
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
เร่ือง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง หัวหน้างานการพยาบาลบริการเฉพาะ 

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

 ด้วยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
หัวหน้างานการพยาบาลบริการเฉพาะ  ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  จ านวน  ๑  อัตรา 
 

๑. ต าแหน่งท่ีรับสมัครคัดเลือก 
     ต าแหน่ง  หัวหน้างานการพยาบาลบริการเฉพาะ  จ านวน  ๑  อัตรา 

   

            ๒.  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก 
๒.๑  ได้รับปริญญาโทขึ้นไป ทางการพยาบาล หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 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/พนักงานมหาวิทยาลัย (คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี)/ ข้าราชการ 
                               พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยมหดิล  ซึ่งมีคณุลักษณะสอดคล้องกับค่านิยมของมหาวิทยาลัย 
                        ๒.๘  กรณีเปน็บุคคลภายนอก หากไดร้ับการคดัเลือก จะต้องบรรจเุป็นพนักงานมหาวิทยาลยั/ พนักงานมหาวิทยาลัย  
                               (คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด)ี ที่ปฏิบัติงานเต็มเวลา 
 

๓. ลักษณะงานที่รับผิดชอบของต าแหน่งโดยสังเขป 
     รับผิดชอบในการบริหารจัดการงานด้านต่างๆ ภายในงานการพยาบาลตามที่ไดร้ับมอบหมาย  เพื่อให้การด าเนินงาน   

เป็นไปตามนโยบายของคณะฯ และฝ่ายการพยาบาล พร้อมทั้งก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในงานการพยาบาล  
เช่น  พยาบาล  ผู้ช่วยพยาบาล  เป็นต้น 
 

๔. การรับสมัคร  เปิดรับสมัคร  ๒  ช่องทางดังนี้ 
  ๔.๑  ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก สามารถ  Download  ใบสมัครได้ที่ 
          ๔.๑.๑  กรณีเป็นบุคคลภายนอกที ่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  การเสนอช่ือ  ก าหนดให ้ พยาบาล และผู้ช่วยพยาบาลทุกคน ที ่สังกัด ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี    
                               งานการพยาบาลบริการเฉพาะ  สามารถเสนอช่ือผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่ง  
                               หัวหน้างานการพยาบาลบริการเฉพาะ   
 
 
 

มุ่งเรียนรู้  คู่คุณธรรม  น ำสู่คุณภำพ 
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-๒- 

 
 

      ทั้งนี้  ผู้ที่สนใจสมัครสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมคัร  ได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบคุคล  คณะแพทยศาสตร ์-
โรงพยาบาลรามาธิบดี  อาคาร  ๓  ช้ัน  ๖  ต้ังแต่วันที ่ ๑๓  – ๒๗  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖  ในวัน และเวลาราชการ  ส่วนการเสนอช่ือ 
ผู้ที่มีคณุสมบตัิเหมาะสม  สามารถเสนอช่ือ  ณ  บริเวณหน้าหอประชุมอารี วัลยะเสวี  ในวันศกุร์ ที่  ๒๓  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖   
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.  ทั้งนี้ กรณีผู้ทีติ่ดภารกิจ ไม่สามารถมาเสนอชื่อในวัน และเวลาดังกลา่วได้  สามารถเสนอชื่อล่วงหน้า 
ในวันอังคาร ที่  ๒๐  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.  ณ  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  อาคาร  ๓  ชั้น  ๖ 
 

 ๕.  เอกสาร และหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร 
   ๕.๑  ใบสมัครคัดเลือกจ 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  หลักฐานอ่ืนๆ  เช่น  ใบทหารกองเกิน  ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล  ใบทะเบียนสมรส  จ านวน  ๑  ฉบับ 
        ๕.๗  หนังสือรับรองการท างาน (ถ้ามี)   
    ๕.๘  ผู้ที่สมัครต าแหน่งหัวหน้างานการพยาบาลป้องกันโรค และส่งเสริมสุขภาพ  ขอเอกสาร Recommendation  
                               จากหัวหน้างาน หรือผู้บังคับบัญชา  ผู้ร่วมงาน อย่างน้อย ๓ ฉบับ (โดยขอแบบฟอร์ม Recommendation  
                               ได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล) 
 

  ส าหรับการสมัครในครั้งนี้  ให้ผู้สมัครรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร  หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัคร
รายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน  จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการสมัครคัดเลือก และไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทีค่ัดเลือกได้  
และผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสิ้นสุด 
              

 ๖.  วิธีการคัดเลือก 
      คณะกรรมการฯ จะด าเนินการคัดเลือกโดยวิธี  การสัมภาษณ์  

 

 
 
 

 ๗.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
   คณะฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และประกาศก าหนดวัน เวลา และสถานท่ีด าเนินการคัดเลือก   

                       ในวันที่  ๒๘  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖  ณ  บอร์ดประชาสัมพันธ์  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  อาคาร  ๓  ช้ัน  ๖  
                       และส านักงานฝ่ายการพยาบาล  อาคาร  ๑  ช้ัน  ๒    
 
 
 
 

                 ประกาศ  ณ  วันท่ี     ๑๓     สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
                            

         

                   

                                                                                         (อาจารย์โยเซฟ   ซื่อเพียรธรรม) 
                                                                              รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติหน้าที่แทน 
                                                                               คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 
 
 

มุ่งเรียนรู้  คู่คุณธรรม  น ำสู่คุณภำพ 


