
 

 
 
 
 

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) 

----------------------------------------------------------  
ด้วย ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับ

สมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) ต าแหน่งแพทย์ (ออร์โธปิดิกส์) จ านวน ๑ อัตรา 
ปฏิบัติงาน ณ ฝ่ายการแพทย์ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
    ๑. ต าแหน่งที่จะด าเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือก ต าแหน่งที่บรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

          ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล

ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียด

เกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้ 

  ๓. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร  

             ๓.๑ ส าเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและส าเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
             ๓.๒ ส าเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจ าตัวประชาชน  
             ๓.๓ ส าเนาคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ จ านวน ๑ ฉบับ (ตามเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษท่ี
มหาวิทยาลัยมหิดลก าหนด และผลคะแนนไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ในหนังสือรับรองจนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) 
             ๓.๔ หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส  
             ๓.๕ ใบรับรองการท างาน (ถ้ามี) 
             ๓.๖ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่
เกิน ๒๐๐ kb. 
          ๔. การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment 
Online ที่ 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           กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  
 
        (ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา) 
             คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

 
 
 

http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/


 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

ลงวันท่ี        กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ต าแหน่ง    แพทย์ จ านวน ๑ อัตรา 
หน่วยงาน   ฝ่ายการแพทย์ 
ประสบการณ์   - 
คุณสมบัติของผู้สมัคร       

๑. ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาออร์โธปิดิกส์ และได้รับ 
ประกาศนียบัตรแพทย์ผู้เช่ียวชาญเฉพาะทางด้านคลินิก อนุสาขาออร์โธปิดิกส์บูรณสภาพ หรือ 

    ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาออร์โธปิดิกส์ และก าลังจะเสร็จสิ้น
การฝึกอบรมประกาศนียบัตรแพทย์ผู้เช่ียวชาญเฉพาะทางด้านคลินิก อนุสาขาออร์โธปดิิกส์บูรณสภาพ หรือ 

๒. ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สาขาเวชกรรมจากแพทยสภาแล้ว  
๓. เป็นผูไ้ม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๖  
แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 
๔. อายุไม่เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์ 
๕. ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษท่ีมหาวิทยาลัยมหิดลก าหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ 

       อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี ้
     LELTS (Academic Module) คะแนนไม่ต่ ากว่า ๓ 
     TOFEL IBT   คะแนนไม่ต่ ากว่า ๒๙ 
     TOFEL ITP   คะแนนไม่ต่ ากว่า ๓๙๐ 
     TOFEL CBT   คะแนนไม่ต่ ากว่า ๙๐ 
     TOEIC    คะแนนไม่ต่ ากว่า ๔๐๐ 
     MU GRAD Test   คะแนนไม่ต่ ากว่า ๓ 
     MU – ELT   คะแนนไม่ต่ ากว่า ๕๖ 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

๑.ให้การชันสูตร วินิจฉัย รักษา และดูแลผู้ป่วยท่ีมีปัญหาโรคกระดูกและข้อ ในแผนกผู้ป่วยนอก                                                                                                                                                                                                 

๒.ให้การชันสูตร วินิจฉัย รักษา และดูแลผู้ป่วยท่ีมีปัญหาโรคกระดูกและข้อ ในแผนกผู้ป่วยใน ที่รับ 

ปรึกษา 

๓.ให้การชันสูตร วินิจฉัย รักษา และดูแลผู้ป่วยท่ีมีปัญหาโรคกระดูกและข้อ ตามวันท่ีรับผิดชอบตาม 

ตาราง 

๔.ให้การชันสูตร วินิจฉัย รักษา และดูแลผู้ป่วยท่ีมีปัญหาโรคกระดูกและข้อ ในแผนกฉุกเฉิน 

๕. ให้บริการด้านการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยท่ีมีปัญหาโรคกระดูกและข้อ 

๖. ด าเนินการ และควบคุมการประชุม Orthopedic conference 

๗.ร่วมด าเนินการ และควบคุมการประชุมของฝ่ายแพทย์ ได้แก่ Admission report, Interesting case,  

Morbidity and mortality conference, Grand round และ Journal club เป็นต้น 

๘.วางแผนในการควบคุม และพัฒนาคุณภาพของหน่วยศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์  

 

 

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ(ต่อ).... 
 



 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ (ต่อ) 
๙. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย งานด้านศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 

๑๐. ให้ความรู้ด้านศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ แก่แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป, บุคคลากรการแพทย์ และ 

ประชาชนท่ัวไป 

๑๑. งานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
หลักเกณฑ์การคัดเลือก 
    สอบสัมภาษณ์     
 อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ 
    อัตราเงินเดือน  ๒๘,๙๕๐ บาท ทั้งนี้ ยังไม่รวมค่าใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม และค่าประสบการณ์ในการท างาน 


