ประกาศสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
----------------------ด้วยสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ และแบบ
สัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2552 และประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกาหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และ
การจัดกรอบอัตรากาลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 และ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่
28 กันยายน พ.ศ. 2555 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ชื่อตาแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
1.1 เบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ ของหน่วยงาน
1.2 เบิกจ่ายเงินรายรับค่าสมัครสอบ และควบคุมดูแล การจาหน่ายและนาส่งค่าจาหน่าย
ใบสมัคร
1.3 เบิกจ่ายเงินรายรับงานพระราชทานปริญญาบัตร
1.4 เบิกจ่ายเงินตามที่หน่วยงานได้รับมอบอานาจจากอธิการบดี
1.5 จัดพิมพ์แผนปฏิบัติรายการประจาปี ในระบบ BPM
1.6 จัดทาคาเสนอของบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ ของหน่วยงาน
1.7 จัดทาคาเสนอขออนุมัติโครงการ และเบิกจ่ายเงินโครงการ
1.8 จัดทาเอกสารการเงินในระบบ 3 มิติ
1.9 งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
อัตราว่าง จานวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 14,020 บาท/เดือน
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ระยะเวลาการจ้าง วันที่ 10 มิถุนายน 2556 – 30 กันยายน 2558
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2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
คุณสมบัติทั่วไป
1) มีสัญชาติไทย
2) มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี
3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
5) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือ
ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือ
ลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่
เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค มายื่นด้วย
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1) ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางด้านการเงิน การบัญชี การเงินและการธนาคาร
เศรษฐศาสตร์การเงิน
2) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word,
Excel, Power Point)
3) มีประสบการณ์ในด้านการเงินจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
4) เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สานักงานผู้อานวยการ ชั้น 2 อาคาร
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตาบลคลองหก อาเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2556 หรือสอบถามรายละเอียด
ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 549 3600, 02 549 3603-05 เวลา 08.30-16.30 น.(เว้นวันหยุดราชการ)
3.2. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1× 1.5 นิ้ว เป็นรูปถ่าย
คราวเดียวกัน ซึ่งถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จานวน 1 รูป
2) สาเนาแสดงผลการศึกษา ได้แก่ ปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียนที่
แสดงว่ า เป็ น ผู้ มี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาตรงกั บ ต าแหน่ ง ที่ ส มั ค ร จ านวนอย่ า งละ 2 ฉบั บ โดยจะต้ อ งส าเร็ จ
การศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัคร
กรณีที่ไม่สามารถนาหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นาหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สถาศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้อนุมัติปริญญาบัตร
ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกาหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนได้
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3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
4) สาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน
ชือ่ -นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
5) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับไว้ด้วย
เอกสารและหลักฐานการสมัครจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ
3.3 ค่าสมัครสอบ
ผู้สมัครต้องเสียค่าสมัครสอบสาหรับตาแหน่งที่สมัคร จานวน 200 บาท เมื่อสมัครแล้ว ค่า
สมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ
3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่ างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัคร
อันมีผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัคร
และการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น จะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น
4. การประกาศรายชื่อผู้มสี ทิ ธิเข้ารับการเลือกสรร และกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
ความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถะ
4.1 สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจะประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร ภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2556 ณ สานักงานผู้อานวยการ ชั้น 2
อาคารสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และทาง
www.oreg.rmutt.ac.th หรือ www.rmutt.ac.th
4.2 สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จะดาเนินการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ตามวันและเวลา ดังนี้
1) ประเมินครั้งที่ 1 วันที่ 5 มิถุนายน 2556 เวลา 9.00 น – 11.00 น.
ณ ห้องประชุมบัวแสด สานักงานผู้อานวยการ ชั้น 2 อาคารสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ครั้งที่ 1 วันที่ 5 มิถุนายน 2556 เวลา 12.00 น.
ณ สานักงานผู้อานวยการ ชั้น 2 อาคารสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี และทาง www.oreg.rmutt.ac.th หรือ www.rmutt.ac.th
3) ประเมินครั้งที่ 2 วันที่ 5 มิถุนายน 2556 เวลา 13.00 น. – 16.00 ณ ห้อง
ประชุมบัวแสด สานักงานผู้อานวยการ ชั้น 2 อาคารสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (เฉพาะผู้ที่มีรายชื่อผ่านการเลือกสรรครั้งที่ 1 เท่านั้น)
4) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ครั้งที่ 2 วันที่ 6 มิถุนายน 2556
ณ สานักงานผู้อานวยการ ชั้น 2 อาคารสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี และทาง www.oreg.rmutt.ac.th หรือ www.rmutt.ac.th
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5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู ้สมัครต ้องได ้รับการประเมินความรู ้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ โดยวิธก
ี ารประเมิน ดังนี้
หล ักเกณฑ์การเลือกสรร
คะแนนเต็ม
วิธก
ี ารประเมิน
การประเมินครัง้ ที่ 1
1. ระเบียบว่าด ้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 แก ้ไขเพิม
่ เติม
50
สอบข ้อเขียน
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2554
2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด ้วยค่าใช ้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ พ.ศ. 2550
3. ระเบียบสานั กนายกรัฐมนตรีวา่ ด ้วยพนั กงานราชการ พ.ศ. 2547
การประเมินครัง้ ที่ 2
4. ทักษะการใช ้โปรแกรม Microsoft Office
20
สอบปฏิบต
ั ิ
่ สารโดยการพูด/การประสานงาน
5. มนุษยสัมพันธ์/การสือ
10
6. การคิดวิเคราะห์
10
สอบสัมภาษณ์
7. ความคิดริเริม
่ สร ้างสรรค์
10
รวม
100

