
    
ประกาศคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป 

                                                                            

 ดวยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจางเปนพนักงาน

ราชการ ประเภทพนักงานราชการท่ัวไป  ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  

เรื่อง หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจางของพนักงาน

ราชการ  ลงวันท่ี 11 กันยายน 2552  และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง การกําหนด

ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงาน และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ  ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ  

2554 และ (ฉบับ 2) ลงวันท่ี 26 กันยายน พ.ศ.2555 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรร โดยมีรายละเอียด

ดังตอไปนี้ 

1. ช่ือกลุมงาน ตําแหนง และรายละเอียดการจางงาน 

 กลุมงาน กลุมเทคนิค 

 ตําแหนง เจาพนักงานวิทยาศาสตร 

 ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเก่ียวกับ 

  2.1  งานบริการวิเคราะหและทดสอบ 

  2.2  จัดทําผลิตภัณฑตางๆ ของศูนยเครื่องมือ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

  2.3  จัดเตรียมอุปกรณ สารเคมี และควบคุมการเรียนรายวิชาปฏิบัติการชีวเคมี เคมีสําหรับ

วิศวกร เคมีอ่ืนๆ และวิชาท่ีเก่ียวของ 

  2.4  ดูแลรักษา ทําความสะอาด และตรวจสภาพเครื่องมือใหพรอมใชงาน   

 อัตราวาง จํานวน 1  อัตรา 

 คาตอบแทน 11,160  บาท 

 สิทธิประโยชน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 

 ระยะเวลาการจาง    วันท่ี  1 กันยายน 2556  ถึงวันท่ี 30 กันยายน  2557  

2. คุณสมบัติท่ัวไป  และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรร 

            คุณสมบัติท่ัวไป  

(1) มีสัญชาติไทย 

(2) มีอายุไมต่ํากวา 18 ป 

(3) ไมเปนบุคคลลมละลาย 

(4) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได  ไรความสามารถ  

หรือ   จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ  หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 

(5) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจาหนาท่ี

ในพรรคการเมือง 
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(6) ไมเปนผูเคยตองรับ โทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเพราะกระทํา

ความผิดทางอาญา  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาณหรือความผิดลหุโทษ 

(7) ไม เปนผู เคยถูกลงโทษใหออก  ปลดออก  หรือไลออกจากราชการ  

รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ 

   หมายเหตุ  ผูท่ีผานการเลือกสรรในวันท่ีทําสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการหรือ

ลูกจางของสวนราชการ  พนักงาน  หรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรอืพนักงาน              

หรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน  และจะตองนําใบรับรองแพทย  ซ่ึงออกใหไมเกิน 1 เดือน  และแสดงวา       

ไมเปนโรคท่ีตองหามตามกฎ ก.พ. วาดวยโรค มายื่นดวย 

  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

   (1) สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ทางดานวิทยาศาสตร 

หรือสาขาท่ีเก่ียวของ   

   (2) มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอร 

   (3) เพศชายตองผานการเกณฑทหารแลว หรือไดรับการยกเวนการเกณฑทหารแลว      

3. การรับสมัคร 

  3.1  วัน  เวลา และสถานท่ีรับสมัคร  

        ผู ป ร ะ ส ง ค จ ะ ส มั ค ร  ข อ แ ล ะ ยื่ น ใ บ ส มั ค ร ด ว ย ต น เ อ ง ไ ด ท่ี สํ า นั ก ง า น ค ณ บ ดี                      

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตําบลคลองหก อําเภอธัญบุรี       

จังหวัดปทุมธานี   ตั้งแตวันท่ี  1 สิงหาคม 2556 – วันท่ี 16 สิงหาคม 2556 หรือสอบถามรายละเอียดไดท่ี

หมายเลขโทรศัพท 02-549-4154  เวลา  8.30 – 16.30 น. 

