
 
ประกาศสถาบันวจัิยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

เร่ือง รับสมัครคัดเลือกนักวชิาการเงินและบัญชี ลูกจ้างช่ัวคราวเงินสถาบันวจัิยประชากรและสังคม 

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

 ดว้ยสถาบนัวิจยัประชากรและสังคมมีความประสงคจ์ะรับสมคัรคดัเลือกนกัวิชาการเงินและบญัชี 

ลูกจ้างชั่วคราวเงินสถาบนัวิจยัประชากรและสังคม ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบญัชี จ  านวน ๑ อตัรา 

ปฏิบติังานงานคลงัและพสัดุ สถาบนัวจิยัประชากรและสังคม 

๑. ต าแหน่งที่จะด าเนินการรับสมัครเพ่ือคัดเลือก  ต  าแหน่งท่ีรับสมคัรและคดัเลือกปรากฏอยู่ใน

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศน้ี 

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร  ผู ้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลยัมหิดล ว่าด้วยการบริหารบุคคลพนักงานมหาวิทยาลยั พ.ศ. ๒๕๕๑ และมีคุณสมบติัเฉพาะ

ต าแหน่งตามท่ีระบุไวใ้นรายละเอียดเก่ียวกบัการสอบแนบทา้ยประกาศน้ี 

๓. เอกสารหลกัฐานประกอบการสมัครในลกัษณะของไฟล์อเิลก็ทรอนิกส์ (PDF) เท่าน้ัน 

  ๓.๑ ส าเนาหลกัฐานวฒิุการศึกษาและส าเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบบัสมบูรณ์ 

  ๓.๒ ส าเนาทะเบียนบา้น และบตัรประจ าตวัประชาชน 

  ๓.๓ ส าเนาคะแนนทดสอบภาษาองักฤษ จ านวน ๑ ฉบบั ตามเกณฑผ์า่นการทดสอบภาษาองักฤษท่ี

มหาวทิยาลยัมหิดลก าหนด (ถ้ามี) 

  ๓.๔ หลกัฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล ทะเบียนสมรส 

  ๓.๕ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไวไ้ม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ท่ีมีขนาด 

ไม่เกิน ๒๐๐ kb 

๔. การสมัครและการย่ืนใบสมัคร ผูป้ระสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ              

e-Recruitment Online ท่ี https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment ตั้งแต่บดัน้ีถึงวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 

๒๕๖๔ 
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๕. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วนั เวลา และสถานทีท่ าการคัดเลือก 

  ประกาศราย ช่ือผู ้มี สิท ธิ เข้า รับการคัด เ ลือกภายในวัน ท่ี  ๕  มีนาคม พ .ศ .  ๒๕๖๔ ท่ี  

https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment  

 

 ประกาศ ณ วนัท่ี      กุมภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

  (รองศาสตราจารย ์ดร.อารี  จ  าปากลาย) 

  ผูอ้  านวยการสถาบนัวจิยัประชากรและสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment


รายละเอยีดแนบท้ายประกาศสถาบันวจัิยประชากรและสังคม มหาวทิยาลัยมหิดล 

ลงวนัที ่          กุมภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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

 

ต าแหน่ง นกัวชิาการเงินและบญัชี    จ  านวน  ๑  อตัรา (ชัว่คราว) 

หน่วยงาน งานการเงินและพสัดุ สถาบนัวจิยัประชากรและสังคม 

ประสบการณ์ ถา้มีประสบการณ์ดา้นการเงินและบญัชีจะไดรั้บการพิจารณาเป็นพิเศษ 

คุณสมบัติของผู้สมัคร  

๑. ไดรั้บคุณวฒิุปริญญาตรีข้ึนไป สาขาบญัชี 

๒. มีความรู้ความสามารถในงานการเงินและบัญชีเป็นอย่างดี เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน           

ในหนา้ท่ี 

๓. มีความรู้ความเขา้ใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบัอ่ืนท่ีใชใ้นการปฏิบติังานในหนา้ท่ี 

๔. มีความสามารถในการใช ้Microsoft Office ไดเ้ป็นอยา่งดี 

๕. มีความสามารถในการจดัท าแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้ค  าปรึกษา แนะน า และเสนอแนะ

วธีิการแกไ้ขปรับปรุงการปฏิบติังานท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบ 

