ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
----------------------------------ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประสงค์จะรับ
สมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอานาจตามประกาศ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน
ราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศ
คณะกรรมการบริ ห ารพนั ก งานราชการ เรื่ อ ง การก าหนดลั ก ษณะงานและคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะของกลุ่ ม งาน
และจั ด ท ากรอบอั ต ราก าลั ง พนั ก งานราชการ พ.ศ. 2554 ลงวั น ที่ 28 กุ ม ภาพั น ธ์ 2554 และ (ฉบั บ ที่ 2)
พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 26 กันยายน 2554 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนัก งานราชการทั่วไป
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ชื่อกลุ่มงาน ตาแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
1.1 ตาแหน่งทีร่ ับสมัคร (กลุ่มงานบริการ , กลุ่มงานเทคนิค และกลุ่มงานบริหารทั่วไป)
หน่วยงานที่สังกัด ค่าตอบแทนและอัตราว่างที่จะจัดจ้าง จานวน 1 อัตรา (รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)
1.2 สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ประกาศคณะกรรมการบริ หารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิ ประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 และ
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2556
1.3 ระยะเวลาการจ้ า ง ตั้ง แต่ วัน ที่ 1 กั น ยายน 2559 ถึง วัน ที่ 30 กัน ยายน 2559
และต่อสัญญาจ้างได้คราวละไม่เกิน 4 ปีงบประมาณ
1.4 สถานที่ปฏิบัติงาน ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรและเรียกมาลงนาม
ในสั ญ ญาจ้ า งแล้ ว จะได้ รั บ มอบหมายให้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ณ คณะวิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี บริบูรณ์นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร และไม่เกิน
60 ปีบริบูรณ์
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(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เ ป็ น ผู้ มีกายทุพพลภาพจนไม่ส ามารถปฏิบัติ ห น้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรื อ
จิตฟัน่ เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดในกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 คือ
(4.1) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
(4.2) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(4.3) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(4.4) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(4.5) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ก.พ. กาหนด
ในพรรคการเมือง

(5) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่

(6) ไม่เป็นผู้ เคยต้องรับโทษถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุ ดให้จาคุก เพราะการ
กระทาความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(7) ไม่ เ ป็ น ผู้ เ คยถู ก ลงโทษให้ อ อก ปลดออก หรื อ ไล่ อ อกจากรั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
ส าหรั บ พระภิ ก ษุ หรื อ สามเณร ทางราชการไม่ รั บ สมั ค รสอบและไม่ อาจให้ เ ข้ า รับ การ
เลื อ กสรรเพื่ อจ้ า งเป็ น พนั กงานราชการทั่ ว ไป ทั้ ง นี้ ตามหนั งสื อ กรมสารบรรณ คณะรัฐ มนตรี ฝ่ า ยบริ ห าร
ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 ตามความในข้อ 5 ของคาสั่ง มหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม
2538 และในกรณีสมัครสอบแล้ว ได้บวชเป็นพระภิกษุ สามเณรภายหลัง ก็ไม่อาจให้เข้าสอบได้เช่นกัน หากยังคง
สมณเพศอยู่ในวันสอบ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ เข้าปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างจะต้องไม่
เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงาน
หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
3. การรับสมัคร
3.1. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
พร้อมหลักฐานให้ครบถ้วน ณ สานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6
รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถนนรังสิต-นครนายก ตาบลคลองหก อาเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2559 (วันจันทร์-วันศุกร์) ตั้งแต่เวลา 08.3015.00 น. หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2549 4154
3.2. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 200 บาท ชาระค่าธรรมเนียมสอบ ได้ที่ ฝ่ายการเงิน กองคลัง ชั้น 3 อาคารเฉลิม
พระเกียรติ 48 พระชันษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภายหลังการตรวจสอบคุณสมบัติ ใบสมัครและ
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว และเมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้
3.3 หลักฐานที่ต้องยื่นในวันที่รับสมัคร
(1) ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์ พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวม
แว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จานวน 1 ฉบับ
(2) บัตรประจาตัวเข้าห้องสอบที่กรอกข้อความสมบูรณ์ และติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวม
หมวก ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จานวน 2 รูป
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(3) หลักฐานทางการศึกษา
สาเนาใบปริญญาบัตร หรือ สาเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ ซึ่งผ่านการอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา ว่าสาเร็จการศึกษาภายในวันที่ที่ปิดรับสมัครคัดเลือก หรือ หนังสือรับรองว่า
สาเร็จการศึกษาจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ กรณีอยู่ระหว่างเสนอสภามหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา ซึ่งวันอนุมัติ
ต้องอยู่ภายในวันที่ที่ปิดรับสมัครคัดเลือก จานวน 1 ฉบับ
(4) สาเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ จานวน 1 ฉบับ
(5) สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
(6) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ จานวน 1 ฉบับ
(7) ส าเนาหลั กฐานอื่ นๆ เช่ น ทะเบี ยนสมรส หนั งสื อส าคั ญการเปลี่ ยนชื่ อตั วหรื อ
ชื่อสกุล (ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ
(8) ส าเนาหลั กฐานการแสดงประสบการณ์ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในรายละเอียด
สาขาวิชาตามที่แนบท้ายประกาศนี้ จานวน 1 ฉบับ เช่น ใบรับรองการผ่านงานจากผู้บังคับบัญชา
(9) เฉพาะผู้สมัครเพศชาย ยื่นส าเนาหลั กฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ ผ่ านการเกณฑ์ทหาร
ได้แก่ (สด.8) หรือ (สด.43) หรือ หลักฐานอื่นที่ระบุวันที่พ้นภาระทางทหารที่ออกโดยสัสดี หรือนายอาเภอ เท่านั้น
เอกสาร สด.9 หรือ หนังสือรับรองผ่านการฝึกวิชาทหาร กรมการรักษาดินแดน ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานได้
ทั้งนี้ สาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนรับรองว่า “สาเนาถูกต้อง” และลงชื่อ
วันที่กากับไว้ด้วย เอกสารและหลักฐานการสมัครจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
4. เงื่อนไขการรับสมัคร
ผู้ ส มั ค รต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบในการตรวจสอบและรั บ รองตนเองว่ า เป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไป
และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัคร พร้อม
ทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วย เหตุใดๆ หรือ
วุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัคร อันมีผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกตาม
ประกาศรับสมัคร ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นอันโมฆะสาหรับผู้นั้น
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
และกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินครั้งที่ 1 ภายในวันที่
22 สิงหาคม 2559 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษารี
และประกาศทางเว็บไซต์ที่ www.sci.rmutt.ac.th และ www.rmutt.ac.th
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6. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะโดยวิธีการ
ประเมิน ดังนี้
หลักเกณฑ์การเลือกสรร
การประเมินครั้งที่ 1
1. ความรู้เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ
2. ทักษะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
รวม
การประเมินครั้งที่ 2
1. มนุษยสัมพันธ์ และบุคลิกภาพ
2. การคิดวิเคราะห์
3. ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์
4. ประสบการณ์
รวม

