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ประกาศคณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด ี

เร่ือง  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพือ่แตง่ตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งหวัหน้าหน่วยงาน 
คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบด ี
………………………..…………………..… 

 ดว้ยคณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี  มีความประสงคจ์ะรบัสมคัรสอบคดัเลือกบคุคลเพื่อแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่ง  
หวัหนา้หน่วยงานของคณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี   จ านวน ๑ อตัรา 

๑.  ต าแหน่งทีรั่บสมัครสอบคดัเลือก 
     ต าแหน่ง  หวัหนา้งานสรา้งเสรมิสขุภาพ  สงักดั  ส านกังานคณบดี 

             ๒. คุณสมบตัิของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก 
๒.๑  ส าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีสาขา พยาบาลศาสตรห์รอืวิทยาศาสตรส์ขุภาพ ตามท่ี ก.พ. รบัรอง 

             ๒.๒  มีประสบการณ์ดา้นการสรา้งเสริมสุขภาพ ไม่นอ้ยกว่า ๕ ปี  
       (กรณีเป็นบคุคลภายนอกตอ้งมีหนังสือรบัรองการท างาน) 
๒.๓  มคีวามสามารถในการบรหิารจดัการ การจดัระบบงาน และการบงัคบับญัชา 
๒.๔  มีความสามารถในการวางแผนงานทัง้ในเชิงกลยทุธแ์ละแผนการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีสามารถ 

ตอบสนองนโยบายการบรหิารงานของคณะฯ 
๒.๕  มคีวามสามารถในการสรุปประเด็นการประชมุและเขียนรายงานการประชมุได ้
๒.๖   มคีวามรูเ้กี่ยวกบัเครือ่งมอืการบรหิารจดัการองคก์รสมยัใหม่   
๒.๗   มีทกัษะการวางแผน การท างานเป็นทีม การสอนงาน การมอบหมายงาน การติดตามประเมินผลงาน  

การเรยีนรูง้านและรบัมอืตอ่ความเปลี่ยนแปลง  
                         ๒.๘  มีความเป็นผูน้  า คณุธรรม จรยิธรรม มีทกัษะการประสานงานกบับคุคล / หน่วยงานต่าง ๆ ไดด้ี 
                         ๒.๙  มีความสามารถในการใชค้อมพิวเตอรโ์ปรแกรม Microsoft office และ Internet ไดด้ ี
             ๒.๑๐  ผ่านการอบรมหลกัสตูรผูบ้รหิารท่ีมหาวิทยาลยัมหิดลด าเนินการหรอืใหก้ารรบัรอง กรณียงัไม่ผา่นการอบรม  

    หากไดร้บัคดัเลอืก จะแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูร้กัษาการแทนในต าแหน่งท่ีไดร้บัการคดัเลอืก และตอ้งเขา้รบัการอบรม   
    หลกัสตูรบรหิารภายใน ๑ ปี 

                         ๒.๑๑  มีความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษ ในระดบัท่ีสื่อสารได ้และกรณีบคุคลภายนอกตอ้งมีคะแนน 
          ทดสอบภาษาองักฤษ โดยเป็นผลคะแนนท่ีมีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นบัถึงวนัท่ียื่นใบสมคัร ดงัต่อไปนี ้ 

 IELTS (Academic Module)  ไม่ต ่ากว่า      ๓    คะแนน  หรอื 

 TOEFL IBT (Internet Based) ไม่ต ่ากว่า    ๒๙   คะแนน  หรอื 

 TOEFL - ITP   ไม่ต ่ากว่า  ๓๙๐   คะแนน  หรอื 

 TOEFL - CBT   ไม่ต ่ากว่า     ๙๐   คะแนน  หรอื 

 TOEIC    ไม่ต ่ากว่า  ๔๐๐   คะแนน  หรอื 

 MU GRAD Test   ไม่ต ่ากว่า     ๓๖   คะแนน  หรอื 

 MU – ELT   ไม่ต ่ากว่า     ๕๖   คะแนน   
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๒. คุณสมบตัิของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก (ต่อ) 
๒.๑๒  สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีไดเ้ต็มเวลา 
๒.๑๓  เป็นพนกังานมหาวิทยาลยั หรอื พนกังานมหาวิทยาลยัคณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี หรอื 

  ขา้ราชการพลเรอืนในสถาบนัอดุมศกึษา สงักดัมหาวิทยาลยัมหิดล หรอื กรณีเป็นบคุคลภายนอก หากไดร้บั 
  การคดัเลอืกจะตอ้งบรรจเุป็นพนกังานมหาวิทยาลยัคณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบด ี(ส่วนงาน) 

