ประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
………………………………………………………………….………………………………………………………………………..…
ด้วยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จานวน ๑ อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. ตาแหน่งที่จะบรรจุ
ตาแหน่งที่จะบรรจุ ปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจสามารถขอรับ และยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
(ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ) หรือสมัครผ่านทางไปรษณีย์ โดยสามารถ Download ใบสมัครได้ที่
http://www2.ra.mahidol.ac.th/ramahr/PageDownload.php และส่งใบสมัครมาที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เลขที่ ๒๗๐ อาคาร ๓ ชั้น ๖ ถนนพระราม ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
๔. เอกสาร และหลักฐานประกอบใบสมัคร
๔.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๑ รูป
๔.๒ สาเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรอง ซึ่งได้รับอนุมัตจิ ากผู้มีอานาจว่าเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาครบถ้วน
ตามหลักสูตร จานวน ๑ ฉบับ
๔.๓ สาเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ จานวน ๑ ฉบับ
๔.๔ สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ฉบับ
๔.๕ สาเนาบัตรประชาชน จานวน ๑ ฉบับ
๔.๖ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ใบทะเบียนสมรส อย่างละ ๑ ฉบับ
๔.๗ หนังสือรับรองการทางาน (ถ้ามี)
๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ประมาณวันที่ ๑๕ หรือ ๓๐ ของทุกเดือน (เมื่อมีผู้สมัคร) จนกว่าตาแหน่ง
จะได้รับการบรรจุ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคาร ๓ ชัน้ ๖ หรือทาง www.ra.mahidol.ac.th

ประกาศ ณ วันที่

๒๙

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖

(อาจารย์ นพ.โยเซฟ ซื่อเพียรธรรม)
รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติหน้าที่แทน
คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
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ตาแหน่ง

-๒รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
พยาบาล จานวน ๑ อัตรา

สังกัด

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ฝ่ายการแพทย์และทันตกรรม หน่วยเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์

คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
๑. เพศ หญิง อายุไม่เกิน ๓๕ ปี
๒. คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
๓. มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย ๑ ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
๔. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสาเร็จรูป Microsoft Word/ Excel/ Internet และอุปกรณ์สานักงานต่างๆ ได้
๕. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้
๖. มีใจรักบริการ คิดในเชิงบวก และมีมนุษยสัมพันธ์ดีสามารถประสานงานกับบุคคล และหน่วยงานต่างๆ ได้ดี
ลักษณะงานทีม่ อบหมายให้ปฏิบตั ิ
๑. ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการทั่วไป เช่น
- ปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ช่วยดูแล-วางแผนประจาวัน และมอบหมายงาน ให้กับบุคลากรในระดับรองลงมา
ตามความรู้ ความสามารถ และติดตามงานให้ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย รวมถึงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆ
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตามศักยภาพ
- ดาเนินการตรวจเช็คความพร้อม และช่วยจัดเตรียมเวชภัณฑ์ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์สาหรับการตรวจให้มีพร้อมใช้งาน
พร้อมทั้งดูแล-รักษา เครื่องมือ/เครื่องใช้ เวชภัณฑ์ ครุภัณฑ์ และวัสดุภณ
ั ฑ์ให้มเี พียงพอต่อความต้องการ เป็นต้น
๒. ปฏิบัติงานด้านการบริการการพยาบาล เช่น
- ดาเนินการวางแผนให้การพยาบาลแบบองค์รวม โดยใช้กระบวนการพยาบาลให้สอดคล้องกับแผนการรักษา
และสอดคล้องกับแผนการรักษาตามความเร่งด่วนของปัญหา พร้อมทั้งติดตามประเมินผลการพยาบาลผู้ป่วย
การบันทึกกิจกรรมพยาบาล และอาการเปลี่ยนแปลงลงในบันทึกการพยาบาล การจัดการให้ผู้ป่วยได้รับการบริหารยา
และเวชภัณฑ์ ตามคู่มือ/มาตรฐานที่กาหนดได้อย่างปลอดภัย
- ดาเนินการจัดการ ดูแล และควบคุมการใช้เทคโนโลยีต่างๆ ในหน่วยงาน ที่ใช้กับผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัย
- ดาเนินการป้องกัน และควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรค ตามข้อปฏิบัติของงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
ในโรงพยาบาล รวมถึงการจัดสิง่ แวดล้อมรอบตัวผู้ป่วยให้ถูกสุขลักษณะ เป็นระเบียบ และปลอดภัย
- ปฏิบัติหน้าที่ในการให้คาแนะนาแก่ผู้ป่วย และครอบครัวของผู้ป่วย เกี่ยวกับการดูแลตนเอง การรักษาพยาบาล
การปฏิบัติตัว เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน และการกลับเป็นซ้าของโรค
๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา และรายงานปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นต่อผูบ้ ังคับบัญชาตามลาดับชั้น
หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก
๑. สอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษ
๒. สอบสัมภาษณ์
๓. สอบภาคปฏิบตั ิ ๓ วัน
อัตราค่าตอบแทน : ปริญญาตรี เงินเดือนขั้นต่า ๑๗,๒๙๐ บาท
(หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ)
: เงินค่าวิชาชีพสาหรับพยาบาล ๒,๕๐๐ บาท
: เงินค่าประสบการณ์สาหรับพยาบาล ๑,๐๐๐ บาท (จะได้รับมากขึ้นตามอายุการปฏิบัติงาน)
: เงิน พ.ต.ส. ๑,๐๐๐ บาท หรือ ๑,๕๐๐ บาท (ขึ้นอยู่กับภาระงาน)
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