ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
กาหนดวันเวลา และสถานที่ในการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
ตามที่ ได้ มี ประกาศมหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลรั ตนโกสิ นทร์ ลงวั นที่ ๒ ธั นวาคม ๒๕๖๔
เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ จานวน
๖ อัตรา ซึ่งการรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันภาคความรู้วามสามารถ
เฉพาะสาหรับตาแหน่ง วันเวลา และสถานที่สอบในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ นั้น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขัน
ภาคความรู้ ความสามารถเฉพาะส าหรั บต าแหน่ ง พร้อมก าหนดวั น เวลา สถานที่ในการสอบแข่ ง ขั น ดั ง มี
รายละเอียดปรากฏแนบท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้ประกาศ
ตามข้อมูล และข้อเท็จจริ งที่ผู้ส มัครสอบได้รับรองตนเองในใบสมัครสอบว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่ว ไป ไม่มี
ลักษณะต้องห้าม และมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ดังนั้น หากปรากฏ
ภายหลังว่า ผู้มีสิทธิ์ สอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้ มีสิ ทธิ์ส อบรายนั้น
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบมาตั้งแต่ต้น และให้ผู้เข้าสอบแข่งขันปฏิบัติตามประกาศ ดังนี้
๑. แต่งกายให้เรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรงหรือกางเกง
ที่เป็นชุดสูท สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น
และประพฤติตนเป็นสุภาพชน
๒. เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบ และห้องสอบ
๓. ผู้เข้าสอบควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้
ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมห้องสอบแล้ว
๔. ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กาหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้ว ๓๐ นาที
จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ
๕. ให้ผู้เข้าสอบเขียนชื่อ - นามสกุล เลขที่ประจาตัวสอบให้ ถูกต้องชัดเจน และรายละเอียด
ต่าง ๆ ในช่องว่างที่กาหนดให้
๖. ผู้เข้าสอบแข่งขันต้องเตรียมเครื่องเขียน หรือวัสดุอุปกรณ์ในการทาข้อสอบไปเอง นอกนั้น
จะต้องใช้กระดาษและวัสดุอุปกรณ์ที่มหาวิทยาลัยจัดไว้ให้เท่านั้น
๗. ห้าม นาตารา หนังสือ บันทึกข้อความ หรือเอกสารและวัสดุอุปกรณ์อื่นใด เช่น เครื่องคานวณ
อุป กรณ์ที่คานวณได้ เครื่ องบั น ทึกภาพ และอุปกรณ์ในการสื่ อสารทุกชนิด เข้าไปในห้ องสอบ ผู้ ใดฝ่ าฝืน
ให้ ถื อ ว่ า เจตนาทุ จ ริ ต เว้ น แต่ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ซึ่ ง ก าหนดให้ จั ด หาไปเองตามตารางสอบ โดยกรรมการ
ออกข้อสอบประจาตาแหน่งนั้น ๆ ได้กาหนดให้นาเข้าห้องสอบได้ และได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่คุมสอบแล้ว
๘. ห้าม …

