
 
ประกาศ สถาบันโภชนาการ 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
……………………………………… 

ด้วยสถาบนัโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
จ านวน ๑ อัตรา  ดังรายละเอียดต่อไปนี ้

๑. ต าแหน่งที่จะบรรจ ุ

ต าแหน่งที่จะบรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบตัิเฉพาะต าแหน่ง 

ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยลูกจ้างเงินนอกงบประมาณ 

แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมคร้ังที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๒๔) และฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๓๐)  

๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอ และยื่นใบสมัครได้ที่ งานบริหารและทรัพยากรบุคคล ชั้น ๒ สถาบัน
โภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐  โทร.๐-๒๘๐๐-๒๓๘๐ ต่อ 
๑๔๑ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ในวันราชการ หรือ Download ใบสมัครได้ที่ http://www.inmu.mahidol.ac.th หัวข้อ 
“ประกาศ” หรือ http://op.mahidol.ac.th/orpr/NewHrSite/Service/Job.html หรือ และส่งใบสมัครไปที่ E-mail 
Address: petchara.the@mahidol.ac.th ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

๔. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามาย่ืนพร้อมใบสมัคร 

๔.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แวน่ตาด า ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๑ รูป 

๔.๒ ส าเนาประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้มอี านาจวา่เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาครบถ้วนตาม
หลักสูตรแล้ว ๑ ฉบับ พร้อมน าฉบับจริงมาแสดงด้วย 

๔.๓ ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา ๑ ฉบับ พร้อมน าฉบับจริงมาแสดงด้วย 

๔.๔ ส าเนาทะเบียนบา้นและบตัรประชาชน ๑ ฉบับ 

๔.๕ ส าเนาหลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรส ๑ ฉบับ 

๔.๖ ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) 

๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ท าการคัดเลือก  

      รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ท าการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบในวันที่  ๑๘ 
ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณ ชั้น ๑ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล  จังหวัด
นครปฐม หรือ http://intranet.mahidol.ac.th หรือท่ี  http://www.inmu.mahidol.ac.th. 
 
 

ประกาศ ณ วันที่     ๑๙    กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
(ลงนาม) รัชนี คงคาฉุยฉาย 

(รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี  คงคาฉุยฉาย) 
ผู้อ านวยการสถาบนัโภชนาการ 

 
 

http://op.mahidol.ac.th/orpr/NewHrSite/Service/Job.html
mailto:petchara.the@mahidol.ac.th
http://intranet.mahidol.ac.th/
http://www.inmu.mahidol.ac.th/


รายละเอียดแนบท้ายประกาศสถาบันโภชนาการ  ลงวันที่   ๑๙  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

ต าแหน่งที่จะบรรจุ :  นักวิชาการเงินและบัญชี จ านวน ๑ อัตรา 
 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
 ๑. ได้รับคุณฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทางด้านการเงิน การบัญชีและการธนาคารและสาขาที่เก่ียวข้อง 
 ๒. มีความรู้ความสามารถในงานการเงิน การบัญชี การคลัง และการงบประมาณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน 

    ในหน้าที่   
 ๓. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอรเ์ป็นอย่างดี โดยเฉพาะโปรแกรม Microsoft office และ Internet   
 ๔. มีความรู้เรื่องการจัดการระบบฐานข้อมูล การสืบคน้ข้อมูล สามารถจัดท าข้อมูล สรุปและรายงานผลได้ 
 ๕. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน มีทักษะในการสื่อสาร และมีมนุษยสัมพันธ์ดี  
 ๖. มีความสามารถในการจัดท าแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า และเสนอแนะวิธีการแก้ไข 

    ปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ   
 ๗. หากมีประสบการณ์ในการใชง้านระบบ ERP หรือระบบ SAP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ   
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ  

๑. จ่ายเช็คให้กับบุคคลภายใน-ภายนอก  
๒. ลงสมุดสวัสดิการของสถาบันในแต่ละเดือน 
๓. จัดท าทะเบียนคุมรับ-จ่ายเช็คเงินงบประมาณ และเงินรายได้ 
๔. จัดท าทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิกเงินงบประมาณ และเงินรายได้ 
๕. จัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 
๖. ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินโครงการวิจัยต่างๆ  ตรวจสอบการจ่ายช าระหนี้เจ้าหนี้ การรับช าระเงินจาก

ลูกหนี้ รวมถึงเอกสารประกอบการเบิกค่ารักษาพยาบาล และค่าเล่าเรียนบุตร 
๗. ด าเนินงานธุรการของหน่วยงานการเงินและบัญชี 
๘. ปฏิบัติงานด้านการเงินในระบบ SAP (MU-ERP) 
๙. ปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

อัตราเงินเดือน :  เงินเดือน  ๑๑,๕๐๐  บาท และค่าครองชีพชั่วคราว ๗๘๕ บาท 
 
วิธีการคัดเลือก :  สอบสัมภาษณ์ 



 
 
 

 
ใบสมคัรคดัเลือกบุคคลเพื่อจา้งลูกจา้งใน สถาบนัโภชนาการ มหาวทิยาลยัมหิดล 

 
สมคัรสอบต าแหน่งท่ี.....................ช่ือต าแหน่ง............................................. 

