
 
 

 
 

ประกาศคณะกายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างช่ัวคราว (เงินรายได้) 

………………………………………………… 
 

 ด้วยคณะกายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุ
เป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินรายได้) ต าแหน่ง พนักงานทั่วไป(เวรเปล) จ านวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์กายภาพบ าบัด 
คณะกายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้  
1. ต าแหน่งที่จะบรรจุและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  จะปรากฏอยู่ในบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
2. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ 
   ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่ ว ไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล  ว่าด้วยข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลลูกจ้างเงินรายได้ พ.ศ. 2561 และ มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
3. วันเวลาและสถานที่ รับสมัครสอบ   
  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 10 กันยายน 2565 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถ
ปฏิบัติได ้ดังนี้ 

▪ สมัครผ่านระบบ สมัครสมาชิกผ่านระบบ e-Recruitment online โดยสามารถไปกรอก     
ใบสมัครได้ที่ http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment  

4.  เอกสารและหลักฐานการสมัครให้แปลงเป็นไฟล์ท่ีมีนามสกุลดังนี้ 
1. รูปถ่ายหน้าตรงแต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน   

เป็น (.jpg) ขนาดไม่เกิน 300 KB 
2. หลักฐานใบทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชน เป็น (.doc, .pdf, .zip, .rar, .jpg) ขนาดไม่เกิน 700 KB 
3. หลักฐานใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรอง ซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจว่าเป็นผู้ส าเร็จ

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. หลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล, ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) เป็น (.doc, .pdf, .zip, .rar, 

.jpg) ขนาดไม่เกิน 700 KB 
 
เงื่อนไขส าคัญ 
ไฟล์ใบสมัครงานที่จะรับพิจารณาต้องมีลักษณะดังนี้  
1. ไฟล์แนบเพ่ือประกอบการสมัครงานถูกต้องครบถ้วนตามรายละเอียด ที่ระบุไว้ด้านบน 
2. อายุใบสมัครไม่เกิน 6 เดือน นับตั้งแต่วันบันทึกข้อมูล 
 

http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment


 
5. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ 
 
   คณะกายภาพบ าบัดจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 15 กันยายน 2565 
สามารถติดต่อสอบถาม ณ ส านักงานคณบดี คณะกายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยมหิดล  เลขที่  999                    
ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ต าบลศาลายา  อ าเภอพุทธมณฑล 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 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
 
                                

 
(รองศาสตราจารย์ ดร.กภ.จารุกูล ตรีไตรลักษณะ) 

คณบดีคณะกายภาพบ าบัด 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะกายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 

ลงวันที ่15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
 
ต าแหน่ง :  พนักงานทั่วไป(เวรเปล) (ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้) จ านวน 1 อัตรา 
ลักษณะงาน :   

1. ปฏิบัติงานในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยรถเข็นนั่ง รถเข็นนอน 
2. บริการรับ ส่ง และอ านวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการ 
3. พาผู้ป่วย (ชาย) เข้าห้องน้ า กรณีผู้ป่วยไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ 
4. ดูแล บ ารุงรักษา ท าความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
5. อ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนให้กับผู้รับบริการ 
6. การจัดการเรื่องใบวางแผ่นร้อน-เย็น สาขาศาลายา 
7. การจัดการพับแผ่นพับตามที่นักวิชาชีพเขียนขอผ่านทางธุรการศูนย์ฯ 
8. รับเอกสารและสิ่งของที่ส่งมาจากรถตู้  
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายตามยุทธศาสตร์คณะ 

 
คุณสมบัต ิ :  

1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย หรือผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศไทย ที่สามารถเขียน อ่าน และสื่อสารภาษาไทยได้ดี 
2. เพศชาย 
3. อายุไม่ต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 45 ปี บริบูรณ์ ทั้งนี้นับจากวันประกาศรับสมัคร 
4. จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป 
5. เป็นผู้มีความรับผิดชอบสูง มีความซื่อสัตย์สุจริต  
6. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ 
7. มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
8. มีใจรักในงานบริการ 
9. มีความมุ่งมั่นในการบริการ 

10. สามารถท างานภายใต้ความกดดันและมีความยืดหยุ่นเรื่องเวลา ในการท างาน 

 
หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก  

1. สอบปฏิบัติ   
2. สอบสัมภาษณ์   

 
อัตราเงินเดือน   
8,690 (ไม่รวมค่าครองชีพ 1,500 บาท) 
 


