
 
 
 

 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 

ก าหนดวันเวลา และสถานที่ในการสอบ  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖  

 

  ตามที่ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖             
เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพ่ือจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ จ านวน 
๒ อัตรา ซึ่งการรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถ
เฉพาะส าหรับต าแหน่ง วันเวลา และสถานที่สอบในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นั้น 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน      
ภาคความรู้ ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง พร้อมก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบแข่งขัน ดังมี
รายละเอียดปรากฏแนบท้ายประกาศนี้  

  ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้ประกาศ
ตามข้อมูล และข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบได้รับรองตนเองในใบสมัครสอบว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป ไม่มี
ลักษณะต้องห้าม และมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ดังนั้น หากปรากฏ
ภายหลังว่า ผู้มีสิทธิสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้มีสิทธิสอบรายนั้น       
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. ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่ก าหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้ว ๓๐ นาที  
จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ 
  ๕. ให้ผู้เข้าสอบเขียนชื่อ - นามสกุล  เลขที่ประจ าตัวสอบให้ถูกต้องชัดเจน  และรายละเอียด
ต่าง ๆ  ในช่องว่างที่ก าหนดให้ 
  ๖. ผู้เข้าสอบแข่งขันต้องเตรียมเครื่องเขียน หรือวัสดุอุปกรณ์ในการท าข้อสอบไปเอง นอกนั้น
จะต้องใช้กระดาษและวัสดุอุปกรณ์ท่ีมหาวิทยาลัยจัดไว้ให้เท่านั้น 
  ๗. ห้าม น าต ารา หนังสือ บันทึกข้อความ หรือเอกสารและวัสดุอุปกรณ์อ่ืนใด เช่น เครื่องค านวณ  
อุปกรณ์ที่ค านวณได้  เครื่องบันทึกภาพ  และอุปกรณ์ในการสื่อสารทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ ผู้ใดฝ่าฝืน        
ให้ถือว่าเจตนาทุจริต เว้นแต่วัสดุอุปกรณ์ ซึ่งก าหนดให้จัดหาไปเองตามตารางสอบ โดยกรรมการ          
ออกข้อสอบประจ าต าแหน่งนั้น ๆ ได้ก าหนดให้น าเข้าห้องสอบได้ และได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่คุมสอบแล้ว  

๘. ห้าม  … 
 



 
-๒- 

  ๘. ห้ามผู้เข้าสอบคัดลอกข้อสอบ หรือน าแบบทดสอบ กระดาษค าตอบ และเอกสารที่เกี่ยวกับ
การสอบทุกชนิดออกนอกห้องสอบโดยเด็ดขาด  
  ๙. ภายในเวลา ๔๕ นาที นับตั้งแต่เวลาที่ก าหนดเริ่มสอบ  ตามเวลาในตารางสอบ ห้ามผู้สอบ 
แข่งขันออกนอกห้องสอบ  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการก ากับห้องสอบ  และหาก
พบว่าผู้ใดมีสิ่งที่ห้ามน าเข้าห้องสอบในระหว่างด าเนินการสอบ จะให้ผู้นั้นยุติการท าข้อสอบทันที  และจะออกจาก
ห้องสอบได ้หลังจากเริ่มสอบตามก าหนดเวลาในตารางสอบไปแล้ว ๔๕  นาท ี
  ๑๐. ผู้ใดไม่มาภายในก าหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ 
  ๑๑. ต้องปฏิบัติตามค าแนะน าของกรรมการ  หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมห้องสอบโดยเคร่งครัด 
  ๑๒. หากผู้เข้าสอบแข่งขันมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่เห็นว่าไม่เป็นธรรมแก่ตน       
ให้รีบแจ้งต่อกรรมการก ากับห้องสอบ หรือประธานสนามสอบในทันที เพ่ือจะได้พิจารณาด าเนินการแก้ไข
ในทางท่ีเหมาะสม การแจ้งหรือร้องเรียนภายหลังจากท่ีเกิดเหตุนานเกินควร อาจจะไม่ได้รับการพิจารณา 
  ๑๓. ผูเ้ข้าสอบแข่งขันผู้ใดทุจรติในการสอบไม่ว่าวชิาใด จะไม่ได้รับการพิจารณาผลการสอบในทุกวิชา 
  ๑๔. ห้ามสูบบุหรี่ในห้องสอบ 
  ๑๕. เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่โดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่เข้าสอบ และต้องไม่
กระท าการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่  
  ๑๖. สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดระยะเวลาในการสอบ รวมถึงเว้นระยะห่าง 
(Social distancing) เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1-2 เมตร   
  ๑๗. หลักฐานที่ใช้แสดงตนในการเข้าสอบ 
      (๑) บัตรประจ าตัวผู้สมัครซึ่งพิมพ์ออกจากเว็บไซต์ rmutr.thaijobjob.com หัวข้อ    
“พิมพ์ใบสมัคร” ที่ได้อัพโหลดภาพถ่าย หน้าตรง ชุดสุภาพ ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า โดยต้อง          
ลงลายมือชื่อในบัตรประจ าตัวผู้สมัครเรียบร้อบแล้ว 
      (๒) บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืนที่ทางราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่าย และ         
เลขประจ าตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน   
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้
ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่งในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ทางเว็บไซต์ 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   ๒๑  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 

