ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก
เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒
ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เรื่อ ง รับ สมัค รสอบคัด เลือ กบุค คลเพื่อ จัด จ้า งเป็น พนัก งานมหาวิท ยาลัย ตาแหน่ง อาจารย์ วุฒิป ริญ ญาโท
และปริญ ญาเอก จานวน ๓ อัตรา โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๕ - ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ และขยายวันรับสมัครตั้งแต่
วันที่ ๑๕-๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิท ธิ์เข้ารับ
การคัดเลือกในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ นั้น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิท ธิ์เข้ารับการคัดเลือกและ
กาหนดวันเวลา สถานที่คัดเลือก (สอบวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒) ดังมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ และให้
ผู้เข้ารับการคัดเลือกปฏิบัติตามประกาศ 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 ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ ณ กองบริห ารงานบุคคล สานักงานอธิการบดี มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ สอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์ หมายเลข ๐ ๒๔๔๑ ๖๐๓๖, ๐ ๒๔๔๑ ๖๐๐๐ ต่อ ๒๑๕๕
หรือที่เว็บไซต์ http://hr.rmutr.ac.th, www.rmutr.ac.th,
ประกาศ ณ วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(อาจารย์นลินี แสงอรัญ)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ (ปฎิบัติงานพื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล)
วุฒิปริญญาเอกจานวน ๑ อัตรา
ลาดับที่
๑
๒

เลขประจาตัวสอบ
บธ ๐๐๑
บธ ๐๐๒

นายนิตที
นายศรันย์

ชื่อ – สกุล
วณิชวรพงศ์
นาคถนอม

หมายเหตุ

กาหนดวันเวลา หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือก สถานที่ในการสอบคัดเลือก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ ปริญญาเอก ๑ อัตรา
วัน/เวลาสอบ
๑๓ กันยายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

รายละเอียดในการคัดเลือก

คะแนน

๑. ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะ
สาหรับตาแหน่ง

๒๐๐

๑.๑ ทดสอบความรู้ความสามารถ

๑๐๐

วิธีประเมิน

สถานที่สอบ

สอบข้อเขียน

เฉพาะสาหรับตาแหน่ง เกี่ยวกับ
ภาคทฤษฎี
- วิเคราะห์และออกแบบระบบ
- การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
- บริหารจัดการระบบเครือข่าย
- โครงสร้างข้อมูล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์
อาคารเฉลิมพระเกียรติ์
๘๔ พรรษา ห้อง BA๓๑๐
ชัน้ ๓ (พื้นที่วทิ ยาเขต
วังไกลกังวล)

เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น.

๑.๒ การเขียนโปรแกรมบนเว็บ (Web
Application) และให้เตรียมหัวข้อและ
เนื้อหาวิชาในการสอบปฏิบัติ/สอบสอน
คนละประมาณ ๑๕ นาที โดยหัวข้อและ
เนื้อหาวิชาที่นามาสอบสามารถเลือกได้
ตามความถนัด ซึง่ เกี่ยวข้องกับข้อ ๑.๑

๑๐๐

สอบปฏิบัต/ิ
สอบสอน

๑๓ กันยายน ๒๕๖๒
เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐น.

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

๑๐๐

สอบสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์
อาคารเฉลิมพระเกียรติ์
๘๔ พรรษา ห้องประชุม
แก้วมุกดา

หมายเหตุ : ให้ผู้เข้าสอบเตรียมแฟ้มผลงาน/ใบรับรองการผ่านงาน/เกียรติบัตร (ถ้ามี) เพื่อประกอบการพิจารณา

-๒สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ สังกัดวิทยาลัยเพาะช่าง วุฒิปริญญาโท จานวน ๑ อัตรา
ลาดับที่
๑

เลขประจาตัวสอบ
วพช ๐๐๒

๒
๓
๔
๕
๖
๗

วพช ๐๐๓
วพช ๐๐๕
วพช ๐๐๖
วพช ๐๐๗
วพช ๐๐๘
วพช ๐๐๙

ชื่อ – สกุล
นายพสุจิตติ์
นายเอกรง
นายเตชนิธิ
นายอาเนช
นางสาววรินธร
นายจิระศักดิ์
นางสาวจันทราภา

