ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
และกาหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบ
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒
ตามที่ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ฉบับลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง
รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ จานวน ๔ อัตรา
ซึ่งการรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิท ธิ์เข้าสอบแข่งขัน ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ นั้น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันภาคความรู้
ความสามารถเฉพาะส าหรับตาแหน่ ง และภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง พร้อมกาหนดวัน เวลา สถานที่ ในการ
สอบแข่งขัน ดังมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ และให้ผู้เข้าสอบแข่งขันปฏิบัติตามประกาศ ดังนี้
๑. แต่งกายให้เรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง หรือกางเกง
ที่เป็นชุดสู ท สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น
และประพฤติตนเป็นสุภาพชน
๒. เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบ และห้องสอบ
๓. ผู้เข้าสอบแข่งขันจะต้องนาบัตรประจาตัวผู้สมัคร และบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรอื่นทีท่ าง
ราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่าย และเลขประจาตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน มาในวันสอบ หากบัตรประจาตัวสอบชารุด
หรือสูญหายต้องแจ้งต่อประธานดาเนินการสอบแข่งขันเพื่อออกบัตรแทน โดยแนบบัตรประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการ
ออกให้เพื่อประกอบการพิจารณา
๔. ผู้เข้าสอบควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้
ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมห้องสอบแล้ว
๕. ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กาหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้ว ๓๐ นาที จะไม่ได้รับ
อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
๖. ให้ผู้เข้าสอบเขียนชื่อ - นามสกุล เลขที่ประจาตัวสอบให้ถูกต้องชั ดเจน และรายละเอียดต่าง ๆ
ในช่องว่างที่กาหนดให้
๗. ผู้เข้าสอบแข่งขันต้องเตรียมเครื่องเขียน หรือวัสดุอุปกรณ์ในการทาข้อสอบไปเอง นอกนั้นจะต้อง
ใช้กระดาษและวัสดุอุปกรณ์ที่มหาวิทยาลัยจัดไว้ให้เท่านั้น
๘. ห้าม นาตารา หนังสือ บันทึกข้อความ หรือเอกสารและวัสดุอุปกรณ์อื่นใด เช่น เครื่องคานวณ
อุปกรณ์ที่คานวณได้ เครื่องบันทึกภาพ และอุปกรณ์ในการสื่อสารทุกชนิด เข้าไปในห้องสอบ ผู้ใดฝ่าฝืนให้ถือว่า
เจตนาทุจริต เว้นแต่วัสดุอุปกรณ์ ซึ่งกาหนดให้จัดหาไปเองตามตารางสอบ โดยกรรมการออกข้อสอบประจา
ตาแหน่งนั้น ๆ ได้กาหนดให้นาเข้าห้องสอบได้ และได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบแล้ว
๙. ห้าม …

-๒–
๙. ห้ามผู้ เข้าสอบคัดลอกข้อสอบ หรือนาแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ และเอกสารที่เกี่ยวกับ
การสอบทุกชนิดออกนอกห้องสอบโดยเด็ดขาด
๑๐. ภายในเวลา ๔๕ นาที นับตั้งแต่เวลาที่กาหนดเริ่มสอบ ตามเวลาในตารางสอบ ห้ามผู้สอบ
แข่งขันออกนอกห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการกากับห้องสอบ และหากพบว่า
ผู้ใดมีสิ่งที่ห้ามนาเข้าห้องสอบในระหว่างดาเนินการสอบ จะให้ผู้นั้นยุติการทาข้อสอบทันที และจะออกจากห้องสอบได้
หลังจากเริ่มสอบตามกาหนดเวลาในตารางสอบไปแล้ว ๔๕ นาที
๑๑. ผู้ใดไม่มาภายในกาหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์
๑๒. ต้องปฏิบัติตามคาแนะนาของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมห้องสอบโดยเคร่งครัด
๑๓. หากผู้เข้าสอบแข่งขันมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติ หน้าที่ที่เห็นว่าไม่เป็นธรรมแก่ตนให้รีบแจ้ง
ต่อกรรมการกากับห้องสอบ หรือประธานสนามสอบในทันที เพื่อจะได้พิจารณาดาเนินการแก้ไขในทางที่เหมาะสม
การแจ้งหรือร้องเรียนภายหลังจากที่เกิดเหตุนานเกินควร อาจจะไม่ได้รับการพิจารณา
๑๔. ผู้เข้าสอบแข่งขันผู้ใดทุจริตในการสอบไม่ว่าวิชาใด จะไม่ได้รับการพิจารณาผลการสอบในทุกวิชา
๑๕. ห้ามสูบบุหรี่ในห้องสอบ
๑๖. เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่โดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่เข้าสอบ และต้องไม่กระทา
การใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่
การประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันและรายชื่อ
ผู้ ได้ รั บการจ้ างเป็ นพนั กงานมหาวิ ทยาลั ย ภายในวั นที่ ๒๐ กั นยายน ๒๕๖๒ ณ กองบริหารงานบุ คคล ส านั กงาน
อธิการบดี และทางเว็บ ไซต์ http://hr.rmutr.ac.th และ www.rmutr.ac.th หรือติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข ๐ ๒๔๔๑ ๖๐๓๖ และ ๐ ๒๔๔๑ ๖๐๐๐ ต่อ ๒๑๕๕ , ๒๑๕๓
ประกาศ ณ วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(อาจารย์นลินี แสงอรัญ)
รองอธิการบดี รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

