ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
กาหนดวันเวลา และสถานที่ในการสอบ
ตามที่ ได้ มี ประกาศมหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลรั ตนโกสิ นทร์ ลงวั นที่ ๑๗ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จานวน ๔ อัตรา และจะประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๘ มิถุนายน
๒๕๖๕ นั้น
มหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลรัต นโกสิ น ทร์ จึ ง ขอประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เข้ ารับ การ
ประเมิ น ความรู้ค วามสามารถ ทัก ษะ และสมรรถนะ ครั้ง ที ่ ๑ กาหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการสอบ
ดังมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ และให้ผู้เข้าสอบแข่งขันปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรงหรือ
กางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภ าพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น
และประพฤติตน เป็นสุภาพชน
๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ
๓. ต้องนาบัตรประจาตัวผู้สมัคร และบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออก
ให้ไ ปในวัน ประเมิน ความรู ้ค วามสามารถ ทัก ษะ และสมรรถนะทุก ครั ้ง หากไม่ม ีบ ัต รใดบัต รหนึ ่ง
กรรมการหรื อ เจ้ าหน้ าที่ ค วบคุ ม การประเมิ น ความรู้ ค วามสามารถ ทั ก ษะ และสมรรถนะ อาจพิ จ ารณา
ไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะก็ได้
๔. การเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีสอบข้อเขียน
ต้องปฏิบัติดังนี้
๔.๑ ห้ามนาเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ
๔.๒ ควรไปถึงสถานที่ประเมินก่อนเริ่มเวลาประเมินไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้อง
สอบได้ ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมการประเมินแล้ว
๔.๓ ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคาสั่งและคาแนะนาของกรรมการหรือ เจ้าหน้าที่ควบคุม
การประเมินโดยเคร่งครัด
๔.๔ ต้องเข้าประเมินกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดาเนินการประเมินกาหนดให้เท่านั้น
๔.๕ ผู้ เข้าสอบที่ไปถึงห้ องสอบหลั งจากเวลาที่กาหนดเริ่มสอบในตารางการประเมิน
ไปแล้ว ๔๕ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ
๔.๖ ผู้มาสอบจะต้องเข้ารับการประเมินตามตาแหน่งที่สมัครและตามวัน เวลา สถานที่
กาหนดในตารางประเมิน ผู้ที่เข้ารับการประเมินผิดตาแหน่งจะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินใน
ตาแหน่งที่สมัครอีก
๔.๗ ผู้เข้ารับ...
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๔.๗ ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องนั่งประเมินตามที่นั่งและห้องประเมินที่กาหนดให้ ผู้ใดนั่ง
ผิ ด ที่ ในการประเมิ น ความรู้ ค วามสามารถ ทั ก ษะ และสมรรถนะจะไม่ ไ ด้ รั บ คะแนนส าหรั บ ความรู้
ความสามารถทักษะ และสมรรถนะนั้น
๔.๘ เขียนชื่อ - สกุล และเลขประจาตัวผู้สมัครเฉพาะในที่ที่กาหนดให้เท่านั้น
๔.๙ เมื่ออยู่ในห้องประเมินขณะประเมินต้องไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้ารับการประเมินอื่ น
หรื อ บุ ค คลภายนอกและไม่ อ อกจากห้ อ งประเมิ น เว้ น แต่ จ ะได้ รั บ อนุ ญ าต และอยู่ ใ นความดู แ ลของ
คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินฯ
๔.๑๐ ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งคาตอบนั้นแล้ว ต้ องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ
หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินก่อน จึงจะออกจากห้องประเมินได้
๔.๑๑ แบบทดสอบกระดาษคาตอบที่ใ ช้ใ นการประเมิน จะนาออกจากห้อ งประเมิน
ไม่ได้ เว้นแต่คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินอนุญาตเท่านั้น
๔.๑๒ เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินให้ห ยุดทา
ตอบจะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องประเมินได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินได้
อนุญาตแล้ว
๔.๑๓ เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่ประเมินโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้
เข้ารับการประเมินและต้องไม่กระทาการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังประเมินอยู่
๕. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริต
จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และคณะกรรมการดาเนิน
การสรรหาและเลือกสรรอาจจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้
๖. ผู้ใดไม่มาภายในกาหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิเข้ารับ
การประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งนี้
๗. ห้ามนาเอกสารใด ๆ เข้าห้องสอบ
๘. 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” ที่ได้อัปโหลดภาพถ่าย หน้าตรง ชุดสุภาพ ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา โดยต้องลง
ลายมือชื่อในบัตรประจาตัวผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว
(๒) บั ต รประจ าตั ว ประชาชน หรือ บั ต รอื่ น ที่ ทางราชการออกให้ ซึ่ งปรากฏรูปถ่าย และ
เลขประจาตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน
(๓) หลักฐานแสดงผลการตรวจที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อ COVID-19 ในระยะเวลาไม่เกิน ๔๘
ชั่วโมง ก่อนวันสอบ โดยวิธี RT-PCR หรือการใช้ชุดตรวจ ATK โดยให้ผู้สมัครพิมพ์เอกสารและนามายื่นก่อน
เข้าห้องสอบ
หมายเหตุ กรณีตรวจยืนยันด้วยชุดตรวจ ATK ให้ผู้สมัครพิมพ์เอกสารรูปถ่ายที่ประกอบด้วย
ผลตรวจและบัตรประชาชน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง และระบุวันเวลาที่ตรวจ ดังตัวอย่างแนบท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ ผู้ เข้าสอบที่ยังไม่ได้รับวัคซีน ต้องแสดงผลการตรวจที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อ COVID-19
ในระยะเวลาไม่เกิน ๔๘ ชั่วโมง ก่อนวันสอบ โดยวิธี RT-PCR เท่านั้น โดยให้ผู้สมัครพิมพ์เอกสารและนามายื่น
ก่อนเข้าห้องสอบ
การประกาศ ...
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การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลรัต นโกสิน ทร์ จะประกาศรายชื่อ ผู้ผ่า นการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทั กษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิ เข้ารั บการประเมินความรู้ความสามารถ
ทั ก ษะ และสมรรถนะ ครั้ ง ที่ ๒ ในวั น ที่ ๒๙ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๕ ทางเว็ บ ไซต์ www.rmutr.ac.th,
http://hr.rmutr.ac.th และ rmutr.thaijobjob.com และสามารถติ ดต่ อสอบถามได้ ที่ กองบริ ห ารงานบุ คคล
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๔๔๑ ๖๐๐๐
ต่อ ๒๑๕๓-๒๑๕๕
ประกาศ ณ วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(อาจารย์นลินี แสงอรัญ)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มธุรส/ ร่าง, พิมพ์, ตรวจ

