ประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
………………………………………………………………….………………………………………………………………………..…
ด้วยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จานวน ๒ อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. ตาแหน่งที่จะบรรจุ
ตาแหน่งที่จะบรรจุ ปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๑ และมีคณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะตาแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
๓. วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจสามารถขอรับ และยืน่ ใบสมัครได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
(ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ) หรือสมัครผ่านทางไปรษณีย์ โดยสามารถ Download ใบสมัคร ได้ที่
http://www2.ra.mahidol.ac.th/ramahr/Page1.php และส่งใบสมัครมาที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เลขที่ ๒๗๐ อาคาร ๓ ชั้น ๖ ถนนพระราม ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ เมษายน – ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖
(การส่งใบสมัครผ่านทางไปรษณีย์ ใบสมัครต้องถึงภายในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เท่านั้น หากเกินกว่านี้ถือว่าเกินกว่ากาหนดวันเปิดรับสมัคร)
๔. เอกสารและหลักฐานประกอบใบสมัคร
๔.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๑ รูป
๔.๒ สาเนาใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองซึ่งได้รับอนุมตั ิจากผู้มีอานาจว่าเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาครบถ้วน
ตามหลักสูตรแล้ว จานวน ๑ ฉบับ
๔.๓ สาเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ จานวน ๑ ฉบับ
๔.๔ สาเนาทะเบียนบ้านและสาเนาบัตรประชาชน จานวน ๑ ฉบับ
๔.๕ สาเนาใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จานวน ๑ ฉบับ
๔.๖ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ใบทะเบียนสมรส จานวน ๑ ฉบับ
๔.๖ หนังสือรับรองการทางาน (ถ้ามี)
๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิเข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
อาคาร ๓ ชั้น ๖ หรือทาง www.ra.mahidol.ac.th
ประกาศ ณ วันที่

๒๓

เมษายน ๒๕๕๖

(อาจารย์โยเซฟ ซื่อเพียรธรรม)
รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ปฏิบัตหิ น้าที่แทน
คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
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- ๒ รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖
ตาแหน่ง

พยาบาล จานวน ๒ อัตรา

สังกัด

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ฝ่ายสนับสนุนทั่วไป งานผู้ป่วยสัมพันธ์

คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
๑. เพศ ชาย/หญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
๒. คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
๓. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน เขียนได้ดี
๔. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสาเร็จรูป Microsoft Word/Excel/Internet/Intranet และอุปกรณ์สานักงานต่างๆได้
๕. มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถประสานงานกับบุคคล และหน่วยงานต่างๆได้ดี
ลักษณะงานทีม่ อบหมายให้ปฏิบตั ิ
๑. ดาเนินการลงทะเบียนผู้ป่วยรับเป็นผู้ป่วยใน พร้อมทั้งจัดลาดับการเข้าพักรักษาที่สอดคล้องกับอาการ ความเร่งด่วน
ตามนโยบายคณะฯที่กาหนดไว้
๒. ดาเนินการประสานงานกับบุคคล หรือกับหน่วยงานต่างๆ เช่น การประสานงานกับ Nurse Coordinator ในกรณีรับย้าย
ผู้ป่วยต่างโรงพยาบาล หรือกลุม่ ผูม้ ีอุปการะคุณ การประสานงานกับอาจารย์แพทย์เจ้าของไข้ และแพทย์ที่เกี่ยวข้อง
หรือกับพยาบาลทีเ่ กี่ยวข้อง
๓. ดาเนินการตรวจสอบสิทธิการรักษาจากทางต้นสังกัด พร้อมทั้งอธิบายรายละเอียดค่าเตียง และส่วนเกินที่ผู้ป่วยต้องชาระเอง
๔. ดาเนินการตรวจสอบความครบถ้วน ในการเตรียมผู้ป่วยเพื่อผ่าตัดก่อนการ Admit เช่น Order แพทย์ การ Consult วิสัญญี
หรือการ Med ตามความจาเป็นของผู้ป่วยแต่ละราย
๕. ปฏิบัติงานด้านการให้ข้อมูลแก่ผู้ปว่ ยในเรื่องต่างๆ หรือเงื่อนไขในการใช้บริการ Premium Clinic เช่น ในเรื่องของค่าใช้จ่าย
ต่างๆที่เพิ่มขึ้นจากคลินิกนอกเวลา หรือการให้ข้อมูลเกี่ยวกับแพทย์ Premium Clinic แก่ผู้ป่วย และแนะนาไปคลินิกอื่นๆใน
SDMC ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถจ่ายตาม Service Agreement รวมถึงการแนะนาบริการ Premium Clinic ได้ถูกต้อง
ทั้งใน OPD และ IPD
๖. ดาเนินการรับผิดชอบสอนงานแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้สามารถบริการผู้ป่วยได้ถูกต้อง ให้มีความปลอดภัย
หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก
๑. สอบสอบสัมภาษณ์
๒. สอบภาคปฏิบัติ ๑ วัน
อัตราค่าตอบแทน

:

- ปริญญาตรี เงินเดือนขั้นต่า ๑๕,๑๙๐ บาท
(หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือน ตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ)
- เงินค่าวิชาชีพสาหรับพยาบาล ๒,๕๐๐ บาท
- เงินค่าประสบการณ์สาหรับพยาบาล ๑,๐๐๐ บาท (จะได้รับมากขึ้นตามอายุการปฏิบัติงาน)
- เงิน พ.ต.ส. ๑,๐๐๐ บาท หรือ ๑,๕๐๐ บาท (ขึ้นอยู่กับภาระงาน)
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