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ประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงหัวหน้าหน่วยงาน 

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

ด้วยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต า แห่่ง           
หัวห่้าห่่วยงา่ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จ า่ว่ ๑ อัตรา  

๑. ต าแหน่งท่ีรับสมัครคัดเลือก 
                 ต าแห่่ง  หัวห่้างา่สังคมสงเคราะห์  สังกัด  โรงพยาบาลรามาธิบดี   

            ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก 
๒.๑   ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสังคมสงเคราะหศ์าสตร์ ตาม ที่  ก.พ. รับรอง  

       ๒.๒   มีประสบการณ์ท างานด้านงานสังคมสงเคราะห์ในโรงพยาบาล ไม่น้อยกว่า ๕ ปี  
    (กรณีบุคคลภาย่อกต้องมีห่ังสือรับรองการท างา่) 

๒.๓    มีความสามารถใ่การใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็่อย่างด ี
            ๒.๔    มีความสามารถใ่การบริหารจัดการ การจดัระบบงา่ และการบังคับบัญชา 
            ๒.๕    มีความสามารถใ่การวางแผ่งา่ท้ังใ่เชิงกลยุทธ์และแผ่การด าเ่ิ่งา่ของห่่วยงา่ท่ีสามารถตอบส่อง 
                     ่โยบายการบรหิารงา่ของคณะฯ 
            ๒.๖    มีความสามารถใ่การสรุปประเด็่การประชุมและเขีย่รายงา่การประชุมได้ 
            ๒.๗    มีความรู้เกี่ยวกบัเครื่องมือการบริหารจัดการองค์กรสมยัใหม่   

๒.๘    มีทักษะการวางแผ่ การท างา่เป็่ทีม การสอ่งา่ การมอบหมายงา่ การตดิตามประเมิ่ผลงา่  
         การเรีย่รู้งา่และรับมือตอ่ความเปลีย่่แปลง  
๒.๙    มีทักษะความเป็่ผู้่ า ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็่ของผู้อื่่ 

 ๒.๑๐  สามารถปฏบิัติงา่ใ่ภาวะกดดั่ได้เป็่อยา่งด ี
๒.๑๑  มีมุ่ษยสัมพั่ธ์และสามารถประสา่กับบุคคล/ห่่วยงา่ตา่งๆไดด้ี 
๒.๑๒  มีความสามารถใ่การใช้ภาษาอังกฤษ ใ่ระดับที่สื่อสารได้ และกรณีบุคคลภาย่อกต้องมีคะแ่่ทดสอบ 
        ภาษาอังกฤษ โดยเป็่ผลคะแ่่ที่มีระยะเวลาไม่เกิ่ ๒ ปี ่ับถึงวั่ที่ยื่่ใบสมัคร ดังต่อไป่ี้  

 IELTS (Academic Module)  ไม่ต ่ากว่า                 ๓   คะแ่่  หรือ 

 TOEFL IBT (Internet Based) ไม่ต ่ากว่า       ๒๙   คะแ่่  หรือ 

 TOEFL - ITP   ไม่ต ่ากว่า   ๓๙๐   คะแ่่  หรือ 

 TOEFL - CBT   ไม่ต ่ากว่า         ๙๐  คะแ่่  หรือ 

 TOEIC    ไม่ต ่ากว่า    ๔๐๐  คะแ่่  หรือ 

 MU GRAD Test   ไม่ต ่ากว่า         ๓๖  คะแ่่  หรือ 

 MU – ELT   ไม่ต ่ากว่า         ๕๖  คะแ่่  
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๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก (ต่อ)  
                 ๒.๑๔  ต้องเป็นผู้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตจากสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ หรือ 

      เข้าสู่กระบว่การหรืออยู่ระหว่างขอรับรองมาตรฐา่การปฏิบัติงา่ด้า่การจัดสวัสดิการสังคมของ่ักสังคม- 
      สงเคราะห์ (มสค) จากส า่ักงา่คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ 
     ๒.๑๕  ผ่า่การอบรมหลักสูตรผู้บรหิารที่มหาวิทยาลยัมหดิลด าเ่ิ่การหรือให้การรับรอง กรณียงัไม่ผ่า่การอบรม  
              หากได้รับคัดเลือก จะแต่งตั้งให้เป็่ผู้รักษาการแท่ใ่ต าแห่่งที่ได้รับการคัดเลือก และตอ้งเข้ารับการอบรม   
              หลักสูตรบริหารภายใ่ ๑ ปี 
     ๒.๑๖  สามารถปฏบิัติห่้าทีไ่ด้เต็มเวลา 
     ๒.๑๗  เป็่พ่ักงา่มหาวิทยาลัย หรือ พ่ักงา่มหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หรือ   
              ข้าราชการพลเรือ่ใ่สถาบั่อุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยมหดิล หรือ กรณีเป็่บุคคลภาย่อก         

                            หากได้รับการคัดเลือก จะต้องบรรจุเป็่พ่ักงา่มหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี (ส่ว่งา่) 

            ๓.  ลักษณะงานที่รับผิดชอบของต าแหน่งโดยสังเขป 
   ๓.๑   รับนโยบายมาปฏิบัติโดยวิเคราะห์งานให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ของคณะฯ  ติดตามก ากับดูแล  
             การให้บริการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพและต าแหน่งที่สูงขึ้น และมีคุณภาพ  
             ตามมาตรฐานวิชาชีพวิเคราะห์เพื่อเสนอแนวทางพัฒนาระบบ  การบริการและปรับปรุงระบบบริการสังคม   
              สงเคราะห์อย่างต่อเนื่องให้ทันกับสภาวการณ์ปัจจุบันและมีวิสัยทัศน์ท่ีน าองค์กรไปสู่สากล 
   ๓.๒   เป็นที่ปรึกษา ร่วมตัดสินใจแก้ไขปัญหาการบริการสังคมสงเคราะห์  ตดิตามก ากับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
             วิชาชีพและส่งเสริมใหเ้ข้าไปอยู่ในทีมสหสาขาวิชาชีพ  ติดตามและตรวจสอบการท างานท่ีได้รับมอบหมายให้ 
             ผู้ใต้บังคับบัญชาด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแผนงานท่ีวางไว้ 
     ๓.๓   วางแผน จัดระบบงาน มอบหมาย และก ากับดูแลการด าเนินงานของหน่วยงานในด้านต่างๆ เช่น งานด้านบุคคล   
             งานด้านพัสดุ  งานด้านงบประมาณและงานการเงิน  วางแผนจัดหา  สรรหาเครื่องมือ  วัสดุ อุปกรณ์  ครภุัณฑ ์
             ให้มีเพียงพอและเกิดประโยชนส์ูงสุด  และเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ 
     ๓.๔    วิเคราะห์อัตราก าลังของบุคลากร  ให้สอดคล้องกับโครงสร้างของงานสังคมสงเคราะห์เพื่อให้เกิดการใช้ 
             ทรัพยากรบุคคลอย่างคุม้ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
   ๓.๕   วางแผนด าเนินงานพัฒนาคุณภาพในงานสังคมสงเคราะห์  สนับสนุนส่งเสริมให้มีการท างานวจิัย  วิชาการ  คู่มือ 
             หรือหลักสูตรในกลุ่มงานสังคมสงเคราะห์  โครงการพัฒนาด้านยุทธศาสตรต์่างๆของคณะฯ  การเรียนการสอน 
             ในภาคปฏิบัติ  การบรรยายแก่นักศึกษาที่เกี่ยวกับด้านสงัคมสงเคราะห์ และผูส้นใจ 
     ๓.๖   ให้บริการสังคมสงเคราะห์ตามมาตรฐานในผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายยุ่งยากซับซ้อนและละเอียดอ่อน 
     ๓.๗   ปฏิบัติงาน/เป็นกรรมการ/คณะท างานตามนโยบายที่คณะฯมอบหมาย 
     ๓.๘   เป็นสมาชิกสามัญในสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์และมีสว่นร่วมในกิจกรรม/โครงการพัฒนาวิชาชีพในระดับ 
             เครือข่าย    

