
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

-------------------------------------------------- 
 ตามที่ มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ต าแหน่งวิศวกรเครื่องกล จ านวน ๑ อัตรา สังกัดงานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
ส านักงานอธิการบดี นั้น หน่วยงานมีความประสงค์จะขยายเวลารับสมัครต าแหน่งดังกล่าวออกไปจนถึงวันที่   
๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 ๑. ต าแหน่งที่จะบรรจุ ต าแหน่งที่จะบรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 ๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
  ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 ๓. การสมัครและการยื่นใบสมัคร 
 ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online ทางเว็บไซต์  
http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ๔. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (PDF) เท่านั้น 
  ๔.๑ ส าเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและส าเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
  ๔.๒ ส าเนาหลักฐานการผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึง
วันที่สมัคร 
  ๔.๓ ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประชาชน 
  ๔.๔ หลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรส 
  ๔.๕ ใบรับรองการท างาน (ถ้ามี) 
  ๔.๖ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ ไม่ เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png  
ที่มีขนาดไม่เกิน 200 kb 
 ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ท าการคัดเลือก 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้น
ไป ทางเว็บไซต์ http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ประกาศ  ณ  วันที่       มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธนัย์ สุภัทรพันธุ์) 
รองอธิการบดี 

ปฏิบัติหนา้ที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครงานของมหาวิทยาลัยมหิดล  ลงวันที่          มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

ต าแหน่ง         : วิศวกรเครื่องกล จ านวน ๑ อัตรา  
หน่วยงาน       : งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร กองกายภาพและสิ่งแวดลอ้ม   

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร : 

๑. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
๒. ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรขึ้นไปตามพระราชบัณญัติวิศวกร พ.ศ. 

๒๕๕๒ 
๓. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป AUTO CAD, Microsoft Office, Internet ได้ในระดับดี 
๔. อายุระหว่าง ๒๐-๔๐ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร) 
๕. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน มีจิตบริการ มีความกระตือรือร้น เสียสละและมีความคิดสร้างสรรค์ใน

การท างาน จัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา บริหารงานและสรุปเหตุผลได้เป็นอย่างดี 
๖. ไม่มีปัญหาเรื่องที่พักอาศัย และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ 
๗. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ในระดับดี และต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่าง ใด

อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่
สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร 

  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 

 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ :  

๑. ควบคุม ตรวจสอบ บ ารุงรักษาและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและระบบโครงสร้างพื้นฐานอาคาร ระบบงานอาคาร 

และพื้นที่ส่วนกลาง ได้แก่ ระบบประปา ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ระบบเครื่องกล ระบบลิฟท์ และ

ระบบดับเพลิง ระบบสุขาภิบาล ระบบปั๊มน้ า และระบบเครื่องยนต์ 

๒. ออกแบบพร้อมเขียนแบบ จัดท าขอบเขตเงื่อนไขการด าเนินงาน (TOR) ค านวณราคากลาง (BOQ) คุมงานก่อสร้าง

ดูแลตรวจสอบการสร้าง ปรับปรุง ติดตั้งซ่อมแซม และใช้อุปกรณืสาธารณูปโภคและระบบอาคาร ได้แก่ ระบบ

ประปา ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ระบบเครื่องกล ระบบลิฟท์ และระบบดับเพลิง ระบบสุขาภิบาล 

ระบบปั๊มน้ า และระบบเครื่องยนต์ 

๓. วางแผนและจัดท าค าขออนุมัติรายจ่ายและงบประมาณส าหรับบ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภคและระบบอาคาร

ประจ าปี 

๔. สามารถจัดท าแผนงานซ่อมแซม ควบคุม ตรวจสอบ บ ารุงรักษา ให้ค าปรึกษาแนะน าและเสนอแนะเกี่ยวกับงาน

ด้านวิศวกรรมระบบสาธารณูปโภคและระบบอาคาร 



๕. ศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปผลการท างานด้านวิศวกรรมและระบบสาธารณูปโภคและระบบ

อาคาร 

๖. ปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์พลังงานตามข้อก าหนดของกระทรวงพลังงาน 

๗. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา หรืองานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

หลักเกณฑ์การคัดเลือก   

 - สอบข้อเขียนและปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

 - สอบสัมภาษณ์ 

 

อัตราเงินเดือน 

  - ปริญญาตรี ๒๐,๐๙๐ บาท  
 


