
 
 

 
 

ประกาศคณะกายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างช่ัวคราวโครงการวิจัย 

………………………………………………… 
 

 ด้วย คณะกายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล        
เพ่ือบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการวิจัย ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย จ านวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน คณะกายภาพบ าบัด 
มหาวิทยาลัยมหิดล นั้น 
1. ต าแหน่งที่จะบรรจุและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  จะปรากฏอยู่ในบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้        
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลลูกจ้างเงินรายได้ พ.ศ.2561 และมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามที่ระบุไว้ใน
รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
3. วันเวลาและสถานที่ รับสมัครสอบ   
 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 10 กันยายน 2565 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถปฏิบัติได้ ดังนี้ 

▪ สมัครผ่านระบบ สมัครสมาชิกผ่านระบบ e-Recruitment online โดยสามารถไปกรอกใบสมัคร
ได้ที่ 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 าเร็จการศึกษา

ครบถ้วนตามหลักสูตรแล้วเป็น (.doc, .pdf, .zip, .rar, .jpg) ขนาดไม่เกิน 700 KB 
4. หลักฐานใบระเบียนแสดงผลการศึกษา หรือ Transcript เป็น (.doc, .pdf, .zip, .rar, .jpg) ขนาดไม่

เกิน 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.op.mahidol.ac.th/orpr/E-
Recruitment 
 

ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
 
                                

 
(รองศาสตราจารย์ ดร.กภ.จารุกูล ตรีไตรลักษณะ) 

คณบดีคณะกายภาพบ าบัด 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะกายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 

ลงวันที ่16 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
 

ต าแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราวโครงการวิจัย ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย จ านวน 1 อัตรา 
ลักษณะงาน    

1. วางแผนด าเนินการงานนวัตกรรมและการวิจัย โดยเน้นงานริเริ่มและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ / นวัตกรรมทางสุขภาพ 
2. พัฒนาเครื่องมือและสิ่งประดิษฐ์ / นวัตกรรม ทางกายภาพบ าบัดและกิจกรรมบ าบัด 
3. ด าเนินการทดสอบ ประเมิน และศึกษาวิจัยของเครื่องมือและสิ่งประดิษฐ์ / นวัตกรรม 
4. ด าเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการจดแจ้งลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
5. ท างานร่วมและติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกที่เก่ียวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 
6. ให้ค าปรึกษาและค าแนะน าเกี่ยวกับการพัฒนาเครื่องมือและสิ่งประดิษฐ์ / นวัตกรรม 
7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัต ิ   
1. เพศ หญิง/ชาย อายุ 20 – 35 ปี (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น กรุณา

แนบ สด. 8 หรือ สด. 43 มาด้วย) 
2. เป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศไทย ที่สามารถเขียน อ่าน และสื่อสารภาษาไทยได้ดี 
3. ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอ่ืน ๆ ที่

เกี่ยวข้อง 
4. ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท สาขาทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ หรือสาขาที่เก่ียวข้อง 
5. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมส าหรับการพัฒนางานวิจัย เช่น LabVIEW หรือ MATLAB เป็นต้น 
6. มีทักษะและความสามารถในการพัฒนาเครื่องมือและสิ่งประดิษฐ์ / นวัตกรรม 

พิจารณาเป็นพิเศษ 
1. มีประสบการณ์ทางด้านงานริเริ่มและพัฒนาเครื่องมือและสิ่งประดิษฐ์ / นวัตกรรม 
2. มีประสบการณ์หรือความสามารถเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่งงาน 

หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก   
1. สอบสัมภาษณ์   

อัตราเงินเดือน   
คุณวุฒิปริญญาโท 24,750 บาท 


