ประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพือ่ แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
………………………..…………………..…
ด้วยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ง
หัวหน้าหน่วยงานของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จานวน ๑ อัตรา
๑. ตาแหน่งทีร่ ับสมัครสอบคัดเลือก
ตาแหน่ง หัวหน้างานจัดซือ้ และบริหารสัญญา สังกัด ฝ่ ายการพัสดุ สานักงานคณบดี
๒. คุณสมบัติของผู้มีสทิ ธิสมัครสอบคัดเลือก
๒.๑ สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา ตามที่ ก.พ. รับรอง
๒.๒ มีประสบการณ์บริหารงานด้านการจัดซือ้ จัดหาพัสดุในองค์กร ไม่นอ้ ยกว่า ๕ ปี
(กรณีเป็ นบุคคลภายนอกต้องมีหนังสือรับรองการทางาน)
๒.๓ มีความรูค้ วามสามารถในการใช้ระบบ ERP (Enterprise Resource Planning)
๒.๔ มีความสามารถในการบริหารจัดการ การจัดระบบงาน และการบังคับบัญชา
๒.๕ มีความสามารถในการวางแผนงานทัง้ ในเชิงกลยุทธ์และแผนการดาเนินงานของหน่วยงานที่สามารถ
ตอบสนองนโยบายการบริหารงานของคณะฯ
๒.๖ มีความสามารถในการสรุปประเด็นการประชุมและเขียนรายงานการประชุมได้
๒.๗ มีความรูเ้ กี่ยวกับเครือ่ งมือการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่
๒.๘ มีทกั ษะการวางแผน การทางานเป็ นทีม การสอนงาน การมอบหมายงาน การติดตามประเมินผลงาน
การเรียนรูง้ านและรับมือต่อความเปลี่ยนแปลง
๒.๙ มีความเป็ นผูน้ า คุณธรรม จริยธรรม มีทกั ษะการประสานงานกับบุคคล / หน่วยงานต่าง ๆ ได้ดี
๒.๑๐ มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office และ Internet ได้ดี
๒.๑๑ ผ่านการอบรมหลักสูตรผูบ้ ริหารที่มหาวิทยาลัยมหิดลดาเนินการหรือให้การรับรอง กรณียงั ไม่ผา่ นการอบรม
หากได้รบั คัดเลือก จะแต่งตัง้ ให้เป็ นผูร้ กั ษาการแทนในตาแหน่งที่ได้รบั การคัดเลือก และต้องเข้ารับการอบรม
หลักสูตรบริหารภายใน ๑ ปี
๒.๑๒ มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ในระดับที่ส่ือสารได้ และกรณีบคุ คลภายนอกต้องมีคะแนน
ทดสอบภาษาอังกฤษ โดยเป็ นผลคะแนนที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันที่ย่ืนใบสมัคร ดังต่อไปนี ้
 IELTS (Academic Module)
ไม่ต่ากว่า ๓ คะแนน หรือ
 TOEFL IBT (Internet Based)
ไม่ต่ากว่า ๒๙ คะแนน หรือ
 TOEFL - ITP
ไม่ต่ากว่า ๓๙๐ คะแนน หรือ
 TOEFL - CBT
ไม่ต่ากว่า ๙๐ คะแนน หรือ
 TOEIC
ไม่ต่ากว่า ๔๐๐ คะแนน หรือ
 MU GRAD Test
ไม่ต่ากว่า ๓๖ คะแนน หรือ
 MU – ELT
ไม่ต่ากว่า ๕๖ คะแนน
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-๒๒. คุณสมบัติของผู้มีสทิ ธิสมัครสอบคัดเลือก (ต่อ)
๒.๑๓ สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้เต็มเวลา
๒.๑๔ เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย หรือ พนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หรือ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล หรือ กรณีเป็ นบุคคลภายนอก หากได้รบั
การคัดเลือกจะต้องบรรจุเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (ส่วนงาน)
๓. ลักษณะงานทีร่ ับผิดชอบของตาแหน่งโดยสังเขป
๓.๑ ลักษณะงานด้านการบริหาร
๓.๑.๑ วิเคราะห์และวางแผนการดาเนินงานด้านการจัดซือ้ และการบริหารสัญญาให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะฯ
๓.๑.๒ กาหนดกระบวนการในการจัดหาและการบริหารสัญญา รวมทัง้ ควบคุมดูแลการจัดหา , การบริหาร
สัญญาของเจ้าหน้าที่
๓.๑.๓ พัฒนาระบบการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารสัญญาให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๓.๑.๔ ติดตามประเมินผล รายงานผลการดาเนินการจัดหาและบริหารสัญญาให้เป็ นตามเป้าหมายที่กาหนด
๓.๒ ลักษณะงานทีม่ อบหมายให้ปฏิบตั ิในด้านการจัดซือ้ และการบริหารสัญญา
๓.๒.๑ กากับดูแลการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยจัดซือ้ และบริหารสัญญา
๓.๒.๒ ควบคุมดูแลงานจัดซือ้ จัดจ้างของคณะฯ ตัง้ แต่เริม่ ต้นจนแล้วเสร็จให้เป็ นไปตามข้อข้อบังคับและระเบียบ
๓.๒.๓ ควบคุมดูแลการทาสัญญา การบริหารสัญญา การตรวจสอบรับพัสดุ การสารวจความชารุดบกพร่อง
การคืนหลักประกันสัญญาของคณะฯ ให้เป็ นไปตามข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้องตามดัชนีชวี ้ ดั ผล
การปฏิบตั ิงาน
๓.๒.๔ จัดทาคาของบประมาณประจาปี ของหน่วยจัดซือ้
๓.๒.๕ จัดทาแผนการปฏิบตั ิงานจัดซือ้ จัดจ้างของฝ่ ายการพัสดุให้แล้วเสร็จตามกาหนดเวลา
๓.๒.๖ จัดทารายงานสรุปผลการปฏิบตั ิดา้ นการจัดซือ้ จัดจ้าง การทาสัญญา การตรวจรับเพื่อเป็ นข้อมูลประกอบ
การพิจารณาของหัวหน้าส่วนงาน
๓.๒.๗ จัดทาคู่มือการปฏิบตั ิงานด้านการพัสดุ ในด้านการจัดซือ้ จัดจ้าง ตลอดจนการทาสัญญา
๓.๒.๘ จัดทาระบบบัญชีรายชื่อและประเมินผูข้ าย-ผูร้ บั จ้าง
๓.๒.๙ จัดทาผลประเมินการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่งานจัดซือ้ และบริหารสัญญา
๔. วัน เวลา และสถานทีร่ ับสมัคร
ผู้ท่ี มี ความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลื อก สามารถ Download ใบสมัครได้ท่ี www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career
โดยยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครได้ท่ี ฝ่ ายบริหารทุนมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี อาคาร ๓ ชัน้ ๖
ตัง้ แต่วันที่ ๗ – ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ในวันและเวลาราชการ
๕. เอกสารและหลักฐานทีจ่ ะต้องนามายืน่ พร้อมใบสมัคร
๕.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด ๑ นิว้ จานวน ๑ รูป
๕.๒ สาเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองซึง่ ได้รบั อนุมตั ิจากสภามหาวิทยาลัย จานวน ๑ ฉบับ
๕.๓ สาเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ จานวน ๑ ฉบับ
๕.๔ สาเนาทะเบียนบ้านและสาเนาบัตรประชาชน จานวนสาเนาละ ๑ ฉบับ
๕.๕ กรณีบคุ คลภายนอกต้องยื่นสาเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ท่กี าหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะ
ตาแหน่ง (ตามข้อ ๒.๑๒) จานวน ๑ ฉบับ
๕.๖ หนังสือรับรองการทางาน จานวน ๑ ฉบับ
๕.๗ สาเนาหลักฐานการอบรมหลักสูตรนักบริหารที่มหาวิทยาลัยกาหนดหรือดาเนินการ (ถ้ามี) จานวน ๑ ฉบับ
๕.๘ หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี) จานวน ๑ ฉบับ
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-๓สาหรับการสมัครสอบในครัง้ นี ้ ให้ผสู้ มัครสอบรับรองว่าเป็ นผูม้ ีคณ
ุ สมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร หากภายหลังปรากฏว่า
ผูส้ มัครรายใดมีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้วน จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบคัดเลือก และไม่มีสิทธิได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งที่ สอบ
คัดเลือกได้
๖. วิธีการคัดเลือก
คณะกรรมการฯ จะดาเนินการคัดเลือกจาก คุณสมบัติ ประสบการณ์ทางานตามเอกสารในใบสมัครเป็ นเบือ้ งต้นและ
คณะกรรมการฯ จะเชิญผูท้ ่เี หมาะสมมาสัมภาษณ์
๗. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
คณะฯ จะประกาศรายชื่อ ผูม้ ีสิทธิ เข้ารับการคัดเลือก พร้อมกาหนดวันเวลาและสถานที่ดาเนิ นการคัดเลือก
ในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ฝ่ ายบริหารทุนมนุษย์ และ www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career/

ประกาศ ณ วันที่

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
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(นางสาวนรา เปาอินทร์)
รองคณบดีฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ ปฏิบตั ิหน้าที่แทน
คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
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