ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
กาหนดวัน เวลา สถานทีใ่ นการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ตามที่ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จานวน ๑ อัตรา ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คุณวุฒิปริญญาตรี ปฏิบัติงานที่สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ภายในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ นั้น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ โดยสอบวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ณ อาคารสิรินธร ห้อง ๕๐๘ ชั้น ๕ ดังมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ และให้ผู้เข้าสอบแข่งขันปฏิบัติตาม
ระเบียบ ดังนี้
๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรงหรือ
กางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น
และประพฤติตน เป็นสุภาพชน
๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ
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 ผู้ที่เข้ารับการประเมิ นผิดตาแหน่งจะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินใน
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 จะประกาศรายชื่อผู้ผ่า นการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยจะประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ครั้งที่ ๒ (สอบปฏิบัติ/สอบสัมภาษณ์ ) ในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ดังมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
และสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กองบริหารงานบุคคล สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ หรือติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐ ๒๔๔๑ ๖๐๓๖,๐ ๒๔๔๑ ๖๐๓๕ และทางเว็บไซต์
www.rmutr.ac.th และ http://hr.rmutr.ac.th
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(อาจารย์นลินี แสงอรัญ)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ธุรส / ร่าง พิมพ์ ตรวจ

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานที่สถาบันศิลปะวัฒนธรรม
ลาดับที่

