
 
 

    
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
                                                                            

 ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงาน
ราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป  ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน
ราชการ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง หลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ  พ.ศ.2552        
ลงวันที่ 11 กันยายน 2552  และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง การก าหนดลักษณะงาน
และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการพ.ศ.2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์  
2554 และ (ฉบับ 2) พ.ศ.2554  ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2555 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็น
พนักงานราชการทั่วไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ชื่อกลุ่มงาน ต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน 
1.1 ต าแหน่งท่ีรับสมัคร (กลุ่มงานบริหารทั่วไป) หน่วยงานที่สังกัด ค่าตอบแทนและอัตราว่างท่ีจะ

จัดจ้าง จ านวน 1 อัตรา (รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้) 
1.2 สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 ประกาศ

คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554 และ
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ 6) 
พ.ศ.2556 

1.3 ระยะเวลาในการจ้าง  ตั้งแต่วันที่ท าสัญญาจ้าง แต่ไม่เกินวันที่  30  กันยายน  2563 
2. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 

2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
(1) สัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี บริบูรณ์นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ 
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่ 

สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553 คือ 
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(4.1) วัณโรคในระยะแพร่เชื้อ 
(4.2) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจของสังคม 
(4.3) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(4.4) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

(4.5) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ก.พ. ก าหนด 

(5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค 
การเมือง 

(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทาง 
อาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาณหรือความผิดลหุโทษ หรือเป็นผู้พ้นโทษแล้วเกินห้า
ปี ทั้งนี้ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 

(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
ส าหรับพระภิกษุ หรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้ารับการเลือกสรรเพ่ือจ้างเป็นพนักงาน
ราชการทั่วไป ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารที่ นว 89/2501 ลงวันที่  27  มิถุนายน 
2501 ตามความในข้อ 5 ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17  มีนาคม 2538 และในกรณีสมัครสอบแล้ว ได้บวช
เป็นพระภิกษุ สามเณรภายหลัง ก็ไม่อาจให้เข้าสอบได้เช่นกัน หากยังคงสมณเพศอยู่ในวันสอบ 
  หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่เข้าปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็น
ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงาน
หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

3. การรับสมัคร 

 3.1 วัน  เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานให้
ครบถ้วน ณ ส านักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ              
พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ถนนรังสิต-นครนายก ต าบลคลองหก อ าเภอธัญบุรี       
จังหวัดปทุมธานี  15 – 25 พฤษภาคม 2560 (เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 
02-549-4154   

3.2 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 

ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 200 บาท ช าระค่าธรรมเนียมสอบ ได้ที่ฝ่ายการเงิน กองคลัง ชั้น 3 อาคารเฉลิม
พระเกียรติ 48 พระชันษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภายหลังการตรวจสอบคุณสมบัติ ใบสมัครและ
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว และเมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืน 
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3.3 หลักฐานที่จะต้องยื่นในวันที่รับสมัคร 

 (1) ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า 
ขนาด  1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 1 ฉบับ 

 (2) บัตรประจ าตัวเข้าห้องสอบที่กรอกข้อความสมบูรณ์ และติดรูปถ่ายหน้าตรงมาสวมหมวก     
ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1  นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 2 รูป 

 (3) หลักฐานการศึกษา   
    ส าเนาใบปริญญาบัตร หรือ ส าเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ ซึ่งผ่านการอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา ว่าส าเร็จการศึกษาภายในวันที่ที่ปิดรับสมัครคัดเลือก หรือ หนังสือรับรองว่าส าเร็จ
การศึกษาจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ กรณีอยู่ระหว่างเสนอสภามหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา ซึ่งวันอนุมัติ       
ต้องอยู่ภายในวันที่ที่ปิดรับสมัครคัดเลือก จ านวน 1 ฉบับ 
  (4) ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ จ านวน 1 ฉบับ 
  (5) ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  1  ฉบับ 
  (6) ส าเนาบัตรประจ าประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ จ านวน 1 ฉบับ 
  (7) ส าเนาหลักฐานอ่ืนๆ เช่น ทะเบียนสมรส หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล (ถ้ามี) 
จ านวน  1 ฉบับ 
  (8) ส าเนาหลักฐานการแสดงประสบการณ์ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดสาขาวิชาตามที่
แนบทา้ยประกาศนี้ จ านวน 1 ฉบับ เช่น ใบรับรองการผ่านงานจากผู้บังคับบัญชา 
  (9) เฉพาะผู้สมัครเพศชาย ยื่นส าเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร ได้แก่ (สด.8) 
หรือ  (สด.43) หรือ หลักฐานอื่นที่ระบุวันที่พ้นภาระทางทหารที่ออกโดยสัสดี หรือนายอ าเภอ เท่านั้น เอกสาร สด.
9 หนังสือรับรองผ่านการฝึกวิชาทหาร กรมการรักษาดินแดน ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานได้ 
  (10) ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตาม ข้อ 2.1 (6) ต้องแนบหนังสือรับรองความประพฤติตามแบบที่
ทางราชการก าหนด ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 
  ทั้งนี้  ส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนรับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” และลงชื่อวันที่ก ากับไว้
ด้วย เอกสารและหลักฐานการสมัครจะไม่คืนไมว่่ากรณีใดๆ 

