ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก
เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
ตามประกาศมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโทและ
ปริญญาเอก จานวน ๓๙ อัตรา โดยรับสมัครระหว่างวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๑ และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ นั้น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
และกาหนดวันเวลา สถานที่คัดเลือก (สอบวันที่ ๘,๙,๑๐,๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑) ดังมีรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้ และให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกปฏิบัติตามประกาศ 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 ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ กองบริหารงานบุคคล สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ สอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์ หมายเลข ๐ ๒๔๔๑ ๖๐๓๖,๐ ๒๔๔๑ ๖๐๓๕
หรือที่เว็บไซต์ http://hr.rmutr.ac.th, www.rmutr.ac.th, job.rmutr.ac.th และ rmutr.thaijobjob.com
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นางสาวศรินรัตน์ อัครยิ่งศุภรัฐ)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์
ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๑
สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง จานวน ๑ อัตรา วุฒิปริญญาโท สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
ลาดับที่

เลขประจาตัวสอบ

ชื่อ – สกุล

หมายเหตุ

คุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่ประกาศกาหนด
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง จานวน ๑ อัตรา วุฒิปริญญาโท สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
ลาดับที่

เลขประจาตัวสอบ

๑

สถ ๒๐๑

ชื่อ – สกุล
นางสาวธีรดา

หมายเหตุ

รองรัตน์

กาหนดวันเวลา หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือก สถานที่ในการสอบคัดเลือก สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง วุฒิปริญญาโท
จานวน ๑ อัตรา
วัน/เวลาสอบ

รายละเอียดในการคัดเลือก

คะแนน

๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๑. ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะ
สาหรับตาแหน่ง

๒๐๐

เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น.

๑.๑ ทดสอบความรู้ความสามารถ
เฉพาะสาหรับตาแหน่ง เกี่ยวกับ
ความรู้พื้นฐานทางทฤษฎีการวางผังเมือง
แนวคิดที่นามาใช้ในการพัฒนาผังเมือง

๑๐๐

เวลา ๑๐.๓๐-๑๑.๐๐น.

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

๑๐๐

๒. ทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง
๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เวลา ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐น. โดยพิจารณาจาก

๑๐๐

วิธีประเมิน

สถานที่สอบ

สอบข้อเขียน

สอบปฏิบัติ/
สอบสอน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์
อาคารสิรินธร ห้อง ๓๐๑
ชั้น ๓
(พื้นที่ศาลายา)

สอบสัมภาษณ์

ประวัติ ความสามารถ ประสบการณ์
บุคลิกภาพ ความรู้ ท่วงทีวาจา เชาวน์
ปัญญา ทัศนคติ มนุษย์สัมพันธ์
การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน
หมายเหตุ:
๑. ให้ผู้เข้าสอบเตรียมแฟ้มผลงาน/ใบรับรองการผ่านงาน/เกียรติบัตร (ถ้ามี) เพื่อประกอบการพิจารณา
๒. เวลาในการสอบปฏิบัติ/สอบสอน และสอบสัมภาษณ์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

-๕สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน วุฒิปริญญาโท จานวน ๑ อัตรา สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
ลาดับที่

เลขประจาตัวสอบ

ชื่อ – สกุล

หมายเหตุ

คุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่ประกาศกาหนด
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (โปรแกรมภาษาจีน) วุฒิปริญญาโท จานวน ๑ อัตรา ปริญญาเอก จานวน ๑ อัตรา สังกัดคณะ
บริหารธุรกิจ (พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ)
ลาดับที่

เลขประจาตัวสอบ

ชื่อ – สกุล

หมายเหตุ

คุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่ประกาศกาหนด
สาขาวิชาการบัญชี จานวน ๑ อัตรา วุฒิปริญญาโท-เอก สังกัดคณะบริหารธุรกิจ (พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ)
ลาดับที่

เลขประจาตัวสอบ

๑

บธ ๓๐๑

ชื่อ – สกุล
นายวัชธนพงศ์

หมายเหตุ

ยอดราช

กาหนดวันเวลา หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือก สถานที่ในการสอบคัดเลือก สาขาวิชาการบัญชี และปริญญาโท-เอก ๑ อัตรา
วัน/เวลาสอบ

รายละเอียดในการคัดเลือก

คะแนน

๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๑. ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะ
สาหรับตาแหน่ง

๒๐๐

เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐น.

๑.๑ ทดสอบความรู้ความสามารถ
เฉพาะสาหรับตาแหน่ง เกี่ยวกับ
(๑) การบัญชีบริหาร
(๒) การบัญชีการเงิน

๑๐๐

สอบข้อเขียน

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

๑๐๐

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สอบปฏิบัติ/ รัตนโกสินทร์อาคาร
สอบสอน ๑๐๐ ปี ห้อง ๑๒๓
ชั้น ๒

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

๑๐๐

เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น.

๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เวลา ๑๔.๐๐ น.
เป็นต้นไป

วิธีประเมิน

สถานที่สอบ

(พื้นที่บพิตรพิมุข
จักรวรรดิ)
สอบสัมภาษณ์

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

-๖สาขาวิชาการจัดการ จานวน ๔ อัตรา วุฒิปริญญาเอก สังกัดคณะบริหารธุรกิจ (พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ)
ลาดับที่

เลขประจาตัวสอบ

ชื่อ – สกุล

หมายเหตุ

๑

บธ 202

รศ.ธงพล

พรหมสาขา ณ สกลนคร

๒

บธ 203

นางชนากานต์

อินทรสร

๓

บธ 204

นายพฤฒิไกร

ศรีชัย

๔

บธ 205

นางสาวรัตนมณี

คีรีเมฆ

๕

บธ 206

นายวุฒิศักดิ์

เจริญวงศ์มิตร

กาหนดวันเวลา หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือก สถานที่ในการสอบคัดเลือก สาขาวิชาการจัดการ วุฒิปริญญาเอก จานวน ๔ อัตรา
วัน/เวลาสอบ

รายละเอียดในการคัดเลือก

คะแนน

๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๑. ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะ
สาหรับตาแหน่ง

๒๐๐

เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

๑.๑ ทดสอบความรู้ความสามารถ
๑๐๐
เฉพาะสาหรับตาแหน่ง ของสาขาวิชาการ
จัดการ
(๑) การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
(๒) การจัดการโครงการ
(๓) การจัดการเชิงกลยุทธ์/
พฤติกรรมองค์การ

วิธีประเมิน

สถานที่สอบ

สอบข้อเขียน

เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น.

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

๑๐๐

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์อาคาร
สอบปฏิบัติ/ ๑๐๐ ปี ห้อง ๑๒๓
สอบสอน ชั้น ๒
(พื้นที่บพิตรพิมุข
จักรวรรดิ)

๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

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

๑๐๐

สอบสัมภาษณ์

เวลา ๑๔.๓๐ น.
เป็นต้นไป

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

-๗สาขาวิชาการตลาด จานวน ๑ อัตรา วุฒิปริญญาเอก สังกัดคณะบริหารธุรกิจ (พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ)
ลาดับที่

เลขประจาตัวสอบ

ชื่อ – สกุล

๑

บธ 401

นายสุรเดช

สุเมธาภิวัฒน์

๒

บธ 402

ดร.สรวดี

ศรีเวทย์บดี

หมายเหตุ

กาหนดวันเวลา หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือก สถานที่ในการสอบคัดเลือก สาขาวิชาการตลาด วุฒิปริญญาเอก จานวน ๑ อัตรา
วัน/เวลาสอบ

รายละเอียดในการคัดเลือก

คะแนน

๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๑. ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะ
สาหรับตาแหน่ง

๒๐๐

เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น.

๑.๑ ทดสอบความรู้ความสามารถ
เฉพาะสาหรับตาแหน่ง เกี่ยวกับ
สมรรถนะทางการตลาด การตลาด
ในยุคปัจจุบัน และการใช้กลยุทธ์
ทางการตลาดในองค์กรธุรกิจ

๑๐๐

สอบข้อเขียน

เวลา ๑๓.๐๐-๑๓.๑๕ น.

๑.๒ ให้เตรียมหัวข้อและเนื้อหาวิชา
สอบปฏิบัติ/สอบสอน คนละประมาณ
๑๕ นาที โดยหัวข้อและเนื้อหาวิชาที่
นามาสอบสามารถเลือกได้ตามความถนัด
ที่เกี่ยวข้องข้อ ๑.๑

๑๐๐

๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

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

๑๐๐

สอบปฏิบัติ/ มหาวิทยาลัย
สอบสอน เทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์อาคาร
๑๐๐ ปี ห้อง ๑๒๓
ชั้น ๒
(พื้นที่บพิตรพิมุข
จักรวรรดิ)
สอบสัมภาษณ์

เวลา ๑๔.๐๐ น.
เป็นต้นไป

วิธีประเมิน

สถานที่สอบ

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

- ๘สาขาวิชาการจัดการ จานวน ๒ อัตรา วุฒิปริญญาเอก สังกัดคณะบริหารธุรกิจ (พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล)
ลาดับที่

เลขประจาตัวสอบ

๑

บธ ๗01

ชื่อ – สกุล
นายธนภัทร

หมายเหตุ

สีสดใส

กาหนดวันเวลา หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือก สถานที่ในการสอบคัดเลือก สาขาวิชาการจัดการ วุฒิปริญญาเอก
วัน/เวลาสอบ

รายละเอียดในการคัดเลือก

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ๑. ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะ

คะแนน
๒๐๐

สาหรับตาแหน่ง
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

๑.๑ ทดสอบความรู้ความสามารถ
เฉพาะสาหรับตาแหน่ง เกี่ยวกับ
(๑) ความรู้เกีย่ วกับทฤษฎีการจัดการ
(๒) เครื่องมือในการบริหารจัดการ

๑๐๐

เวลา ๑๓.๐๐-๑๓.๓๐ น.

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

๑๐๐

๑๑ พฤษภาคม๒๕๖๑ ๒. ทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง
เวลา ๑๓.๓๐ น.
โดยพิจารณาจาก
เป็นต้นไป
ประวัติ ความสามารถ ประสบการณ์
บุคลิกภาพ ความรู้ ท่วงทีวาจา เชาวน์
ปัญญา ทัศนคติ มนุษย์สัมพันธ์
การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน

๑๐๐

วิธีประเมิน

สถานที่สอบ

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์อาคาร
สอบข้อเขียน เฉลิมพระเกียรติ ๘๔
พรรษา ห้อง ๒๐๓
ชั้น ๒ (พื้นที่วิทยาเขต
วังไกลกังวล)
สอบปฏิบัติ/
สอบสอน
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์อาคาร
สอบสัมภาษณ์ เฉลิมพระเกียรติ ๘๔
พรรษา ชั้น ๑
(พื้นที่วิทยาเขตวังไกล
กังวล)

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

-๙สาขาวิชาการจัดการ จานวน ๑ อัตรา วุฒิปริญญาเอก สังกัดคณะบริหารธุรกิจ (พื้นทีศ่ าลายา)
ลาดับที่

เลขประจาตัวสอบ

ชื่อ – สกุล

หมายเหตุ

คุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่ประกาศกาหนด
สาขาวิชาญี่ปุ่น จานวน ๔ อัตรา วุฒิปริญญาเอก ๑ ปริญญาโท ๒ ปริญญาโท-เอก ๑ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ (พื้นที่บพิตร
พิมุข จักรวรรดิ)
ลาดับที่

เลขประจาตัวสอบ

๑

ศป 202

ชื่อ – สกุล
นายปองพนธ์

หมายเหตุ

สวนศรี

กาหนดวันเวลา หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือก สถานที่ในการสอบคัดเลือก สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น วุฒิปริญญาโท จานวน ๒
อัตรา ปริญญาโท-เอก จานวน ๑ อัตรา ปริญญาเอก จานวน ๑ อัตรา
วัน/เวลาสอบ

รายละเอียดในการคัดเลือก

คะแนน

๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๑. ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะ
สาหรับตาแหน่ง

๒๐๐

เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐น.