เลขประจาตัวสอบ

ชื่อ - สกุล

๑

ศปว๐๐๑

นางสาววริศรา

ใจการ

๒

ศปว๐๐๒

นางสาววรางคณา

วัฒนา

๓

ศปว๐๐๓

นางสาวจุฑาทิพย์

ยุกติชาติ

๔

ศปว๐๐๔

นางสาวรัตน์วรรณ

วิเชียรณรัตน์

๕

ศปว๐๐๕

นางสาวประนัทชา

กามุขโช

๖

ศปว๐๐๖

นายรัชชานนท์

ลิขิตธนานุกิจ

๗

ศปว๐๐๗

นางสาวณัฏฐา

แสงงาม

๘

ศปว๐๐๘

นางสาวธัญณภัสกร

สีทับทิม

๙

ศปว๐๐๙

นายมานิต

ตั้งกิติเสถียร

๑๐

ศปว๐๑๐

นางสาวธญานี

วานิช

๑๑

ศปว๐๑๑

นางสาวณิชมน

ขาวภูเขียว

๑๒

ศปว๐๑๒

นางรัตนา

ดิสสระ

๑๓

ศปว๐๑๓

นางสาวกนกรัตน์

เขียวงามดี

๑๔

ศปว๐๑๔

นายพยุงศักดิ์

อยู่สวัสดิ์

๑๕

ศปว๐๑๕

นายกิตติพงษ์

โพธิศรี

๑๖

ศปว๐๑๖

นางสาวอรุณี

คณาเสน

๑๗

ศปว๐๑๗

นางสาววรรณวิภา

ภูษี

๑๘

ศปว๐๑๘

นางสาวธนสรณ์

ชมมณฑา

๑๙

ศปว๐๑๙

นางสาวกนกพร

ญาณธรรม

๒๐

ศปว๐๒๐

นางสาวกนกวรรณ

แป้นเพชร

๒๑

ศปว๐๒๑

นายชยาบดินทร์

พรมเมฆ

๒๒

ศปว๐๒๒

นางสาวสุนิสา

ศรีสุข

๒๓

ศปว๐๒๓

นางสาวเปรมฤดี

พุฒซ้อน

๒๔

ศปว๐๒๔

นายศุภกร

มาเรียน

๒๕

ศปว๐๒๕

นายธนวุฒิ

คาปาเครือ

๒๖

ศปว๐26

นายเจตธวัช

ทัพวาที

๒๗

ศปว๐๒7

นางสาวเขมจิรา

เจริญสุข

หมายเหตุ

-๒ลำดับที่

เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ - สกุล

28

ศปว๐28

นางสาวกัญญาณัฐ

ตรีผลพันธุ์

29

ศปว๐29

นางสาวกัลยรัตน์

กิจทรัพย์ทวี

30

ศปว๐30

นางสาวปานจิตร

พันธ์เล็ก

31

ศปว๐31

นางสาวพชรวลี

ใจหาญ

32

สถ๐32

นางสาวกันตา

วิมลวิทยา

33

สถ๐33

นางสาวคนึงนิจ

ทองปลื้ม

34

สถ๐34

นางสาวพรพรรณ

ชูคง

35

สถ๐35

นางสาวอรณิชชา

จันทราภาส

36

สถ๐36

นางจรัญญา

สุวรรณทัต

37

สถ๐37

นางสาวพิมพ์มาดา

ทรัพย์วัฒน์

38

สถ๐38

นางสาวณัฐยุวดี

พัฒนจิรัสยา

39

สถ๐39

นายธนภณ

ศรีภัทรทีปต์

40

สถ๐40

นายวิธิชัย

ทองพาศน์

41

สถ๐41

นางสาวศิรินันท์

ขะระเขื่อน

42

สถ๐42

นายนครินทร์

อินทพรหม

43

สถ๐43

นางสาวศิรินทร์พร

มั่นคง

44

สถ๐44

นางสาวกรกนก

นิยมเสถียร

45

สถ๐45

นางสาวชวลัน

ทีคา

46

สถ๐46

นางสาวสุจรรยา

แก้วพรายตา

47

สถ๐47

นางสาวณัฐนรี

เสือสุวรรณ์

48

สถ๐48

นางสาวนิติมา

ลักขณานุรักษ์

49

สถ๐49

นางสาวจริยา

เจริญศุภกิจนิมิต

50

สถ๐50

นายสุรพันธ์

ชินบาล

51

สถ๐51

นางสาวฐิติกานต์

ชัยขรรค์เมือง

52

สถ๐52

นางสาวมัสสิมาภรณ์

คาจา

53

สถ๐53

นางสาวสริตา

ศรีโพธิ์ช้าง

54

สถ๐54

นางสาววรฐา

จันทะบาล

หมำยเหตุ

-๓ ลำดับที่

เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ - สกุล

๕๕

ศปว๐๕๕

นางสาวนนท์ธิชา

จูวงษ์

๕๖

ศปว๐๕๖

นายพิพัฒน์พล

เพิ่มพูล

หมำยเหตุ

๕๗
ศปว๐๕๗
นางสาวศศิประภา
ถีระพันธ์
กาหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (๑๐๐ คะแนน)
วิธีการเลือกสรร
คะแนน
วัน เวลา และสถานที่
เลือกสรร
๑. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีสอบข้อเขียน
๑.๑ ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่ใช้ในการ
วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓
ข้อ ๑.๑
ปฎิบัติงาน (๕๐ คะแนน) ดังนี้
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น
ข้อ(๑)–(๕)
(๑) ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง
๕๐ คะแนน
แนวทางการดาเนินการทางวินัยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๙
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
(๒) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.
ราชมงคลรัตนโกสินทร์
๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
อาคารสิรินธร ห้อง ๕๐๘
(๓) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ชั้น ๕
(พื้นที่ศาลายา)
พ.ศ. ๒๕๔๘
(๔) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เรื่อง การกาหนดวันทางาน หลักเกณฑ์การลา และการจ่ายค่าจ้าง
ระหว่างลา ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐
(๕) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินทดลองปฏิบัติงาน และการ
ประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑
๑.๒ ความรู้เกี่ยวกับตาแหน่ง (๕๐ คะแนน)
(๑) การเขียนหนังสือราชการ
(๒) การเขียนโครงการ
(๓) การจัดทารายงานการประชุม
(๔) ความรู้ความเข้าใจเรื่องค่านิยม นโยบาย เป้าหมาย
แผนกลยุทธ์ ตัวชี้วัด
(๕) การจัดทาระบบครุภัณฑ์ ระเบียบการจัดชื้อจัดจ้าง
(๖) งานบุคคล ระเบียบสิทธิ์ สวัสดิการ
(๗) ระบบสารบรรณ บัญชี การเงิน
(๘) ประกันคุณภาพ ความเสี่ยง
(๙) ระบบงานบริหารสานักงาน

ข้อ ๑.๒
ข้อ (๑)-(๙)
๕๐ คะแนน

-๔การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (๑๐๐ คะแนน
วัน เวลา และสถานที่
วิธีการเลือกสรร
คะแนน
เลือกสรร
๒. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
๒.๑ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ (๕๐ คะแนน)
(๑) การพิมพ์หนังสือราชการ
(๒) การใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิศ (Word, Excel &
Powerpoint

๒.๒ ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
(สอบสัมภาษณ์) (๕๐ คะแนน)
พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการ
ทางาน พฤติกรรม ที่ปรากฏทางอื่น ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ ทัศนคติ ปฏิภาณไหว
พริบ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ท่วงทีวาจา เป็นต้น

โดยวิธีสอบ
ปฏิบัติ
๕๐ คะแนน

โดยวิธีสอบ
สัมภาษณ์
๕๐ คะแนน

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน
๒๕๖๓
เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๓๐น.
อาคารสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ห้อง IT Service Center
ชั้น ๒
วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องอาหารอาจารย์
ข้างห้องคชาธาร
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์

