
 
 
 
 

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

 ด้วยคณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี  มีความประสงค์จะรบัสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลยั 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  จ านวน ๑ อัตรา  ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
 

 ๑.   ต าแหน่งท่ีจะบรรจุ 
 ต าแหน่งท่ีจะบรรจุ ปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี ้
 

๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
                        ผู้สมคัรรับการคดัเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหดิล  ว่าด้วยการบรหิารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย  
พ.ศ. ๒๕๕๑ และมคีุณสมบตัิเฉพาะต าแหน่งตามที่ระบไุว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 

๓. วัน  เวลา และสถานที่รับสมัคร 
         ผู้สนใจสามารถขอรับ และยื่นใบสมัครได้ที่  ฝา่ยทรัพยากรบคุคล  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  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  
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  ๑  รูป 

     ๔.๒  ส าเนาใบปรญิญาบตัร หรือหนังสือรับรอง  ซึ่งไดร้ับอนุมัตจิากผู้มีอ านาจว่าเป็นผูส้ าเร็จการศกึษาครบถ้วน 
            ตามหลักสูตร  จ านวน  ๑  ฉบับ 

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

๕.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  
                      ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ประมาณวันท่ี  ๑๕  หรือ  ๓๐  ของทุกเดือน (เมื่อมีผู้สมัคร) จนกว่าต าแหน่ง 
จะได้รับการบรรจุ  ณ  บอร์ดประชาสัมพันธ์  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  อาคาร  ๓  ช้ัน  ๖ หรือทาง  www.ra.mahidol.ac.th       
 
 
                                                                               ประกาศ  ณ  วันท่ี       ๒๙         พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๖   
 

                           

                                              (อาจารย์ นพ.โยเซฟ     ซื่อเพียรธรรม) 
                                                                                   รองคณบดีฝ่ายทรพัยากรบุคคล ปฏิบัติหนา้ที่แทน 
   คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี
 
 

มุ่งเรียนรู้ คู่คุณธรรม น ำสู่คุณภำพ 
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- ๒ - 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล 
ลงวันที่    ๒๙     พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ต าแหน่ง  พยาบาล  จ านวน  ๑  อัตรา 
 

สังกัด  ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์  ฝ่ายการแพทย์และทันตกรรม  หน่วยเทคโนโลยีการเจริญพันธ์ุ   
  

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
๑. เพศ หญิง  อายไุมเ่กิน  ๓๕  ปี 
๒. คุณวุฒิปรญิญาตรี  สาขาพยาบาลศาสตร์ และไดร้ับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์ 
๓. มีประสบการณ์ในงานท่ีเกี่ยวข้อง อย่างน้อย  ๑  ปี จะไดร้ับการพิจารณาเป็นพิเศษ   
๔. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเรจ็รูป Microsoft Word/ Excel/ Internet และอุปกรณ์ส านักงานต่างๆ ได ้
๕. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการ  ฟัง  พูด  อ่าน เขียน ได ้
๖. มีใจรักบริการ  คิดในเชิงบวก และมีมนุษยสมัพันธ์ดีสามารถประสานงานกับบุคคล และหน่วยงานต่างๆ ได้ดี 

 

ลักษณะงานทีม่อบหมายให้ปฏิบติั      
๑. ปฏิบัติงานด้านการบริหารจดัการทั่วไป  เช่น  

-  ปฏิบัติหน้าที่เป็นท่ีปรึกษา ช่วยดแูล-วางแผนประจ าวัน และมอบหมายงาน  ให้กับบุคลากรในระดับรองลงมา   
   ตามความรู้  ความสามารถ และติดตามงานให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  รวมถึงการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้าตา่งๆ 
   ให้สอดคล้องกับสถานการณต์ามศักยภาพ 
-  ด าเนินการตรวจเช็คความพร้อม และช่วยจัดเตรยีมเวชภณัฑ์  เครื่องมือ  วัสดุอุปกรณส์ าหรับการตรวจให้มีพร้อมใช้งาน 
   พร้อมท้ังดูแล-รักษา  เครื่องมือ/เครื่องใช้  เวชภัณฑ์  ครภุัณฑ์  และวัสดุภณัฑ์ให้มเีพียงพอต่อความต้องการ  เป็นต้น 

๒. ปฏิบัติงานด้านการบริการการพยาบาล  เช่น  
-  ด าเนินการวางแผนให้การพยาบาลแบบองค์รวม  โดยใช้กระบวนการพยาบาลใหส้อดคล้องกับแผนการรักษา  
  และสอดคล้องกับแผนการรักษาตามความเร่งด่วนของปัญหา  พรอ้มท้ังติดตามประเมินผลการพยาบาลผู้ป่วย   
  การบันทึกกิจกรรมพยาบาล และอาการเปลี่ยนแปลงลงในบันทึกการพยาบาล  การจัดการให้ผู้ป่วยได้รับการบริหารยา  

                                และเวชภัณฑ์ ตามคู่มือ/มาตรฐานที่ก าหนดได้อยา่งปลอดภยั 
-  ด าเนินการจดัการ  ดูแล และควบคุมการใช้เทคโนโลยตี่างๆ ในหนว่ยงาน  ท่ีใช้กับผู้ป่วยได้อย่างถูกตอ้ง และปลอดภัย 
-  ด าเนินการป้องกัน และควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรค  ตามข้อปฏิบัติของงานป้องกันและควบคุมการตดิเช้ือ 
  ในโรงพยาบาล  รวมถึงการจดัสิง่แวดล้อมรอบตัวผู้ป่วยให้ถูกสุขลกัษณะ  เป็นระเบียบ และปลอดภยั 
-  ปฏิบัติหน้าท่ีในการให้ค าแนะน าแก่ผู้ป่วย และครอบครัวของผู้ป่วย  เกี่ยวกับการดูแลตนเอง  การรักษาพยาบาล   
   การปฏิบัติตัว  เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน และการกลับเป็นซ้ าของโรค 

๓. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา และรายงานปัญหาต่างๆ ที่เกดิขึ้นต่อผูบ้ังคับบัญชาตามล าดับชั้น  
  

หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก   
๑.   สอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษ 
๒.   สอบสัมภาษณ ์
๓.   สอบภาคปฏิบตัิ  ๓  วัน 

 

อัตราค่าตอบแทน   :  ปริญญาตรี  เงินเดือนข้ันต่ า ๑๗,๒๙๐ บาท   
                           (หากมีประสบการณ์ในงานท่ีเกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ) 

 :  เงินค่าวิชาชีพส าหรับพยาบาล  ๒,๕๐๐  บาท 
 :  เงินค่าประสบการณ์ส าหรับพยาบาล  ๑,๐๐๐  บาท (จะได้รับมากขึ้นตามอายุการปฏิบัติงาน) 
 :  เงิน พ.ต.ส.  ๑,๐๐๐  บาท หรือ  ๑,๕๐๐  บาท (ขึ้นอยู่กับภาระงาน) 

มุ่งเรียนรู้ คู่คุณธรรม น ำสู่คุณภำพ 


