
 
 

 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
------------------------------------------------------------------------------------ 

  ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง 
พยาบาล จ านวน 1 อัตรา สังกัดงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา ส านักงานอธิการบดี ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 

1. ต าแหน่งที่จะบรรจุ ต าแหนง่ที่จะบรรจปุรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบตัิเฉพาะต าแหน่ง 

ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 และมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้ 

3.  การสมัครและการยื่นใบสมัคร 
  ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ E-Recruitment Online ที่  
 https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment ตั้งแต่บดันี้ถึงวันที่ 22 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 ไฟล์รูปถ่ายหนา้ตรง ใส่ชดุสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน 200 kb 
 5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ท าการคัดเลือก  
  ประกาศรายชื่ อผู้ มี สิ ทธิ เ ข้ า รั บการคั ด เลื อกในวันที่  29 สิ งหาคม เวลา  15 .00 น .  เป็นต้น ไป 
ที่  https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment                   
    
 
 
                 ประกาศ ณ วันที่            สิงหาคม พ.ศ. 2565 
            (ลงนาม) ประสิทธิ์  วัฒนาภา 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

((ลงนาม) ประสิทธิ์  วัฒนาภา 
(ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ) 

 รองอธิการบดีฝ่ายพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 
ปฏิบัติหนา้ที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 

 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครงานของมหาวิทยาลัยมหิดล 
 
ต าแหน่ง         :  พยาบาล จ านวน 1 อัตรา  
หน่วยงาน       :  งานบริการและสวสัดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
คุณสมบัติของผู้สมัคร : 
 1. เพศ หญิง/ชาย (เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว) 
 2. จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ 
 3. กรณีผ่านการท างานในโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่น้อยกว่า ๒ ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
 4. มีจติใจเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ มีความเมตตา รักในงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีบุคลิกภาพที่ดี  
 5. สามารถท างานเป็นกะ หรืออยู่เวรตามที่หน่วยงานก าหนดได้ 
 6. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้ดี 
 7. หากมีความรู้ความสามารถเก่ียวกับการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

8. เป็นผู้มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่สูบบุหรี่ และติดยาเสพติดให้โทษ  
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.ด้านการปฏิบัติการ 
  1.1 ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการให้การพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการ เพื่อให้ได้รับการดูแลที่        
               ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย 
  1.2 คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหา ภาวะเสี่ยง เพื่อให้การช่วยเหลือทางการพยาบาล  
               ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทันสถานการณ์และทันเวลา 
  1.3 ให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและรักษาพยาบาลแก่ผู้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
  1.4 บันทึก รวบรวมข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพยาบาลเบื้องต้น เพื่อพัฒนาการดูแลผู้ป่วยให้ปลอดภัย  
               สุขสบายและมีประสิทธิภาพ 
  1.5 ส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟื้นฟูสุขภาพนักศึกษาและผู้รับบริการทางด้านสุขภาพ เพื่อสุขภาพที่ดีของนักศึกษาและ       
              ผู้รับบริการ 
2. ด้านการวางแผน 
     วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงาน หรือโครงการเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตาม       
         เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

  3. ด้านการประสานงาน 
     ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงาน หรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

 
หลักเกณฑ์การคัดเลือก : โดยการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 
 
อัตราเงินเดือนตามวุฒิ  :  ปริญญาตรี 20,090.- บาท  
    
   


