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รายละเอียดการประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ตามประกาศภาควิชารังสีวิทยา ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ชื่อตาแหน่ง

แพทย์ (Job แพทย์ประจาโรงพยาบาล)
จานวน 4 อัตรา
1. อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง (Body imaging) จานวน 2 อัตรา
2. อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท (Neuroimaging) จานวน 2 อัตรา
ปฏิบัติงานที่ภาควิชารังสีวิทยา สังกัด สานักงานผู้อานวยการโรงพยาบาลศิรริ าช

อัตราเงินเดือน

28,120 บาท + เงินเพิ่มการครองชีพ 31,880 บาท + ค่าตอบแทนสาธารณสุข 10,000 บาท
รวมสุทธิ 70,000 บาท

กาหนดการรับสมัคร
วิธีการรับสมัคร

วันที่ 11 – 26 พฤศจิกายน 2564 ในวันเวลาราชการ
ขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ สานักงานภาควิชารังสีวิทยา ตึก 72 ปี ชั้นใต้ดิน
ภายในกาหนดวันรับสมัคร

ลักษณะของตาแหน่ง
1. ปฏิบัติหน้าที่รังสีแพทย์ในการให้บริการตรวจและอ่านผลของ General X-Ray, Ultrasound, CT (แยกตาม
หน่วย) และ MRI (แยกตามหน่วย) คิดเป็น 80%
2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ของภาควิชาฯ และของโรงพยาบาล คิดเป็น 20%
คุณสมบัติสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับคุณวุฒิวุฒิบัตรอนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท หรือ วุฒิบัตรอนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง
หรือ หลักฐานแสดงว่ากาลังศึกษาอยู่ในอนุสาขาฯ ดังกล่าว เป็นปีที่ 2
2. มีผลทดสอบภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล (ผลทดสอบฯ มีอายุไม่เกิน 2 ปี)
3. เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันสมัคร
วิธีที่ใช้ในการคัดเลือก
 สอบสัมภาษณ์
วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ บอร์ดบริเวณหน้าห้องสานักงาน
ภาควิชารังสีวิทยา ตึก 72 ปี ชั้นใต้ดิน

กาหนดวัน เวลา และสถานทีส่ อบ
วิธีการคัดเลือก
วัน เวลาสอบ
สอบสัมภาษณ์
อังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564
เวลา 13.30 น.
วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

สถานที่สอบ
ห้องประชุมสาขาวิชารังสีวินิจฉัย
ตึก 72 ปี ชั้น 10

วันประกาศผล
1 ธันวาคม พ.ศ.2564

วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ บอร์ดบริเวณหน้าห้อง
สานักงานภาควิชารังสีวิทยา ตึก 72 ปี ชั้นใต้ดิน

คำรณ : บันทึก……………..
ฝ่ำยบุคคล ภ.รังสีวิทยำ โทร.97079

เลขประจําตัวสอบ……………

ใบสมัครคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล
ประเภทบุคลากร
 พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อสวนงาน)

รูปถาย
ติดกาว
เทานั้น

 ลูกจางชั่วคราว

ตําแหนง……………………………………………………. หนวยงาน..........................................................................
สวนงาน........................................................................................................................................................
1. ขอมูลสวนบุคคล
1.1 ชื่ อ (นาย/นางสาว/นาง)…………………………………….……………………... นามสกุ ล …………………..……………….………………………………………….
NAME (MR./MISS/MRS.)………………………………………………………………………………….…….…………………………………………………………………
1.2 วัน เดือน ปเกิด……………………………………………………………………… ปจจุบันอายุ ……………..……... ป…………….………เดือน
1.3 เชื้อชาติ……………………… สัญชาติ…………………… ศาสนา………………..……………. สถานที่เกิด(จังหวัด).........................................................
1.4 บัตรประชาชนเลขที่  ออกให ณ ......................................... วันหมดอายุ...............................
1.5 สถานภาพทางทหาร
( ) ไดรับการยกเวนเนื่องจาก .............................................................................................................................
( ) ปลดเปนทหารกองหนุน พ.ศ. ........................... ( ) จะเกณฑ พ.ศ. ...................................
1.6 ชื่อ-สกุล บิดา……………………………………………..……………….…..…… ชื่อ-สกุล มารดา……………………...………………………..…………………………
1.7 สถานภาพการสมรส………………………………….. ชื่อ-สกุล คูสมรส……………………………………………………….………………….………………………...
1.8 ที่อยูปจจุบัน……………………………………………………………………..………………………………….………………………………………….……….………..…….
โทรศัพท………………………...………. โทรศัพทมือถือ…………………………..………. Email Address………….………….………..……………………………