หมายเหตุ

จันทร์แจ้ง
คุ้มพร้อมบุญ
สังขะทรัพย์
มานะกุล
แจ้งโรจน์
ถนัดค้า
รุจินาม

กาหนดวันเวลา หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือก สถานที่ในการสอบคัดเลือก สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ วุฒิปริญญาโท-เอก
วัน/เวลาสอบ

รายละเอียดในการคัดเลือก

คะแนน

๑๓ กันยายน ๒๕๖๒

๑. ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะ
สาหรับตาแหน่ง

๒๐๐

เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

๑.๑ ทดสอบความรู้ความสามารถ
เฉพาะสาหรับตาแหน่ง เกี่ยวกับ
การสร้างสื่อความเคลื่อนไหวตามหัวข้อ
ที่กาหนด
-หมายเหตุ ให้ผ้เู ข้าสอบเตรียม
Notebook และโปรแกรมที่ผู้สมัคร
ถนัดมาด้วย

๑๐๐

เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐น.

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

๑๐๐

๑๓ กันยายน ๒๕๖๒
เวลา ๑๕.๐๐ น.
เป็นต้นไป

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

๑๐๐

วิธีประเมิน

สถานที่สอบ

สอบข้อเขียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์
อาคาร ๑ ห้องประชุม ๑
ชั้น ๑
สอบปฏิบัติ/ (พื้นที่วิทยาลัยเพาะช่าง)
สอบสอน

สอบสัมภาษณ์

หมายเหตุ : ๑.ให้ผเู้ ข้าสอบเตรียม Notebook และโปรแกรมที่ถนัดมาด้วย
๒.ให้เตรียมแฟ้มผลงาน/ใบรับรองการผ่านงาน/เกียรติบัตร (ถ้ามี) เพื่อประกอบการพิจารณา

-๓สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ วุฒิปริญญาโท
จานวน ๑ อัตรา
ลาดับที่
๑
๒

เลขประจาตัวสอบ
สถ ๐๐๑
สถ ๐๐๒

๓
๔
๕
๖
๗

สถ ๐๐๓
สถ ๐๐๔
สถ ๐๐๕
สถ ๐๐๖
สถ ๐๐๗

ชื่อ – สกุล

หมายเหตุ

นางสาวณัชชา
นายมนตรี

ศรีวิจิตร
รุ่งเรือง

นางสาวดาริกา
นางสาวบงกชพร
นางสาวชฎาพร

พันธ์เพ็ง
สุวรรณรัตน์
ศรีรินทร์

นายสุริยะ
นางสาวณัชชา

ฉายะเจริญ
เอกนาวา

กาหนดวันเวลา หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือก สถานที่ในการสอบคัดเลือก สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วุฒิปริญญาโท จานวน ๑ อัตรา
วัน/เวลาสอบ

รายละเอียดในการคัดเลือก

คะแนน

วิธีประเมิน

๑๓ กันยายน ๒๕๖๒

๑. ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะ
สาหรับตาแหน่ง

๒๐๐

เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

๑.๑ ทดสอบความรู้ความสามารถ
เฉพาะสาหรับตาแหน่ง เกี่ยวกับ
การนาเสนอแนวคิด พร้อมแบบร่าง
ในการออกแบบผลิตภัณฑ์

๑๐๐

เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐น.

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

๑๐๐

สอบปฏิบัติ/
สอบสอน

๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ ๒. ทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง
เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐น. โดยพิจารณาจาก

๑๐๐

สอบสัมภาษณ์

สถานที่สอบ

สอบข้อเขียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์
อาคารสิรินธร คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และ
การออกแบบ ห้องประชุม
รับรอง ชั้น ๓
(พื้นที่ศาลายา)

ประวัติ ความสามารถ ประสบการณ์
บุคลิกภาพ ความรู้ ท่วงทีวาจา เชาวน์
ปัญญา ทัศนคติ มนุษย์สัมพันธ์
การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน
หมายเหตุ : ให้ผู้เข้าสอบเตรียมแฟ้มผลงาน/ใบรับรองการผ่านงาน/เกียรติบัตร (ถ้ามี) เพื่อประกอบการ
พิจารณา

