
 
ประกาศ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
---------------------------------- 

 

  ด้วยคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคล
เพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ  ประเภทพนักงานราชการทั่ วไป  ฉะนั้น  อาศัยอ านาจตามประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ  และ
แบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552  ลงวันที่ 11  กันยายน 2552  และประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ  เรื่อง การก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และจัดท ากรอบอัตราก าลังพนักงาน
ราชการ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28  กุมภาพันธ์ 2554 และ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 26 กันยายน 2554  จึงประกาศ
รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

1.   ชื่อกลุ่มงาน  ต าแหน่ง  และรายละเอียดการจ้างงาน 

1.1  ต าแหน่งที่รับสมัคร (กลุ่มงานบริการ , กลุ่มงานเทคนิค และกลุ่มงานบริหารทั่วไป)  
หน่วยงานที่สังกัด  ค่าตอบแทนและอัตราว่างที่จะจัดจ้าง จ านวน 1 อัตรา (รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้) 

1.2  สิทธิประโยชน์   ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547  
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 และประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2556  

1.3  ระยะเวลาการจ้าง ตั้ งแต่ วันที่  1 มิถุนายน 2561 ถึ งวันที่  30 กันยายน 2563            
และต่อสัญญาจ้างได้คราวละไม่เกิน 4 ปีงบประมาณ  

1.4  สถานที่ปฏิบัติงาน   ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรและเรียกมาลงนามใน
สัญญาจ้างแล้ว  จะได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี 

                            

  2.   คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
 2.1  คุณสมบัติทั่วไป 
       (1)  มีสัญชาติไทย   

       (2)  มีอายุ ไม่ต่ ากว่า 18 ปี  บริบู รณ์ นั บถึงวันสุดท้ ายของการรับสมัคร และไม่ เกิน               
60 ปีบริบูรณ์          

               (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
              (4) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้ ไร้ความสามารถหรือ         
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 คือ 

        (4.1) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
      (4.2) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
      (4.3) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 

 
/(4.4) โรคพิษสุราเรื้อรัง... 
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         (4.4) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
         (4.5) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรค
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ก.พ. ก าหนด       
                                  (5)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการเมือง  กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 
                                  (6)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะการกระท า
ความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
               (7)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ 
   ส าหรับพระภิกษุ หรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้ารับการเลือกสรรเพ่ือ
จ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณ  คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 
มิถุนายน 2501 ตามความในข้อ 5 ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17  มีนาคม 2538 และในกรณีสมัครสอบแล้ว ได้
บวชเป็นพระภิกษุ สามเณรภายหลัง ก็ไม่อาจให้เข้าสอบได้เช่นกัน  หากยังคงสมณเพศอยู่ในวันสอบ    
  หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่เข้าปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็น
ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้าง
ของราชการส่วนท้องถิ่น  
 

 3.  การรับสมัคร 
      3.1. วัน   เวลา  และสถานที่รับสมัคร  ผู้ประสงค์จะสมัคร  ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อม
หลักฐานให้ครบถ้วน ณ  ส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
ถนนรังสิต-นครนายก  ต าบลคลองหก  อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ตั้ งแต่วันที่  10 - 18 พฤษภาคม 2561               
เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2549 4500              
     3.2. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ    
  ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 200  บาท ช าระค่าธรรมเนียมสอบ ได้ที่ ฝ่ายการเงิน กองคลัง  ชั้น 3 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภายหลังการตรวจสอบคุณสมบัติ         
ใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว และเม่ือสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้  
 3.3  หลักฐานที่ต้องย่ืนในวันที่รับสมัคร 
   (1)  ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า  
ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน  จ านวน 1 ฉบับ   
   (2)  บัตรประจ าตัวเข้าห้องสอบที่กรอกข้อความสมบูรณ์ และติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก 
ไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 2 รูป 
   (3)  หลักฐานทางการศึกษา 
                         ส าเนาใบปริญญาบัตร  หรือ ส าเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ  ซึ่งผ่านการอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา ว่าส าเร็จการศึกษาภายในวันที่ที่ปิดรับสมัครคัดเลือก หรือ หนังสือรับรองว่าส าเร็จ
การศึกษาจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ กรณีอยู่ระหว่างเสนอสภามหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา ซึ่งวันอนุมัติต้องอยู่
ภายในวันที่ที่ปิดรับสมัครคัดเลือก  จ านวน  1  ฉบับ 

