
 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล 

เร่ือง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
------------------------------------------------ 

 ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จ านวน ๒ อัตรา สังกัดกองคลัง ส านักงานอธิการบดี ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

๑. ต าแหน่งท่ีจะบรรจุ ต าแหน่งที่จะบรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคล

พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้าย

ประกาศนี้ 

๓.  การสมัครและการยื่นใบสมัคร 
 ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ E-Recruitment  Online ที ่ 
 http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment  ตั้งแต่บัดน้ีถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ๔. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (PDF) เท่านั้น 
  ๔.๑ ส าเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและส าเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
  ๔.๒ ส าเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจ าตัวประชาชน   
  ๔.๓ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส   
  ๔.๔ ใบรับรองการท างาน (ถ้าม)ี 
  ๔.๕ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่
เกิน 200 kb 
 ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานท่ีท าการคัดเลือก  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป  

ที่  http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment  

 

 

 ประกาศ ณ วันที่         ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 

(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรายุทธ สุภาพรรณชาติ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
 ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 

 

http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment
http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment


รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล 
ต าแหน่งที่ ๑ : นักวิชาการเงินและบัญชี จ านวน ๑ อัตรา (คุณวุฒิปริญญาตรี ๒ อัตรา/ คุณวุฒิปร 
สถานท่ีปฏิบัติงาน : งานบริหารงบประมาณ กองคลัง ส านักงานอธิการบดี 
คุณสมบัติของผู้สมัคร   

๑. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ หรือสาขาวิชาอ่ืน
ที่มีการศึกษาวิชาทางบัญชีไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต  

๒. อายุไม่เกิน ๔๐ ปี 
๓. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะโปรแกรม Microsoft Office หากมี

ประสบการณ์ในการใช้งานระบบ ERP หรือระบบ SAP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
๔. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ 

ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่
พิจารณาใบสมัคร 

   IELTS (Academic Module)  คะแนนรวมไม่ต่ ากว่า ๓ คะแนน   หรือ 
   TOEFL-IBT (Internet Based)  คะแนนรวมไม่ต่ ากว่า ๒๙ คะแนน   หรือ 
   TOEFL-ITP    คะแนนรวมไม่ต ากว่า ๓๙๐ คะแนน  หรือ 
   TOEFL-CBT    คะแนนรวมไม่ต่ ากว่า ๙๐ คะแนน   หรือ 

TOEIC     คะแนนรวมไม่ต่ ากว่า ๔๐๐ คะแนน  หรือ 
MU GRAD Test   คะแนนรวมไม่ต่ ากว่า ๓๖ คะแนน   หรือ 
MU - ELT    คะแนนรวมไม่ต่ ากว่า ๕๖ คะแนน 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
๑. ปฏิบัติงานด้านการบริหารและควบคุมงบประมาณของส่วนงานและหน่วยงานในส านักงานอธิการบดี 
๒. โอนจัดสรร/ โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน 
๓. เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 
๔. จัดท ารายงานการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 
๕. การขอท าความตกลงกับหน่วยงานภายนอก 
๖. ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

  
หลักเกณฑ์การคัดเลือก  :    สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 
อัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ :  ตามคุณวุฒิ (ปริญญาตรี ๒๐,๐๙๐ บาท / ปริญญาโท ๒๓,๔๔๐ บาท) 
 
 
 
 
 
 
 
 



ต าแหน่งที่ ๒ : นักวิชาการเงินและบัญชี จ านวน ๑ อัตราณวุฒิปริญญาตรี ๒ อัตรา/ คุณวุฒิปริญญาโท ๑ อั 
สถานท่ีปฏิบัติงาน : งานการเงิน กองคลัง ส านักงานอธิการบดี 
คุณสมบัติของผู้สมัคร   

๑. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ด้านการเงินและบัญชีหรือด้านอ่ืนๆ  ที่ประยุกต์ 
กับงานด้านบัญชีการเงินได้  

๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฏหมาย ข้อบังคับอ่ืน ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๓. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี โดยเฉพาะโปรแกรม Microsoft Office และ 

Internet หากมีประสบการณ์ในการใช้งานระบบ ERP หรือระบบ SAP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
๔. มีความสามารถในการจัดท าแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน าและเสนอแนะวิธีการ

แก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
๕. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 

๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัย
จะไม่พิจารณาใบสมัคร 

   IELTS (Academic Module)  คะแนนรวมไม่ต่ ากว่า ๓ คะแนน   หรือ 
   TOEFL-IBT (Internet Based)  คะแนนรวมไม่ต่ ากว่า ๒๙ คะแนน   หรือ 
   TOEFL-ITP    คะแนนรวมไม่ต ากว่า ๓๙๐ คะแนน  หรือ 
   TOEFL-CBT    คะแนนรวมไม่ต่ ากว่า ๙๐ คะแนน   หรือ 

TOEIC     คะแนนรวมไม่ต่ ากว่า ๔๐๐ คะแนน  หรือ 
MU GRAD Test   คะแนนรวมไม่ต่ ากว่า ๓๖ คะแนน   หรือ 
MU - ELT    คะแนนรวมไม่ต่ ากว่า ๕๖ คะแนน 

๖. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน มีทักษะในการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีทัศนคติที่ดี 
ในการปฏิบัติงาน 

๗. มีความรับผิดชอบและกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
 

หลักเกณฑ์การคัดเลือก : พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นจากคณะกรรมการเพ่ือสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 
อัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ : ปริญญาตรี ๒๐,๐๙๐ บาท / ปริญญาโท ๒๓,๔๔๐ บาท 
 
        

------------------------------------------------ 
 
 
        
 
 


