
 
 
 
 

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

 ด้วยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  จ านวน  ๒  อัตรา  ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
 ๑.   ต าแหน่งท่ีจะบรรจุ 
       ต าแหน่งท่ีจะบรรจุ  ปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี ้
 ๒.   คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
                              ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๕๑  และมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี ้
 ๓.   วัน  เวลาและสถานที่รับสมัคร 
       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/Page1.php  และส่งใบสมัครมาที่  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี     
เลขท่ี  ๒๗๐  อาคาร  ๓  ช้ัน  ๖  ถนนพระราม  ๖  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  ๑๐๔๐๐  โดยเปิดรับสมัครต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป                                                      
  ๔.   เอกสารและหลักฐานประกอบใบสมัคร  
       ๔.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด า  ขนาด  ๑  นิ้ว  จ านวน  ๑  รูป 
            ๔.๒ ส าเนาใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาครบถ้วน 
                                    ตามหลักสูตรแล้ว  จ านวน  ๑  ฉบับ 
    ๔.๓ ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา ( Transcript)  ฉบับสมบูรณ ์ จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๔.๔ ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประชาชน  จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๔.๕ หลักฐานอื่นๆ  เช่น  ใบทหารกองเกิน  ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล  ใบทะเบียนสมรส  จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๔.๖ หนังสือรับรองการท างาน  
 ๕.   การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  
  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  ประมาณวันที่  ๑๕  หรือ  ๓๐  ของทุกเดือน  จนกว่าต าแหน่งจะได้รับการบรรจุ   
ณ  บอร์ดประชาสัมพันธ์  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  อาคาร  ๓  ช้ัน  ๖  หรือทาง  www.ra.mahidol.ac.th      
     
 
                                                                                       ประกาศ  ณ  วันท่ี    ๗       ธันวาคม  ๒๕๕๕   

                              
 

     (อาจารย์โยเซฟ     ซื่อเพียรธรรม) 
                                                                                     รองคณบดฝีา่ยทรพัยากรบุคคล ปฏบิตัหิน้าท่ีแทน 

                                                 คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี
 
 

มุ่งเรียนรู้ คู่คุณธรรม น ำสู่คุณภำพ 
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-  ๒  - 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล 
ลงวันที่      ๗       ธันวาคม  ๒๕๕๕ 

 
 

ต าแหน่ง  พยาบาล  จ านวน  ๒  อัตรา 
 

สังกัด              ส านักงานคณบดี  หน่วยอาชีวอนามัย 
  

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
๑. เพศ  ชาย/หญิง  อายุไม่เกิน  ๓๕  ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 
๒. คุณวุฒิปริญญาตร ีสาขาพยาบาล หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล 

และการผดุงครรภ ์
๓. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการฟัง  พูด  อ่าน  เขียนได้ด ี
๔. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Word/Excel/Internet/Intranet และอุปกรณ์ส านักงานต่างๆได ้
๕. มีมนุษยสัมพันธ์  และสามารถประสานงานกับบุคคล  และหน่วยงานต่างๆได้ดี  
 

ลักษณะงานที่มอบหมายให้ปฏิบัติ     
๑. ด าเนินงานด้านการให้บริการอาชีวอนามัย  เช่น  ร่วมจัดแผนงาน งบประมาณการด าเนินงานและการประเมินผล  ร่วมพัฒนา

และด าเนินงานระบบให้บริการข้อมูลของหน่วยอาชีวอนามัยอย่างต่อเนื่อง  ร่วมประเมินสภาพงาน สภาพแวดล้อมและสุขภาพ
ของผู้ให้บริการ  รวมถึงร่วมสืบค้น  เฝ้าระวัง  และเฝ้าคุมสิ่งที่คุกคามสุขภาพของผู้ให้บริการ  เพื่อลดปัญหาการเกิดโรค 
จากการท างาน  เป็นต้น   

๒. ด าเนินการด้านการฝึกอบรม  และการให้บริการด้านวิชาการ  แก่ผู้ให้บริการเฉพาะกลุ่มตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติอยู่   
โดยให้มีความรู้  ความเข้าใจ  และสามารถปฏิบัติงานได้จริงในด้านอาชีวอนามัยตามที่ก าหนดไว้ขององค์กร  

๓. ปฏิบัติงานด้านการให้ค าปรึกษาทางด้านสุขภาพ  และการแนะแนวทางในการป้องกันปัญหาทางด้านสุขภาพแก่ผู้ให้บริการ 
๔. ด าเนินงานด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล  จ านวน  และประเภทของงานหน่วยอาชีวอนามัยเป็นประจ าทุกเดือน   

รวมทั้งจัดท าการสรุปข้อมูลเป็นรายป ี
๕. ปฏิบัติงานด้านการวิจัย  โดยเข้าร่วมการท าวิจัยของหน่วยอาชีวอนามัย 
๖. ด าเนินการด้านการวางแผน  และการด าเนินงานทางด้านคุณภาพงาน  เช่น  การท า ๕ส.  การท างานพัฒนา HA  เป็นต้น 
๗. ปฏิบัติงานด้านการพิจารณาเกณฑ์เบื้องต้นในการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงของแต่ลักษณะการท างานของผู้ให้บริการ 
๘. ปฏิบัติงานด้านอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

 

หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก     
๑. สอบสอบสัมภาษณ์  
๒. สอบภาคปฏิบัติ  ๓  วัน 

             
อัตราค่าตอบแทน     :      - ปริญญาตรี  เงินเดือนข้ันต่ า ๑๕,๑๙๐ บาท   
   ( หากมีประสบการณ์ในงานท่ีเกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือน ตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ) 
                               - 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 
 


