
    
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
                                                                            

 ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงาน
ราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป  ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  
เรื่อง หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงาน
ราชการ  ลงวันที่ 11 กันยายน 2552  และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง การก าหนด
ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงาน และการจัดกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ  ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์  
2554 และ (ฉบับ 2) ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2555 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรร โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

1. ชื่อกลุ่มงาน ต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน 
 กลุ่มงาน กลุ่มเทคนิค 
 ต าแหน่ง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ 
 ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
  2.1  งานบริการวิเคราะห์และทดสอบ 
  2.2  จัดท าผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของศูนย์เครื่องมือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  2.3  จัดเตรียมอุปกรณ์ สารเคมี และควบคุมการเรียนรายวิชาปฏิบัติการชีวเคมี เคมีส าหรับ
วิศวกร เคมีอ่ืนๆ และวิชาที่เก่ียวข้อง 
  2.4  ดูแลรักษา ท าความสะอาด และตรวจสภาพเครื่องมือให้พร้อมใช้งาน   
 อัตราว่าง จ านวน 1  อัตรา 
 ค่าตอบแทน 13,800  บาท 
 สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 
 ระยะเวลาการจ้าง    วันที่  1 กุมภาพันธ์  2559  ถึงวันที่ 30 กันยายน  2559  

2. คุณสมบัติท่ัวไป  และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
            คุณสมบัติท่ัวไป  

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี 
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ  

หรือ   จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
(5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่

ในพรรคการเมือง 
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท า

ความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาณหรือความผิดลหุโทษ 
(7) ไม่ เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  

รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
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หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือ
ลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงาน              
หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น  และจะต้องน าใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน  และแสดงว่า       
ไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค มายื่นด้วย 

  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

   (1) ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ทางด้านวิทยาศาสตร์ 
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาไฟฟ้า หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง   

   (2) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ 

   (3) เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร      

3. การรับสมัคร 

  3.1  วัน  เวลา และสถานที่รับสมัคร  

        ผู้ ป ร ะ ส ง ค์ จ ะ ส มั ค ร  ข อแ ล ะยื่ น ใ บ ส มั ค ร ด้ ว ย ต น เ อ ง ไ ด้ ที่ ส า นั ก ง า น ค ณ บ ดี                      
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ต าบลคลองหก อ าเภอธัญบุรี       
จังหวัดปทุมธานี   ตั้งแต่วันที่  23 พฤศจิกายน – 18 ธันวาคม 2558  ในวัน และเวลาราชการ หรือสอบถาม
รายละเอียดได้ท่ีหมายเลขโทรศัพท์ 02-549-4154  เวลา  8.30 – 16.30 น. 

3.2  หลักฐานที่จะต้องย่ืนพร้อมใบสมัครสอบ 

   (1)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาสีด า ขนาด  1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน     
6 เดือน  จ านวน 1 รูป 
    (2) ส าเนาแสดงผลการศึกษา ได้แก่ ปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน        
ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร  จ านวนอย่างละ 2 ฉบับ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและ
ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร 
   กรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้น าหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร       
ซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้       
   (3)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  และส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวนอย่างละ          
1  ฉบับ 
   (4)  ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)             
ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีท่ีชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) อย่างละ  1  ฉบับ 

  ทั้งนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย  
เอกสารและหลักฐานการสมัครจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ 

3.3 ค่าสมัครสอบ 

ผู้สมัครต้องเสียค่าสมัครสอบส าหรับต าแหน่งที่สมัคร จ านวน 200  บาท เมื่อสมัครแล้ว
ค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ 
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3.4 เงื่อนไขการรับสมัคร 
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น                

ผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอก                    
รายละเอียดต่างๆ  ในใบสมัคร  พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอัน
เกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัครอันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มี
สิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับ
ผู้นั้น 

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะประกาศรายชื่อ      
ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
วันที่  24 ธันวาคม  2558  ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี         
หรือ www.Sci.rmutt.ac.th  

5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการ
ประเมิน ดังนี้ 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

การประเมินครั้งท่ี 1 

1. ความรู้เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ 

 

50 

 

สอบข้อเขียน 

การประเมินครั้งท่ี 2 

2. ทักษะการใช้โปรแกรม 
Microsoft Office 

 

 

10 

 

 

สอบปฏิบัติ 

3. มนุษยสัมพันธ์ การประสานงาน 10 สอบสัมภาษณ์ 

4. การคิดวิเคราะห์ 15 

5. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 10 

6. การสื่อสารโดยการพูด 5 

           รวม 100  

หมายเหตุ  รายละเอียดสถานที่คัดเลือกจะประกาศให้ทราบทั่วกันในวันประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิเข้ารับการคัดเลือก 

 
 
 
 
 
 

http://www.sci.rmutt.ac.th/
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6.  เกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

 6.1 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 

 6.2 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและ
สมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ครั้งที่ 1 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 

 6.3 การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ 
ความสามรารถ ทักษะ และสมรรถนะ  2 ครั้ง จะเรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้
คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ครั้งที่ 2 เท่ากันให้พิจารณาจากคะแนนทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่
สูงกว่า 

7. การประกาศรายช่ือ และการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับ

คะแนนสอน ณ ส านักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ        
พระชนมพรรษา  หรือ www.Sci.rmutt.ac.th  บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรร
ครบก าหนด 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี 

8. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องท าสัญญาจ้างตามที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก าหนด 

   ประกาศ  ณ  วันที่   13     เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ. 2558 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.สิริแข  พงษ์สวัสดิ์) 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


