
 
 

  
 
 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

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

 ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต าแหน่งวิศวกร สังกัดงานศาลายา ส านักงานคณบดี 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน 1 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ต าแหน่งที่บรรจุและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
 ต าแหน่งที่จะบรรจุและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ปรากฏยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 2. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร  
 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหาร 
งานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 
 3. วันเวลาและสถานที่รับสมัคร 
 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่นใบสมัครพร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครได้ที่
งานบริหารและธุรการ ส านักงานคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระราม 6 
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ เวลา 08.30-16.30 น. หรือสมัครงานออนไลน์ได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/index.htm หรือ
ส่งใบสมัครพร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครทาง E-mail Address : aphisit.kun@mahidol.ac.th 
หรือ komaid.chn@mahidol.ac.th หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์มาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
เลขที่ 272 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โดยเปิดรับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559 สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ทางโทรศัพท์
หมายเลข 0 2201 5094 
 4. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร 
 4.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป  
 4.2 ส าเนาใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรอง ซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา
ครบถ้วนตามหลักสูตร และส าเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) อย่างละ 1 ฉบับ 
 4.3 ส าเนาคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC (โดยมีผลคะแนนไม่ต่ ากว่า 400 คะแนน) 
 4.4 ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หลักฐานอ่ืนๆ เช่น ส าเนาใบทหารกองเกิน 
ใบเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส และใบรับรองการผ่านงาน กรณีมีประสบการณ์ 
 5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ท าการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบ 
ในวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2560 ณ หน้าห้องงานบริหารและธุรการ ส านักงานคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล หรือที่ http://science.mahidol.ac.th/th/ หรือที่ http://op.mahidol.ac.th/orpr/NewHrSite/Service/Job.html 

 
           
 
 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่  1  ธันวาคม พ.ศ. 2559 
 

 (ลงนาม) สมคิด  อมรสมานกุล 
ต(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด  อมรสมานกุล) 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 ปฏิบัติหน้าที่แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
 

ต าแหน่ง วิศวกร จ านวน 1 อัตรา 

หน่วยงาน งานศาลายา ส านักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ปฏิบัติงาน ณ งานศาลายา จ.นครปฐม) 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง    
1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ 
2. มีสัญชาติไทย เพศชาย/หญิง อายุ 25 - 35 ปี (เพศชายต้องพ้นภาระทหาร) 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
1. มีความรู้ทางด้านระบบไฟฟ้า ระบบประปา - สุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ ฯ 
2. มีประสบการณ์ท างานด้านงานระบบประกอบอาคารอย่างน้อย 2 ปี 
3. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ เช่น MS Office  
4. สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD และ SketchUp หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบได้ จะพิจารณา

เป็นพิเศษ 
5. มีความสามารถทุ่มเทเวลาให้กับการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลา และสามารถมาเข้าเวร

วันหยุดหรือมาปฏิบัติงานกรณีเหตุฉุกเฉินได้ทุกเวลา 
6.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
7. มีความสามารถในการศึกษา จัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา สรุปเหตุผล จัดท าแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ 

ให้ค าปรึกษา แนะน า และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
8. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได้ในระดับดี 
9. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักบริการมีความขยัน อดทน มีความคิดสร้างสรรค์เชิงบวก มีทัศนคติต่อการปฏิบัติงาน 

ที่ดี สามารถติดต่อประสานงานหรือท างานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ตรงต่อเวลา มีความมุ่งมั่น และความยืดหยุ่น 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถในการท างานปฏิบัติงานเกี่ยวกับงาน
ด้านวิศวกรรม ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงาน 
ที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 1. ด้านการปฏิบัติการ 

1. ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลทางวิศวกรรม เพ่ือการวางแผนโครงการเกี่ยวกับวิศวกรรมด้านต่างๆ และเพ่ือ
การวิเคราะห์ วิจัย ค้นคว้า และการออกแบบวางแผนผังทางด้านวิศวกรรม 

2. ช่วยวิศวกรระดับสูงศึกษาค้นคว้าเรื่องต่างๆ ประกอบการวิเคราะห์ วิจัย แก้ไข และปรับปรุงงาน 
ด้านวิศวกรรม เพ่ือให้การปฏิบัติงานส าเร็จลุล่วงด้วยดี 

3. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ให้ค าปรึกษา แนะน าในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา 
และแก่นักศึกษาที่มาฝึกงาน ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงาน 
ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
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 2. ด้านการวางแผน 
1. วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ 
2. ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงาน หรือโครงการ เพ่ือให้การด าเนินการบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด 

และสัมฤทธิ์ผลที่ก าหนด 
 3. ด้านการประสานงาน 

1. ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอก เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ 
และผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 

2. ชี้แจงให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจ 
หรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 4. ด้านการบริการ 

1. ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิศวกรรม รวมทั้งตอบปัญหา และชี้แจง
เรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ 

2. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านวิศวกรรม เพ่ือให้บุคคลทั้งภายใน 
และภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้รับทราบข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุน
ภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ และมาตรฐานต่างๆ  

3. งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

อัตราเงินเดือน 19,500 บาท 

หลักเกณฑ์ในการสอบคัดเลือก     สอบข้อเขียน สอบปฏิบตัิ และสอบสัมภาษณ ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ ผู้ที่ประสงค์จะสมัครงานออนไลน์ หรือสมัครทาง E-mail ขอให้แนบใบสมัครที่ออกโดยมหาวิทยาลัยมหิดล 

พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน (รับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ) ประกอบการรับสมัครเป็น PDF file 
มาให้ครบถ้วน และถูกต้อง หากไม่มีใบสมัครหรือขาดเอกสารหลักฐานจะไม่รับพิจารณา 

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