ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
และกาหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
ตามที่ ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ฉบับลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓
เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ จานวน ๓ อัตรา
ซึ่งการรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
และวัน เวลา สถานที่สอบ ในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นั้น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันภาคความรู้
ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง พร้อมกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบแข่งขัน โดยสอบวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓
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 เลขที่ประจาตัวสอบให้ถูกต้องชัดเจน 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. หากผู้เข้าสอบแข่งขันมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่เห็นว่าไม่เป็นธรรมแก่ตนให้รีบแจ้ง
ต่อกรรมการกากับห้องสอบ หรือประธานสนามสอบในทันที เพื่อจะได้พิจารณาดาเนินการแก้ไขในทางที่เหมาะสม
การแจ้งหรือร้องเรียนภายหลังจากที่เกิดเหตุนานเกินควร อาจจะไม่ได้รับการพิจารณา
๑๔. ผู้เข้าสอบแข่งขันผู้ใดทุจริตในการสอบไม่ว่าวิชาใด จะไม่ได้รับการพิจารณาผลการสอบในทุกวิชา
๑๕. ห้ามสูบบุหรี่ในห้องสอบ
๑๖. เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่โดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่เข้าสอบ และต้องไม่กระทา
การใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่
การประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลรั ต นโกสิ น ทร์ จะประกาศรายชื่ อ ผู้ ผ่ า นการสอบภาคความรู้
ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่งภายในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ กองบริหารงานบุคคล สานักงานอธิการบดี
และทางเว็บ ไซต์ http://hr.rmutr.ac.th และ www.rmutr.ac.th หรือติ ดต่ อสอบถามทางโทรศั พท์ ห มายเลข
๐ ๒๔๔๑ ๖๐๓๖ และ ๐ ๒๔๔๑ ๖๐๐๐ ต่อ ๒๑๕๕ , ๒๑๕๓
ประกาศ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(อาจารย์นลินี แสงอรัญ)
รองอธิการบดี รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

มธุรส/ ร่าง, พิมพ์,ตรวจ

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป ระดับปฏิบัติกำร วุฒิปริญญำตรี จำนวน ๑ อัตรำ
ปฏิบัติงำนที่ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (พื้นที่ศำลำยำ)
ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ – สกุล

