ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
กาหนดวันเวลา และสถานที่ในการสอบ
ตามที่ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จานวน ๑ อัตรา และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม 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 เว้นแต่
ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่คุมสอบ
๔.๒ ควรไปถึงสถานที่ประเมินก่อนเริ่มเวลาประเมินไม่ น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้อง
สอบได้ ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมการประเมินแล้ว
๔.๓ ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคาสั่งและคาแนะนาของกรรมการหรือ เจ้าหน้าที่ควบคุม
การประเมินโดยเคร่งครัด
๔.๔ ผู้ เข้าสอบที่ไปถึงห้ องสอบหลั งจากเวลาที่กาหนดเริ่มสอบในตารางการประเมิน
ไปแล้ว ๔๕ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ
๔.๕ ผู้มาสอบจะต้องเข้ารับการประเมินตามตาแหน่งที่สมัครและตามวัน เวลา สถานที่
กาหนดในตารางประเมิน
๔.๗ ผู้เข้ารับ...

-๒๔.๖ ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องนั่งประเมินตามที่นั่งและห้องประเมินที่กาหนดให้ ผู้ใด
นั่งผิดทีใ่ นการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะจะไม่ได้รับคะแนนสาหรับความรู้
ความสามารถทักษะ และสมรรถนะนั้น
๔.๗ เขียนชื่อ - สกุล และเลขประจาตัวผู้สมัครเฉพาะในที่ที่กาหนดให้เท่านั้น
๔.๘ เมื่ออยู่ในห้องประเมินขณะประเมินต้องไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้ารับการประเมินอื่น
หรือบุคคลภายนอกและไม่ออกจากห้องประเมินเว้นแต่จะได้รับอนุญาต และอยู่ในความดูแลของ
คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินฯ
๔.๙ ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งคาตอบนั้นแล้ว ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินก่อน จึงจะออกจากห้องประเมินได้
๔.๑๐ แบบทดสอบกระดาษคาตอบที่ใ ช้ใ นการประเมิน จะนาออกจากห้อ งประเมิน
ไม่ได้ เว้นแต่คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินอนุญาตเท่านั้น
๔.๑๑ เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินให้หยุดทาตอบ
จะต้องหยุดทันทีแต่จะออกจากห้องประเมินได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินได้อนุญาตแล้ว
๔.๑๒ เมื่อสอบเสร็จแล้วต้องไปจากสถานที่ประเมินโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้า
รับการประเมินและต้องไม่กระทาการใด 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) บัตรประจาตัวผู้สมัครซึ่งพิมพ์ออกจากเว็บไซต์ rmutr.thaijobjob.com หัวข้อ
“พิมพ์ใบสมัคร” และติดรูปถ่ายหน้าตรง ชุดสุภาพ ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา โดยต้องลงลายมือชื่อ
ในบัตรประจาตัวผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว
(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 ต้ องแสดงผลการตรวจที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อ COVID-19
ในระยะเวลาไม่เกิน ๔๘ ชั่วโมง ก่อนวันสอบ โดยวิธี RT-PCR เท่านั้น โดยให้ผู้สมัครพิมพ์เอกสารและนามายื่น
ก่อนเข้าห้องสอบ
การประกาศ ...

-๓การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕ ทางเว็บไซต์ www.rmutr.ac.th,
http://hr.rmutr.ac.th และ rmutr.thaijobjob.com และสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กองบริหารงานบุคคล
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๔๔๑ ๖๐๐๐
ต่อ ๒๑๕๓-๒๑๕๕
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(อาจารย์นลินี แสงอรัญ)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ส

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ กาหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบ
ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงานทีก่ องคลัง
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

เลขประจาตัวสอบ
กค๐๐๑
กค๐๐๒
กค๐๐๓
กค๐๐๕
กค๐๐๖
กค๐๐๘
กค๐๐๙
กค๐๑๐
กค๐๑๑
กค๐๑๒
กค๐๑๓
กค๐๑๕
กค๐๑๗
กค๐๑๘
กค๐๑๙

ชื่อ-สกุล
นางสาวโชติกา
ขาต้นวงษ์
นายณัฏฐพร
จอกทอง
นางสาวนิศาชล
วัจนะเสนาะ
นางสาวณัฐฐา
อยู่สาราญ
นางสาวศิริกัญญา วงศ์สวัสดิ์เวช
นายพงศ์นที
สุดวารี
นางสาวกาญจนา โซซอง
นายเสรี
สังข์บุญนาค
นายนพรัตน์
สุทธิวารี
นางสาวจุฑาทิพย์ เปียธัญญา
นายธนกฤต
รชตะศิรกุล
นางสาวธันย์ชนก ยะวาวงษ์
นางสาวพัทธวรรณ งามแสง
นายจักริน
พุ่มไสว
นางสาวกัลยกร
มุ่งวิชา

หมายเหตุ

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
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) ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของ
พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๓) ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของ
พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔
(๔) ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔
(๕) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘

วันเวลาและสถานที่เลือกสรร
วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
ณ ห้อง A๓๑๒ ชั้น ๓
อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ ศาลายา

๑.๒ ความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง (สอบข้อเขียน) ๑๕๐ คะแนน
(๑) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖
และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๘
(๒) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
(๓) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(๔) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การเขียนโปรแกรมภาษา (Hypertext, PHP)
(๕) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การดูแล บารุง รักษา คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
(๖) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทาความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ๑๐๐ คะแนน
ความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ๑๐๐ คะแนน
ทดสอบโดยวิธีการสัมภาษณ์ ซึ่งพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา
ประวัติการทางาน พฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่
ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ ทัศนคติ ปฏิภาณไหวพริบความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ท่วงทีวาจา เป็นต้น

จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
ตัวอย่างเอกสารผลตรวจ ATK

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