(4)  ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ จ านวน 1 ฉบับ 
                     (5)  ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  1  ฉบับ 

 
/(6)  ส าเนาบัตรประจ าตัว… 
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   (6)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ  จ านวน 1 ฉบับ 
   (7)  ส าเนาหลักฐานอ่ืนๆ เช่น ทะเบียนสมรส  หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อตัวหรือ ชื่อสกุล (ถ้ามี)  
จ านวน 1 ฉบับ                                                                                       
   (8)  ส าเนาหลักฐานการแสดงประสบการณ์ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดสาขาวิชา
ตามท่ีแนบท้ายประกาศนี้ จ านวน 1 ฉบับ  เช่น ใบรับรองการผ่านงานจากผู้บังคับบัญชา   
     (9)  เฉพาะผู้สมัครเพศชาย ยื่นส าเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร ได้แก่ (สด.8) 
หรือ (สด.43) หรือ หลักฐานอื่นที่ระบุวันที่พ้นภาระทางทหารที่ออกโดยสัสดี หรือนายอ าเภอ เท่านั้น เอกสาร สด.9 หรือ 
หนังสือรับรองผ่านการฝึกวิชาทหาร กรมการรักษาดินแดน ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานได้ 
   ทั้งนี้  ส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนรับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” และลงชื่อ วันที่ก ากับ
ไว้ด้วย เอกสารและหลักฐานการสมัครจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ  

                      4.  เงื่อนไขการรับสมัคร 

   ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และ
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัคร  พร้อมทั้งยื่น
หลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วย เหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษา
ไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัคร อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามประกาศรับสมัคร ให้ถือ
ว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นอันโมฆะส าหรับผู้นั้น   
 

                     5.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และ
ก าหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการประเมิน 
                          คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561  ณ  คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และประกาศทางเว็บไซต์ที่ www.mct.rmutt.ac.th และ 
www.rmutt.ac.th   
   

                     6.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
   ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะโดยวิธีการประเมิน ดังนี้ 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมินครั้งท่ี 1 
1. ความรู้เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ 
2. ทักษะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

รวม 

 
30 
70 
100 

 
สอบข้อเขียน 
สอบปฏิบัติ 

 
การประเมินครั้งท่ี 2 
1. มนุษยสัมพันธ์  และบุคลิกภาพ 
2. การคิดวิเคราะห์ 
3. ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ 
4. ประสบการณ์ 

 
10 
30 
30 
30 

 
สอบสัมภาษณ์ 

 
 
 

รวม 100  

 

/ หมายเหตุ รายละเอียด... 

http://www.rmutt.ac.th/
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                หมายเหตุ  รายละเอียดสถานที่คัดเลือกจะประกาศให้ทราบทั่วกันในวันประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้า
รับการคัดเลือก         
 7. เกณฑ์การตัดสิน 
            7.1  ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้สอบผ่านการเลือกสรร ในการประเมินครั้งที่ 1และการประเมินครั้งที่ 2 จะต้อง
เป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ  และสมรรถนะ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  

         7.2  การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้  กรณีมีการประเมินความรู้  ความสามารถ  
ทักษะ และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามรถทักษะ  และสมรรถนะ     
ครั้งที่ 1  และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับสูงกว่า  ถ้าได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมิน
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  และหากคะแนนในการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ครั้งที่ 2 เท่ากันให้พิจารณาจากคะแนนทักษะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับสูงกว่า   
  8. การประกาศรายช่ือ  และการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
                8.1  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  จะประกาศ
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนนสอบ  ณ  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  ชั้น 1 และประกาศทางเว็บไซต์ที่ 
www.mct.rmutt.ac.th และ www.rmutt.ac.th โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรร
ครบก าหนด 1 ปี นับแต่วันที่ขึ้นบัญชี 
       8.2  ส าหรับหน่วยงานภายใน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี สามารถน าบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งนี้ ไปพิจารณา หรือประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะเพ่ิมเติมเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในต าแหน่งเดียวกัน หรือต าแหน่งอ่ืนได้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ต้องไม่
เกินวันสิ้นอายุบัญชีรายชื่อ ตามข้อ 8.1 โดยแจ้งความประสงค์มายังคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
                         9. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 

   ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีก าหนด 
 

ประกาศ   ณ  วันที่   3   พฤษภาคม พ.ศ.  2561 
 
 

                                      
 
      
 
 
 
 
 
                                               

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ   ไก่ฟ้า) 
คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

 

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


รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป 
หน่วยงานสังกัด คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

………………………………………………………….. 
 
กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป  
ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  เลขที่ต าแหน่ง  86 
หน่วยงานที่บรรจุ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  จ านวน  1   อัตรา 
อัตราค่าจ้าง  18,000 บาท  

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ ทุกสาขา  
2. สามารถปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์  โปรแกรม Microsoft Office  ได้เป็นอย่างด ี
3. ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานพัสดุหรือการเงินจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 

     
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
งานธุรการฝ่ายบริหารและวางแผน 
1. การรับ-ส่งหนังสือ  
2. ร่างโต้ตอบหนังสือราชการ  
3. แจ้งเวียนข้อมูลข่าวสารและปิดประกาศ รวมถึงให้บริการจัดเก็บและค้นหาเอกสารของฝ่ายฯ  
4. รวมทั้งติดต่อประสานงานทั้งภายในและ ภายนอกคณะ/มหาวิทยาลัย 
 

งานพัสดุ  
1. ศึกษาวิเคราะห์และเสนอความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ 
2. บันทึกรายงานขอซื้อขอจ้าง 
3. จัดท าใบเบิกพัสดุ 
4. บันทึกรายการครุภัณฑ์ 
5. จัดท าค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ 
 

งานการเงิน  
1. จัดท าและรวบรวมข้อมูลการเงินเพ่ืองานวิจัย 
2. จัดท าและรวบรวมข้อมูลการเงินของศูนย์ปฏิบัติการ Media Technology Service Excellence 

Center และศูนย์นวัตกรรมการออกแบบและสื่อคอนเวอร์เจซ์ 
 

2. ด้านการวางแผน 
วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ในงานธุรการฝ่ายฝ่ายบริหารและวางแผน งานพัสดุ และงานการเงิน  

รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงระบบการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนและเกิดผลสัมฤทธิ์ 
 

3. ด้านการประสานงาน 
ให้ความร่วมมือประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกคณะ รวมทั้ง

อ านวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ 
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4. ด้านการบริการ 
ให้ค าแนะน าด้านต่างๆ ให้กับบุคคลากรภายในหน่วยงานและนอกหน่วยงาน เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับทราบ

ข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน ์
 

5. งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 
 

ความรู้ความสามารถทั่วไป 
1. มีความรู้ความสามารถในงานบริหารงานทั่วไปอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
2. มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
3. มีความรู้ ความเข้าใจบทบาทและภารกิจของมหาวิทยาลัย 
4. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ 
5. มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา ได้อย่างเหมาะสมแก่

การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
6. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหา สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
7. มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
8. มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าแผนงาน เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม่ การควบคุม ตรวจสอบให้

ค าปรึกษา แนะน าและเสนอแนะวิธีการแก้ปัญหาและพัฒนางาน 
9. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร ประสานงาน และท างานเป็นทีม 

 
คุณลักษณะท่ีต้องการ 

1. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
2. เป็นผู้มีความประพฤติดี 
3. เป็นผู้มีความกระตือรือร้น มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้เกิดผลดี 
4. เป็นผู้ที่อุทิศเวลาให้แก่งาน 
5. เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
6. เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 
7. เป็นที่มุ่งเสริมสร้างคุณค่าให้แก่ตนเอง โดยการพัฒนาตนเอง พัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน 
8. เป็นผู้มีแนวคิด ทัศนคติท่ีเปิดกว้าง ยืดหยุ่นและมองการณ์ไกล 
9. เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี 

 
 

 