มธุรส/ ร่าง, พิมพ์,ตรวจ

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒
ตาแหน่ง วิศวกรโยธา คุณวุฒิปริญญาตรี ปฏิบัติงานที่ สานักงานออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม
(พื้นทีศ่ าลายา)
ลาดับที่ เลขประจาตัวสอบ

ชื่อ – สกุล

๑

สอส๐๐๑

นางสาวณัฐพร คันทะประดิษฐ์

๒

สอส002

นางสาวชนิภรณ์ พ่วงปาน

วันเวลา และสถานที่
ในการสอบแข่งขัน
ตาแหน่งวิศวกรโยธา
สอบวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์
(ศาลายา)
ห้อง A๕๐๘ ชั้น ๕
อาคารสิรินธร

หมายเหตุ

วิธีการสอบแข่งขัน/คะแนน
๑. ทดสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังนี้
๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป (๕๐ คะแนน)
(๑) ความถนัดทางเชาว์ปัญญา การคิดวิเคราะห์และเหตุผล
(๒) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๓) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง การกาหนดวันทางาน หลักเกณฑ์การลา และการ
จ่ายค่าจ้างระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐
(๔) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการลาออกของ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐
(๕) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินทดลองปฏิบัติงาน
และการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
(๖) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๗) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.๒๕๔๘
(๘) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
๑.๒ ความรู้เกี่ยวกับตาแหน่ง (๑๕๐ คะแนน)
(๑) การคานวณโครงสร้าง การประมาณราคา เทคนิคก่อสร้าง
(๒) การตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง ความแข็งแรงของวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาคาร
(3) กฎหมายควบคุมอาคาร
หมายเหตุ ให้ผู้เข้าสอบตาแหน่งวิศวกรโยธาเตรียมเครื่องคานวณมาในวันสอบด้วย

วันเวลา และสถานที่
ในการสอบแข่งขัน
ตาแหน่งวิศวกรโยธา
สอบวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒
เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์
(ศาลายา)
ห้องอาหารอาจารย์ข้างห้องคชาธาร

วิธีการสอบแข่งขัน/คะแนน
๒. ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบโดยวิธีการสัมภาษณ์ ซึ่งพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา
ประวัติการทางาน พฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่
ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ ทัศนคติ ปฏิภาณไหวพริบความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ท่วงทีวาจา เป็นต้น

ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คุณวุฒิปริญญาตรี ปฏิบัติงานที่ กองนโยบายและแผน พื้นที่ศาลายา
ลาดับที่