4. เงื่อนไขการรับสมัคร 
ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและ

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ  ในใบสมัคร  
พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ 
หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัคร อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกตาม
ประกาศรับสมัคร  ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น 

 
 
 
 



 4 
 

5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และก าหนดวัน 
เวลา สถานที่ในการประเมิน 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะประกาศรายชื่อ      
ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 26 พฤษภาคม  2560  ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ชั้น 2 อาคารเฉลิม          
พระเกียรติ6 รอบพระชนมพรรษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  และประกาศทางเว็บไซต์ที่ 
www.sci.rmutt.ac.th และ www.rmutt.ac.th 

6.หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการ
ประเมิน ดังนี้ 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

การประเมินครั้งท่ี 1 

1. ความรู้เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ(ทฤษฏี) 

2. ทักษะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 

50 

50 

 

สอบข้อเขียน 

 

รวม 100  

การประเมินครั้งท่ี 2 

1. สอบปฏิบัติ 

5
50 

 

สอบปฏิบัติ 

2. สอบสัมภาษณ์ 

2.1 มนุษยสัมพันธ์ และบุคลิกภาพ 

2.2 การคิดวิเคราะห์ 

2.3 ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ 

2.4 ประสบการณ์ 

50 

10 

20 

10 

10 

 

 

สอบสัมภาษณ์ 

           รวม 100  

หมายเหตุ  รายละเอียดสถานที่คัดเลือกจะประกาศให้ทราบทั่วกันในวันประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิเข้ารับการประเมิน 

 

 

 

http://www.rmutt.ac.th/
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7. เกณฑก์ารตัดสิน 

 7.1 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 

7.2 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 
จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 60 

7.3 การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ  2 ครั้ง จะเรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ที่ได้
คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ ในล าดับที่สูง
กว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เท่ากันให้พิจารณา
จากคะแนนทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 

8. การประกาศรายช่ือ และการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
8.1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนนสอบ ณ 

ส านักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา และ
ประกาศทางเว็บไซต์ www.sci.rmutt.ac.th และ www.rmutt.ac.th โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิก
หรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบก าหนด 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี 

8.2 ส าหรับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สามารถน าบัญชีรายชื่อผู้ผ่าน
การเลือกสรรครั้งนี้ไปพิจารณา หรือประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติมเพ่ือจัดจ้างเป็น
พนักงานราชการในต าแหน่งเดียวกัน หรือต าแหน่งอ่ืนได้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ต้องไม่เกินวันสิ้นอายุบัญชี
รายชื่อ ตามข้อ 8.1 โดยแจ้งความประสงค์มายังกองบริหารงานบุคคล 

9. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องท าสัญญาจ้างตามที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก าหนด 

   ประกาศ  ณ  วันที่   1   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2560 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.สิริแข  พงษ์สวัสดิ์) 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งท่ีเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ครั้งท่ี 1/2560 
....................................................................... 

 
กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป 
ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   เลขที่ต าแหน่ง  77 
หน่วยงานที่บรรจุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   จ านวน  1  อัตรา 
อัตราค่าจ้าง  18,000  บาท 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

(1) ได้ รับ วุฒิ การศึกษาปริญ ญ าตรี  ด้ าน วิทยาศาสตรบัณ ฑิ ตสาขาชี ววิทยา                
ชีววิทยาประยุกต์ หรือจุลชีววิทยา หรือจุลชีววิทยาประยุกต์ เน้นแขนงจุลชีววิทยา 

(2)  มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี สามารถใช้โปรแกรม  
          Microsoft Office  
   (3)  สามารถสื่อสารและอ่านต ารา/คู่มือปฏิบัติการที่เป็นภาษาอังกฤษได้ 
   (4)  ถ้ามีประสบการณ์ในการท างานโรงงานหรือห้องปฏิบัติการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
   1. จัดเตรียมอุปกรณ์ สารเคมี และควบคุมดูแลการใช้เครื่องมือในรายวิชาปฏิบัติการ 
       ชีววิทยา 
   2.  ดูแลรักษา ท าความสะอาด และตรวจสอบสภาพเครื่องมือให้พร้อมใช้งาน 
   3.  ตรวจเช็คสารเคมีให้พอเพียงต่อการใช้งานทุกกลุ่ม 
   4.  จัดระบบเบิกจ่าย เช็คสต็อคสารเคมี วัสดุ อุปกรณ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
   5.  จัดเตรียมคู่มือ วิธีใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือประจ าเครี่องทุกเครื่องที่ใช้ใน 
                ห้องปฏิบัติการ  
   6.  งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