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ กาหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบ
ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
๑.ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงานทีก่ องคลัง
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔

เลขประจาตัวสอบ
กค๐๐๑
กค๐๐๒
กค๐๐๓
กค๐๐๔

ชื่อ-สกุล
นางสาวณีตยา คูรัตนศิริ
นายอนันต์ บุบผาสังข์
นางสาวสุธิณี อากาศฤกษ์
นายณฐวัฒน์ ศุภจิราวุฒิ

วิธีการเลือกสรร วันเวลา และสถานที่ในการสอบ
ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงานที่กองคลัง
วิธีการเลือกสรร
๑. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ๒๐๐ คะแนน
๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป (สอบข้อเขียน) ๕๐ คะแนน ดังนี้
(๑) ความถนัดทางเชาว์ปัญญา ความสามารถทางด้านภาษา การคิดวิเคราะห์
และเหตุผล ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
(๒) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
(๓) ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของ
พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๔) ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของ
พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔
(๕) ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔
(๖) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
(๗) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘

วันเวลา และสถานที่
วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๐๐ น.- ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้อง A๕๐๘ ชั้น ๕
อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ ศาลายา

๑.๒ ความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง (สอบข้อเขียน) ๑๕๐ คะแนน
(๑) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
(๒) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(๓) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การเขียนโปรแกรมภาษา (Hypertext, PHP)
(๔) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระบบฐานข้อมูล
(๕) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระบบ ERP
(๖) ความรู้ ...

