
 

 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

------------------------------------------------------------------------------------ 
  ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ต าแหน่งสถาปนิก จ านวน 1 อัตรา สังกัดกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ส านักงานอธิการบดี ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

1. ต าแหน่งที่จะบรรจุ ต าแหนง่ที่จะบรรจปุรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบตัิเฉพาะต าแหน่ง 

ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 และมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้ 

3.  การสมัครและการยื่นใบสมัคร 
  ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ E-Recruitment Online ที่  
https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment ตัง้แต่บัดนี้ถงึวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565า ๑๕.๐๐ น 
 4. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (PDF) เท่านั้น 
  4.1 ส าเนาหลักฐานวฒุิการศึกษาและส าเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
 4.2  ส าเนาหลักฐานการผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร 
  4.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจ าตัวประชาชน   
  4.4  หลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส 
  4.5 ใบรับรองการท างาน (ถา้มี) 
  4.6 ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน  
200 kb 
 5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ท าการคัดเลือก  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป
ที่  https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment       
    
 
 
      
        
      
      (ลงนาม) ประสิทธิ์  วัฒนาภา 
       
 
 

  ประกาศ ณ วันที่            สิงหาคม พ.ศ. 2565  
วัฒนา 

 
ภา 

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ) 
รองอธิการบดีฝ่ายพฒันาทรัพยากรมนุษย ์

ปฏิบัติหนา้ที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 
 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครงานของมหาวิทยาลัยมหิดล 
 
ต าแหน่ง         :  สถาปนิก จ านวน 1 อัตรา  
หน่วยงาน       :  งานออกแบบและผงัแม่บท กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
คุณสมบัติของผู้สมัคร : 

1. ส าเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาตรีทางด้านสถาปัตยกรรม หรือสาขาอื่นที่เก่ียวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
2. มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม  
3. หากมีประสบการณ์ในการท างานที่เก่ียวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
4. มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานออกแบบสถาปัตยกรรม เช่น Autocad , Sketchup รวมถึงโปรแกรมช่วย

ออกแบบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนในการท างาน และสามารถใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐาน Microsoft Office และ
อุปกรณ์ส านักงานได้เป็นอย่างดี 

5. มีทักษะในการสื่อสาร การน าเสนองาน รวมถึงการประสานงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
6. มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
7. ไม่จ ากัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)  
8. อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันที่สมัคร 
9. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี  

 นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร 
    IELTS (Academic Module)  คะแนนรวมไม่ต่ ากว่า 3 คะแนน  หรือ 
    TOEFL-IBT (Internet Based)  คะแนนรวมไม่ต่ ากว่า 29 คะแนน  หรือ 
    TOEFL-ITP    คะแนนรวมไม่ต ากว่า 390 คะแนน  หรือ 
    TOEFL-CBT    คะแนนรวมไม่ต่ ากว่า 90 คะแนน  หรือ 

  TOEIC     คะแนนรวมไม่ต่ ากว่า 400 คะแนน  หรือ 
  MU GRAD Test                         คะแนนรวมไม่ต่ ากว่า 36 คะแนน  หรือ 

  MU - ELT    คะแนนรวมไม่ต่ ากว่า 56 คะแนน 
หน้าที่และความรับผิดชอบ : 

1. ศึกษารายละเอียด คิด วิเคราะห์ ออกแบบ เขียนแบบ จัดท าแบบรูปรายการและประมาณราคาทางด้านสถาปัตยกรรม 
ของโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคาร หรือสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

2. ตรวจสอบรูปแบบรายการโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคาร หรือสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัย 
ให้มีความถูกต้องตามหลักวิชาชีพสถาปัตยกรรม 

3. ควบคุมงานโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคาร หรือสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
4. เป็นกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ ก าหนดราคากลาง และงานก่อสร้างอาคารตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี

ว่าด้วยการพัสดุ 
5. ให้ค าปรึกษาและค าแนะน าเก่ียวกับงานด้านสถาปัตยกรรมตามหลักวิชาชีพ  
6. งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
หลักเกณฑ์การคัดเลือก :  

- วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (ข้อเขียน)  
 - วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ข้อเขียน) 
 - สอบสัมภาษณ์  

** ผู้ทีส่อบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไปและวชิาความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่งทีผ่่านเกณฑ์จึงจะได้เข้ารับการสอบ
สัมภาษณ์ต่อไป 
 
อัตราเงินเดือนตามวุฒิ  :  ปริญญาตรี 20,090.- บาท  
    


