ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
กาหนดวัน เวลา สถานทีใ่ นการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ตามที่ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จานวน ๑ อัตรา ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา คุณวุฒิ
ปริญญาตรี ปฏิบัติงานที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ภายในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ นั้น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
ความรู้ค วามสามารถ ทัก ษะ และสมรรถนะ ครั้ง ที่ ๑ โดยสอบวันที่ ๑๒ มิถุน ายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ ๑๑.๐๐ น. ณ อาคารคณะบริ ห ารธุ ร กิ จ ชั้ น ๖ ห้ อง ๘๖๐๑ ดั งมีร ายละเอี ยดแนบท้ า ยประกาศนี้ และให้
ผู้เข้าสอบแข่งขันปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรงหรือ
กางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น
และประพฤติตน เป็นสุภาพชน
๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ
๓. ต้องนาบัตรประจาตัวผู้สมัคร และบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการ
ออกให้ไ ปในวัน ประเมิน ความรู้ค วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัต รหนึ่ง
กรรมการหรือเจ้ า หน้า ที่ค วบคุมการประเมิ น ความรู้ค วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ อาจพิ จารณา
ไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะก็ได้
๔. การเข้ ารั บ การประเมิ น ความรู้ค วามสามารถ ทั ก ษะ และสมรรถนะ โดยวิธีส อบข้ อเขีย น
ต้องปฏิบัติดังนี้
๔.๑ ห้ามนาเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ
๔.๒ ควรไปถึงสถานที่ประเมินก่อนเริ่มเวลาประเมินไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้
ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมการประเมินแล้ว
๔.๓ ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคาสั่งและคาแนะนาของกรรมการหรือ เจ้าหน้าที่ควบคุมการ
ประเมินโดยเคร่งครัด
๔.๔ ต้องเข้าประเมินกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดาเนินการประเมินกาหนดให้เท่านั้น
๔.๕ ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กาหนดเริ่มสอบในตารางการประเมินไปแล้ว
๓๐ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ
๔.๖ ผู้มาสอบจะต้องเข้ารับการประเมินตามตาแหน่งที่สมัครและตามวัน เวลา สถานที่
กาหนดในตารางประเมิน ผู้ที่เข้ารับการประเมินผิดตาแหน่งจะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินใน
ตาแหน่งที่สมัครอีก
๔.๗ ผู้เข้ารับ......

-๒–
๔.๗ ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องนั่งประเมินตามที่นั่งและห้องประเมินที่กาหนดให้ ผู้ใดนั่งผิดที่
ในการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะจะไม่ได้รับคะแนนสาหรับความรู้ ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะนั้น
๔.๘ เขียนชื่อ - สกุล และเลขประจาตัวผู้สมัครเฉพาะในที่ที่กาหนดให้เท่านั้น
๔.๙ เมื่ออยู่ในห้องประเมินขณะประเมินต้องไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้ารับการประเมินอื่นหรือ
บุคคลภายนอกและไม่ออกจากห้องประเมินเว้นแต่จะได้รับอนุญาต และอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินฯ
๔.๑๐ ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งคาตอบนั้นแล้ว ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินก่อน จึงจะออกจากห้องประเมินได้
๔.๑๑ แบบทดสอบกระดาษคาตอบที่ใช้ในการประเมินจะนาออกจากห้องประเมิน ไม่ได้
เว้นแต่คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินอนุญาตเท่านั้น
๔.๑๒ เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินให้หยุดทาตอบ
จะต้องหยุดทันทีแต่จะออกจากห้องประเมินได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินได้อนุญาตแล้ว
๔.๑๓ เมื่อสอบเสร็จแล้วต้องไปจากสถานที่ประเมินโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้ารับ
การประเมินและต้องไม่กระทาการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังประเมินอยู่
๕. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริต
จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และคณะกรรมการดาเนิน
การสรรหาและเลือกสรรอาจจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้
๖. ผู้ใดไม่มาภายในกาหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ เข้ารับ
การประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งนี้
๗. ห้ามนาเอกสารใด ๆ เข้าห้องสอบ
การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยจะประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ครั้งที่ ๒ (สอบปฏิบัติ/สอบสัมภาษณ์) ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ดังมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ และ
สามารถติ ดต่ อสอบถามได้ ที่ กองบริ ห ารงานบุ คคล ส านั กงานอธิ การบดี มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคล
รัตนโกสินทร์ หรือติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐ ๒๔๔๑ ๖๐๓๖,๐ ๒๔๔๑ ๖๐๓๕ และทางเว็บไซต์
www.rmutr.ac.th และ http://hr.rmutr.ac.th
ประกาศ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นางสาวศรินรัตน์ อัครยิ่งศุภรัฐ)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มธุรส / ร่าง พิมพ์ ตรวจ