-๒๘. ห้ามผู้เข้าสอบคัดลอกข้อสอบ หรือนาแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ และเอกสารที่เกี่ยวกับ
การสอบทุกชนิดออกนอกห้องสอบโดยเด็ดขาด
๙. ภายในเวลา ๔๕ นาที นับตั้งแต่เวลาที่กาหนดเริ่มสอบ ตามเวลาในตารางสอบ ห้ามผู้สอบ
แข่งขันออกนอกห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการกากับห้องสอบ และหาก
พบว่าผู้ใดมีสิ่งที่ห้ามนาเข้าห้องสอบในระหว่างดาเนินการสอบ จะให้ผู้นั้นยุติการทาข้อสอบทันที และจะออกจาก
ห้องสอบได้ หลังจากเริ่มสอบตามกาหนดเวลาในตารางสอบไปแล้ว ๔๕ นาที
๑๐. ผู้ใดไม่มาภายในกาหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์
๑๑. ต้องปฏิบัติตามคาแนะนาของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมห้องสอบโดยเคร่งครัด
๑๒. หากผู้ เข้าสอบแข่งขันมีข้อสงสั ยเกี่ยวกั บการปฏิบัติห น้ าที่ที่ เห็ นว่าไม่ เ ป็นธรรมแก่ ต น
ให้รีบแจ้งต่อกรรมการกากับห้องสอบ หรือประธานสนามสอบในทันที เพื่อจะได้พิจารณาดาเนินการแก้ไข
ในทางที่เหมาะสม การแจ้งหรือร้องเรียนภายหลังจากที่เกิดเหตุนานเกินควร อาจจะไม่ได้รับการพิจารณา
๑๓. ผูเ้ ข้าสอบแข่งขันผู้ใดทุจริตในการสอบไม่ว่าวิชาใด จะไม่ได้รับการพิจารณาผลการสอบในทุกวิชา
๑๔. ห้ามสูบบุหรี่ในห้องสอบ
๑๕. เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่โดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่เข้าสอบ และต้องไม่
กระทาการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่
๑๖. ตรวจวั ด อุ ณ หภู มิ ร่ า งกายก่ อ นเข้ า ห้ อ งสอบโดยใช้ เ ครื่ อ งวั ด อุ ณ หภู มิ ร่ า งกายของ
มหาวิทยาลัย หากผลการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายมีค่าเกิน ๓๗.๕ องศาเซลเซียส จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
๑๗. สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดระยะเวลาในการสอบ และไม่อนุญาตให้ผู้ที่
ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบเข้ามาภายในมหาวิทยาลัย เพื่อจากัดจานวนคนตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข
รวมถึงเว้นระยะห่าง (Social distancing) เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1-2 เมตร
๑๘. หลักฐานที่ใช้แสดงตนในการเข้าสอบ
(๑) บั ต รประจ าตั ว ผู้ ส มั ค รซึ่ ง พิ ม พ์ อ อกจากเว็ บ ไซต์ rmutr.thaijobjob.com หั ว ข้ อ
“พิมพ์ใบสมัคร” ที่ได้อัพโหลดภาพถ่าย หน้าตรง ชุดสุ ภ าพ ไม่ส วมหมวกและไม่ส วมแว่นตาดา โดยต้อง
ลงลายมือชื่อในบัตรประจาตัวผู้สมัครเรียบร้อบแล้ว
(๒) บั ตรประจ าตัว ประชาชน หรือบัตรอื่น ที่ทางราชการออกให้ ซึ่ ง ปรากฏรูปถ่าย และ
เลขประจาตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน
(๓) เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน COVID-19 (Vaccine Covid-19 Certificate) โดยให้
ผู้สมัครพิมพ์เอกสารและนามายื่นก่อนเข้าห้องสอบ ซี่งในเอกสารต้องระบุชื่อ -นามสกุลผู้ที่ได้รับวัคซีนอย่าง
ชัดเจน
(๔) หลักฐานแสดงผลการตรวจที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อ COVID-19 ในระยะเวลาไม่เกิน ๔๘ ชั่วโมง
ก่อนวันสอบ โดยวิธี RT-PCR หรือการใช้ชุดตรวจ ATK โดยให้ผู้สมัครพิมพ์เอกสารและนามายื่นก่อนเข้าห้องสอบ
หมายเหตุ กรณีตรวจยืนยันด้วยชุดตรวจ ATK ให้ผู้สมัครพิมพ์เอกสารรูปถ่ายที่ประกอบด้วย
ผลตรวจและบัตรประชาชน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง และระบุวันเวลาที่ตรวจ ดังตัวอย่างแนบท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ ผู้เข้าสอบที่ยังไม่ได้รับวัคซีน ต้องแสดงผลการตรวจที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อ COVID-19
ในระยะเวลาไม่เกิน ๔๘ ชั่วโมง ก่อนวันสอบ โดยวิธี RT-PCR เท่านั้น โดยให้ผู้สมัครพิมพ์เอกสารและนามายื่น
ก่อนเข้าห้องสอบ
การประกาศ...

-๓การประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้
ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง ภายในวันที่ ๑
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ กองบริหารงานบุคคล สานักงานอธิการบดี และทางเว็บไซต์ rmutr.thaijobjob.com
หรือ http://hr.rmutr.ac.th และ www.rmutr.ac.th หรือติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๔๔๑
๖๐๓๖ และ ๐ ๒๔๔๑ ๖๐๐๐ ต่อ ๒๑๕๕ , ๒๑๕๓
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาวนลินี แสงอรัญ)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

มธุรส /ร่าง, พิมพ์, ตรวจ

-๔แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
ในการสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
ตาแหน่ง พยาบาล ระดับปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี ปฏิบัติงานที่ กองพัฒนานักศึกษา (พื้นทีศ่ าลายา)
ลาดับที่

เลขประจาตัวสอบ

๑

กพศ001

ชื่อ–สกุล
นางสาววรมน เหลืองสังวาล

ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี ปฏิบัติงานที่กองคลัง (พื้นที่ศาลายา)
ลาดับที่

เลขประจาตัวสอบ

ชื่อ–สกุล

๑

กค101

นางสาวอชิรญา เอกอุดมศักดิ์

๒

กค102

นางสาวศิริพร ศรีแก่นแก้ว

๓

กค103

นางสาวณัฏฐ์นรี ตันสงวน

๔

กค104

นางสาวขวัญฤทัย ศรีไทยพันธ์

๕

กค105

นางสาวปรางชนก มหัปปานันท์

๖

กค106

นางสาวพิมพ์ศรี อินดี

๗

กค107

นางสาวรัชนก แยนา

๘

กค108

นางสาวจุฑามาศ สันฐิติรัตน์

๙

กค109

นางสาวนภสร โซโตยาม่า

๑๐

กค110

นางสาวเรืองพร หนูเจริญ

11

กค111

นางสาวสุวภา ชนประชา

12

กค112

นางสาวอรณิชชา จันทราภาส

ตาแหน่ง...

-๕ตาแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี ปฏิบัติงานที่กองคลัง (พื้นที่ศาลายา)
ลาดับที่

เลขประจาตัวสอบ

ชื่อ–สกุล

๑

กค201

นางสาวสุทธินี รักดี

๒

กค202

นางสาวโชติกา อมรเมธ

๓

กค203

นางสาวชไมพร อ้นดิสถ์

๔

กค204

นางสาวสุริยาภร พุ่มเรืองศรี

๕

กค205

นางสาวทิพย์พารัตน์ แย้มวงษ์

๖

กค206

นายเทอดศักดิ์ กิ่งสวัสดิ์

๗

กค207

นางสาวปาหนัน ทรัพย์ธารงค์

๘

กค208

นางสาววนัชพร เพาะปลูก

๙

กค209

นางสาววีรยา มั่นสุขผล

๑๐

กค210

นางสาวอิสริยา ธิราพืช

11

กค211

นางสาวธนัญญา กะลัมพะวณิช

12

กค212

นางสาวณภัทร ลิขิตธนานุกิจ

13

กค213

นางสาวอาจรินี กุญชรกิตติคุณ

14

กค214

นางสาวนภาพร สังข์เอี่ยม

15

กค215

นางสาวสุชาดา บูชาพิมพ์

16

กค216

นางสาวกนกกร ศิริพิน

17

กค217

นายสุภวัฒน์ ปราณีต

18

กค218

นางสาวณัฐวดี ผาเหลา

19

กค219

นางสาวฐิติทิพย์ สายศิริวิทย์

20

กค220

นางสาวชลธิชา สุวัฒน์ศุภกุล

21

กค221

นางสาวสุภาวดี ศรีวงษา

22

กค222

นายยุทธนา บุญเรือง

23

กค223

นางสาวกัญญ์กุลณัช อานุภาพ

ตาแหน่ง...

-๖ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี ปฏิบัติงานที่กองคลัง (พื้นที่ศาลายา)
ลาดับที่

