
 

 

 

 

 

 

 
 

ประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน 

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

 ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้ง 
ให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ตําแหน่งหัวหน้างานการพยาบาล จํานวน ๑๘ อัตรา  นั้น 
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

๑. ตําแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก 
     ๑.๑ หัวหน้างานการพยาบาล สังกัด ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี  จํานวน ๑๑ อัตรา ดังนี้ 

  ๑.๑.๑ ตําแหน่งหัวหน้างานการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต  จํานวน  ๑  อัตรา 
                        ๑.๑.๒ ตําแหน่งหัวหน้างานการพยาบาลศัลยศาสตร์ จํานวน ๑ อ้ตรา 
  ๑.๑.๓ ตําแหนง่หัวหน้างานการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา จํานวน ๑ อัตรา 
  ๑.๑.๔ ตําแหน่งหัวหน้างานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ จํานวน ๑ อัตรา 
  ๑.๑.๕ ตําแหน่งหัวหน้างานการพยาบาลเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน จํานวน ๑ อัตรา 
  ๑.๑.๖ ตําแหน่งหัวหน้างานการพยาบาลอายุรศาสตร์ จํานวน ๑ อัตรา 
  ๑.๑.๗ ตําแหน่งหัวหน้างานการพยาบาลออรโ์ธปิดิกส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู จํานวน ๑ อัตรา 
  ๑.๑.๘ ตําแหน่งหัวหน้างานการพยาบาลจักษุ โสต นาสิกวิทยา จํานวน ๑ อัตรา 
  ๑.๑.๙ ตําแหน่งหัวหน้างานการพยาบาลผ่าตัด จํานวน ๑ อัตรา 
  ๑.๑.๑๐ ตําแหน่งหัวหน้างานการพยาบาลบริการเฉพาะ จํานวน ๑ อัตรา 
  ๑.๑.๑๑ ตําแหน่งหัวหน้างานการพยาบาลปอ้งกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ จํานวน ๑ อัตรา 
   

      ๑.๒ หัวหน้างานการพยาบาล สังกัด ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สิริกิต์ิ  จํานวน ๓ อัตรา ดังนี้ 
  ๑.๒.๑ ตําแหน่งหัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยใน  จํานวน  ๑  อัตรา 
  ๑.๒.๒ ตําแหน่งหัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยนอก จํานวน  ๑  อัตรา 
  ๑.๒.๓ ตําแหน่งหัวหน้างานการพยาบาลห้องผ่าตัดและวิกฤต จํานวน  ๑  อัตรา 
 

  ๑.๓ หัวหน้างานการพยาบาล สังกัด ฝ่ายบริการการพยาบาล  สังกัด ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์  
                              จํานวน ๔ อัตรา ดังนี้ 
  ๑.๓.๑ ตําแหน่งหัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยใน  จํานวน  ๑  อัตรา 
  ๑.๓.๒ ตําแหน่งหัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยนอก จํานวน  ๑  อัตรา 
  ๑.๓.๓ ตําแหน่งหัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต จํานวน  ๑  อัตรา 
  ๑.๓.๔ ตําแหน่งหัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและคลอดบุตร จํานวน  ๑  อัตรา 
 
 
 
 
 
 
 

                     ๒.  คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง/............ 
 
 

มุงเรียนรู  คูคุณธรรม  นาํสูคุณภาพ 

 
 



 

 
-๒- 

 
 

            ๒.  คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก 
๒.๑  ได้รับปริญญาโทขึ้นไป ทางการพยาบาลหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.พ. รับรอง หรือผู้ท่ีเคยปฏิบัติงานใน

ตําแหน่งหัวหน้างานการพยาบาลมาก่อน และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการพยาบาลจากสภาการ
พยาบาล 

                        ๒.๒  มีประสบการณ์ในตาํแหน่งบริหารทางการพยาบาลไม่ตํ่ากว่า ๓ ปี(โดยมีหนังสือรับรองการทํางาน) 
                        ๒.๓  ผ่านการอบรมหลักสูตรการบริหารที่มหาวิทยาลัยรับรอง 
                        ๒.๔  มีความเป็นผู้นํา มีคุณธรรม จริยธรรมและมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี 
                        ๒.๕  มีสุขภาพแข็งแรง 
                        ๒.๖ สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้เต็มเวลา 
                        ๒.๗  เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย/พนักงานมหาวิทยาลัย (คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี) /ข้าราชการ 
                                พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล  ซ่ึงมีคุณลักษณะสอดคล้องกับค่านิยมของมหาวิทยาลัย 
 

