ๒๐สังกัดคณะศิลปศาสตร์ (พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ) สาขาวิชาศึกษาทั่วไป-ภาษาไทย จานวน ๑ อัตรา วุฒิปริญญาโท
ลาดับที่

เลขประจาตัวสอบ

ชื่อ – สกุล

หมายเหตุ

๑

ศป ๓๐๐๑

นางสาวกมลชนก ธรรมมิกะ

๒

ศป ๓๐๐๒

นายกฤตพล วังภูสิต

๓

ศป ๓๐๐๓

นางสาวสุรางคนางค์ รัตนวิจารณ์

๔

ศป ๓๐๐๔

นางสาวเครือหวาย พรหมมา

๕

ศป ๓๐๐๕

นางสาวกรฎา สุขุม

๖

ศป ๓๐๐๖

นางสาวกนกกาญจน์ นุกูล

กาหนดวันเวลา หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือก สถานที่ในการสอบคัดเลือก สาขาวิชาศึกษาทั่วไป-ภาษาไทย วุฒิปริญญาโท
วัน/เวลาสอบ

รายละเอียดในการคัดเลือก

คะแนน

๘ มีนาคม ๒๕๖๐

๑. ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะ
สาหรับตาแหน่ง

๒๐๐

เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐น.

๑.๑ ทดสอบความรู้ความสามารถ
เฉพาะสาหรับตาแหน่ง เกี่ยวกับหลัก
ภาษาไทย การใช้ภาษาไทย วรรณคดีไทย

๑๐๐

เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐น.

๑.๒ ให้เตรียมหัวข้อและเนื้อหาวิชา
ในการสอบปฏิบัติ/สอบสอนคนละ
ประมาณ ๑๕ นาที โดยหัวข้อและ
เนื้อหาวิชาที่นามาสอบสามารถเลือกได้
ตามความถนัด ซึ่งเกี่ยวข้องกับ ข้อ ๑.๑

๑๐๐

สอบปฏิบัติ/
สอบสอน

๘ มีนาคม ๒๕๖๐

๒. ทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง
โดยพิจารณาจาก
ประวัติ ความสามารถ ประสบการณ์
บุคลิกภาพ ความรู้ ท่วงทีวาจา เชาวน์
ปัญญา ทัศนคติ มนุษย์สัมพันธ์
การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน

๑๐๐

สอบสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์
อาคาร ๑๐๘ ปี ห้อง
๒๕๒๑ ชั้น ๕

เวลา ๑๔.๐๐ น.
เป็นต้นไป

วิธีประเมิน

สถานที่สอบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์
สอบข้อเขียน
อาคาร ๑๐๐ ปี
ห้องสนบน ชั้น ๒
(พื้นที่บพิตรพิมุข
จักรวรรดิ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์
อาคาร ๑๐๘ ปี ห้อง
๒๕๒๑ ชั้น ๕

หมายเหตุ : ให้ผู้เข้าสอบนาเอกสารใบรายงานผลการเรียนคุณวุฒิปริญญาโทและคุณวุฒิปริญญาตรี(ฉบับจริง)
มาด้วย และเตรียมแฟ้มผลงาน/ใบรับรองการผ่านงาน/เกียรติบัตร (ถ้ามี) เพื่อประกอบการพิจารณา
-เวลาในการสอบปฏิบัติ/สอบสอน และสอบสัมภาษณ์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

- ๒๑สังกัดคณะศิลปศาสตร์ (พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ) สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น จานวน ๑ อัตรา วุฒิปริญญาโท
ลาดับที่

เลขประจาตัวสอบ

๑

ศป ๑๐๐๑

ชื่อ – สกุล
นางสาวจิตติมา

หมายเหตุ

คงนุ่ม

กาหนดวันเวลา หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือก สถานที่ในการสอบคัดเลือก สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น วุฒิปริญญาโท
วัน/เวลาสอบ

รายละเอียดในการคัดเลือก

คะแนน

๘ มีนาคม ๒๕๖๐

๑. ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะ
สาหรับตาแหน่ง

๒๐๐

เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๓๐น.

๑.๑ ทดสอบความรู้ความสามารถ
เฉพาะสาหรับตาแหน่ง เกี่ยวกับ
- ความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N๒
- การเขียนแผนการสอนวิชา
ภาษาญี่ปุ่น

๑๐๐

เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐น.

๑.๒ ให้เตรียมหัวข้อและเนื้อหาวิชา
ในการสอบปฏิบัติ/สอบสอนคนละ
ประมาณ ๑๕ นาที โดยหัวข้อและ
เนื้อหาวิชาที่นามาสอบสามารถเลือกได้
ตามความถนัด ซึ่งเกี่ยวข้องกับ ข้อ ๑.๑

๑๐๐

สอบปฏิบัติ/
สอบสอน

๘ มีนาคม ๒๕๖๐

๒. ทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง
โดยพิจารณาจาก
ประวัติ ความสามารถ ประสบการณ์
บุคลิกภาพ ความรู้ ท่วงทีวาจา เชาวน์
ปัญญา ทัศนคติ มนุษย์สัมพันธ์
การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน

๑๐๐

สอบสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์
อาคาร ๑๐๘ ปี ห้อง
๒๕๒๑ ชั้น ๕

เวลา ๑๔.๐๐ น.
เป็นต้นไป

วิธีประเมิน

สถานที่สอบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์
สอบข้อเขียน
อาคาร ๑๐๐ ปี
ห้องสนบน ชั้น ๒
(พื้นที่บพิตรพิมุข
จักรวรรดิ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์
อาคาร ๑๐๘ ปี ห้อง
๒๕๒๑ ชั้น ๕

