
 
 
 

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

 

 ด้วยคณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี  มีความประสงค์จะรบัสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลยัคณะ 
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  จ านวน   ๑   อัตรา  ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
 

 ๑.  ต าแหน่งที่จะบรรจุ 
 ต าแหน่งท่ีจะบรรจุ  ปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี ้
 

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

๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
 ผู้สนใจสามารถขอรับ และยื่นใบสมัครได้ที่  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  รูปถ่ายหน้าตรงไมส่วมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า  ขนาด  ๑  นิ้ว  จ านวน  ๒  รูป 
       ๔.๒  ส าเนาใบปรญิญาบตัร หรือหนังสือรับรองซึ่งได้รับอนุมตัิจากผู้มีอ านาจว่าเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาครบถ้วน 
                               ตามหลักสูตรแล้ว  จ านวน  ๑  ฉบับ 
    ๔.๓  ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)  ฉบับสมบูรณ ์ จ านวน  ๑  ฉบับ 
             ๔.๔  ส าเนาทะเบียนบา้น  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      ๒๔      กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗   

                         
                                    

                                                                                     (อาจารย์ นายแพทยโ์ยเซฟ   ซื่อเพียรธรรม) 
                                                                                 รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติหนา้ที่แทน 
                                                              คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี
 

มุ่งเรยีนรู ้คู่คุณธรรม น ำสู่คุณภำพ 
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-  ๒  - 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล 

ลงวนัที่      ๒๔      กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
ต าแหน่ง      นักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์  จ านวน  ๑  อัตรา 
 

สังกัด               โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี  ฝ่ายบริหารโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี   
  

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
๑.   เพศ ชาย/หญิง อายุ  ๒๐  ปีขึ้นไป (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 
๒.   คุณวุฒปิรญิญาโท  สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร ์
๓.   มีความรู้  ความสามารถในงานทางด้านการวิเคราะห์ และการออกแบบโปรแกรม 

   ๔.   มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ และสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป   
         Microsoft Office, Internet และอุปกรณ์ส านักงานต่างๆ ได้ดี 

                        ๕.   มีความอดทดสามรถควบคมุอารมณ์ได้ดี  พร้อมท้ังมีใจรักงานบริการ  คิดในเชิงบวก และมีมนุษยสัมพันธ์ดี   
         สามารถประสานงานกับบุคคล และหน่วยงานต่างๆ ได้ด ี

 
ลักษณะงานทีม่อบหมายให้ปฏิบติั      

๑. ด าเนนิการวเิคราะห์ และออกแบบโปรแกรม เพื่อสนับสนุนการบรหิารงานตามพันธกิจของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี  
รวมถึงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ (Information System) ที่เกี่ยวกับการบรหิาร  การวางแผนงาน  งบประมาณ 
และระบบอื่นๆ ของหน่วยงาน  พร้อมท้ังด าเนินการจัดท าสรุปรายงานประจ าปีของงานสารสนเทศของหน่วยงาน  
เพื่อน าเสนอต่อผู้บริหารในท่ีประชุม 

๒. ด าเนินการจัดหา  รวบรวม  ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมลูสารสนเทศในด้านต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน 
ของหน่วยงาน  รวมถึงการวางแผน  ควบคุม และตดิตามบริหารงานด้านระบบสารสนเทศ (Information System)  

๓. ปฏิบัติหน้าท่ีในการให้ความช่วยเหลือ  การให้ค าแนะน า  ค าปรึกษาต่างๆ ให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน 
๔. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา และรายงานปัญหาต่างๆ ที่เกดิขึ้นต่อผูบ้ังคับบัญชาตามล าดับขั้น 

 
หลักเกณฑก์ารสอบคัดเลือก     
                        ๑. สอบปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word และ Excel       
                        ๒. สอบข้อเขียนวิชาความรู้ความสามารถท่ัวไป และวิชาภาษาอังกฤษ 
                        ๓. สอบสัมภาษณ์  
                        ๔. สอบปฏิบตัิ  ๓  วัน 
             
อัตราค่าตอบแทน  คุณวุฒิปริญญาโท เงินเดือนขั้นต่ า  ๒๒,๗๕๐  บาท  
 (หากมีประสบการณ์ในงานท่ีเกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือน ตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ) 
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