๓. ลักษณะงานที่รับผิดชอบของตําแหน่งโดยสังเขป 
 รับผิดชอบในการบริหารจัดการงานด้านต่างๆภายในงานการพยาบาลตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไป

ตามนโยบายของคณะฯและฝ่ายการพยาบาล/ฝ่ายบริการการพยาบาล พร้อมทั้งกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในงานการพยาบาล 
เช่น พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล เป็นต้น 

  
๔. การรับสมัคร  เปิดรับสมัคร  ๒  ช่องทางดังนี้ 

  ๔.๑  ผู้ท่ีมีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก  สามารถ  Download  ใบสมัครได้ท่ี 
      (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  โดยกําหนดให้ผู้มีสิทธิในการเสนอชื่อผู้ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดํารงตําแหน่งหัวหน้างาน 
                               การพยาบาล ต่างๆ ของทั้ง ๓ อาคาร ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 
 

      ท้ังนี้  ผู้ท่ีสนใจสมัครสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร  ได้ท่ีฝ่ายทรัพยากรบุคคล  คณะแพทยศาสตร์-
โรงพยาบาลรามาธิบดี  อาคาร  ๓  ชั้น  ๖  ต้ังแต่วันที่  ๓๐ พฤศจิกายน – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕  ในวันและเวลาราชการ  ส่วนการเสนอชื่อ
ผู้ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม  กําหนดวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้ 

๑) วันศุกร์ ที่  ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา  ๐๘.๓๐– ๑๕.๓๐  น. บริเวณหน้าหอประชุมอารี วัลยะเสวี  หรือ 
๒) ในกรณีที่ติดภารกิจ ไม่สามารถมาเสนอชื่อได้ในวันและเวลาตามข้อ ๑) เปิดให้เสนอชื่อล่วงหน้าในวันพฤหัสบดี  

ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคาร ๓ ชั้น ๖ 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

         ๕.  เอกสารและหลักฐาน/........... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มุงเรียนรู  คูคุณธรรม  นาํสูคุณภาพ 
 
 
 



 
 
 
 
            

-๓- 
 
 
 

 ๕.  เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนํามายื่นพร้อมใบสมัคร 
   ๕.๑  ใบสมัครคัดเลือกจํานวน  ๑  ชุด  

                      ๕.๒  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดํา  ขนาด  ๑  นิ้ว  จํานวน  ๑  รูป 
      ๕.๓  สําเนาใบปริญญาบัตร จํานวน  ๑  ฉบับ 

          ๕.๔  สําเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)  ฉบับสมบูรณ์  จํานวน  ๑  ฉบับ 
        ๕.๕  สําเนาทะเบียนบ้านและสําเนาบัตรประชาชน  จํานวน  ๑  ฉบับ 
        ๕.๖  หลักฐานอื่นๆ  เช่น  ใบทหารกองเกิน  ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล  ใบทะเบียนสมรส  จํานวน  ๑  ฉบับ 
        ๕.๗  หนังสือรับรองการทํางาน (ถ้ามี)   
    ๕.๘  ใบประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ท่ีแสดงว่าผ่านการอบรมหลักสูตรการบริหาร ท่ีมหาวิทยาลัยฯ รับรอง 
    ๕.๙ ผู้ท่ีสมัครตําแหน่งหัวหน้างานการพยาบาลป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ ขอเอกสาร Recommendation  
                               จากหัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน อย่างน้อย ๓ ฉบับ(โดยขอแบบฟอร์ม Recommendation ได้ท่ี 
                               ฝ่ายทรัพยากรบุคคล) 
 
  สําหรับการสมัครในครั้งนี้  ให้ผู้สมัครรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร  หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครราย
ใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน  จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการสมัครคัดเลือก  และไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่คัดเลือกได้ และผล
การพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
              

 ๖.  วิธีการคัดเลือก 
       คณะกรรมการฯ  จะดําเนินการคัดเลือกโดยวิธี  การสัมภาษณ์  

 

 
 

 

 ๗.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
   คณะฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  และประกาศกําหนดวันเวลาและสถานที่ดําเนินการ 

คัดเลือก  ในวันที่  ๒๐ ธันวาคม  ๒๕๕๕  ณ  บอร์ดประชาสัมพันธ์  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  อาคาร  ๓  ชั้น  ๖  
 
 
 

                    ประกาศ  ณ  วันที่   ๗  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
                            

         

                                      
                                                                                         (อาจารย์โยเซฟ   ซ่ือเพียรธรรม) 
                                                                              รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติหน้าท่ีแทน 
                                                                               คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

 

 

 

 

 