เลขประจาตัวสอบ

ชื่อ–สกุล

๑

กค301

นางสาววรลักษณ์ ขันทอง

๒

กค302

นางสาวอาทิมา วงษ์สีมาอนันต์

๓

กค303

นางวิภาดา กะลัมพะวณิช

๔

กค304

นางสาวปนัดดา พงษ์พันธ์

๕

กค305

นางสาวกมลวรรณ ขาอ้น

๖

กค306

นางสาวเกสรี สรรพวุธ

๗

กค307

นางสาวชุติมา ถึกกวย

๘

กค308

นางสาวกัลยกร มุ่งวิชา

๙

กค309

นายสงกรานต์ ขาวประเสริฐ

๑๐

กค310

นางสาวโยษิตา ศรีเจริญ

11

กค311

นางสาวมัลลิกา ศรนุวัตร

12

กค312

นางสาววชิราภรณ์ ศาตะนิมิ

13

กค313

นางสาวสุธาสินี แก้วบัวดี

14

กค314

นายมนตรี หิรัญชัย

15

กค315

นางสาวสุฑามาศ ปั้นตระกูล

16

กค316

นางสาวสุภาภรณ์ เกตุเอม

17

กค317

นางสาวศศิประภา ถีระพันธ์

18

กค318

นางสาววลัยลักษณ์ คงเขียว

19

กค319

นางสาวทรายทอง อะโรคา

20

กค320

นางสาวมารียัม ยีดา

21

กค321

นางสาวเจนจิรา พึ่งบ้านเกาะ

22

กค322

นายอิศรา อ่อนนุ่ม

23

กค323

นางสาวเกสรา เกษร

24

กค324

นางสาวสุภาพร พันธ์แจ่ม

25

กค325

นางสาวสิรภัทร อยู่กาเนิด
๒๖...

-๗ลาดับที่

เลขประจาตัวสอบ

ชื่อ–สกุล

26

กค326

นางสาววัลลีรัตน์ คงบุญ

๒7

กค327

นางสาวจันทร์ฉาย วิเชียรสรรค์

28

กค328

นางสาวสุภาพร อุบล

29

กค329

นางสาวจุฑามณี ฉิมวัย

30

กค330

นางสาวธนภรณ์ เป้าแย้ม

31

กค331

นางสาวรักษิณา สุขศิริ

32

กค332

นายณฐวัฒน์ ศุภจิราวุฒิ

33

กค333

นางสาวกันตา วิมลวิทยา

34

กค334

นางปภาพัชญ์ กลิ่นหอม

35

กค335

นายปรินทร ยิ้มมาก

36

กค336

นางสาวกัญญาภัค เพชรม่อม

37

กค337

นางสาวพิชชา รุจิชาญ

38

กค338

นางสาวสุธารี อาทรธุระสุข

39

กค339

นางสาวอรทัย บุญสัมฤทธิ์

40

กค340

นายณัฏฐ์เมธิน อึ้งเจริญ

41

กค341

นายฉัตรเพชร วังบุญ

42

กค342

นางสาวสาวิณีย์ กันเกตุ

43

กค343

นายอัครตรี ตรียุทธ์

44

กค344

นางสาวสุดารัตน์ แสนเพียง

45

กค345

นางสาวลัดดาวัลย์ คนไว

46

กค346

นางสาวศรสวรรค์ ปวริศปริญญ์

47

กค347

นางสาวสุภาวดี หัดโท

48

กค348

นางสาวอรุณฤดี กรวยสวัสดิ์

49

กค349

นางสาวสุคนธา แก่นจันทร์

50

กค350

นางสาวกนกรัตน์ เขียวงามดี

๕๑...

-๘ลาดับที่

เลขประจาตัวสอบ

ชื่อ–สกุล

51

กค351

นางสาวธัญญภัสร์ ธนะทรัพย์ปรีชา

52

กค352

นางสาวศิรประภา ภิญโญ

53

กค353

นางสาวศุภิสรา วงษ์วีระขันธ์

54

กค354

นายภูริลาภ สุวรรณรอ

55

กค355

นางสาวพรรวินท์ สิทธิศักดิ์

56

กค356

นายโภคัย ศรีภูมี

57

กค357

นางสาวณัฏฐ์จิรา แย้มผ่อง

58

กค358

นายพิพัฒน์ ชูจันทร์

59

กค359

นางสาวกนกรัชฏ์ สุระพร

60

กค360

นางสาวผกามาส ศรีเอี่ยมจันทร์

61

กค361

นางสาวณัฐฐา อยู่สาราญ

62

กค362

นางสาวอภิญญา เถลิงศักดาเดช

63

กค363

นางสาวดาวรุ่ง อินสว่าง

64

กค364

นางสาวณัฐกานต์ อานอาชา

65

กค365

นางสาวอัญชลีพร ศิริ

66

กค366

นางสาวอาภาภรณ์ ทองสัมฤทธิ์

67

กค367

นางสาวภิรัญญา ก้อนง่อน

68

กค368

นางรัตนา ดิสสระ

69

กค369

นางสาวนริศรา มามาก

70

กค370

นางสาวสุพัตรา อาจจินดา

71

กค371

นายธเณศร์ โสมา

72

กค372

นางสาวศิริกันยา หาญสมัย

ตาแหน่ง ...