                      เลขประจ าตวัสอบ    
 
1.  ช่ือ                    นามสกลุ         
2.  ท่ีอยูท่ี่สามารถติดต่อไดต้ลอดเวลา       
          รหสัไปรษณีย ์     โทรศพัท ์    
3.  ภูมิล าเนาเดิม             
4.  ช่ือบิดา     อาชีพ     
5.  ช่ือมารดา     อาชีพ     
6.  วนั/เดือน/ปีเกิด    e-Mail:     กรุ๊ปเลือด............................ 
 
 
 
7.  สถานภาพการสมรส 
 [   ]  โสด [   ]  สมรส [   ]  หยา่  [   ]  หมา้ย [   ]  แยกกนัอยู่ 
     ช่ือคู่สมรส            
8.  การรับราชการทหาร 
 [   ]  รับราชการทหารมาแลว้ [   ]  ไดรั้บการผอ่นผนัทหาร [   ]  เรียน ร.ด. [   ]  รอเกณฑท์หาร [   ]  จบัใบด าได ้
9.  ประวติัการศึกษา (ระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี) 
 คุณวฒิุ……………………………………………..…สาขา……………………………………เกรดเฉล่ีย………… 
 สถานศึกษา…………………………………วดป.ท่ีเร่ิมศึกษา ……………….วดป.ท่ีจบการศึกษา  …………………… 
       (ระดบัสูงกวา่วฒิุท่ีใชใ้นการสมคัรงาน) 
 คุณวฒิุ……………………………………………..…สาขา……………………………………เกรดเฉล่ีย………… 
 สถานศึกษา…………………………………วดป.ท่ีเร่ิมศึกษา ……………….วดป.ท่ีจบการศึกษา  …………………… 
 คุณวฒิุท่ีใชใ้นการสมคัรงาน 
 คุณวฒิุ……………………………………………..…สาขา……………………………………เกรดเฉล่ีย………… 
 สถานศึกษา…………………………………วดป.ท่ีเร่ิมศึกษา ……………….วดป.ท่ีจบการศึกษา  …………………… 
10.  ความสามารถพิเศษ คอมพิวเตอร์ ....................................................................ภาษาองักฤษ........................................... 

กีฬา..............................................................................................................ขบัรถ........................................................ 
 ผลงานทางวิชาการ หรือผลงานแสดงความรู้ความเช่ียวชาญท่ีเก่ียวขอ้งกบัต าแหน่งท่ีสมคัร หรืออ่ืน ๆ (ถา้มี) 
  ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………….. 

อายุ/ปี ส่วนสูง/ซ.ม. น า้หนัก/ก.ก. เช้ือชาติ สัญชาติ ศาสนา 
      

 



11.  ประสบการณ์การท างาน 
ช่ือสถานที่ท างาน ต าแหน่ง เงนิเดอืน ระยะเวลา  เหตุที่ออก 

1.......................................... 
2. ........................................ 
3.......................................... 

........................................... 

........................................... 

.......................................... 

............................ 
………………… 
………………… 

............................. 
……………….…. 
………………….. 

............................... 
…………………… 
…………………… 

12.  สถานภาพการท างานในปัจจุบนั 
 [   ]  ก าลงัวา่งงาน ระยะเวลา   สาเหตุการวา่งงาน  
 [   ]  ก าลงัท างาน  งานประจ า  ต าแหน่ง  เงินเดือน  บาท 
    งานชัว่คราว ต าแหน่ง  เงินเดือน  บาท 
              [   ]  ก าลงัศึกษาต่อระดบั   สาขาวิชา       
           สถานศึกษา    จะส าเร็จปี พ.ศ.       
13.  ทราบประกาศรับสมคัรจาก 
 [   ]  บุคคลในมหาวิทยาลยั [   ]  บุคคลนอกมหาวิทยาลยั [   ]  หนงัสือพิมพ ์
 [   ]  ประกาศท่ีติดตามหน่วยงานในมหาวิทยาลยั       [   ]  INTERNET 
14.  บุคคลอา้งอิง 
 ช่ือ...............................................................................................ความสมัพนัธ์....................................................... 
 ท่ีอยู.่.............................................................................................โทรศพัท.์............................................................
  
 

(ลงช่ือ)………………………………………………. 
ผูส้มคัร 

วนัท่ี…………เดือน………………….พ.ศ…………. 
 
15. เอกสารประกอบการสมคัร 

 รูปถ่ายขนาด 1 น้ิว หรือ 2 น้ิว จ านวน 1 รูป 
 ส าเนาปริญญาบตัร  หรือ ประกาศนียบตัร  จ านวน 1 ฉบบั (ผูส้มคัรลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้ง) 
 ส าเนา Transcript จ านวน 1 ฉบบั (ผูส้มคัรลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้ง) 
 ส าเนาทะเบียนบา้นและบตัรประจ าตวัประชาชน  จ านวน 1 ฉบบั (ผูส้มคัรลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้ง) 
 ใบรับรองแพทยท่ี์ออกรับรองมาไม่เกิน 6 เดือน นบัแต่วนัท่ีตรวจร่างกาย (เฉพาะบุคคลท่ีไดรั้บคดัเลือก 
  เป็นลูกจา้งชัว่คราว) 

 
 
   (ลงช่ือ)………………………………………………. 
    (………………………………………………) 
                         เจา้หนา้ท่ีผูรั้บสมคัร 
       วนัท่ี…………เดือน………………….พ.ศ…………. 