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติงานทีค่ ณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
ลาดับที่

เลขประจาตัวสอบ

ชื่อ - สกุล

๑

สถ๐๐๑

นางสาวอรวี

มีศิริ

๒

สถ๐๐๒

นางพรประภา

พฤกษาชีวะ

๓

สถ๐๐๓

นางสาววรรณลิสา

มาฆะสวัสดิ์

๔

สถ๐๐๔

นางสาวสุธิมา

โพธิ์ศรี

๕

สถ๐๐๕

นางสาวปภาวรินทร์

หนูโต

๖

สถ๐๐๖

นางสาวสุนทรี

พวงศรีแก้ว

๗

สถ๐๐๗

นางสาวรินทร์ปภัส

วรสุริพัฒยน์

๘

สถ๐๐๘

นายฐิติวัฒน์

สัญชัยชาติ

๙

สถ๐๐๙

นางสาวปุณวี

สีหาวัฒน์

๑๐

สถ๐๑๐

นางสาวจิราภรณ์

เรืองรัตนภูมิ

๑๑

สถ๐๑๑

นางสาวนาติยา

ทิพย์ไสยาสน์

๑๒

สถ๐๑๒

นางสาวสุภาภรณ์

โรจน์สว่าง

๑๓

สถ๐๑๓

นางสาวฐิตาภา

แก้วละเอียด

๑๔

สถ๐๑๔

นางสาวรุ่งอรุณ

จงแสง

๑๕

สถ๐๑๕

นางสาวดวงรัตน์

ชิ้นฮะง้อ

๑๖

สถ๐๑๖

นางสาวจิราพร

พัฒนิบูลย์

๑๗

สถ๐๑๗

นางสาวฐิติมา

นาแหยม

๑๘

สถ๐๑๘

นางสาวญาดา

พิมพา

๑๙

สถ๐๑๙

นางสาวศุภวรรณ

กุศลธรรมรัตน์

๒๐

สถ๐๒๐

นางนภัทร

รัตติกรพรสกุล

๒๑

สถ๐๒๑

นางสาวดลฤดี

ปาสา

๒๒

สถ๐๒๒

นายเศรษฐา

คัมภิรานนท์

๒๓

สถ๐๒๓

นางสาวสายใจ

เขียวอิ่ม

๒๔

สถ๐๒๔

นางสาวสุภกฤตา

แจ่มนิยม

๒๕

สถ๐๒๕

นางสาวสุภาพร

มาพิบูลย์ธัญชาติ

หมายเหตุ

ลำดับที่

เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ - สกุล

๒๖

สถ๐26

นางจิราพร

บุญมีพิพิธ

๒๗

สถ๐๒7

นางสาวผุสดี

บุญมีรอด

28

สถ๐28

นางลัดดา

ปัตตายะโส

29

สถ๐29

นางสาวอังคณา

เนตรจินดา

30

สถ๐30

นางสาวขวัญทราย

เหลืองอร่าม

31

สถ๐31

นายสรณ์

เทียนเครือ

32

สถ๐32

นายอภิชาติ

รุ่งเรืองศรี

33

สถ๐33

นางสาวพรพิมล

สวัสดิ์พานิช

34

สถ๐34

นางเสาวรส

กาญจนวรงค์

35

สถ๐35

นางสาวสุภาภรณ์

เกตุเอม

36

สถ๐36

นางศตพร

ฐิติสุจริตกุล

37

สถ๐37

นางสาววรรณิดา

ไพราม

38

สถ๐38

นายปัณณทัต

มีทอง

39

สถ๐39

นายอรรถพล

ตุ้มแก้ว

40

สถ๐40

นางสาวคณิชา

พุทถาวร

41

สถ๐41

นางสาวพลอยชมภู

ลาภเสริมส่ง

42

สถ๐42

นายวรุต

คาใจคง

43

สถ๐43

นายวณิชวัฒน์

ตันติสังวรากูร

44

สถ๐44

นางสาวเสาวนีย์

ไหลสุพรรณวงค์

45

สถ๐45

นางสาวภปวร

ธีระตระกูล

46

สถ๐46

นางสาวพัชร์อริญ

ริระเริงจรัสแสง

47

สถ๐47

นางสาวพัชรียา

ทองนุช

48

สถ๐48

นายนรพล

รพีอาภากุล

49

สถ๐49

นางสาวหฤทัย

จตุรวัฒนา

50

สถ๐50

ว่าที่ ร.ต.สุรัตน์

แช่มค้า

51

สถ๐51

นางสาวสุดาพร

จันทรักษา

52

สถ๐52

นางสาวจิราวดี

สิงห์อุปถัมภ์

53

สถ๐53

นางสาวณัฐกมล

เสาวคนธ์

54

สถ๐54

นางสาวสุรีย์พร

พูนขุนทด

หมำยเหตุ

ลำดับที่

เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ - สกุล

55

สถ๐55

นางสาวสุชาดา

ศรีจงใจ

56

สถ๐56

นายกิตติพงษ์

โพธิศรี

57

สถ๐57

นางปรารถนา

กันดา

58

สถ๐58

นายถิรเจต

โตรอด

59

สถ๐59

นางสาวจิตติมา

โพธิ์จินดา

60

สถ๐60