-๙ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ ปฏิบัติงานที่ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
(พื้นที่วังไกลกังวล)
ลาดับที่

เลขประจาตัวสอบ

ชื่อ–สกุล

๑

อท001

นายรัฐพล แพงดี

๒

อท002

นางสาวมณัชญา สมสอาด

๓

อท003

นายสุรเชษฐ์ สุทธิประภา

๔

อท004

นางสาวลลิตา ชมภูโกฐ

๕

อท005

นางสาวอรวี มีศิริ

๖

อท006

นางสาวพรชนก พ่วงศรี

๗

อท007

นางสาวโชติกา ทิพย์วงศ์

๘

อท008

นางสาวปาริฉัตร บัวน้าอ้อม

๙

อท009

นายอธิบดี จิตตรัตน์

๑๐

อท010

นางปนัดดา พูลสวัสดิ์

11

อท011

นางสาวบัวนัดดา สุขชาตะ

12

อท012

นางสาวกิตติกานต์ มีเดช

13

อท013

นางณัฐทนันฑ์ ดวงภุมเมศร์

14

อท014

นางสาวสุภาภรณ์ อนงค์ทอง

15

อท015

นางสาวธนภรณ์ บุญเกิด

16

อท016

นางสาวสิริมา สืบกระพันธ์

17

อท017

นางสาวเบญจมาภรณ์ อินทะขันธ์

ตาแหน่ง ...

-๑๐ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ ปฏิบัติงานที่ คณะศิลปศาสตร์ (พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ)
ลาดับที่

เลขประจาตัวสอบ

ชื่อ–สกุล

๑

ศป001

นางสาวดวงกมล จันทร์ศิริ

๒

ศป002

นางสาวชยาภรณ์ กาญจนพิบูลย์

๓

ศป003

นางสาวอัจฉริยา ด้ายมูล

๔

ศป004

นายชานัญ สุขศรีนาค

๕

ศป005

นางสาวดลนภา ทองงาม

๖

ศป006

นางสาวจิตติพัชญ์ น้อยสุทธิสกุล

๗

ศป007

นายจิราวุฒิ กลัดทอง

8

ศป008

นายปรีชา แซ่ลี้

9

ศป009

นางสาวปวีณา ถมยากูล

10

ศป010

นายเจตษฎา สุทธิเลิศ

11

ศป011

นางสาวขวัญภิชา สังข์สาราญ

12

ศป012

นางสาวโสภิตา สุ่มสังข์

13

ศป013

นางกชรดา วิรุณพันธ์

14

ศป014

นางสาวอังคณา วิบูลย์ศักดิ์ชัย

15

ศป015

นางสาวกรวิการ์ เนียมโงน

16

ศป016

นายสมบูรณ์ กาเด็นไมดิน

17

ศป017

ว่าที่ร้อยตรี กิตติพล จันทวงศาทร

18

ศป018

นางสาวสุจรรยา แก้วพรายตา

กาหนดวัน...

-๑๑กาหนดวัน เวลา สถานที่สอบ หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน
ตาแหน่ง พยาบาล ระดับปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี ปฏิบัติงานที่ กองพัฒนานักศึกษา (พืน้ ที่ศาลายา)
วัน เวลาและสถานที่สอบ

กิจกรรม

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๘.๐๐ – ๘.๔๕ น.
เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
อาคารสิรินธร ชั้น ๕
ห้อง A๕๑๐

: รายงานตัวเพื่อตรวจสอบเอกสาร
ก่อนเข้าห้องสอบ

เลขประจาตัวสอบ
กพศ๐๐๑

เวลา 9.00 - 12.00 น. : สอบข้อเขียน
๑. ทดสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
(คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังนี้
๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป (๕๐ คะแนน)
(๑) ความถนัดทางเชาว์ปัญญา ความสามารถทางด้านภาษา
การคิดวิเคราะห์และเหตุผล ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์
(๒) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ด้วยการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๓) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสาหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ เรื่อง การกาหนดวันทางานหลักเกณฑ์การลาและการ
จ่ายค่าจ้างระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐
(๔) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสาหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการลาออกของพนักงาน
มหาวิทยาลัย 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) พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการพลเรื อ น
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๑.๒...