2. ประวัติการศึกษา (ตั้งแตระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไปหรือเทียบเทา)
2.1 คุณวุฒิ…………………………………………………..… สาขา…….…………………………………………………………………………… เกรดเฉลี่ย…….....…….....
สถานศึกษา ……………………………………….………..…..…….…….……………..……….………………………………………. ป พ.ศ. …………………………….
คุณวุฒิ…………………………………………………..… สาขา…….…………………………………………………………………………… เกรดเฉลี่ย…….....…….....
สถานศึกษา ……………………………………….………..…..…….…….……………..……….………………………………………. ป พ.ศ. …………………………….

คุณวุฒิที่ใชในการสมัครงาน
คุณวุฒิ…………………………………………………..… สาขา…….…………………………………………………………………………… เกรดเฉลี่ย…….....…….....
สถานศึกษา ……………………………………….………..…..…….…….……………..……….………………………………………. ป พ.ศ. …………………………….

3. ประวัติการทํางาน
3.1 กรณีทํางานที่อื่น

สถานที่ทํางาน/โทรศัพท

ตําแหนง

เงินเดือน ระยะเวลาตั้งแต – วันที่

สาเหตุที่ออก

MUHR02/P1
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3.2 กรณีเคยปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล
สวนงาน / หนวยงาน

ประเภทบุคลากร

ตําแหนง

เงินเดือน

ระยะเวลา
ตั้งแต – วันที่

สาเหตุที่ออก

 ขาราชการ
 พนักงานมหาวิทยาลัย
 พนักงานมหาวิทยาลัย
(ชื่อสวนงาน)
 ลูกจางชั่วคราว

เงินชดเชย
 ไดรับแลว
 ยังไมไดรับ

4. สถานภาพการทํางานในปจจุบัน
( ) ตําแหนง………………………….…………………………………..……..… เงินเดือน………………………..…...บาท ระยะเวลา ……..……..ป ……………เดือน
สถานที่ทํางาน…………………………..……………………………………….……………………………………..……จังหวัด.....................................................
( ) วางงาน ระยะเวลา...................................... สาเหตุการวางงาน..................................................................................................................

5. ความสามารถพิเศษ
( ) พิมพดีดไทย ...............................คํา/นาที ( )
พิมพดีดอังกฤษ ...............................คํา/นาที
( ) คอมพิวเตอร ระบุโปรแกรม..........................................................................................................................................................................
( ) ภาษาอังกฤษ ระบุ (ดี/พอใช) พูด .......................... อาน ............................ เขียน ..........................
คะแนนการทดสอบภาษาจาก (โปรดระบุ) ................................. ไดคะแนน .........................
( ) ภาษา.............................ระบุ (ดี/พอใช) พูด .......................... อาน ............................ เขียน ..........................
( ) ขับรถยนตไดใบขับขี่ No. …………………………………………
( ) อื่นๆ (โปรดระบุ) ……………………………………………………………………..…………………..…………………………………………………………..………………

6. ผลงานทางวิชาการ หรือผลงานแสดงความรูความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของกับตําแหนงที่สมัคร หรืออื่นๆ (ถามี)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..

7. ทราบประกาศรับสมัครจาก
( ) ประกาศรับสมัครภายในมหาวิทยาลัย
( ) บุคคลภายในมหาวิทยาลัย
( ) เว็ปไซดมหาวิทยาลัย
ระบุ)...........................................................

