
 
 

 
 

 
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ 
----------------------------------------------------------  

ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้                                      
ต าแหน่ผู้ช่วยนักกายภาพบ าบัด จ านวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน ณ งานกายภาพบ าบัด ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์                            
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
    ๑. ต าแหน่งที่จะด าเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือก ต าแหน่งที่บรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
  ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล 
ว่าด้วยลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไข(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๔ และที่แก้ไข (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๓๐ และมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้ 
          ๓. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (PDF) เท่านั้น  
             ๓.๑ ส าเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและส าเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
             ๓.๒ ส าเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจ าตัวประชาชน  
             ๓.๓ หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส  
             ๓.๔ ใบรับรองการท างาน (ถ้ามี) 
             ๓.๕  ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน ๒๐๐ kb 
  ๔. การสมัครและการยื่นใบสมัคร  ผู้ ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ                           
e-Recruitment Onlineที่ http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
  ๕. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ท าการคัดเลือก  
             ประกาศร ายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ข้ า รั บ ก า ร คั ด เ ลื อ ก ที่  http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-
Recruitment 
  
 
        ประกาศ ณ วันที่         มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  
 

        (ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา) 
             คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 

 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ต าแหน่ง     ผู้ช่วยนักกายภาพบ าบดั จ านวน ๑ อัตรา 
ประสบการณ ์   - 
คุณสมบัติของผู้สมัคร      
    ๑. ไดร้ับคณุวุฒิประกาศนียบัตรวชิาชีพทุกสาขา หรือประกาศนียบตัรผู้ช่วยพยาบาล                                        
    ๒. อายุไม่เกิน ๓๕ ปี 
    ๓. มีความรู้และทักษะการใช้คอมพิวเตอร ์
    ๔. ไมเ่ป็นโรคตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๓๓ 
    ๕. หากสื่อสารภาษาอังกฤษได้ และมีประสบการณด์้านผู้ช่วยนักกายภาพบ าบัดจะพิจารณาเป็นพิเศษ
   
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

     
   ๑. ให้การต้อนรับผู้ป่วยหน้าเคาทเ์ตอร์ งานเวชระเบยีน และงานเอกสารตา่ง ๆ 
    ๑.๑. ต้อนรับผูป้่วยหรือผู้ใช้บริการและให้ข้อมลูเบื้องต้นเกี่ยวกับในงานกายภาพบ าบัด 
    ๑.๒ ลงทะเบียนผู้ป่วยในระบบเวชระเบียนสารสนเทศ และส่งไปยังคลินิกต่าง ๆ 
    ๑.๓ การนัดหมาย การเลื่อนนัดผูป้่วยท่ีมารักษาต่อเนื่องลงในระบบเวชระเบียน 
    ๑.๔ เตรยีมความพร้อมของแฟ้มเวชระเบียน และเอกสารที่เกี่ยวข้องในการส่งตรวจให้เรียบร้อย
     ก่อนส่งผู้ป่วยเข้าห้องฟื้นฟ ู
    ๑.๕ เดินเอกสารเวชระเบียน 
    ๑.๖ ติดต่อประสานงานกับบุคลากรภายในและระหว่างแผนกเพ่ือให้การบริการผู้ป่วย 
  ๒. ให้การบริการและดูแลผู้ป่วย 
    ๒.๑ สามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยท่ีมาท ากายภาพบ าบัดได้อยา่งถูกต้องปลอดภัย 
    ๒.๒ วัดสัญญาณชีพแก่ผู้ป่วยก่อนท าการฟื้นฟู 
    ๒.๓ สามารถเปิดปดิและตั้งค่าเครือ่งมือ เครื่องออกก าลังกายและอปุกรณ์ทางกายภาพบ าบัด
     ตามที่ได้รับมอบหมายจากนักกายภาพบ าบัดได้อย่างต้องและปลอดภัย 
    ๒.๔. ช่วยนักกายภาพในการน าผูป้่วยออกก าลังกาย เช่น Passive exs , Suspension exs 
     Gait training เป็นต้น 
    ๒.๕ ดูแลให้ค าแนะน าผู้ป่วยขณะออกก าลังกายและเฝ้าระวังภาวะแรกซ้อนต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
     กับผู้ป่วย 
    ๒.๖ เตรยีมแผ่นประคบร้อน-เย็น และดูแลผู้ป่วยขณะวางแผ่นประคบร้อน-เย็น 
    ๒.๗ ดูแลให้ค าแนะน าผู้ป่วยขณะใช้พาราฟิน 
    ๒.๘ ดูแลความเรยีบร้อยผู้ป่วยหลงัจากท ากายภาพเสร็จ 
   ๓. เตรียมความพร้อมห้องกายภาพบ าบัด 
    ๓.๑ ตรวจเช็คความพร้อมของเครือ่งมือ อุปกรณ์ และวสัดุตา่ง ๆ ให้พร้อมใช้งานทุกวัน 
    ๓.๒ ตรวจเช็คจ านวนและจดัเกบ็อุปกรณก์ายภาพบ าบัดในห้องรักษาไว้ต าแหน่งที่ก าหนดทุกครั้งหลัง
     การใช้งาน 
    ๓.๓ ท าความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือ รวมทั้งเก้าอี้ เคาท์เตอรต์่าง ๆ  ทกุวัน 
    ๓.๔ ตรวจเช็คอุปกรณ์ เช็คจ านวนผ้า รับส่งผ้า และเปลี่ยนผ้าปูท่ีนอนปลอกหมอนทุกวัน 
    ๓.๕ ตรวจช็คอุปกรณ์ วัสดุ และเวชภัณฑ์ที่ขาด stock เพื่อขอเบิกในวันพุธที่ ๒ และ ๔ ของเดือน 
 
    ๓.๖ ท าความสะอาดล้างหม้อต้มพาราฟิน และหม้อต้มแผ่นร้อนทุกเดือน 



    ๓.๗ ประสานงานระหว่างแผนกในเรือ่งการแจ้งซ่อมตา่ง ๆ  และเรื่องการขอยืมอุปกรณต์่าง ๆ  
   ๔. ช่วยเตรียมสถานที่และอุปกรณส์ าหรับจดัการประชุมหรืออบรมของงานกายภาพบ าบดั 
   ๕. เขา้ร่วมงานบริการวิชาการ และโครงการต่าง ๆ  ภายในงานกายภาพบ าบัด 
   ๖. รว่มกิจกรรมพัฒนาคณุภาพของหน่วยงาน 
   ๗. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

หลักเกณฑก์ารคัดเลือก  
    ๑. สอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้เฉพาะต าแหน่ง 
    ๒. สอบปฏบิัติด้านกายภาพบ าบัด 
    ๓. สอบสัมภาษณ ์    
อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ  
    อัตราค่าจ้าง ๙,๔๐๐ บาท ค่าครองชีพ ๑,๕๐๐ บาท 
 
 
 

 


