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ประกาศคณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบด ี
เร่ือง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหวัหน้าหน่วยงาน 

คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบด ี
……………………..……………………..… 

ตามประกาศคณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔, ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔          
และลงวนัที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔  เรื่อง รบัสมคัรคดัเลือกบุคคลเพื่อแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่ง หวัหนา้ฝ่ายบริหารโรงเรียนพยาบาล
รามาธิบดี สงักดั โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี จ านวน ๑ อตัรา และหมดเขตรบัสมคัรในวนัที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔  นัน้ ทัง้นีเ้พื่อใหไ้ด้
ผูส้มคัรที่มีคุณสมบตัิตรงตามประกาศของคณะฯ จึงขอขยายเวลารบัสมคัรออกไปจนถึงวนัที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๔  ดงัรายละเอียด
ตอ่ไปนี ้

๑. ต าแหน่งที่รับสมัครคัดเลอืก 
                 ต าแหนง่  หวัหนา้ฝ่ายบรหิารโรงเรยีนพยาบาลรามาธิบดี  สงักดั  โรงเรยีนพยาบาลรามาธิบดี   

            ๒. คุณสมบตัิของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก 
๒.๑  ส าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโท ดา้นการบรหิาร หรอืสาขาอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง ตามที่  ก.พ. รบัรอง  
๒.๒  มีประสบการณใ์นการท างานดา้นการบรหิารในระดบัหวัหนา้หนว่ยงาน ที่มีผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

  ตัง้แต ่๒๐ คนขึน้ไป และไมน่อ้ยกวา่  ๕  ปี (กรณีบคุคลภายนอกตอ้งมีหนงัสอืรบัรองการท างาน)   
๒.๓  มีความสามารถในการใชค้อมพิวเตอร ์Microsoft Office ไดเ้ป็นอยา่งด ี

              ๒.๔  มีความสามารถในการบรหิารจดัการ การจดัระบบงาน และการบงัคบับญัชา 
              ๒.๕  มีความสามารถในการวางแผนงานทัง้ในเชิงกลยทุธแ์ละแผนการด าเนินงานของหนว่ยงานท่ีสามารถตอบสนอง 
                       นโยบายการบรหิารงานของคณะฯ 
              ๒.๖  มีความสามารถในการสรุปประเด็นการประชมุและเขียนรายงานการประชมุได ้
              ๒.๗  มีความรูเ้ก่ียวกบัเครือ่งมือการบรหิารจดัการองคก์รสมยัใหม ่  

 ๒.๘  มีทกัษะการวางแผน การท างานเป็นทีม การสอนงาน การมอบหมายงาน การติดตามประเมนิผลงาน  
         การเรยีนรูง้านและรบัมือตอ่ความเปลีย่นแปลง  
 ๒.๙  มีทกัษะความเป็นผูน้  า ใจกวา้ง รบัฟังความคิดเห็นของผูอ้ืน่ 

        ๒.๑๐  สามารถปฏิบตัิงานในภาวะกดดนัไดเ้ป็นอยา่งดี 
                      ๒.๑๑  มีความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษ ในระดบัที่สื่อสารได ้และกรณีบคุคลภายนอกตอ้งมีคะแนนทดสอบ  
                               ภาษาองักฤษ โดยเป็นผลคะแนนที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นบัถึงวนัที่ยื่นใบสมคัร ดงัต่อไปนี ้ 

 IELTS (Academic Module)  ไมต่  ่ากวา่       ๓ คะแนน   หรอื 

 TOEFL IBT (Internet Based) ไมต่  ่ากวา่    ๒๙ คะแนน   หรอื 

 TOEFL - ITP   ไมต่  ่ากวา่  ๓๙๐ คะแนน   หรอื 

 TOEFL - CBT   ไมต่  ่ากวา่    ๙๐ คะแนน   หรอื 

 TOEIC    ไมต่  ่ากวา่  ๔๐๐ คะแนน   หรอื 

 MU GRAD Test   ไมต่  ่ากวา่    ๓๖ คะแนน   หรอื 

 MU – ELT   ไมต่  ่ากวา่    ๕๖ คะแนน  



มุ่งเรยีนรู ้คู่คุณธรรม ใฝ่คุณภาพ ร่วมสานภารกจิ คดินอกกรอบ รบัผิดชอบสงัคม 

 

- ๒ - 

๒. คุณสมบตัิของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก (ต่อ)  
 

     ๒.๑๒  ผา่นการอบรมหลกัสตูรผูบ้รหิารที่มหาวิทยาลยัมหดิลด าเนินการหรอืใหก้ารรบัรอง กรณียงัไมผ่า่นการอบรม  
               หากไดร้บัคดัเลอืก จะแตง่ตัง้ใหเ้ป็นผูร้กัษาการแทนในต าแหนง่ที่ไดร้บัการคดัเลอืก และตอ้งเขา้รบัการอบรม   
               หลกัสตูรบรหิารภายใน ๑ ปี 
     ๒.๑๓  สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ไดเ้ต็มเวลา 
     ๒.๑๔  เป็นพนกังานมหาวิทยาลยั หรอื พนกังานมหาวิทยาลยัคณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี หรอื   
               ขา้ราชการพลเรอืนในสถาบนัอดุมศกึษา สงักดัมหาวิทยาลยัมหดิล หรอื กรณีเป็นบคุคลภายนอก         

