
 
 
 

 
ประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

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

 

 ด้วยคณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี  มีความประสงค์จะรบัสมัครบุคคลเพือ่บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลยั 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  จ านวน   ๑   อัตรา  ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
 

 ๑.   ต าแหน่งท่ีจะบรรจุ 
 ต าแหน่งท่ีจะบรรจุ  ปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี ้
 

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

๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
 ผู้สนใจสามารถขอรับ และยื่นใบสมัครได้ที ่ 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  ๑  รูป 

     ๔.๒  ส าเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาครบถ้วน 
            ตามหลักสูตรแล้ว  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     ๕       พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๖   

                         
                                    

                                                                                     (อาจารย์ นพ.โยเซฟ   ซื่อเพียรธรรม) 
                                                                             รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล  ปฏิบตัิหน้าที่แทน 
                                                     คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี
 

มุ่งเรียนรู้ คู่คุณธรรม น ำสู่คุณภำพ 

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


-  ๒  - 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล 

ลงวันที่   ๕   พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
ต าแหน่ง      ผู้ปฏิบัติงานกายภาพบ าบัด  จ านวน  ๑  อัตรา 
 

หน่วยงาน          ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู  สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟ ู
  

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
                 ๑.   เพศ ชาย/หญิง  อายุไมเ่กิน  ๑๘ – ๓๕  ปี (เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแลว้) 
                 ๒.   คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  ทุกสาขาวิชา  
                 ๓.   สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Word/Excel/Power point และ Internet  
                 ๔.   มีใจรักบริการ  คิดในเชิงบวก และมีมนุษยสัมพันธ์ดีสามารถประสานงานกับบุคคล และหน่วยงานตา่งๆ ไดด้ี 

    
ลักษณะงานทีม่อบหมายให้ปฏิบติั      

๑. ปฏิบัติหน้าท่ีช่วยนักกายภาพบ าบดั  ในการดูแลรักษาผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอกในด้านต่างๆ  เช่น  ปฏิบัติหน้าที่ช่วย 
ในงานบริการ Ultrasonic,  Short Wave,  Hot Pack,  Pelvic Traction,  Cervical Traction,   
Microwave and Exercise ให้กับผู้ป่วย/  รับผิดชอบการเรียกเวรเปลในการรับ-ส่งผู้ป่วย/  การเรียกล าดับ 
การเข้ารับการรักษาของผู้ป่วยตามล าดับ  เป็นต้น 

๒. ด าเนินการจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใช้กับผู้ป่วย  เช่น  Hot Pack,  Paraffin,  Dumbbell,  Sand Bags,  Pelvic Belt,   
      Thoracic Belt,  Cervical Halter  รวมทั้งการเตรียมส าลี  แอลกอฮอล์ Aqua Gel เพื่อใช้กับข้ัว Electrode ของ  

                        ES  การดูแลรักษาความสะอาด-การตรวจสอบ และการซ่อมแซม เครื่องมือ-อุปกรณ์ตา่งๆ ที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วย  เป็นต้น 
๓. ปฏิบัติหน้าท่ีในการจัดเก็บ และเปลี่ยนผ้าห่อ Hot Pack ที่ใช้กับผู้ป่วยในห้อง Hot Pack รวมถึงการเปลี่ยนผา้ปูท่ีนอน   

ปลอกหมอนหลังจากใช้ในการรักษาผู้ป่วยในแตล่ะวัน  การจัดเก็บเครื่องมือต่างๆ ท่ีใช้กับผู้ป่วยให้เข้าที่      
๔. ปฏิบัติหน้าท่ีในการจัดเก็บข้อมลูรายชื่อ,  จ านวนผู้ป่วย,  ช่ือ WARD,  การให้การรักษา,  การใช้เครื่องมือต่างๆ  

และค่ารักษาในแต่ละวัน  เพื่อรวบรวมเป็นสถิติเสนอผู้บังคับบญัชาในแต่ละวัน  
                 ๕.   ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา และรายงานปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นต่อผู้บังคับบญัชาตามล าดับขั้น 
 
หลักเกณฑก์ารสอบคัดเลือก     

๑. สอบสัมภาษณ์  
                  ๒.   สอบภาคปฏิบตัิ  ๓  วัน 
                       
ค่าตอบแทน   เงินเดือน  ๑๓,๒๖๐  บาท  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
มุ่งเรียนรู้ คู่คุณธรรม น ำสู่คุณภำพ 


