
 
 

 

ประกาศวิทยาเขตกาญจนบุรี 
เร่ือง  ขยายรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพือ่บรรจุและแต่งตัง้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

ต าแหน่ง อาจารยห์รือผู้ช่วยอาจารย ์
(ประจ าสาขาวิชาบัญช)ี จ านวน ๑ อัตรา 

------------------------------------ 
ดว้ย วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลยัมหิดล มีความประสงคจ์ะรบัสมคัรสอบคดัเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุ

และแต่งตัง้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง อาจารยห์รือผูช้่วยอาจารย์ (ประจ าสาขาวิชาบัญชี) จ านวน          
๑ อตัรา เพ่ือปฏิบตัิงานกลุม่สาขาวิชาสหวิทยาการ วิทยาเขตกาญจนบรุี มหาวิทยาลยัมหิดล 

๑. ต าแหน่งทีจ่ะด าเนินการรับสมัครเพือ่คัดเลือก  
ต าแหน่งอาจารย ์(ส  าหรบัผูท่ี้มีคณุวฒิุปริญญาเอกในสาขาวิชาท่ีก าหนด และมีคะแนนสอบภาษาองักฤษ 

ตามท่ีก าหนด หรือ ต าแหน่งผูช้่วยอาจารย ์(ส  าหรบัผูท่ี้มีคุณวุฒิปริญญาโทในสาขาวิชาท่ีก าหนด และมีคะแนน
สอบภาษาองักฤษ ตามท่ีก าหนด) โดยมีรายละเอียดตามแนบทา้ยประกาศนี ้ 

๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ผู้สมัครรับการคัดเลือกตอ้งมีคุณสมบัติทั่วไป       
ตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดล ว่าดว้ยการบริหารงานบุคคลพนกังานมหาวิทยาลยั พ.ศ. ๒๕๕๑และท่ีประกาศ
เพ่ิมเติม และมีคณุสมบตัิเฉพาะต าแหน่งตามท่ีระบไุวใ้นรายละเอียดเก่ียวกบัการสอบแนบทา้ยประกาศนี ้

๓. วัน เวลา และสถานทีรั่บสมัคร 
 ผูป้ระสงคจ์ะสมคัรงานสามารถเลือกช่องทางการสมคัรได ้๓ ช่องทาง ดงันี ้ 
 ๓.๑ ส่งจดหมายสมคัรงานทางไปรษณีย ์พรอ้มแนบหลกัฐานประกอบการสมคัรมาที่ “วิทยาเขต

กาญจนบุรี มหาวิทยาลยัมหิดล เลขที่ ๑๙๙ หมู่ ๙ ต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี ๗๑๑๕๐” 
วงเล็บมมุซองบนขวา “สมคัรงานต าแหน่ง(ระบุต  าแหน่งท่ีตอ้งการสมคัร” หรือ 

 ๓.๒ ส่งเอกสารหลกัฐานในรูปแบบไฟลอ์ิเล็กทรอนิกส ์โดยระบุในช่อง Subject : ต  าแหน่งที่ตอ้งการ
สมคัร_ช่ือ-นามสกุล (เช่น เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทั่วไป_นายคนดี  ดีย่ิง) พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐาน โดยท าเป็น 
File เดียวกนัทัง้หมด จ านวน ๑ File เท่านัน้ ในรูปแบบ “PDF File” สง่มาท่ี E-mail:soifha.chr@mahidol.edu  หรือ 

 ๓.๓ สมคัรในระบบ e-Recruitment Online ท่ี http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment 
โดยผู้สมัครสามารถยืน่ใบสมัครได้ตัง้แต่บัดนี ้ถงึวันที ่ ๒๘ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๔. เอกสารและหลักฐานทีจ่ะต้องยืน่พร้อมใบสมัคร  
  ๔.๑ ส าเนาใบปริญญาบัตรทุกระดบัการศึกษา ในกรณียังไม่ไดร้บัปริญญาใหใ้ชห้นังสือรบัรองซึ่ง

ไดร้บัอนมุตัิจากผูม้ีอ  านาจวา่เป็นผูส้  าเรจ็การศกึษาครบถว้นตามหลกัสตูรแลว้ ๑ ฉบบั  
  ๔.๒ ส าเนาใบแสดงผลการศกึษา (Transcript) ๑ ฉบบั  
  ๔.๓ ส าเนาทะเบียนบา้นและส าเนาบตัรประชาชน ๑ ฉบบั     

  ๔.๔ ส าเนาคะแนนสอบภาษาอังกฤษ จ านวน ๑ ฉบับ (ตามเกณฑผ์่านการทดสอบภาษาอังกฤษ                      
ท่ีมหาวิทยาลยัมหิดลก าหนด ) 