-๑๒วัน เวลาและสถานที่สอบ
วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

กิจกรรม

เลขประจาตัวสอบ

๑.๒ ความรู้เกี่ยวกับตาแหน่ง (๑๕๐ คะแนน)
ความรู้เกี่ยวกับตาแหน่งและงานที่ปฏิบัติ

อาคารสิรินธร ชั้น ๕
ห้อง A๕๑๐
จะประกาศให้ทราบในวันที่ ๒. ทดสอบภาคความเหมาะสมกั บ ต าแหน่ ง (สอบสั ม ภาษณ์ )
๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบโดยวิธีการสัมภาษณ์ ซึ่งพิจารณาจากประวัติส่วนตัว
ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน พฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นที่
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์
บุคลิกภาพ ทัศนคติ ปฏิภาณไหวพริบความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ท่วงทีวาจา เป็นต้น
ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี ปฏิบัติงานที่กองคลัง (พื้นที่ศาลายา)
วัน เวลาและสถานที่สอบ

กิจกรรม

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๘.๐๐ – ๘.๔๕ น.
เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
อาคารสิรินธร ชั้น ๕
ห้อง A๕๐๙

: รายงานตัวเพื่อตรวจสอบเอกสาร
ก่อนเข้าห้องสอบ

เลขประจาตัวสอบ
กค๑๐๑-กค๑๑๒

เวลา 9.00 - 12.00 น. : สอบข้อเขียน
๑. ทดสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
(คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังนี้
๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป (๕๐ คะแนน)
(๑) ความถนัดทางเชาว์ปัญญา ความสามารถทางด้านภาษา
การคิดวิเคราะห์และเหตุผล ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์
(๒) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๓) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสาหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ เรื่อง การกาหนดวันทางานหลักเกณฑ์การลาและ
การจ่ายค่าจ้างระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐
(๔)...

-๑๓วัน เวลาและสถานที่สอบ

กิจกรรม

เลขประจาตัวสอบ

(๔) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงาน
วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง
หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการลาออกของพนักงาน
อาคารสิรินธร ชั้น ๕
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐
ห้อง A๕๐๙
(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) พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการพลเรื อ น
ในสถาบั น อุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๑.๒ ความรู้เกี่ยวกับตาแหน่ง (๑๕๐ คะแนน)
(๑) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง
การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนาเงินส่งคลัง
พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๒) พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล
พ.ศ. 2548
(3) หลักเกณฑ์การหักภาษี ณ ที่จ่าย
จะประกาศให้ทราบในวันที่ ๒. ทดสอบภาคความเหมาะสมกั บ ต าแหน่ ง (สอบสั ม ภาษณ์ )
(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
ทดสอบโดยวิธีการสัมภาษณ์ ซึ่งพิจารณาจากประวัติส่วนตัว
ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน พฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นที่
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์
บุคลิกภาพ ทัศนคติ ปฏิภาณไหวพริบความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ท่วงทีวาจา เป็นต้น

ตาแหน่ง...

-๑๔ตาแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ ปฏิบัติงานที่ กองคลัง (พื้นที่ศาลายา)
วัน เวลาและสถานที่สอบ

กิจกรรม

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๘.๐๐ – ๘.๔๕ น.
เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
อาคารสิรินธร ชั้น ๕
ห้อง A๕๑๐

: รายงานตัวเพื่อตรวจสอบเอกสาร
ก่อนเข้าห้องสอบ

เลขประจาตัวสอบ
กค๒๐๑-กค๒๒๓

เวลา 9.00 - 12.00 น. : สอบข้อเขียน
๑. ทดสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
(คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังนี้
๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป (๕๐ คะแนน)
(๑) ความถนัดทางเชาว์ปัญญา ความสามารถทางด้านภาษา
การคิดวิเคราะห์และเหตุผล ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์
(๒) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.
๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๓) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสาหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ เรื่อง การกาหนดวันทางานหลักเกณฑ์การลาและการ
จ่ายค่าจ้างระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐
(๔) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง
หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการลาออกของพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐
(๕) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง
หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินทดลองปฏิบัติงาน และการประเมิน
เพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.
๒๕๕๑
(๖) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๗) พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล
พ.ศ.๒๕๔๘
(๘) พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการพลเรื อ น
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๑.๒...

