
 
ประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

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

 

ด้วยคณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี  มีความประสงค์จะรบัสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลยั 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  จ านวน  ๑  อัตรา  ดังรายละเอยีดต่อไปนี้  
 

 ๑.   ต าแหน่งท่ีจะบรรจุ 
 ต าแหน่งท่ีจะบรรจุ ปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี ้
 

๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
                        ผู้สมคัรรับการคดัเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหดิล  ว่าด้วยการบรหิารงานบุคคลพนักงาน
มหาวิทยาลยั  พ.ศ. ๒๕๕๑ และมคีุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 

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

(ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ) หรือสมัครผา่นทางไปรษณีย์  โดยสามารถ Download ใบสมัครได้ที ่
http://www2.ra.mahidol.ac.th/ramahr/PageDownload.php และส่งใบสมัครมาที่  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี  เลขท่ี  ๒๗๐  อาคาร  ๓  ช้ัน  ๖  ถนนพระราม  ๖  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  ๑๐๔๐๐   
ต้ังแต่วันที ่ ๒  – ๙  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ (การส่งใบสมัครผ่านทางไปรษณยี์ ใบสมัครต้องถึงภายในวันที่  ๙  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เท่านั้น  หากเกินกว่านี้ถือว่าเกินกว่าก าหนดวันเปิดรับสมัคร) 
 

   ๔.  เอกสาร และหลักฐานประกอบใบสมัคร  
            ๔.๑  รูปถ่ายหน้าตรงไมส่วมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า  ขนาด  ๑  นิ้ว  จ านวน  ๑  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  ๑๒  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖  ณ  บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  อาคาร  ๓  ช้ัน  ๖ หรือทาง  www.ra.mahidol.ac.th      
 
 
 

              ประกาศ  ณ  วันท่ี    ๒๙      พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
                              
                            
                                   (อาจารย์ นพ.โยเซฟ   ซื่อเพียรธรรม) 
                                                                         รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัตหิน้าท่ีแทน 
                            คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 

มุ่งเรียนรู้ คู่คุณธรรม น ำสู่คุณภำพ 

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


- ๒ - 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล 

ลงวันที่     ๒๙           พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จ านวน  ๑  อัตรา 
 

สังกัด          สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ 
  

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
๑.  เพศ  ชาย/หญิง  อายุไม่เกิน  ๓๕  ปี (เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 

   ๒.  คุณวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท  สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  โลจิสติกส์ หรือสาขาอื่นทีเ่กี่ยวข้อง 
๓.  สามารถใช้คอมพิวเตอรโ์ปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Word/ Excel/ Internet และอุปกรณส์ านักงานต่างๆ ได ้
๔.  มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการฟัง  พูด  อ่าน  เขียนได ้
๕.  มีใจรักบริการ  คิดในเชิงบวก และมีมนุษยสัมพันธ์ดีสามารถประสานงานกับบุคคล และหน่วยงานต่างๆ ได้ดี 

 
ลักษณะงานที่มอบหมายให้ปฏิบัติ      

๑. ปฏิบัติหน้าท่ีในการศึกษา และออกแบบ  รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการด้านโลจสิติกส์ในโรงพยาบาล 
     ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
๒. ด าเนินการศึกษาแนวทาง และความก้าวหน้าการบริหารงานโลจสิตกิส์ในโรงพยาบาลช้ันน าในประเทศ  

และต่างประเทศ  เพื่อน ามาใช้ในการ Benchmarking และประยุกต์ใช้กับการบริหารงานของโรงพยาบาล 
๓. ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน และร่วมด าเนินการให้บรรลเุปา้หมายตามที่วางไว้ (Roll-Out)   

รวมถึงการจัดท ารายงานประจ าเดอืน และน าเสนอผลของการติดตาม 
๔. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา และรายงานปัญหาต่างๆ ที่เกดิขึ้นต่อผูบ้ังคับบัญชาตามล าดับขั้น 

 
หลักเกณฑก์ารสอบคัดเลือก     

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

                         
อัตราค่าตอบแทน  :  ปริญญาตร ีเงินเดือนข้ันต่ า  ๑๗,๒๙๐  บาท  
                        :  ปริญญาโท เงินเดือนข้ันต่ า  ๑๙,๘๙๐  บาท  
                           (หากมีประสบการณ์ในงานท่ีเกี่ยวข้องอาจไดร้ับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ) 
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