
ภาควิชา

รังสีวิทยา
จักษุวิทยา
พยาธิวิทยา
ศัลยศาสตร์
อายุรศาสตร์
ออร์โธปิดิกส์
วิสัญญีวิทยา
จิตเวชศาสตร์
กุมารเวชศาสตร์
เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู
เวชศาสตร์ชุมชน
เวชศาสตร์

ฉุกเฉิน
โสต ศอ นาสิก   

วิทยา
เวชศาสตร์ 

ครอบครัว
สูติศาสตร์-นรี

เวชวิทยา
วิทยาศาสตร์สื่อ 

ความหมาย          
และความ 
ผิดปกติ
ของการสื่อ
ความหมาย

โรงเรียน
พยาบาล
รามาธิบดี

กลุ่ม
สาขาวิชา

ระบาดวิทยา
คลินิกและ
ชีวสถิติ

โภชนศาสตร์

ส านักงานวจิัย
วชิาการและ
นวัตกรรม

งานห้องปฏิบัติการ
วิจยั

งานบริหารทั่วไป   
สนับสนุนการ
วิจยั

งานสนับสนุนการ
วิจยัทางคลินิก

งานบริการวิชาการ
งานการศึกษา
ต่อเน่ือง

ส านักงานคณบดี

ฝ่ายวิศวกรรมบริการ
- งานวิศวกรรมเคร่ืองกล 
- งานวิศวกรรมสุขาภิบาล  
- งานวิศวกรรมโยธาและ       

อุตสาหการ
- งานวิศวกรรมไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์  
ฝ่ายการคลัง
- งานบัญชี  
- งานจัดเก็บค่า

รักษาพยาบาล
- งานการเงิน 
- งานงบประมาณและ

บริหารทั่วไป  
ฝ่ายการพัสดุ
- งานจัดซือ้และบริหาร

สัญญา          
- งานบริหารพัสดุ
- งานพัฒนาและดูแล

สินทรัพย์
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- งานบริหารทรัพยากรบุคคล
- งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- งานกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล

ฝ่ายสารสนเทศ 
- งานสารสนเทศเพื่อการ

บริหาร
- งานเวชสารสนเทศคลินิก  
- งานสารสนเทศคลังข้อมูล
- งานโครงสร้างพืน้ฐาน

สารสนเทศ    
งานกฎหมาย
งานสื่อสารองค์กร
งานนโยบายและแผน
งานตรวจสอบภายใน 
งานบริหารและธุรการ
งานบริหารความเสี่ยง 
งานรักษาความปลอดภัย   
งานอาคารสถานที่และ  

ยานพาหนะ
งานพัฒนาคุณภาพงาน
งานบริหารทรัพยากรสุขภาพ
งานสร้างเสริมสุขภาพ
งานวิเทศสัมพันธ์
งานโสตทศันศึกษา
งานบริหารกายภาพ

สิ่งแวดล้อม และอาชีว
อนามัย

โรงพยาบาลรามาธิบดี

ฝ่ายการแพทย์ 
- งานผู้ ป่วยใน
- งานผู้ ป่วยนอก

ฝ่ายการพยาบาล
- งานบริหารฝ่ายการพยาบาล  
- งานการพยาบาลกุมาร

เวชศาสตร์
- งานการพยาบาลจักษุ โสต  

ศอ นาสิกวิทยา  
- งานการพยาบาลจิตเวชและ

สุขภาพจิต
- งานการพยาบาลป้องกัน

โรคและส่งเสริมสุขภาพ
- งานการพยาบาลผ่าตัด
- งานการพยาบาลศัลยศาสตร์
- งานการพยาบาล สูติ

ศาสตร์-นรีเวชวิทยา
- งานการพยาบาลเวชศาสตร์

ฉุกเฉิน
- งานการพยาบาล

อายุรศาสตร์
- งานการพยาบาล

ออร์โธปิดิกส์และ
เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู

- งานการพยาบาลบริการ
เฉพาะ   

ฝ่ายโภชนาการ
- งานโภชนบริหาร  
- งานโภชนบ าบดัและโภชน

ศึกษา
- งานโภชนบริการ

ฝ่ายเภสัชกรรม
- งานบริหารเวชภัณฑ์
- งานผลิตยา
- งานบริการเภสัชกรรม

คลินิก
- งานบริการเวชภัณฑ์

งานบริการผ้า
งานทนัตกรรม
งานเวชระเบยีน
งานอุปกรณ์การแพทย์
งานเวชภัณฑ์ปลอดเชือ้
งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ 
งานบริหารการรักษาพยาบาล
งานป้องกันและควบคุมการตดิเชือ้ 
งานสังคมสงเคราะห์  
งานผู้ป่วยสัมพันธ์และบริการผู้ป่วย
งานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี
งานคุ้มครองผู้ รับบริการและ

ควบคุมคุณภาพการบริการ
รักษาพยาบาล

ศูนย์การแพทย์
สิริกิติ์

ฝ่ายการพยาบาล  
- งานการพยาบาล

ผู้ ป่วยใน
- งานการพยาบาล

ผู้ ป่วยนอก
- งานการพยาบาล

ห้องผ่าตัด
และวิกฤต

งานการแพทย์และ
เภสัชกรรม  

งานบริหารศูนย์
การแพทย์สิริกิติ์ 

ศูนย์การแพทย์
สมเด็จพระเทพรัตน์

ฝ่ายการแพทย์และทนัตกรรม 
- งานการแพทย์และ

ทนัตแพทย์
- งานรังสีวิทยา

ฝ่ายการพยาบาล  
- งานการพยาบาลผู้ ป่วยใน
- งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
- งานการพยาบาลผู้ ป่วย

วิกฤต
- งานการพยาบาลผู้ ป่วย

ผ่าตัดและคลอดบุตร 
ฝ่ายสนับสนุนทางการแพทย์  

- งานเภสัชกรรม
- งานเวชภัณฑ์ปลอดเชือ้
- งานเวชภัณฑ์ทาง

การแพทย์
ฝ่ายสนับสนุนทั่วไป

- งานผู้ ป่วยสัมพนัธ์
- งานประชาสัมพนัธ์และ

ธุรกิจ
- งานพฒันาคุณภาพงาน  
- งานบริหารศนูย์การแพทย์

สมเด็จพระเทพรัตน์  

โรงพยาบาล
ส านักงาน
การศึกษา

งานบริหารการศึกษา
งานกิจการนักศึกษา
งานแพทยศาสตรศึกษา
งานการศึกษาหลัง

ปริญญา
งานบริหารทรัพยากร

การเรียนรู้
งานโรงเรียนการ

บริหารงาน
โรงพยาบาล

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
โครงสร้างองค์กร (Organization Chart)  

โครงสรา้งปจัจบุนั 

หมายเหตุ ตามประกาศมหาวทิยาลัย  เร่ืองการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานของมหาวทิยาลัย 
(คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี) พ.ศ.๒๕๕๗ มีผลตัง้แต่ ๑ ม.ค. ๕๘ เป็นต้นไป

ศูนย์
นโยบาย
และ
การ

จัดการ
สุขภาพ 

ศูนย์
เพื่อ
ความ
เป็น
เลิศ 

ศูนย์
สนับสนุน
พันธกิจ

สถาบัน
การแพทย์

จักรี
นฤดินทร์