วิธีการเลือกสรร
วันเวลาและสถานที่
(๖) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การดูแล บารุง รักษา คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
(๗) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทาความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
(๘) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทาความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ๑๐๐ คะแนน จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
ความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ๑๐๐ คะแนน
ทดสอบโดยวิธีการสัมภาษณ์ ซึ่งพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติ
การศึกษา ประวัติการทางาน พฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ ทัศนคติ ปฏิภาณไหว
พริบความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ท่วงทีวาจา เป็นต้น
๒. ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติงานที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

เลขประจาตัวสอบ
สถ๐๐๑
สถ๐๐๒
สถ๐๐๓
สถ๐๐๔
สถ๐๐๕
สถ๐๐๖
สถ๐๐๗
สถ008
สถ009
สถ010
สถ011
สถ012
สถ013
สถ014
สถ015
สถ016
สถ017
สถ018
สถ019
สถ020

ชื่อ-สกุล
นางสาวศิริพร ศรีแก่นแก้ว
นางสาวนริศรา เนตรประชา
นางสาวทรายแก้ว เกสรพฤกษาทิพย์
นางสาวอารยา เส็งสาย
นางสาวลักษณ์นารา พรศิริพิทยาธร
นางสาวโชติกา อมรเมธ
นางสาวชวลัน ทีคา
นางสาวภาวินี นาคา
นางสาวมินทร์รฐา อริยะวรารมย์
นางสาวนันทนา ทองกลั่น
นางสาวอรัญญา สุยพงษ์พันธ์
นางสาวลักขนาถ ปลื้มจิตต์
นางสาววริศรา มาเบ้า
นางสาวอัจฉรา เชื้อชะเอม
นางสาวศิริลักษณ์ อินแขก
นางสาวสุนทรี พวงศรีแก้ว
นายชาญชัย สอดแก้ว
นายวิศรุต อ่อนสัมพันธ์
นางสาวธัญญาลักษณ์ อรุณรัตน์
นางสาวสุนันทา รอดเสงี่ยม
๒๑. สถ๐๒๑ ...

ลาดับที่
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

เลขประจาตัวสอบ
สถ021
สถ022
สถ023
สถ024
สถ025
สถ026
สถ027
สถ028
สถ029
สถ030
สถ031
สถ032
สถ033
สถ034
สถ035
สถ036
สถ037
สถ038
สถ039
สถ040
สถ041
สถ042
สถ043
สถ044
สถ045
สถ046
สถ047
สถ048
สถ049
สถ050
สถ051
สถ052
สถ053
สถ054
สถ055
สถ056

ชื่อ-สกุล
นางสาวรัตนา น้อยสมวงษ์
นางสาวอภัสรา ศรีบุตรดี
นางสาวธัญชนก ลัยวงศ์
นางสาวนนทิยา เลิศศรีสถิต
นางสาววชิรญาณ์ เมืองสมุทร
นางสาวสุชาดา รงค์จันทมานนท์
นางสาวกัญญาพร เกิดศรี
นางสาวนีรชา ปานขวัญ
นายอนุชา ด่างเกษี
นายนราธิป นุ่มวงษ์
นางสาวขวัญภิชา สังข์สาราญ
นางสาวฉัฐชนากานต์ วงศ์ยุพเรศ
นางสาวสุทธิตา เซ็งประเสริฐ
นายอนาวิน ชะแรมรัมย์
นางสาวปัทมวรรณ คงเขียว
นายชนะ กิตติกุลพันธ์
นางสาวสายพิรุณ แสงนาค
นายธรรมรัตน์ นวลงาม
นางสาวพรพรรณ ชูคง
นางสาวณัฐฐา อยู่สาราญ
นางสาวพรนภา เกตุแก้ว
นางสาวภัทราภรณ์ หิรัญยะนันท์
นางสาวกานต์ทิตา รัดรอดกิจ
นางสาวพิมพ์พลอย จันทร
นางสาวอาจรินี กุญชรกิตติคุณ
นายฐิติวัฒน์ สัญชัยชาติ
นางสาวรัตนสุดา ฉิมพาลี
นางสาวธนภรณ์ เป้าแย้ม
นางสาวพิชญา พรหมเจริญ
นางสาวศิริวรรณ สวัสดิ์แดง
นางสาวฐายิกา พานน้อย
นางสาวกุลิสรา เส็งสาย
นางสาวกัญญาภัค เพชรม่อม
นายพงศภัค ตรีประสิทธิกุล
นางสาวนริศรา ซาเจริญ
นางสาวทนาพร ประสพชัยมงคล
วิธีการ...

