ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก
เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
ตามประกาศมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑
เรื่อ ง รับ สมัค รสอบคัด เลือ กบุค คลเพื่อ จัด จ้า งเป็น พนัก งานมหาวิท ยาลัย ตาแหน่ง อาจารย์ วุฒิป ริญ ญาโท
จานวน ๓ อัตรา โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒-๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 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 ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ ณ กองบริห ารงานบุคคล 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 ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(อาจารย์นลินี แสงอรัญ)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
สาขาวิชาออกแบบภายใน จานวน ๑ อัตรา วุฒิปริญญาโท สังกัดวิทยาลัยเพาะช่าง
ลาดับที่

เลขประจาตัวสอบ

๑

วพช 101

๒

วพช 103

ชื่อ – สกุล
น.ส.วารีนันท์
นางสาวสุภาวรรณ

หมายเหตุ

ระวีโชติพัฒน์
ปันดิ

กาหนดวันเวลา หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือก สถานที่ในการสอบคัดเลือก สาขาวิชาออกแบบภายใน จานวน ๑ อัตรา
วุฒิปริญญาโท
วัน/เวลาสอบ
รายละเอียดในการคัดเลือก
คะแนน วิธีประเมิน
สถานที่สอบ
๒๑ เมษายน ๒๕๖๓
เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น.

เวลา ๑๓.๐๐-๑๔๐๐ น.

๑. ทดสอบความรู้ความสามารถ
เฉพาะสาหรับตาแหน่ง

๒๐๐

๑.๑ ทดสอบความรู้ความสามารถ
เฉพาะสาหรับตาแหน่ง เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ศิลปะ และการออกแบบ
ลักษณะงาน สไตล์ การออกแบบ
ในสภาพการฺณ์ปัจจุบัน

๑๐๐

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

๑๐๐

สอบปฏิบัติ/
สอบสอน

๑๐๐

สอบสัมภาษณ์ ห้องประชุม ๑ อาคาร
อาคารพิพิธภัณฑ์เพาะ
ช่างเฉลิมพระเกียรติ

๒๑ เมษายน ๒๕๖๓
๒. ทดสอบความเหมาะสมกับ
เวลา ๑๔.๓๐ น. เป็นต้นไป ตาแหน่ง โดยพิจารณาจาก

ประวัติ ความสามารถ ประสบการณ์
บุคลิกภาพ ความรู้ ท่วงทีวาจา เชาวน์
ปัญญา ทัศนคติ มนุษย์สัมพันธ์
การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน

สอบข้อเขียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์
ห้องประชุม ๑ อาคาร
อาคารพิพิธภัณฑ์เพาะ
ช่างเฉลิมพระเกียรติ
(พื้นทีเ่ พาะช่าง)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์
ห้องประชุม ๑ อาคาร
อาคารพิพิธภัณฑ์เพาะ
ช่างเฉลิมพระเกียรติ

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

- ๒สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ จานวน ๑ อัตรา วุฒิปริญญาโท สังกัดวิทยาลัยเพาะช่าง
ลาดับที่

เลขประจาตัวสอบ

ชื่อ – สกุล

หมายเหตุ

๑

วพช ๒01

นางสาววรินธร

แจ้งโรจน์

๒

วพช ๒02

นายพสุกิตติ์

จันทร์แจ้ง

๓

วพช ๒๐๓

นายธนธัส

วิทยากรณ์

๔

วพช ๒๐๔

นายจีรศักดิ์

ถนัดค้า

๕

วพช ๒๐๖

นางสาวศิริวรรณ

ศรีสุข

กาหนดวันเวลา หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือก สถานที่ในการสอบคัดเลือก สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ วุฒิปริญญาโท
วัน/เวลาสอบ

