
 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

เรื่อง ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และ                
มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ 

ในการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ 

 
                    ตามที่ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม  ๒๕๖๑  
เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่  ๒/๒๕๖๑ ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา 
คุณวุฒิปริญญาตรี ปฏิบัติงานที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ ได้ด าเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน 
๒๕๖๑ ไปแล้ว นั้น            

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ครั ้งที ่ ๒ โดยสอบวันที่  ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ดังมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  และให้              
ผู้เข้าสอบแข่งขันปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 
                    ๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม  กล่าวคือ  สุภาพสตรีสวมเสื้อ  กระโปรงหรือ
กางเกง  สวมรองเท้าหุ้มส้น  สุภาพบุรุษสวมเสื้อ  กางเกง  โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง  สวมรองเท้าหุ้มส้น   
และประพฤติตน เป็นสุภาพชน 
                    ๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบวัน  เวลา  สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ   
ทักษะ  และสมรรถนะ 
                    ๓. ต้องน าบัตรประจ าตัวผู้สมัคร  และบัตรประจ าตัวประชาชน  หรือบัตรอ่ืนที่ทางราชการ
ออกให้ไปในวันประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะทุกครั้ง  หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง  
กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ ควบคุมการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะอาจพิจารณาไม่
อนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะก็ได้ 
                    ๔. การเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีสอบปฏิบัติต้อง
ปฏิบัติดังนี้ 
                         ๔.๑  ห้ามน าเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ 
                         ๔.๒  ควรไปถึงสถานที่ประเมินก่อนเริ่มเวลาประเมินไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที  แต่จะเข้าห้องสอบได้ 
ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมการประเมินแล้ว 
                         ๔.๓  ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของกรรมการหรือ  เจ้าหน้าที่ควบคุมการ
ประเมินโดยเคร่งคัด 
                         ๔.๔  ต้องเขา้ประเมินกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ด าเนินการประเมินก าหนดให้เท่านั้น 
                         ๔.๕  ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่ก าหนดเริ่มสอบในตารางการประเมินไปแล้ว  
๓๐ นาท ี จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ 

 
๔.๖ ผู้มา....... 

 
 



- ๒ – 

                         ๔.๖  ผู้มาสอบจะต้องเข้ารับการประเมินตามต าแหน่งที่สมัครและตามวัน  เวลา  สถานที่
ก าหนดในตารางประเมิน  ผู้ที่เข้ารับการประเมินผิดต าแหน่งจะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินใน
ต าแหน่งที่สมัครอีก 
                         ๔.๗  ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องนั่งประเมินตามที่นั่งและห้องประเมินที่ก าหนดให้  ผู้ใดนั่งผิดที่ 
ในการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะจะไม่ได้รับคะแนนส าหรับความรู้   ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะนั้น 
                         ๔.๘  เขียนชื่อ - สกุล  และเลขประจ าตัวผู้สมัครเฉพาะในที่ท่ีก าหนดให้เท่านั้น 
                         ๔.๙  เมื่ออยู่ในห้องประเมินขณะประเมินต้องไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้ารับการประเมินอ่ืนหรือ 
บุคคลภายนอกและไม่ออกจากห้องประเมินเว้นแต่จะได้รับอนุญาต  และอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินฯ 
                         ๔.๑๐ ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งค าตอบนั้นแล้ว  ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการหรือ 
เจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินก่อน  จึงจะออกจากห้องประเมินได้ 
                         ๔.๑๑ แบบทดสอบกระดาษค าตอบที่ใช้ในการประเมินจะน าออกจากห้องประเมินไม่ได้    
เว้นแต่คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินอนุญาตเท่านั้น 
                         ๔.๑๒ เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินให้หยุดท าตอบ
จะต้องหยุดทันทแีต่จะออกจากห้องประเมินได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินได้อนุญาตแล้ว 
                         ๔.๑๓ เมื่อสอบเสร็จแล้วต้องไปจากสถานที่ประเมินโดยพลัน  ห้ามตดิต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้ารับ
การประเมินและต้องไม่กระท าการใดๆ  อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังประเมินอยู่ 
                    ๕. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินนี้  หรือผู้ใดทุจริต  หรือพยายามทุจริต      
จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ  และคณะกรรมการด าเนิน 
การสรรหาและเลือกสรรอาจจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได ้
                    ๖. ผู้ใดไม่มาภายในก าหนดวัน  เวลา  และสถานที่ดังกล่าว  ถือว่าสละสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับ
การประเมิน  ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะครั้งนี้ 
                    ๗. ห้ามน าเอกสารใดๆ  เข้าห้องสอบ 

                    การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ 
                     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้
ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒  และรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ    
ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑  ณ  กองบริหารงานบุคคล  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี         
ราชมงคลรัตนโกสินทร์  หรือติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์  หมายเลข  ๐ ๒๘๘๙ ๔๐๖๕  และทางเว็บไซต์
http://hr.rmutr.ac.th  และ  www.rmutr.ac.th 

ประกาศ   ณ   วันที่  ๒๐  มถิุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 
 

 
                              (นางสาวศรินรัตน์  อัครยิ่งศุภรัฐ) 

                              รองอธิการบดี   ปฏิบัติราชการแทน 
                              อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

 
 มธุรส / ร่าง พิมพ์ ตรวจ 

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


แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ลงวันที ่๒๐ มิถุนายน  ๒๕๖๑ 

บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และ                           
มีสิทธิเขา้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ 

 

ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติงานทีค่ณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหต ุ

๑ สถ๐๐๒ นางพรประภา พฤกษาชีวะ  

๒ สถ๐๑๘ นางสาวญาดา พิมพา  

๓ สถ๐๒๓ นางสาวสายใจ เขียวอิ่ม  

๔ สถ๐26 นางจิราพร บุญมีพิพิธ  

๕ สถ๐59 นางสาวจิตติมา โพธิ์จินดา  

๖ สถ๐61 นางสาวยุพา เชี่ยวชาญ  

ก าหนดวัน  เวลา  และสถานที่ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ  และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒  (๑๐๐ คะแนน) 

วัน/เวลาสอบ สมรรถนะ วิธีประเมิน สถานที ่

วันที่ ๒๕ มิถนุายน 
๒๕๖๑ 
เวลา ๐๙.๐๐ -๑๐.๐๐ น. 

ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ครั้งที่ ๒   
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์  
      (๑) การร่างหนังสือราชการ โต้ตอบหนังสือราชการ 
      (๒) การจัดท าข้อมูลประกอบการประชุม 
 

โดยวิธี     
สอบปฏิบัติ 
๕๐ คะแนน 

 ณ  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ 

อาคารส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ   
ห้อง IT Service Center  
ชั้น ๒  

(พื้นที่ศาลายา) 

วันที่ ๒๕ มิถุนายน 
๒๕๖๑   

เวลา ๑๓.๓๐ น.  
เป็นต้นไป 

ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ครั้งที่ ๒  
สอบสัมภาษณ์  
       พิจารณาจากประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา  
ประวัติการท างาน  พฤติกรรม ที่ปรากฏทางอ่ืน  ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ 
ประสบการณ์ บุคลิกภาพ  ทัศนคติ  ปฏิภาณไหวพริบ  
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ท่วงทีวาจา  เป็นต้น 
 

โดยวิธี     
สอบสัมภาษณ์ 
๕๐ คะแนน 

ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ 

อาคารสิรินธร    
ห้อง A๒๐๗ ชั้น ๒ 

 (พื้นที่ศาลายา) 

 

 
 

 



 