วิธีการเลือกสรร วันเวลา และสถานที่ในการสอบ
ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติงานที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
วิธีการเลือกสรร
วันเวลาและสถานที่
๑. การประเมินความรูค้ วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ๒๐๐ คะแนน วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕
๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป (สอบข้อเขียน) ๕๐ คะแนน ดังนี้
เวลา ๐๙.๐๐ น.- ๑๒.๐๐ น.
(๑) ความถนัดทางเชาว์ปัญญา ความสามารถทางด้านภาษา การคิดวิเคราะห์ ณ ห้อง A๕๐๘ ชั้น ๕
และเหตุผล ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัย
(๒) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
เทคโนโลยีราชมงคล
(๓) ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของ รัตนโกสินทร์ ศาลายา
พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๔) ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของ
พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔
(๕) ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔
(๖) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
(๗) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘
๑.๒ ความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง (สอบข้อเขียน) ๑๕๐ คะแนน
(๑) การจัดทาแผนปฏิบัติงานของสานักงาน
(๒) ความรู้ด้านระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
(๓) ความรู้ด้านกิจกรรมนักศึกษา หลักเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับงานกิจกรรม
นักศึกษา
(๔) ระเบียบเกี่ยวกับงานกิจกรรมนักศึกษา
(๕) การควบคุมสภาวะทางอารมณ์ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
๒. การประเมินความรูค้ วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ๑๐๐ คะแนน
ความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ๑๐๐ คะแนน
ทดสอบโดยวิธีการสัมภาษณ์ ซึ่งพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติ
การศึกษา ประวัติการทางาน พฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ ทัศนคติ ปฏิภาณไหว
พริบความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ท่วงทีวาจา เป็นต้น

จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

๓. ตาแหน่ง ...

๓. ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติงานทีค่ ณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔

เลขประจาตัวสอบ
อรท101
อรท102
อรท105
อรท106

ชื่อ-สกุล
นางสาวกัญญารัตน์ น้อยประชา
นางสาวลักษมณ พริ้มแก้ว
นางสาวจริยา จันทร์แดง
นางสาวสุวนันท์ สังขีด

วิธีการเลือกสรร วันเวลา และสถานที่ในการสอบ
ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติงานที่คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว
วิธีการเลือกสรร
วันเวลาและสถานที่
๑. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ๒๐๐ คะแนน วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕
๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป (สอบข้อเขียน) ๕๐ คะแนน ดังนี้
สอบข้อเขียน
(๑) ความถนัดทางเชาว์ปัญญา ความสามารถทางด้านภาษา การคิด
เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๐.๐๐ น.
วิเคราะห์และเหตุผล ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สอบปฏิบัติ
รัตนโกสินทร์
เวลา ๑๐.๓๐ น. - ๑๒.๓๐ น.
(๒) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ณ ห้องปฏิบัติการครัว อาคาร
(๓) ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทน
สาขาวิชาการโรงแรม
ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
คณะอุตสาหกรรมการโรงแรม
(๔) ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ และการท่องเที่ยว (เขต ๓)
ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔
เขาพิทักษ์ มหาวิทยาลัย
(๕) ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการ เทคโนโลยีราชมงคล
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔
รัตนโกสินทร์
(๖) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖
วิทยาเขตวังไกลกังวล
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๗) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘
๑.๒ ความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง (สอบปฏิบัติ) ๑๕๐
คะแนน
ให้ทาอาหาร และขนม อย่างละ ๑ รายการ พร้อมจัดตกแต่งให้สวยงาม
และจัดเสิร์ฟ ให้เวลา ๒ ชั่วโมง โดยผู้สมัครต้องจัดเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณ์
สาหรับประกอบขนมมาเอง
หมายเหตุ : อุปกรณ์ที่จัดเตรียมไว้ให้ จานวน ๒๔ รายการ ดังนี้
๑. หัวบีบ
๒.ตราชั่ง
๓.พิมพ์ถ้วยขนม
๔. ถ้วยตวงของแห้ง
๕. ถ้วยตวงของเหลว
๖. ไม้คลึงแป้ง ...

