
~1tJ ?11'V1i'1l1~-:i~i'LlSJuti n1Ai'1l1~-:i~ivim Aru~bb'WVltJl"11?11'1{Pi~·n'1lvm1u1~ iJm1l.ltJ1~?1-:iriSJ~ 

fo?tiJAw1~ b~ e:inuAA~ b ~ e:iu11SJ b U'U'WU m1'Ul.IV11ivi ti1~ ti Aru~ bb -wvitil"11?f 1'1 {P\~11'/l-w mu1~ ~-:i11 ti~~ bB ti~ 
' ' 

vi' 1 bb V11.J-:i~SJ ~u 11SJtJ 11nne:iti1 m1 ti~~ bB ti~ bb 'UuVf 1titJ1~ ml"ld 
' ;,.,J '\J 

2. Aru6'1:wu~~11 tl bb6l::Aru6'1:wu~ buY11::v\'1u V1i..i-:i • • 

., 
m1 ti~~ bB ti~ bb 'UuVf 1titJ1~m1"1-U 
'\J 

4 .2 ~1 b'U1Vl~bUti'UU1'Ubb~::lTmtJ1~"il1\011tJ1~'1l1'1l'U \Ol'Til'i -:i -w{e:il.l~1b'U1 1 ulTu 

4.3 be:Jfl?111Aru1~m1Pin~1 \011"il~-:i -w{e:il.l~1b'U1 1 ulTu • • 
4.4 Vl~fl3J1'U~'U 1 b'li'LI 1uviV111ne:i-:i bn'LI, 1rntJ~ti'Uzje:i-?f~~, trmtJ1~'1l1'1l'U, vi~buti'Uu1'U bb~~ 

Vl~bUtJ'U?fm?f 0'1"il~-:i (um-m1m-ri?1m?f) -w{e:il.l~1b'U1 1 ulTu 
'\J 

' ' 
cl ., di 1 I.I ~ I I.I tj 1"" V 1 ., ., 

eJ'U'I Vl1fl'Vl~fl]1'UVl1'€lbe:Jfl?f11 'U'VeJ 4 bl.lflA'Ufn'Ul'l1lJVl)~~ 1'V1'11'l'USJ~ m'\.Jal.JAA 

'-=- c-- ~ -
( C , , ~., .. 
)eJ'11"11?fl'lJ1'5J1)tJ bb 'WVltJVl~'leJ~'/l~ 

~1Vlif1fl1Al'1l1~'1~lVltJ1 

~1b'U1 : b1t1'Ubb'1-:l'VlflV1'l..i1t1-:i1'U I .fl1A1"ll1°1 • 
fiT'i CIJ : ~1~ I ~lJ~ I m 1'JYl1'U ... .. ~ 
~1V\jf1f1'1 .n .f~~1YJV1 LYl~. 97079 



ค ำรณ : บันทกึ…………….. 

ฝำ่ยบุคคล ภ.รังสีวิทยำ โทร.97079 

รายละเอียดการประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
ตามประกาศภาควิชารังสีวิทยา ลงวันที่  11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 

 

 
ชื่อต าแหน่ง  แพทย์ (Job แพทย์ประจ าโรงพยาบาล)  จ านวน  4  อัตรา 

1. อนุสาขาภาพวินิจฉัยช้ันสูง (Body imaging) จ านวน 2 อัตรา 
2. อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท (Neuroimaging) จ านวน 2 อัตรา 
ปฏิบัติงานท่ีภาควิชารังสีวิทยา สังกัด ส านักงานผู้อ านวยการโรงพยาบาลศิรริาช 

 
อัตราเงินเดือน 28,120 บาท + เงินเพิ่มการครองชีพ 31,880 บาท + ค่าตอบแทนสาธารณสุข 10,000 บาท   

รวมสุทธิ  70,000  บาท 
      
ก าหนดการรับสมัคร วันที ่ 11 – 26  พฤศจิกายน 2564    ในวันเวลาราชการ 
วิธีการรับสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ ส านักงานภาควิชารังสีวิทยา ตึก 72 ปี ช้ันใต้ดิน  
 ภายในก าหนดวันรับสมคัร 
ลักษณะของต าแหน่ง  

