
  
 
 

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

 

 ด้วยคณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี  มีความประสงค์จะรบัสมัครบุคคลเพือ่บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลยั 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  จ านวน  ๑  อัตรา  ดังรายละเอยีดต่อไปนี้  
 

 ๑.   ต าแหน่งท่ีจะบรรจุ 
  ต าแหน่งท่ีจะบรรจุ ปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี ้
 

๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
                         ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคณุสมบัติทั่วไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหดิลว่าด้วยการบริหารงานบคุคลพนักงานมหาวิทยาลัย  
พ.ศ. ๒๕๕๑ และมคีุณสมบตัิเฉพาะต าแหน่งตามที่ระบไุว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 

๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
 ผู้สนใจสามารถขอรับ และยื่นใบสมัครได้ที ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐  น. และ  ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐  น.  

(ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ) หรือสมัครผา่นทางไปรษณีย์  โดยสามารถ Download ใบสมัครได้ที ่
http://med.mahidol.ac.th/sites/default/files/public/pdf/ApplicationFrom_031256.pdf  และส่งใบสมัครมาที่  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล   
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  เลขที่  ๒๗๐  อาคาร  ๓  ช้ัน  ๖  ถนนพระราม  ๖  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  ๑๐๔๐๐  
ต้ังแต่วันที ่ ๒๔  กรกฎาคม – ๗  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ (การส่งใบสมัครผ่านทางไปรษณยี์ ใบสมัครต้องถึงภายในวันที่  ๗  สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๗  เท่านั้น  หากเกินกว่านี้ถือว่าเกินกว่าก าหนดวันเปิดรับสมัคร) 
 

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

     ๔.๒  ส าเนาใบปรญิญาบตัร หรือหนังสือรับรอง  ซึ่งไดร้ับอนุมัตจิากผู้มีอ านาจว่าเป็นผูส้ าเร็จการศกึษาครบถ้วน 
            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  หลักฐานอื่นๆ  เช่น  ใบทหารกองเกิน  ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล  ใบทะเบียนสมรส  อย่างละ  ๑  ฉบับ   
       ๔.๗  หนังสือรับรองการท างาน (ถ้ามี)  
 

                  ๕.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  
                       ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  ในวันที่  ๑๙  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗  ณ  บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  อาคาร  ๓  ช้ัน  ๖ หรือทาง http://med.mahidol.ac.th/news/job 
 
               ประกาศ  ณ  วันท่ี       ๒๕       กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
                              
                                  
                                   (อาจารย์ นายแพทยโ์ยเซฟ   ซื่อเพียรธรรม) 
                                                                             รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล  ปฏิบตัิหน้าที่แทน 
                                คณบดีคณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี 

มุ่งเรยีนรู ้คู่คุณธรรม น ำสู่คุณภำพ 
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- ๒ - 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล 
ลงวันที่        ๒๕         กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
 

ต าแหน่ง        ผู้ช่วยวิจัย  จ านวน  ๑  อัตรา 
 

สังกัด        ภาควิชาจักษุวิทยา  งานบริหารทั่วไปและธุรการ  หน่วยสนับสนุนพันธกิจหลัก   
  

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
๑.  เพศ ชาย/หญิง  อายุ  ๑๘ - ๓๕  ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)  

   ๒.  คุณวุฒิปริญญาโท  ทุกสาขาที่เกี่ยวข้องที่ ก.พ. รับรอง 
   ๓.  มีประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า  ๑  ปี  ในด้านการท างานวิจัย และใช้โปรแกรมส าเรจ็รูป ส าหรับวเิคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ              
        เช่น  SPSS ไดเ้ป็นอย่างด ี

๔.  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ และสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป   
     Microsoft Office, Internet และอุปกรณ์ส านักงานต่างๆ ได้ดี 
๕.  มีความอดทดสามารถควบคมุอารมณไ์ดด้ี  พร้อมทั้งมีใจรักงานบริการ  คิดในเชิงบวก และมีมนุษยสัมพันธ์ดี   
     สามารถประสานงานกับบุคคล และหน่วยงานต่างๆ ได้ด ี

 
ลักษณะงานที่มอบหมายให้ปฏิบัติ      

๑. ปฏิบัติหน้าท่ีในการท าวิจยั และรบัผิดชอบในการท างานวิจัย  งานวิชาการต่างๆ ร่วมกับอาจารย์แพทย์  
      และแพทย์ผู้ช่วยอาจารย์  รวมถึงการจัดท ารายงาน  การเก็บรวบรวมข้อมูลการท าวิจัย และสรุปผลงานวิจัยในแตล่ะป ี
๒. ปฏิบัติหน้าท่ีในการให้ค าแนะน า และคอยให้ความช่วยเหลือแก่แพทย์ประจ าบ้านในการท างานวิจัย  รวมถึงการรวบรวม

ผลงานวิจัยของอาจารย์  แพทย์ผูช่้วยอาจารย์  แพทย์ประจ าบ้าน และบุคลากรของภาควิชาฯ 
๓. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา และรายงานปัญหาต่างๆ ที่เกดิขึ้นต่อผูบ้ังคับบัญชาตามล าดับขั้น 

 
หลักเกณฑก์ารสอบคัดเลือก     

๑. สอบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word และ Microsoft Excel       
๒. สอบข้อเขียนวิชาความรู้ความสามารถท่ัวไป และวิชาภาษาอังกฤษ 
๓. สอบสัมภาษณ ์
๔. สอบภาคปฏิบัติ  ๓  วัน 

  
อัตราค่าตอบแทน   :  ปริญญาโท  เงินเดือนข้ันต่ า  ๒๒,๗๕๐  บาท   
                           (หากมีประสบการณ์ในงานท่ีเกี่ยวข้อง  อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ) 
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