วิธีการเลือกสรร

วันเวลาและสถานที่

๖. ไม้คลึงแป้ง
๗. ที่ตักไอศครีม
๘. ลูกกลิ้งตัดแป้ง
๙. มีด
๑๐. เครื่องตี พร้อมหัวตี
๑๑. พายยาง
๑๒. สปาตูล่า
๑๓. ตระกร้อมือ ทัพพี ตะหลิว
๑๔. กระชอน
๑๕. ที่คีบ
๑๖. กะละมัง
๑๗. ถาดอบขนม
๑๘. ถาดรองขนมอบ
๑๙. ตะแกรงพักขนม
๒๐. ที่รอ่ นแป้ง
๒๑. แป้นวางเค้ก
๒๒. พิมพ์เค้ก
๒๓. พิมพ์ขนมปัง
๒๔. ที่ตัดแป้ง
๒. การประเมินความรูค้ วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ๑๐๐
จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
คะแนน
ความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ๑๐๐ คะแนน
ทดสอบโดยวิธีการสัมภาษณ์ ซึ่งพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติ
การศึกษา ประวัติการทางาน พฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ ทัศนคติ ปฏิภาณ
ไหวพริบความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ท่วงทีวาจา เป็นต้น

๔. ตาแหน่ง ...

๔. ตาแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติงานที่คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว
ลาดับที่
๑

เลขประจาตัวสอบ
อรท๒01

ชื่อ-สกุล
นายศิริศักดิ์ แซ่หยิบ

วิธีการเลือกสรร วันเวลา และสถานที่ในการสอบ
ตาแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติงานที่คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว
วิธีการเลือกสรร
๑. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ๒๐๐ คะแนน
๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป (สอบข้อเขียน) ๕๐ คะแนน ดังนี้
(๑) ความถนัดทางเชาว์ปัญญา ความสามารถทางด้านภาษา การคิด
วิเคราะห์และเหตุผล ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์
(๒) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
(๓) ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง
ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๔) ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิ
ประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔
(๕) ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนว
ทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔
(๖) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๗) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘

วันเวลาและสถานที่
วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕
สอบข้อเขียน
เวลา ๐๙.๐๐ น.- ๑๑.๐๐ น.
สอบปฏิบัติ
เวลา ๑๑.๓๐ น.- ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒
อาคารสานักงานคณบดี
คณะอุตสาหกรรมการโรงแรม
และการท่องเที่ยว (เขต ๓)
เขาพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์
วิทยาเขตวังไกลกังวล

๑.๒ ความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ๑๕๐ คะแนน แยกเป็น
๑.๒.๑ สอบข้อเขียน ๕๐ คะแนน
(๑) ความรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์
(๒) ทักษะการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
๑.๒.๒ สอบปฏิบัติ ๑๐๐ คะแนน
(๑) ให้ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ภายใน ๑ หน้ากระดาษ A
๔ เกี่ยวกับคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวในความหมาย
ของคาว่า “งานบริการในศาสตร์ งานท่องเที่ยว งานโรงแรมและการจัดอี
เว้นท์” โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับตัดต่อ เช่น Photoshop Canva หรือ
อื่น ๆ ที่ถนัด
(๒) การออกแบบ Content ในรูปแบบ Infographic
หัวข้อ “การปฏิบัติตัวก่อนเข้าสถานศึกษาในยุค COVID-19”
๒. การประเมิน...

วิธีการเลือกสรร
๒. การประเมินความรูค้ วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
๑๐๐ คะแนน
ความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ๑๐๐ คะแนน
ทดสอบโดยวิธีการสัมภาษณ์ ซึ่งพิจารณาจากประวัติส่วนตัว
ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน พฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ
ทัศนคติ ปฏิภาณไหวพริบความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ท่วงทีวาจา เป็นต้น

วันเวลาและสถานที่
จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

ตัวอย่าง...

ตัวอย่างเอกสารผลตรวจ ATK

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

