
 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
เร่ือง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

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

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จ านวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน ณ งานคลัง บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

 ๑. ต าแหน่งที่จะบรรจุ    นักวิชาการเงินและบัญชี 

๒. อัตราเงินเดือน         คุณวุฒิปริญญาตรี  อัตราเงินเดือน  ๒๐,๐๙๐ บาท     

          ๓. แหล่งเงิน      เงินงบประมาณ  
 

๔. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
๑) คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือ สาขาอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
๒) อายุไม่เกิน ๓๕ ปี (นับถึงวันรับสมัคร) 
๓) มีความรู้ความสามารถในงานการเงินและบัญชีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
๔) มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
๕) มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
๖) มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 
๗) มีความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนงานด้านต่างๆ ของหน่วยงาน 
๘) มีความสามารถในการจัดท าแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า และเสนอแนะ

วิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ 
๙) มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การก าหนดเกณฑ์ผ่าน

การทดสอบภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐  ข้อ ๓.๑ เกณฑ์ผ่านการ
ทดสอบภาษาอังกฤษจะต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ (ต าแหน่งประเภทสายสนับสนุน) 
 

    ๕. คุณสมบัติทั่วไป 
    ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติท่ัวไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 

พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑  
 

        ๖. หน้าที่รับผิดชอบ  
  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 

 
/๗. วัน เวลา... 
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 ๗. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
 

สมัครได้ต้ังแต่บัดนี้ ถึงวันท่ี  ๓๐  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

สมัครได้ที่ : ศูนย์รับสมัครมหาวิทยาลัยมหิดล e-Recruitment 
 http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment/index.php 

 

๘. เอกสารและหลักฐานการสมัคร  
    ให้ผู้สมัครน าเอกสารตัวจริงท่ียื่นสมัครในระบบ MU e-Recruitment มาแสดงในวันสอบ 

๑) กรอกข้อมูลสมัครงานในระบบ MU e-Recruitment พร้อมสแกนภาพถ่าย จ านวน ๑ รูป  
(รูปถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)  

๒) ประวัติและผลงาน (curriculum vitae) จ านวน ๑ ชุด 
๓) หลักฐานวุฒิการศึกษาและส าเนาใบรายงานผลการศึกษา ฉบับสมบูรณ์ (transcript) จ านวน ๑ 

ชุด (ต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตร) 
๔) ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การก าหนดเกณฑ์ผ่าน

การทดสอบภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๓.๑ เกณฑ์ผ่านการทดสอบ
ภาษาอังกฤษจะต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ (ต าแหน่งประเภทสายสนับสนุน) 

๕) ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ชุด 
๖) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน ๑ ชุด  
๗) ส าเนาเอกสารการผ่านการเกณฑ์ทหาร (เพศชาย)  จ านวน ๑ ชุด  
๘) หลักฐานอื่นๆ ใบเปล่ียนช่ือ - สกุล จ านวน ๑ ชุด  
๙) ใบรับรองการท างาน (ถ้ามี) 

 

  ๙. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  
 

     ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ภายในวันท่ี   ๑๕  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ท่ีเว็บไซต์           
รับสมัครงานมหาวิทยาลัยมหิดล http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment/index.php และท่ีเว็บไซต ์
บัณฑิตวิทยาลัย https://graduate.mahidol.ac.th/thai/?p=news&t=7  

 

                       ประกาศ  ณ  วันท่ี             กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
                               (ศาสตราจารย์ ดร. พญ.พัชรีย์  เลิศฤทธิ์) 

                คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

Administrator
Typewritten Text
๑๔ 

Administrator
Typewritten Text

Administrator
Typewritten Text

Administrator
Typewritten Text
ออกเลขที่โดยสารบรรณ 

Administrator
Typewritten Text

Administrator
Typewritten Text



 
 

เอกสารแนบท้าย 
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

เร่ือง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประกาศ ณ วันที่    ๑๔    กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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

หน้าที่ความรับผิดชอบ  
ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน ณ งานคลัง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

1. ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย และท าฎีกาเบิกจ่ายด้านการเงินและพัสดุ 

2. จัดท าทะเบียนคุมเอกสารด้านการเงินและพัสดุ 

3. มีความสามารถในการให้ค าปรึกษาแนะน า และเสนอแนะวธิีการแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานท่ีอยู่ใน

ความรับผิดชอบ 

4. จัดสรรเงินค่าวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์เหลือจ่าย (ปีละ 2 ครั้ง) 

5. รับช าระเงินและออกใบเสร็จรับเงิน 

6. ติดต่อประสานงานกับส่วนงานภายในและนอกมหาวิทยาลัย 

7. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

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