
                                                                 
 
 

     ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ครั้งที่ ๑ 
ก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ 

ในต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
     

 ตามท่ีได้มีประกาศมหาวิทยาลัยเทค โนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘                         
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ในต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายแล ะแผน                    
และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความส ามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ในวันที่                       
๒ มีนาคม ๒๕๕๘ นั้น 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ                  
และสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้ 
  ๑)  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
                    ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้   
 ๒)  ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ  และสมรรถนะ                 
      ครั้งที่ ๑ 
                    ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ตามวัน เวลา 
และสถานที่ในตารางสอบ ดังนี้ 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ วัน เวลา และสถานที่ เลขประจ าตัวผู้สมัคร 

และวิธีการประเมิน ในการประเมิน  
- สอบความรู้ความสามารถทั่วไป วันที่  ๕  มีนาคม  ๒๕๕๘  
- สอบความรู้ความสามารถ เวลา  ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.  
  เฉพาะส าหรับต าแหน่ง กองนโยบายและแผน  อาคาร ๓๖  ชั้น ๔  
   
   
   
   
   



๒ 
 
 ๓)  ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ให้ผู้สมัคร 
ปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 
  ๑.  แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม  กล่าวคือ  สุภาพสตรีสวมเสื้อ  กระโปรงหรือกางเกง 
สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตน
เป็นสุภาพชน 
 ๒.  เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ  วัน  เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ                                   
และสมรรถนะ 
 ๓.  ต้องน าบัตรประจ าตัวผู้สมัคร  และบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ไปในวัน                 
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ  และสมรรถนะทุกครั้ง   หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่
ควบคุมการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะก็ได้ 

๔.  การเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบข้อเขียนต้อง
ปฏิบัติดังนี้                      
 ๔.๑  ห้ามน าเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ 
 ๔.๒  ควรไปถึงสถานที่ประเมินก่อนเริ่มเวลาประเมินไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที  แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็
ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินแล้ว 
 ๔.๓  ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามค าสั่งและค าแน ะน าของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการ
ประเมินโดยเคร่งครัด 
 ๔.๔  ต้องเข้าประเมินกับกรรมการตามท่ีเจ้าหน้าที่ด าเนินการประเมินก าหนดให้เท่านั้น  
 ๔.๕  ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่ก าหนดเริ่มสอบในตารางการประเมินไปแล้ว  ๓๐ นาที                      
จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 
 ๔.๖  ผู้มาสอบจะต้องเข้ารับการประเมินตามต าแหน่งที่สมัคร และตามวัน เวลาที่ก าหนดในตาราง 
การประเมิน ผู้ที่เข้ารับการประเมินผิดต าแหน่งจะถูกปรับ ให้ตกและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินในต าแหน่ง                  
ทีส่มัครอีก 
 ๔.๗  ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องนั่งประเมินตามที่นั่งและห้องประเมินที่ก าหนดให้ ผู้ใดนั่งผิดที่                   
ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะใดจะไม่ได้รับคะแนนส าหรับความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะนั้น 
 ๔.๘  เขียนชื่อ – นามสกุล ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่สอบ ต าแหน่งที่สมัคร และ
เลขประจ าตัวผู้สมัครเฉพาะในที่ท่ีก าหนดให้เท่านั้น 
 
 



๓ 
 
 ๔ .๙  เมื่ออยู่ห้องประเมินขณะประเมินต้องไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้ารับการประเมินอ่ืน                         
หรือบุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้องประเมิน เว้นแต่จะได้รับอนุญาต และอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการ 
หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินฯ 
 ๔.๑๐  ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งค าตอบนั้นแล้ว  ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการหรือ
เจ้าหน้าทีค่วบคุมการประเมินก่อน จึงจะออกจากห้องประเมินได้  
 ๔.๑๑  แบบทดสอบ กระดาษค าตอบที่ใช้ในการประเมินจะน าออกจากห้องประเมินไม่ได้ เว้นแต่
คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินอนุญาตเท่านั้น 
 ๔.๑๒  เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินให้หยุดท าตอบ จะต้อง
หยุดทันที แต่จะออกจากห้องประเมินได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินได้อนุ ญาตแล้ว 
 ๔.๑๓  เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่ประเมินโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้ารับการ
ประเมินและต้องไม่กระท าการใดๆ  อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังประเมินอยู่  
          ๕.  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรื อพยายามทุจริตอาจ        
ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และคณะกรรมการด าเนิน       
การสรรหาและเลือกสรรอาจจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้ 
          ๖.  ผู้ใดไม่มาภายในก าหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งนี้ 

              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จะประกาศรายชื่อและข้ึนบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการ
เลือกสรร ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ป้ายประกาศศูนย์ ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโน โลยี
ราชมงคลกรุงเทพ หรือสามารถดูประกาศรายชื่อได้ที่ http://www.rmutk.ac.th, http://www.personnel.ac.th 

    ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘                            

                                                                  
                                                                (นางสาวสุรีย์รัตน์     โง้ววัฒนา) 
                                                              รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน 
                                                   อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 
 
 
 

http://www.rmutk.ac.th/
http://www.personnel.ac.th/


แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  
ลงวันท่ี  ๒  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

เร่ือง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ครั้งท่ี ๑ 
ในต าแหน่ง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    

เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

๑๐๐๐๑ นางสาวสมพร แสนรัก  
๑๐๐๐๒ นางสาวนงนภัส ยั่งยืน  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 


