
 
 
 
 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร ์

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

 ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร ์ต ำแหน่งสถำปนิก สังกัดงำนบริหำรและธุรกำร ส ำนักงำนคณบดี คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล 
จ านวน 1 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ต าแหน่งที่บรรจุและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง : ต าแหน่งที่จะบรรจุและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี ้

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร : ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 

3. วันเวลาและสถานที่รับสมัคร : ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารบัการคดัเลือกยื่นใบสมัครพรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการรับสมคัรผา่น
ระบบออนไลน์ได้ที่ http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment/index.php โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2201 5026 หรือ 0 22201 5027 หรือ 0 2201 5013 

4. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร 
4.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป 
4.2 ส าเนาใบปริญญาบัตรหรือหนังสอืรับรอง ซึ่งได้รับอนุมัติจากผูม้ีอ านาจว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลกัสตูร 

และส าเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) อย่างละ 1 ฉบับ 
4.3 ส าเนาคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ จ านวน 1 ฉบับ (ตามเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดล ก าหนด) 
4.4 ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาหลักฐานอื่น  ๆเช่น ใบเปลี่ยนช่ือ – ช่ือสกุล ใบทหารกองเกิน 

ทะเบียนสมรส และใบรับรองการผ่านงาน กรณีมีประสบการณ์ 

5. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ท าการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบที่ 
http://op.mahidol.ac.th/orpr/NewHrSite/Service/Job.html 
 
 
 
 
 
 
 
  

ประกาศ  ณ  วันท่ี 27 ธันวาคมพ.ศ.2564 
 
 

(ลงนาม) 

ต(รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล  คงเสรี) 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์

 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2564 
 

ต าแหน่ง สถาปนิกจ านวน 1 อัตรา 

หน่วยงาน สังกัดงานบริหารและธุรการ ส านักงานคณบดี 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

1. ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวขอ้ง (หากส าเร็จการศึกษาสาขาสถาปัดยกรรมศาสตร์จะ

ได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ) 

2. มีสัญชาติไทย เพศชาย/หญิง อายไุม่เกิน 35 ปี หากเป็นชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ มีใบส าเนาแสดงวิทยฐานะว่าส าเร็จการ

ฝึกทหาร รด. ช้ันปีท่ี 3 (ใบ สด.8) 

3. หากมีประสบการณ์ท างานดา้นควบคมุงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบประกอบอาคาร จะได้รับพจิารณาเป็นพิเศษ 

 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

1. สามารถใช้งานโปรแกรม AutoCAD ได้เป็นอย่างดี 

2. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได ้

3. สามารถเขียนแบบสถาปัตยกรรม การก่อสร้าง งานตกแต่งภายใน และงานภูมิสถาปัตยกรรมได้เป็นอย่างดี 

4. สามารถออกแบบ เขียนแบบ ถอดแบบ และประมาณราคางานก่อสรา้ง งานตกแต่งภายใน และงานภูมิสถาปัตยกรรมได้

เป็นอย่างดี 

5. ตระหนักถึงความส าคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต สนใจการออกแบบเพื่อองค์กรยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

6. มีความขยัน อดทน รอบคอบ ละเอียดถี่ถ้วน มีความรับผิดชอบและมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีด ี

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. ออกแบบเขียนแบบ ตรวจสอบแบบ ถอดแบบ ประมาณราคา ค านวณค่า Factor และค่าชดเชยงานก่อสร้าง (ค่า K) และงานส่วนอื่น ใๆนด้าน

โครงสร้าง สถาปัตยกรรมของงานโครงการต่างๆ  ภายในหน่วยงาน 

2. จัดท าแผนโครงการต่างๆ ประจ าปีงบประมาณ 

3. วางแผน ร่างขอบเขตรายละเอียดงาน ตรวจสอบความถูกต้องของงานโครงการตา่งๆ  ควบคุมงานก่อสรา้งให้เป็นไปตามแผน ได้มาตรฐาน ทันสมยั 

สวยงาม ถูกต้องตามหลักสถาปัตยกรรม แก้ไขปัญหาหน้างาน เพื่อให้งานแล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนด 

4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

5. ตรวจสอบและรายงานความก้าวหน้าของงานที่ได้รับมอบหมายต่อผู้บังคับบัญชา 

6. ตรวจสอบและติดตามการท างานโครงการต่างๆ ให้ได้มาตรฐาน 

7. ให้ค าปรึกษา แนะน า ด้านงานสถาปัตยกรรม และแก้ไขปัญหางานโครงการต่างๆ  

 

เกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัย 
 ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การก าหนดเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2560 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ส าหรับผู้ที่จะบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยต้องยื่นหลักฐานการผ่านการทดสอบ
ภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ ดังนี ้



1. IELTS (Academic Module)  โดยมีผลคะแนนไม่ต่ ากว่า  3 คะแนน 
2. TOEFT IBT (Internet Based)  โดยมีผลคะแนนไม่ต่ ากว่า  29 คะแนน 
3. TOEFT – ITP    โดยมีผลคะแนนไม่ต่ ากว่า  390 คะแนน 
4. TOEFT – CBT    โดยมีผลคะแนนไม่ต่ ากว่า  90 คะแนน 
5. TOEIC    โดยมีผลคะแนนไม่ต่ ากว่า  400 คะแนน 
6. MU GRAD Test   โดยมีผลคะแนนไม่ต่ ากว่า  36 คะแนน 
7. MU-ELT    โดยมีผลคะแนนไม่ต่ ากว่า  56 คะแนน 

อัตราเงินเดือน :  คุณวุฒิปริญญาตรี 19,500.- บาท 

หลักเกณฑใ์นการสอบคดัเลือก :  พิจารณาคณุสมบตัติามความเหน็ของคณะกรรมการฯ เพื่อด าเนินการสอบสมัภาษณ์ (โปรดน า 
Portfolio มาด้วย) 

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