 ๔. วัน เวลา และสถานที่รับสมคัร  
 ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก  สามารถ Download  ใบสมัครได้ที่  www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career 
โดยยื่่ใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ ฝ่ายบริหารทุ่มุ่ษย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี อาคาร ๓ ช้ั่ ๖  
ต้ังแต่วันที่  ๒๙  เมษายน – ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๔  ในวันและเวลาราชการ   
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 ๕.  เอกสารและหลักฐานทีจ่ะต้องน ามาย่ืนพร้อมใบสมัคร 
 ๕.๑  รูปถ่ายห่้าตรงไมส่วมหมวกและไม่ใส่แว่่ตาด า  ข่าด ๑ ่ิ้ว  จ า่ว่ ๑ รูป 

 ๕.๒  ส าเ่าใบปรญิญาบตัร หรือห่ังสือรับรองซึ่งได้รับอุ่มตัิจากสภามหาวิทยาลยั  จ า่ว่ ๑ ฉบับ 
 ๕.๓  ส าเ่าใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)  ฉบับสมบูรณ ์ จ า่ว่ ๑ ฉบับ  

 ๕.๔  ส าเ่าทะเบีย่บ้า่และส าเ่าบัตรประชาช่  จ า่ว่ส าเ่าละ ๑ ฉบับ 
 ๕.๕  กรณีบุคคลภาย่อกต้องยื่่ส าเ่าผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่ก าห่ดไว้ใ่คุณสมบัติ 

  เฉพาะต าแห่่ง (ตามข้อ ๒.๑๒)  จ า่ว่ ๑ ฉบับ 

๕.๖  ห่ังสือรับรองการท างา่  จ า่ว่ ๑ ฉบับ  

 ๕.๗  ส าเ่าหลกัฐา่การอบรมหลกัสูตร่ักบรหิารที่มหาวิทยาลยัก าห่ดหรือด าเ่ิ่ การ (ถา้มี)  จ า่ว่ ๑ ฉบับ 
       ๕.๘  หลักฐา่อื่่  ๆ เช่่ ใบทหารกองเกิ่ ใบเปลี่ย่ช่ือ-สกุล ใบทะเบีย่สมรส (ถ้ามี)  จ า่ว่ ๑ ฉบับ 

 

         ส าหรับการสมัครสอบใ่ครั้ง่ี้  ให้ผู้สมัครสอบรับรองว่าเป็่ผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร  หากภายหลัง
ปรากฏว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัตไิม่ครบถ้ว่ จะถือว่าขาดคุณสมบัติใ่การสมคัรสอบคัดเลือก  และไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแห่่งท่ีสอบคัดเลือกได้ 

 ๖.  วิธีการคัดเลือก 
                 คณะกรรมการฯ จะด าเ่ิ่การคัดเลือกจาก คุณสมบัติ  ประสบการณ์ท างา่ตามเอกสารใ่ใบสมัครเป็่เบื้องต้่ 
และคณะฯ จะเชิญผู้ที่เหมาะสมมาสัมภาษณ์  

 ๗.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
                   คณะฯ จะประกาศรายช่ือผู้ มี สิทธิ เข้ ารับการคัดเลือก พร้อมก าห่ดวั่เวลาและสถา่ที่ ด าเ่ิ่การคัดเลือก   
ในวันที่  ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๔  ณ บอร์ดประชาสัมพั่ธ์ ฝ่ายบริหารทุ่มุ่ษย์  และ www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career 
 
 
                                      ประกาศ  ณ  วั่ท่ี  ๒๙  เมษาย่  พ.ศ. ๒๕๖๔                                        

                            

                                                                (่างสาว่รา   เปาอิ่ทร์) 
                         รองคณบดีฝ่ายบริหารทุ่มุ่ษย์  ปฏิบัติห่้าท่ีแท่   

      คณบดีคณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี 
 

 
 
 
 


