
 
 

 
 

ประกาศคณะกายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างช่ัวคราว(เงินรายได้) 

………………………………………………… 
 

 ด้วยคณะกายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือ    
บรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินรายได้) ต าแหน่ง วิศวกร จ านวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ คณะกายภาพบ าบัด 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และศูนย์กายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ดังมี
รายละเอียดต่อไปนี้  
1. ต าแหน่งที่จะบรรจุและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  จะปรากฏอยู่ในบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
2. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ 
   ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
ลูกจ้างเงินรายได้ พ.ศ. 2561 และมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี ้
3. วันเวลาและสถานที่ รับสมัครสอบ   
  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2565 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถปฏิบัติได้ ดังนี้ 

▪ ยื่นใบสมัครได้ท่ี งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 คณะกายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยมหิดล  
▪ หรือสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment 

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

จ านวน 1 รูป    
2. ส าเนาหลักฐานใบทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 
3. ส าเนาหลักฐานใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรอง ซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจว่าเป็น

ผู้ส าเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว จ านวน 1 ฉบับ 
4. ส าเนาหลักฐานใบระเบียนแสดงผลการศึกษา หรือ Transcript จ านวน 1 ฉบับ 
5. ส าเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น(กรณีเพศชาย สด.8/สด.43) จ านวน 1 ฉบับ 
6. ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล, ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) จ านวน 1 ฉบับ 

 
เงื่อนไขส าคัญ 
เอกสารประกอบใบสมัครงานที่จะรับพิจารณาต้องมีลักษณะดังนี้  
1. ส าเนาแนบเพื่อประกอบการสมัครงานถูกต้องครบถ้วนตามรายละเอียด ที่ระบุไว้ด้านบน 
2. อายุใบสมัครไม่เกิน 6 เดือน นับตั้งแต่วันบันทึกข้อมูล 
 
 
 
 



 
5. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ 
   คณะกายภาพบ าบัดจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 4 ตุลาคม 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 2 กันยายน พ.ศ. 2565 
 
                                

 
(รองศาสตราจารย์ ดร.กภ.จารุกูล ตรีไตรลักษณะ) 

คณบดีคณะกายภาพบ าบัด 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะกายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 

ลงวันที ่2 กันยายน พ.ศ. 2565 
 
ต าแหน่ง : วิศวกร จ านวน 1 อัตรา 
ลักษณะงาน    

1. จัดท าแผนการด าเนินงานซ่อมบ ารุงระบบต่าง ๆ พร้อมจัดเก็บข้อมูลประวัติการซ่อม 
2. ด านเนินการบ ารุงรักษา/ซ่อมบ ารุง วัสดุและครุภัณฑ์ 
3. ออกแบบและเขียนแบบเบื้องต้นในการปรับปรุง 
4. ปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและความปลอดภัยในการท างาน 
5. เป็นคณะกรรมการตรวจรับการท างานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและพนักงานท าความสะอาด 
6. ประสานการท างานรวมกันระหว่างทีมงาน หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก 
7. ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้นทางด้านวิศวกรรม 
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

คุณสมบัต ิ   
1. เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)   
2. คุณวุฒิปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์หรือสาขาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
3. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม AutoCAD ได้ดี  
4. มีความคิดเป็นระบบ สามารถวางแผนกระบวนการท างานได้ด้วยตนเอง  
5. มีความรับผิดชอบสูง มีความกระตือรือร้น ชอบความท้าทาย ชอบพัฒนาตนเอง  
6. มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถท างานเป็นทีม และมีทัศนคติต่อการปฏิบัติงานที่ดี 
7. สามารถท างานล่วงเวลาได้  

 
หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก  

▪ สอบปฏิบัติ   
▪ สอบสัมภาษณ์   

 
อัตราเงินเดือน   

▪ คุณวุฒิ ปริญญาตรี อัตราเงินเดือน ตั้งแต่ 15,000 บาท 