-๑๕วัน เวลาและสถานที่สอบ

กิจกรรม

เลขประจาตัวสอบ

๑.๒ ความรู้เกี่ยวกับตาแหน่ง (๑๕๐ คะแนน)
(๑) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
อาคารสิรินธร ชั้น ๕
(๒) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
ห้อง A๕๑๐
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
(๓) กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
(๔) ความรู้พื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
(๕) ทักษะในการใช้งานโปรแกรมสานักงาน Microsoft
Office
จะประกาศให้ทราบในวันที่ ๒. ทดสอบภาคความเหมาะสมกั บ ต าแหน่ ง (สอบสั ม ภาษณ์ )
(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
ทดสอบโดยวิธีการสัมภาษณ์ ซึ่งพิจารณาจากประวัติส่วนตัว
ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน พฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นที่
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์
บุคลิกภาพ ทัศนคติ ปฏิภาณไหวพริบความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ท่วงทีวาจา เป็นต้น
วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ ปฏิบัติงานที่ กองคลัง (พื้นที่ศาลายา)
วัน เวลาและสถานที่สอบ

กิจกรรม

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๘.๐๐ – ๘.๔๕ น. : รายงานตัวเพื่อตรวจสอบเอกสาร
เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ก่อนเข้าห้องสอบ
อาคารสิรินธร ชั้น ๕
เวลา 9.00 - 12.00 น. : สอบข้อเขียน
ห้อง A๕๐๘
๑. ทดสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
(คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังนี้
๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป (๕๐ คะแนน)
(๑) ความถนัดทางเชาว์ปัญญา ความสามารถทางด้านภาษา
การคิดวิเคราะห์และเหตุผล ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์
(๒) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.
๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เลขประจาตัวสอบ
กค๓๐๑-กค๓๗๒

(๓)...

-๑๖วัน เวลาและสถานที่สอบ

กิจกรรม

เลขประจาตัวสอบ

(๓) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสาหรับ
วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. พนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ เรื่อง การกาหนดวันทางานหลักเกณฑ์การลาและการ
อาคารสิรินธร ชั้น ๕
จ่ายค่าจ้างระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐
ห้อง A๕๐๘
(๔) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง
หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการลาออกของพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐
(๕) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง
หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินทดลองปฏิบัติงาน และการประเมิน
เพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๕๑
(๖) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๗) พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล
พ.ศ.๒๕๔๘
(๘) พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการพลเรื อ น
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๑.๒ ความรู้เกี่ยวกับตาแหน่ง (๑๕๐ คะแนน)
(๑) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ
พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๒) ความรู้พื้นฐานในการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
จะประกาศให้ทราบในวันที่ ๒. ทดสอบภาคความเหมาะสมกั บ ต าแหน่ ง (สอบสั ม ภาษณ์ )
(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
ทดสอบโดยวิธีการสัมภาษณ์ ซึ่งพิจารณาจากประวัติส่วนตัว
ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน พฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นที่
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์
บุคลิกภาพ ทัศนคติ ปฏิภาณไหวพริบความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ท่วงทีวาจา เป็นต้น

ตาแหน่ง...

-๑๗ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ ปฏิบัติงานที่ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
(พื้นที่วังไกลกังวล)
วัน เวลาและสถานที่สอบ

กิจกรรม

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๘.๐๐ – ๘.๔๕ น.
เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
อาคารสิรินธร ชั้น ๕
ห้อง A๕๐๙

: รายงานตัวเพื่อตรวจสอบเอกสาร
ก่อนเข้าห้องสอบ

เลขประจาตัวสอบ
อท๐๐๑-อท๐๑๗

เวลา 9.00 - 12.00 น. : สอบข้อเขียน
๑. ทดสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
(คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังนี้
๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป (๕๐ คะแนน)
(๑) ความถนัดทางเชาว์ปัญญา ความสามารถทางด้านภาษา
การคิดวิเคราะห์และเหตุผล ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์
(๒) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.
๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๓) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสาหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ เรื่อง การกาหนดวันทางานหลักเกณฑ์การลาและการ
จ่ายค่าจ้างระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐
(๔) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง
หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการลาออกของพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐
(๕) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง
หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินทดลองปฏิบัติงาน และการประเมิน
เพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.
๒๕๕๑
(๖) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๗) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ.๒๕๔๘
(๘) พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการพลเรื อ น
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๑.๒...

