
 
 
 

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

 

 ด้วยคณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี  มีความประสงค์จะรบัสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลยั 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  จ านวน  ๑  อัตรา  ดังรายละเอยีดต่อไปนี้  
 

 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 ใบสมัคร ได้ที ่
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  รูปถ่ายหน้าตรงไมส่วมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า  ขนาด  ๑  นิ้ว  จ านวน  ๑  รูป 
                       ๔.๒  ส าเนาใบประกาศนียบตัร หรือหนังสือรับรอง  ซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจวา่เป็นผูส้ าเรจ็การศึกษาครบถ้วน                    
                   ตามหลักสตูรแล้ว  จ านวน  ๑  ฉบับ 
            ๔.๓  ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ ์ จ านวน  ๑  ฉบับ 
            ๔.๔  ส าเนาทะเบยีนบ้าน  จ านวน  ๑  ฉบับ 
            ๔.๕  ส าเนาบัตรประชาชน  จ านวน  ๑  ฉบับ 
            ๔.๖  หลักฐานอืน่ๆ  เช่น  ใบทหารกองเกิน  ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล  ใบทะเบียนสมรส  จ านวน  ๑  ฉบับ 
                       ๔.๗  หนังสือรบัรองการท างาน และผลงานด้านการผลิตสื่อวีดิทัศน์/  สื่อ E-learning/  สื่อ Multimedia (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) 
                                                                            รองคณบดีฝา่ยทรัพยากรบุคคล  ปฏบิัติหน้าที่แทน 

                                      คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี
 

มุ่งเรียนรู้ คู่คุณธรรม น ำสู่คุณภำพ 

http://www2.ra.mahidol.ac.th/ramahr/PageDownload.php
http://www.ra.mahidol.ac.th/


-  ๒ - 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล 

ลงวันที่      ๒๙       พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
ต าแหน่ง  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  จ านวน  ๑  อัตรา 
 

สังกัด  ส านักงานคณบดี  งานโสตทัศนศึกษา  หน่วยผลิตสื่อ 
  

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
๑. เพศ ชาย/หญิง อายไุม่เกิน ๓๕ ปี (เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 
๒. คุณวุฒิปรญิญาตรี  สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา/  เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา/  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
๓. มีประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า ๑ ปี  ในด้านเทคนิคการผลติวีดิทัศน์ 
๔. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเรจ็รูป Microsoft Word/Excel /Internet และอุปกรณ์ส านักงานต่างๆ ไดด้ ี
๕. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ในการฟัง พูด อ่าน เขียนได้ดี 
๖. มีมนุษยสมัพันธ์ และสามารถประสานงานกับบุคคล และหน่วยงานต่างๆได้ดี 
 

ลักษณะงานทีม่อบหมายให้ปฏิบติั      
๑. ด าเนินการผลติรายการวีดิทัศน์เพือ่การศึกษา  งานวิชาการ และกิจกรรมพิเศษต่างๆ ท้ังภายใน และภายนอกคณะฯ   

ด้วยการถ่ายท า  การบันทึกภาพ-เสียง และการจัดเตรยีมข้อมลูคอมพิวเตอร์กราฟิก  รวมถึงการจัดท าส าเนาวีดิทัศน ์
๒. ปฏิบัติหน้าท่ีในการให้บริการ Teleconference ระหว่าง Station ภายในคณะฯ และคณะใกลเ้คียง  
๓. ปฏิบัติหน้าท่ีในการให้บริการถ่ายทอดสัญญาณวดีิทัศน์วงจรปิดทั้งระบบเดินสายสัญญาณ ภาพ-เสียง และผา่นระบบ LAN  
๔. ปฏิบัติหน้าท่ีในการดูแล ตรวจสอบ  บ ารุงรักษาโสตทัศนวัสดุ และโสตทัศนูปกรณ์ทางวีดิทัศน์  รวมถงึการตรวจเช็ค  

หรือส่งซ่อมเครื่องมืออุปกรณ์ทางวีดิทัศน์ที่ช ารุด เพื่อน าส่งศูนย์บรกิารซ่อมต่างๆ  
๕. ด าเนินการจัดเก็บ และตรวจสอบสื่อวีดิทัศน์ต้นฉบับท่ีผลิตขึ้น  โดยจัดท ารายชื่อเรื่อวีดิทัศน์ท่ีผลิตให้เป็นหมวดหมู่   

เพื่อความสะดวกในการค้นหา และน ามาใช้งาน 
๖. ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นวทิยากรบรรยายในเรื่องการผลิตรายการวดีิทัศน์  ให้แก่บุคลากรภายใน และภายนอกคณะฯ 
๗. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา และรายงานปัญหาต่างๆ ที่เกดิขึ้นต่อผูบ้ังคับบัญชาตามล าดับขั้น 
  

หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก     
๑. สอบสัมภาษณ ์
๒. สอบภาคปฏิบัติ  ๕  วัน 

                       

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

มุ่งเรียนรู้ คู่คุณธรรม น ำสู่คุณภำพ 


