ประกาศสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรือ่ ง การรับสมัครบุคคลเพือ่ เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
----------------------ด้ วยสำนั กส่ งเสริ มวิ ชำกำรและงำนทะเบี ย น มหำวิ ทยำลั ยเทคโนโลยี รำชมงคลธั ญบุ รี
ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำร ประเภทพนักงำนรำชกำรทั่วไป กลุ่มงำนบริหำร
ทั่วไป ฉะนั้น อำศัยอำนำจตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร
เงื่อนไขกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำร และแบบสัญญำจ้ำงของพนักงำนรำชกำร และแบบ
สัญญำจ้ำงของพนักงำนรำชกำร พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยำยน พ.ศ. 2552 และประกำศคณะ
กรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร เรื่อง กำรกำหนดลักษณะงำนและคุณสมบัติเฉพำะของกลุ่มงำน และ
กำรจัดกรอบอัตรำกำลังพนักงำนรำชกำร ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2554 และ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่
28 กันยำยน พ.ศ. 2555จึงประกำศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
1. ชื่อตาแหน่ง กลุม่ งาน และรายละเอียดการจ้างงาน
กลุ่มงาน บริหำรทัว่ ไป
ตาแหน่ง เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
ลักษณะงานทีจ่ ะปฏิบัติ
1.1 เบิกจ่ำยเงินงบประมำณแผ่นดิน และเงินรำยได้ ของหน่วยงำน
1.2 เบิกจ่ำยเงินรำยรับค่ำสมัครสอบ และควบคุมดูแล กำรจำหน่ำยและนำส่งค่ำจำหน่ำย
ใบสมัคร
1.3 เบิกจ่ำยเงินรำยรับงำนพระรำชทำนปริญญำบัตร
1.4 เบิกจ่ำยเงินตำมที่หน่วยงำนได้รับมอบอำนำจจำกอธิกำรบดี
1.5 จัดพิมพ์แผนปฏิบัติรำยกำรประจำปี ในระบบ BPM
1.6 จัดทำคำเสนอของบประมำณแผ่นดิน และเงินรำยได้ ของหน่วยงำน
1.7 จัดทำคำเสนอขออนุมตั ิโครงกำร และเบิกจ่ำยเงินโครงกำร
1.8 จัดทำเอกสำรกำรเงินในระบบ 3 มิติ
1.9 งำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย
อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรำ
ค่าตอบแทน 14,020 บำท/เดือน
สิทธิประโยชน์ ตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีวำ่ ด้วยพนักงำนรำชกำร พ.ศ. 2547
ระยะเวลาการจ้าง วันที่ 1 มิถุนำยน 2556 – 30 กันยำยน 2559
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2. คุณสมบัติทวั่ ไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มสี ทิ ธิสมั ครเข้ารับการเลือกสรร
คุณสมบัติทั่วไป
1) มีสัญชำติไทย
2) มีอำยุไม่ต่ำกว่ำ 18 ปี
3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
4) ไม่เป็นผู้มีร่ำงกำยทุพพลภำพจะไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ไร้ควำมสำมำรถหรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตำมที่กำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรื อน
5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้ำรำชกำรกำรเมือง กรรมกำรพรรคกำรเมือง หรือเจ้ำหน้ำที่
ในพรรคกำรเมือง
6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพำกษำถึงที่สดุ ให้จำคุก เพรำะกระทำควำมผิด
ทำงอำญำ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับควำมผิดที่ได้กระทำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ
7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หรือ
หน่วยงำนอื่นของรัฐ
หมำยเหตุ ผู้ที่ผ่ำนกำรเลือกสรรในวันที่ทำสัญญำจ้ำง จะต้องไม่เป็นข้ำรำชกำรหรือ
ลูกจ้ำงของส่วนรำชกำร พนักงำนหรือลูกจ้ำงของหน่วยงำนอื่นของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือพนักงำน หรือ
ลูกจ้ำงของรำชกำรส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึง่ ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่ำไม่
เป็นโรคที่ต้องห้ำมตำมกฎ ก.พ. ว่ำด้วยโรค มำยืน่ ด้วย
คุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ง
1) ได้รับวุฒิปริญญำตรีทำงด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี กำรเงินและกำรธนำคำร
เศรษฐศำสตร์กำรเงิน
2) มีควำมรูค้ วำมสำมำรถในกำรใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word,
Excel, Power Point)
3) มีประสบกำรณ์ในด้ำนกำรเงินจะได้รบั กำรพิจำรณำเป็นกรณีพิเศษ
4) เพศชำยต้องผ่ำนกำรเกณฑ์ทหำรแล้ว หรือได้รบั กำรยกเว้นกำรเกณฑ์ทหำร
3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยืน่ ใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงำนผู้อำนวยกำร ชั้น 2 อำคำร
สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธำนี ตัง้ แต่วนั ที่ 7 - 14 พฤษภำคม 2556 หรือสอบถำมรำยละเอียดได้ที่หมำยเลขโทรศัพท์
02 549 3600, 02 549 3603 - 05 เวลำ 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดรำชกำร)
3.2. หลักฐานทีต่ ้องยื่นพร้อมใบสมัคร
1) รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตำดำ ขนำด 1× 1.5 นิ้ว เป็นรูปถ่ำย
ครำวเดียวกัน ซึง่ ถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
2) สำเนำแสดงผลกำรศึกษำ ได้แก่ ปริญญำบัตร และระเบียนแสดงผลกำรเรียนที่
แสดงว่ ำ เป็ น ผู้ มี วุ ฒิก ำรศึ กษำตรงกั บ ต ำแหน่ ง ที่ สมั ค ร จ ำนวนอย่ ำ งละ 2 ฉบั บ โดยจะต้ องส ำเร็ จ
กำรศึกษำและได้รับอนุมัติจำกผู้มีอำนำจอนุมัติภำยในวันที่ปิดรับสมัคร
กรณีที่ไม่สำมำรถนำหลักฐำนกำรศึกษำดังกล่ำวมำยื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สถำศึกษำออกให้ โดยระบุสำขำวิชำที่สำเร็จกำรศึกษำ และวันที่ที่ได้อนุมัติปริญญำบัตร
ซึ่งจะต้องอยู่ภำยในกำหนดวันปิดรับสมัครมำยื่นแทนได้
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3) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน และสำเนำทะเบียนบ้ำน จำนวนอย่ำงละ 1 ฉบับ
4) สำเนำหลักฐำนอื่นๆ เช่น ใบสำคัญกำรสมรส (เฉพำะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน
ชือ่ -นำมสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นำมสกุลในหลักฐำนกำรสมัครไม่ตรงกัน) จำนวนอย่ำงละ 1 ฉบับ
5) หนังสือรับรองกำรผ่ำนงำน (ถ้ำมี) จำนวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในสำเนำหลักฐำนทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองสำเนำถูกต้องและลงชื่อกำกับ ไว้ด้วย
เอกสำรและหลักฐำนกำรสมัครจะไม่คืนให้ไม่ว่ำกรณีใดๆ
3.3 ค่าสมัครสอบ
