ประกาศคณะกายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินอุดหนุน)
…………………………………………………
ด้วยคณะกายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินอุดหนุน) ตาแหน่ง อาจารย์ สาขากายภาพบาบัดชุมชน จานวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน
ณ คณะกายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
1. ตาแหน่งที่จะบรรจุและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง จะปรากฏอยู่ในบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2551 และประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องการกาหนดหลักเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 ทีม่ ีคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้
3. วันเวลาและสถานที่ รับสมัครสอบ
เปิดรับสมัครตั้งแต่นี้ - 31 กรกฎาคม 2563 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถปฏิบัติได้ ดังนี้
▪ สมัครผ่ านระบบ สมัครสมาชิกผ่ านระบบ e-Recruitment online โดยสามารถไปกรอก
ใบสมัครได้ที่ http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment
▪ หรือสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.pt.mahidol.ac.th
4. เอกสารและหลักฐานการสมัครให้แปลงเป็นไฟล์ที่มีนามสกุลดังนี้
1. รูปถ่ายหน้าตรงแต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
เป็น (.jpg) ขนาดไม่เกิน 300 KB
2. หลักฐานใบทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชน เป็น(.doc, .pdf, .zip, .rar, .jpg) ขนาดไม่เกิน 700 KB
3. หลักฐานใบปริ ญญาบั ตรหรือหนังสือรับรอง ซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้ มีอานาจว่าเป็นผู้ สาเร็ จ
การศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรแล้วเป็น (.doc, .pdf, .zip, .rar, .jpg) ขนาดไม่เกิน 700 KB
4. หลักฐานใบระเบียนแสดงผลการศึกษา หรือ Transcript เป็น (.doc, .pdf, .zip, .rar, .jpg)
ขนาดไม่เกิน 700 KB
5. หลักฐานการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น(กรณีเพศชาย สด.8/สด.43) เป็น (.doc, .pdf,
.zip, .rar, .jpg) ขนาดไม่เกิน 700 KB
6. หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล, ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) เป็น (.doc, .pdf, .zip, .rar,
.jpg) ขนาดไม่เกิน 700 KB

เงื่อนไขสาคัญ
ไฟล์ใบสมัครงานที่จะรับพิจารณาต้องมีลักษณะดังนี้
1. ไฟล์แนบเพื่อประกอบการสมัครงานถูกต้องครบถ้วนตามรายละเอียด ที่ระบุไว้ด้านบน
2. อายุใบสมัครไม่เกิน 6 เดือน นับตั้งแต่วันบันทึกข้อมูล
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ
คณะกายภาพบ าบั ดจะประกาศรายชื่อผู้ มีสิ ทธิ์เข้ารับการคัดเลื อก ในวันที่ 3 สิงหาคม 2563
สามารถติ ด ต่ อ สอบถาม ณ ส านั ก งานคณบดี คณะกายภาพบ าบั ด มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล เลขที่ 999
ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 โทรศัพท์ 02-441-5450
ต่อ 20226 โทรสาร 02-441-5454 หรือสามารถตรวจสอบรายชื่อจาก http://www.pt.mahidol.ac.th หรือ
http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment
ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563

(รองศาสตราจารย์ ดร.กภ.จารุกูล ตรีไตรลักษณะ)
คณบดีคณะกายภาพบาบัด

รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะกายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563
ตาแหน่ง อาจารย์ สาขากายภาพบาบัดชุมชน จานวน 1 อัตรา
ลักษณะงาน :
1. ปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ การเรี ย นการสอนนั ก ศึ ก ษาทั้ ง ระดั บ ปริ ญ ญาตรี และระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
สาขากายภาพบาบัดชุมชน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. ทาวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงทางกายภาพบาบัด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. ให้คาแนะนาปรึกษาแก่นักศึกษา
4. สอนและควบคุมการฝึกปฏิบัติทางคลินิก สาหรับนักศึกษากายภาพบาบัด ชั้นปีที่ 2, 3 และ 4
5. ควบคุมโครงการวิจัย สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขากายภาพบาบัด
6. ให้บริการทางวิชาการ บริการสุขภาพและการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ :
1. ไม่จากัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบ สด.8
หรือ สด.43 มาด้วย)
2. อายุไม่ต่ากว่า 25 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 45 ปี
3. เป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศไทย ที่สามารถเขียน อ่าน และสื่อสารภาษาไทยได้ดี
4. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี (กายภาพบาบัด) และ
5. ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท (กายภาพบาบัด และ/หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง) และ/หรือ
6. ได้รับคุณวุฒิปริญญาเอก (กายภาพบาบัด และ/หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง)
7. มีใบประกอบวิชาชีพกายภาพบาบัด
8. มีความสามารถในคลินิกกายภาพบาบัด และหากมีประสบการณ์การทางานด้านกายภาพบาบัด
จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
9. มีความรู้ความสามารถ พูด อ่าน เขียน ฟัง ภาษาอังกฤษ ในระดับดี
10. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ากว่า 6 คะแนน
หรือ TOEFL IBT (Internet Based) ไม่ต่ากว่า 79 คะแนน หรือ TOEFL- ITP ไม่ต่ากว่า 550 คะแนน
หรือ TOEFL- CBT ไม่ต่ากว่า 213 คะแนน หรือ MU GRAD Test ไม่ต่ากว่า 80 คะแนน
11. ไม่เคยต้องโทษจาคุก โดยคาพิพากษาเพราะกระทาผิดทางอาญา

หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
1. รอบแรก พิจารณาคุณสมบัติจากใบสมัคร
2. รอบสอง วิธีการสอบและกาหนดวันสอบ
วิธีการสอบ
สอบสัมภาษณ์และสอบสอน
ทดสอบความสามารถในการปฏิบัติงานทางคลินิก
อัตราเงินเดือน :
ปริญญาโท อัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิไม่น้อยกว่า 27,040 บาท
ปริญญาเอก อัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิไม่น้อยกว่า 32,450 บาท

กาหนดวันสอบ

