
 
 

 
 

ประกาศส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี

เรือ่ง  การรับสมัครบุคคลเพือ่เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
 ----------------------- 

  ด้วยส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี 
ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำร ประเภทพนักงำนรำชกำรท่ัวไป กลุ่มงำนบริหำร
ท่ัวไป ฉะนั้น อำศัยอ ำนำจตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีกำร 
เงื่อนไขกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำร และแบบสัญญำจ้ำงของพนักงำนรำชกำร และแบบ
สัญญำจ้ำงของพนักงำนรำชกำร พ.ศ. 2552 ลงวันท่ี 11 กันยำยน พ.ศ. 2552 และประกำศคณะ
กรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร เร่ือง กำรก ำหนดลักษณะงำนและคุณสมบัติเฉพำะของกลุ่มงำน และ
กำรจัดกรอบอัตรำก ำลังพนกังำนรำชกำร ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2554 และ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 
28 กันยำยน พ.ศ. 2555จึงประกำศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
1. ชื่อต าแหนง่  กลุ่มงาน และรายละเอยีดการจ้างงาน 

 กลุ่มงาน   บริหำรท่ัวไป 
 ต าแหน่ง   เจ้ำหนำ้ท่ีบริหำรงำนท่ัวไป  
 

        ลักษณะงานทีจ่ะปฏิบัต ิ 
1.1  เบิกจ่ำยเงินงบประมำณแผ่นดิน  และเงนิรำยได ้ ของหน่วยงำน 
1.2  เบิกจ่ำยเงินรำยรับคำ่สมัครสอบ และควบคุมดูแล กำรจ ำหน่ำยและน ำส่งคำ่จ ำหนำ่ย 
     ใบสมัคร 
1.3  เบิกจ่ำยเงินรำยรับงำนพระรำชทำนปริญญำบตัร 
1.4  เบิกจ่ำยเงินตำมท่ีหน่วยงำนได้รับมอบอ ำนำจจำกอธิกำรบด ี 
1.5  จดัพิมพ์แผนปฏิบัติรำยกำรประจ ำปี ในระบบ BPM 
1.6  จดัท ำค ำเสนอของบประมำณแผ่นดนิ และเงนิรำยได้ ของหน่วยงำน 
1.7  จดัท ำค ำเสนอขออนุมัติโครงกำร และเบิกจ่ำยเงินโครงกำร 
1.8  จดัท ำเอกสำรกำรเงินในระบบ 3 มิติ 
1.9  งำนอ่ืน ๆ ท่ีได้รับมอบหมำย 
 
อัตราว่าง  จ ำนวน 1 อัตรำ   

  ค่าตอบแทน  14,020 บำท/เดือน   
 สทิธิประโยชน์  ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีวำ่ดว้ยพนักงำนรำชกำร พ.ศ. 2547 
 ระยะเวลาการจ้าง  วันท่ี 1 มิถุนำยน 2556 – 30 กันยำยน 2559  
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2. คณุสมบตัิทัว่ไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรบัต าแหน่งของผู้มสีทิธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร  
คุณสมบตัิทั่วไป 

1) มีสัญชำตไิทย 
2) มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ 18 ปี 
3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
4) ไม่เป็นผู้มีร่ำงกำยทุพพลภำพจะไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีได ้ ไร้ควำมสำมำรถหรือ 

จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตำมท่ีก ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน  
5) ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งข้ำรำชกำรกำรเมือง กรรมกำรพรรคกำรเมือง หรือเจ้ำหน้ำท่ี 

ในพรรคกำรเมือง 
6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงท่ีสุดให้จ ำคกุ เพรำะกระท ำควำมผิด 

ทำงอำญำ เวน้แต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดท่ีได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ  
  7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หรือ
หน่วยงำนอ่ืนของรัฐ 
 

หมำยเหตุ ผู้ท่ีผ่ำนกำรเลือกสรรในวนัท่ีท ำสัญญำจ้ำง จะต้องไม่เป็นข้ำรำชกำรหรือ 
ลูกจ้ำงของส่วนรำชกำร พนักงำนหรือลูกจ้ำงของหน่วยงำนอ่ืนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือพนักงำน หรือ
ลูกจ้ำงของรำชกำรส่วนท้องถ่ิน และจะต้องน ำใบรับรองแพทย์ ซ่ึงออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่ำไม่
เป็นโรคท่ีต้องห้ำมตำมกฎ ก.พ. วำ่ดว้ยโรค มำยืน่ดว้ย 

 คุณสมบัตเิฉพาะต าแหน่ง  
1) ได้รับวุฒิปริญญำตรีทำงดำ้นกำรเงนิ กำรบญัชี กำรเงนิและกำรธนำคำร 

เศรษฐศำสตร์กำรเงิน 
2) มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรใช้คอมพวิเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, 

Excel, Power Point) 
3) มีประสบกำรณ์ในดำ้นกำรเงินจะได้รับกำรพิจำรณำเป็นกรณีพิเศษ 
4) เพศชำยต้องผ่ำนกำรเกณฑ์ทหำรแล้ว หรือได้รับกำรยกเวน้กำรเกณฑ์ทหำร 

 

3. การรบัสมัคร  
3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร  
    ผู้ประสงคจ์ะสมัคร ขอและยืน่ใบสมัครด้วยตนเองได้ท่ี ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร ช้ัน 2 อำคำร

ส ำนักส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบยีน มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี ต ำบลคลองหก อ ำเภอธัญบุรี 
จังหวดัปทุมธำน ี ตัง้แต่วนัท่ี 7 - 14 พฤษภำคม 2556  หรือสอบถำมรำยละเอียดได้ท่ีหมำยเลขโทรศพัท์ 
02 549 3600, 02 549 3603 - 05 เวลำ 08.30-16.30 น. (เว้นวนัหยดุรำชกำร)   
 3.2. หลักฐานทีต่้องยื่นพร้อมใบสมัคร 

1) รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตำด ำ ขนำด 1× 1.5 นิ้ว  เป็นรูปถ่ำย 
ครำวเดียวกัน ซ่ึงถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน จ ำนวน 1 รูป 

2) ส ำเนำแสดงผลกำรศึกษำ  ได้แก่ ปริญญำบัตร และระเบียนแสดงผลกำรเรียนท่ี 
แสดงว่ำเป็นผู้มีวุฒิกำรศึกษำตรงกับต ำแหน่งท่ีสมัคร จ ำนวนอย่ำงละ 2 ฉบับ โดยจะต้องส ำเร็จ
กำรศึกษำและได้รับอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจอนุมัติภำยในวันท่ีปิดรับสมัคร  
     กรณีท่ีไม่สำมำรถน ำหลักฐำนกำรศึกษำดังกล่ำวมำยื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้น ำหนังสือ
รับรองคุณวุฒิท่ีสถำศึกษำออกให้ โดยระบุสำขำวิชำท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ และวันท่ีท่ีได้อนุมัติปริญญำบัตร 
ซ่ึงจะต้องอยู่ภำยในก ำหนดวันปิดรับสมัครมำยื่นแทนได้ 
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   3) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน และส ำเนำทะเบียนบ้ำน จ ำนวนอย่ำงละ 1 ฉบับ  
4) ส ำเนำหลักฐำนอ่ืนๆ เช่น ใบส ำคัญกำรสมรส (เฉพำะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปล่ียน 

ช่ือ-นำมสกุล (ในกรณีท่ีช่ือ-นำมสกุลในหลักฐำนกำรสมัครไม่ตรงกัน) จ ำนวนอย่ำงละ 1 ฉบับ 
5) หนังสือรับรองกำรผ่ำนงำน (ถ้ำมี) จ ำนวน 1 ฉบับ 

      ท้ังนี้ ในส ำเนำหลักฐำนทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองส ำเนำถูกต้องและลงช่ือก ำกับไว้ด้วย 
เอกสำรและหลักฐำนกำรสมัครจะไม่คืนให้ไม่ว่ำกรณีใดๆ 
 3.3 ค่าสมัครสอบ  
     ผู้สมัครต้องเสียค่ำสมัครสอบส ำหรับต ำแหน่งท่ีสมัคร จ ำนวน 200 บำท เม่ือสมัครแล้วค่ำ
สมัครสอบจะไม่จ่ำยคืนให้ไม่ว่ำกรณีใดๆ            

