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ประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
เร่ือง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน 

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

 ด้วยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย/
หัวหน้างาน  ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  จ านวน  ๑  อัตรา 
 

๑. ต าแหน่งท่ีรับสมัครคัดเลือก 
     ต าแหน่ง  หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์  จ านวน  ๑  อัตรา 

 
 

 ๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก 
๒.๑  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ข้ึนไป  ทุกสาขาท่ี ก.พ. รับรอง  
๒.๒  มีประสบการณ์การท างาน ในการติดต่องานกับต่างประเทศ อย่างน้อย  ๒  ปี หรือท างานกับบริษัทต่างประเทศ  
       หรือบริษัทข้ามชาติ จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
๒.๓  มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดีมาก และ TOEFL ไม่ต่ ากว่าระดับ  ๖๐๐ หรือ 
       IELTS ไม่ต่ ากว่าระดับ  ๕  โดยมีเอกสารมาแสดง 

                        ๒.๔  มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office และ Internet 
                        ๒.๕  สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มเวลา 

๒.๖  เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย/พนักงานมหาวิทยาลัย (คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี)/ ข้าราชการ 
       พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล  ซึ่งมีคุณลักษณะสอดคล้องกับค่านิยมของมหาวิทยาลัย                                 
๒.๗  กรณีเป็นบุคคลภายนอก หากได้รับการคัดเลือก จะต้องบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย/ พนักงานมหาวิทยาลัย  
       (คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี) ที่ปฏิบัติงานเต็มเวลา 

 
 

๓. ลักษณะงานที่รับผิดชอบของต าแหน่งโดยสังเขป 
๓.๑  วางแผน  ก ากับดูแล  ตรวจสอบความถูกต้องของการด าเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์ 
๓.๒  ให้ค าปรึกษา  แนะน า และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

                        ๓.๓  รับผิดชอบงานด้านบริการวิชาการ และการวิจัย  
        -  ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูลของนักศึกษาต่างชาติ   
        -  วางแผนการรับนักศึกษาต่างชาติให้สอดคล้องกับนโยบาย  
        -  ประสานงานกับภาควิชาที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา 

                        ๓.๔  รับผิดชอบงานด้านทุน และความร่วมมือ  
       -  ควบคุม  ดูแล และตรวจสอบการท าความร่วมมือ และทุนต่างๆ 
       -  ติดตามความคืบหน้า และสรุปการด าเนินงานความร่วมมือ และทุนต่างๆ  
       -  ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

     
 
 
 



มุ่งเรียนรู้  คู่คุณธรรม  น ำสู่คุณภำพ 

 
 

- ๒ - 
 

 ๓.  ลักษณะงานที่รับผิดชอบของต าแหน่งโดยสังเขป(ต่อ) 
                        ๓.๕  รับผิดชอบงานด้านการจัดประชุม/ ดูงาน  

       -  ตรวจสอบ  วิเคราะห์ข้อมูล  การดูงานของชาวต่างชาติ และการจัดประชุมนานาชาติ 
       -  วางแผนการดูงาน และการจัดประชุมนานาชาติให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร 

                        ๓.๖  รับผิดชอบงานด้านการเผยแพร่ข้อมูล 
        -  จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์คณะฯ ฉบับภาษาอังกฤษ   
        -  ควบคุม  ตรวจสอบการจัดท าสื่อฉบับ EN และการให้ข้อมูลแก่ชาวต่างชาติ 

                                -  ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
๓.๗  รับผิดชอบงานด้านบริหาร และพัฒนาทีมงาน  
       -  จัดท า และควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณที่ก าหนด 
       -  วางแผน และติดตามผลการท างานของทีมงาน  

         -  ให้ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นของทีมงาน 
                        -  ประเมินผล และพัฒนาศักยภาพ และความสามารถของทีมงาน 

๓.๘  ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๔. การรับสมัคร 
  ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก  สามารถ Download ใบสมัคร ได้ที่ 
  ๔.๑  กรณี  เป็นบุคคลภายนอก  http://med.mahidol.ac.th/sites/default/files/public/pdf/ApplicationFrom_031256.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  คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี  
อาคาร  ๓  ช้ัน  ๖  ต้ังแต่วันที่  ๒๖  กุมภาพันธ์ – ๑๗  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗  ในวัน และเวลาราชการ   
  
 ๕.  เอกสาร และหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร 

   ๕.๑  ใบสมัครคัดเลือก  จ านวน  ๑  ชุด  
                     ๕.๒  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า  ขนาด  ๑  นิ้ว (ไม่เกิน  ๓  เดือน)  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  ส าเนาหลักฐานอื่นๆ  เช่น  ใบทหารกองเกิน  ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล  ใบทะเบียนสมรส  จ านวน  ๑  ฉบับ 
        ๕.๗  ส าเนาหนังสือรับรองประสบการณ์ในการท างาน    
      ๕.๘  ส าเนาหนังสือรับรองผลการสอบ TOEFL หรือ IELTS  จ านวน  ๑  ฉบับ   
 
  ส าหรับการสมัครในครั้งนี้  ให้ผู้สมัครรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร  หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใด 
มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน  จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการสมัครคัดเลือก และไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งท่ีคัดเลือกได้ 
             

http://intra.rama.mahidol.ac.th/dean/hr/forms/01/F_PNC323.doc
http://intra.rama.mahidol.ac.th/dean/hr/forms/01/F_PNC324.doc
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 ๖.  วิธีการคัดเลือก 
      คณะกรรมการฯ จะด าเนินการคัดเลือกโดยวิธี  การสัมภาษณ์  
 
 

 ๗.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
   คณะฯจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และประกาศก าหนดวัน เวลา และสถานท่ีด าเนินการคัดเลือก   
   ในวันที่  ๒๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗  ณ  บอร์ดประชาสัมพันธ์  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  อาคาร  ๓  ช้ัน  ๖ และทาง 
   http://med.mahidol.ac.th/news/job 

 
 
 
                                                                  ประกาศ  ณ  วันท่ี     ๒๔      กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
                                                                                          
                                                                             (อาจารย์ นพ.โยเซฟ   ซื่อเพียรธรรม) 
                                                                     รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติหน้าท่ีแทน 
                                                                       คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
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