
 

ประกาศศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล 

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ช่ือส่วนงาน) 
------------------------------------- 

       ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย 

(ชื่อส่วนงาน) ตำแหน่งนักกจิกรรมบำบัด จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน งานกิจกรรมบำบัด  

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก  

        ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัครเพ่ือคัดเลือก ตำแหน่งท่ีบรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้าย

ประกาศนี ้

        ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติท่ัวไปตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะ

ตำแหน่งตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี ้

        ๓. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟลอ์ิเล็กทรอนิกส์(PDF)เท่าน้ัน  

           ๓.๑ สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและสำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ ์

           ๓.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน  

           ๓.๓ สำเนาคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ฉบับ (ตามเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษท่ี

มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด) 

           ๓.๔ หลักฐานอ่ืนๆ เชน่ ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกลุ ทะเบียนสมรส  

           ๓.๕ ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี) 

           ๓.๖ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ท่ีมีขนาดไม่

เกิน ๒๐๐ kb 

        ๔. การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-

Recruitment Online 

ท่ี https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment ต้ังแต่บัดนี้ถึงวันท่ี ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 



        ๕. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก  

           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันท่ี ๑๔ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ท่ี https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment 
  

  

 

 

                                

 ประกาศ ณ วันท่ี         สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  

 

 

(ลงนาม)      ประสิทธ์ิ วัฒนาภา 

ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธ์ิ วัฒนาภา 

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล  

ลงวันที่         สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
ตำแหน่ง  นักกิจกรรมบำบัด จำนวน ๑ อัตรา  

หน่วยงาน  งานกิจกรรมบำบัด 

อายุไม่เกิน  ๓๕ ปีนับถึงวันท่ีสมัคร 

ประสบการณ์  - 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 

 

๑. คุณวุฒิระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากิจกรรมบำบัด และได้รับใบประกอบ

วิชาชพีกิจกรรมบำบัด 

๒. อายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร 

๓. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม

ข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.

๒๕๕๑ ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๔. สามารถให้การรักษาทางกิจกรรมบำบัดได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

๕. หากมีประสบการร์ด้านกจิกรรมบำบัดจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

 
ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษท่ีมหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์

อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 

 IELTS(Academic 

Module)  
คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓ 

 TOEFL IBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๒๙ 
 TOEFL ITP คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๙o 
 TOEFL CBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๙o 
 TOEIC คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔oo 
 MU GRAD Test คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๖ 
 MU ELT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๕๖ 



 *** ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน ๒ ปี โดยนับจากวันท่ีสอบถึงวันท่ีปิดรับ

สมัครงาน *** 
 

 

 

 

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 

๑. ให้บริการตรวจประเมินและรักษาทางกิจกรรมบำบัดแก่ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกตามท่ีแพทย์เวช

ศาสตร์ฟื้นฟูและแพทย์อ่ืน ๆ ส่งปรึกษา ดังนี ้

    ๑.๑ ให้บริการผู้ป่วยท่ีมีปัญหาทางด้านการเคลื่อนไหวในผู้ป่วยบาดเจ็บทางมือ ได้แก่ ผู้ป่วยโรค

กระดูกและข้อ ผู้ป่วยโรคท่ีเกิดจากการทำงานซ้ำ ๆ ผูป่้วยท่ีมีการบาดเจ็บของกระดูกและกล้ามเนื้อ 

เอ็น เส้นประสาทและหลอดเลือด โดยให้การประเมินและการรักษาทางกจิกรรมบำบัด 

   ๑.๒ กระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อปาก ลิน้ ให้เหมาะสำหรับการกลืนและการพูดในผู้ป่วยโรค

หลอดเลือดสมอง 

   ๑.๓ ให้การรักษาด้านกิจกรรมการเคลื่อนไหว เนน้ทางด้านการทำงานของมือ โดยประเมินการ

ทำงานของมือ และให้การรักษาทางกจิกรรมบำบัด 

   ๑.๔ ฝึกให้ผู้ป่วยช่วยเหลือตนเองในการทำกจิวัตรประจำวัน โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 

   ๑.๕ กระตุ้นการรับรู้ แก่ผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยสมองเสื่อม 

   ๑.๖ ฟื้นฟูความสามารถของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองให้กลับไปประกอบอาชีพได้ หรือแนะนำ

อาชีพ และเตรียมทักษะพืน้ฐานท่ีจำเป็นต่อการประกอบอาชีพ 

   ๑.๗ พิจารณาและประดิษฐ์กายอุปกรณพ์ยุงข้อและประดิษฐ์ดัดแปลงอุปกรณ์ช่วย 

   ๑.๘ ออกแบบและดัดแปลงสภาพบ้านให้เหมาะสมกับสภาพความพิการของผู้ป่วย 

   ๑.๙ ให้บริการเด็กท้ังผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกท่ีมีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว การรับรู้ การเรียนรู้ มี

ความบกพร่องทางด้านสติปัญญา มีปัญหาทางด้านการรับรู้ความรู้สึก มีปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรม  

โดยวิธีการทางกิจกรรมบำบัด 

 ๑.๑๐ กระตุ้นพัฒนาการในเด็กด้านพฤติกรรมการดูด - การกลืน และการออกเสียงเบ้ืองต้น 

 ๑.๑๑ ให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเกี่ยวกับวิธีการรักษาทางกิจกรรมบำบัด ประโยชน์ท่ีได้จากการรักษา รวมท้ัง

ป้องกันความพิการ และอาการแทรกซ้อนต่าง ๆ ได้ 

 ๑.๑๒ เข้าประชุมกลุ่มผู้รักษาทางเวชศาสตร์ฟืน้ฟูร่วมกับสหวิชาชีพ และเข้าร่วมประชุมในงาน



กิจกรรมบำบัด ง่รระหว่างหน่วยงาน 

 ๑.๑๓ ดูแลผู้ป่วยแทนนักกิจกรรมบำบัดท่ีลาราชการ 

๒. จัดทำและเข้าร่วมโครงการสัมมนา อบรม และบริการชุมชนต่าง ๆ ท่ีจัดข้ึนโดยฝ่ายเวชศาสตร์ฟืน้ฟู 

และหน่วยงานอ่ืน ๆ  

๓. เป็นกรรมการในโครงการต่าง ๆ ของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก 

๔. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมมาย 

หลักเกณฑ์การคัดเลือก 
 สอบปฏิบัติ (ความรู้ความสามารถด้านกิจกรรมบำบัดคลินิก) และสอบสัมภาษณ ์

อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ 

 

๑. อัตราเงินเดือน ๒o,o๙o บาท ยังไม่รวมค่าใบประกอบวิชาชพี 

๒. มีสิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลศิริราช  

๓. ตรวจสุขภาพประจำปี  

๔. กองทุนสำรองเลี้ยงชพี 

๕. ทุนการศึกษาบุตร 

๖. สวัสดิการเกี่ยวกับอุทกภัย 

๗ .ลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (ตนเองและบุคคลในครอบครัว) 

๘. วงเงินค่ารักษาพยาบาลรายปี (ตนเองและบุคคลในครอบครัว) 

๙ .สิทธิบัตรทอง / ประกันสังคม รพ.ศิริราช สำหรับบุคคลในครอบครัว (เมื่อปฏิบัติงานครบ ๓ ปี) 
 