รายละเอียดในการคัดเลือก

๑. ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะ
สาหรับตาแหน่ง
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ๑.๑ ทดสอบความรู้ความสามารถ
เฉพาะสาหรับตาแหน่งเกี่ยวกับ
ANIMATION 3 มิติ และ 2 มติ
๒๑ เมษายน ๒๕๖๓

คะแนน

วิธีประเมิน

สถานที่สอบ

สอบปฏิบัติ

มหาวิยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์
ห้องประชุม อาคาร
พิพิธภัณฑ์เพาะช่างเฉลิม
พระเกียรติ

๒๐๐
๑๐๐

(ผู้สอบต้องเตรียมคอมพิวเตอร์ และ
โปรแกรมที่ใช้สอบมาในวันสอบด้วย)

เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น.

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

๒. ทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง
๒๑ เมษายน ๒๕๖๓
เวลา ๑๔.๓๐-๑๖.๐๐ น. โดยพิจารณาจาก

(พื้นทีเ่ พาะช่าง)

๑๐๐

สอบสอน

๑๐๐

สอบสัมภาษณ์

มหาวิยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์
ห้องประชุม อาคาร
พิพิธภัณฑ์เพาะช่าง
เฉลิมพระเกียรติ
(พื้นทีเ่ พาะช่าง)

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

- ๓สาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร จานวน ๑ อัตรา วุฒิปริญญาโท สังกัดคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
การโรงแรมและการท่องเที่ยว ปฏิบัติงานที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ลาดับที่

เลขประจาตัวสอบ

ชื่อ – สกุล

หมายเหตุ

๑

วท ๐๐๑

นายสุไลมาน

หมัดอะหลี

๒

วท ๐๐๒

นางสาวกนกวรรณ

วงศ์ก๋องแก้ว

๓

วท ๐๐๓

นางสาวพิมลนาฎ

วิธุรตั ิ

๔

วท ๐๐๔

นางสาวภาพิมล

ประจงพันธ์

๕

วท ๐๐๕

นางสาวรังสิตา

จันทร์หอม

กาหนดวันเวลา หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือก สถานที่ในการสอบคัดเลือก สาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร
วุฒิปริญญาโท
วัน/เวลาสอบ

รายละเอียดในการคัดเลือก

คะแนน

๒๑ เมษายน ๒๕๖๓

๑. ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะ
สาหรับตาแหน่ง

๒๐๐

เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐น.

๑.๑ ทดสอบความรู้ความสามารถ
เฉพาะสาหรับตาแหน่ง เกี่ยวกับ
การเตรียมและการประกอบอาหาร

๑๐๐

เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น. ๑.๒ ให้เตรียมวัตถุดิบสาหรับสอบปฏิบัติ

ประวัติ ความสามารถ ประสบการณ์
บุคลิกภาพ ความรู้ ท่วงทีวาจา เชาวน์
ปัญญา ทัศนคติ มนุษย์สัมพันธ์
การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน

สถานที่สอบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์
อาคารปฏิบัติการคณะ
สอบข้อเขียน วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ห้อง ๒๖๕๐๔
ชั้น ๕
(พื้นที่ศาลายา)

๑๐๐

สอบปฏิบัติ/
สอบสอน

๑๐๐

สอบสัมภาษณ์ อาคารปฏิบัติการคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ห้อง ๒๖๕๐๑
ชั้น ๕

อาหารไทย โดยแบ่งเป็น
- อาหารคาว ๑ ชนิด
- อาหารหวาน ๑ ชนิด
-ใช้เวลา ๙๐ นาที ในการทา โดย
เมนูอาหารให้เลือกได้ตามความถนัด
๒๑ เมษายน ๒๕๖๓
๒. ทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง
เวลา ๑๕.๔๕-๑๖.๔๕ น. โดยพิจารณาจาก

วิธีประเมิน

อาคารปฏิบัติการคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ห้อง ๒๖๕๐๘
ชั้น ๕

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

แผนที่พื้นที่ศาลายา

แผนที่วิทยาลัยเพาะช่าง