3.4 เงื่อนไขในการรบัสมัคร 
     ผู้สมัครเข้ำรับกำรเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำเป็นผู้มี
คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งตรงตำมประกำศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รำยละเอียดต่ำงๆ ในใบสมัคร พร้อมท้ังยื่นหลักฐำนในกำรสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมีควำม
ผิดพลำดอันเกิดจำกผู้สมัครไม่ว่ำด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิกำรศึกษำไม่ตรงตำมคุณวุฒิของต ำแหน่งท่ีสมัคร 
อันมีผลท ำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิเข้ำรับกำรเลือกสรรตำมประกำศรับสมัครดังกล่ำว  ให้ถือว่ำกำรรับสมัคร
และกำรได้เข้ำรับกำรเลือกสรรคร้ังนี้เป็นโมฆะส ำหรับผู้นั้น จะเรียกร้องสิทธิใดๆ  ไม่ได้ท้ังส้ิน 
 
4. การประกาศรายชื่อผู้มสีทิธเิข้ารับการเลือกสรร และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
ความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถะ  
        4.1 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรีจะประกำศ
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรเลือกสรร ภำยในวนัท่ี 16 พฤษภำคม 2556 ณ ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร ช้ัน 2 
อำคำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบยีน มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี และทำง 
www.oreg.ac.th หรือ www.rmutt.ac.th 
  4.2 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบยีน มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี  
จะด ำเนินกำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะและสมรรถนะ ตำมวันและเวลำ ดังนี ้
      1) ประเมินคร้ังท่ี 1  วนัท่ี 17 พฤษภำคม 2556  เวลำ 9.00 น. – 16.00  ณ ห้อง
ประชุมบัวแสด ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร ช้ัน 2 อำคำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี  
 2) ประกำศรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร คร้ังท่ี 1 วันท่ี 20 พฤษภำคม 2556 
ณ ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร ช้ัน 2 อำคำรส ำนักส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบียน มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลธัญบุรี และทำง www.oreg.ac.th หรือ www.rmutt.ac.th 
 3) ประเมินคร้ังท่ี 2  วันท่ี 21 พฤษภำคม 2556 เวลำ 9.00 น. – 16.00 ณ ห้อง
ประชุมบัวแสด ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร ช้ัน 2 อำคำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี (เฉพาะผู้ท่ีมีรายช่ือผ่านการเลือกสรรคร้ังท่ี 1 เท่านัน้) 
 4) ประกำศรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร คร้ังท่ี 2 วันท่ี 22 พฤษภำคม 2556 
ณ ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร ช้ัน 2 อำคำรส ำนักส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบียน มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลธัญบุรี และทำง www.oreg.ac.th หรือ www.rmutt.ac.th 
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5. หลักเกณฑ์และวธิีการเลือกสรร 
  ผู้สมัครต้องได้รับกำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะและสมรรถนะ โดยวิธีกำรประเมิน ดงันี ้

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนน
เต็ม 

วิธีการประเมนิ 

กำรประเมินคร้ังท่ี 1 
1. ระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำรงบประมำณ พ.ศ.2548 แก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2551 (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2552 
และ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2554 

2. ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยคำ่ใช้จำ่ยในกำรเดนิทำงไป
รำชกำร พ.ศ. 2550   

3. ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีวำ่ดว้ยพนักงำนรำชกำร พ.ศ. 
2547 

 
50 

 
สอบข้อเขียน 

กำรประเมินคร้ังท่ี 2   
4. ทักษะกำรใช้โปรแกรม Microsoft Office 20 สอบปฏิบัต ิ
5. มนุษยสัมพนัธ์/กำรส่ือสำรโดยกำรพดู/กำรประสำนงำน  10 

สอบสัมภำษณ ์6. กำรคิดวิเครำะห์ 10 
7. ควำมคิดริเร่ิมสร้ำงสรรค ์ 10 

รวม 100  
   

หมายเหตุ  สถำนท่ีเลือกสรรอำจมีกำรเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม และจะประกำศให้ทรำบท่ัวกันใน
วันประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรเลือกสรร 
 