                                                                   
 
 

                           (อาจารย์นลินี  แสงอรัญ) 
                           รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน                                                                               

                           อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
มธุรส/ ร่าง, พิมพ์, ตรวจ  

 

http://hr.rmutr.ac.th/
http://www.rmutr.ac.th/


 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

ลงวันที ่ ๒๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ 
เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 

ก าหนดวันเวลา และสถานที่ในการสอบ 
ครั้งที ่๑/๒๕๖๖ 

 
 

ต าแหน่ง บรรณารักษ์ ระดับปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี ปฏิบัติงานทีส่ านักงานวิทยาเขตวังไกลกังวล 

ล ำดับที่ เลขประจ ำตัวสอบ ชื่อ–สกุล 

๑ สวก01 นางสาวจิราพรรณ ชิตวาห์ 

๒ สวก02 นางสาวเสาวลักษณ์ เถื่อนคนรัก 

๓ สวก03 นางสาวสุนิสา ชูยิ่ง 

๔ สวก04 นางสาวรุ่งนภา วิวาสุข 

ก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบ หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน  

วัน เวลาและสถานที่สอบ กิจกรรม 

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ 
เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

ณ อาคารสิรินธร ชัน้ ๓ 
ห้อง ๓๑๒ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี  
ราชมงคลรัตนโกสนิทร์  ศาลายา 
 

๑. ทดสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม ๒๐๐ 
คะแนน)  โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังนี้ 
   ๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป (๕๐ คะแนน) 
          (๑) ความถนัดทางเชาว์ปัญญา ความสามารถทางด้านภาษา การคิด
วิเคราะห์และเหตุผล ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์           
          (๒) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
          (๓) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง การก าหนดวัน
ท างานหลักเกณฑ์การลาและการจ่ายค่าจ้างระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 
              (๔) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง  หลักเกณฑ์  
และวิธีการเก่ียวกับการลาออกของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
            (๕) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง  หลักเกณฑ์  และวิธีการ
ประเมินทดลองปฏิบัติงาน  และการประเมินเพ่ือต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๖๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 

 
(๖) ระเบียบ... 



 

วัน เวลาและสถานที่สอบ กิจกรรม 

     (๖) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม 
    (๗) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.๒๕๔๘ 
    (๘) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 
๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
   ๑.๒ ความรู้เกี่ยวกับต าแหน่ง (๑๕๐ คะแนน)  
        ๑.๒.๑ สอบข้อเขียน (๑๐๐ คะแนน) 
                (๑) สารสนเทศและห้องสมุด 
                (๒) ห้องสมุดอัตโนมัติ 
                (๓) เทคโนโลยี ๔.๐ 

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ 
เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ อาคารปฏิบัติการคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ชั้น ๙ ห้อง ๒๖๙๐๗  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลรัตนโกสนิทร์  ศาลายา 

 

        ๑.๒.๒ สอบปฏิบัติ (๕๐ คะแนน) 
                (๑) หนังสือราชการ 
                (๒) รายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม 
                (๓) สร้างฟอร์มด้วย MS Excel 

วันที ่๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ 
เวลา ๐๙.๓๐ น.  