3.2  หลักฐานท่ีจะตองย่ืนพรอมใบสมัครสอบ 

   (1)  รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาสีดํา ขนาด  1 นิ้ว ถายไวไมเกิน     

6 เดือน  จํานวน 1 รูป 

    (2) สําเนาแสดงผลการศึกษา ไดแก ปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน        

ท่ีแสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหนงท่ีสมัคร  จํานวนอยางละ 2 ฉบับ โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและ

ไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร 

   กรณีท่ีไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครได ใหนําหนังสือ

รับรองคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา และวันท่ีท่ีไดรับอนุมัติปริญญาบัตร       

ซ่ึงจะตองอยูภายในกําหนดวันปดรับสมัครมายื่นแทนก็ได       

   (3)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  และสําเนาทะเบียนบาน  จํานวนอยางละ          

1  ฉบับ 

   (4)  สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ เชน ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครเพศหญิง)             

ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีท่ีชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไมตรงกัน) อยางละ  1  ฉบับ 

  ท้ังนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับ ใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงชื่อกํากับไวดวย  

เอกสารและหลักฐานการสมัครจะไมคืนใหไมวากรณีใดๆ 

3.3 คาสมัครสอบ 

ผูสมัครตองเสียคาสมัครสอบสําหรับตําแหนงท่ีสมัคร จํานวน 200  บาท เม่ือสมัครแลว

คาสมัครสอบจะไมจายคืนให 
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3.4 เง่ือนไขการรับสมัคร 

ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปน                

ผูมีคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะตองกรอก                    

รายละเอียดตางๆ  ในใบสมัคร  พรอมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน  ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอัน

เกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงท่ีสมัครอันมีผลทําใหผูสมัครไมมี

สิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการเลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับ

ผูนั้น 

4. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมิน 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะประกาศรายชื่อ      

ผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมิน

วันท่ี  19 สิงหาคม  2556  ณ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี         

หรือ www.Sci.rmutt.ac.th และ www.rmutt.ac.th 

5. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 

ผูสมัครตองไดรับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการ

ประเมิน ดังนี้ 

หลักเกณฑการเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

การประเมินครั้งท่ี 1 

1. ความรูเก่ียวกับงานท่ีปฏิบัติ 

 

50 

 

สอบขอเขียน 

การประเมินครั้งท่ี 2 

2. ทักษะการใชโปรแกรม 

Microsoft Office 

 

 

10 

 

 

สอบปฏิบัติ 

3. มนุษยสัมพันธ การประสานงาน 10 สอบสัมภาษณ 

4. การคิดวิเคราะห 15 

5. ความคิดริเริ่มสรางสรรค 10 

6. การสื่อสารโดยการพูด 5 

           รวม 100  

หมายเหตุ  รายละเอียดสถานท่ีคัดเลือกจะประกาศใหทราบท่ัวกันในวันประกาศรายชื่อผูมี

สิทธิเขารับการคัดเลือก 
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6.  เกณฑและวิธีการเลือกสรร 

 6.1 ผูท่ีจะถือวาเปนผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูท่ีไดคะแนนในการประเมิน

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แตละครั้งไมต่ํากวารอยละ 60 

 6.2 ผูท่ีจะถือวาเปนผูมีสิทธิ์เขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะและ

สมรรถนะ ครั้งท่ี 2 จะตองเปนผูท่ีสอบไดคะแนนในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

ครั้งท่ี 1 ไมต่ํากวารอยละ 60 

 6.3 การจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนท่ีสอบได กรณีมีการประเมินความรู 

ความสามรารถ ทักษะ และสมรรถนะ  2 ครั้ง จะเรียงลําดับจากผู ท่ีไดคะแนนการประเมินความรู

ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2 รวมกันมากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา ถาได

คะแนนเทากันจะใหผู ท่ีไดคะแนนจากการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งท่ี 2 

มากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา และหากคะแนนในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

ครั้งท่ี 2 เทากันใหพิจารณาจากคะแนนทักษะการใชโปรแกรม Microsoft Office มากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ี

สูงกวา 

7. การประกาศรายช่ือ และการข้ึนบัญชีรายช่ือผูผานการเลือกสรร 

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรตามลําดับ

คะแนนสอน ณ สํานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ        

พระชนมพรรษา  หรือ www.Sci.rmutt.ac.th และ www.rmutt.ac.th โดยบัญชีรายชื่อดังกลาวใหเปน        

อันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเม่ือเลือกสรรครบกําหนด 2 ป นับแตวันข้ึนบัญชี 

8. การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร 

ผูผานการคัดเลือกจะตองทําสัญญาจางตามท่ีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกําหนด 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี     10      เดือน  มิถุนายน   พ.ศ. 2556 

 

 

 

(ผูชวยศาสตราจารย  ดร.สิริแข  พงษสวัสดิ์) 

คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