1. ปฏิบัติหน้าท่ีรังสีแพทย์ในการให้บริการตรวจและอ่านผลของ General X-Ray, Ultrasound, CT (แยกตาม
หน่วย) และ MRI (แยกตามหน่วย) คิดเป็น 80% 

2. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ของภาควิชาฯ และของโรงพยาบาล คิดเป็น 20% 

คุณสมบัติส าหรับต าแหน่ง 
1. ได้รับคุณวุฒิวุฒิบัตรอนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท หรือ วุฒิบัตรอนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง  

หรือ หลักฐานแสดงว่าก าลังศึกษาอยู่ในอนุสาขาฯ ดังกล่าว เป็นปีท่ี 2 
2. มีผลทดสอบภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยมหดิล (ผลทดสอบฯ มีอายุไมเ่กิน 2 ปี) 
3. เพศชายหรือหญิง  อายุไม่เกิน 40 ปี  นับถึงวันสมัคร 

วิธีท่ีใช้ในการคัดเลือก 
 สอบสัมภาษณ ์

วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธสิอบ วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564  เวลา 10.00 น. ณ บอร์ดบริเวณหน้าห้องส านักงาน
ภาควิชารังสีวิทยา ตึก 72 ปี ช้ันใต้ดิน 

ก าหนดวัน เวลา และสถานทีส่อบ 
วิธีการคัดเลือก วัน เวลาสอบ สถานที่สอบ วันประกาศผล 
สอบสัมภาษณ ์ อังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 

เวลา 13.30 น. 
ห้องประชุมสาขาวิชารังสีวินิจฉัย 
ตึก 72 ปี ช้ัน 10 

 1 ธันวาคม พ.ศ.2564 

 
วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก     วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ บอร์ดบริเวณหน้าห้อง

ส านักงานภาควิชารังสีวิทยา ตึก 72 ปี ช้ันใต้ดิน 



 

รูปถาย 

ติดกาว 

เทานั้น 

 

 

                                                                                       

 

ใบสมัครคัดเลือกเพ่ือปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล 

 

ประเภทบุคลากร 

  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อสวนงาน)    ลูกจางชั่วคราว 

ตําแหนง……………………………………………………. หนวยงาน.......................................................................... 

สวนงาน........................................................................................................................................................ 

1. ขอมูลสวนบุคคล 

 1.1 ชื่ อ  (นาย /นางสาว /นาง )…………………………………….……………………... นามสกุล…………………..……………….…………………………………………. 

NAME (MR./MISS/MRS.)………………………………………………………………………………….…….………………………………………………………………… 

 1.2 วัน  เดือน  ปเกิด……………………………………………………………………… ปจจุบันอาย ุ……………..……... ป…………….………เดือน 

 1.3  เชื้อชาติ……………………… สัญชาติ…………………… ศาสนา………………..……………. สถานท่ีเกิด(จังหวัด)......................................................... 

 1.4 บัตรประชาชนเลขท่ี  ออกให ณ ......................................... วันหมดอายุ............................... 

 1.5 สถานภาพทางทหาร    (   ) ไดรับการยกเวนเน่ืองจาก .............................................................................................................................   

   (   ) ปลดเปนทหารกองหนุน พ.ศ. ...........................  (    ) จะเกณฑ พ.ศ. ................................... 

 1.6 ชื่อ-สกุล บิดา……………………………………………..……………….…..…… ชื่อ-สกุล มารดา……………………...………………………..………………………… 

 1.7 สถานภาพการสมรส………………………………….. ชื่อ-สกุล คูสมรส……………………………………………………….………………….………………………... 

 1.8 ท่ีอยูปจจุบัน……………………………………………………………………..………………………………….………………………………………….……….………..…….  

  โทรศัพท………………………...………. โทรศัพทมือถือ…………………………..………. Email Address………….………….………..…………………………… 
 

2. ประวัติการศึกษา  (ตั้งแตระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไปหรือเทียบเทา) 

2.1 คุณวุฒิ…………………………………………………..… สาขา…….…………………………………………………………………………… เกรดเฉล่ีย…….....……..... 

