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ประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
เร่ือง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน 

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

      ด้วยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหนา้ฝ่าย/ 
หัวหน้างาน ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  จ านวน  ๑  อัตรา 
 

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

 

๒.  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก 
                       ๒.๑  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  ด้านบริหารการศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง                          
                       ๒.๒  มีประสบการณ์การท างานด้านการศึกษา หรือกิจการนักศึกษา  อย่างน้อย  ๓  ปีขี้นไป (โดยมีหนังสือรับรองมาแสดง) 
                       ๒.๓  มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักงานบริการ 
                       ๒.๔  มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office,  Internet และ Intranet  
                       ๒.๕  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
                       ๒.๖  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆที่ใช้ปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
                       ๒.๗  มีความสามารถในการจัดท าแผนงาน  การควบคุม  การตรวจสอบ  การให้ค าปรึกษา  การใหค้ าแนะน า และสามารถ 

      เสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานท่ีอยู่ในความรับผิดชอบได้ 
                       ๒.๘  สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มเวลา 
                       ๒.๙  เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย/ พนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี/ ข้าราชการพลเรือน 

      ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล  ซึ่งมีคุณลักษณะสอดคล้องกับค่านิยมของมหาวิทยาลัย 
                       ๒.๑๐  กรณีเป็นบุคคลภายนอกหากได้รับการคัดเลือก จะต้องบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย/ พนักงานมหาวิทยาลัย  

        คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่ปฏิบัติงานเต็มเวลา 
 

๓.  ลักษณะงานที่รับผิดชอบของต าแหน่งโดยสังเขป 
     ๓.๑  ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการงานที่รองผู้อ านวยการฯ ฝ่ายการศึกษาพยาบาลศาสตร์ รับผิดชอบ  

       ๓.๑.๑  ด้านการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักศึกษาพยาบาลของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
       ๓.๑.๒  ด้านการจัดการเรียนการสอน ของหลักสูตรตามระบบคุณภาพของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
       ๓.๑.๓  ด้านการสอบรวบยอดของนักศึกษา  การส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา และการเตรียมนักศึกษา 
                 เพื่อสอบข้ึนทะเบียนใบประกอบโรคศิลป์ ท่ีจัดสอบโดยสภาการพยาบาลแห่งประเทศไทย 
       ๓.๑.๔  ด้านการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ 
       ๓.๑.๕  ด้านการประสานงานกับผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ฝ่ายพัฒนาคุณภาพในการจัดท าเอกสาร           
                 Self Assessment Report  ส าหรับสภาการพยาบาลแห่งประเทศไทย  เพื่อการตรวจประเมินรับรองสถาบัน            
                 ตามวงรอบ และส าหรับการตรวจเยี่ยมภายใน และภายนอกคณะฯ 
       ๓.๑.๖   ด้านพัสดุ  ด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านการศึกษา  และต ารา  ตั้งแต่เริ่มต้นจนแล้วเสร็จ ตามข้อบังคับว่าด้วย    
                  การพัสดุ และเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินรายได้คณะฯ ตามข้อบังคับ 
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๓.  ลักษณะงานที่รับผิดชอบของต าแหน่งโดยสังเขป(ต่อ) 

       ๓.๑.๗  รับผิดชอบโครงการตามพันธกิจด้านการศึกษา ตาม Rama Balanced Scorecard ที่ส่งเสริมตัวช้ีวัด 
                 ของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี และของคณะฯ 
       ๓.๑.๘  ประสานงานกับผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนพยาบาลฝ่ายกิจการนักศึกษา และงานกิจการนักศึกษา  
                 เพื่อด าเนินกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
       ๓.๑.๙  ด าเนินการในเรื่องการเรียนการสอนของหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต  ของสถาบันสมทบตามระบบ       

                                         คุณภาพของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี  คณะฯ และมหาวิทยาลัย 
       ๓.๑.๑๐  ด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาการเรียนการสอน  โดยใช้สื่ออิเลคทรอนิกส์ (E-Learning) 
       ๓.๑.๑๑  ด าเนินการในเรื่องคลังข้อสอบต่างๆ ของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
       ๓.๑.๑๒  ด าเนินการจัดการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ในโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ 
       ๓.๑.๑๓  ด าเนินการจัดการประชุมกรรมการหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และการพิจารณาแผนการศึกษา  
                   และผลการศึกษา 

     ๓.๒  ก ากับ ดูแล เจ้าหน้าที่ในงานการศึกษาและกิจการนักศึกษา ตามที่ได้รับมอบหมาย 
                           

 ๔.  การรับสมัคร 
  ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก สามารถ Download ใบสมัครได้ที่ 
  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  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี   
อาคาร  ๓  ช้ัน  ๖  ต้ังแต่วันที่  ๑๖ – ๓๐  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๖  ในวัน และเวลาราชการ 
 

 ๕.  เอกสาร และหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร 
๕.๑  ใบสมัครสอบคัดเลือกจ 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  หนังสือรับรองการท างาน 
 

        ส าหรับการสมัครสอบในครั้งนี้ ให้ผู้สมัครสอบรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัคร 
รายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบคัดเลือก และไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สอบคัดเลือกได้ 
 
 
 
 
 

http://www2.ra.mahidol.ac.th/ramahr/Document/Down_1.pdf
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 
    คณะฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และประกาศก าหนดวัน  เวลา และสถานท่ีด าเนินการคัดเลือก      

                        ในวันที่  ๔  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖  ณ  บอร์ดประชาสัมพันธ์  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  อาคาร  ๓  ช้ัน  ๖   
                        และ  www.ra.mahidol.ac.th 
   
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                        ประกาศ  ณ  วันท่ี     ๑๓      กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
                                                                                           
 
              

                            (ศาสตราจารย์คลินิก นพ.ครรชิตเทพ   ตั่นเผา่พงษ์) 
                                                                                                      รองคณบดีปฏิบตัิหน้าที่แทน 
                                                                           คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.ra.mahidol.ac.th/