หมายเหตุ:
๑. ให้ผู้เข้าสอบเตรียมแฟ้มผลงาน/ใบรับรองการผ่านงาน/เกียรติบัตร (ถ้ามี) เพื่อประกอบการพิจารณา
๒. เวลาในการสอบปฏิบัติ/สอบสอน และสอบสัมภาษณ์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

- ๒๒สังกัดคณะศิลปศาสตร์ (พื้นที่เพาะช่าง) สาขาวิชาศึกษาทั่วไป-พลศึกษาและนันทนาการ วุฒิปริญญาเอก
ลาดับที่

เลขประจาตัวสอบ

ชื่อ – สกุล

หมายเหตุ

คุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กาหนด
สังกัดคณะศิลปศาสตร์ (พื้นที่ศาลายา) สาขาวิชาศึกษาทั่วไป-ภาษาต่างประเทศ จานวน ๑ อัตรา วุฒิปริญญาโท-เอก
ลาดับที่

เลขประจาตัวสอบ

๑

ศป ๘๐๐๑

ชื่อ – สกุล

หมายเหตุ

นางสาววิรตา ปัญจานนท์

กาหนดวันเวลา หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือก สถานที่ในการสอบคัดเลือก สาขาวิชาศึกษาทั่วไป-ภาษาต่างประเทศ
วุฒิปริญญาโท-เอก
วัน/เวลาสอบ
๙ มีนาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐

เป็นต้นไป
.

๙ มีนาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐
เป็นต้นไป

รายละเอียดในการคัดเลือก

คะแนน

วิธีประเมิน

๑. ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะ
สาหรับตาแหน่ง
๑.๑ ให้เตรียมหัวข้อและเนื้อหาวิชา
ในการสอบปฏิบัติ/สอบสอนคนละ
ประมาณ ๑๕ นาที โดยหัวข้อและ
เนื้อหาวิชาที่นามาสอบสามารถเลือกได้
ตามความถนัด

๑๐๐
๑๐๐

สอบปฏิบัติ/
สอบสอน

๒. ทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง
โดยพิจารณาจาก
ประวัติ ความสามารถ ประสบการณ์
บุคลิกภาพ ความรู้ ท่วงทีวาจา เชาวน์
ปัญญา ทัศนคติ มนุษย์สัมพันธ์
การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน

๑๐๐

สอบสัมภาษณ์

สถานที่สอบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์
อาคารเฉลิมพระเกียรติ
๖ รอบ พระชนมพรรษา
ห้อง ๖๗๐๑ ชั้น ๗
(พื้นที่ศาลายา)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์
อาคารเฉลิมพระเกียรติ
๖ รอบ พระชนมพรรษา
ห้อง ๖๗๐๑ ชั้น ๗
(พื้นที่ศาลายา)

หมายเหตุ:
๑. ให้ผู้เข้าสอบเตรียมแฟ้มผลงาน/ใบรับรองการผ่านงาน/เกียรติบัตร (ถ้ามี) เพื่อประกอบการพิจารณา
๒. เวลาในการสอบปฏิบัติ/สอบสอน และสอบสัมภาษณ์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

-๒๓สังกัดคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร (ปฏิบัติงานพื้นที่ศาลายา)
จานวน ๑ อัตรา วุฒิปริญญาเอก
ลาดับที่

เลขประจาตัวสอบ

๑

วท ๑๐๐๓

ชื่อ – สกุล
นางสาววราภรณ์

หมายเหตุ

ศรเดช

กาหนดวันเวลา หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือก สถานที่ในการสอบคัดเลือก สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร วุฒปริญญาเอก
วัน/เวลาสอบ
๗ มีนาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ น.

รายละเอียดในการคัดเลือก

คะแนน

๑. ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะ
สาหรับตาแหน่ง

๒๐๐

๑.๑ ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ
๑. การวิเคราะห์อาหาร
๒. การแปรรูปอาหาร
๓. เคมีอาหาร

เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. ๑.๒ ให้เตรียมหัวข้อและเนื้อหาวิชา

วิธีประเมิน

สถานที่สอบ

๑๐๐

สอบข้อเขียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์
อาคารคณะบริหารธุรกิจ
ห้อง ๘๓๐๓ ชั้น ๓
(พื้นที่ศาลายา)

๑๐๐

สอบปฏิบัติ/
สอบสอน

อาคารคณะบริหารธุรกิจ
ห้อง ๘๓๐๓ ชั้น ๓
(พื้นที่ศาลายา)

๑๐๐

สอบสัมภาษณ์

ในการสอบปฏิบัติ/สอบสอนคนละ
ประมาณ ๑๕ นาที โดยหัวข้อและ
เนื้อหาวิชาที่นามาสอบสามารถเลือกได้
ตามความถนัด ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อ ๑.๑
๗ มีนาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๔.๓๐ น.
เป็นต้นไป

๒. ทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง
โดยพิจารณาจาก
ประวัติ ความสามารถ ประสบการณ์
บุคลิกภาพ ความรู้ ท่วงทีวาจา เชาวน์
ปัญญา ทัศนคติ มนุษย์สัมพันธ์
การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์
อาคาร.....ห้อง.....ชั้น.....

หมายเหตุ:
๑. ให้ผู้เข้าสอบเตรียมแฟ้มผลงาน/ใบรับรองการผ่านงาน/เกียรติบัตร (ถ้ามี) เพื่อประกอบการพิจารณา
๒. เวลาในการสอบปฏิบัติ/สอบสอน และสอบสัมภาษณ์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ศิวะพร หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑-๖๒๓-๘๔๙๙ สนามสอบสานักงานวิทยาเขต
วังไกลกังกลเขต ๔

แผนที่พื้นที่ศาลายา

แผนที่สานักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ

แผนที่วิทยาลัยเพาะช่าง

