ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
*******************************************************************************************

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตาแหน่งวิศวกรโยธา สังกัดงานบริหารและธุรการ
สานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จานวน 1 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ตาแหน่งที่บรรจุและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
ตาแหน่งที่จะบรรจุและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ปรากฏยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหาร
งานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551
3. วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่นใบสมัครพร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครได้ที่
งานบริหารและธุรการ สานักงานคณบดี 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 22 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์
หมายเลข 0 2201 5094
4. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนามายื่นพร้อมใบสมัคร
4.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
4.2 สาเนาใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรอง ซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจว่าเป็นผู้สาเร็จการศึกษา
ครบถ้วนตามหลักสูตร และสาเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) อย่างละ 1 ฉบับ
4.3 สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หลักฐานอื่นๆ เช่น สาเนาใบทหารกองเกิน
ใบเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส และใบรับรองการผ่านงาน กรณีมีประสบการณ์
5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทาการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบ
ในวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ หน้าห้องงานบริหารและธุรการ สานักงานคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือที่ http://science.mahidol.ac.th/th/
ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2559
(ลงนาม) กัณยารัตน์ สุไพบูลย์วัฒน
(รองศาสตราจารย์ ดร.กัณยารัตน์ สุไพบูลย์วัฒน)
รองคณบดี
รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร
ปฏิบัติหน้าที่แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

-2รายละเอียดแนบท้ายประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2559
ตาแหน่ง

วิศวกรโยธา จานวน 1 อัตรา

หน่วยงาน งานบริหารและธุรการ สานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางวิศวกรรมศาสตร์ ด้านวิศวกรรมโยธา
2. มีสัญชาติไทย เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชายต้องพ้นภาระทหาร)
3. หากมีประสบการณ์ทางานด้านควบคุมงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบประกอบอาคาร
จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. มีความรู้ความสามารถในงานด้านวิศวกรรมโยธาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ เช่น สามารถ
ใช้โปรแกรม AUTO CAD เขียนแบบสถาปัตยกรรม ถอดแบบ ประมาณราคางานก่อสร้างวิศวกรรมก่อสร้าง
และงานระบบต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
3. มีความสามารถในการศึกษา จัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา สรุปเหตุผล จัดทาแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ
ให้คาปรึกษา แนะนา และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
4. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ เช่น MS Office
5. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ในระดับดี
6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความขยัน อดทน มีความคิดสร้างสรรค์เชิงบวก มีทัศนคติต่อการปฏิบัติงานที่ดี
สามารถติดต่อประสานงานหรือทางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี และตรงต่อเวลา
7. มีความสามารถทุ่มเทเวลาให้กับการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลา และในวันหยุดได้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ออกแบบ ถอดแบบ คานวณด้านวิศวกรรมโยธา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ทดสอบ หาข้อมูลและสถิติ
ต่างๆ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ประกอบการตรวจสอบ วินิจฉัยงานด้านวิศวกรรมโยธา วางโครงการควบคุมการ
ก่อสร้างในสาขาวิศวกรรมโยธา สารวจ ปรับปรุง ซ่อมแซม บารุงรักษาในด้านวิศวกรรมโยธา ให้คาปรึกษา
แนะน า ให้บริ การวิชาการ สอนหรือฝึกอบรม ตลอดจนถ่ายทอดเทคโนโลยีในสาขาวิศวกรรมโยธา
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
2. วางแผน ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผน ได้มาตรฐาน และถูกต้องตามหลักวิศวกรรรม และแก้ไข
ปัญหาหน้างาน เพื่อให้งานแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด และให้คาแนะนา ปรึกษา ด้านงานวิศวกรรม
และแก้ไขปัญหางานโครงการต่างๆ
3. เก็บรวบรวมข้อมูล สารวจ ซ่อมแซม บารุงรักษา ช่วยควบคุมการก่อสร้างในงานด้านวิศวกรรมโยธา ให้บริการ
ทางวิชาการ ช่วยสอน หรือฝึกอบรมในสาขาวิศวกรรมโยธา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
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4. ติดตาม ตรวจสอบการทางานโครงการต่างๆ ให้ได้มาตรฐาน ตรวจสอบและรายงานความก้าวหน้า
ของงานที่ได้รับมอบหมายต่อผู้บังคับบัญชา
5. จัดทาแผนงานโครงการต่างๆ ประจาปีงบประมาณ
6. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร
8. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตราเงินเดือน

19,500 บาท

หลักเกณฑ์ในการสอบคัดเลือก

หมายเหตุ

สอบข้อเขียน สอบปฏิบตั ิ และสอบสัมภาษณ์

ผู้ทปี่ ระสงค์จะสมัครงานออนไลน์ หรือสมัครทาง E-mail ขอให้แนบใบสมัครที่ออกโดยมหาวิทยาลัยมหิดล
พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน (รับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ) ประกอบการรับสมัครเป็น PDF file
มาให้ครบถ้วน และถูกต้อง หากไม่มีใบสมัครหรือขาดเอกสารหลักฐานจะไม่รับพิจารณา

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

(ชื่อส่วนงาน)

