ประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
………………………………………………………………….………………………………………………………………………..…
ด้วยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จานวน ๒ 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 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี เลขที่ ๒๗๐ อาคาร ๓ ชั้น ๖ ถนนพระราม ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
ตั้งแต่วันที่ ๖ – ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ (การส่งใบสมัครผ่านทางไปรษณีย์ ใบสมัครต้องถึงภายในวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เท่านั้น หากเกินกว่านี้ถือว่าเกินกว่ากาหนดวันเปิดรับสมัคร)
๔. เอกสาร และหลักฐานประกอบใบสมัคร
๔.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๒ 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 ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคาร ๓ ชั้น ๖ หรือทาง www.ra.mahidol.ac.th
ประกาศ ณ วันที่

๔

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(อาจารย์ นพ.โยเซฟ ซื่อเพียรธรรม)
รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ปฏิบัตหิ น้าที่แทน
คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

มุ่งเรียนรู้ คู่คุณธรรม นำสู่คุณภำพ

-๒รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ลงวันที่ ๔
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ตาแหน่งที่ ๑

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ธุรการ) จานวน ๑ อัตรา

สังกัด

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ฝ่ายสนับสนุนทางการแพทย์ งานเภสัชกรรม

คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
๑. เพศ ชาย/หญิง อายุ ๑๘ – ๓๕ ปี (เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
๒. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทุกสาขาวิชา
๓. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสาเร็จรูป Microsoft Word/ Excel/ Internet และอุปกรณ์สานักงานต่างๆ ได้
๔. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้
๕. มีใจรักบริการ คิดในเชิงบวก และมีมนุษยสัมพันธ์ดีสามารถประสานงานกับบุคคล และหน่วยงานต่างๆ ได้ดี
ลักษณะงานที่มอบหมายให้ปฏิบัติ
๑. ปฏิบัติหน้าที่งานทางด้านธุรการเกีย่ วกับการรับหนังสือเข้า - ออก การจัดเก็บเอกสาร การจัดพิมพ์เอกสาร
แบบฟอร์มต่างๆ การส่งเอกสารเพื่อโรเนียว รวมถึงงานทางด้านบุคลากร และงานด้านการจัดจ้างพัสดุ และครุภณ
ั ฑ์
๒. ปฏิบัติทาหน้าในการดูแลการเบิก – จ่ายวัสดุ อุปกรณ์สานักงาน และวัสดุงานบ้าน รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ที่จาเป็น
ต้องใช้ในการดาเนินงานของฝ่ายเภสัชกรรม รวมถึงการทาหนังสือส่งซ่อมครุภัณฑ์ที่ชารุด
๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา และรายงานปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นต่อผูบ้ ังคับบัญชาตามลาดับขั้น
หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก
๑. สอบข้อเขียนวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
๒. สอบสัมภาษณ์
๓. สอบภาคปฏิบัติ ๓ วัน
อัตราค่าตอบแทน : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เงินเดือน ๑๓,๒๖๐ บาท

มุ่งเรียนรู้ คู่คุณธรรม นำสู่คุณภำพ

-๓รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ลงวันที่
๔
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ตาแหน่งที่ ๒

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร จานวน ๑ อัตรา

สังกัด

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ฝ่ายสนับสนุนทางการแพทย์ งานเภสัชกรรม

คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
๑. เพศ ชาย/หญิง อายุ ๑๘ – ๓๕ ปี (เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
๒. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทุกสาขาวิชา
๓. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสาเร็จรูป Microsoft Word/ Excel/ Internet และอุปกรณ์สานักงานต่างๆ ได้
๔. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้
๕. มีใจรักบริการ คิดในเชิงบวก และมีมนุษยสัมพันธ์ดีสามารถประสานงานกับบุคคล และหน่วยงานต่างๆ ได้ดี
ลักษณะงานที่มอบหมายให้ปฏิบัติ
๑. ปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเบิกยา เพือ่ สารองไว้จ่ายแก่ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน รวมถึงการตรวจนับแยกประเภทยา
และจัดเก็บยาที่เบิกมาให้เป็นหมวดหมู่ และเป็นระเบียบ โดยเรียงตามอายุยา
๒. ปฏิบัติหน้าที่ในการบริการด้านการจ่ายยาแก่ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน โดยคิดราคายา และจัดยาตามใบสั่งแพทย์
โดยให้เภสัชกรตรวจความถูกต้องก่อนการส่งมอบให้แก่ผู้ป่วย
๓. ดาเนินการแบ่งบรรจุยาไว้ล่วงหน้า พร้อมทั้งรวบรวมสถิตติ ัวเลข จานวนใบสั่งยา และจานวนเงิน เพื่อเป็นข้อมูล
ให้กับเภสัชกรใช้ในการวิเคราะห์ และวางแผนพัฒนางานให้ผู้ปว่ ยได้รับยาที่ถูกต้อง ครบถ้วน และรวดเร็ว
๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา และรายงานปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นต่อผูบ้ ังคับบัญชาตามลาดับขั้น
หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก
๑. สอบข้อเขียนวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
๒. สอบสัมภาษณ์
๓. สอบภาคปฏิบัติ ๓ วัน
อัตราค่าตอบแทน : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เงินเดือน ๑๓,๒๖๐ บาท

มุ่งเรียนรู้ คู่คุณธรรม นำสู่คุณภำพ