  ๔.๕ หลกัฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนช่ือ – สกลุ ทะเบียนสมรส ๑ ฉบบั  
  ๔.๖ ใบรบัรองแพทยโ์รงพยาบาลของรฐั  จ านวน ๑ ฉบบั 
  ๔.๗ จดหมายรบัรองการท างาน หรือ จดหมายสมคัรงานและประวตัิการศกึษาและการท างาน (CV)  

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


 
 

 
๕. การประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก วัน เวลา สถานทีท่ าการคัดเลือก 
ประกาศรายช่ือผูม้ีสิทธิเขา้รบัการสอบคดัเลือก/ประกาศ วนั เวลาและสถานท่ีสอบ ณ ป้ายประชาสมัพนัธ์

บริ เวณ  ชั้น  ๒ อาคารอ านวยการ วิทยาเขตกาญจนบุรี  มหาวิทยาลัยมหิดลและประกาศทางเว็บไซต์ 
https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/ และ https://ka.mahidol.ac.th/th/index.php   

 
 

                            ประกาศ  ณ  วนัท่ี           พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 

(รองศาสตราจารย ์ดร.น.สพ. ก าลงั  ชมุพลบญัชร) 
ผูช้่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบรุี 
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รายละเอยีดแนบทา้ยประกาศวิทยาเขตกาญจนบุรี 
ลงวันที ่       พฤศจกิายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ต าแหน่ง  :  อาจารย ์(ประจ าสาขาวิชาบญัชี)         
หน่วยงาน :  กลุม่สาขาวิชาสหวิทยาการ วิทยาเขตกาญจนบรุี มหาวิทยาลยัมหิดล 
ลักษณะงานทีม่อบหมายใหป้ฏบิัต ิ

- ดา้นการเรียนการสอนในสาขาวิชาท่ีก าหนด 

- ดา้นบริการวิชาการและวิจยั 

- ดา้นท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม และอื่นๆตามท่ีไดร้บัมอบหมาย 
หลักเกณฑก์ารคัดเลือก : 

- ทดสอบความรูค้วามสามารถดา้นการสอนในสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง  
- การสอบสมัภาษณ ์
- คณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการคดัเลือกไดต้ามความเหมาะสม  

คุณสมบัตขิองผู้สมัคร  
๑. เพศหญิงหรือเพศชาย  (เพศชายตอ้งผ่านการเกณฑท์หารแลว้หรือไดร้บัการยกเวน้) 
๒. ส  าเรจ็การศกึษาในระดบัปริญญาเอกทางดา้นการบญัชี หรือสาขาอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง  
๓. ส  าเรจ็การศกึษาในระดบัปริญญาโททางดา้นการบญัชี  เศรษฐศาสตร ์การเงิน หรือสาขาอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง 
๔. ส  าเรจ็การศกึษาในระดบัปริญญาตรีทางดา้นการบญัชี  
๕. มีความรักในวิชาชีพ พร้อมทั้งมีความมุ่งมั่น ทุ่มเทเสียสละ ในการพัฒนา วิทยาเขตกาญจนบุรี 

มหาวิทยาลยัมหิดล       
๖. มีสขุภาพแข็งแรง ไมม่ีโรคประจ าตวัหรือโรคติดตอ่รา้ยแรง 
๗. ตอ้งมีคะแนนทดสอบภาษาองักฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดงัต่อไปนี ้โดยย่ืนผลคะแนนทดสอบฯ พรอ้มใบ

สมคัร (หรืออย่างชา้ก่อนเขา้รบัการสอบคดัเลือก และผลคะแนนตอ้งมีอายไุมเ่กิน ๒ ปี นบัตัง้แตว่นัท่ีสอบ) ดงันี ้ 
-      IELTS (Academic Module) คะแนนไมต่  ่ากวา่ ๖  หรือ 
- TOEFL IBT (Internet Based)  คะแนนไมต่  ่ากวา่ ๗๙  หรือ 
- TOEFL ITP    คะแนนไมต่  ่ากวา่  ๕๕๐  หรือ 
- TOEFL CBT    คะแนนไมต่  ่ากวา่  ๒๑๓  หรือ 
- MU GRAD Test   คะแนนไมต่  ่ากวา่ ๘๐ 

กรณีเป็นผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกขึน้ไป และมีคะแนนทดสอบภาษาองักฤษก่อนเขา้ศึกษา
หากมีคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับเกณฑท่ี์มหาวิทยาลยัก าหนด หรือเป็นผูส้  าเร็จการศึกษาจากหลกัสูตรท่ีมีการ
เรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) ในประเทศท่ีมีการใช้ภาษาอังกฤษเ ป็นภาษาทางการ 
สามารถยกเวน้การใชค้ะแนนภาษาองักฤษได ้

