
 
 
 

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

 ด้วยคณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี  มีความประสงค์จะรบัสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลยั
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  จ านวน   ๔   อัตรา  ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
 

 ๑.   ต าแหน่งท่ีจะบรรจุ 
 ต าแหน่งท่ีจะบรรจุ  ปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี ้
 

๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
                        ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคล                  
พนักงานมหาวิทยาลัย  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/PageDownload.php และส่งใบสมัครมาที่  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี  เลขท่ี  ๒๗๐  อาคาร  ๓  ช้ัน  ๖  ถนนพระราม  ๖  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  ๑๐๔๐๐   
โดยเปิดรับสมัครต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
  

   ๔.  เอกสาร และหลักฐานประกอบใบสมัคร  
            ๔.๑  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า  ขนาด  ๑  นิ้ว  จ านวน  ๒  รูป 

     ๔.๒  ส าเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรอง ซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาครบถ้วน 
            ตามหลักสูตรแล้ว  จ านวน  ๑  ฉบับ 

         ๔.๓  ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์  จ านวน  ๑  ฉบับ 
       ๔.๔  ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประชาชน  อย่างละ  ๑  ฉบับ 
       ๔.๕  หลักฐานอื่นๆ  เช่น  ใบทหารกองเกิน  ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล  ใบทะเบียนสมรส  อย่างละ  ๑  ฉบับ 
       ๔.๖  หนังสือรับรองการท างาน (ถ้ามี) 
 

๕.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  
                 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  ประมาณวันท่ี ๑๕ หรือ ๓๐ ของทุกเดือน  จนกว่าต าแหน่งจะได้รับการบรรจุ   
ณ  บอร์ดประชาสัมพันธ์  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  อาคาร  ๓  ช้ัน  ๖ หรือทาง  www.ra.mahidol.ac.th  

 
 

               ประกาศ  ณ  วันท่ี    ๒๖     สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
                              
                                 
                          (อาจารย์ นพ.โยเซฟ     ซื่อเพียรธรรม) 
                                                               รองคณบดฝี่ายทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติหน้าท่ีแทน 
                            คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี
 

 

 

มุ่งเรียนรู้ คู่คุณธรรม น ำสู่คุณภำพ 
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-  ๒ - 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล 

ลงวันที่    ๒๖    สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
ต าแหน่ง      นักวิชาการพัสดุ  จ านวน  ๔  อัตรา 
 

สังกัด          ส านักงานคณบดี  ฝา่ยการพัสดุ   
  

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
๑.   เพศ ชาย/หญิง  อายุไม่เกิน  ๓๕  ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 
๒.   คุณวุฒิปริญญาตรี  สาขาการบัญช ี พาณิชยศาสตร์  เศรษฐศาสตร์  บริหารธุรกิจ  นิติศาสตร์  รัฐศาสตร์   
      การจัดการทั่วไป  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
๓.   สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Office, Internet และอุปกรณ์ส านักงานต่างๆได้ดี 
๔.   สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ 
๕.   มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถประสานงานกับบุคคล และหน่วยงานต่างๆได้ดี  

 
ลักษณะงานที่มอบหมายให้ปฏิบัติ      

๑. ด าเนินการด้านการจัดซื้อ/ จดัจ้าง  วัสดุ-ครุภณัฑ์  ที่ดินสิ่งก่อสร้าง  การเปิด L/C  การซื้อดร๊าฟท์   
โดยปฏบิัติงานด าเนินการตามข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

๒. ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบเอกสารการด าเนินการจดัหา  พร้อมทัง้น าเสนอความเห็นต่อหัวหน้าส่วนงาน 
๓. ด าเนินการจัดท ารายงานความก้าวหน้าในการจัดหา  พร้อมท้ังสรุปประเด็น  ปัญหา  อุปสรรคตา่งๆ 

ในการด าเนินงาน  โดยเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการจัดหาต่อที่ประชุม   
๔. ด าเนินการด้านการจัดท าสัญญาต่างๆ 
๕. ด าเนินการตรวจรับพัสดุ  การแจ้งการปรับ  การแจ้งสงวนสิทธิการปรับ  การจัดท ารายงานผลการตรวจรับพัสดุ 

การขออนุมัติ  การเบิก-จ่าย  รวมทั้งน าเสนอความเห็นกรณีการแก้ไขใบสั่งซื้อ  ใบสั่งจ้าง  และการแก้ไขสัญญา 
๖. ด าเนินการด้านการจ าหน่ายวัสดุ-ครุภัณฑ์ต่างๆ 

 
หลักเกณฑก์ารสอบคัดเลือก     
                        ๑.   สอบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word และ Excel       
                        ๒.   สอบข้อเขียนวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาอังกฤษ 
                        ๓.   สอบสมัภาษณ์  
                        ๔.   สอบภาคปฏิบัติ  ๓ - ๕  วัน 
 
อัตราค่าตอบแทน   :  เงินเดือนขั้นต่ า  ๑๗,๒๙๐  บาท  
                            (หากมีประสบการณ์ในงานท่ีเกี่ยวข้อง  อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือน  ตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ) 
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