
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

-------------------------------------------------- 
 ตามที่ มหาวิทยาลัยมหิดลได้ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ งเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ต าแหน่งวิศวกรไฟฟ้า จ านวน ๑ อัตรา สังกัดงานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร กองกายภาพ 
และสิ่งแวดล้อม ส านักงานอธิการบดี นั้น หน่วยงานมีความประสงค์จะขยายเวลารับสมัครต าแหน่งดังกล่าวออกไป
จนถึงวันที ่๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 ๑. ต าแหน่งที่จะบรรจุ ต าแหน่งที่จะบรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 ๒. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
  ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่ วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย 
การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียด
แนบท้ายประกาศนี้ 
 ๓. การสมัครและการยื่นใบสมัคร 
 ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online ทางเว็บไซต์ 
http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ๔. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (PDF) เท่านั้น 
  ๔.๑ ส าเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและส าเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
  ๔.๒ ส าเนาหลักฐานการผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีอายุไม่เกิน ๒ ปี 
นับถึงวันทีส่มัคร 
  ๔.๓ ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประชาชน 
  ๔.๔ หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรส 
  ๔.๕ ใบรับรองการท างาน (ถ้ามี) 
  ๔.๖ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png  
ที่มีขนาดไม่เกิน 200 kb 
 ๕. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ท าการคัดเลือก 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. 
เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่       กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธ์ุ) 
รองอธิการบดี 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 



 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครงานของมหาวิทยาลัยมหิดล 

 
ต ำแหน่ง   : วิศวกรไฟฟ้า จ านวน ๑ อัตรา  
หน่วยงำน : งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม   

คุณสมบัติของผู้สมัคร : 
๑. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 
๒. ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรขึ้นไปตามพระราชบัญญัติวิศวกร  

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

ในการท างาน จัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา บริหารงานและสรุปผลได้เป็นอย่างดี 
๖. ไม่มีปัญหาเรื่องที่พักอาศัย และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ 
๗. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ในระดับดี และต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใด

อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่
สมัคร) หำกไม่มีผลคะแนนดังกล่ำว มหำวิทยำลัยจะไม่พิจำรณำใบสมัคร 

  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 

 

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ :  
๑. ปฏิบัติงานประสาน รวบรวมข้อมูลด้านพลังงานการใช้ไฟฟ้า น้ าประปา เพื่อจัดท าเล่มการตรวจประเมิน  

การจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล 
๒. รวบรวมข้อมูลบันทึกและจดแจ้ง ค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปา และอัพเดตลงเว็บไซต์กองกายและสิ่งแวดล้อม 
๓. ออกแบบ ก าหนดรายละเอียด ประมาณราคา และควบคุมการติดตั้ง งานบ ารุงรักษาเชิงป้อนกัน Preventive 

Maintenance –PM ระบบจัดการพลังงาน และระบบอ่านหน่วยไฟฟ้า AMR 
๔. ออกแบบ ก าหนดรายละเอียด ประมาณราคา และควบคุมการติดตั้ง ได้แก่ ระบบไฟฟ้าแรงต่ า แรงดัน 230/400 

โวลต์, ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ภายในอาคาร-ภายนอกอาคาร, ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย, ระบบไฟฟ้า และระบบ
ไฟฟ้าฉุกเฉิน 

๕. ส ารวจ รวบรวมข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าแรงสูง แรงต่ า อ่าน จดบันทึกค่าไฟฟ้าจาก Meter TOU/TOD ภายใน
มหาวิทยาลัยมหิดล 

๖. ศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปผลการใช้งานโปรแกรมการจัดการพลังงาน ควบคุมดูแล 
บ ารุงรกัษาระบบทั้งหมด 

๗. ศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปผลการค านวณค่าไฟฟ้า ประเภทอัตรา แต่ละประเภท 



๘. วางแผนและจัดท าค าขออนุมัติรายจ่ายและงบประมาณส าหรับบ ารุงรักษารักษาระบบสาธารณูปโภคและระบบ
อาคารประจ าปี 

๙. สามารถจัดท าแผนงานการซ่อมแซม ควบคุม ตรวจสอบ บ ารุงรักษา ให้ค าแนะน าและเสนอแนะเกี่ยวกับงานด้าน
วิศวกรรมระบบสาธารณูปโภคและระบบอาคาร 

๑๐. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา หรืองานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
หลักเกณฑ์กำรคัดเลือก   

 - สอบข้อเขียนและปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

 - สอบสัมภาษณ์ 

อัตรำเงินเดือน 

  - ปริญญาตรี ๒๐,๐๙๐ บาท  
 