๑.๑ ทดสอบความรู้ความสามารถ
เฉพาะสาหรับตาแหน่ง เกี่ยวกับ
ความรู้ทางวิชาการภาษาญี่ปุ่น และการ
สอนภาษาญี่ปุ่นในฐานะภาษาต่างประเทศ

๑๐๐

สอบข้อเขียน

เวลา ๐๙.๐๐-๐๙.๔๐ น.

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

๑๐๐

๒. ทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง
เวลา ๐๙.๐๐-๐๙.๔๐ น. โดยพิจารณาจาก
ประวัติ ความสามารถ ประสบการณ์
บุคลิกภาพ ความรู้ ท่วงทีวาจา เชาวน์
ปัญญา ทัศนคติ มนุษย์สัมพันธ์
การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน

๑๐๐

สอบปฏิบัติ/ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สอบสอน ราชมงคลรัตนโกสินทร์
อาคาร ๑๑๕ ปี
ห้อง รติสุรกานต์ ชั้น ๕
(พื้นที่บพิตรพิมุข
จักรวรรดิ)
สอบสัมภาษณ์

๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

วิธีประเมิน

สถานที่สอบ

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

-๑๐สาขาวิชาภาษาจีน จานวน ๒ อัตรา วุฒิปริญญาโท สังกัดคณะศิลปศาสตร์ (พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ)
ลาดับที่

เลขประจาตัวสอบ

ชื่อ – สกุล

๑

ศป 301

นายสมบัติ

แซ่เบ๊

๒

ศป 302

นางสุกัญญา

วศินานนท์

หมายเหตุ

กาหนดวันเวลา หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือก สถานที่ในการสอบคัดเลือก สาขาวิชาภาษาจีน วุฒิปริญญาโท ๒ อัตรา
วัน/เวลาสอบ

รายละเอียดในการคัดเลือก

คะแนน

๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๑. ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะ
สาหรับตาแหน่ง

๒๐๐

เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น.

๑.๑ ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ
ภาษาจีน ความรู้ทางการสอนภาษาจีน
ความรู้เกี่ยวกับไวยากรณ์ และความรู้
เกี่ยวกับประเทศจีน เช่น ประวัติศาสตร์
วัฒนธรรม สังคมวรรณคดี

๑๐๐

สอบข้อเขียน

เวลา ๐๙.๐๐- ๑๐.๓๐ น.

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

๑๐๐

สอบปฏิบัติ/
สอบสอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์
อาคาร ๑๑๕ ปี
ห้อง รติสุรกานต์ ชั้น ๕
(พื้นที่บพิตรพิมุข
จักรวรรดิ)

๒. ทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง
เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น. โดยพิจารณาจาก
ประวัติ ความสามารถ ประสบการณ์
บุคลิกภาพ ความรู้ ท่วงทีวาจา เชาวน์
ปัญญา ทัศนคติ มนุษย์สัมพันธ์
การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน

๑๐๐

สอบสัมภาษณ์

๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

วิธีประเมิน

สถานที่สอบ

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

-๑๑สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล จานวน ๓ อัตรา วุฒิปริญญาเอก ๑ ปริญญาโท-เอก ๒ สังกัดคณะศิลปศาสตร์
(พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ)
ลาดับที่

เลขประจาตัวสอบ

ชื่อ – สกุล

หมายเหตุ

๑

ศป 101

นายศรชัย

โยลัย

๒

ศป 102

นายมัทวะ

วิเชียรสิงห์

๓

ศป 104

นางสาวรัตฐา

ไทรพงษ์พันธ์

๔

ศป 106

นางสาวรุ่งฤดี

นาอ่อน

๕

ศป 107

นางสาวอัมพร

เสงี่ยมวิบูล

๖

ศป 109

นางสาวมาศวิกา

ไชยภู

๗

ศป 110

นางสาววาสิดา

สาวงศ์ทะ

กาหนดวันเวลา หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือก สถานที่ในการสอบคัดเลือก สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
วุฒิปริญญาเอก จานวน ๑ อัตรา โท-เอก ๒ อัตรา
วัน/เวลาสอบ

รายละเอียดในการคัดเลือก

คะแนน

๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๑. ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะ
สาหรับตาแหน่ง

๒๐๐

เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น.

