
 

 

ประกาศ โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

ที่ 55/2563 

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ช่ือส่วนงาน)  

ตําแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ จํานวน 1 อัตรา 
-------------------------------- 

ด้วยโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะ

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ช่ือส่วนงาน) ตําแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ จํานวน 1 อัตรา 

ปฏิบัติงานโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

1. ตําแหน่งที่จะดําเนินการรับสมัครเพ่ือคัดเลือก ตําแหน่งที่จะบรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้าย

ประกาศน้ี 

2.  คุณสมบั ติของผู้ มีสิทธิส มัคร  ผู้ สมัคร รับการคัด เลือก ต้องมีคุณสมบั ติทั่ ว ไปตามข้อ บังคับ

มหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 และมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดเก่ียวกับการสอบแนบท้ายประกาศน้ี 

3. วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 

ให้ผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก ขอและย่ืนใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครได้ที่โรงเรียนกายอุปกรณ์          

สิรินธร ช้ัน 2 อาคารกายอุปกรณ์  เลขท่ี 14 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 

เวลา 09.00 – 16.00 น. ในวันราชการ หรือ Download ใบสมัคร ตามเอกสารแนบท้ายประกาศน้ี และส่งใบสมัครไป

ที่ E-mail Address : wasan.sir@mahidol.edu หรือส่งทางไปรษณีย์ โดยวงเล็บมุมซอง “สมัครงานตําแหน่งผู้ช่วย

อาจารย์” ไปที่โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร เลขที่ 14 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 

10700 ต้ังแต่บัดน้ี ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2563 

4. เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร (สําเนาเอกสารทุกฉบับเซ็นรับรองสําเนาถูกต้อง) 
          - รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดํา ขนาด 1 น้ิว จํานวน 1 รูป          
          - สําเนาใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ จํานวน 1 ฉบับ  
          - สําเนาใบแสดงผลการศึกษา จํานวน 1 ฉบับ  
          - สําเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ 
 - หลักฐานอ่ืน ๆ เช่นสําเนาใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนช่ือ – สกุล ทะเบียนสมรส อย่างละ 1 ฉบับ (ถ้ามี)    

 
 

.../5. การประกาศรายช่ือ 
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5. การประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิ์สอบ วัน เวลา และสถานท่ีทําการคัดเลือก  

ประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 24 สงิหาคม 2563 ที่เว็บไซต์โรงเรียนกายอุปกรณ์สริินธร 

www.sspo.ac.th 

 

                ประกาศ ณ วันที่   7  สิงหาคม  พ.ศ.2563 

 

 
          (รองศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงนิศารัตน์  โอภาสเกียรติกุล) 

                                                                        ผู้อํานวยการโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศโรงเรียนกายอุปกรณ์สริินธร   ลงวันที่  7  สิงหาคม พ.ศ.2563. 

ตําแหน่ง : ผู้ช่วยอาจารย์ จํานวน 1 อัตรา      
อัตราเงนิเดือน : คุณวุฒิปริญญาโท 27,040 บาท / คณุวุฒิปริญญาเอก 32,450 บาท 
ประเภทการจ้าง : พนักงานมหาวิทยาลัย (ช่ือส่วนงาน) 
ปฏิบัติงานท่ี : โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
กําหนดวันรับสมัครต้ังแต่ : วันที่ 10 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2563 
ลักษณะของตําแหน่งงาน :  
1. จัดทําเอกสารการสอนและสอนนักศึกษาในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย  
2. เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาการเรียนการสอน  
3. งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการพัฒนางานกายอุปกรณ์  
4. งานอ่ืน ๆ ทีไ่ด้รับมอบหมาย  
คุณสมบัติสาํหรับตําแหนง่ที่เปิดรับ : 

1. คุณวุฒิการศึกษา 
1.1 ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง)  
1.2 ได้รับคุณวุฒิปริญญาเอก (สาขาที่เก่ียวข้องกับสาขากายอุปกรณ์) 

2. ไม่จํากัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบ  
สด.8 หรือสด.43 มาด้วย)  

3. อายุไม่เกิน 35 ปีนับถึงวันรับสมัคร 
4. มีผลคะแนนผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษโดยจะต้องได้คะแนนรวมไม่ตํ่ากว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด

อย่างใดอย่างหน่ึง 

- IELTS (Academic Module) คะแนนไม่ตํ่ากว่า 6 คะแนน 
- TOFEL IBT (Internet Based) คะแนนไมตํ่่ากว่า 79 คะแนน   
- TOFEL ITP คะแนนไม่ตํ่ากว่า 550 คะแนน 
- TOFEL CBT คะแนนไม่ตํ่ากว่า 213 คะแนน 
- MU GRAD Test คะแนนไม่ตํ่ากว่า 80 คะแนน  

5. เกรดเฉลี่ยรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.5 (GPA>2.5)      
6. หลักฐานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง (ถา้มี) 

6.1 สอบผ่าน Comprehensive Practical Examination หรือได้รับใบประกาศ ISPO 
(Prosthetist/Orthotist)  

