
 

 
 
 
 

ประกาศ สถาบันโภชนาการ 
เร่ือง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัยสถาบันโภชนาการ 

-------------------------- 
 ดวยสถาบนัโภชนาการ มหาวทิยาลัยมหิดล มีความประสงครับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงาน
มหาวิทยาลยัสถาบันโภชนาการ ตําแหนงนักวชิาการเงนิและบญัชี จํานวน  ๑  อัตรา ดงัรายละเอียดตอไปนี ้
 ๑.  ตําแหนงที่จะบรรจ ุ
      ตําแหนงที่จะบรรจุปรากฏอยูในรายละเอียดแนบทายประกาศนี ้
 ๒.  คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
 ผูสมัครรับการคัดเลือกตองมีคุณสมบัติทั่วไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลวาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงาน
มหาวิทยาลยั พ.ศ. ๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามที่ระบุไวในรายละเอียดเก่ียวกับการสอบแนบทายประกาศนี ้
 ๓.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
       ใหผูประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมคัรไดที่ งานบริหารและทรัพยากรบุคคล ชั้น ๒ สถาบนั
โภชนาการ มหาวทิยาลัยมหิดล ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จงัหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ โทร. ๐ ๒๘๐๐ ๒๓๘๐ ตอ ๑๔๒  
เวลา  ๐๙.๐๐ น.-๑๖.๓๐ น.  ในวันและเวลาราชการ. .หรือ. Download ใบสมัครไดที ่http://intranet,mahidol.ac.th หรือ
ท่ี http://www.inmu.mahidol.ac.th หัวขอ “ประกาศ” และสงใบสมัครไปท่ี ..E-mail Address : sunee.thn@mahidol.ac.th  
ตั้งแตบัดน้ี จนถึงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐  
 ๔.  เอกสารและหลักฐานที่จะตองนํามาย่ืนพรอมใบสมัคร 
      ๔.๑ รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก และไมใสแวนตาดํา ขนาด  ๑ นิ้ว จํานวน ๑ รูป 
      ๔.๒ สําเนาใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองซึ่งไดรับอนุมัติจากผูมอํีานาจวาเปนผูสาํเร็จการศึกษาครบถวน          
  ตามหลักสูตรแลว  ๑ ฉบับ 
      ๔.๓ สําเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)   ๑ ฉบับ 
      ๔.๔ สําเนาทะเบียนบาน และบตัรประจําตัวประชาชน  ๑ ฉบับ 
      ๔.๕ สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เชน ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ใบทะเบียนสมรส  ๑ ฉบบั  
      ๔.๖ ใบรับรองการผานงาน (ถามี) 

      ๔.๗  ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไมต่ํากวา ๔๐๐ คะแนน หรือ IELTS (Academic Module) ระดับ ๓ 
ข้ึนไป หรือ TOELF IBT (Internet Based) ๒๙ คะแนนข้ึนไป หรือ TOEFL-ITP ๓๙๐ คะแนนข้ึนไป หรือ TOEFL-CBT ๙๐ 
คะแนนข้ึนไป หรือ MU GRAD Test  ๓๖ คะแนนข้ึนไป และเปนผลการสอบที่มรีะยะเวลาไมเกิน ๒ ป นับถึงวันยื่นใบสมัคร  

 ๕.  การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทําการคัดเลือก  
      รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานทีท่ําการคัดเลือกจะประกาศใหทราบในวนัที่ ๒๔ ตุลาคม 
๒๕๖๐ ณ บริเวณ ชั้น ๑ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม หรือ 
http://intranet,mahidol.ac.th หรือท่ี  http://www.inmu.mahidol.ac.th. 
 
 
                       ประกาศ ณ วันที่     ๑๙     กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
           (ลงนาม)  รัชนี  คงคาฉุยฉาย 
                                                                                   (รองศาสตราจารย ดร.รัชนี  คงคาฉุยฉาย) 
                                                                                         ผูอํานวยการสถาบนัโภชนาการ 
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รายละเอียดแนบทายประกาศสถาบันโภชนาการ  ลงวันท่ี   ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

ตําแหนงท่ีจะบรรจุ :  นักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน ๑ อัตรา 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
 ๑. ไดรับคุณวุฒิปริญญาตรี / ปริญญาโท ทางดานเศรษฐศาสตร  บัญชี  การเงินและการธนาคาร บริหารธุรกิจ 
และพาณิชยศาสตร 