สถานศึกษา ……………………………………….………..…..…….…….……………..……….………………………………………. ป พ.ศ. …………………………….  

 คุณวุฒิ…………………………………………………..… สาขา…….…………………………………………………………………………… เกรดเฉล่ีย…….....……..... 

  สถานศึกษา ……………………………………….………..…..…….…….……………..……….………………………………………. ป พ.ศ. …………………………….  

คุณวุฒิที่ใชในการสมัครงาน 

  คุณวุฒิ…………………………………………………..… สาขา…….…………………………………………………………………………… เกรดเฉล่ีย…….....……..... 

  สถานศึกษา ……………………………………….………..…..…….…….……………..……….………………………………………. ป พ.ศ. …………………………….  
 

3.  ประวัติการทํางาน 

 3.1 กรณีทํางานท่ีอื่น 
 

สถานท่ีทํางาน/โทรศัพท ตําแหนง เงินเดือน ระยะเวลาต้ังแต – วันท่ี สาเหตุท่ีออก 

     

     
 

 

 
 

เลขประจําตัวสอบ…………… 
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 3.2 กรณีเคยปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล 
 

สวนงาน / หนวยงาน ประเภทบุคลากร ตําแหนง เงินเดือน 
ระยะเวลา   

 ต้ังแต – วันท่ี 
สาเหตุท่ีออก เงินชดเชย 

  ขาราชการ 
 พนักงานมหาวิทยาลัย 

 พนักงานมหาวิทยาลัย    

 (ชื่อสวนงาน) 

 ลูกจางชั่วคราว 

    
 

 ไดรับแลว 

  

 
 ยังไมไดรับ 

 
 

4.  สถานภาพการทํางานในปจจุบัน 

 (   ) ตําแหนง………………………….…………………………………..……..… เงินเดือน………………………..…...บาท ระยะเวลา ……..……..ป ……………เดือน 

          สถานท่ีทํางาน…………………………..……………………………………….……………………………………..……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 หรืออ่ืนๆ (ถามี) 

   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 

7. ทราบประกาศรับสมัครจาก   

 (   ) ประกาศรับสมัครภายในมหาวิทยาลัย (   ) ประกาศรับสมัครภายนอกมหาวิทยาลัย 

 (   ) บุคคลภายในมหาวิทยาลัย (   ) บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย  

 (   ) เว็ปไซดมหาวิทยาลัย (   ) หนังสือพิมพ (   ) อื่นๆ (โปรด

ระบุ)........................................................... 

 

  ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนเปนความจริงทุกประการ 

 

 

     (ลงชื่อ)…………………………………….………………………………. 

                              (………………….…………………………………………) 

                                      ผูสมัคร 

                        วันท่ี……….….เดือน……….………………….พ.ศ……….….… 

 
  

 
MUHR02/P2 





(อาจารย)์

(แพทย)์

(สาย วชิาชีพ)
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การบรรจุและแต่งต ัง้อาจารยใ์หม่ 

พนักงานมหาวทิยาลยัคณะแพทยศาสตรศิ์รริาชพยาบาล (พศ.) 

การเปรียบเทียบระหว่าง  ต าแหน่ง 1. แพทย,์   2. แพทย(์ผูช่้วยอาจารยค์ลนิิก),   3. แพทย(์แพทยป์ระจ าโรงพยาบาล) 

ต าแหน่ง แพทย ์ ประเภทสนับสนุน  กลุ่มวชิาชีพเฉพาะ 

1. ต าแหน่ง แพทย ์ 2. ต าแหน่ง แพทย ์(ผูช่้วยอาจารยค์ลนิิก) 3. ต าแหน่ง แพทย ์(แพทยป์ระจ าโรงพยาบาล) 

 มีกรอบอตัราว่าง (ทดแทนผูพ้น้สภาพ/จา้งเพิม่ใหม)่  มีกรอบอตัราว่าง (ทดแทนผูพ้น้สภาพ/จา้งเพิม่ใหม)่  มีกรอบอตัราว่าง (ทดแทนผูพ้น้สภาพ/จา้งเพิม่ใหม)่ 

ประเภทการจา้ง  :  พนกังานมหาวทิยาลยั (พศ.) 