๑.๑ ทดสอบความรู้ความสามารถ
เฉพาะสาหรับตาแหน่ง เกี่ยวกับ
-หลักการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
-การเขียนแผนการสอนภาษาอังกฤษ
-การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ

๑๐๐

เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ๑.๒ ให้เตรียมหัวข้อและเนื้อหาวิชา

๑๐๐

ในการสอบปฏิบัติ/สอบสอนคนละ
ประมาณ ๑๕ นาที โดยหัวข้อและ
เนื้อหาวิชาที่นามาสอบสามารถเลือกได้
ตามความถนัด ซึ่งเกี่ยวข้องกับ ข้อ ๑.๑
๒. ทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. โดยพิจารณาจาก
ประวัติ ความสามารถ ประสบการณ์
บุคลิกภาพ ความรู้ ท่วงทีวาจา เชาวน์
ปัญญา ทัศนคติ มนุษย์สัมพันธ์
การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน
๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๑๐๐

วิธีประเมิน

สถานที่สอบ

สอบข้อเขียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สอบปฏิบัติ/ ราชมงคลรัตนโกสินทร์
สอบสอน อาคาร ๑๑๕ ปี
ห้อง รติสุรกานต์ ชั้น ๕
(พื้นที่บพิตรพิมุข
จักรวรรดิ)
สอบสัมภาษณ์

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

-๑๒สาขาวิชาศึกษาทั่วไป-สังคม/มนุษย์ จานวน ๑ อัตรา วุฒิปริญญาเอก สังกัดคณะศิลปศาสตร์ (พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล)
วัน/เวลาสอบ
รายละเอียดในการคัดเลือก
คะแนน วิธีประเมิน
สถานที่สอบ
คุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศกาหนด
สาขาวิชาศึกษาทั่วไป-ภาษาไทย จานวน ๑ อัตรา วุฒิปริญญาโท-เอก สังกัดคณะศิลปศาสตร์ (พื้นที่ศาลายา)
ลาดับที่

เลขประจาตัวสอบ

ชื่อ – สกุล

1

ศป 601

นายก้องวิช

อักขระเสนา

2

ศป 602

นางสาวศรสวรรค์

ดบขุนทด

3

ศป 604

นางสาวทัดดาว

รักมาก

4

ศป 605

นางสาวสมปอง

สิมมา

5

ศป 607

นางสาว พรเพ็ญ

เหล็กดีเศษ

6

ศป 608

นางสาวนพวรรณ

งามรุ่งโรจน์

7

ศป 609

นางสาวพิกุล

ภูชมศรี

8

ศป 610

นางสาวประภัสสร

เจียมวงษา

9

ศป 611

นายเปรมวัฒนา

สุวรรณมาศ

10

ศป 612

นายกันตณัฐ

ปริมิตร

11

ศป 614

นางสาวอันธิกา

ธรรมเนียม

12

ศป 615

นางสาวสิรินทรา

ฤทธิเดช

13

ศป 617

นายอนันต์

ลากุล

หมายเหตุ

-๑๓กาหนดวันเวลา หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือก สถานที่ในการสอบคัดเลือก สาขาวิชาศึกษาทั่วไป-ภาษาไทย วุฒิปริญญาโท-เอก
วัน/เวลาสอบ

รายละเอียดในการคัดเลือก

คะแนน

๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๑. ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะ
สาหรับตาแหน่ง

๒๐๐

เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

๑.๑ ทดสอบความรู้ความสามารถ
เฉพาะสาหรับตาแหน่ง เกี่ยวกับ
-ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาไทย ๔ ด้าน
-หลักการใช้ภาษา
-ภาษาและวรรณคดี
-วรรณกรรม-ภาษาบาลี-สันสกฤต
ในภาษาไทย

๑๐๐

๑.๒ ให้เตรียมหัวข้อและเนื้อหาวิชา
ในการสอบปฏิบัติ/สอบสอนคนละ
ประมาณ ๓๐ นาที โดยหัวข้อและ
เนื้อหาวิชาที่นามาสอบสามารถเลือกได้
ตามความถนัด ซึ่งเกี่ยวข้องกับ ข้อ ๑.๑

๑๐๐

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

๑๐๐

เวลา ๑๓.๓๐น. เป็นต้นไป

๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เวลา ๑๓.๓๐ น.