๖. มีความกระตือรือร้น อดทน เสียสละ และมีความคิดสร้างสรรคใ์นการท างาน 

๗. มีความสามารถในการศึกษาและบริหารจดัการขอ้มูล วเิคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 

๘. สามารถปฏิบติังานนอกเวลาราชการได ้

๙. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน มีทกัษะในการส่ือสาร มีมนุษยสัมพนัธ์ดีและมี

ทศันคติท่ีดีในการปฏิบติังาน 

๑๐. หากมีผลการทดสอบภาษาองักฤษท่ีมหาวิทยาลยัมหิดลก าหนด จะตอ้งไดค้ะแนนไม่ต ่ากว่า

เกณฑอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัน้ี (ถ้ามี) 

IELTS (Academic Module) คะแนนไม่ต ่ากวา่ ๓ 

TOEFL IBT คะแนนไม่ต ่ากวา่ ๒๙ 

TOEFL ITP คะแนนไม่ต ่ากวา่ ๓๙๐ 

TOEFL CBT คะแนนไม่ต ่ากวา่ ๙๐ 

TOEIC คะแนนไม่ต ่ากวา่ ๔๐๐ 

MU GRAD Test คะแนนไม่ต ่ากวา่ ๓๖ 
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ลกัษณะงานทีป่ฏิบัติ 

๑. งานการเงิน และบญัชีทัว่ไปของสถาบนัวจิยัประชากรและสังคม 

๒. งานการเงิน และบญัชีของโครงการวจิยั โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SAP และ Winspeed 

๓. การวเิคราะห์ ควบคุมงบประมาณ และจดัท ารายงานการเงิน 

๔. ตรวจสอบความถูกตอ้งของหลกัฐานการเบิกจ่ายเงิน ใหถู้กตอ้งตามระเบียบ 

๕. ปฏิบติังานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งงานอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมาย 

หลกัเกณฑ์การคัดเลือก 

๑. รอบแรก คดัเลือกคุณสมบติัจากใบสมคัรเพื่อคดัเลือกผูมี้สิทธิเขา้สอบขอ้เขียนและสัมภาษณ์ 

(Shortlisted candidates) 

๒. รอบสอง สอบขอ้เขียน และสอบสัมภาษณ์ 

อตัราเงินเดือน 

 อตัราเงินเดือนตามวฒิุแรกบรรจุปริญญาตรี 20,090 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                   

ใบสมัครคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล 

 

ประเภทบุคลากร 

 O พนักงานมหาวิทยาลัย O พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) O ลูกจ้างชั่วคราว 

 

ต าแหน่ง  ...................................................................................................... 

หน่วยงาน ............................................................................................................................. 

ส่วนงาน   ............................................................................................................................. 

1. ข้อมูลส่วนบุคคล 
1. ช่ือ (นาย/นางสาว/นาง)…………………………………….……………………...นามสกุล…………………………………………………………………………….. 

NAME (MR./MISS/MRS.)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. วัน  เดือน  ปีเกิด………………………………………………………………………ปัจจุบันอายุ……………..……...ปี…………….………เดือน 

3. เชื้อชาติ………………………สัญชาต…ิ…………………ศาสนา………………..…………….สถานท่ีเกิด (จังหวัด)....................................................... 

4. บัตรประชาชนเลขท่ี ออกให้ ณ .................. วันหมดอายุ ........... 
5. สถานภาพทางทหาร    (   ) ได้รับการยกเว้นเนื่องจาก ......................................................................................................   
    (   )  ปลดเป็นทหารกองหนุน พ.ศ. ...........................  (    ) จะเกณฑ์ พ.ศ. ................................... 

6. ช่ือ-สกุล บิดา………………………………………………………………..……ช่ือ-สกุล มารดา………………………………………….……………………………… 

7. สถานภาพการสมรส……………………….……..ช่ือ-สกุล คู่สมรส…………………………………………………………………………….………………………... 

8. ที่อยู่ปัจจุบัน……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………… 

โทรศัพทบ์้าน…………………..………. โทรศัพท์มือถือ………………………………..………. Email Address……………..………………………………… 

2.  ประวัติการศึกษา  (ตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขึน้ไปหรือเทียบเท่า) 

1.  คุณวุฒิ…………………………………………………..…สาขา……………………………………………………………………………เกรดเฉลี่ย………...……………

สถานศึกษา…………………………………………..……………………….…………………………………………………….ปี พ.ศ. ………………………………….. 

