ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันและกาหนดสถานที่สอบแข่งขันบุคคล
เพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งประเภททั่วไปวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ครั้งที่ 2/2563
………………………………………………..

ตามประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕63 เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 2/๒๕63 และคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ได้ดาเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 - 8 ธันวาคม 2563 แล้วนั้น
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันและกาหนด
สถานทีส่ อบแข่งขันบุคคลเพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งประเภททั่วไปวิชาชีพเฉพาะ หรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ ดังมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ และให้ผู้เข้ารับการสอบแข่งขันปฏิบัติตามระเบียบและ
ข้อบังคับเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน ดังนี้
๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง หรือ
กางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและ
ประพฤติตนเป็นสุภาพชน
๒. ผู้เข้ารับการสอบแข่งขันต้องนาบัตรประจาตัวผู้สมัครเข้ารับการสอบแข่งขันฯ ทีค่ ณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีออกให้ไปในวันสอบแข่งขันทุกครั้ง และต้องวางบัตรประจาตัวผู้สมัครเข้ารับการ
สอบแข่งขันไว้บนโต๊ะ ขณะที่ทาการสอบแข่งขัน หากผู้ใดไม่มีบัตรประจาตัว กรรมการกากับห้องสอบแข่งขันจะ
ไม่อนุญาตให้เข้ารับการสอบแข่งขัน เว้นแต่จะได้ตรวจสอบหลักฐานเป็นที่แน่ชัดแล้ว จึงอนุญาตให้เข้า
สอบแข่งขันได้
๓. ผู้เข้ารับการสอบแข่งขันต้องไปถึงสถานที่สอบแข่งขันก่อนเวลาเริ่มดาเนินการคัดเลือกตาม
สมควรผู้ใดไปไม่ทันเวลาลงมือทดสอบในวิชาใด ไม่มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน แต่สาหรับการสอบ
แข่งขันวิชาแรก ผู้ใดเข้าห้องสอบแข่งขันหลังจากเวลาลงมือทดสอบแล้ว ๑๕ นาที จะไม่ได้รับอนุญาต
ให้เข้ารับการสอบแข่งขัน
๔. ผู้เข้ารับการสอบแข่งขันต้องเชื่อฟังคาสั่งหรือคาแนะนาของกรรมการกากับห้องสอบแข่งขัน
ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการสอบแข่งขันโดยเคร่งครัด
๕. ผู้เข้ารับการสอบแข่งขันในวิชาหนึ่งวิชาใด หากทาข้อสอบเสร็จก่อนเวลาจะออกนอกห้อง
ได้หลังจากเวลาผ่านไปแล้วไม่น้อยกว่า ๒๐ นาที นับตั้งแต่เริ่มทาข้อสอบและจะต้องออกห่างจากห้องสอบแข่งขัน
โดยไม่ส่งเสียงหรือกระทาการใด ๆ อันเป็นการรบกวนและก่อความราคาญแก่ผู้ที่กาลังทาการสอบแข่งขัน
๖. หากผู้เข้ารับการสอบแข่งขันมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่เห็นว่าไม่เป็นธรรมแก่ตน
ให้รีบแจ้งต่อกรรมการกากับห้องสอบแข่งขัน หรือประธานสนามสอบแข่งขันในทันที เพื่อจะได้พิจารณา
ดาเนินการแก้ไขในทางที่เหมาะสม การแจ้งหรือร้องเรียนภายหลังจากที่เกิดเหตุนานเกินควร อาจจะไม่ได้รับ
การพิจารณา
/7..ผู้เข้ารับ...

-2๗. ผู้เข้ารับการสอบแข่งขันผู้ใดทุจริตในการสอบแข่งขันไม่ว่าวิชาใดจะไม่ได้รับการพิจารณา
ผลการสอบแข่งขันในวิชานั้น
๘. ห้ามสูบบุหรี่ในห้องสอบแข่งขัน
๙. ผู้เข้ารับการสอบแข่งขันต้องเตรียมเครื่องเขียน อุปกรณ์ในการทาข้อสอบแข่งขันข้อเขียน
ไปเอง โดยห้ามใช้ไม้บรรทัดที่มีสูตรคานวณ เครื่องคิดเลขและอุปกรณ์ในการสื่อสารทุกชนิดในห้องสอบ
ส่วนกระดาษเขียนตอบทางคณะฯ จะจัดให้และห้ามนาข้อสอบ กระดาษคาตอบ และเอกสารเกี่ยวกับ
การสอบทุกชนิดออกนอกห้องสอบแข่งขันโดยเด็ดขาด
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะประกาศรายชื่อผู้ผ่าน
การทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง (ข้อเขียน/ปฏิบัติ) วันที่ 14 ธันวาคม 2563
เวลา 13.00 น. ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเว็บไซต์
http://hrm.offpre.rmutp.ac.th/wordpress/ หัวข้อ“สมัครงาน” หรือ เว็บไซต์ https://recruit.rmutp.ac.th/
หรือ เว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (www.sci.rmutp.ac.th) หัวข้อ “สมัครงาน”
ประกาศ ณ วันที่

๙

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕63

(นายจิระศักดิ์ ธาระจักร์)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

กาหนดห้องสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ และห้องสอบสัมภาษณ์
ในการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/๒563
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ งานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สอบแข่งขันวันที่ 14 ธันวาคม 2563 (ข้อเขียน/ปฏิบัติ)

---------------------------------ลาดับที่

รหัสผู้สมัคร

ชื่อ - สกุล

1.

630202360031 นางสาวฐิติรัตน์

รัตนประพันธ์

2.

630202361029 นางสาวณัฐฐิรา

บุญสมพงษ์

3.

630202361501 นายชลกานต์

พวงแก้ว

4.

630202361507 นางสาวชญานิศ

คากลัด

หมายเหตุ

กาหนดวันเวลา วิธีการสอบแข่งขัน และสถานที่สอบแข่งขัน
วันแข่งขัน
14
ธันวาคม
2563

วิธีการสอบแข่งขัน/คะแนน
ทดสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
สอบข้อเขียน (50 คะแนน)
- ความรู้เกี่ยวกับงานกิจการนักศึกษา
- ระเบียบข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงาน
มหาวิทยาลัย
- ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน

เวลา

ชั่วโมง

สถานทีส่ อบแข่งขัน

09.00 น.
ถึง
12.00 น.

3

ห้อง 9905 ชั้น 9
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

สอบปฏิบัติ (50 คะแนน)
- การใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสาเร็จรูป Microsoft Office
และ/หรือ โปรแกรมออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
16
ธันวาคม
2563

ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง
10.00 น.
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
เป็นต้นไป
(สอบสัมภาษณ์ คะแนน 100 คะแนน)
- พิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งในด้านต่างๆ เช่น
ประสบการณ์ทางการศึกษา ทางการงานที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ความมีมนุษยสัมพันธ์และสามารถปรับตัว
เข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี
- มีความรับผิดชอบ มีความอดทน เสียสละ มีความคิดริเริ่มและ
มีปฏิภาณไหวพริบ มีบุคลิกภาพ และท่วงทีวาจาเหมาะสมกับ
งานที่ปฏิบัติ เป็นต้น
- มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน
- มีความสามารถในการริเริ่ม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน
สถานที่ตั้งของสนามสอบ

ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์
ชั้น 2
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เลขที่ ๑๓๘๑ ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ
10๘๐๐
โทรศัพท์
๐ ๒836 3000 ต่อ 4194
มีรถประจาทางผ่าน ดังนี้ สาย 32, 203, 177, 97, 33, 543ก, 64

