
  
 
 

ประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
………………………………………………………………….………………………………………………………………………..… 

 

                   ด้วยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  จ านวน  ๑  อัตรา  ดังรายละเอียดต่อไปน้ี  
 

 ๑.   ต าแหน่งที่จะบรรจ ุ
 ต าแหน่งที่จะบรรจุ ปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศน้ี 
 

๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
                        ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย  
พ.ศ. ๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศน้ี 
 

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   
ตั้งแต่วนัที ่ ๙  ตุลาคม – ๗  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ (การส่งใบสมัครผ่านทางไปรษณีย์ ใบสมัครต้องถึงภายในวันที่  ๗  พฤศจิกายน  
พ.ศ. ๒๕๕๖ เท่านั้น  หากเกินกว่านี้ถือว่าเกินกว่าก าหนดวันเปิดรบัสมัคร) 
 

   ๔.  เอกสาร และหลักฐานประกอบใบสมัคร  
            ๔.๑  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า  ขนาด  ๑  น้ิว  จ านวน  ๒  รูป 

     ๔.๒  ส าเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรอง  ซ่ึงได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาครบถ้วน 
            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  หลักฐานอ่ืนๆ  เช่น  ใบทหารกองเกิน  ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล  ใบทะเบียนสมรส  อย่างละ  ๑  ฉบับ   
       ๔.๗  หนังสือรับรองการท างาน (ถ้ามี)  
 

                  ๕.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  
                       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ในวันที่  ๑๔  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๖  ณ  บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  อาคาร  ๓  ชั้น  ๖ หรือทาง www.ra.mahidol.ac.th      
 
                ประกาศ  ณ  วันที่    ๘     ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
                              
                                  
                                   (อาจารย์ นพ.โยเซฟ     ซ่ือเพียรธรรม) 
                                                                          รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติหน้าที่แทน 
                            คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 

มุ่งเรียนรู้ คู่คุณธรรม น ำสู่คุณภำพ 

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


- ๒ - 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล 

ลงวันที่       ๘       ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

 

ต าแหน่ง   ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  จ านวน  ๑  อัตรา 
 

สังกัด          ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์  ฝ่ายสนับสนุนทางการแพทย์  งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ 
  

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
๑.  เพศ ชาย/หญิง  อายุไม่เกิน  ๓๐  ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 

   ๒.  คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ทุกสาขาวิชา  
๓.  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ และสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป   
     Microsoft Office,  Internet และอุปกรณ์ส านักงานต่างๆ ได้ดี 
๔.  มีความรู้  ความเข้าใจในระบบ  FIFO (First in First out) 
๕.   มีใจรักบริการ  คิดในเชิงบวก และมีมนุษยสัมพันธ์ดีสามารถประสานงานกับบุคคล และหน่วยงานต่างๆ ได้ดี 

 
ลักษณะงานที่มอบหมายให้ปฏิบัติ      

๑. ปฏิบัติหน้าที่ในการเบิก – จ่าย และจ าหน่ายเวชภัณฑ์ทางการแพทย์  รวมถึงการตรวจนับเวชภัณฑ์ฯ สินค้าคงคลัง   
      เพื่อปรับปรุงยอดวัสดุในคลังตามความเหมาะสม และเม่ือสิ้นปีงบประมาณ 
๒. ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจรับเวชภัณฑ์ทางการแพทย์  จากบริษัทผู้ผลิตฯ ตามใบสั่งซ้ือ  โดยตรวจสอบ และเช็คเวชภัณฑ์ฯ 

ให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่ตกลงในการสั่งซ้ือ  พร้อมท าใบตรวจรับเวชภัณฑ์ฯ โดยกรรมการตรวจรับ  รวมถึงการบันทึก 
การตรวจรับเวชภัณฑ์ฯ ส ารองคลังในเอกสารสต๊อกการ์ด 

๓. ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลคลังเวชภัณฑ์ฯ ให้เป็นระเบียบ  เป็นหมวดหมู่  และปลอดภัยจากการช ารุดสูญหาย 
      และคอยตรวจสอบเวชภัณฑ์ฯ ที่ช ารุด และวันหมดอายุ 
๔. ปฏิบัติหน้าที่ในการรับคืนเวชภัณฑ์ฯ ในกรณีต่างๆ  เช่น  วัสดุช ารุด/ หมดอายุ/ เลิกใช้จากหน่วยงานต่างๆ/ การเบิกจ่ายผิด 
      การเรียกคืนก่อนหมดอายุ  ๖  เดือน หรือ  ๑  ป ี เป็นต้น  
๕. ปฏิบัติท าหน้าที่ในการตรวจนับจ านวนทั้งหมดของเวชภัณฑ์ฝากขายก่อนน าส่งห้องผ่าตัด และจ านวนรายการที่ห้องผ่าตัดใช้ 
๖. ด าเนินการจ่ายเวชภัณฑ์ฯ ตามใบเบิกให้กับหน่วยงานต่างๆ และบันทึกการเบิกจ่ายเวชภัณฑ์ฯ   
      รวมถึงการตัดจ่ายเวชภัณฑ์ฯ เพื่อน าไปขาย  บริจาค  ท าลาย หรือแปรสภาพ 
๗. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา และรายงานปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับขั้น 

 
หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก     

๑.   สอบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word และ  Excel   
๒.  สอบข้อเขียนเฉพาะต าแหน่ง  

                     ๓.  สอบสัมภาษณ์  
                         
อัตราค่าตอบแทน   ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  เงินเดือน  ๑๓,๒๖๐  บาท  
 
                            

 

 
มุ่งเรียนรู้ คู่คุณธรรม น ำสู่คุณภำพ 


