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ประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงหวัหน้าหน่วยงาน 

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

ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ลงวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล       
เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง หัวหน้างานสังคมสงเคราะห์ สังกัด โรงพยาบาลรามาธิบดี จ านวน ๑ อัตรา และหมดเขตรับสมัครในวันที่ 
๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ นั้น ทั้งนี้เพื่อให้ได้ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศของคณะฯ จึงขอขยายเวลารับสมัครออกไปจนถึงวันท่ี 
๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

๑. ต าแหน่งท่ีรับสมัครคัดเลือก 
                 ต าแหน่ง  หัวหน้างานสังคมสงเคราะห์  สังกัด  โรงพยาบาลรามาธิบดี   

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

       ๒.๒   มีประสบการณ์ท างานด้านงานสังคมสงเคราะห์ในโรงพยาบาล ไม่น้อยกว่า ๕ ปี  
    (กรณีบุคคลภายนอกต้องมีหนังสือรับรองการท างาน) 

๒.๓    มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างด ี
            ๒.๔    มีความสามารถในการบริหารจัดการ การจดัระบบงาน และการบังคับบัญชา 
            ๒.๕    มีความสามารถในการวางแผนงานท้ังในเชิงกลยุทธ์และแผนการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีสามารถตอบสนอง 
                     นโยบายการบรหิารงานของคณะฯ 
            ๒.๖    มีความสามารถในการสรุปประเด็นการประชุมและเขียนรายงานการประชุมได ้
            ๒.๗    มีความรู้เกี่ยวกบัเครื่องมือการบริหารจัดการองค์กรสมยัใหม่   

๒.๘    มีทักษะการวางแผน การท างานเป็นทีม การสอนงาน การมอบหมายงาน การตดิตามประเมินผลงาน  
         การเรียนรู้งานและรับมือตอ่ความเปลีย่นแปลง  
๒.๙    มีทักษะความเป็นผู้น า ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

 ๒.๑๐  สามารถปฏบิัติงานในภาวะกดดันได้เป็นอยา่งด ี
๒.๑๑  มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถประสานกับบุคคล/หน่วยงานตา่งๆไดด้ี 
๒.๑๒  มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สื่อสารได้ และกรณีบุคคลภายนอกต้องมีคะแนนทดสอบ 
        ภาษาอังกฤษ โดยเป็นผลคะแนนที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร ดังต่อไปนี้  

 IELTS (Academic Module)  ไม่ต ่ากว่า                 ๓   คะแนน  หรือ 

 TOEFL IBT (Internet Based) ไม่ต ่ากว่า       ๒๙   คะแนน  หรือ 

 TOEFL - ITP   ไม่ต ่ากว่า   ๓๙๐   คะแนน  หรือ 

 TOEFL - CBT   ไม่ต ่ากว่า         ๙๐  คะแนน  หรือ 

 TOEIC    ไม่ต ่ากว่า    ๔๐๐  คะแนน  หรือ 

 MU GRAD Test   ไม่ต ่ากว่า         ๓๖  คะแนน  หรือ 

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

      เข้าสู่กระบวนการหรืออยู่ระหว่างขอรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของนักสังคม- 
      สงเคราะห์ (มสค) จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ 
     ๒.๑๕  ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บรหิารที่มหาวิทยาลยัมหดิลด าเนินการหรือให้การรับรอง กรณียงัไม่ผ่านการอบรม  
              หากได้รับคัดเลือก จะแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาการแทนในต าแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก และตอ้งเข้ารับการอบรม   
              หลักสูตรบริหารภายใน ๑ ปี 
     ๒.๑๖  สามารถปฏบิัติหน้าทีไ่ด้เต็มเวลา 
     ๒.๑๗  เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หรือ พนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หรือ   
              ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยมหดิล หรือ กรณีเป็นบุคคลภายนอก         

                            หากได้รับการคัดเลือก จะต้องบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี (ส่วนงาน) 

            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            
โดยยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี อาคาร ๓ ช้ัน ๖  
ต้ังแต่บัดนี้จนถึงวันที่  ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๖๔  ในวันและเวลาราชการ 
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 ๕.  เอกสารและหลักฐานทีจ่ะต้องน ามาย่ืนพร้อมใบสมัคร 
 ๕.๑  รูปถ่ายหน้าตรงไมส่วมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด า  ขนาด ๑ นิ้ว  จ านวน ๑ รูป 

 ๕.๒  ส าเนาใบปรญิญาบตัร หรือหนังสือรับรองซึ่งได้รับอนุมตัิจากสภามหาวิทยาลยั  จ านวน ๑ ฉบับ 
 ๕.๓  ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)  ฉบับสมบูรณ ์ จ านวน ๑ ฉบับ  

 ๕.๔  ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประชาชน  จ านวนส าเนาละ ๑ ฉบับ 
 ๕.๕  กรณีบุคคลภายนอกต้องยื่นส าเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในคุณสมบัติ 

  เฉพาะต าแหน่ง (ตามข้อ ๒.๑๒)  จ านวน ๑ ฉบับ 

๕.๖  หนังสือรับรองการท างาน  จ านวน ๑ ฉบับ  

 ๕.๗  ส าเนาหลกัฐานการอบรมหลกัสูตรนักบรหิารที่มหาวิทยาลยัก าหนดหรือด าเนนิการ (ถา้มี)  จ านวน ๑ ฉบับ 
       ๕.๘  หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล ใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี)  จ านวน ๑ ฉบับ 

 

         ส าหรับการสมัครสอบในครั้งนี้  ให้ผู้สมัครสอบรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร  หากภายหลัง
ปรากฏว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัตไิม่ครบถ้วน จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการสมคัรสอบคัดเลือก  และไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งท่ีสอบคัดเลือกได้ 

 ๖.  วิธีการคัดเลือก 
                 คณะกรรมการฯ จะด าเนินการคัดเลือกจาก คุณสมบัติ  ประสบการณ์ท างานตามเอกสารในใบสมัครเป็นเบื้องต้น 
และคณะฯ จะเชิญผู้ที่เหมาะสมมาสัมภาษณ์  

 ๗.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
                   คณะฯ จะประกาศรายช่ือผู้ มี สิทธิ เข้ ารับการคัดเลือก พร้อมก าหนดวันเวลาและสถานที่ ด าเนินการคัดเลือก   
ในวันที่  ๒๒  ตุลาคม  ๒๕๖๔  ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์  และ www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career 
 
 
                                      ประกาศ  ณ  วันท่ี         กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๔                                        
      
 
 

                                                                (นางสาวนรา   เปาอินทร์) 
                         รองคณบดีฝ่ายบริหารทุนมนุษย์  ปฏิบัติหน้าท่ีแทน   

      คณบดีคณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบด ี
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