๒. อายุไมเกิน ๔๐ ป  
 ๓. มีความรูความสามารถในงานการเงิน การบัญชี การคลัง และการงบประมาณอยางเหมาะสมแกการ
ปฏิบัติงานในหนาท่ี   

๔. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษในเกณฑดี  
 ๕. มีความสามารถในการใชคอมพิวเตอรเปนอยางดี โดยเฉพาะโปรแกรม Microsoft office และ Internet   
 ๖. มีความรูเรื่องการจัดการระบบฐานขอมูล การสืบคนขอมูล สามารถจัดทําขอมูล สรุปและรายงานผลได 
 ๗. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน มีทักษะในการสื่อสาร และมีมนุษยสัมพันธดี  
 ๘. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกไข
ปรับปรุงการปฏิบัติงานท่ีอยูในความรับผิดชอบ   
 ๙. หากมีประสบการณในการใชงานระบบ ERP หรือระบบ SAP จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ   

๑๐.ตองมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไมต่ํากวา ๔๐๐ คะแนนหรือ IELTS (Academic  Module) 
ระดับ ๓ ข้ึนไป หรือ TOELF IBT (Internet Based) ๒๙ คะแนนข้ึนไป หรือ TOEFL-ITP ๓๙๐ คะแนนข้ึนไป หรือ 
TOEFL-CBT 90 คะแนนข้ึนไป หรือ MU GRAD Test  ๓๖ คะแนนข้ึนไป และเปนผลการสอบท่ีมีระยะเวลาไมเกิน ๒ ป 
นับถึงวันยื่นใบสมัคร  
หนาท่ีความรับผิดชอบ  

๑. จายเช็คใหกับบุคคลภายใน-ภายนอก  

๒. ลงสมุดสวัสดิการของสถาบันในแตละเดือน 

๓. จัดทําทะเบียนคุมรับ-จายเช็คเงินงบประมาณ และเงินรายได 

๔. จัดทําทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิกเงินงบประมาณ และเงินรายได 

๕. จัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวัน 

๖. ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินโครงการวิจัยตางๆ  ตรวจสอบการจายชําระหนี้เจาหนี้ การรับชําระเงินจากลูกหนี้ 

รวมถึงเอกสารประกอบการเบิกคารักษาพยาบาล และคาเลาเรียนบุตร 

๗. ดําเนินงานธุรการของหนวยงานการเงินและบัญชี 

๘. ปฏิบัติงานดานการเงินในระบบ SAP (MU-ERP) 

๙. ปฏบิัติงานดานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

อัตราเงินเดือน :   ตามคุณวุฒิ ปริญญาตรี ๑๙,๕๐๐  บาท / ปริญญาโท ๒๒,๗๕๐ บาท 
 
วิธีการคัดเลือก :  สอบสัมภาษณ 
 
 
 
 
 
 



 

รูปถาย 
ติดกาว 
เทานั้น 

 
  
 
                                                                                       
 

 
ใบสมัครคัดเลือกเพ่ือปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล 

 
ประเภทบุคลากร 
  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานมหาวิทยาลัย(ชื่อสวนงาน)    ลูกจางชั่วคราว 

ตําแหนง……………………………………………………. หนวยงาน.......................................................................... 
สวนงาน........................................................................................................................................................ 
1. ขอมูลสวนบุคคล 
 1.1 ช่ือ (นาย/นางสาว/นาง)…………………………….……………………... นามสกุล…………………..……………….…………………………………………. 

NAME (MR./MISS/MRS.)………………………………………….………………………….…….………………………………………………………………… 
 1.2 วัน  เดือน  ปเกิด……………………………………………………………………… ปจจุบันอาย…ุ…………..……... ป…………….………เดือน 
 1.3  เช้ือชาติ………………… สัญชาติ…………………… ศาสนา………………..……………. สถานท่ีเกิด(จังหวัด)................................................ 
 1.4 บัตรประชาชนเลขท่ี  ออกให ณ ........................... วันหมดอายุ............................... 
 1.5 สถานภาพทางทหาร    (   ) ไดรับการยกเวนเน่ืองจาก .................................................................................................................   
   (   )  ปลดเปนทหารกองหนุน พ.ศ. ...........................  (    ) จะเกณฑ พ.ศ. ................................... 
 1.6 ช่ือ-สกุล บิดา……………………………………………..…………...…… ช่ือ-สกุล มารดา……………………...………………………..………………………
 1.7 สถานภาพการสมรส………………………………….. ช่ือ-สกุล คูสมรส……………………………………………………….……….………………………... 
 1.8 ท่ีอยูปจจุบัน…………………………………………………………..………………………………….………………………………………….……….………..…….  