๘. ผูผ้่านการสอบคดัเลือกจะตอ้งเขา้รบัการตรวจประวตัิจากส านกังานต ารวจแห่งชาติ 
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อัตราเงนิเดอืนและสวัสดกิาร 
- ต าแหน่งอาจารย ์อตัราเงินเดือน   ๓๒,๔๕๐ บาท     
- กองทนุส ารองเลีย้งชีพ/กองทนุประกนัสงัคม/สหกรณอ์อมทรพัยม์หาวิทยาลยัมหิดล 
- สิทธ์ิการรกัษาพยาบาลพนกังานมหาวิทยาลยั / การตรวจสขุภาพประจ าปี 
- หอ้งพกับคุลากรของวิทยาเขตกาญจนบรุี มหาวิทยาลยัมหิดล  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอยีดแนบทา้ยประกาศวิทยาเขตกาญจนบุรี 
ลงวันที ่       พฤศจกิายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ต าแหน่ง  :  ผูช้่วยอาจารย ์(ประจ าสาขาวิชาบญัชี)         
หน่วยงาน :  กลุม่สาขาวิชาสหวิทยาการ วิทยาเขตกาญจนบรุี มหาวิทยาลยัมหิดล 
ลักษณะงานทีม่อบหมายใหป้ฏบิัต ิ

- ดา้นการเรียนการสอนในสาขาวิชาท่ีก าหนด 

- ดา้นบริการวิชาการและวิจยั 

- ดา้นท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม และอื่นๆตามท่ีไดร้บัมอบหมาย 
หลักเกณฑก์ารคัดเลือก : 

- ทดสอบความรูค้วามสามารถดา้นการสอนในสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง  
- การสอบสมัภาษณ ์
- คณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการคดัเลือกไดต้ามความเหมาะสม  

คุณสมบัตขิองผู้สมัคร  
๑. เพศหญิงหรือเพศชาย  (เพศชายตอ้งผ่านการเกณฑท์หารแลว้หรือไดร้บัการยกเวน้) 
๒. ส  าเรจ็การศกึษาในระดบัปริญญาโททางดา้นการบญัชี  เศรษฐศาสตร ์การเงิน หรือสาขาอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง 
๓. ส  าเรจ็การศกึษาในระดบัปริญญาตรีทางดา้นการบญัชี  
๔. มีความรักในวิชาชีพ พร้อมทั้งมีความมุ่งมั่น ทุ่มเทเสียสละ ในการพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี 

มหาวิทยาลยัมหิดล       
๕. มีสขุภาพแข็งแรง ไมม่ีโรคประจ าตวัหรือโรคติดตอ่รา้ยแรง 
๖. ตอ้งมีคะแนนทดสอบภาษาองักฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดงัต่อไปนี ้โดยย่ืนผลคะแนนทดสอบฯ พรอ้มใบ

สมคัร (หรืออย่างชา้ก่อนเขา้รบัการสอบคดัเลือก และผลคะแนนตอ้งมีอายไุมเ่กิน ๒ ปี นบัตัง้แตว่นัท่ีสอบ) ดงันี ้       
- IELTS (Academic Module) คะแนนไมต่  ่ากวา่ ๓ หรือ 
- TOEFL IBT (Internet Based)  คะแนนไมต่  ่ากวา่ ๒๙ หรือ 
- TOEFL ITP    คะแนนไมต่  ่ากวา่  ๓๙๐ หรือ 
- TOEFL CBT    คะแนนไมต่  ่ากวา่  ๙๐ หรือ 
- MU GRAD Test   คะแนนไมต่  ่ากวา่ ๓๖ หรือ 
- MU-ELT    คะแนนไมต่  ่ากวา่ ๕๖ หรือ 
- TOEIC    คะแนนไมต่  ่ากวา่ ๔๐๐    

๗. มีแผนในการศกึษาตอ่ในระดบัปริญญาเอก เพ่ือเปลี่ยนต าแหน่งเขา้สูต่  าแหน่งอาจารย ์

๘. ผูผ้่านการสอบคดัเลือกจะตอ้งเขา้รบัการตรวจประวตัิจากส านกังานต ารวจแห่งชาติ 

อัตราเงนิเดอืนและสวัสดกิาร 

- ต าแหน่งผูช้่วยอาจารย ์อตัราเงินเดือน  ๒๗,๐๔๐ บาท  
- กองทนุส ารองเลีย้งชีพ/กองทนุประกนัสงัคม/สหกรณอ์อมทรพัยม์หาวิทยาลยัมหิดล 
- สิทธ์ิการรกัษาพยาบาลพนกังานมหาวิทยาลยั / การตรวจสขุภาพประจ าปี 
- หอ้งพกับคุลากรของวิทยาเขตกาญจนบรุี มหาวิทยาลยัมหิดล 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท้ี่ งานบรหิารและทรพัยากรบคุคล ชัน้ ๒ อาคารอ านวยการ วิทยาเขตกาญจนบรุ ีมหาวิทยาลยัมหิดล  
โทร ๐ ๓๔๕๘ ๕๐๖๐ ตอ่ ๑๒๓๑    email : soifha.chr@mahidol.edu 

mailto:soifha.chr@mahidol.edu
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