
 
 
 

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

 ด้วยคณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี  มีความประสงค์จะรบัสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลยั 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จ านวน ๑ อัตรา  ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
 ๑.   ต าแหน่งท่ีจะบรรจุ 
 ต าแหน่งท่ีจะบรรจุ ปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี ้

๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
                        ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงาน 
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑  และมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
 ผู้สนใจสามารถขอรับ และยื่นใบสมัครได้ที่  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.             

(ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ)  หรือสมัครผ่านทางไปรษณยี์  โดยสามารถ  Download  ใบสมัครได้ที ่
http://www2.ra.mahidol.ac.th/ramahr/Page1.php และส่งใบสมัครมาที่ ฝ่ายทรัพยากรบคุคล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี     
เลขท่ี  ๒๗๐  อาคาร  ๓  ช้ัน  ๖  ถนนพระราม  ๖  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  ๑๐๔๐๐  โดยเปิดรับสมัครต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
   ๔.  เอกสารและหลักฐานประกอบใบสมัคร  
            ๔.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไมส่วมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด า  ขนาด ๑ นิ้ว  จ านวน ๒ รูป 

     ๔.๒ ส าเนาใบปริญญาบัตรหรอืหนังสือรับรองซึ่งไดร้ับอนุมัตจิากผู้มีอ านาจว่าเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาครบถ้วน 
           ตามหลักสูตร  แล้ว  จ านวน ๑ ฉบับ 

         ๔.๓ ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)  ฉบับสมบูรณ ์ จ านวน ๑ ฉบับ 
       ๔.๔ ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบตัรประชาชน  จ านวน ๑ ฉบับ 
       ๔.๕ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล  ใบทะเบียนสมรส จ านวน ๑ ฉบับ 
       ๔.๖ ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
       ๔.๗ หนังสือรับรองการท างาน (ถ้ามี) 

๕.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  
       ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  ประมาณวันท่ี ๑๕ หรือ ๓๐ ของทุกเดือน  จนกว่าต าแหน่งจะได้รับการบรรจุ   
ณ  บอร์ดประชาสัมพันธ์  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  อาคาร  ๓  ช้ัน  ๖ 
     
 
                                                                                    ประกาศ  ณ  วันท่ี     ๒๑     มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖   

                              
 

     (อาจารย์โยเซฟ     ซื่อเพียรธรรม) 
                                                                                     รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ปฏิบตัิหน้าที่แทน 
     คณบดีคณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบด ี
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-  ๒  - 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล 

ลงวันที่    ๒๑    มีนาคม  ๒๕๕๖ 
 
 

ต าแหน่ง  นักเทคนิคการแพทย์  จ านวน  ๑  อัตรา 
 

สังกัด               โรงพยาบาลรามาธิบดี  งานพยาธิวิทยา  หน่วยห้องปฏิบัติการโฟลไซโตเมทรี   
  

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
๑. เพศ ชาย/หญิง อายไุม่เกิน ๓๕ ป ี(เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 
๒. คุณวุฒิปรญิญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนญุาตเป็นผู้ประกอบโรคศลิปะ สาขาเทคนิคการแพทย์ 
๓. สามารถใช้เครื่องมือ และอุปกรณพ์ื้นฐานในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ได้ด ี
๔. สามารถเรียนรู้และใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยได้ 
๕. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ในการ ฟัง พูด อ่าน เขียนได้ดี 
๖. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเรจ็รูป Microsoft Word/Excel/Internet/Intranetและอุปกรณ์ส านักงานตา่งๆ ได ้
๗. มีมนุษยสมัพันธ์ และสามารถประสานงานกับบุคคล และหน่วยงานต่างๆได้ดี  
 

ลักษณะงานทีม่อบหมายให้ปฏิบติั     
๑. รับและลงทะเบียนสิ่งส่งตรวจ 
๒. ท าการนับเมด็เลือดจากสิ่งส่งตรวจทั้งโดยวิธ ีmanual และใช้เครื่องอัตโนมัต ิ
๓. ท าการย้อมสไลด์และอ่านสไลด์จากสิ่งส่งตรวจ 
๔. ท าการย้อมเซลล์ด้วย monoclonal antibody ตามที่มีการสั่งการทดสอบ 
๕. ท าการตรวจวเิคราะห์สิ่งส่งตรวจดว้ยเครื่องโฟลไซโตมีเตอร์ 
๖. ท าการออกผลการตรวจตามที่ไดร้บัมอบหมาย 
๗. บ ารุงรักษาและตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือและครภุัณฑภ์ายในหน่วยงาน รวมทั้งแจ้งซ่อมและประสานงานการส่งซ่อม

เครื่องมือให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา 
๘. ร่วมในการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิแก่นักศึกษาหลักสูตรตา่งๆ 
๙. ร่วมให้การฝึกอบรมดูงานแก่นักศกึษาหรือบุคลากรทางการแพทย์จากหน่วยงานอื่นๆ ทั้งจากภายในและภายนอกคณะฯ 
๑๐. ร่วมในงานวิจัยท่ีหน่วยงานรับผิดชอบ และน าเสนอผลงานทางวิชาการระดับประเทศและนานาชาติ 
๑๑. ร่วมกิจกรรมคณุภาพต่างๆ ของหน่วยงาน เช่น 5ส, external quality assurance, HA และISO 
๑๒. ร่วมเป็นกรรมการ อนุกรรมการ ในคณะท างานต่างๆ ของหน่วยงาน ภาควิชา คณะฯ หรือมหาวิทยาลยัตามที่ได้รับมอบหมาย 
๑๓. งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บงัคับบัญชา  

หลักเกณฑก์ารสอบคัดเลือก     
๑. สอบสัมภาษณ์  
๒. สอบภาคปฏิบัติ ๓ วัน 

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

 - เงินเพิ่มพิเศษ  ๑,๐๐๐ บาท 
                            - เงิน พ.ต.ส.  ๑,๐๐๐  บาท 
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