
 
 
 
 

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

 

 ด้วยคณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี  มีความประสงค์จะรบัสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลยั 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  จ านวน  ๑  อัตรา  ดังรายละเอยีดต่อไปนี้  
 

 ๑.   ต าแหน่งท่ีจะบรรจุ 
 ต าแหน่งท่ีจะบรรจุ ปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี ้
 

๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
                        ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 

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

(ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ) หรือสมัครผา่นทางไปรษณีย์  โดยสามารถ Download ใบสมัคร ได้ที ่
http://www2.ra.mahidol.ac.th/ramahr/PageDownload.php และส่งใบสมัครมาที่  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  
เลขท่ี  ๒๗๐  อาคาร  ๓  ช้ัน  ๖  ถนนพระราม  ๖  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  ๑๐๔๐๐  โดยเปิดรับสมัครต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป   

 

   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  ประมาณวันท่ี  ๑๕ หรือ  ๓๐  ของทุกเดือน (เมื่อมีผู้สมัคร) จนกว่าต าแหน่ง 
จะได้รับการบรรจุ  ณ  บอร์ดประชาสัมพันธ์  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  อาคาร  ๓  ช้ัน  ๖ หรือทาง  www.ra.mahidol.ac.th       
     
 
                                                                              ประกาศ  ณ  วันท่ี     ๘      พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๖   

                              
 

(อาจารย์ นพ.โยเซฟ   ซื่อเพียรธรรม) 
                                                                                 รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติหนา้ที่แทน 
                                                              คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี
 

มุ่งเรียนรู้ คู่คุณธรรม น ำสู่คุณภำพ 

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


-  ๒  - 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล 

ลงวันที่    ๘     พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
ต าแหน่ง  นักตรวจสอบภายใน  จ านวน  ๑  อัตรา 
 

สังกัด              ส านักงานคณบดี  งานตรวจสอบภายใน 
  

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
๑. เพศ ชาย/หญิง  อายุไม่เกิน  ๓๕  ปี (เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 
๒. คุณวุฒิปรญิญาตรี หรือปริญญาโท  สาขาการเงิน  การบัญชี  พณิชยศาสตร์  การบริหาร  เศรษฐศาสตร์  สถิติประยุกต ์

เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
๓. มีความรูเ้กี่ยวกับการควบคุมภายใน (Internal Control) และ/หรือการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 
๔. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการฟัง  พูด  อ่าน  เขียน ได้ด ี
๕. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเรจ็รูป Microsoft Word/  Excel/  Internet และอุปกรณ์ส านกังานต่างๆ ไดด้ี 
๖. มีมนุษยสมัพันธ์ และสามารถประสานงานกับบุคคล และหน่วยงานต่างๆ ไดด้ี  
๗. หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน อย่างน้อย  ๑ - ๒  ปี  จะไดร้ับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
๘. หากมีใบอนุญาตด้านการตรวจสอบ  เช่น  CIA,  CPA,  CISA  จะไดร้ับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
 

ลักษณะงานทีม่อบหมายให้ปฏิบติั     
๑. ประเมินความเสี่ยง  ก าหนดขอบเขต และจดัท าแผนการตรวจสอบที่ได้รับมอบหมาย 
๒. จัดท าแนวการตรวจสอบตามขอบเขต และแผนการตรวจสอบที่ก าหนดไว ้
๓. ติดตามสถานการณด์ าเนินงานของหน่วยงานท่ีได้รับการตรวจสอบในการแก้ไขงานตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ 
๔. พัฒนาความรู้  ความเข้าใจด้านการตรวจสอบภายในแก่บุคลากร และผู้บรหิารของคณะฯ 
๕. ร่วมพัฒนางานการตรวจสอบ  การให้ค าปรึกษา และการสอบทานคณุภาพงาน 
๖. ติดตาม และรวบรวมข้อมลูการด าเนินงาน  การปรับปรุง  การเปลี่ยนแปลง และการพัฒนางาน และบคุลากร 
      ของหน่วยงานต่างๆ ภายในคณะฯ 

 

หลักเกณฑก์ารสอบคัดเลือก     
๑. สอบข้อเขียนวิชาความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง  ได้แก่  การตรวจสอบภายใน 
๒. สอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษ 
๓. สอบข้อเขียนแบบทดสอบบุคลิกภาพ  ลักษณะวิธีการเรียนรู ้
๔. สอบสอบสมัภาษณ์  

             

อัตราค่าตอบแทน  ปริญญาตรี  :  เงินเดือนขั้นต่ า  ๑๗,๒๙๐  บาท  
         :  ปริญญาโทเงินเดือนข้ันต่ า  ๒๑,๓๒๐  บาท  
          (หากมีประสบการณ์ในงานท่ีเกี่ยวข้องอาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ) 

 
                            

 
 
 

 
มุ่งเรียนรู้ คู่คุณธรรม น ำสู่คุณภำพ 


