
 
 
 

ประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ 

……………………………………………………………….………………………………………………………………………..… 
ด้วยคณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี  มีความประสงค์จะรบัสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างช่ัวคราวเงินนอกงบประมาณ   

จ านวน  ๓  อัตรา  ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
 ๑.   ต าแหน่งท่ีจะบรรจุ 
       ต าแหน่งท่ีจะบรรจุ  ปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
                  ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบตัิทั่วไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหดิลว่าด้วยลูกจ้างช่ัวคราวเงินนองบประมาณแผน่ดิน  
พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไข(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๔ และที่แกไ้ข(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๐ และมคีุณสมบตัิเฉพาะต าแหน่งตามทีร่ะบุไว้ในรายละเอียด 
แนบท้ายประกาศนี ้

๓. วัน  เวลา และสถานที่รับสมัคร 

       ผู้สนใจสามารถขอรบั และยืน่ใบสมัครได้ที่  ฝ่ายทรัพยากรบคุคล  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. และ  ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  
(ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ) หรือสมัครผา่นทางไปรษณีย์  โดยสามารถ Download ใบสมัคร ได้ที่
http://www2.ra.mahidol.ac.th/ramahr/Page1.php และส่งใบสมัครมาที่  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี  
เลขท่ี  ๒๗๐  อาคาร  ๓  ช้ัน  ๖  ถนนพระราม  ๖  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  ๑๐๔๐๐   
ต้ังแต่วันที่  ๒๖ เมษายน – ๑๐ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ (การส่งใบสมัครผ่านทางไปรษณีย์ ใบสมัครต้องถึงภายใน วันที่ ๑๐ พฤษภาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๖  เท่านั้น  หากเกินกว่านี้  ถือว่าเกินกว่าก าหนดวันเปิดรับสมัคร) 

๔.  เอกสาร และหลักฐานประกอบใบสมัคร  
      ๔.๑  รูปถ่ายหน้าตรงไมส่วมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า  ขนาด  ๑  นิ้ว หรือ  ๒  นิ้ว  จ านวน  ๑  รูป 
                 ๔.๒  ส าเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรอง  ซึ่งไดร้ับอนุมัติจากผู้มีอ านาจวา่เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสตูรแล้ว   
                        จ านวน  ๑  ฉบับ 
      ๔.๓  ส าเนาใบแสดงผลการศกึษา (Transcript) ฉบับสมบรูณ ์ จ านวน  ๑  ฉบับ 
                 ๔.๔  ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  ๑  ฉบับ 
      ๔.๕  ส าเนาบัตรประชาชน  จ านวน  ๑  ฉบับ 
                 ๔.๖  หลักฐานอื่นๆ  เช่น  ใบทหารกองเกิน  ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล  ใบทะเบยีนสมรส  จ านวน  ๑  ฉบับ 
 ๕.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  

               ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  ในวันที่  ๑๖ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖  ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  
อาคาร  ๓  ช้ัน  ๖  หรือทาง  www.ra.mahidol.ac.th      
 
             ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๔  เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
                             
 
                                  (อาจารย์โยเซฟ     ซื่อเพียรธรรม) 
                                                                      รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ปฏิบัตหิน้าท่ีแทน 
                         คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี
 
 

มุ่งเรียนรู้ คู่คุณธรรม น ำสู่คุณภำพ 
 

http://www2.ra.mahidol.ac.th/ramahr/Page1.php


- ๒ - 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล 

ลงวันที่      ๒๔      เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
ต าแหน่ง  พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค  จ านวน  ๓  อัตรา 
 
สังกัด          ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์  ฝ่ายบริการการแพทย์และทันตกรรม  งานรังสีวิทยา  
 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

๑. เพศ ชาย  อายุตั้งแต่  ๒๐ – ๓๕  ปี (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 
๒. คุณวุฒิ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) 
๓. สามารถเข้าเวรตามที่หน่วยงานก าหนดได้  
๔. มีใจรักในงานด้านบริการ  
๕. มีมนุษยสมัพันธ์ และสามารถประสานงานกับบุคคล และหน่วยงานต่างๆได้ด ี

 
ลักษณะงานทีม่อบหมายให้ปฏิบติั  

๑. ท าหน้าที่ต้อนรับผู้ป่วยบริเวณหนา้ห้องเอกซเรย์  การแนะน าทางไป OPD ต่างๆแก่ผู้ป่วย  รวมถึงการให้ค าแนะน าแก่ผู้ป่วย
ในการเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ถูกต้อง  นอกจากน้ีต้องท าหน้าที่ประสานงานรับผิดชอบ Online ผู้ป่วยกลับ Ward และ OPD 

๒. ท าหน้าที่เข็นรถนั่ง  รถนอน และช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ขึ้น – ลง  จากรถนั่ง หรือรถนอน  แก่ผูป้่วยท่ีเข้าใช้บริการ   
รวมถึงการช่วยเหลือเทคนิเชี่ยน  ในการจับผู้ป่วย  ในกรณีที่ผู้ป่วยบางรายไม่ให้ความร่วมมือในการเขา้รับการเอกซเรย์  

๓. ท าหน้าที่ Scan ฟิล์มเอกซเรย์ของผู้ป่วย ที่เป็นฟิลม์เอกซเรย์ภายนอกคณะฯที่แผนกเอกซเรย์ (อาคารหลัก) 
๔. ด าเนินการเตรยีมความพร้อม และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณต์่างๆ ของห้องตรวจให้พร้อมอยู่เสมอ  เช่น  การปูเตยีง   

การเตรียมชุดผู้ป่วย ปลอกหมอน หรือผ้าเช็ดมือ   
๕. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 

 
หลักเกณฑก์ารสอบคัดเลือก     

๑.   สอบสอบสัมภาษณ์  
๒.   สอบภาคปฏิบตัิ  ๒  วัน 

            
อัตราค่าตอบแทน     :    เงินเดือน  ๖,๙๑๐  บาท  และเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว  ๒,๐๙๐  บาท รวมเป็นค่าตอบแทน ๙,๐๐๐ บาท 
          และมีเงินโอที กรณีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
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