หมายเหตุ วัน เวลา สถานที่เลือกสรร อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และจะประกาศให้
ทราบทั่วกันในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร
6. เกณฑ์การตัดสิน
1) ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมิน ความรู้
ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
2) ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2
จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 60
3) การจัดจ้างจะเป็นไปตามลาดับคะแนนที่สอบได้ กรณีที่มีการประเมินความรู้ ความสามารถ
ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะเรียงลาดับจากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะ
ให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่
ในลาดับที่สูงกว่า และหากคะแนนประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เท่ากัน
ให้พิจารณาจากคะแนนทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน
ความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูง
7. การประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผา่ นการเลือกสรร
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะประกาศ
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลาดับคะแนนประเมิน ณ สานักงานผู้อานวยการ ชั้น 2 อาคารสานัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และทาง www.oreg.rmutt.ac.th หรือ www.rmutt.ac.th ในวันที่ 6
มิถุนายน พ.ศ. 2556 โดยบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อ
เลือกสรรครบกาหนด 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี
/8. การจัดทา............

8. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะต้องทาสัญญาจ้างตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรีกาหนด
ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรศักดิ์ ตระกูลชีวพานิตต์)
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ปฏิทินการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทัว่ ไป
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ที่

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1 ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร

วันที่ดาเนินการ

จานวน/
วัน

ผู้รับผิดชอบ

20 เมษายน - 27 พฤษภาคม 2556

5

- สานักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน
- กอง
ประชาสัมพันธ์
- สานักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
- สานักงาน ก.พ.

2 รับสมัคร/ตรวจคุณสมบัติ ของ
ผู้สมัคร

5

- สานักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน

4 มิถุนายน 2556

1

- สานักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน

- สอบข้อเขียน/ปฏิบัติ

5 มิถุนายน 2556

1

- ประกาศผลสอบข้อเขียน

5 มิถุนายน 2556

1

- ปฏิบัติ/สอบสัมภาษณ์

5 มิถุนายน 2556

1

- ประกาศผลปฏิบัติ/สอบ

6 มิถุนายน 2556

1

- รับรายงานตัว

7 มิถุนายน 2556

1

- เข้าปฏิบัติราชการ

10 มิถุนายน 2556

1

3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ
เลือกสรร กาหนดวัน เวลา
สถานที่การเลือกสรร

28 พฤษภาคม 2556 –
3 มิถุนายน 2556

4 ดาเนินการเลือกสรรโดยวิธีการ
ประเมิน

สานักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน

สัมภาษณ์
ผู้ได้รับคัดเลือก