เลขประจาตัวสอบ

ชื่อ – สกุล

๑

กนผ001

นางสาวกิตติยา พุ่มพวง

๒

กนผ002

นายสุทธิ มุ่นพลาย

๓

กนผ003

นางสาววิชชุทัศน์ ลือวณิชย์พันธ์

๔

กนผ004

นางสาวปิยะนุช คณานับ

๕

กนผ005

นางสาวรภัสสรณ์ ใจหาญ

๖

กนผ006

นางสาวปทุม สวัสดี

๗

กนผ007

นางสาวมนัสภร คาทะเนตร

๘

กนผ008

นายศศิ ครองสติ

๙

กนผ009

นางลินดา จั่นเพ็ชร์

๑๐

กนผ010

นายบัณฑูร มาประเสริฐ

๑๑

กนผ011

นายณัฐวัฒน์ เจริญสุข

๑๒

กนผ012

นางสาวเจนจิรา ชูชัยมงคล

๑๓

กนผ013

นายธนากร งามสกุล

๑๔

กนผ014

นายพลวัฒน์ รังสุวรรณ์

๑๕

กนผ015

นายสุริยา อินทจันท

๑๖

กนผ016

นายธนาคม สร้อยสิงห์

๑๗

กนผ017

นายธนกฤต เกษมสวัสดิ์

๑๘

กนผ018

นางสาวชุลีพร ปฐมชัยคุปต์

๑๙

กนผ๐๑๙

นางสาวสุกัลยา ศรเพชร

หมายเหตุ

วันเวลา และสถานที่
ในการสอบแข่งขัน
ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน
สอบวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์
(ศาลายา)
ห้อง A๕๐๘ ชั้น ๕
อาคารสิรินธร

วิธีการสอบแข่งขัน/คะแนน
๑. ทดสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังนี้
๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป (๕๐ คะแนน)
(๑) ความถนัดทางเชาว์ปัญญา การคิดวิเคราะห์และเหตุผล
(๒) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
สาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๓) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง การกาหนดวันทางาน หลักเกณฑ์การลา และ
การจ่ายค่าจ้างระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐
(๔) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการ
ลาออกของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐
(๕) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมิน
ทดลองปฏิบัติงาน และการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๑๘
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
(๖) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๗) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.๒๕๔๘
(๘) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
๑.๒ ความรู้เกี่ยวกับตาแหน่ง (๑๕๐ คะแนน)
(๑) ความรู้เกี่ยวกับการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
(๒) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบงบประมาณรายจ่ายประจาปีฉบับปรับปรุง
(๓) ความรู้เกี่ยวกับการจัดทาการวิเคราะห์ข้อมูลของงบประมาณรายจ่ายประจาปี
หมายเหตุ ให้ผู้เข้าสอบตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเตรียมไม้บรรทัดและ
เครื่องคานวณมาในวันสอบด้วย

สอบวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒

๒. ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

ทดสอบโดยวิธีการสัมภาษณ์ ซึ่งพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา
ประวัติการทางาน พฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่
ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ ทัศนคติ ปฏิภาณไหวพริบความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ท่วงทีวาจา เป็นต้น

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์
(ศาลายา)
ห้องอาหารอาจารย์ข้างห้องคชาธาร

ตาแหน่ง บรรณารักษ์ คุณวุฒิปริญญาตรี ปฏิบัติงานที่ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
พื้นที่ศาลายา
ลาดับที่

เลขประจาตัวสอบ

ชื่อ – สกุล

๑

สวส001

นางสาวโรสิตา ลาภอาภารัตน์

๒

สวส002

นางสาวชนันท์ภัทร์ พันธ์ขุนทด

๓

สวส003

นางสาวศิรดา เก่งสาคร

๔

สวส004

นางสาวอารดา เปรมเจริญ

๕

สวส005

นางสาวปวีณา เดชะสา

๖

สวส006

นางสาววราพร พรหมชนะ

๗

สวส007

นางสาวจิราภรณ์ จันทนา

๘

สวส008

นายณัฐพงศ์ ภู่นิเทศ

๙

สวส009

นายปัญญา จันหลิน

๑๐

สวส010

นายฐาปกรณ์ ธุวการย์มีกิจ

๑๑

สวส011

นางสาวภคพร เขียวสะอาด

๑๒

สวส012

นายธีรพัฒน์ เพชรทองหยก

๑๓

สวส013

นางสาวภัทรพร เกตุลักษณ์

๑๔

สวส014

นางสาวพรนิภา อ้นทอง

๑๕

สวส015

นางสาวกิติวัลย์ ศิริรักษ์

๑๖

สวส016

นางสาวสุรีรัตน์ อึ่งทอง

๑๗

สวส017

นางสาวจิรากาญจน์ พันละบุตร

๑๘

สวส018

นายยุทธนา เสมอจิตร

๑๙

สวส019

นางสาวกฤษกร สมานทรัพย์

๒๐

สวส020

นางสาวณปภาวรินทร์ บวรธนาปิยวัฒน์

๒๑

สวส๐๒๑

นายชาญยุทธ ชูสุวรรณ

๒๒

สวส๐๒๒

นางสาวพิชชานันท์ จริยเศรษฐการ

หมายเหตุ

วันเวลา และสถานที่
ในการสอบแข่งขัน
ตาแหน่งบรรณารักษ์
สอบวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์
(ศาลายา)
ห้อง A๕๐๘ ชั้น ๕
อาคารสิรินธร