๑

วท001

นางสาวกนกรัตน์ เขียวงามดี

2

วท002

นางสาวนิตยา ปานุเวช

3

วท003

นางสาวศิริวรรณ ชิวปรีชา

4

วท004

นางสาวรัตน์ตะวัน ภิญโญ

5

วท005

นางสาวนรมน มุทุสิทธิ์

6

วท006

นางสาวชญาณี ปัญญามาก

7

วท007

นางสาวปาริฉัตร พันธ์พุ่ม

8

วท008

นางสาวธนสรณ์ ชมมณฑา

9

วท009

นางสาววลัยลักษณ์ คงเขียว

10

วท010

นายเทวทอง ผ่องรุ่งโรจน์

11

วท011

นางสาวนันทวรรณ บรรจบในเมือง

12

วท012

นางสาวอมรรัตน์ คงคาเย็น

13

วท013

นางสาวธีรารัตม์ ศรีวรรณ

14

วท015

นางสาวพิชยา อานอาชา

15

วท017

นางสาวณิชา ใจดี

16

วท018

นางสาวรสกร เอี่ยมสะอาด

17

วท019

นางสาวมินทร์รฐา อริยะวรารมย์

18

วท020

นายพยุงศักดิ์ อยู่สวัสดิ์

19

วท021

นายกฤษณะ เซ็นจะบก

20

วท022

นายณัฐภัทร แสงจันทร์

21

วท023

นางสาวศุภากร กาจาย

22

วท024

นางสาวราตรี โคตรหา

หมำยเหตุ

ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ – สกุล

23

วท025

นางสาวพรพรรณ ทองแถม

24

วท026

นางสาววณิดา หวานตลอด

25

วท027

นางสาวปวีณา บุศดา

26

วท028

นางสาวกรวิการ์ แสนหาญ

27

วท029

นางสาวประภาพรรณ จันทโคตร

28

วท031

นางสาววรรณวสา ขาสุข

29

วท032

นางสาวฐิติพร สมทบบารมี

30

วท033

นางสาวปัทมา วิกรัยกุล

31

วท034

นางสาวกัญญารัตน์ ชาวนาผล

32

วท035

นายพงษ์พัฒน์ อินโต

33

วท036

นางสาววิรชินี พรหมจันทร์

34

วท037

นางสาวปพิชญา เทียมศรีทัศนากร

35

วท038

นางสาวจิรพัชร วิจิตรชัยสาคร

36

วท039

นางสาวอรุณี ฉ่องสวนอ้อย

37

วท040

นายธนทัต สิงห์ศรีกาญจน์

38

วท041

นางสาวเนตรนภา จันทร์แม้น

39

วท042

นางสาวนวพรรณ ระงับพิศม์

40

วท043

นายชวกร สมประสิทธิ์

41

วท044

นางสาวจันทร์รัตน์ ทับทิมเขียว

42

วท045

นางสาวเหมือนฝัน เครือด้วง

43

วท046

นางสาวนุชรี วงศ์พนิตกุล

44

วท047

นางสาววิยดา เม้งเกร็ด

45

วท048

นางสาวมีนา เก้าวงษ์วาล

46

วท049

นายคมสัน จงเจริญ

47

วท051

นางสาวธนภรณ์ เล่ห์บุญ

48

วท052

นางสาวแพรวพรรณ พระพานะ

49

วท053

นางสาวชลลิตา อุ่นใจ

50

วท054

นายอภินพ เนียมมี

หมำยเหตุ

ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ – สกุล

51

วท055

นางสาวปวริศา ขนไทย

52

วท056

นางสายธาร มั่นคง

53

วท057

นายปวัฒน์ชัย พรหมเมศร

54

วท058

นางสาวกัลยกร มุ่งวิชา

55

วท059

นางสาวพิชามญชุ์ ชาญเลขา

56

วท061

นายทวิชากร ขุนภักดี

57

วท062

นางสาวปภัสสรา หมอนวดดี

58

วท063

นางสาวจิราภรณ์ ชูค้า

59

วท064

นางนฤมล ภูฆัง

60

วท065

นางสาวชลิดา สายเพ็ชร

61

วท066

นางสาวกัลยา ช่วยเพื่อน

62

วท067

นางสาววิภาวี ฉุยฉาย

63

วท068

นายพีระพงษ์ ไชยนันทน์

64

วท069

นางรัตนาภรณ์ บุญเรืองรอด

65

วท070

นางสาววลัยลักษณ์ สิริไพโรจน์

66

วท071

นางนิตยา เพ็ชรดี

67

วท072

นายกิตติพงษ์ โพธิศรี

68

วท073

นางสาวประนัทชา กามุขโช

หมำยเหตุ

วันเวลา และสถานที่
ในการสอบแข่งขัน

วิธีการสอบแข่งขัน/คะแนน

ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๑. ทดสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
วุฒิปริญญาตรี
โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังนี้
สอบวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป (๕๐ คะแนน)
(๑) ความถนัดทางเชาว์ปัญญา การคิดวิเคราะห์และเหตุผล
เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.
(๒) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วยการบริหารงาน
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
บุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ราชมงคลรัตนโกสินทร์
(๓) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
(ศาลายา)
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง การกาหนดวันทางานหลักเกณฑ์การลาและการจ่าย
อาคารสิรินธร ชั้น ๕
ค่าจ้างระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐
ห้อง A๕๐๘
(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 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
๑.๒ ความรู้เกี่ยวกับตาแหน่ง (๑๕๐ คะแนน)
(๑) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานสารบรรณ
(๒) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานแผนและงบประมาณ
(๓) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานพัสดุ
(๔) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา
สอบวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
สถานที่ในการสอบแข่งขันจะ
ประกาศให้ทราบในวันที่
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓

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

ตาแหน่ง สถาปนิก ระดับปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี จานวน ๑ อัตรา
ปฏิบัติงำนที่ สำนักงำนออกแบบสถำปัตยกรรมและวิศวกรรม(พื้นทีศ่ ำลำยำ)
ลาดับที่
๑

เลขประจาตัวสอบ
สอส001

วันเวลา และสถานที่
ในการสอบแข่งขัน

ชื่อ – สกุล
นางสาวพรชนก อ้นมณี

หมายเหตุ

วิธีการสอบแข่งขัน/คะแนน

ตาแหน่งสถาปนิก วุฒิปริญญาตรี ๑. ทดสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) โดย
สอบวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ วิธีสอบข้อเขียน ดังนี้
๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป (๕๐ คะแนน)
เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.
(๑) ความถนัดทางเชาว์ปัญญา การคิดวิเคราะห์และเหตุผล
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
(๒) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วยการบริหารงาน
ราชมงคลรัตนโกสินทร์
บุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ศาลายา)
(๓) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
อาคารสิรินธร ชั้น ๕
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง การกาหนดวันทางานหลักเกณฑ์การลาและการจ่าย
ห้อง A๕๐๘
ค่าจ้างระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย 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 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
๑.๒ ความรู้เกี่ยวกับตาแหน่ง (๑๕๐ คะแนน)
(๑) การออกแบบและเขียนแบบสถาปัตยกรรม
(๒) วัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้าง
(๓) อุปกรณ์ประกอบอาคาร
(๔) การควบคุมสภาวะแวดล้อม และการประหยัดพลังงาน
(๕) การประมาณราคา และการจัดทาราคากลางงานทางราชการ
(๖) กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและการก่อสร้างอาคาร
(๗) การตรวจรับพัสดุและควบคุมงานก่อสร้าง