๓. ลักษณะงานทีรั่บผดิชอบของต าแหน่งโดยสังเขป 
๓.๑  ปฏิบตัิหนา้ที่เป็นหวัหนา้งานสรา้งเสรมิสขุภาพ โดยรบัผิดชอบเก่ียวกับดา้นงานสรา้งเสรมิสขุภาพ 
๓.๒  สนบัสนนุการด าเนินงานเพือ่ใหเ้กิดนโยบายสาธารณะ เพื่อสขุภาพในทกุระดบั 
๓.๓  กระตุน้และเอือ้อ านวยความสะดวก หนว่ยงาน/ภาควิชา ในการจดัท าโครงการดา้นสรา้งเสรมิสขุภาพ  
๓.๔  รว่มวางแผน ก ากบัและประเมินผลการด าเนินการโครงการและกิจกรรมดา้นสรา้งเสรมิสขุภาพของ 
        หนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งตามนโยบายสรา้งเสรมิสขุภาพ 
๓.๕  ปฏิบตัิงานเก่ียวกบัการติดตอ่ประสานงานกบัหนว่ยงานทัง้ภายในและภายนอกคณะฯ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
        การด าเนินงานสรา้งเสรมิสขุภาพ   
๓.๖  ปฏิบตัิหนา้ที่อื่นตามที่ไดร้บัมอบหมาย 

 ๔.  วัน เวลา และสถานทีรั่บสมัคร  
  ผูท่ี้มีความประสงคจ์ะสมคัรเขา้รบัการคดัเลอืก สามารถ Download  ใบสมคัรไดท่ี้ www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career   
โดยย่ืนใบสมคัรพรอ้มเอกสารประกอบการสมคัรไดท่ี้  ฝ่ายบรหิารทนุมนษุย ์ คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี  อาคาร ๓ ชัน้ ๖    
ตัง้แตบ่ดันีจ้นถึงวันที ่๑๕  ตุลาคม  ๒๕๖๔  ในวันและเวลาราชการ 

   ๕.  เอกสารและหลักฐานทีจ่ะต้องน ามายืน่พร้อมใบสมัคร 
                     ๕.๑  รูปถ่ายหนา้ตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด า  ขนาด ๑ นิว้  จ านวน ๑ รูป 

                     ๕.๒  ส าเนาใบปรญิญาบตัร หรอืหนงัสือรบัรองซึง่ไดร้บัอนมุตัิจากสภามหาวิทยาลยั  จ านวน ๑ ฉบบั 
                     ๕.๓  ส าเนาใบแสดงผลการศกึษา (Transcript)  ฉบบัสมบรูณ ์จ านวน ๑ ฉบบั 
                     ๕.๔  ส าเนาทะเบยีนบา้นและส าเนาบตัรประชาชน  จ านวนส าเนาละ ๑ ฉบบั 

       ๕.๕  กรณีบคุคลภายนอกตอ้งยื่นส าเนาผลการทดสอบภาษาองักฤษ ตามเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นคณุสมบตัิเฉพาะ 

       ต าแหน่ง (ตามขอ้ ๒.๑๑)  จ านวน ๑ ฉบบั 

 ๕.๖  หนงัสือรบัรองการท างาน จ านวน ๑ ฉบบั 

 ๕.๗  ส าเนาหลกัฐานการอบรมหลกัสตูรนกับรหิารท่ีมหาวิทยาลยัก าหนดหรอืด าเนินการ (ถา้ม)ี จ านวน ๑ ฉบบั 

          ๕.๘  หลกัฐานอื่น ๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ-สกลุ ใบทะเบยีนสมรส (ถา้มี) จ านวน ๑ ฉบบั 
 

 ส าหรบัการสมคัรสอบในครัง้นี ้ ใหผู้ส้มคัรสอบรบัรองว่าเป็นผูม้ีคณุสมบตัิตรงตามประกาศรบัสมคัร  หากภายหลัง

ปรากฏว่าผูส้มคัรรายใดมีคณุสมบตัิไม่ครบถว้น จะถือว่าขาดคุณสมบตัิในการสมคัรสอบคดัเลือก  และไม่มีสิทธิไดร้บัการแต่งตั้งให้

ด ารงต าแหน่งท่ีสอบคดัเลือกได ้
 

 ๖.  วิธีการคดัเลือก 

                    คณะกรรมการฯ จะด าเนินการคดัเลอืกจาก คณุสมบตัิ  ประสบการณท์ างานตามเอกสารในใบสมคัรเป็นเบือ้งตน้และ 

คณะกรรมการฯ จะเชญิผูท่ี้เหมาะสมมาสมัภาษณ ์ 
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 ๗.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 

                       คณะฯ จะประกาศรายช่ือผูม้สีิทธิเขา้รบัการคดัเลือก พรอ้มก าหนดวนัเวลาและสถานท่ีด าเนินการคดัเลือก          

ในวันที ่ ๒๒  ตุลาคม  ๒๕๖๔  ณ บอรด์ประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบริหารทนุมนษุย ์และ www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career/ 

 
 
ประกาศ   ณ    วนัท่ี             กนัยายน   พ.ศ. ๒๕๖๔   
 
 
 

                                                                                             (นางสาวนรา   เปาอินทร)์ 
                                                                                                   รองคณบดีฝ่ายบรหิารทนุมนษุย ์ ปฏิบตัิหนา้ท่ีแทน    
                                              คณบดีคณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบด ี
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