กลุม่ สนบัสนุน วชิาชพีเฉพาะ (Medical Physician)   

ประเภทการจา้ง   :  พนกังานมหาวทิยาลยั (พศ.)  

กลุม่ สนบัสนุน วชิาชพีเฉพาะ (Clinical Educator)  

(ตอ้งมกีรอบอตัราอาจารยร์องรบัการบรรจุ) 

ประเภทการจา้ง :  พนกังานมหาวทิยาลยั (พศ.) 

กลุม่ สนบัสนุน วชิาชพีเฉพาะ (Hospital physician) 

สงักดั ภาควชิารงัสวีทิยา สงักดั ภาควชิารงัสวีทิยา สงักดั ผูอ้  านวยการโรงพยาบาล 

ความกา้วหนา้ :- 

 ผูช้  านาญการพเิศษ (11,200 บาท/เดอืน) 

 ผูเ้ชี่ยวชาญ (19,800 บาท/เดอืน)  

 ผูเ้ชี่ยวชาญพเิศษ (26,000 บาท/เดอืน) 

ความควาหนา้ :- 

 เปลีย่นเป็นต าแหน่ง อาจารย ์(Academic staff) ได ้ 

 ขอต าแหน่งทางวชิาการ เช่น ผูช่้วยศาสตราจารย,์ รองศาสตราจารย ์

และศาสตราจารย ์

ความกา้วหนา้ :- 

 ผูช้  านาญการพเิศษ (11,200 บาท/เดอืน) 

 ผูเ้ชี่ยวชาญ (19,800 บาท/เดอืน)  

 ผูเ้ชี่ยวชาญพเิศษ (26,000 บาท/เดอืน) 

ขอทนุคณะฯ :-  

 เพือ่ศึกษา ฝึกอบรม น าเสนอผลงานวจิยั วทิยากร 

ประชมุวชิาการ ณ ในและต่างประเทศ 

ขอทนุคณะฯ :-   

 เพือ่ศึกษา ฝึกอบรม น าเสนอผลงานวจิยั วทิยากร ประชมุวชิาการ 

ณ ในและต่างประเทศ 

ขอทนุคณะฯ  :-  ระยะส ัน้ไดไ้ม่เกนิ 1 ปี 

 เพือ่ศึกษา ฝึกอบรม น าเสนอผลงานวจิยั วทิยากร ประชมุ

วชิาการ ณ ในและต่างประเทศ 

การประเมินผลการปฏบิตังิาน 

 มที าขอ้ตกลง (PA) และการประเมนิผลการปฏบิตังิานกบั

คณะฯ เหมอืนบคุลากรปกติ 

การประเมินผลการปฏบิตังิาน 

 มที าขอ้ตกลง (PA) และการประเมนิผลการปฏบิตังิานกบัคณะฯ 

เหมอืนบคุลากรปกติ 

การประเมินผลการปฏบิตังิาน 

 มที าขอ้ตกลง (PA) และการประเมนิผลการปฏบิตังิานกบัคณะฯ 

เหมอืนบคุลากรปกติ 

สวสัดิการรกัษาพยาบาล 

 ประกนัสงัคม + พนกังานมหาวทิยาลยั (20,000 บาท/ปี) 

สวสัดิการรกัษาพยาบาล 

 ประกนัสงัคม + พนกังานมหาวทิยาลยั (20,000 บาท/ปี) 

สวสัดิการรกัษาพยาบาล 

 ประกนัสงัคม + พนกังานมหาวทิยาลยั (20,000 บาท/ปี) 
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ต าแหน่ง แพทย ์ ประเภทสนับสนุน  กลุ่มวชิาชีพเฉพาะ 

1. แพทย ์ 2. แพทย ์(ผูช่้วยอาจารยค์ลนิิก) 3. แพทย ์(แพทยป์ระจ าโรงพยาบาล) 

