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ประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งหัวหน้างาน 

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

 

 ด้วยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งหัวหน้างาน ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จ านวน ๑ อัตรา 
 

 ๑.  ต าแหน่งท่ีรับสมัครสอบคัดเลือก 
  ต าแหน่ง  หัวหน้างานบริหารศาลายา   
  สังกัด  ฝ่ายบริหารโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี   
 

 ๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก 
      ๒.๑  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ทุกสาขา ตามที ่ก.พ. รับรอง 

              ๒.๒  มีประสบการณ์ด้านการสนับสนุนการศึกษาในองค์กร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
  ๒.๓  มีความสามารถในการบรหิารจดัการ การจดัระบบงาน และการบงัคบับญัชา 

๒.๔  มีความสามารถในการวางแผนงานท้ังในเชิงกลยุทธ์และแผนการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีสามารถ 
ตอบสนองนโยบายการบรหิารงานของคณะฯ 

๒.๕  มีความสามารถในการสรุปประเด็นการประชุมและเขียนรายงานการประชุมได้ 
๒.๖  มีความรูเ้กี่ยวกับเครื่องมือการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่   
๒.๗  มีทักษะการวางแผน การท างานเป็นทีม การสอนงาน การมอบหมายงาน การตดิตามประเมินผลงาน  

การเรยีนรู้งานและรับมือต่อความเปลี่ยนแปลง  
๒.๘  มีความเป็นผู้น า คุณธรรม จริยธรรม มีทักษะการประสานงานกับบุคคล / หน่วยงานต่าง ๆ ไดด้ ี

๒.๙  สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office, Internet และ Intranet  อย่างเหมาะสม   

       ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 ๒.๑๐  ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับต้นหรือระดบักลาง ขึน้ไป ที่มหาวิทยาลัยมหดิลรับรอง  
                     กรณีที่ผู้ไดร้ับการคัดเลือกยังไมม่ีคณุสมบัติข้อน้ี  ให้หัวหน้าส่วนงานแต่งตั้งเป็นผู้รักษาการในต าแหน่ง 
                     ที่ได้รับคัดเลือก และให้หัวหน้าส่วนงานส่งเข้ารับการอบรมภายใน ๑ ปี นับจากวันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

๒.๑๑  มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สื่อสารได้ และกรณีบุคคลภายนอกต้องมคีะแนน 
 ทดสอบภาษาอังกฤษ โดยเป็นผลคะแนนท่ีมีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันท่ียื่นใบสมัคร 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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๒.๑๒  สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้เตม็เวลา 
๒.๑๓  เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หรือ พนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หรือ   
         ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลยัมหิดล หรือ กรณีเป็นบุคคลภายนอก         

  หากได้รับการคัดเลือก จะต้องบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี   
  (ส่วนงาน) 

 

๓.  ลักษณะงานที่รับผิดชอบของต าแหน่งโดยสังเขป 
๓.๑  ปฏิบตัิงานช่วยรองผู้อ านวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดฝี่ายกายภาพและพัสดุ จัดท าแผนพัฒนา 
        หน่วยงาน และแผนงบประมาณรายป ี
๓.๒  จัดระบบการบรหิารงานตามโครงสร้างองค์กร จัดท าภาระงานหลัก (Job description)  
        และความรับผิดชอบรองของบุคลากร 
๓.๓  จัดท าข้อตกลงปฏิบตัิงาน (Performance agreement) และประเมินผลงานตามวงรอบ  
๓.๔  ดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากร และการได้รับสิทธ์ิสวัสดิการให้เป็นไปตามกฎระเบียบของคณะฯ 
๓.๕  จัดท าระบบฐานข้อมูลหน่วยงาน ของอาคารเรียนและหอพักนักศึกษาพยาบาล ให้เป็นปัจจุบัน และ 

 สะดวกรวดเร็วในการใช้งาน 
๓.๖  ร่วมพัฒนาการจดัการเรียนการสอนห้องฝึกทักษะทางการพยาบาลให้มีความทันสมยั และสัมฤทธ์ิผล 
๓.๗  วางแผนการฝึกอบรมของบุคลากรเพื่อพัฒนาตนเองทั้งภายในและภายนอกคณะฯ 
๓.๘  จัดท ามาตรการควบคุมการใช้พลังงาน และทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ให้เกิดประโยชน์สูงสดุ 
๓.๙  ปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานให้มีความสะอาด ปลอดภัย เป็นระเบยีบเรียบร้อย  

 สวยงาม 
๓.๑๐ ให้ข้อมูลข่าวสาร รับนโยบายการปฏิบตัิงานเพื่อถ่ายทอดสู่บคุลากร และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ  
        อย่างมีประสิทธิภาพ 

  ๓.๑๑ ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามทีไ่ดร้ับมอบหมาย 
 

๔. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร  
  ผู้ที่มีความประสงคจ์ะสมัครเข้ารับการคดัเลือกสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career/ 
โดยยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์  อาคาร ๓ ช้ัน ๖  
ต้ังแต่วันที ่๑ – ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๔  ในวันและเวลาราชการ 
 

   ๕.  เอกสารและหลักฐานการสมคัร 
๕.๑  รูปถ่ายหน้าตรงไมส่วมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด า  ขนาด ๑ นิ้ว  จ านวน ๑ รูป 
๕.๒  ส าเนาใบปรญิญาบตัร  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 าเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในคุณสมบัติ 

        เฉพาะต าแหน่ง (ตามข้อ ๒.๑๑)  จ านวน ๑ ฉบับ 

๕.๖  หนังสือรับรองการท างาน (ถ้ามี) จ านวน ๑ ฉบับ 
๕.๗  ส าเนาหลักฐานการอบรมหลกัสูตรนักบริหารที่มหาวิทยาลัยก าหนดหรือด าเนินการ (ถ้ามี) จ านวน ๑ ฉบับ 

 ๕.๘  หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล ใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี) จ านวน ๑ ฉบับ 
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          ส าหรับการสมัครสอบในครั้งนี้   ให้ผู้สมัครสอบรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร            
หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบคัดเลือก และไม่มีสิทธิได้รับการ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สอบคัดเลือกได้ 

  ๖.  วิธีการคดัเลือก 
                   คณะกรรมการฯ จะด าเนินการคัดเลือกจาก คุณสมบัติ  ประสบการณ์ท างานตามเอกสารในใบสมัครเป็นเบื้องต้น
และคณะฯ จะเชิญผู้ที่เหมาะสมมาสัมภาษณ์  

 ๗.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
                        คณะฯ  จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  พร้อมก าหนดวันเวลาและสถานที่ด าเนินการคัดเลือก   
ในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔  ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ และ www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career/ 
 
    
 

 ประกาศ  ณ  วันท่ี            กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

            

      (นางสาวนรา  เปาอินทร)์ 
              รองคณบดีฝ่ายบริหารทุนมนุษย์  ปฏิบัติหน้าท่ีแทน 
                คณบดีคณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี 
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