ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก
เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐
ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท และ
ปริญญาเอก จานวน ๔ อัตรา โดยรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๕-๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในวันที่ ๒๘ สิงหาคม 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 ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ ณ กองบริห ารงานบุคคล สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ สอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์ หมายเลข ๐ ๒๘๘๙ ๔๐๖๕ หรือที่เว็บไซต์
http://hr.rmutr.ac.th, www.rmutr.ac.th
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นางสาวศรินรัตน์ อัครยิ่งศุภรัฐ )
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐
สังกัดคณะบริหารธุรกิจ (พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ) สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ วุฒิปริญญาโท
ลาดับที่

เลขประจาตัวสอบ

๑

บธ ๐๐๑

ชื่อ – สกุล
นางจิรวรรณ

หมายเหตุ

ดีประเสริฐ

กาหนดวันเวลา หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือก สถานที่ในการสอบคัดเลือก สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ จานวน ๑ อัตรา
วุฒิปริญญาโท
วัน/เวลาสอบ
รายละเอียดในการคัดเลือก
คะแนน วิธีประเมิน
สถานที่สอบ
๗ กันยายน ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

๑. ทดสอบความรู้ความสามารถ
เฉพาะสาหรับตาแหน่ง

๒๐๐

๑.๑ ทดสอบความรู้ความสามารถ
เฉพาะสาหรับตาแหน่ง เกี่ยวกับ
การสอนภาษาอังกฤษเพื่องานธุรกิจ
การเขียนจดหมายธุรกิจต่าง ๆ
การโต้ตอบอีเมลล์

๑๐๐

สอบข้อเขียน

เวลา ๑๓.๐๐-๑๓.๑๕ น.

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

๑๐๐

สอบปฏิบัติ/
สอบสอน

๗ กันยายน ๒๕๖๐

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

๑๐๐

สอบสัมภาษณ์

เวลา ๑๓.๑๕ น.
เป็นต้นไป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์
(พื้นที่บพิตรพิมุข
จักรวรรดิ)
อาคาร ๑๐๐ ปี
ห้อง สน บน ชั้น ๒

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์
(พื้นที่บพิตรพิมุข
จักรวรรดิ)
อาคาร ๑๐๐ ปี
ห้อง สน บน ชั้น ๒

หมายเหตุ : ให้ผู้เข้าสอบเตรียมแฟ้มผลงาน/ใบรับรองการผ่านงาน/เกียรติบัตร (ถ้ามี) เพื่อประกอบการ
พิจารณา

-๒สังกัดคณะศิลปศาสตร์ (พื้นทีศ่ าลายา) สาขาวิชาศึกษาทั่วไป-พลศึกษาและนันทนาการ วุฒิปริญญาโท-เอก
ลาดับที่

เลขประจาตัวสอบ

ชื่อ – สกุล

หมายเหตุ

๑

ศป ๐๐๑

นายจิตตริน

มงคลชัย

๒

ศป ๐๐๓

นายบรรณสิทธิ

สิทธิบรรณกุล

กาหนดวันเวลา หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือก สถานที่ในการสอบคัดเลือก สาขาวิชาศึกษาทั่วไป – พลศึกษาและนันทนาการ
วุฒิปริญญาโท-เอก
วัน/เวลาสอบ

รายละเอียดในการคัดเลือก

คะแนน

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

๒๐๐

๑.๑ ทดสอบความรู้ความสามารถ
เฉพาะสาหรับตาแหน่ง เกี่ยวกับ
๑.๑.๑ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
๑.๑.๒ หลักการพลศึกษาและกีฬา
๑.๑.๓ หลักจริยธรรม จรรยาบรรณ
และธรรมาภิบาล
๑.๑.๔ การบริการวิชาการทางกีฬา

๑๐๐

๑.๒ สอบปฏิบัต/ิ สอบสอน
-วิชาบังคับ สอบลีลาศ
(จับฉลาก ๑ จังหวะ)
๑. Beguine
๒. Cha-Cha-Cha
๓. American rumba
๔. Waltz
๕. Tango

๑๐๐

เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.

- วิชาเลือก มีดังนี้
๑. นันทนาการ
๒. กิจกรรมเข้าจังหวะ
๓. แบดมินตัน
๔. ฟุตซอล
(ขอให้ผู้เข้าสอบเตรียมอุปกรณ์นกหวีด
มาด้วย)

วิธีประเมิน

สถานที่สอบ

สอบข้อเขียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์
อาคารเฉลิมพระเกียรติ
๖ รอบพระชนมพรรษา
คณะศิลปศาสตร์
ชั้น ๓ ห้อง ๖๓๐๕
(พื้นที่ศาลายา)
สอบปฏิบัติ/
สอบสอน

-๓กาหนดวันเวลา หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือก สถานที่ในการสอบคัดเลือก สาขาวิชาศึกษาทั่วไป – พลศึกษาและนันทนาการ
วุฒิปริญญาโท-เอก (ต่อ)
วัน/เวลาสอบ
๗ กันยายน ๒๕๖๐
เวลา ๐๕.๐๐ น.
เป็นต้นไป

รายละเอียดในการคัดเลือก

คะแนน

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

๑๐๐

วิธีประเมิน

สถานที่สอบ

สอบสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์
อาคารเฉลิมพระเกียรติ
๖ รอบพระชนมพรรษา
คณะศิลปศาสตร์
ชั้น ๓ ห้อง ๖๓๐๕
(พื้นที่ศาลายา)

หมายเหตุ : ให้ผู้เข้าสอบเตรียมแฟ้มผลงาน/ใบรับรองการผ่านงาน/เกียรติบัตร (ถ้ามี) เพื่อประกอบการ
พิจารณา

-๔สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ (พื้นที่ศาลายา) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วุฒิปริญญาโท และปริญญาเอก
ลาดับที่

เลขประจาตัวสอบ

ชื่อ – สกุล

หมายเหตุ

๑

วศส ๐๐๑

นางสาวสุพัตรา

กฤษวัฒนากรณ์

๒

วศส ๐๐๒

นายธีรวัฒน์

สุวรรณวัจณ์

๓

วศส ๐๐๓

นายวิริยะ

ชอบออมทรัพย์

๔

วศส ๐๐๔

นายเอกพงษ์

เจริญไชย

กาหนดวันเวลา หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือก สถานที่ในการสอบคัดเลือก สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จานวน ๒ อัตรา
วุฒิปริญญาโท และปริญญาเอก
วัน/เวลาสอบ
รายละเอียดในการคัดเลือก
คะแนน วิธีประเมิน
สถานที่สอบ
๗ กันยายน ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น.

๑. ทดสอบความรู้ความสามารถ
เฉพาะสาหรับตาแหน่ง

๒๐๐

๑.๑ ทดสอบความรู้ความสามารถ
เฉพาะสาหรับตาแหน่ง เกี่ยวกับวิชา
ที่ใช้ในการสอบ กว.ของสาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ

๑๐๐

เวลา ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น.

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

๑๐๐

๗ กันยายน ๒๕๖๐

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

๑๐๐

เวลา ๑๓.๐๐น.
เป็นต้นไป

สอบข้อเขียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์
อาคารปฏิบัติการคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ห้อง
๑๐๕๐๘ ชั้น ๕
(พื้นที่ศาลายา)

สอบปฏิบัติ/
สอบสอน

สอบสัมภาษณ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์
อาคารปฏิบัติการคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ห้อง
๑๐๕๐๘ ชั้น ๕
(พื้นที่ศาลายา)

หมายเหตุ : ให้ผู้เข้าสอบเตรียมแฟ้มผลงาน/ใบรับรองการผ่านงาน/เกียรติบัตร (ถ้ามี) เพื่อประกอบการ
พิจารณา

แผนที่สานักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ

แผนที่พื้นที่ศาลายา