กระบวนการสรรหา คดัเลอืก บรรจุ 

 สรรหา คดัเลอืก บรรจ ุโดยภาควชิา/หน่วยงาน 

 ผ่านเกณฑก์ารทดสอบภาษาองักฤษ 

กระบวนการสรรหา คดัเลอืก บรรจุ 

 สรรหาและคดัเลอืกจากภาควชิา/หน่วยงาน  โดยเชญิผูแ้ทนจาก 

a. องคก์รแพทย ์1 ท่าน และ 

b. สภาอาจารยศิ์รริาช 1 ท่าน  

โดยคะแนนเสยีงตอ้งไมน่อ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของผูม้สีทิธิลงมต ิ(อาจารย์

ประจ าเท่านัน้) โดยอาจารยป์ระจ า-โหวตลงมติในที่ประชมุภาควชิาฯ 

 ผ่านเกณฑก์ารทดสอบภาษาองักฤษ 

 น าเสนอบรรจุต่อที่ประชมุคณะฯ 

กระบวนการสรรหา คดัเลอืก บรรจุ 

 สรรหา คดัเลอืก บรรจ ุโดยภาควชิา/หน่วยงาน 

 ผ่านเกณฑก์ารทดสอบภาษาองักฤษ 

 บนัทกึน าเสนอบรรจถุงึผูอ้  านวยการโรงพยาบาล 

 แนะน าตวัต่อคณะกรรมการผูอ้  านวยการโรงพยาบาล 

 การบรรจุใหม ่(HR.ดวงพรรณ) 

 การเปลีย่นประเภทการจา้ง (HR.จ ัน่-เนาวรตัน)์ 

ภาระงาน 

 ภาระงานบริการทางการแพทย ์

 การเรยีนการสอนหลงัปริญญา           

ภาระงาน 

 ภาระงานบริการทางการแพทย ์

 การเรยีนการสอนหลงัปริญญา           

ภาระงาน 

 งานบรกิารทางการแพทย ์(80%) (ไมท่  าภาระงานของอาจารย)์ 

(20% ของโรงพยาบาล หรอืภาควชิาฯ) 

 ภาระงานวจิยั (10–20%)  

 ภาระงานอื่นๆ (0-30%)      ตามทีภ่าควชิามอบหมาย 

 ภาระงานวจิยั (10–20%)  

 ภาระงานอื่นๆ (0-30%)      ตามทีภ่าควชิามอบหมาย 

 20% (ตามขอ้ตกลงฯ) 

 

เงนิเดือน  24,140  บาท  (ปรบัใหม่ 1 พค 62) เงนิเดือน  32,450  บาท  (ปรบัใหม่ 1 พค 62) 

(ไดร้บัเท่ากบัต าแหน่งอาจารยป์ระเภทวชิาการ) 

เงนิเดือน  28,120  บาท  (ปรบัใหม่ 1 พค 62) 

 

เงนิค่าตอบแทนสาธารณสุข (เงนิ พ.ต.ส.)  

 พบ. = 5,000 บาท    /   วุฒบิตัรฯ  =  10,000 บาท 

เงนิค่าตอบแทนสาธารณสุข (เงนิ พ.ต.ส.) = 10,000 บาท เงนิค่าตอบแทนสาธารณสุข (เงนิ พ.ต.ส.) = 10,000 บาท 

 

การเลือ่นข ัน้ ณ 1 ต.ค.  =  วงเงนิรอ้ยละ 3.95 ต่อปี การเลือ่นข ัน้ ณ 1 ต.ค. = วงเงนิรอ้ยละ 3.95 ต่อปี การเลื่อนขัน้เงนิเดือน  :  ไม่มี 

เงนิกองทนุเฉลมิพระเกยีรตฯิ – ไม่มี เงนิกองทนุเฉลมิพระเกยีรตฯิ = 20,000 บาท กองทนุเฉลมิพระเกยีรต ิ :  ไม่มี 

เงนิค่าตอบแทนอื่นๆ (ตามตกลง) เวรคลนิิกพเิศษฯ / เวรนอกเวลาอื่นๆ (ไมน่บัร่วม) เหมา่จ่าย  31,880 บาท 

29,140 บาท 62,450 บาท 70,000 บาท 

 

(50-80%) (50-80%) 