วันเวลา และสถานที่
ในการสอบแข่งขัน

วิธีการสอบแข่งขัน/คะแนน

ตาแหน่งสถาปนิก วุฒิปริญญาตรี ๒. ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
(ต่อ)
ทดสอบโดยวิธีการสัมภาษณ์ ซึ่งพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา
สอบวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓
ประวัติการทางาน พฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ ทัศนคติ ปฏิภาณไหวพริบความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ท่วงทีวาจา เป็นต้น
สถานที่ในการสอบแข่งขันจะ
ประกาศให้ทราบในวันที่
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ตาแหน่ง เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป ระดับปฏิบัติกำร วุฒิปริญญำโท จำนวน ๑ อัตรำ
ปฏิบัติงำนที่ สำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย (พื้นที่ศำลำยำ)
ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ – สกุล

๑

สส001

นายณัฐดนัย ภุชงค์

2

สส002

นางสาวมัลลิกา คล้ายจาด

3

สส003

นางปภาพัชญ์ กลิ่นหอม

4

สส004

นางสาวธีรธิดา ศรีอริยานุวัตร

5

สส005

ว่าที่ ร.ต.กิตติพล จันทวงศาทร

6

สส006

นางสาวกนกชล อินทร์วิมล

7

สส007

นางดวงรัตน์ บัญญัติศิวะพจน์

8

สส008

นางสาวเจนจิรา เลิศจิรธัญวัฒน์

9

สส009

นางสาวนัทธิรา โยโพธิ์

10

สส010

นางสาวณัฐกฤตา แก้วคา

11

สส011

นางสาวรัตน์ดาวรรณ ปิ่นทอง

12

สส012

นางสาวเสมอใจ ตงศิริ

13

สส013

นายจุลวิทย์ จุลหริก

14

สส014

นางสาวพชรวลี ใจหาญ

15

สส015

นางสาววิไลวรรณ ใจทัศน์กุล

16

สส016

นางสาวสมใจ แจ่มจิราวรรณ

17

สส017

นางสาวทัศนีย์ จินตนา

18

สส018

นางสาวปวีณา แย้มเกตุ

19

สส019

นางสาวภัทราพร เผ่าพันธุ์แพทย์

20

สส020

นางสาวอรวี มีศิริ

21

สส021

นางสาวกานต์พิชชา บุรินทอง

22

สส022

นางสาวรจนา นิลมานนท์

23

สส023

นางสาวกฤตยา โต๊ะนาค

24

สส024

นายธีรศักดิ์ สุขาบูลย์

25

สส025

นางสาวภัทราภรณ์ ทองสมจิตต์

26

สส026

นายกัณตภณ เสือขา

27

สส027

นางสาวจิตติพัชญ์ น้อยสุทธิสกุล

หมำยเหตุ

วันเวลา และสถานที่
ในการสอบแข่งขัน

วิธีการสอบแข่งขัน/คะแนน

ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๑. ทดสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
วุฒิปริญญาโท
โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังนี้
สอบวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป (๕๐ คะแนน)
(๑) ความถนัดทางเชาว์ปัญญา การคิดวิเคราะห์และเหตุผล
เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.
(๒) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วยการบริหารงาน
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
บุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ราชมงคลรัตนโกสินทร์
(๓) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
(ศาลายา)
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง การกาหนดวันทางานหลักเกณฑ์การลาและการจ่าย
อาคารสิรินธร ชั้น ๕
ค่าจ้างระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐
ห้อง A๕๐๘
(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) โดยวิธี
๑.๒.๑ สอบข้อเขียน (๑๒๐ คะแนน)
(๑) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ.ศ. ๒๕๔๘
(ที่เกี่ยวกับสภามหาวิทยาลัย)
(๒) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วยการประชุม
สภามหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๔ และ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖
(๓) การแปลเอกสารบทความภาษาอังกฤษ (ที่เกี่ยวข้องกับงานสภามหาวิทยาลัย)
สอบวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓
เวลา ๑๓.๓๐ น. - ๑๔.๓๐ น.
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์
(ศาลายา)
อาคารสานักวิทยบริการ
เทคโนโลยีและสารสนเทศ
ชั้น ๒ ห้อง IT Service Center

๑.๒.๒ สอบปฏิบัติ (๓๐ คะแนน)
พิมพ์หนังสือราชการ

วันเวลา และสถานที่
ในการสอบแข่งขัน

วิธีการสอบแข่งขัน/คะแนน

ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๒. ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
วุฒิปริญญาโท (ต่อ)
ทดสอบโดยวิธีการสัมภาษณ์ ซึ่งพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา
ประวัติการทางาน พฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่
สอบวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓
ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ ทัศนคติ ปฏิภาณไหวพริบความคิดริเริ่ม
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
สร้างสรรค์ ท่วงทีวาจา เป็นต้น
สถานที่ในการสอบแข่งขันจะ
ประกาศให้ทราบในวันที่
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓

