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ประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
เร่ือง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
………………………..…………………..… 

 ด้วยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  จ านวน  ๑  อัตรา 
 

๑. ต าแหน่งท่ีรับสมัครสอบคัดเลือก 
     ต าแหน่ง  หัวหน้างานโภชนบริการ  จ านวน  ๑  อัตรา 

 

            ๒.  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก 
๒.๑  จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป  ทุกสาขา ตามที่ ก.พ. รับรอง 
๒.๒  ปฏิบัติงานเป็นโภชนากร 
๒.๓  มีประสบการณ์ด้านงานโภชนาการในโรงพยาบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๕  ปี (โดยมีหนังสือรับรองการท างาน) 
๒.๔  มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office,  Internet และ Intranet  
๒.๕  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี 
๒.๖  สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มเวลา 
๒.๗  เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย/ พนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี/ ข้าราชการ 
       พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล  ซึ่งมีคุณลักษณะสอดคล้องกับค่านิยมของมหาวิทยาลัย 
๒.๘  กรณีเป็นบุคคลภายนอก หากได้รับการคัดเลือก จะต้องบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย/ พนักงานมหาวิทยาลัย  
       คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่ปฏิบัติงานเต็มเวลา 
 

            ๓.  ลักษณะงานที่รับผิดชอบของต าแหน่งโดยสังเขป 
๓.๑  งานด้านการบริการ  ติดตาม  ดูแลงานด้านการผลิต และการบริการอาหารแก่ผู้ป่วย นักศึกษา และบุคลากร

คณะฯ  เพื่อให้ได้รับอาหารที่มีคุณภาพ  ปลอดภัย และมีคุณค่าทางโภชนาการโภชนบ าบัด  โดยให้มีการ
ปฏิบัติงานตามแผน หรือขั้นตอนท่ีได้ก าหนดไว้  ดังนี้  