วิธีการสอบแข่งขัน/คะแนน
๑. ทดสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังนี้
๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป (๕๐ คะแนน)
(๑) ความถนัดทางเชาว์ปัญญา การคิดวิเคราะห์และเหตุผล
(๒) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๓) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง การกาหนดวันทางาน หลักเกณฑ์
การลา และการจ่ายค่าจ้างระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐
(๔) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับ
การลาออกของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐
(๕) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมิน
ทดลองปฏิบัติงาน และการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๑๘
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
(๖) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๗) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.๒๕๔๘
(๘) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
๑.๒ ความรู้เกี่ยวกับตาแหน่ง (๑๕๐ คะแนน)
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานบรรณารักษ์

สอบวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒

๒. ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

ทดสอบโดยวิธีการสัมภาษณ์ ซึ่งพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา
ประวัติการทางาน พฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่
ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ ทัศนคติ ปฏิภาณไหวพริบความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ท่วงทีวาจา เป็นต้น

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์
(ศาลายา)
ห้องอาหารอาจารย์ข้างห้องคชาธาร

ตาแหน่ง บุคลากร คุณวุฒิปริญญาตรี ปฏิบัติงานที่ กองบริหารงานบุคคล พื้นที่ศาลายา
ลาดับที่

