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 ประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี
 

………………………..…………………..… 
 
 

 ด้วยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล  ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  จ านวน  ๑  อัตรา 
 

  ๑. ต าแหน่งที่จะรบัสมัคร    
  ต าแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล  จ านวน ๑ อัตรา 

 

           ๒.  คุณสมบัติทั่วไปผูม้ีสิทธิสมัครคัดเลือก 
                       ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไป  ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เร่ืองการแต่งตั้ง คุณสมบัติ วาระการ
ด ารงต าแหน่งและการพน้จากต าแหน่งของหัวหน้าหน่วยงานและรองหัวหน้าหน่วยงานของส่วนงานที่มิใช่ภาควิชา หรือเทียบเท่า
ภาควิชา พ.ศ.๒๕๕๖ ลงวนัที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖    และมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  ดังนี ้
 

                     ๒.๑  คุณสมบัติทั่วไปผู้ด ารงต าแหน่งหัวหนา้ฝ่าย/หัวหน้างาน 
                      (๑)   ปฏิบัตหิน้าที่ได้เต็มเวลา 

(๒)   เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย/พนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี/ข้าราชการ 
       พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล  ซึ่งมีคุณลักษณะสอดคล้องกับค่านิยมของมหาวิทยาลัย 
(๓)   กรณีเป็นบุคคลภายนอก หากได้รับการคัดเลือก จะต้องบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย/พนักงานมหาวิทยาลัย  
       คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่ปฏิบัติงานเต็มเวลา 

                      (๔)   กรณีเป็นข้าราชการต้องมีคุณสมบัตติรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
                      (๕)   ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารที่มหาวิทยาลัยด าเนินการหรือรับรอง 
                             (กรณียังไม่ผา่นการอบรม ให้แต่งตั้งเปน็รักษาการในต าแหน่งทีไ่ด้รับคดัเลือกและให้หัวหน้าส่วนงาน                                  
                             ส่งเข้าอบรมภายใน ๑ ปี นบัจากวันไดร้ับแต่งตั้ง) 
 

                ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก 
                       (๑)  ได้รับปริญญาโทขึ้นไป  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

(๒) มีประสบการณ์การท างานด้านการบริหารงานบุคคล  มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี  
(๓) มีความสามารถในการใช้ Internet และ คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้ 
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 ๓.  การรับสมัคร  เปิดรับสมัคร  ๒  ช่องทาง ดังนี้ 
  ๓.๑  เปิดรับสมัคร  ผู้สมัครสามารถ  Download  ใบสมัครไดท้ี่ 
         ๓.๑.๑  กรณีเป็นบุคคลภายนอก  http://www2.ra.mahidol.ac.th/ramahr/Document/Down_1.pdf 
         ๓.๑.๒  กรณีเป็นบุคคลภายใน 

           (๑)  ข้าราชการ  ใช้แบบฟอร์มใบสมัคร  (แบบ ก.บ.ค.๐๖)   
                    http://intra.rama.mahidol.ac.th/dean/hr/forms/01/F_PNC323.doc 
           (๒)  พนักงานมหาวิทยาลัย  ใช้แบบฟอร์มใบสมัคร  (แบบ ก.บ.ค.๐๖.๑)   
           http://intra.rama.mahidol.ac.th/dean/hr/forms/01/F_PNC324.doc       
      หรือขอรับใบสมัคร และ ยืน่ใบสมัครไดท้ี่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  อาคาร ๓ ชั้น ๖ คณะแพทยศาสตร์ 

โรงพยาบาลรามาธบิดี ตั้งแต่วันที่ ๑๑ – ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖  เวลา ๘.๓๐ -๑๖.๓๐ น.                    
  ๓.๒  การเสนอชื่อ  ก าหนดให้บุคลากรทุกคนทีส่ังกัดฝา่ยทรัพยากรบุคคล  สามารถเสนอชื่อผูท้ี่มีคุณสมบัติ 
เหมาะสมที่จะด ารงต าแหนง่หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในวันที่  ๒๕  กันยายน ๒๔๔๖  ณ  อาคาร ๓ ชั้น ๖ คณะแพทยศาสตร ์
โรงพยาบาลรามาธบิดี  เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. 
 ๔.  เอกสาร และหลักฐานที่จะต้องน ามาย่ืนพร้อมใบสมัคร 
         (๑)  ใบสมัครสอบคัดเลือกจ านวน  ๑  ชุด  
                (๒)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า  ขนาด  ๑  นิ้ว  จ านวน  ๑  รูป 
                         (๓)  ส าเนาใบปริญญาบัตร  จ านวน  ๑  ฉบับ 
       (๔)  ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์  จ านวน  ๑  ฉบับ 
       (๕)  ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประชาชน  จ านวน  ๑  ฉบับ 
       (๖)  หลักฐานอื่นๆ เช่น  ใบทหารกองเกิน  ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล  ใบทะเบียนสมรส  จ านวน  ๑  ฉบับ 
       (๗)  หนังสือรับรองการปฏิบัติงานรวมทั้งข้อมูลประวัติของบริษัท 
  ส าหรับการสมัครสอบในครั้งนี้  ให้ผู้สมัครสอบรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร  หากภายหลัง
ปรากฏว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน  จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบคัดเลือก และไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งที่สอบคัดเลือกได้ 
                 ๕.  กระบวนการคัดเลือก 
  ๕.๑  คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯพิจารณาคัดกรองผู้สมคัรที่มีความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
  ๕.๒  ผู้สมัครที่ผ่านการคัดกรอง และมีรายชื่อเข้ารับการสอบคัดเลือก ขอให้รับข้อมูลของคณะฯ เพื่อประกอบ 
การน าเสนอวสิัยทัศน์  ได้แก่          
   (๑) รายงานประจ าปีของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี 
   (๒) แผนยุทธศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี 
   (๓) แผนยุทธศาสตร์ของฝา่ยทรพัยากรบุคคล 
   (๔) โครงสร้างของสถาบนัการแพทย์จักรีนฤบดินทร์                                                                         
  ๕.๓  การสอบคัดเลือก 
 (๑) ทดสอบบุคลิกภาพ (Personality Test) 
 (๒) ทดสอบวิชาปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Microsoft Word  และ Microsoft Excel   
 (๓) น าเสนอวิสยัทัศน์พร้อมสอบสมัภาษณ ์  

http://www2.ra.mahidol.ac.th/ramahr/Document/Down_1.pdf
http://intra.rama.mahidol.ac.th/dean/hr/forms/01/F_PNC323.doc
http://intra.rama.mahidol.ac.th/dean/hr/forms/01/F_PNC324.doc
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                 ๖.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และวันเวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก 
  ประกาศในวันที่  ๒  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖  ณ  บอร์ดประชาสัมพันธ์  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคาร  ๓ ชั้น ๖   
                       และ  http://www.ra.mahidol.ac.th  
 

 
            ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๐   กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
                                                                                          
                                      (อาจารย์ นพ.โยเซฟ   ซื่อเพียรธรรม) 
                                                                                 ประธานคณะกรรมการคัดเลือกฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ra.mahidol.ac.th/
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เอกสารแนบท้าย 
ประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี

ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ 
  

ข้อมูลคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  เป็นสถาบันที่อยู่ในระดับแนวหน้าของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย 
อาคเนย์ ในปัจจุบันได้รับนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (เป็นนักศึกษาแพทย์ประมาณ ๑๕๐ คน และนักศึกษาพยาบาล 
อีก ๑๕๐ คนต่อปี) ระดับหลังปริญญาในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาขาที่เกี่ยวข้องมีโครงการปริญญาเอก โครงการฝึกอบรม
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ และสาขาย่อยเฉพาะทาง รวมทั้งการวิจัยด้วย ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีบุคลากรในคณะฯ หลายท่านที่
ได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติในสาขาวิทยาศาสตร์และรางวัลแม็กไซไซด้วย  เป้าหมายของคณะฯ คือ การผลิต
บุคลากรทางการแพทย์สาขาต่าง ๆ พยาบาลและบุคลากรอื่นทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ เรายังเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้การดูแล
รักษาแบบองค์รวม การใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและสามารถท างานในชุมชนได้ 

ปัจจุบัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มีบุคลากรจ านวน ๘,๒๐๐ คน  และมีการแบ่งโครงสร้างหน่วยงาน
ดังนี้ ภาควิชา ๑๖ ภาควิชา ,  โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ๑ โรงเรียน ,  กลุ่มสาขาวิชา ๒ กลุ่ม , โรงพยาบาล แบ่งเป็น 
โรงพยาบาลรามาธิบดี ๔ ฝ่าย ๓๓ งาน  ,  ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ ๑ ฝ่าย  ๕ งาน  , ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์   
๔ ฝ่าย ๑๗ งาน , สถาบันจักรีนฤบดินทร์  ,  ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ , ส านักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม ๕ งาน , ส านักงาน
การศึกษา ๖ งาน , ส านักงานคณบดี ๕ ฝ่าย ๓๒ งาน   
 
การมุ่งเน้นบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 องค์กรมีการบริหารขีดความสามารถและอตัราก าลังบุคลากร เพื่อให้งานขององค์กรบรรลุผลส าเร็จ มีการรักษา
บรรยากาศในการท างานที่มีความปลอดภัย  มีสวัสดิภาพ และเกื้อหนุนต่อการท างาน 

องค์กรมีการสร้างความผูกพัน  ให้ค่าตอบแทน  และให้รางวัลบุคลากรเพื่อให้มีผลการด าเนินการที่ดี รวมทั้งมี 
การพัฒนาบุคลากรและผู้น าเพื่อให้เกิดผลการด าเนินการที่ดี 
 
ลักษณะงานที่รับผิดชอบของต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
  สนับสนนุการด าเนนิงานดา้นการทรัพยากรบุคคลภายใต้การบริหารงานของรองคณบดีฝา่ยทรพัยากรบุคคล  และ
ปฏิบัติงานดา้นบริหารจัดการทรพัยากรบุคคล  ได้แก่  การวางแผนทรัพยากรบุคคล   การสรรหาคัดเลือกบุคลากร   การบริหาร
เงินเดือนค่าตอบแทน  สิทธปิระโยชน์  การประเมินผลและการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน  รวมทั้งให้ค าแนะน า  ปรึกษา  แก้ไข
ปัญหาในการปฏบิัติงานของผู้ใตบ้ังคับบัญชา   

 
 

 
 

 
 
 