6.2 มีใบประกอบโรคศิลปะ (สาขากายอุปกรณ์)  
หลักเกณฑ์การคัดเลือก : สอบสัมภาษณ์  

******************************************* 
 
 

 



 

 

 
ใบสมัครเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง 

พนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล 
 

     ตําแหน่ง      ผู้ช่วยอาจารย์                . 
1.  ข้อมูลส่วนบุคคล 
1.  ช่ือ (นาย/นางสาว/นาง)................................................................นามสกุล ........................................................... 
     NAME (MR./MISS/MRS).................................................................................................................................... 
2.  วัน  เดือน  ปีเกิด .................................................................................อายุ .......................ปี ........................เดือน 
3.  เช้ือชาติ .............................................สัญชาติ ..................................................ศาสนา.......................................... 
4.  บัตรประชาชนเลขที่                                                          ออกให้ ณ.......................วันหมดอายุ............. 
5.  สถานภาพทางทหาร   (     )   ได้รับการยกเว้นเน่ืองจาก......................................................................................... 
                                (     )   ปลดเป็นทหารกองหนุน พ.ศ. .................    (     )  จะเกณฑ์ พ.ศ. ...................... 
6.  ช่ือบิดา................................................................................. ช่ือมารดา ................................................................... 
7.  สถานภาพการสมรส..................................... ช่ือคู่สมรส.......................................................................................... 
8.  ที่อยู่ปัจจุบัน ............................................................................................................................................................. 
     ....................................................................................................................โทรศัพท์............................................... 
     Email Address....................................................................................................................................................... 
2.  ประวัติการศึกษา (ต้ังแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขึน้ไปหรือเทียบเท่า 
1.  คุณวุฒิ.........................................................................สาขา ..................................................เกรดเฉลี่ย................ 
     สถานศึกษา...................................................................................................................ปี พ.ศ. .............................. 
2.  คุณวุฒิ.........................................................................สาขา ..................................................เกรดเฉลี่ย................ 
     สถานศึกษา...................................................................................................................ปี พ.ศ. .............................. 
     คุณวุฒิที่ใช้ในการสมัครงาน 
     คุณวุฒิ.........................................................................สาขา ..................................................เกรดเฉลี่ย................ 
     สถานศึกษา...................................................................................................................ปี พ.ศ. .............................. 
3.  ประวัติการทํางาน 

สถานท่ีทํางาน/โทรศัพท์ ตําแหน่ง เงินเดือน 
ระยะเวลา 

ต้ังแต่ – ถึงวันท่ี 
สาเหตุท่ีออก 

     

     

     

 

เลขประจําตัวสอบ........................... 

 
 

รูปถ่าย 
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4.  ตําแหน่งหน้าที่ในปัจจุบนั 
     ตําแหน่ง..............................................................................................................เงินเดือน............................. บาท 
     สถานที่ทํางาน.....................................................................................................ระยะเวลา...........ปี.............เดือน 
5.  ความสามารถพิเศษ 

(     )  พิมพ์ดีดไทย......................................คํา/นาที    (     ) พิมพ์ดีดอังกฤษ................................. คํา/นาที   
(     )  คอมพิวเตอร์ ระบุโปรแกรม................................................................................................................. 
(     )  ภาษาอังกฤษ ระบุ (ดี/พอใช้)  พูด............................. อ่าน............................... เขียน........................... 

              คะแนนการทดสอบภาษาจาก (โปรดระบุ)................................................... ได้คะแนน ..................... 
(     )  ภาษา ........................................ ระบุ (ดี/พอใช้) พูด ................. อ่าน ................... เขียน .................... 
(     )  ขับรถยนต์ได้ใบขับขี่ No.  .............................................................................................. 
(     )  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ............................................................................................................................... 

6.  ผลงานทางวิชาการ หรอืผลงานแสดงความรู้ความเชี่ยวชาญที่เก่ียวข้องกับตําแหน่งที่สมัคร หรืออ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
   ............................................................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................................................... 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
         (ลงช่ือ)............................................................................ 
                                                                         (.......................................................................)  ผู้สมคัร                  
                                                                     วันที่.............เดือน...............................พ.ศ.............. 
 
เอกสารประกอบการสมัคร พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
             รูปถ่ายขนาด  1  นิ้ว จํานวน  1  รูป 
             สําเนาใบปริญญาบัตร / หนังสือรับรองคุณวุฒิ จํานวน 1 ฉบับ  
  สําเนาใบแสดงผลการศึกษา จํานวน 1 ฉบับ  
             สําเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจําตัวประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ  
             สําเนาผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ 

 สําเนาใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) 
             หลักฐานอ่ืน (ถ้ามี) ระบุ........................................................................................................................ 
             ............................................................................................................................................................. 
             ............................................................................................................................................................. 
 

 (ลงชื่อ)....................................................................................... 
                                                                   (.....................................................................................)  เจ้าหน้าท่ีผู้รับสมัคร 
                                                              วันท่ี..............เดือน................................. พ.ศ. ...................... 


