ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก
เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
ตามประกาศมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท
และปริญญาเอก จานวน ๖ อัตรา โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๒-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ นั้น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
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. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ดังนี้
๘.๑ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าห้องสอบโดยใช้เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย
ของมหาวิทยาลัย หากผลการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายมีค่าเกิน ๓๗.๕ องศาเซลเซียส จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
๘.๒ สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดระยะเวลาในการสอบ และไม่อนุญาตให้ผู้ที่
ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบเข้ามาภายในบริเวณสถานที่สอบ เพื่อจากัดจานวนคนตามมาตรการของกระทรวง
สาธารณสุข รวมถึงเว้นระยะห่าง (Social distancing) อย่างน้อย 1-2 เมตร

-๒๘.๓ ผู้เข้าสอบที่ได้รับวัคซีนแล้วต้องแสดงผลการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วยวิธี ATK หรือ
RT-PCR ไม่เกิน ๔๘ ชั่วโมง ก่อนวันสอบ และให้พิมพ์เอกสารผลการตรวจเพื่อนามายื่นให้เจ้าหน้าที่
ก่อนเข้าห้องสอบ โดยผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบจะต้องมีผลเป็นลบ (Negative) เท่านั้น
หมายเหตุ กรณีตรวจยืนยันด้วยวิธี ATK ให้ยื่นเอกสารรูปถ่ายที่ประกอบด้วยผลตรวจและ
บัตรประชาชน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง และระบุวันเวลาที่ตรวจ ดังตัวอย่างแนบท้ายประกาศนี้
๘.๔ ผู้เข้าสอบที่ยังไม่ได้รับวัคซีน ต้องแสดงผลการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR
ไม่เกิน ๔๘ ชั่วโมง ก่อนวันสอบ เท่านั้น และยื่นเอกสารผลการตรวจก่อนเข้าห้องสอบ โดยผู้ที่ได้รับอนุญาต
ให้เข้าสอบจะต้องมีผลเป็นลบ (Negative) เท่านั้น
การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
ในวัน ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ กองบริห ารงานบุคคล สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ สอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์ หมายเลข ๐ ๒๔๔๑ ๖๐๐๐ ต่อ ๒๑๕๓-๒๑๕๕
หรือที่เว็บไซต์ http://hr.rmutr.ac.th, www.rmutr.ac.th, job.rmutr.ac.th และ rmutr.thaijobjob.com
ประกาศ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(อาจารย์นลินี แสงอรัญ)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
สาขาวิชาการโรงแรม จานวน ๑ อัตรา วุฒิปริญญาโท สังกัดคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว
(มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล)
ลาดับที่

เลขประจาตัวสอบ

ชื่อ – สกุล

หมายเหตุ

๑

อรท ๐๐๑

นางสาวอ้อมอรุณ

จู่รัตนสาร

๒

อรท ๐๐๓

นางสาวนิสากร

พรพงศ์เตชวาณิช

กาหนดวันเวลา หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือก สถานที่ในการสอบคัดเลือก สาขาวิชาการโรงแรม วุฒิปริญญาโท
วัน/เวลาสอบ

รายละเอียดในการคัดเลือก

๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๑. ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะ
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. สาหรับตาแหน่ง

คะแนน
๒๐๐

วิธีประเมิน

สถานที่สอบ

มหาวิทยาลัย
สอบข้อเขียน เทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์
วิทยาเขตวังไกลกังวล
คณะอุตสาหกรรม
การโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว เขต ๓

๑.๑ ทดสอบความรู้ความสามารถ
เฉพาะสาหรับตาแหน่งเกี่ยวกับ ธุรกิจ
การโรงแรม งานแม่บ้าน งานส่วนหน้า
งานจองห้องพัก การใช้โปรแกรม
จองห้องพัก งานบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม งานครัว งานสปา และงาน
เทคโนโลยีและสารสนเทศ

๑๐๐

เวลา ๑๓.๓๐-๑๔.๓๐ น.