 ๓.๑.๑  งานประจ าวันด้านการเตรียมการผลิต  การบริการอาหารแก่บุคลากรในกลุ่มต่างๆ  คือ   
                กลุ่มผู้ป่วยทั่วไป  กลุ่มผู้ป่วยเฉพาะโรค (บางราย)  กลุ่มนักศึกษาพยาบาล  กลุ่มผู้ช่วยพยาบาล   
                กลุ่มบุคลากรคณะฯ  กลุ่มพนักงานรายได้น้อยของคณะฯ  ให้กระบวนการปฏิบัติงานถูกต้องตามระบบ   
                สุขลักษณะ GMP/HACCP  โดยส่งมอบทันเวลาบริการ และได้คุณภาพความปลอดภัยตามมาตรฐาน 
                ทุกมื้อ  โดยสามารถตรวจสอบได้ 
       ๓.๑.๒  ติดตามปัญหาตรวจรับวัตถุดิบประจ าวัน และร่วมแก้ไขปัญหา  พร้อมท้ังรับฟังการแก้ไขปัญหา 
                จากผู้ควบคุมงานช้ันต้นแต่ละเวรปฏิบัติงาน  เรื่องความไม่พร้อมของแรงงาน  อุปกรณ์  เครื่องมือ        
                สถานท่ี และหาแนวทางการป้องกัน และแก้ไขการเกิดปัญหาซ้ า 
       ๓.๑.๓ ปรับปรุงรายการอาหารให้มีความทันสมัย  โดยประชุมทบทวนอย่างน้อยปีละครั้ง หรือเมื่อได้รับการ  
                ร้องเรียน  เพื่อให้อาหารมีคุณภาพ และอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ก าหนด 
       ๓.๑.๔  ส ารวจ และติดตามงานซ่อมต่างๆ เกี่ยวกับเครื่องมือ  อุปกรณ์  สถานท่ีกับผู้คุมช้ันต้น  โดยช่วยติดตาม   
                และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีที่ต้องจ้างซ่อมภายนอก หรือซ่อมฉุกเฉิน  
                เพื่อให้ทัน และเพียงพอต่อการใช้งาน 
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๓.  ลักษณะงานที่รับผิดชอบของต าแหน่งโดยสังเขป(ต่อ) 
     ๓.๒  งานด้านบริหาร  ด าเนินงานด้านบุคลากรของหน่วยงาน  ดังนี้ 
            ๓.๒.๑  ก ากับ  ดูแล และติดตามการก าหนดตารางปฏิบัติงานประจ าสัปดาห์ การก าหนดหน้าที่  
                      การจัดวันหยุด  วันชดเชยต่างๆ ให้แก่เจ้าหน้าท่ีทุกคนในหน่วยงาน 
            ๓.๒.๒  พิจารณาใบลาต่างๆ ของเจ้าหน้าท่ีทุกระดับในหน่วยงาน  โดยพิจารณาจากเกณฑ์การลา  
                      และรายละเอียดต่างๆ ที่ผ่านการพิจารณา  โดยผู้ควบคุมงานช้ันต้น และน าเสนอขึ้นมา 
                      เพื่อพิจารณาอนุมัติ  หรือน าเสนอหัวหน้าฝ่ายฯ 
            ๓.๒.๓  ประสานงาน และพิจารณาการสรรหาการจ้างพนักงานใหม่  โดยก าหนด Job Specification  
                       และพิจารณาผลการประเมินการทดลองปฏิบัติงาน และรายละเอียดที่ผู้ควบคุมช้ันต้นประเมิน 
                       ผู้เข้าใหม่ และน าเสนอเพื่อจ้างต่อไป 
            ๓.๒.๔  เสนอความเห็นเพื่อเลื่อนระดับเงินเดือนประจ าปีของบุคลากรทุกระดับในหน่วยงาน  โดยพิจารณา  
                      จากคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงาน และรายละเอียดอื่นๆ ประกอบ 
            ๓.๒.๕  ประชุมเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทั้งระดับผู้ควบคุมงานช้ันต้น  เพื่อรับทราบนโยบาย และให้น าสู่การ 
                      ปฏิบัติร่วมกับพนักงานในพ้ืนท่ีอย่างได้ผล  พร้อมท้ังติดตาม และรับทราบปัญหาการปฏิบัติงาน    
                      และร่วมปรึกษา  วิเคราะห์ปัญหาเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป  ส่วนการประชุมระดับพนักงาน   
                      เพื่อติดตามการน านโยบายสู่การปฏิบัติ  การแก้ปัญหา และอุปสรรคต่างๆ 
            ๓.๒.๕  การบริหารงานประมาณค่าอาหาร  โดยให้รายรับ-รายจ่ายต่างๆ ของบุคลากรทุกกลุ่มที่รับบริการ 
                       อยู่ภายในวงเงิน และอาหารที่มีคุณภาพ 
            ๓.๒.๖  เสนอการขออนุมัติการสั่งซื้อวัสดุอุปโภค – บริโภคตามรายการ และจ านวนที่ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น  
                      ร้องขอ  โดยพิจารณาความถี่ในการใช้ และความจ าเป็นต่อการใช้งาน  เพื่อก าหนดจ านวน 
                      การสั่งซื้อ  รวมถึงการประสานงานในหน่วยงาน  เพื่อเตรียมการประกวดราคาอาหารแต่ละงวด 
            ๓.๒.๗  เสนอขอครุภัณฑ์ใหม่ หรือครุภัณฑ์ทดแทนของหน่วยงานประจ าปี  โดยส ารวจความต้องการ  
                       การประเมินราคา  การก าหนดคุณลักษณะที่ต้องการ และด าเนินการประสานงานเพื่อจัดซื้อ  
     ๓.๓  งานด้านบริการวิชาการ  ดังนี ้
             ๓.๓.๑  ให้ความรู้ด้านการบริการอาหาร และการบริหารงานในหน่วยงาน  โดยสอน และให้ความรู้ 
                       เชิงทฤษฎี  การฝึกปฏิบัติแก่นักศึกษา และผู้สนใจที่มาเรียน  มาฝึกงาน  หรือดูงาน 
             ๓.๓.๒  ทบทวน และปรับพัฒนาคู่มือต่างๆ ท่ีใช้ในการเรียน  การสอน  การปฏิบัติงานในหน่วยงาน  
                      ให้มีความทันสมัย และสอดรับกับนโยบายของคณะฯ 
             ๓.๓.๓  เป็นประธานรายวิชา และวิทยากรหลักสูตรประกาศนียบัตรโภชนบ าบัด 
     ๓.๔  งานด้านการพัฒนา 
            ๓.๔.๑  ติดตาม และก ากับให้เจ้าหน้าท่ีทุกระดับในหน่วยงานน ากิจกรรมคุณภาพงานต่างๆ เช่น  
                     ๕ส, HA, GMP, HACCP ลงปฏิบัติในพื้นที่อย่างได้ผล และต่อเนื่อง  โดยท าหน้าท่ีเป็นที่ปรึกษา  
                     และให้ก าลังใจ  ก ากับดูแลให้มีการน าลงปฏิบัติในพื้นที่ และติดตามประเมินปัญหาอุปสรรคต่างๆ     
                     และร่วมด าเนินการแก้ไข 
            ๓.๔.๒ ร่วมทบทวน และปรับพัฒนาระบบบันทึก (เอกสาร) ระบบงาน  คุณภาพของงานร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง    
                     เพื่อน าสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
            ๓.๔.๓ รวบรวมปัญหา และจุดอ่อนในการปฏิบัติงานเข้าที่ประชุม  เพื่อวิเคราะห์ และหาแนวทางในการ   
                     แก้ปัญหา หรือเสนอเป็นหัวข้อฝึกอบรม(Training Need) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงาน 
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                 ๓.  ลักษณะงานที่รับผิดชอบของต าแหน่งโดยสังเขป(ต่อ) 
     ๓.๔.๔  ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ท้ังภายใน และภายนอกคณะฯ เป็นกรรมการ/อนุกรรมการ 
               ในคณะท างานต่างๆของคณะ  หรือหน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
     ๓.๔.๕  ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 

๔.  การรับสมัคร 
  ผู้ที่มคีวามประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถ Download ใบสมัครได้ที่ 
  ๔.๑  กรณี  เป็นบุคคลภายนอก ที ่http://www2.ra.mahidol.ac.th/ramahr/Document/Down_1.pdf 
   ๔.๒  กรณี  เป็นบุคคลภายใน 

       (๑)   ข้าราชการ  http://intra.rama.mahidol.ac.th/dean/hr/forms/01/F_PNC323.doc 
       (๒)   พนักงานมหาวิทยาลัย  http://intra.rama.mahidol.ac.th/dean/hr/forms/01/F_PNC324.doc                      

  โดยยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล-           
รามาธิบดี  อาคาร  ๓  ช้ัน  ๖  ต้ังแต่วันที่  ๙ – ๒๓  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ ในวันและเวลาราชการ 
 

 ๕.  เอกสาร และหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร 
        ๕.๑  ใบสมัครสอบคัดเลือกจ านวน  ๑  ชุด  
               ๕.๒  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า  ขนาด  ๑  นิ้ว  จ านวน  ๑  รูป 
                        ๕.๓  ส าเนาใบปริญญาบัตร  จ านวน  ๑  ฉบับ 
      ๕.๔  ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์  จ านวน  ๑  ฉบับ 
      ๕.๕  ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประชาชน  จ านวน  ๑  ฉบับ 
      ๕.๖  หลักฐานอื่นๆ เช่น  ใบทหารกองเกิน  ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล  ใบทะเบียนสมรส  จ านวน  ๑  ฉบับ 
      ๕.๗  หนงัสือรับรองการท างาน 
  ส าหรับการสมัครสอบในครั้งนี้  ให้ผู้สมัครสอบรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร  หากภายหลังปรากฏว่า
ผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน  จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบคัดเลือก และไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง      
ที่สอบคัดเลือกได้ 
             

 ๖.  วิธีการคัดเลือก 
      คณะกรรมการฯ จะด าเนินการคัดเลือกโดยวิธี  การสัมภาษณ์  
 

  ๗.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
   คณะฯจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และประกาศก าหนดวันเวลาและสถานท่ีด าเนินการ 

สอบคัดเลือก ในวันที่  ๒๕  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๖  ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  อาคาร  ๓  ช้ัน  ๖  
 

 
           ประกาศ  ณ  วันท่ี    ๙      กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

                                                                                          
                                                                    (อาจารย์ นพ.โยเซฟ   ซื่อเพียรธรรม) 
                                                              รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติหน้าที่แทน 
                                                               คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
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