( ) ประกาศรับสมัครภายนอกมหาวิทยาลัย
( ) บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
( ) หนังสือพิมพ
( ) อื่นๆ (โปรด

ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนเปนความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ)…………………………………….……………………………….
(………………….…………………………………………)
ผูสมัคร
วันที่……….….เดือน……….………………….พ.ศ……….….…

MUHR02/P2

(แพทย)์
(อาจารย)์

(สาย วิชาชีพ)

การบรรจุและแต่งตัง้ อาจารย์ใหม่
พนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิรริ าชพยาบาล (พศ.)
การเปรียบเทียบระหว่าง ตาแหน่ ง 1. แพทย์, 2. แพทย์(ผูช้ ่วยอาจารย์คลินิก), 3. แพทย์(แพทย์ประจาโรงพยาบาล)
ตาแหน่ ง แพทย์ ประเภทสนับสนุ น กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ
1. ตาแหน่ ง แพทย์
2. ตาแหน่ ง แพทย์ (ผูช้ ่วยอาจารย์คลินิก)
มีกรอบอัตราว่าง (ทดแทนผูพ้ น้ สภาพ/จ้างเพิม่ ใหม่)
มีกรอบอัตราว่าง (ทดแทนผูพ้ น้ สภาพ/จ้างเพิม่ ใหม่)
ประเภทการจ้าง : พนักงานมหาวิทยาลัย (พศ.)
ประเภทการจ้าง : พนักงานมหาวิทยาลัย (พศ.)
กลุม่ สนับสนุน วิชาชีพเฉพาะ (Medical Physician)
กลุม่ สนับสนุน วิชาชีพเฉพาะ (Clinical Educator)
(ต้องมีกรอบอัตราอาจารย์รองรับการบรรจุ)
สังกัด ภาควิชารังสีวทิ ยา
สังกัด ภาควิชารังสีวทิ ยา
ความก้าวหน้า :ความควาหน้า :ผูช้ านาญการพิเศษ (11,200 บาท/เดือน)
เปลีย่ นเป็ นตาแหน่ง อาจารย์ (Academic staff) ได้
ผูเ้ ชี่ยวชาญ (19,800 บาท/เดือน)
ขอตาแหน่งทางวิชาการ เช่น ผูช้ ่วยศาสตราจารย์, รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์
ผูเ้ ชี่ยวชาญพิเศษ (26,000 บาท/เดือน)
ขอทุนคณะฯ :ขอทุนคณะฯ :เพือ่ ศึกษา ฝึ กอบรม นาเสนอผลงานวิจยั วิทยากร
เพือ่ ศึกษา ฝึ กอบรม นาเสนอผลงานวิจยั วิทยากร ประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการ ณ ในและต่างประเทศ
ณ ในและต่างประเทศ
การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
มีทาข้อตกลง (PA) และการประเมินผลการปฏิบตั งิ านกับ
มีทาข้อตกลง (PA) และการประเมินผลการปฏิบตั งิ านกับคณะฯ
คณะฯ เหมือนบุคลากรปกติ
เหมือนบุคลากรปกติ
สวัสดิการรักษาพยาบาล
สวัสดิการรักษาพยาบาล
ประกันสังคม + พนักงานมหาวิทยาลัย (20,000 บาท/ปี )
ประกันสังคม + พนักงานมหาวิทยาลัย (20,000 บาท/ปี )
1|P a g e

3. ตาแหน่ ง แพทย์ (แพทย์ประจาโรงพยาบาล)
มีกรอบอัตราว่าง (ทดแทนผูพ้ น้ สภาพ/จ้างเพิม่ ใหม่)
ประเภทการจ้าง : พนักงานมหาวิทยาลัย (พศ.)
กลุม่ สนับสนุน วิชาชีพเฉพาะ (Hospital physician)
สังกัด ผูอ้ านวยการโรงพยาบาล
ความก้าวหน้า :ผูช้ านาญการพิเศษ (11,200 บาท/เดือน)
ผูเ้ ชี่ยวชาญ (19,800 บาท/เดือน)
ผูเ้ ชี่ยวชาญพิเศษ (26,000 บาท/เดือน)
ขอทุนคณะฯ :- ระยะสัน้ ได้ไม่เกิน 1 ปี
เพือ่ ศึกษา ฝึ กอบรม นาเสนอผลงานวิจยั วิทยากร ประชุม
วิชาการ ณ ในและต่างประเทศ
การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
มีทาข้อตกลง (PA) และการประเมินผลการปฏิบตั งิ านกับคณะฯ
เหมือนบุคลากรปกติ
สวัสดิการรักษาพยาบาล
ประกันสังคม + พนักงานมหาวิทยาลัย (20,000 บาท/ปี )
คำรณ : ฝ่ ำยบุคคล ภ.รังสีวิทยำ
โทร. 9+7079 Update 2 กย 64