๑.๒ ให้เตรียมหัวข้อและเนื้อหาวิชา
ในการสอบปฏิบัติ/สอบสอน คนละ
ประมาณ ๑๕ นาที โดยหัวข้อและ
เนื้อหาวิชาที่นามาสอบสามารถเลือกได้
ตามความถนัด ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อ ๑.๑

๑๐๐

สอบปฏิบัติ/
สอบสอน

๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕
เวลา ๑๔.๓๐ น.
เป็นต้นไป

๒. ทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง
โดยพิจารณาจาก
ประวัติ ความสามารถ ประสบการณ์
บุคลิกภาพ ความรู้ ท่วงทีวาจา เชาวน์
ปัญญา ทัศนคติ มนุษย์สัมพันธ์
การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน

๑๐๐

สอบสัมภาษณ์

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์
วิทยาเขตวังไกลกังวล

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

-๒สาขาวิชาการตลาด จานวน ๑ อัตรา วุฒิปริญญาเอก สังกัดคณะบริหารธุรกิจ (มทร.รัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ)
ลาดับที่

เลขประจาตัวสอบ

ชื่อ – สกุล

หมายเหตุ

๑

บธ ๒๐๑

นางสาวศุภรดา

๒

บธ ๒๐๒

นางสาวสรวงภรณ์ สัจภาพพิชิต

๓

บธ ๒๐๓

นางสาวสุวิมล

มธุรส

๔

บธ ๒๐๔

นางพัชรี

สกุลรัตนศักดิ์

พิมพ์พรรค์

กาหนดวันเวลา หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือก สถานที่ในการสอบคัดเลือก สาขาวิชาการตลาด วุฒิปริญญาเอก
วัน/เวลาสอบ

รายละเอียดในการคัดเลือก

คะแนน

วิธีประเมิน

สถานที่สอบ

๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๑. ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะ
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. สาหรับตาแหน่ง

๒๐๐

๑.๑ ทดสอบความรู้ความสามารถ
เฉพาะสาหรับตาแหน่ง เกี่ยวกับวิเคราะห์
สถานการณ์การตลาด กลยุทธ์ทาง
การตลาด การตลาดสมัยใหม่ รวมถึง
เครื่องมือที่นักการตลาดใช้ในการ
ประกอบกิจกรรมทางการตลาด

๑๐๐

เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น.

๑.๒ ให้เตรียมหัวข้อและเนื้อหาวิชา
ในการสอบปฏิบัติ/สอบสอน คนละ
ประมาณ ๑๕ นาที โดยหัวข้อและ
เนื้อหาวิชาที่นามาสอบสามารถเลือกได้
ตามความถนัด ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อ ๑.๑

๑๐๐

สอบปฏิบัติ/
สอบสอน

๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕
เวลา ๑๔.๓๐ น.
เป็นต้นไป

๒. ทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง
โดยพิจารณาจาก
ประวัติ ความสามารถ ประสบการณ์
บุคลิกภาพ ความรู้ ท่วงทีวาจา เชาวน์
ปัญญา ทัศนคติ มนุษย์สัมพันธ์
การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน

๑๐๐

มหาวิทยาลัย
สอบสัมภาษณ์ เทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์
บพิตรพิมุขจักรวรรดิ
อาคาร ๑๐๐ ปี
ห้อง ๑๓๓ ชั้น ๓

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สอบข้อเขียน รัตนโกสินทร์
บพิตรพิมุขจักรวรรดิ
อาคาร ๑๐๐ ปี
ห้อง ๑๓๓ ชั้น ๓

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

-๓สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จานวน ๑ อัตรา วุฒิปริญญาเอก สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ (มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา)
ลาดับที่

เลขประจาตัวสอบ

ชื่อ – สกุล
คุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่ประกาศฯ กาหนด

หมายเหตุ

ตัวอย่างเอกสารผลตรวจ ATK

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

แผนที่สานักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ

