
 
 
 

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

ด้วยคณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี  มีความประสงค์จะรบัสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลยั 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  จ านวน  ๑  อัตรา  ดังรายละเอยีดต่อไปนี้  
 ๑.   ต าแหน่งท่ีจะบรรจุ 
 ต าแหน่งท่ีจะบรรจุ  ปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี ้

๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
                        ผู้สมคัรรับการคดัเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหดิลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย  
พ.ศ.  ๒๕๕๑  และมีคณุสมบัตเิฉพาะต าแหน่งตามที่ระบไุว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

๓. วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 
         ผู้สนใจสามารถขอรับ และยื่นใบสมัครได้ที่  ฝา่ยทรัพยากรบคุคล เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. และ  

๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  (ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ)  หรือสมัครผา่นทางไปรษณีย์  โดยสามารถ  Download  ใบสมัครได้ที่ 
http://www2.ra.mahidol.ac.th/ramahr/Page1.php  และส่งใบสมัครมาที่ ฝ่ายทรัพยากรบคุคล คณะแพทยศาสตร์- 
โรงพยาบาลรามาธิบดี  เลขท่ี  ๒๗๐  อาคาร  ๓  ช้ัน  ๖  ถนนพระราม  ๖  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  ๑๐๔๐๐  
โดยเปิดรับสมัครต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
   ๔.  เอกสารและหลักฐานประกอบใบสมัคร  
            ๔.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไมส่วมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด า  ขนาด  ๑  นิ้ว  จ านวน  ๒  รูป 

     ๔.๒ ส าเนาใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาครบถ้วน 
           ตามหลักสูตร  จ านวน  ๑  ฉบับ 

         ๔.๓ ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์  จ านวน  ๑  ฉบับ 
       ๔.๔ ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประชาชน  จ านวน  ๑  ฉบับ 
       ๔.๕ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน  ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล  ใบทะเบียนสมรส  จ านวน  ๑  ฉบับ 
       ๔.๖ หนังสือรับรองการท างาน (ถ้ามี)  

๕.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  
                       ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกประมาณวันท่ี ๑๕ หรือ ๓๐ ของทุกเดือนจนกว่าต าแหน่งจะได้รบัการบรรจุ  ณ 
บอร์ดประชาสัมพันธ์  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  อาคาร ๓  ช้ัน ๖      
   
     
 
                                                                                          ประกาศ  ณ  วันท่ี      ๑๒      มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕๖   
 
 

                              

                                                                                                      (อาจารย์โยเซฟ   ซื่อเพียรธรรม) 
                                                                                            รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติหน้าท่ีแทน 

                                                                      คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

 
มุ่งเรียนรู้ คู่คุณธรรม น ำสู่คุณภำพ 

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


-  ๒ - 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล 

ลงวันที่      ๑๒      มีนาคม  ๒๕๕๖ 
 

ต าแหน่ง  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป  ปฏิบัติงานในต าแหน่งเลขานุการผู้บริหาร  จ านวน  ๑  อัตรา 
 

สังกัด  ส านักงานคณบดี  งานบริหารและธุรการ 
  

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
๑. เพศ ชาย/หญิง อายไุม่เกิน ๓๕ ป ี(เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 
๒. คุณวุฒิปรญิญาโท  สาขาอักษรศาสตร์ ศลิปศาสตร์ รัฐศาสตร์ การจดัการ หรือสาขาอ่ืนๆที่เกีย่วข้อง 
๓. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเรจ็รูป Microsoft Word/Excel /Internet และอุปกรณ์ส านักงานต่างๆ ไดด้ ี
๔. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ในการ ฟัง พูด อ่าน เขียนได้ดี 
๕. มีมนุษยสมัพันธ์ และสามารถประสานงานกับบุคคล และหน่วยงานต่างๆได้ดี 
 

ลักษณะงานทีม่อบหมายให้ปฏิบติั      
๑. ท าหน้าที่เลขานกุารผู้บริหารคณะฯ โดยปฏิบัติงาน ดังนี ้
 ๑.๑ รับนัดหมายและจัดตารางการนัดหมายต่างๆ ให้แก่ผู้บริหารคณะฯ 
 ๑.๒ รับโทรศัพท์ ให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาตดิต่อผู้บริหารคณะฯที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.๓ วิเคราะห์เอกสารและหาข้อมลูเบื้องต้นแล้วน าเสนอเลขานุการคณะฯ เพื่อพิจารณาและน าเสนอผู้บริหารสั่งการต่อไป 
 ๑.๔ น าเสนอเอกสารจากหน่วยงานต่างๆ ท้ังภายในและภายนอกคณะฯ ท่ีผ่านการกลั่นกรองจากผูร้บัผิดชอบและน าเสนอ 
       ผู้บริหารคณะฯ พิจารณาสั่งการ โดยตรวจสอบความเรียบร้อยและประสานงานเพื่อขอข้อมูลประกอบการพิจารณา  
       ก่อนน าเสนอ 
 ๑.๕ ติดต่อประสานงานและเตรยีมความพร้อมด้านต่างๆ เช่น การจดัการประชุม  การเดินทางไปราชการ การประชุมทั้ง 
       ภายในและภายนอกคณะฯ รวมทั้งการเดินทางไปต่างประเทศของผู้บริหารคณะฯที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.๖ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกคณะฯ และตดิตามเอกสารตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
 ๑.๗ จดัเก็บเอกสารต่างๆของผู้บรหิารคณะฯที่เกีย่วข้องให้เป็นหมวดหมู่ และสะดวกต่อการเรยีกค้น รวมทั้งรวบรวมและ 
       บันทึกข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ๑.๘ รับ-ส่ง หนังสือ ร่าง พิมพ์ ตรวจหนังสือราชการและเอกสารต่างๆ ทางไปรษณยี์อิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้บริหารคณะฯ  
๒.   เป็นกรรมการ อนุกรรมการ คณะท างานต่างๆ ของคณะฯหรือหน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
๓.   ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา        
  

หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก     
                        ๑.   สอบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word และ Excel       
                        ๒.   สอบข้อเขียนวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาอังกฤษ 
                        ๓.   สอบข้อเขียนความเหมาะสมกับต าแหน่ง   
                        ๔.   สอบสัมภาษณ ์
                        ๕.   สอบภาคปฏิบัติ ๕ วัน 
   
 

อัตราค่าตอบแทน   :  ปริญญาโท เงินเดือนข้ันต่ า ๑๙,๘๙๐ บาท   
                           (หากมีประสบการณ์ในงานท่ีเกี่ยวข้อง  อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ) 
 
 
 

มุ่งเรียนรู้ คู่คุณธรรม น ำสู่คุณภำพ 