6. เกณฑ์การตดัสิน 
 1) ผู้ท่ีจะถือว่ำเป็นผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ท่ีได้คะแนนในกำรประเมิน ควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ  ทักษะและสมรรถนะ แต่ละคร้ังไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 60  

2) ผู้ท่ีถือว่ำเป็นผู้มีสิทธ์ิเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะและสมรรถนะ คร้ังท่ี 2 
จะต้องเป็นผู้ท่ีไดค้ะแนนในกำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะและสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 ไม่ต่ ำกว่ำ  
ร้อยละ 60 

3) กำรจดัจ้ำงจะเป็นไปตำมล ำดบัคะแนนท่ีสอบได้ กรณท่ีีมีกำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
ทักษะและสมรรถนะ คร้ังท่ี 2 จะเรียงล ำดับจำกผู้ท่ีได้คะแนนกำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ
และสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 และคร้ังท่ี 2 รวมกันมำกกว่ำเป็นผู้อยู่ในล ำดบัท่ีสูงกวำ่ ถ้ำไดค้ะแนนเท่ำกัน จะ
ให้ผู้ท่ีได้คะแนนจำกกำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะและสมรรถนะ คร้ังท่ี 2 มำกกว่ำเป็นผู้อยู่
ในล ำดับท่ีสูงกว่ำ และหำกคะแนนประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะและสมรรถนะ คร้ังท่ี 2 เท่ำกัน 
ให้พิจำรณำจำกคะแนนทักษะกำรใช้โปรแกรม Microsoft Office  ผู้ท่ีถือว่ำเป็นผู้มีสิทธ์ิเข้ำรับกำร
ประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะและสมรรถนะ คร้ังท่ี 2 มำกกว่ำเป็นผู้อยู่ในล ำดับท่ีสูง 
 

7. การประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีรายชือ่ผูผ้่านการเลือกสรร 
       ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี จะประกำศ
รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรตำมล ำดับคะแนนประเมิน ณ ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร ช้ัน 2 อำคำรส ำนัก
ส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน และทำง www.oreg.ac.th หรือ www.rmutt.ac.th ในวันท่ี 22 
พฤษภำคม พ.ศ. 2556 โดยบัญชีรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรดังกล่ำวให้เป็นอันยกเลิกหรือส้ินผลไปเม่ือ
เลือกสรรครบก ำหนด 2 ปี นับแต่วันข้ึนบัญชี 
 

/8. กำรจดัท ำ............ 
 

http://www.oreg.ac.th/


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

ปฏทิินการเลือกสรรบคุคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบยีน มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี 

 

ที ่ ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน วันทีด่ าเนนิการ จ านวน/
วัน 

ผู้รบัผิดชอบ 

1 ประชำสัมพันธ์กำรรับสมัคร 29 เมษำยน - 3 พฤษภำคม 2556 5  - ส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำน

ทะเบียน 

- กอง
ประชำสัมพันธ์ 

- ส ำนักวิทย
บริกำรและ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

- ส ำนักงำน ก.พ. 

2 รับสมัคร/ตรวจคุณสมบัต ิของ
ผู้สมัคร 

7 - 14 พฤษภำคม 2556 5 - ส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำน

ทะเบียน 

3 ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำร
เลือกสรร ก ำหนดวนั เวลำ 
สถำนท่ีกำรเลือกสรร 

16 พฤษภำคม 2556 1 - ส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำน

ทะเบียน 

4 ด ำเนนิกำรเลือกสรรโดยวิธีกำร
ประเมิน 

- สอบข้อเขียน/ปฏิบตั ิ

- ประกำศผลสอบข้อเขียน/ปฏิบตั ิ

- สอบสัมภำษณ ์

- ประกำศผลสอบสัมภำษณ ์

- รับรำยงำนตัว 

- เข้ำปฏิบตัิรำชกำร 

 

 

 

17 พฤษภำคม 2556 

20 พฤษภำคม 2556 

21 พฤษภำคม 2556 

22 พฤษภำคม 2556 

23 พฤษภำคม 2556 

27 พฤษภำคม 2556 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

ส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำน

ทะเบียน 

 

 

ผู้ได้รับคัดเลือก 

 
 
 
 
 

 

 