เลขประจาตัวสอบ

ชื่อ – สกุล

๑

กบบ001

นางสาวเพ็ญนภา เหมือนแก้ว

๒

กบบ002

ว่าที่ ร.ต. ณัฐวุฒิ คงพูน

๓

กบบ003

นายมรกต สุวรรณทิพย์

๔

กบบ004

นางสาววราพรรณ พิชิตการณ์

๕

กบบ005

นางสาวจันทิมา แสงเนตร

๖

กบบ006

นางสาวนัฐยา มูลทองสุข

๗

กบบ007

นางสาวกชกร พุกสุริย์วงษ์

๘

กบบ008

นางสาวชลิตา จันทร์ทอง

๙

กบบ009

นางสาวอาทิมา วงษ์สีมาอนันต์

๑๐

กบบ010

นางสาวอลิษา อวยพร

๑๑

กบบ011

นายปฐมพิชญ์ ตันติวรสกุล

๑๒

กบบ012

นายศิวกัณฑ์ ขาวละออ

๑๓

กบบ013

นางสาวอัจฉรา พุ่มตะโก

๑๔

กบบ014

นางสาวอารีรัตน์ สุขสงวน

๑๕

กบบ๐๑๕

นางสาวจุรีพร พิมพา

๑๖

กบบ๐๑๖

นางสาวโฉมวิลาศ ปะกิระตา

๑๗

กบบ๐๑๗

นายธนภัทร ลิ้นหล่อ

๑๘

กบบ๐๑๘

นายฉัตรชัย ถิ่นจีนวงษ์

๑๙

กบบ๐๑๙

นางสาวพรรษา ดีเกิดสุข

๒๐

กบบ๐๒๐

นางสาวชุตินันท์ ดีมงคล

๒๑

กบบ๐๒๑

นางสาวเจนจิรา พึ่งบ้านเกาะ

๒๒

กบบ๐๒๒

นางรัตนา ดิสสระ

๒๓

กบบ๐๒๓

นายสุกิจ พันธ์พีระพิชย์

๒๔

กบบ๐๒๔

นางสาวนลินพรรณ บารุง

๒๕

กบบ๐๒๕

นางสาวมาลีวรรณ หนูแดง

หมายเหตุ

ลาดับที่

เลขประจาตัวสอบ

ชื่อ – สกุล

๒๖

กบบ๐๒๖

นางทองดี ไตรจิตร

๒๗

กบบ๐๒๗

นางสาววลัยลักษณ์ คงเขียว

๒๘

กบบ๐๒๘

นางสาวสุนทรี พวงศรีแก้ว

๒๙

กบบ๐๒๙

นางสาวพิมพ์วรีย์ เชื้อทหาร

๓๐

กบบ๐๓๐

นางสาวรังสิมา ลีอังกูร

๓๑

กบบ๐๓๑

นางสาวมัลลิกา จันทรวงศ์

๓๒

กบบ๐๓๒

นางสาวกมลรัตน์ แสงจันทร์

๓๓

กบบ๐๓๓

นางสาวกนิษฐา ชิวปรีชา

๓๔

กบบ๐๓๔

นางสาวศันสนีย์ บัญญัติ

๓๕

กบบ๐๓๕

นางสาวเบญชญาพัชช์ อนันท์ธณานินท์

๓๖

กบบ๐๓๖

นางสาวปวริศา พงษ์จาปา

๓๗

กบบ๐๓๗

ว่าที่ ร.ต.หญิง สุทธญาณ์ โอบอ้อม

๓๘

กบบ๐๓๘

นางสาวธันยพร วิภากูล

๓๙

กบบ๐๓๙

นายวิทยา ปานไข่

๔๐

กบบ๐๔๐

นายอภิรัฐ สุวรรณี

๔๑

กบบ๐๔๑

นางสาวทัพพ์สนันต์ ม่วงวิโรจน์

๔๒

กบบ๐๔๒

นายธนกฤต วรรณวนิช

๔๓

กบบ๐๔๓

นางขวัญเรือน พันธ์นุรัตน์

๔๔

กบบ๐๔๔

นางสาวศศิธร นาเวช

๔๕

กบบ๐๔๕

นายนวิน วงษ์สัจจะ

๔๖

กบบ๐๔๖

นางสาวรัศมิ์ชยา จาปาทอง

๔๗

กบบ๐๔๗

นายปฐวี ชาวเชียงขวาง

๔๘

กบบ๐๔๘

นางสาวสุภิญญา ปรีชาวุฒิชยั

๔๙

กบบ๐๔๙

นางสาวไพรินทร์ ขอฟังกลาง

๕๐

กบบ๐๕๐

นางสาวศุกัญญา เสาร์สุข

หมายเหตุ

ลาดับที่

เลขประจาตัวสอบ

ชื่อ – สกุล

๕๑

กบบ๐๕๑

นางสาวกัลยรัตน์ เพิ่มพูลสุขยิ่ง

๕๒

กบบ๐๕๒

นางสาวสุธิดา เอี่ยมนาคะ

๕๓

กบบ๐๕๓

นางสาวสุพรรษา ชานาญ

๕๔

กบบ๐๕๔

นางสาวหทัยชนก สุดเจริญ

๕๕

กบบ๐๕๕

นางสาวคณินญา ทับเที่ยง

๕๖

กบบ๐๕๖

นางสาวรุ่งนภา สงวนพานิช

๕๗

กบบ๐๕๗

นางสาวทิวาพร รุ่งเรืองศรี

๕๘

กบบ๐๕๘

นางสาวจุฬาพร แตงสีนวล

๕๙

กบบ059

นางนุชวลี กิจค้า

๖๐

กบบ060

นางสาวหนึ่งมีนา ลาภพณิชพูลผล

๖๑

กบบ061

นางสาวสรินนา พิมูลชาติ

๖๒

กบบ062

นางสาวมัลลิกา ศรนุวัตร

๖๓

กบบ063

นางสาวกมลวรรณ ทองฤทธิ์

๖๔

กบบ064

นางสาวเกวลี รัตนา

๖๕

กบบ065

นางสาวชลลิตา อุ่นใจ

๖๖

กบบ066

นางสิรนาถ เสือแย้ม

๖๗

กบบ067

นางสาวยาใจ สายพิรุณทอง

๖๘

กบบ068

นางสาวชไมพร อ้นดิสถ์

๖๙

กบบ069

นางสาวธัญลักษณ์ เดชโชติ

๗๐

กบบ070

นางทิพย์ไพรินทร์ พันจันทร์

๗๑

กบบ071

นายรัชชานนท์ ยิ้มระยับ

๗๒

กบบ072

นางสาวทิพกฤตา ขันบุรี

๗๓

กบบ073

นางสาวสุชาดา พันธุ์เดิมวงษ์

๗๔

กบบ074

นางสาวรัตนาวดี ขันทอง

๗๕

กบบ075

นางสาวรัชนี ม่วงโพธิ์เงิน

หมายเหตุ

ลาดับที่

เลขประจาตัวสอบ

ชื่อ – สกุล

๗๖

กบบ076

นางสาววริษฐา ไวยจะมี

๗๗

กบบ077

นางสาวภัทรานิษฐ์ ศักดิ์แสง

๗๘

กบบ078

นางสาววรางคณา สิงห์เรือง

๗๙

กบบ079

นางสาววรรณิษา จรดล

๘๐

กบบ080

