
 
 

 
 

 
 

ประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
เร่ือง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน 

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

 

ด้วยคณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี  มีความประสงค์จะรบัสมัครคัดเลือกบุคคลเพือ่แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย/ 
หัวหน้างาน  ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  จ านวน  ๑  อัตรา 
 

๑. ต าแหน่งท่ีรับสมัครคัดเลือก 
ต าแหน่ง  หัวหน้างานบริหารทั่วไป  โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี  จ านวน  ๑  อัตรา  

 

 ๒.  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก 
                        ๒.๑  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  ด้านการจัดการทั่วไป หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง  ตามที่ ก.พ. รับรอง                        
                        ๒.๒  มมีนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักบริการ  
                        ๒.๓  มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และระบบ SAP 
                        ๒.๔  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับพอใช้ 
                        ๒.๕  สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มเวลา              
                        ๒.๖  มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานในหน่วยงานด้านการศึกษา  หรือหน่วยงานท่ีมีบุคลากรตั้งแต่  ๒๐  คนขึ้นไป                         
                               จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ     
                        ๒.๗  เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย/ พนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี/ ข้าราชการพลเรือน 

       ในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล  ซึ่งมีคุณลักษณะสอดคล้องกับค่านิยมของมหาวิทยาลัย 
                        ๒.๘  กรณีเป็นบุคคลภายนอกหากได้รับการคัดเลือก จะต้องบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย/  
                               พนักงานมหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่ปฏิบัติงานเต็มเวลา 
                      

๓.  ลักษณะงานที่รับผิดชอบของต าแหน่งโดยสังเขป 
     ๓.๑  หน้าท่ีหลัก 
            ๓.๑.๑  รับผดิชอบงานบริหารจดัการ  จัดระบบงาน  ดูแล และควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที ่ ซึ่งสังกัดในงาน       
                      บริหารงานท่ัวไป  ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องทั้งภายในโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดคีณะแพทยศาสตร ์-   
                      โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัย และนอกมหาวิทยาลัย และงานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 
     ๓.๒  งานที่รับผิดชอบประจ า 
            ๓.๒.๑  วางแผนจัดระบบการบริหารงาน  จัดระบบงาน  ดูแล และควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีงานบริหารทั่วไป   
                      ให้เป็นไปตามกฎ  ระเบียบ และข้อบังคับขององค์กร 
            ๓.๒.๒  ให้ค าปรึกษา และแนะน า  ในกรณีเจ้าหน้าท่ีไมส่ามารถปฏิบตัิงานเองได้ หรือเกิดปญัหาในการปฏิบัติงาน 
            ๓.๒.๓  ส่งเสริม และสนับสนุนให้เจ้าหน้าท่ีในงานฯ ได้พัฒนาตนเองด้านความรู้  ความสามารถ ให้ทันสมัยอยู่เสมอ  
                      และสามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
            ๓.๒.๔  ร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีงานบริหารทั่วไป ในการเปลี่ยนต าแหน่ง เลื่อนระดับให้สูงขึ้น  
                      และเลื่อนขั้นเงินเดือน 

 
 
 
 

มุ่งเรียนรู้  คู่คุณธรรม  น ำสู่คุณภำพ 



 
- ๒ – 

 
     ๓.๒  งานที่รับผิดชอบประจ า(ต่อ) 
            ๓.๒.๕  งานเตรียมวาระ และเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจ าโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
                     บันทึกการประชุม และการสรุปรายงานการประชุม 
            ๓.๒.๖  ควบคุม  ดูแลการเบิก-จ่ายวัสดุ  อุปกรณ์ ให้มีใช้อย่างเพียงพอ 
            ๓.๒.๗  ดูแลด้านสวัสดิการของเจ้าหน้าท่ีงานบริหารทั่วไป 

 

 ๔.  การรับสมัคร 
  ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก  สามารถ Download ใบสมัคร ได้ที่ 
  ๔.๑  กรณี  เป็นบุคคลภายนอก ที ่http://www2.ra.mahidol.ac.th/ramahr/Document/Down_1.pdf 
  ๔.๒  กรณี  เป็นบุคคลภายใน 

       (๑)   ข้าราชการ  http://intra.rama.mahidol.ac.th/dean/hr/forms/01/F_PNC323.doc 
       (๒)   พนักงานมหาวิทยาลัย  http://intra.rama.mahidol.ac.th/dean/hr/forms/01/F_PNC324.doc                      

 

         โดยยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี  
อาคาร  ๓  ช้ัน  ๖  ต้ังแต่วันที่  ๑๒ – ๒๖  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๖  ในวัน และเวลาราชการ 
 

 ๕.  เอกสาร และหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร 
   ๕.๑  ใบสมัครสอบคัดเลือก  จ านวน  ๑  ชุด  

                      ๕.๒  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า  ขนาด  ๑  นิ้ว  จ านวน  ๑  รูป 
      ๕.๓  ส าเนาใบปริญญาบัตร  จ านวน  ๑  ฉบับ 

          ๕.๔  ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)  ฉบับสมบูรณ์  จ านวน  ๑  ฉบับ 
             ๕.๕  ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประชาชน  จ านวน  ๑  ฉบับ 
        ๕.๖  หลักฐานอื่นๆ  เช่น  ใบทหารกองเกิน  ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล  ใบทะเบียนสมรส  จ านวน  ๑  ฉบับ 
        ๕.๗  หนังสือรับรองประสบการณ์ในการท างาน 
                                             

  ส าหรับการสมัครสอบในครั้งนี้  ให้ผู้สมัครสอบรับรองว่าเป็นผู้มคีุณสมบัตติรงตามประกาศรับสมัคร  หากภายหลังปรากฏว่าผูส้มัครราย
ใดมีคุณสมบตัิไมค่รบถ้วนจะถือว่าขาดคุณสมบตัิในการสมัครสอบคดัเลือก และไม่มสีิทธิไดร้ับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งท่ีสอบคัดเลือกได้ 
 

 ๖.  วิธีการคัดเลือก 
       คณะกรรมการฯ  จะด าเนินการคัดเลือกโดยวิธี  การสัมภาษณ์  
 

  ๗.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
    คณะฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และประกาศก าหนดวัน  เวลา และสถานท่ีด าเนินการ 

      สอบคัดเลือก  ในวันที่  ๒๙  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖  ณ  บอร์ดประชาสัมพันธ์  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  
                        อาคาร  ๓ ช้ัน  ๖ และ www.ra.mahidol.ac.th  
                                                                  
                                                                    ประกาศ  ณ  วันท่ี     ๘     พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
                                                                                                    
                                                                               (อาจารย์ นพ.โยเซฟ   ซื่อเพียรธรรม) 
                                                                        รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติหน้าท่ีแทน 

                               คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี
มุ่งเรียนรู้  คู่คุณธรรม  น ำสู่คุณภำพ 
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