
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (กองคลัง) 
ประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จ านวน 2 ต าแหน่ง 
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท 
ระยะเวลาที่รับสมัคร ตั้งแต่ 21 กุมภาพันธ์ – 27 กุมภาพันธ์ 2566 

คุณสมบัติท่ัวไป 
1. เพศ หญิง/ชาย 
2. จบการศึกษาข้ันต่ าวุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี 
3. ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 
4. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านโปรแกรมส าเร็จรูปทางบัญชี และโปรแกรมส าเร็จรูป 

Microsoft Office เป็นอย่างดี 
5. มีความกระตือรือร้นพร้อมเรียนรู้และมีความใส่ใจในการท างาน  
6. มีประสบการณ์ในการจัดท างบการเงินจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
7. สามารถปฏิบัติงานในสภาวะที่เร่งรีบหรือมีแรงกดดันไดดี้ และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1. ปฏิบัติงานด้านบัญชี ตรวจสอบเอกสารบันทึกบัญชีและจัดท าทะเบียนคุม ด้านจ่าย ของเงินรายได้ 
2. ปฏิบัติงานด้านบัญชีและจัดท างบการเงินของหน่วยงานย่อยที่อยู่ภายใต้มหาวิทยาลัย 
3. จัดท าทะเบียนคุมการเบิกจ่ายและรายละเอียดประกอบงบการเงิน ของเงินงบประมาณแผ่นดิน 
4. จัดท างบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของเงินงบประมาณแผ่นดิน 
5. จัดท างบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของเงินรายได้ 
6. จัดท ำบัญชีแยกประเภทของเงินงบประมำณและเงินรำยได้ทุกบัญชี 
7. รวบรวมและจัดเก็บเอกสารทางด้านบัญชีประเภทต่าง ๆ ให้เป็นหมวดหมู่เพ่ือง่ายต่อการค้นหา 
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

โดยมีการทดสอบปฏิบัติประเมินความรู้ความสามารถ ในวันที่มาสมัคร ทางด้าน 
1. บันทึกรายการในสมุดรายวันขั้นต้นพร้อมจัดท างบการเงิน 

หลักฐานเกี่ยวกับการรับสมัคร 
1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ไม่สวมหมวก 1 รูป 
2. ส าเนาหลักฐานการศึกษาระเบียนแสดงผลการศึกษา 
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
5. ส าเนาใบปริญญาบัตร 
6. หนังสือรับรองการท างาน 
7. ส าเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43 ส าหรับเพศชาย) 

เอกสารอย่างละ 1 ฉบับ พร้อมลงลายมือชื่อก ากับ รับรอง ส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 

สถานที่รับสมัคร 
ผู้สมัครต้องมาสมัครด้วยตนเอง 
ที่ กองคลัง อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
96 หมู่ 3 ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 
รถประจ าทางท่ีผ่าน สาย ปอ.515 สีส้ม 
โทรศัพท์ 0 2441 6000 ต่อ 2132 - 2137 
โทรสาร  0 2889 5053 E-mail : fis@rmutr.ac.th 



ใบสมัครลูกจางชัว่คราว 
 
๑. ประวัติสวนตวั 

    ๑.๑  ชื่อ (นาย,นาง,นางสาว)........................................นามสกุล.......................................อายุ................ป..................เดือน 
           Name (Mr. , Mrs. , Miss).....................................................Surname…………………………………………………………… 
           เชื้อชาติ........................สัญชาติ..........................ศาสนา...............................วัน/เดือน/ปเกิด...................................... 
           สถานที่เกิด อําเภอ/เขต..............................................................จังหวัด...................................................................... 

    ๑.๒  สถานภาพทางครอบครวั       โสด            สมรส            หยาราง            มาย 

    ๑.๓  เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน....................................................ออกให ณ อําเภอ/เขต.............................................. 
           วันที่ออกบัตร.....................เดือน......................พ.ศ................หมดอายุวันท่ี..................เดือน.................พ.ศ.............. 

    ๑.๔  ที่อยูปจจุบันเลขที่......................หมูที่.................ตรอก/ซอย...................................ถนน.............................................. 
           ตําบล/แขวง...............................อําเภอ/เขต...................................................จังหวัด................................................... 
           รหสัไปรษณีย.............................โทรศัพท..............................................E-mail............................................................ 
           ที่อยูปจจุบัน                      บานตัวเอง                         บานบิดา - มารดา 
                                                บานเชา                            อื่นๆ (ระบุ)..................................................... 

    ๑.๕  บุคคลที่สามารถติดตอไดทันที ชื่อ......................................นามสกุล..........................ความสัมพันธ............................. 
           บานเลขที่...........................หมูที่......................ตรอก/ซอย.............................................ถนน...................................... 
           ตําบล/แขวง........................................อําเภอ/เขต................................................จังหวัด............................................ 
           โทรศัพท..............................................ชื่อสถานท่ีทํางาน............................................................................................. 
           อําเภท/เขต.......................................จังหวัด.......................................................โทรศัพท.......................................... 