ตาแหน่ ง แพทย์ ประเภทสนับสนุ น กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ
1. แพทย์
2. แพทย์ (ผูช้ ่วยอาจารย์คลินิก)
กระบวนการสรรหา คัดเลือก บรรจุ
กระบวนการสรรหา คัดเลือก บรรจุ
สรรหา คัดเลือก บรรจุ โดยภาควิชา/หน่วยงาน
สรรหาและคัดเลือกจากภาควิชา/หน่วยงาน โดยเชิญผูแ้ ทนจาก
a. องค์กรแพทย์ 1 ท่าน และ
ผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษ
b. สภาอาจารย์ศิรริ าช 1 ท่าน
โดยคะแนนเสียงต้องไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของผูม้ สี ทิ ธิลงมติ (อาจารย์
ประจาเท่านัน้ ) โดยอาจารย์ประจา-โหวตลงมติในที่ประชุมภาควิชาฯ
ผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษ
นาเสนอบรรจุต่อที่ประชุมคณะฯ
ภาระงาน
ภาระงาน
ภาระงานบริการทางการแพทย์
ภาระงานบริการทางการแพทย์
(50-80%)
(50-80%)
การเรียนการสอนหลังปริญญา
การเรียนการสอนหลังปริญญา
ภาระงานวิจยั (10–20%)
ภาระงานวิจยั (10–20%)
ภาระงานอื่นๆ (0-30%) ตามทีภ่ าควิชามอบหมาย
ภาระงานอื่นๆ (0-30%) ตามทีภ่ าควิชามอบหมาย
เงินเดือน 24,140 บาท (ปรับใหม่ 1 พค 62)
เงินเดือน 32,450 บาท (ปรับใหม่ 1 พค 62)
(ได้รบั เท่ากับตาแหน่งอาจารย์ประเภทวิชาการ)
เงินค่าตอบแทนสาธารณสุข (เงิน พ.ต.ส.)
เงินค่าตอบแทนสาธารณสุข (เงิน พ.ต.ส.) = 10,000 บาท
พบ. = 5,000 บาท / วุฒบิ ตั รฯ = 10,000 บาท
การเลือ่ นขัน้ ณ 1 ต.ค. = วงเงินร้อยละ 3.95 ต่อปี
การเลือ่ นขัน้ ณ 1 ต.ค. = วงเงินร้อยละ 3.95 ต่อปี
เงินกองทุนเฉลิมพระเกียรติฯ – ไม่มี
เงินกองทุนเฉลิมพระเกียรติฯ = 20,000 บาท
เงินค่าตอบแทนอื่นๆ (ตามตกลง)
เวรคลินิกพิเศษฯ / เวรนอกเวลาอื่นๆ (ไม่นบั ร่วม)

29,140 บาท

62,450 บาท

3. แพทย์ (แพทย์ประจาโรงพยาบาล)
กระบวนการสรรหา คัดเลือก บรรจุ
สรรหา คัดเลือก บรรจุ โดยภาควิชา/หน่วยงาน
ผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษ
บันทึกนาเสนอบรรจุถงึ ผูอ้ านวยการโรงพยาบาล
แนะนาตัวต่อคณะกรรมการผูอ้ านวยการโรงพยาบาล
การบรรจุใหม่ (HR.ดวงพรรณ)
การเปลีย่ นประเภทการจ้าง (HR.จัน่ -เนาวรัตน์)
ภาระงาน
งานบริการทางการแพทย์ (80%) (ไม่ทาภาระงานของอาจารย์)
(20% ของโรงพยาบาล หรือภาควิชาฯ)
20% (ตามข้อตกลงฯ)
เงินเดือน 28,120 บาท (ปรับใหม่ 1 พค 62)
เงินค่าตอบแทนสาธารณสุข (เงิน พ.ต.ส.) = 10,000 บาท
การเลือ่ นขัน้ เงินเดือน : ไม่มี
กองทุนเฉลิมพระเกียรติ : ไม่มี
เหม่าจ่าย 31,880 บาท

70,000 บาท
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