เป็นต้นไป

วิธีประเมิน

สถานที่สอบ

สอบข้อเขียน

สอบปฏิบัติ/
สอบสอน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์
อาคารเฉลิมพระเกียรติ
ห้อง ๖๕๐๖ ชั้น ๖
(พื้นทีศ่ าลายา)

สอบสัมภาษณ์

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

-๑๔สาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหาร จานวน ๑ อัตรา วุฒิปริญญาโท-เอก สังกัดคณะอุตสาหกรรมการโรงแรม
และการท่องเที่ยว (ปฏิบัติงานพื้นที่ศาลายา)
ลาดับที่

เลขประจาตัวสอบ

ชื่อ – สกุล

หมายเหตุ

1

วท 101

นายเพชรพงศ์

สุทธิพงศ์

๒

วท 103

นายไตรภพ

พาหอม

๓

วท 104

นางสาวเพ็ญศิริ

แก้วทอง

4

วท 105

นางสาวกีรดา

แก้วจุมพล

5

วท 106

นายนิรันดร

จันทร์ลาด

6

วท 109

นายรชา

สายประสงค์สิน

7

วท 110

นางสาวนฤมล

จอมมาก

8

วท 112

นางสาวเจนจิรา

ภูโสภา

กาหนดวันเวลา หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือก สถานที่ในการสอบคัดเลือก สาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหาร
วุฒปริญญาโท-เอก จานวน ๑ อัตรา
วัน/เวลาสอบ

รายละเอียดในการคัดเลือก

คะแนน

๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๑. ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะ
สาหรับตาแหน่ง

๒๐๐

เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

๑.๑ ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ
-การแปรรูปและการถนอมอาหาร
-ฟิสิกส์อาหาร
-เทคโนโลยีการให้ความร้อนด้วยคลื่น
ไมโครเวฟ

๑๐๐

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

๑๐๐

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

๑๐๐

เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐น.

๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เวลา ๑๕.๐๐ น.
เป็นต้นไป

วิธีประเมิน

สถานที่สอบ

สอบข้อเขียน

สอบปฏิบัติ/
สอบสอน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์
อาคารบริหารธุรกิจ
ห้อง ๘๖๐๓ ชั้น ๕
(พื้นที่ศาลายา)

สอบสัมภาษณ์

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

-๑๔สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า จานวน ๒ อัตรา วุฒิปริญญาเอก ๑ ปริญญาโท-เอก ๑ สังกัดคณะอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี (ปฏิบัติงานพื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล)
ลาดับที่

เลขประจาตัวสอบ

ชื่อ – สกุล

1

อท 103

นายชยเดช

2

อท 104

นางสาวศริรัญยา พรหมศร

หมายเหตุ

รุ่งศิรธนะ

กาหนดวันเวลา หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือก สถานที่ในการสอบคัดเลือก สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า วุฒิปริญญาเอก
จานวน ๑ อัตรา วุฒิปริญญาโท-เอก จานวน ๑ อัตรา
วัน/เวลาสอบ

รายละเอียดในการคัดเลือก

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ๑. ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะ

คะแนน

วิธีประเมิน

สถานที่สอบ

๒๐๐

สาหรับตาแหน่ง
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

๑.๑ ทดสอบความรู้ความสามารถ
เฉพาะสาหรับตาแหน่ง เกี่ยวกับ
วิศวกรรมไฟฟ้าและระบบควบคุม
อัตโนมัติ, แนวทางในการทางานวิจัย

๑๐๐

สอบข้อเขียน

เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น.