    ๑.๖  สําเร็จการศกึษาขั้นสูงสุดวุฒิ.....................................................สาขา/วิชาเอก............................................................. 
           จากสถานศึกษา....................................................................................................เมื่อป พ.ศ....................................... 
           มีความรูความสามารถพิเศษ คือ.................................................................................................................................. 

    ๑.๗  ครั้งสุดทายทํางานในตําแหนง.....................................................ขื่อสถานที่ทํางาน....................................................... 
           อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด...................................................โทรศพัท.............................................. 
           ตั้งแตเดือน..........................................พ.ศ..................................ถึงเดือน.................................พ.ศ.............................. 

    ๑.๘  ขอสมัครเปนลูกจางชั่วคราวตําแหนง.................................................................สงักัด.................................................. 
           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  กระทรวงศึกษาธิการ 

                         ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความขางตนถูกตองตามความจริงทุกประการ 

                                                                             (ลงชื่อ).......................................................................ผูสมัคร 
                                                                                     (.......................................................................) 
                                                                  ยื่นใบสมัครวันที่................เดือน...........................พ.ศ......................... 

 

 

 

 

 
ติดรูปถาย 

ขนาด ๑ นิ้ว 



- ๒ - 

๒.  สําหรบัเจาหนาทีร่บัสมัคร 

เอกสารและหลักฐานตางๆ ที่ไดยื่นพรอมใบสมัคร มีดังนี้ 

                                           สําเนาหลักฐานการศึกษา 
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
 สําเนาทะเบียนบาน 
 ใบรับรองแพทย 
 สําเนาใบผานการเกณฑทหาร (แบบ สด.๔๓) 

         ขาพเจา..................................................................................ตําแหนง............................................................................... 

สังกัด...............................................มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ไดตรวจสอบเอกสารและหลักฐานตาง แลว 

                                                                               (ลงชื่อ)..................................................................ผูรบัสมัคร 
                                                                                       (...................................................................) 
                                                                    ยืน่ใบสมัครวันที่...............เดือน...................................พ.ศ.................. 

๓.  การพิจารณารบัรอง 

         ขาพเจา..................................................................................ตําแหนง............................................................................... 

สังกัด......................................................................มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ไดพิจารณาแลวขอรับรองวา 

ผูสมัครมีคณุสมบัติเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ที่จะมอบหมายใหปฏิบัติตอไป 

                                                                               (ลงชื่อ)..................................................................ผูรบัรอง 
                                                                                       (..................................................................) 
                                                                    ยืน่ใบสมัครวันที่...............เดือน...................................พ.ศ.................. 

 

๔.  หมายเหต ุ

          ๔.๑  ผูสมัครตองกรอกใบสมัครดวยตนเองและลงลายมือชื่อตอเจาหนาที่รับสมัคร 
          ๔.๒  ในกรณีที่ผูสมัครมีวุฒิสูงกวาตําแหนงที่รับสมัคร ผูสมัครตองแนบสําเนาหลักฐานการศึกษาตามวุฒิ 
                 ท่ีกําหนดไวในตําแหนงท่ีรับสมัครดวย 
          ๔.๓  เจาหนาที่รับสมัครตองลงลายมือชื่อกํากับสําเนาทุกฉบับ ที่ตรวจแลวถูกตองตรงตามตนฉบับ 
 
 

 
 
 
 
 



ขอมูลสารสนเทศ ลกูจางชัว่คราว 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร 
 

หนวยงาน................................................................................................................................................... 
 พื้นที่ศาลายา  พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ  พื้นที่วังไกลกังวล  พื้นที่เพาะชาง 

ประเภทสายงาน  สายวิชาการ  สายสนับสนุน 

เลขที่ตําแหนง..........................................เลขบัตรประจําตัวประชาชน....................................................................... 

นาย / นาง / นางสาว ...........................................................สกุล.............................................................................. 

Mr. / Mrs. / Miss. …............................................................Surname..................................................................... 

วันเดือนปเกิด...............................................................สัญชาติ.......................................ศาสนา................................ 

ที่อยูปจจุบัน................................................................................................................................................................ 

...............................................................................................................................รหสัไปรษณีย............................... 

 

วันที่เริ่มจาง....................................................ถึง............................................ระยะเวลาสัญญาจาง.........................ป 

ชื่อตําแหนง........................................................................ความเชี่ยวชาญ................................................................. 

สาขาวิชาที่สอน........................................................................................................................................................... 

ตําแหนงทางบริหาร.......................................................................................................(Ex. ผูอํานวยการวิทยาลัย) 

 ตําแหนงทางวิชาการ   ไมมีตําแหนง   อาจารย   ผูชวยศาสตราจารย   รองศาสตราจารย   ศาสตราจารย 

ระดับการศึกษา  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก  อื่นๆ......................................................... 

 

ระดับการศึกษา..................................................................คุณวุฒิการศึกษา.............................................................. 

 (Ex. ป.ตรี, ป.โท, ป.เอก ฯลฯ)                                         (Ex. วท.บ. , วศ.ด. ฯลฯ) 

สาขาวิชาที่จบการศึกษา............................................................................................................................................. 

มหาวิทยาลัย................................................................................ประเทศ.................................................................. 

เงินเดือนปจจุบัน....................................................บาท เงินประจําตําแหนง.......................................................บาท 
 