                               หากไดร้บัการคดัเลอืก จะตอ้งบรรจเุป็นพนกังานมหาวิทยาลยัคณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาลรามาธิบดี (สว่นงาน) 

            ๓.  ลักษณะงานที่รับผิดชอบของต าแหน่งโดยสังเขป 
๓.๑  พฒันาระบบการบรหิารงานของหนว่ยงานสนบัสนนุของโรงเรยีนพยาบาลรามาธิบดี 
๓.๒  ก ากบัดแูลการด าเนินงานของหวัหนา้งานในโรงเรยีนพยาบาลรามาธิบดี 
๓.๓  ก ากบัดแูลการติดตามงานของเจา้หนา้ที่สนบัสนนุ ในฝ่ายบรหิารโรงเรยีนพยาบาลรามาธิบดี 
๓.๔  งานอื่นๆ ท่ีไดร้บัมอบหมายจากผูอ้  านวยการ และทีมบรหิารของโรงเรยีนพยาบาลรามาธิบดี 

 ๔. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร  
 ผูท้ี่มีความประสงคจ์ะสมคัรเขา้รบัการคดัเลือก  สามารถ Download  ใบสมคัรไดท้ี่  www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career 
โดยยื่นใบสมคัรพรอ้มเอกสารประกอบการสมคัรไดท้ี่ ฝ่ายบริหารทนุมนษุย ์คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี อาคาร ๓ ชัน้ ๖  
ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๔  ในวันและเวลาราชการ 

 ๕.  เอกสารและหลกัฐานที่จะต้องน ามายืน่พร้อมใบสมัคร 
 ๕.๑  รูปถ่ายหนา้ตรงไมส่วมหมวกและไมใ่สแ่วน่ตาด า  ขนาด ๑ นิว้  จ านวน ๑ รูป 

 ๕.๒  ส าเนาใบปรญิญาบตัร หรอืหนงัสอืรบัรองซึง่ไดร้บัอนมุตัิจากสภามหาวิทยาลยั  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  กรณีบคุคลภายนอกตอ้งยืน่ส าเนาผลการทดสอบภาษาองักฤษตามเกณฑท์ี่ก าหนดไวใ้นคณุสมบตัิ 

  เฉพาะต าแหนง่ (ตามขอ้ ๒.๑๑)  จ านวน ๑ ฉบบั 

๕.๖  หนงัสอืรบัรองการท างาน  จ านวน ๑ ฉบบั  

 ๕.๗  ส าเนาหลกัฐานการอบรมหลกัสตูรนกับรหิารทีม่หาวิทยาลยัก าหนดหรอืด าเนินการ (ถา้ม)ี  จ านวน ๑ ฉบบั 
        ๕.๘  หลกัฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ ใบทะเบียนสมรส (ถา้ม)ี  จ านวน ๑ ฉบบั 

 

                       ส าหรบัการสมคัรสอบในครัง้นี ้ ใหผู้ส้มคัรสอบรบัรองวา่เป็นผูม้ีคณุสมบตัิตรงตามประกาศรบัสมคัร หากภายหลงั
ปรากฏวา่ผูส้มคัรรายใดมคีณุสมบตัิไมค่รบถว้น จะถือวา่ขาดคณุสมบตัิในการสมคัรสอบคดัเลอืก  และไมม่ีสทิธิไดร้บัการแตง่ตัง้ให้
ด  ารงต าแหนง่ที่สอบคดัเลอืกได ้
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 ๖.  วิธีการคัดเลือก 
                 คณะกรรมการฯ จะด าเนินการคดัเลอืกจากคณุสมบตัิ  ประสบการณท์ างานตามเอกสารในใบสมคัรเป็นเบือ้งตน้ 
และคณะฯ จะเชิญผูท้ี่เหมาะสมมาสมัภาษณ ์ 

 ๗.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคดัเลอืก 
                  คณะฯ จะประกาศรายช่ือผูม้ีสทิธิเขา้รบัการคดัเลอืก พรอ้มก าหนดวนัเวลา และสถานที่ด  าเนินการคดัเลอืก   
ในวนัที ่๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔  ณ บอรด์ประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารทนุมนษุย ์ และ www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career 
 
 
                            ประกาศ  ณ  วนัท่ี          กนัยายน   พ.ศ. ๒๕๖๔           
                      
 

                                                   (นางสาวนรา   เปาอินทร)์ 
รองคณบดีฝ่ายบรหิารทนุมนษุย ์ ปฏิบตัิหนา้ที่แทน                       
  คณบดีคณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี 
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