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

40
60
100

สอบข้อเขียน
สอบปฏิบัติ

10
30
30
30

สอบสัมภาษณ์

100

หมายเหตุ รายละเอียดสถานที่คัดเลือกจะประกาศให้ทราบทั่วกันในวันประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
7. เกณฑ์การตัดสิน
7.1 ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้สอบผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
7.2 ผู้ ที่ จ ะถื อ ว่ า เป็ น ผู้ มี สิ ท ธิ์ เ ข้ า รั บ การประเมิ น ความรู้ ค วามสามารถ ทั ก ษะและ
สมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่
1 ไม่ต่ากว่า ร้อยละ 60
7.3 การจั ด จ้ า งจะเป็ น ไปตามล าดั บ คะแนนที่ ส อบได้ กรณี มี ก ารประเมิ น ความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงลาดับจากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามรถ
ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับสูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้
ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูง
กว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เท่ากันให้พิจารณาจาก
คะแนนทักษะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับสูงกว่า
8. การประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
8.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
ตามลาดับคะแนนสอบ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
และประกาศทางเว็บไซต์ที่ www.sci.rmutt.ac.th และ www.rmutt.ac.th โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้
เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกาหนด 2 ปี นับแต่วันที่ขึ้นบัญชี
8.2 สาหรับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สามารถนาบัญชี
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งนี้ ไปพิจารณา หรือประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติมเพื่อ
จัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตาแหน่งเดียวกัน หรือตาแหน่งอื่นได้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ต้องไม่เกินวันสิ้นอายุ
บัญชีรายชื่อ ตามข้อ 8.1 โดยแจ้งความประสงค์มายังกองบริหารงานบุคคล
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9. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทาสัญญาจ้างตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกาหนด
ประกาศ ณ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2559

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรแิ ข พงษ์สวัสดิ์)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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รายละเอียดเกี่ยวกับตาแหน่งที่เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
หน่วยงานสังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
…………………………………………………………..
กลุ่มงาน
ตาแหน่ง
หน่วยงานที่บรรจุ
อัตราค่าจ้าง

บริหารทั่วไป
นักวิชาการศึกษา
เลขที่ตาแหน่ง 69
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน 1 อัตรา
18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ที่เกีย่ วข้อง
2. สามารถสื่อสารและอ่านตารา/คู่มือปฏิบตั ิการที่เป็นภาษาอังกฤษได้
3. ถ้ามีประสบการณ์ในการทางานโรงงานหรือห้องปฏิบัติการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

จัดเตรียมอุปกรณ์ สารเคมี และควบคุมดูแลการใช้เครื่องมือในรายวิชาปฏิบัติการเคมี
ดูแลรักษา ทาความสะอาด และตรวจสอบสภาพเครื่องมือให้พร้อมใช้งาน
ตรวจเช็คสารเคมีให้พอเพียงต่อการใช้งานทุกกลุ่ม
จัดระบบเบิกจ่าย เช็คสต็อคสารเคมีด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
จัดเตรียมคู่มือ วิธีใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือประจาเครื่องทุกเครื่องที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดาเนินงาน
บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน

(1) ประสานการทางานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกีย่ วกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความ
เข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
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4. ด้านการบริการ
(1) ให้คาปรึกษา แนะนาเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิชาการศึกษารวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจง
เรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
(2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับด้านวิชาการศึกษาเพื่อให้บุคลากรทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้รับทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และ
สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบายแผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ
ความรู้ความสามารถทั่วไป
1. มีความรู้ ความสามารถอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบตั ิงานในหน้าที่
2. มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย เกีย่ วกับงานในหน้าที่
3. มีความรู้ ความเข้าใจบทบาทและภารกิจของมหาวิทยาลัย
4. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
5. มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา ได้อย่างเหมาะสม
แก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
6. มีความรู้ความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์สถานการณ์ปญ
ั หา สรุปผลและข้อเสนอแนะ
7. มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง
8. มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทาแผนงาน เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม่ การควบคุม ตรวจสอบให้
คาปรึกษาแนะนา และเสนอแนะวิธีการแก้ปัญหาและพัฒนางาน
9. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร ประสานงาน และทางานเป็นทีม
คุณลักษณะที่ต้องการ
1. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต ต่อการปฏิบตั ิงานในหน้าที่
2. เป็นผู้มีความประพฤติดี
3. เป็นผู้มีความกระตือรือร้น มุง่ มั่นที่จะปฏิบัติงานให้เกิดผลดี
4. เป็นผู้ที่อุทิศเวลาให้แก่งาน
5. เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
6. เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
7. เป็นผู้ที่มุ่งส่งเสริมสร้างคุณค่าให้แก่ตนเองโดยการพัฒนาตนเอง พัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน
8. เป็นผู้มีแนวคิด ทัศนคติที่เปิดกว้าง ยืดหยุ่นและมองการณ์ไกล
9. เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี