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

๑๐๐

๑๑ พฤษภาคม๒๕๖๑ ๒. ทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง
โดยพิจารณาจาก
เวลา ๑๔.๐๐ น.
ประวัติ ความสามารถ ประสบการณ์
เป็นต้นไป
บุคลิกภาพ ความรู้ ท่วงทีวาจา เชาวน์
ปัญญา ทัศนคติ มนุษย์สัมพันธ์
การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน

๑๐๐

สอบปฏิบัติ/ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สอบสอน ราชมงคลรัตนโกสินทร์
อาคาร IDTห้อง ๔๐๘
ชั้น ๔
(พื้นที่วิทยาเขตวังไกล
กังวล)
สอบสัมภาษณ์

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

-๑๕สาขาวิชาเครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี จานวน ๑ อัตรา วุฒิปริญญาโท-เอก ๑ สังกัดวิทยาลัยเพาะช่าง
(พื้นที่เพาะช่าง)
ลาดับที่

เลขประจาตัวสอบ

ชื่อ – สกุล

หมายเหตุ

คุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศกาหนด
สาขาวิชาจิตรกรรม จานวน ๑ อัตรา วุฒิปริญญาโท-เอก ๑ สังกัดวิทยาลัยเพาะช่าง (พื้นที่เพาะช่าง)
ลาดับที่

เลขประจาตัวสอบ

ชื่อ – สกุล

1

วพช 201

นายรัฏฐ์พล

มหาปราบ

2

วพช 202

นางสาวรตา

อักษรทอง

3

วพช 203

นายกิติคุณ

หมั่นกิจ

4

วพช 204

นายสราวุธ

ใจเพียร

5

วพช 207

นางสาวเบญญาภา

ศิริวุฒกิ าร

6

วพช 208

นางสาววราภรณ์

ตรีรัตนคุปต์

7

วพช 209

นายนที

มณฑลวิทย์

8

วพช 212

นางสาวพรรณธิชา

เพชรรักษ์

9

วพช 213

นางสาวศิลศรินทร์ วงศ์เทพเตียน

10

วพช 215

นางสาววรรณนิสา ถามะนาศาสตร์

หมายเหตุ

-๑๕กาหนดวันเวลา หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือก สถานที่ในการสอบคัดเลือก สาขาวิชาจิตรกรรม วุฒปริญญาโท-เอก
วัน/เวลาสอบ

รายละเอียดในการคัดเลือก

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ๑. ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะ

คะแนน

วิธีประเมิน

สถานที่สอบ

สอบข้อเขียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์
อาคาร ๑ ห้องประชุม
ใหญ่

๒๐๐

สาหรับตาแหน่ง
๑.๑ ทดสอบความรู้ความสามารถ
เฉพาะสาหรับตาแหน่ง เกี่ยวกับเขียน
แผนการสอน เช่น ประวัติจิตรกรรม หรือ
ที่เกี่ยวกับทฤษฎีศิลป์ ประวัติศาสตร์ศิลป์
สุนทรียศาสตร์ เขียนลงบนกระดาษ
ที่จัดให้

๑๐๐

๑.๒ ให้เตรียมหัวข้อและเนื้อหาวิชา
ในการสอบปฏิบัติ การเขียนภาพสีน้ามัน
จากหุ่นคนจริงขนาด ๕๐x๗๐เซนติเมตร
ลงบนเฟรมผ้าใบ ให้ผู้เข้าสอบเตรียมวัสดุ
และอุปกรณ์มาให้พร้อม และสอบสอน
วิชาเกี่ยวกับจิตรกรรม/สุนทรียศาสตร์/
ทฤษฎีศิลป์/ประวัติศาสตร์ศิลป์ คนละ
ประมาณ ๑๕ นาที โดยหัวข้อและ
เนื้อหาวิชาที่นามาสอบสามารถเลือกได้
ตามความถนัด ซึ่งเกี่ยวข้องกับ ข้อ ๑.๑

๑๐๐

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ๒. ทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง

๑๐๐

เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น.

เวลา ๑๒.๐๐-๑๕.๐๐น.

เวลา ๑๕.๐๐ น.
เป็นต้นไป

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

(พื้นที่วิทยาลัยเพาะช่าง)

สอบปฏิบัติ/
สอบสอน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์
อาคาร ๒ ชั้น ๕

สอบสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์
อาคาร ๑ ห้องประชุม
ใหญ่

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

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ศิวะพร หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑-๖๒๓-๘๔๙๙ สนามสอบสานักงานวิทยาเขต
วังไกลกังกลเขต ๔

แผนที่พื้นที่ศาลายา

แผนที่สานักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ

แผนที่วิทยาลัยเพาะช่าง

