
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง หัวหน้างานการพยาบาลศัลยศาสตร์ 

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

 

 ด้วยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
หัวหน้างานการพยาบาลศัลยศาสตร์  ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  จ านวน  ๑  อัตรา 
 

๑. ต าแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก 
     ต าแหน่ง  หัวหน้างานการพยาบาลศัลยศาสตร์  ฝ่ายการพยาบาล  โรงพยาบาลรามาธิบดี  จ านวน  ๑  อัตรา 

   

            ๒.  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก 
๒.๑  ได้รับปริญญาโทขึ้นไป  ทางการพยาบาล หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง  ตามที่ ก.พ. รับรอง และได้รับใบอนุญาต       
       ประกอบวิชาชีพทางการพยาบาลจากสภาการพยาบาล 

                        ๒.๒  มีประสบการณ์ในต าแหน่งบริหารการพยาบาล ไม่ต่ ากว่า  ๓  ปี (โดยมีหนังสือรับรองการท างาน) 
                        ๒.๓  ผ่านการอบรมหลักสูตรการบริหารที่มหาวิทยาลัยรับรอง 
                        ๒.๔  มีความเป็นผู้น า  มีคุณธรรม  จริยธรรม และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
                        ๒.๕  มีสุขภาพแข็งแรง 
                        ๒.๖  สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มเวลา 
                        ๒.๗  เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย/  พนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี/  ข้าราชการ 
                               พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล  ซ่ึงมีคุณลักษณะสอดคล้องกับค่านิยมของมหาวิทยาลัย 
                        ๒.๘  กรณีเป็นบุคคลภายนอก  หากได้รับการคัดเลือก  จะต้องบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย/   
                               พนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  ที่ปฏิบัติงานเต็มเวลา 
 

๓. ลักษณะงานที่รับผิดชอบของต าแหน่งโดยสังเขป 
     รับผิดชอบในการบริหารจัดการงานด้านต่างๆ ภายในงานการพยาบาลตามที่ได้รับมอบหมาย  เพื่อให้การด าเนินงาน   

เป็นไปตามนโยบายของคณะฯ และฝ่ายการพยาบาล  พร้อมทั้งก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในงานการพยาบาล  
เช่น  พยาบาล  ผู้ช่วยพยาบาล  เป็นต้น 
 

๔. การรับสมัคร  เปิดรับสมัคร  ๒  ช่องทางดังนี้ 
  ๔.๑  ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก  สามารถ Download ใบสมัคร ได้ที่ 
          ๔.๑.๑  กรณีเป็นบุคคลภายนอกที่ http://www2.ra.mahidol.ac.th/ramahr/Document/Down_1.pdf 
          ๔.๑.๒  กรณีเป็นบุคคลภายใน 

            (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                      

  ๔.๒  การเสนอชื่อ  ก าหนดให้  พยาบาล และผู้ช่วยพยาบาลทุกคน  ที่สังกัด  ฝ่ายการพยาบาล  โรงพยาบาลรามาธิบดี    
                               งานการพยาบาลศัลยศาสตร์  สามารถเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่ง  
                               หัวหน้างานการพยาบาลศัลยศาสตร์   
 
 
 

มุ่งเรียนรู้  คู่คุณธรรม  น ำสู่คุณภำพ 
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-๒- 
 

      ทั้งน้ี  ผู้ที่สนใจสมัครสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร  ได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  คณะแพทยศาสตร์ -
โรงพยาบาลรามาธิบดี  อาคาร  ๓  ชั้น  ๖  ตั้งแต่วนัที่  ๔ – ๑๘  ตลุาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖  ในวนั และเวลาราชการ  ส่วนการเสนอชื่อ 
ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม  สามารถเสนอชื่อ  ณ  บริเวณหน้าหอประชุมอารี วัลยะเสวี  ในวนัที่  ๑๖  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖   
เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.  ทั้งนี้ กรณีผู้ที่ติดภารกิจ ไม่สามารถมาเสนอชื่อในวัน และเวลาดังกล่าวได้  สามารถเสนอชื่อล่วงหน้า 
ในวนัที่  ๑๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖  เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.  ณ  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  อาคาร  ๓  ชั้น  ๖ 

 

 ๕.  เอกสาร และหลักฐานที่จะต้องน ามาย่ืนพร้อมใบสมัคร 
   ๕.๑  ใบสมัครคัดเลือกจ านวน  ๑  ชุด  

                      ๕.๒  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า  ขนาด  ๑  น้ิว  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  หลักฐานอ่ืนๆ  เช่น  ใบทหารกองเกิน  ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล  ใบทะเบียนสมรส  จ านวน  ๑  ฉบับ 
        ๕.๗  หนังสือรับรองการท างาน   
    

  ส าหรับการสมัครในครั้งน้ี  ให้ผู้สมัครรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร  หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัคร
รายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน  จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการสมัครคัดเลือก และไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่คัดเลือกได้  
และผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
              

 ๖.  วิธีการคัดเลือก 
      คณะกรรมการฯ จะด าเนินการคัดเลือกโดยวิธี  การสัมภาษณ์  

 

 
 
 

 ๗.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
   คณะฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และประกาศก าหนดวัน เวลา และสถานที่ด าเนินการคัดเลือก   

                       ในวันที่  ๒๔  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖  ณ  บอร์ดประชาสัมพันธ์  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  อาคาร  ๓  ชั้น  ๖  
                       และงานส านักงานฝ่ายการพยาบาล  โรงพยาบาลรามาธิบดี  อาคาร  ๑  ชั้น  ๒  
 
 
 
 

                   ประกาศ  ณ  วันที่       ๒     ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
                            

         

                   

                                                                                         (อาจารย์ นพ.โยเซฟ     ซ่ือเพียรธรรม) 
                                                                                 รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติหน้าที่แทน 
                                                                                   คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 
 
 

มุ่งเรียนรู้  คู่คุณธรรม  น ำสู่คุณภำพ 