-๑๘วัน เวลาและสถานที่สอบ
วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
อาคารสิรินธร ชั้น ๕
ห้อง A๕๐๙
เวลา ๑๓.๓๐ น.
อาคารคณะบริหารธุรกิจ
ชั้น ๓ ห้อง ๘๓๐๒

กิจกรรม
๑.๒ ความรู้เกี่ยวกับตาแหน่ง (๑๕๐ คะแนน) แยกเป็น
๑.๒.๑ สอบข้อเขียน (๑๐๐ คะแนน)
(๑) ความรู้ความสามารถด้านประชาสัมพันธ์
(๒) ความรู้ความสามารถด้านอาคารสถานที่
(3) ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีการศึกษา

เลขประจาตัวสอบ
อท๐๐๑-อท๐๑๗

๑.๒.๒ สอบปฏิบัติ (๕๐ คะแนน)
การใช้โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft
Power Point

จะประกาศให้ทราบในวันที่ ๒. ทดสอบภาคความเหมาะสมกั บ ต าแหน่ ง (สอบสั ม ภาษณ์ )
(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
ทดสอบโดยวิธีการสัมภาษณ์ ซึ่งพิจารณาจากประวัติส่วนตัว
ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน พฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นที่
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์
บุคลิกภาพ ทัศนคติ ปฏิภาณไหวพริบความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ท่วงทีวาจา เป็นต้น
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ ปฏิบัติงานที่ คณะศิลปศาสตร์ (พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ)
วัน เวลาและสถานที่สอบ

กิจกรรม

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๘.๐๐ – ๘.๔๕ น.
เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
อาคารสิรินธร ชั้น ๕
ห้อง A๕๐๘

: รายงานตัวเพื่อตรวจสอบเอกสาร
ก่อนเข้าห้องสอบ

เลขประจาตัวสอบ
ศป๐๐๑-ศป๐๑๘

เวลา 9.00 - 12.00 น. : สอบข้อเขียน
๑. ทดสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
(คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังนี้
๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป (๕๐ คะแนน)
(๑) ความถนัดทางเชาว์ปัญญา ความสามารถทางด้านภาษา
การคิดวิเคราะห์และเหตุผล ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์
(๒) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.
๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๓)...

-๑๙วัน เวลาและสถานที่สอบ

กิจกรรม

เลขประจาตัวสอบ

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕
(๓) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงาน
เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง
การกาหนดวันทางานหลักเกณฑ์การลาและการจ่ายค่าจ้างระหว่าง
อาคารสิรินธร ชั้น ๕
ลาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐
ห้อง A๕๐๘
(๔) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง
หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการลาออกของพนักงาน
มหาวิทยาลัย 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) พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล
พ.ศ.๒๕๔๘
(๘) พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการพลเรื อ น
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๑.๒ ความรู้เกี่ยวกับตาแหน่ง (๑๕๐ คะแนน) แยกเป็น
๑.๒.๑ สอบข้อเขียน (๑๐๐ คะแนน)
(๑) การวิเคราะห์ พัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการ
ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติและสหกิจศึกษา ที่ดาเนินการภายใต้การ
ประกันคุณภาพหลักสูตร
(๒) กระบวนการและขั้นตอนในการปฏิบัติงานหลักสูตร
และมาตรฐานการศึกษา
(๓) การเขียนโครงการงานบริหารงานวิจัย และความรู้
ความเข้าใจในการดาเนินงานวิจัย ฐานข้อมูลวิจัย
(๔) การจัดทาโครงการและการบริหารงานด้านวิชาการ
(๕) การจัดทาแผนและโครงการบริการวิชาการหารายได้
เวลา ๑๓.๓๐ น.
อาคารคณะบริหารธุรกิจ
ชั้น ๒ ห้อง ๘๒๐๗

๑.๒.๒ สอบปฏิบัติ (๕๐ คะแนน)
(๑) การใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel,
PowerPoint
(๒) การใช้ internet ในการสืบค้นฐานข้อมูลวิจัย
๒.ทดสอบ...

-๒๐วัน เวลาและสถานที่สอบ

กิจกรรม

จะประกาศให้ทราบในวันที่ ๒. ทดสอบภาคความเหมาะสมกั บ ต าแหน่ ง (สอบสั ม ภาษณ์ )
(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
ทดสอบโดยวิธีการสัมภาษณ์ ซึ่งพิจารณาจากประวัติส่วนตัว
ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน พฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นที่
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์
บุคลิกภาพ ทัศนคติ ปฏิภาณไหวพริบความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ท่วงทีวาจา เป็นต้น

เลขประจาตัวสอบ

-๒๑รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
ตัวอย่างเอกสารผลตรวจ ATK

รับรองสาเนาถูกต้อง
ลงชื่อ...............................
วันที่ตรวจ............................
เวลา.................................