ผู้สมัครต้องเสียค่ำสมัครสอบสำหรับตำแหน่งที่สมัคร จำนวน 200 บำท เมื่อสมัครแล้วค่ำ
สมัครสอบจะไม่จ่ำยคืนให้ไม่ว่ำกรณีใดๆ
3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ำรับกำรเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งตรงตำมประกำศรับสมัครจริ ง และจะต้องกรอก
รำยละเอียดต่ำงๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่น หลักฐำนในกำรสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีควำม
ผิดพลำดอันเกิดจำกผู้สมัครไม่ว่ำด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิกำรศึกษำไม่ตรงตำมคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร
อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิเข้ำรับกำรเลือกสรรตำมประกำศรับสมัครดังกล่ำว ให้ถือว่ำกำรรับสมัคร
และกำรได้เข้ำรับกำรเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น จะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น
4. การประกาศรายชื่อผู้มสี ทิ ธิเข้ารับการเลือกสรร และกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
ความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถะ
4.1 สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรจี ะประกำศ
รำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรเลือกสรร ภำยในวันที่ 16 พฤษภำคม 2556 ณ สำนักงำนผู้อำนวยกำร ชั้น 2
อำคำรสำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี และทำง
www.oreg.ac.th หรือ www.rmutt.ac.th
4.2 สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
จะดำเนินกำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะและสมรรถนะ ตำมวันและเวลำ ดังนี้
1) ประเมินครั้งที่ 1 วันที่ 17 พฤษภำคม 2556 เวลำ 9.00 น. – 16.00 ณ ห้อง
ประชุมบัวแสด สำนักงำนผู้อำนวยกำร ชั้น 2 อำคำรสำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
2) ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร ครั้งที่ 1 วันที่ 20 พฤษภำคม 2556
ณ สำนักงำนผู้อำนวยกำร ชัน้ 2 อำคำรสำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลธัญบุรี และทำง www.oreg.ac.th หรือ www.rmutt.ac.th
3) ประเมินครั้งที่ 2 วันที่ 21 พฤษภำคม 2556 เวลำ 9.00 น. – 16.00 ณ ห้อง
ประชุมบัวแสด สำนักงำนผู้อำนวยกำร ชั้น 2 อำคำรสำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี (เฉพาะผู้ที่มีรายชื่อผ่านการเลือกสรรครั้งที่ 1 เท่านัน้ )
4) ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร ครั้งที่ 2 วันที่ 22 พฤษภำคม 2556
ณ สำนักงำนผู้อำนวยกำร ชัน้ 2 อำคำรสำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลธัญบุรี และทำง www.oreg.ac.th หรือ www.rmutt.ac.th
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5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รบั กำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะและสมรรถนะ โดยวิธีกำรประเมิน ดังนี้
หลักเกณฑ์การเลือกสรร
คะแนน วิธีการประเมิน
เต็ม
กำรประเมินครั้งที่ 1
1. ระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำรงบประมำณ พ.ศ.2548 แก้ไข
50
สอบข้อเขียน
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552
และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554
2. ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยค่ำใช้จำ่ ยในกำรเดินทำงไป
รำชกำร พ.ศ. 2550
3. ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีวำ่ ด้วยพนักงำนรำชกำร พ.ศ.
2547
กำรประเมินครั้งที่ 2
4. ทักษะกำรใช้โปรแกรม Microsoft Office
20
สอบปฏิบัติ
5. มนุษยสัมพันธ์/กำรสื่อสำรโดยกำรพูด/กำรประสำนงำน
10
6. กำรคิดวิเครำะห์
10
สอบสัมภำษณ์
7. ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์
10
รวม
100
หมายเหตุ สถำนที่เลือกสรรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม และจะประกำศให้ทรำบทัว่ กันใน
วันประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรเลือกสรร
6. เกณฑ์การตัดสิน
1) ผู้ที่จะถือว่ำเป็นผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในกำรประเมิน ควำมรู้
ควำมสำมำรถ ทักษะและสมรรถนะ แต่ละครัง้ ไม่ตำกว่
่ ำร้อยละ 60
2) ผู้ที่ถือว่ำเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2
จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในกำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 60
3) กำรจัดจ้ำงจะเป็นไปตำมลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีที่มีกำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ
ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะเรียงลำดับจำกผู้ที่ได้คะแนนกำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ
และสมรรถนะ ครัง้ ที่ 1 และครัง้ ที่ 2 รวมกันมำกกว่ำเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่ำ ถ้ำได้คะแนนเท่ำกัน จะ
ให้ผู้ที่ได้คะแนนจำกกำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 มำกกว่ำเป็นผู้อยู่
ในลำดับที่สงู กว่ำ และหำกคะแนนประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เท่ำกัน
ให้พิจำรณำจำกคะแนนทักษะกำรใช้โปรแกรม Microsoft Office ผู้ที่ถือว่ำเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำร
ประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 มำกกว่ำเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สงู
7. การประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีรายชือ่ ผูผ้ ่านการเลือกสรร
สำนักส่ งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มหำวิ ทยำลัย เทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุ รี จะประกำศ
รำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรตำมลำดับคะแนนประเมิน ณ สำนักงำนผู้อำนวยกำร ชั้น 2 อำคำรสำนั ก
ส่ ง เสริ มวิ ชำกำรและงำนทะเบี ย น และทำง www.oreg.ac.th หรื อ www.rmutt.ac.th ในวั น ที่ 22
พฤษภำคม พ.ศ. 2556 โดยบัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรดังกล่ำวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อ
เลือกสรรครบกำหนด 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี
/8. กำรจัดทำ............

ปฏิทินการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ที่

ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

1 ประชำสัมพันธ์กำรรับสมัคร

วันทีด่ าเนินการ

จานวน/
วัน

ผู้รบั ผิดชอบ

29 เมษำยน - 3 พฤษภำคม 2556

5

- สำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำน
ทะเบียน
- กอง
ประชำสัมพันธ์
- สำนักวิทย
บริกำรและ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ
- สำนักงำน ก.พ.

2 รับสมัคร/ตรวจคุณสมบัติ ของ
ผู้สมัคร

7 - 14 พฤษภำคม 2556

5

- สำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำน
ทะเบียน

16 พฤษภำคม 2556

1

- สำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำน
ทะเบียน

- สอบข้อเขียน/ปฏิบตั ิ

17 พฤษภำคม 2556

1

- ประกำศผลสอบข้อเขียน/ปฏิบตั ิ

20 พฤษภำคม 2556

1

- สอบสัมภำษณ์

21 พฤษภำคม 2556

1

- ประกำศผลสอบสัมภำษณ์

22 พฤษภำคม 2556

1

- รับรำยงำนตัว

23 พฤษภำคม 2556

1

- เข้ำปฏิบตั ิรำชกำร

27 พฤษภำคม 2556

1

3 ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำร
เลือกสรร กำหนดวัน เวลำ
สถำนที่กำรเลือกสรร
4 ดำเนินกำรเลือกสรรโดยวิธีกำร
ประเมิน

สำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำน
ทะเบียน

ผู้ได้รับคัดเลือก