ณ ห้องประชุมอาคารส่งเสริม
การเรียนรู้ (Co – Working Space) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี      
ราชมงคลรัตนโกสนิทร์ ศาลายา 

  ทั้งนี้  เวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้
ตามความเหมาะสม 

 

๒. ทดสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)  
(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)   
       ทดสอบโดยวิธีการสัมภาษณ์  ซึ่งพิจารณาจากประวัติส่วนตัว  ประวัติ
การศึกษา  ประวัติการท างาน  พฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนที่เป็นประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติหน้าที่  ความสามารถ  ประสบการณ์  บุคลิกภาพ  ทัศนคติ  ปฏิภาณ
ไหวพริบความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ท่วงทีวาจา  เป็นต้น 

 
 
 
 
 

ต าแหน่ง ... 
 

 



 

 

ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ วุฒิปริญญาโท ปฏิบัติงานที่คณะศิลปศาสตร์ บพิตรพิมุข
จักรวรรดิ 

ดับที่ เลขประจ ำตัวสอบ ชื่อ–สกุล 

๑ ศป01 นางสาวชยาภรณ์ กาญจนพิบูลย์ 

๒ ศป๐๒ นางสาวอังคณา วิบูลย์ศักดิ์ชัย 

๓ ศป๐๓ นางสาวลัลน์ลลิต เหลาโชต ิ

๔ ศป๐๔ นางสาวเลอลักษณ์ เลอเลิศวิเชียร 

๕ ศป๐๕ ว่าที่ร้อยเอก ภูมินทร์ พิสิฐอมรชัย 

ก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบ หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน  

วัน เวลาและสถานที่สอบ กิจกรรม 

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ 
เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

ณ อาคารสิรินธร ชัน้ ๓ 
ห้อง ๓๑๒ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี  
ราชมงคลรัตนโกสนิทร์  ศาลายา 
 

๑. ทดสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม ๒๐๐ 
คะแนน)  โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังนี้ 
   ๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป (๕๐ คะแนน) 
          (๑) ความถนัดทางเชาว์ปัญญา ความสามารถทางด้านภาษา การคิด
วิเคราะห์และเหตุผล ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์           
         (๒) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
         (๓) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง การก าหนดวันท างาน
หลักเกณฑ์การลาและการจ่ายค่าจ้างระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
๒๕๕๐ 
           (๔) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง  หลักเกณฑ์  
และวิธีการเก่ียวกับการลาออกของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
         (๕) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง  หลักเกณฑ์  และวิธีการ
ประเมินทดลองปฏิบัติงาน  และการประเมินเพ่ือต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๖๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
         (๖) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

(๗) พระ...  



  

วัน เวลาและสถานที่สอบ กิจกรรม 

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ 
เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

ณ อาคารสิรินธร ชัน้ ๓ 
ห้อง ๓๑๒ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี  
ราชมงคลรัตนโกสนิทร์  ศาลายา 
 

        (๗) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.๒๕๔๘ 
        (๘) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 
๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
๑.๒ ความรู้เกี่ยวกับต าแหน่ง (๑๕๐ คะแนน)  
        (๑) การวิเคราะห์ พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับการผลิต
บัณฑิตนักปฏิบัติโครงการส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณา
การกับการท างาน (Cooperative and Work Intergrated Education หรือ 
(CWIE) 
       (๒) กระบวนการและข้ันตอนในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (Education Criteria for 
Performance Excellence) 
       (๓) กระบวนการและข้ันตอนในการเสนอของบประมาณวิจัยทั้งแหล่ง
เงินทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
       (๔) กระบวนการขั้นตอนในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรทั้งหลักสูตร
ใหม่และหลักสูตรปรับปรุง 
       (๕) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท างานในองค์กร 

วันที ่๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ 
เวลา ๑๐.๓๐ น.  

ณ ห้องประชุมอาคารส่งเสริม
การเรียนรู้ (Co – Working Space) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี      
ราชมงคลรัตนโกสนิทร์ ศาลายา 

  ทั้งนี้  เวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้
ตามความเหมาะสม 

 

๒. ทดสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)  
(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)   
       ทดสอบโดยวิธีการสัมภาษณ์  ซึ่งพิจารณาจากประวัติส่วนตัว  ประวัติ
การศึกษา  ประวัติการท างาน  พฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนที่เป็นประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติหน้าที่  ความสามารถ  ประสบการณ์  บุคลิกภาพ  ทัศนคติ  ปฏิภาณ
ไหวพริบความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ท่วงทีวาจา  เป็นต้น 

 
 



 