  โทรศัพท………………………...………. โทรศัพทมือถือ…………………………..………. Email Address………….………….………..………………… 
 

2. ประวัติการศึกษา  (ตั้งแตระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไปหรือเทียบเทา) 
2.1 คุณวุฒิ…………………………………………………..… สาขา…….…………………………………………………………………… เกรดเฉลี่ย…….....….... 

สถานศึกษา ………………………………………..…..…….…….…………..……….………………………………………. ป พ.ศ. …………………………….  
 คุณวุฒิ…………………………………………………..… สาขา…….………………………………………………………………… เกรดเฉลี่ย…….....……..... 
  สถานศึกษา ……………………………………….………..…..…….…….…..……….………………………………………. ป พ.ศ. …………………………….  

คุณวุฒิที่ใชในการสมัครงาน 
  คุณวุฒิ…………………………………………………..… สาขา…….………………………………………………………………… เกรดเฉลี่ย…….....……..... 
  สถานศึกษา ……………………………………….………..…..…….…….……………..………..…………………………. ป พ.ศ. …………………………….  
 

3.  ประวัติการทํางาน 
 3.1 กรณีทํางานท่ีอ่ืน 
 

สถานท่ีทํางาน/โทรศัพท ตําแหนง เงินเดือน ระยะเวลาต้ังแต – วันท่ี สาเหตุท่ีออก 

     
     

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

เลขประจําตัวสอบ…………… 
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 3.2 กรณีเคยปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล 
 

สวนงาน / หนวยงาน ประเภทบุคลากร ตําแหนง เงินเดือน 
ระยะเวลา   

 ต้ังแต – วันท่ี 
สาเหตุท่ีออก เงินชดเชย 

  ขาราชการ 
 พนักงานมหาวิทยาลัย 
 พนักงานมหาวิทยาลัย    
 (ชื่อสวนงาน) 
 ลูกจางชั่วคราว 

    
 

 ไดรับแลว 
  

 
 ยังไมไดรับ 

 
 

4.  สถานภาพการทํางานในปจจุบัน 
 (   ) ตําแหนง………………………….……………………………………..… เงินเดือน…………………..…...บาท ระยะเวลา …..……..ป ……………เดอืน 
          สถานท่ีทํางาน…………………………..…………………………….……………………………………..……จังหวัด..................................................... 
 (   )  วางงาน  ระยะเวลา................................ สาเหตุการวางงาน............................................................................................................ 
 

5. ความสามารถพิเศษ  
 (   ) พิมพดีดไทย ...............................คาํ/นาที  (   ) พิมพดีดอังกฤษ ...............................คํา/นาที 
 (   ) คอมพิวเตอร ระบุโปรแกรม............................................................................................................................................................... 
 (   ) ภาษาอังกฤษ ระบุ (ดี/พอใช) พูด .......................... อาน ............................ เขียน .......................... 
  คะแนนการทดสอบภาษาจาก (โปรดระบุ)  .................................   ไดคะแนน ......................... 
 (   ) ภาษา.............................ระบุ (ด/ีพอใช) พูด .......................... อาน ............................ เขียน .......................... 
 (   ) ขับรถยนตไดใบขับข่ี No. ………………………………………… 
 (   ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ……………………………………………………………………………..…………………………………………………………..……………… 
 
6. ผลงานทางวิชาการ หรือผลงานแสดงความรูความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของกับตําแหนงที่สมัคร หรืออ่ืนๆ (ถามี) 
   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….. 
 ………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………….. 
7. ทราบประกาศรับสมัครจาก   
 (   ) ประกาศรับสมคัรภายในมหาวิทยาลัย (   ) ประกาศรับสมคัรภายนอกมหาวิทยาลัย 
 (   ) บุคคลภายในมหาวิทยาลัย (   ) บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย  
 (   ) เว็ปไซดมหาวิทยาลัย (   ) หนังสือพิมพ (   ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................................ 
 
  ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนเปนความจริงทุกประการ 
 
     (ลงช่ือ)…………………………………………………………. 
                              (………………………………………………) 
                                      ผูสมัคร 
                        วันท่ี……….เดือน……….………….พ.ศ…….… 
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