นางสาวชัญญพัชร์ แสนสุข

๘๑

กบบ081

นางสาวอาภารัตน์ พูลปาน

๘๒

กบบ๐๘๒

นางสาววลัยพรรณ เกตุแก้ว

๘๓

กบบ๐๘๓

นางสาวภริตา ปรีชาธรรม

๘๔

กบบ๐๘๔

นางสาวธัญวรรณ เพ็งอ้น

๘๕

กบบ085

นางสาวธัญญารัตน์ ทิพประภาพรสกุล

๘๖

กบบ๐๘๖

นางสาวพชรพรรณ ส้มแสง

๘๗

กบบ087

นางสาวลลิตา บุญมี

๘๘

กบบ088

นางสาวกาญจนา แสนพล

๘๙

กบบ089

นางสาวพีรัญชา แสงอรุณ

๙๐

กบบ090

นางสาวธัญชนก ฉุนหอม

๙๑

กบบ0๙๑

นางสาวกานต์ทิตา ศรีอาชวนนท์

๙๒

กบบ๐๙๒

นายธนากร คาสิงห์นอก

๙๓

กบบ๐๙๓

นายอนุพงษ์ ครุฑน้อย

๙๔

กบบ๐๙๔

นางสาวจิราพรรณ ชิตวาห์

๙๕

กบบ๐๙๕

นางสาววริศรา ธนทรัพย์โยธิน

๙๖

กบบ๐๙๖

นายอธิบดี รอบคอบ

๙๗

กบบ๐๙๗

นางสาวปานทิพย์ รู้เจน

หมายเหตุ

วันเวลา และสถานที่
ในการสอบแข่งขัน
ตาแหน่งบุคลากร

วิธีการสอบแข่งขัน/คะแนน

๑. ทดสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
(คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังนี้
สอบวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒
๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป (๕๐ คะแนน)
เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.
(๑) ความถนัดทางเชาว์ปัญญา การคิดวิเคราะห์และเหตุผล
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
(๒) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
(ศาลายา)
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐
ห้อง A๕๐๘ ชั้น ๕
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
อาคารสิรินธร
(๓) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง
การกาหนดวันทางาน หลักเกณฑ์การลา และการจ่ายค่าจ้างระหว่างลา
ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐
(๔) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง
หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการลาออกของพนักงานมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๐
(๕) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง
หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินทดลองปฏิบัติงาน และการประเมินเพื่อ
ต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
(๖) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.
๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๗) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.๒๕๔๘
(๘) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๑.๒ ความรู้เกี่ยวกับตาแหน่ง (๑๕๐ คะแนน)
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ตาแหน่งบุคลากร สอบวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒
แบ่งเป็น
- ช่วงเช้า เลขประจาตัวสอบ กบบ001 - กบบ050
รายงานตัว เวลา 08.30-09.00 น.
สัมภาษณ์ เวลา 09.๐๐ น.
- ช่วงบ่าย เลขประจาตัวสอบ กบบ051 - กบบ097
รายงานตัว เวลา ๑๓.๐0-๑๓.๓0 น.
สัมภาษณ์ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
(ศาลายา) ห้อง A๕๑๐ ชั้น ๕ อาคารสิรินธร
หมายเหตุ กาหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตาม
ความเหมาะสม

๒. ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบโดยวิธีการสัมภาษณ์ ซึ่งพิจารณาจากประวัติส่วนตัว
ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน พฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นที่
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์
บุคลิกภาพ ทัศนคติ ปฏิภาณไหวพริบความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ท่วงทีวาจา เป็นต้น

