
 
 
 

ประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
………………………………………………………………….………………………………………………………………………..… 

 ด้วยคณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี  มีความประสงค์จะรบัสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลยั 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  จ านวน  ๑  อัตรา  ดังรายละเอยีดต่อไปนี้  
 ๑.   ต าแหน่งท่ีจะบรรจุ 
 ต าแหน่งท่ีจะบรรจุ ปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี ้

๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
                        ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงาน - 
มหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
 ผู้สนใจสามารถขอรับ และยื่นใบสมัครได้ที่  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.             

(ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ) หรือสมัครผา่นทางไปรษณีย์  โดยสามารถ Download ใบสมัครได้ที ่
http://www2.ra.mahidol.ac.th/ramahr/Page1.php และสง่ใบสมัครมาที่  ฝา่ยทรัพยากรบุคคล  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี     
เลขท่ี  ๒๗๐  อาคาร  ๓  ช้ัน  ๖  ถนนพระราม  ๖  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  ๑๐๔๐๐  โดยเปิดรับสมัครต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
   ๔.  เอกสารและหลักฐานประกอบใบสมัคร  
            ๔.๑  รูปถ่ายหน้าตรงไมส่วมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า  ขนาด  ๑  นิ้ว  จ านวน  ๑  รูป 

      ๔.๒  ส าเนาใบปรญิญาบตัร หรือหนังสือรับรองซึ่งได้รบัอนุมัตจิากผู้มีอ านาจว่าเป็นผูส้ าเร็จการศกึษาครบถ้วน 
             ตามหลักสตูรแล้ว  จ านวน  ๑  ฉบับ 

          ๔.๓  ส าเนาใบแสดงผลการศกึษา (Transcript) ฉบับสมบรูณ ์ จ านวน  ๑  ฉบับ 
        ๔.๔  ส าเนาทะเบยีนบ้าน และส าเนาบัตรประชาชน  จ านวน  ๑  ฉบับ 
        ๔.๕  หลักฐานอื่นๆ  เช่น  ใบทหารกองเกิน  ใบเปลี่ยนช่ือ-สกลุ  ใบทะเบียนสมรส  จ านวน  ๑  ฉบับ 
        ๔.๖  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
        ๔.๗  หนังสือรับรองการท างาน (ถ้ามี) 

๕.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  
       ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  ประมาณวันท่ี  ๑๕  หรือ  ๓๐  ของทุกเดือน  จนกว่าต าแหน่ง 
จะได้รับการบรรจุ  ณ  บอร์ดประชาสัมพันธ์  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  อาคาร  ๓  ช้ัน  ๖ หรือ ทาง  www.ra.mahidol.ac.th  
     
 
                                                                    ประกาศ  ณ  วันท่ี      ๒๕     มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๖   

               
                

                                                                                 (อาจารย์โยเซฟ     ซื่อเพียรธรรม) 
                                                                        รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบคุคล ปฏิบตัิหน้าที่แทน 
                                                                         คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี
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-  ๒  - 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล 

ลงวันที่     ๒๕      มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 

ต าแหน่ง  นักเทคนิคการแพทย์  จ านวน  ๑  อัตรา 
 

สังกัด              ภาควิชาพยาธิวิทยา  สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก  หน่วยห้องปฏิบัติการคลินิก   
  

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
๑. เพศ ชาย/หญิง อายไุม่เกิน ๓๕ ป ี(เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 
๒. คุณวุฒิปรญิญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนญุาตเป็นผู้ประกอบโรคศลิปะ สาขาเทคนิคการแพทย์ 
๓. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ในการ ฟัง พูด อ่าน เขียนได้ดี 
๔. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเรจ็รูป Microsoft Word/Excel/Internet/Intranet และอุปกรณ์ส านักงานตา่งๆได ้
๕. สามารถใช้เครื่อมือ และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ต่างๆในห้องปฏิบตักิารไดด้ ี
๖. มีมนุษยสมัพันธ์ และสามารถประสานงานกับบุคคล และหน่วยงานต่างๆได้ดี  
 

ลักษณะงานทีม่อบหมายให้ปฏิบติั     
๑. รับผิดชอบงานด้านการบริการ 

- ปฏิบัติงานด้านการตรวจวิเคราะหส์ารเคมีในเลือด และสารน้ าต่างๆของร่างกาย รวมทั้งการดูแลผลการตรวจวเิคราะห์
ที่ได้ ให้มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ โดยให้ผลการวิเคราะห์อยู่ในมาตรฐานท่ียอมรับ พร้อมทั้งรายงานผล และให้บริการ
ติดตามผลเก่าที่อาจมีปญัหาเกิดขึน้ในการรายงานผลของผู้ป่วย 

- ดูแลรักษาเครื่องวิเคราะห์ให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งแก้ไขปัญหาเครื่องมือในกรณีขัดข้องเบื้องต้นได ้
- ท าหน้าที่ฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน ให้ใช้เครื่องได้อย่างมีคณุภาพ รวมถึงการเป็นหัวหน้าเวรรับผิดชอบ

การตรวจวเิคราะห์นอกเวลาราชการ 
๒. รับผิดชอบงานด้านการบรหิาร 

- ท าหน้าที่ควบคุม ดูแล แกไ้ขปัญหา และเป็นท่ีปรึกษาแก่เจ้าหน้าท่ีของหน่วยฯในขณะปฏิบตัิงาน  
- ท าหน้าที่ดูแล และประสานงานกบัผู้ที่มาท างานวิจัยท่ีหน่วยงาน 

๓. ปฏิบัติงานด้านงานวิจัยต่างๆ เช่น การช่วยงานวิจัยของหน่วยงาน 
๔. ปฏิบัติงานด้านการสอน 

- ท าหน้าที่สอนภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติแก่นักศึกษาในหลักสตูรตา่งๆ ผู้อมรม และผู้ดูงานจากภายใน  
และภายนอกประเทศ รวมทั้งนักเทคนิคการแพทย์ และนักวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ท่ีเข้าท างานใหม่ 
ในหน่วยงาน พร้อมท้ังดูแลการฝึกอบรมการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เข้ามาใหม ่

๕. ปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา  
 

หลักเกณฑก์ารสอบคัดเลือก     
๑. สอบสัมภาษณ์  
๒. สอบภาคปฏิบัติ  ๓  วัน 

             
อัตราค่าตอบแทน   :  - ปริญญาตรี เงินเดือนข้ันต่ า  ๑๕,๑๙๐  บาท  
       หากมีประสบการณ์ในงานท่ีเกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือน ตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ 

 - เงินเพิ่มพิเศษ  ๑,๐๐๐  บาท 
                            - เงิน พ.ต.ส.  ๑,๐๐๐  บาท 
 

มุ่งเรียนรู้ คู่คุณธรรม น ำสู่คุณภำพ 