นางสาวทิวาพร

รุ่งเรืองศรี

61

สถ๐61

นางสาวยุพา

เชี่ยวชาญ

หมำยเหตุ

กาหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (๑๐๐ คะแนน)
วัน/เวลาสอบ

สมรรถนะ

วิธีประเมิน

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๑. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีสอบ
๒๕๖๑
๑.๑ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายพนักงานราชการ
ข้อเขียน
เวลา ๐๙.๐๐ (๑) ระเบี ย บส านั กนายกรัฐ มนตรี ว่าด้ว ยพนั กงานราชการ ข้อ ๑.๑–๑.๔
๑๑.๐๐ น.
พ.ศ. ๒๕๔๗
๕๐ คะแนน
(๒) ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง
ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๓) ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง
สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔
(๔) ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔
(๕) ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง
แนวทางการดาเนินการทางวินัยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๙
๑.๒ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.
๒๕๒๖ และ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
๑.๓ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘
๑.๔ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๗ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
๑.๕ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานบริการวิชาการ
ข้อ ๑.๕–๑.๖
๑.๖ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานวิจัย
๕๐ คะแนน

สถานที่
ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์
อาคารคณะบริหารธุรกิจ
ห้อง ๘๖๐๑ ชั้น ๖
(พื้นที่ศาลายา)

วัน/เวลาสอบ

การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (๑๐๐ คะแนน)
สมรรถนะ
วิธีประเมิน

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
๒๕๖๑
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
เวลา ๐๙.๐๐ (๑) การร่างหนังสือราชการ โต้ตอบหนังสือราชการ
๑๐.๐๐ น.
(๒) การจัดทาข้อมูลประกอบการประชุม

สถานที่

โดยวิธีสอบ ณ มหาวิทยาลัย
ปฏิบัติ
เทคโนโลยีราชมงคล
๕๐ คะแนน รัตนโกสินทร์
อาคารสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ห้อง IT Service Center
ชั้น ๒
(พื้นที่ศาลายา)

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
๒๕๖๑ เวลา
สอบสัมภาษณ์
๑๓.๓๐ น.
พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติ
เป็นต้นไป
การทางาน พฤติกรรม ที่ปรากฏทางอื่น ที่เป็นประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ
ทัศนคติ ปฏิภาณไหวพริบ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ท่วงที
วาจา เป็นต้น

โดยวิธีสอบ ณ มหาวิทยาลัย
สัมภาษณ์ เทคโนโลยีราชมงคล
๕๐ คะแนน รัตนโกสินทร์
อาคารสิรินธร
ห้อง A๒๐๗ ชั้น ๒
(พื้นที่ศาลายา)