2.   คุณวุฒิ…………………………………………………..…สาขา…………………………………………………………………………เกรดเฉลี่ย………...……………. 

      สถานศึกษา…………………………………………..……………………….…………………………………………………….ปี พ.ศ. ………………………………….. 

 

เอกสารแนบ 1 

เลขประจ าตัวสอบ …......………… 

 

รูปถ่าย 

ติดกาว 

เท่านั้น 



 คุณวุฒิที่ใช้ในการสมัครงาน 

  คุณวุฒิ…………………………………………………..…สาขา……………………………………………………………………………เกรดเฉลี่ย………...…………… 

      สถานศึกษา…………………………………………..……………………….…………………………………………………….ปี พ.ศ. ………………………………….. 

3.  ประวัติการท างาน 

 3.1 กรณีท างานที่อื่น 
 

สถานที่ท างาน/โทรศัพท์ ต าแหน่ง เงินเดือน 
ระยะเวลา   

ตั้งแต่ – วันที่ 
สาเหตุที่ออก 

     

     

 

 3.2 กรณีเคยปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล 

 

ส่วนงาน / หน่วยงาน ประเภทบุคลากร ต าแหน่ง เงินเดือน 
ระยะเวลา   

 ตั้งแต่ – วันที่ 
สาเหตุท่ีออก เงินชดเชย 

 O ข้าราชการ 

O พนักงานมหาวิทยาลัย 

O พนักงานมหาวิทยาลัย    

    (ชื่อส่วนงาน) 

O ลูกจ้างชั่วคราว 

    
 

O ได้รับแล้ว 

  

 

O ยังไม่ได้รับ 

 

 

 



4.  สถานภาพการท างานในปัจจุบัน 

  (   ) ต าแหน่ง………………………….……………………………………..…เงินเดือน……………………..…...บาท ระยะเวลา ………..ปี …………เดือน 

         สถานท่ีท างาน…………………………………………………….……………………………………..……จังหวัด....................................................... 

 (   ) ว่างงาน  ระยะเวลา...................................... สาเหตุการว่างงาน.............................................................................. 

 

5. ข้อผูกพันตามสัญญาปฏิบัตงิานชดใช้ทุนต่อเนื่องจากหน่วยงานอื่น กรณีลาศึกษา/ ฝึกอบรม  

 (   ) ไม่มี (   ) มี ทุน......................................................... หน่วยงาน............................................................................ 

 

6.  ความสามารถพิเศษ  

 (   ) พิมพ์ดีดไทย ...............................ค า/นาที  (   ) พิมพ์ดีดอังกฤษ ...............................ค า/นาท ี

 (   ) คอมพิวเตอร์ ระบุโปรแกรม........................................................................................................................... 

 (   ) ภาษาอังกฤษ ระบุ (ดี/พอใช้) พูด .......................... อ่าน ............................ เขียน .......................... 

  คะแนนการทดสอบภาษาจาก (โปรดระบุ)  .................................   ได้คะแนน ......................... 

 (   ) ภาษา.............................ระบุ (ด/ีพอใช้) พูด .......................... อ่าน ............................ เขียน .......................... 

 (   ) ขับรถยนต์ได้ใบขับขี่ No. ………………………………………… 

 (   ) อื่น ๆ (โปรดระบุ) ………………………………………………………………………..…………………………………………………..……………… 

7.  ผลงานทางวิชาการ หรือผลงานแสดงความรู้ความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่งที่สมัคร หรืออ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

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

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

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

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

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

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

 

 



8. ทราบประกาศรับสมัครจาก   

 (   ) ประกาศรับสมัครภายในมหาวิทยาลัย (   ) ประกาศรับสมัครภายนอกมหาวิทยาลัย 

 (   ) บุคคลภายในมหาวิทยาลัย  (   ) บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย  

 (   ) เว็ปไซด์มหาวิทยาลัย   (   ) หนังสือพิมพ์ 
 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ให้ข้อมูลครบถ้วนตามข้อเท็จจริงทุกประการ 

 

      (ลงชื่อ)………………………………………………. 

             (…….........…………………….......………) 

                       ผู้สมัคร 

 

                               วันท่ี…………เดือน…………พ.ศ………… 

 