มุงเรียนรู  คูคุณธรรม  นาํสูคุณภาพ 
 

 



 

เอกสารแนบทา้ยประกาศ เรือ่งรับสมคัรคดัเลือกบคุคลเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งหวัหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิด ี  

ลงวันที ่๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี 

ลําดับ ตําแหน่งที่ทําการสรรหา ผู้ที่มีสิทธิในการเสนอชื่อผู้ที่จะดํารงตําแหน่งหัวหน้างานพยาบาล   

๑ หัวหน้างานการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต  จํานวน ๑ อัตรา พยาบาล และผู้ช่วยพยาบาล  สังกัด งานการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต   

๒ หัวหน้างานการพยาบาลศัลยศาสตร์  จํานวน ๑ อัตรา พยาบาล และผู้ช่วยพยาบาล  สังกัด งานการพยาบาลศัลยศาสตร ์ 

๓ หัวหน้างานการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา  จํานวน ๑ อัตรา พยาบาล และผู้ช่วยพยาบาล  สังกัด งานการพยาบาลสูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา  

๔ หัวหน้างานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร ์ จํานวน ๑ อัตรา พยาบาล และผู้ช่วยพยาบาล  สังกัด งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์  

๕ หัวหน้างานการพยาบาลเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน จํานวน ๑ อัตรา พยาบาล และผู้ช่วยพยาบาล  สังกัด  งานการพยาบาลเวชศาสตรค์รอบครัวและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

๖ หัวหน้างานการพยาบาลอายุรศาสตร์ จํานวน ๑ อัตรา พยาบาล และผู้ช่วยพยาบาล  สังกัด งานการพยาบาลอายุรศาสตร์  

๗ หัวหน้างานการพยาบาลออร์โธปิดิกส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู จํานวน ๑ อัตรา พยาบาล และผู้ช่วยพยาบาล   สังกัด  งานการพยาบาลออร์โธปิดิกส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู  

๘ หัวหน้างานการพยาบาลจักษุ โสต นาสิกวิทยา  จาํนวน ๑ อัตรา พยาบาล และผู้ช่วยพยาบาล   สังกัด งานการพยาบาลจักษุ โสต นาสิกวิทยา  

๙ หัวหน้างานการพยาบาลผ่าตัด  จํานวน ๑ อัตรา พยาบาล และผู้ช่วยพยาบาล   สังกัด งานการพยาบาลผ่าตัด  

๑๐ หัวหน้างานการพยาบาลบริการเฉพาะ  จํานวน ๑ อัตรา พยาบาล และผู้ช่วยพยาบาล   สังกัด งานการพยาบาลบริการเฉพาะ  

๑๑ หัวหน้างานการพยาบาลป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ  จํานวน ๑ อัตรา พยาบาล และผู้ช่วยพยาบาล   สังกัด งานการพยาบาลป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ  
 

ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ 

ลําดับ ตําแหน่งที่ทําการสรรหา ผู้ที่มีสิทธิในการเสนอชื่อผู้ที่จะดํารงตําแหน่งหัวหน้างานพยาบาล   

๑ หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยใน   จํานวน ๑ อัตรา พยาบาล และผู้ช่วยพยาบาล   สังกัด งานการพยาบาลผู้ป่วยใน   

๒ หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยนอก   จํานวน ๑ อัตรา พยาบาล และผู้ช่วยพยาบาล   สังกัด งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก 

๓ หัวหน้างานการพยาบาลห้องผ่าตัดและวิกฤต  จํานวน ๑ อัตรา พยาบาล และผู้ช่วยพยาบาล   สังกัด งานการพยาบาลห้องผ่าตัดและวิกฤต  

 
  

ฝ่ายบริการการพยาบาล  สังกัด ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ 

ลําดับ ตําแหน่งที่ทําการสรรหา ผู้ที่มีสิทธิในการเสนอชื่อผู้ที่จะดํารงตําแหน่งหัวหน้างานพยาบาล   

๑ หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยใน  จํานวน ๑ อัตรา พยาบาล และผู้ช่วยพยาบาล   สังกัด งานการพยาบาลผู้ป่วยใน   

๒ หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยนอก จํานวน ๑ อัตรา พยาบาล และผู้ช่วยพยาบาล   สังกัด งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก 

๓ หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต จํานวน ๑ อัตรา พยาบาล และผู้ช่วยพยาบาล   สังกัด  งานการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต  

๔ หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและคลอดบุตร  จํานวน ๑ อัตรา พยาบาล และผู้ช่วยพยาบาล   สังกัด งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและคลอดบุตร  



 

 
 
 


