
 

 

 

 

 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ 

************************************ 

 

 ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต้ัง

เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ ตําแหน่งวิศวกรสังกัดงานศาลายา สํานักงานคณบดี จํานวน 1 อัตรา ดัง

รายละเอียดต่อไปน้ี 

1. ตําแหน่งท่ีบรรจุและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง : ตําแหน่งท่ีจะบรรจุและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ปรากฏอยู่ใน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศน้ี 

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร : ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) พ.ศ. 2551 

3. วันเวลาและสถานที่รับสมัคร : ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่นใบสมัครพร้อมแนบเอกสารหลักฐาน

ประกอบการรับสมัครได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล งานบริหารและธุรการ สํานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ เลขท่ี 272 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ เวลา 08.30 – 16.00 น. หรือ

กรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment โดยเปิดรับสมัครต้ังแต่บัดน้ีถึง

วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2201 5026 หรือ 0 2441 9323 

4. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนํามายื่นพร้อมใบสมัคร 
4.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดํา ขนาด 1 น้ิว 1 รูป 

4.2 สําเนาใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรอง ซ่ึงได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษา

ครบถ้วนตามหลักสูตร และสําเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) อย่างละ 1 ฉบับ 

4.3 สําเนาคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ จํานวน 1 ฉบับ (ตามเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่

มหาวิทยาลัยมหิดล กําหนด) 

4.4 สําเนาทะเบียนบ้าน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาหลักฐานอ่ืน  ๆเช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล 

ใบทหารกองเกิน ทะเบียนสมรส และใบรับรองการผ่านงาน กรณีมีประสบการณ์ 

5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทําการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบ ใน

วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2564 ณ หน้าห้องงานบริหารและธุรการ สํานักงานคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล หรือที่ http://science.mahidol.ac.th/th หรือท่ี https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศ  ณ  วันที ่    กรกฎาคม พ.ศ.2564 
 

 

ต(รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล  คงเสรี) 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันท่ี      กรกฎาคม พ.ศ.2564 
 

ตําแหน่ง วิศวกร จํานวน 1 อัตรา 

หน่วยงาน สังกัดงานศาลายา สํานักงานคณบดี 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม 

วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมโครงสร้าง หรือสาขาอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

2. หากมีพ้ืนฐานการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. สาขาวิชาช่างโยธา จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ 

ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง 

1. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

2. มีความรู้ทางด้านระบบไฟฟ้า ระบบประปา-สุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ ฯ 

3. มีประสบการณ์ทํางานด้านงานระบบประกอบอาคารอย่างน้อย 2 ป ี

4. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐานได้ เช่น Word,Excel 

5. สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD และ SketchUp หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบได้จะ

พิจารณาเป็นพิเศษ 

6. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ เข้าเวรวันหยุดหรือมาปฏิบัติงานกรณีเหตุฉุกเฉินได้ทุกเวลา 

7. สามารถปฏิบัติงานได้ท้ังวิทยาเขตศาลายาและพญาไท 

8. มีใจรักบริการ มีความมุ่งม่ัน และความยืดหยุ่น 

9. มีความละเอียดรอบคอบ รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  

10. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคิดสร้างสรรค์เชิงบวก มีทัศนคติต่อการปฏิบัติงานที่ดี สามารถติดต่อ

ประสานงานหรือ ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี และตรงต่อเวลา 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถในการทํางานปฏิบัติงานเกี่ยวกับงาน ด้าน

วิศวกรรมภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ  ดังน้ี 

1. ด้านการฏิบัติการ 
- ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลทางวิศวกรรม เพื่อการวางแผนโครงการเกี่ยวกับวิศวกรรมด้านต่างๆ 

และเพื่อการวิเคราะห์ วิจัย ค้นคว้า และการออกแบบวางแผนผังทางด้านวิศวกรรม 

- ช่วยวิศวกรระดับสูงศึกษาค้นคว้าเรื่องต่างๆ ประกอบการวิเคราะห์ วิจัย แก้ไข และปรับปรุงงาน

ด้านวิศวกรรม เพื่อให้การปฏิบัติงานสําเร็จลุล่วงด้วยดี 

- ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ให้คําปรึกษา แนะนําในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ระดับ 

รองลงมา และแก่นักศึกษาที่มาฝึกงาน ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่เพื่อให้

สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
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2. ด้านการวางแผน 

- วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ 

- ร่วมวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดําเนินการบรรลุเป้าหมายตามที่

กําหนดและสัมฤทธิ์ผลที่กําหนด 

3. ด้านการประสานงาน 

- ประสานการทํางานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานท้ังภายใน และภายนอก เพ่ือให้เกิดความ

ร่วมมือ และผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว้ 

- ช้ีแจงให้รายละเอียดเกี่ยวกบัข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้าง ความเข้าใจ 

หรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

4. ด้านการบริการ 
- ให้คําปรึกษา แนะนําเบ้ืองต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิศวกรรม รวมทั้งตอบปัญหาและ

ช้ีแจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่ เป็นประโยชน์ 

- จัดเก็บข้อมูลเบ้ืองต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านวิศวกรรม เพ่ือให้บุคคลท้ัง 

ภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้รับทราบข้อมูลต่างๆ ที่เป็น ประโยชน์ สอดคล้อง 

และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากําหนด นโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ และมาตรฐาน

ต่างๆ 

เกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัย 

 ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การกําหนดเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัย 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2560 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 สําหรับผู้ที่จะบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดย

ต้องยื่นหลักฐานการผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ ดังน้ี 

1. IELTS (Academic Module)  โดยมีผลคะแนนไม่ตํ่ากว่า  3 คะแนน 

2. TOEFT IBT (Internet Based)  โดยมีผลคะแนนไม่ตํ่ากว่า  29 คะแนน 

3. TOEFT – ITP    โดยมีผลคะแนนไม่ตํ่ากว่า  390 คะแนน 

4. TOEFT – CBT    โดยมีผลคะแนนไม่ตํ่ากว่า  90 คะแนน 

5. TOEIC    โดยมีผลคะแนนไม่ตํ่ากว่า  400 คะแนน 

6. MU GRAD Test   โดยมีผลคะแนนไม่ตํ่ากว่า  36 คะแนน 

7. MU-ELT    โดยมีผลคะแนนไม่ตํ่ากว่า  56 คะแนน 

อัตราเงินเดือน :  คุณวุฒิปริญญาตรี 20,090.- บาท 

หลักเกณฑ์ในการสอบคัดเลือก :  พิจารณาคุณสมบัติตามความเห็นของคณะกรรมการฯ  

*************************************** 


