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ประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
เร่ือง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ 

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

 

 ด้วยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
 หัวหน้าฝ่ายของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  จ านวน  ๑  อัตรา 
 

๑. ต าแหน่งท่ีรับสมัครคัดเลือก 
     ต าแหน่ง  หัวหนา้ฝ่ายการพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์  จ านวน  ๑  อัตรา 

 

            ๒.  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก 
๒.๑  ได้รับปริญญาโทขึ้นไป ทางการพยาบาล หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ตามที่ ก.พ. รับรอง และได้รับใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพทางการพยาบาลจากสภาการพยาบาล 
                        ๒.๒  มีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านบริการพยาบาล ไม่น้อยกว่า  ๑๐  ปี และมีประสบการณ์ทางการบริหารการพยาบาล  

ในระดับหัวหน้างานการพยาบาลขึ้นไป หรือเทียบเท่า อย่างน้อย  ๑  ปี 
                        ๒.๓  สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มเวลา 
                        ๒.๔  เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย/พนักงานมหาวิทยาลัย (คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี) /ข้าราชการพลเรือน 

ในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล  ซึ่งมีคุณลักษณะสอดคล้องกับค่านิยมของมหาวิทยาลัย 
                        ๒.๕  กรณีเปน็บุคคลภายนอก หากไดร้ับการคดัเลือก  จะต้องบรรจเุป็นพนักงานมหาวิทยาลยั/พนักงานมหาวิทยาลัย  
                               (คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด)ี ที่ปฏิบัติงานเต็มเวลา 
 

๓. ลักษณะงานที่รับผิดชอบของต าแหน่งโดยสังเขป 
 ๓.๑  ก ากับดูแล และพัฒนาหน่วยสนับสนุนงานบรหิารด้านการพยาบาล 
 ๓.๒  ก ากับดูแล และพัฒนาการจดับริการพยาบาลตามระบบคณุภาพโรงพยาบาล 
            ๓.๓  ก ากับดูแล และพฒันาการจัดสิ่งแวดล้อม และเครื่องมือ/อุปกรณ์การรักษาพยาบาลในแต่ละหอผู้ป่วย หรือหน่วยงาน  

โดยประสานงานกับฝ่ายโรงพยาบาลเพื่อการศึกษา และคณุภาพบรกิาร 
 ๓.๔  บรหิารจดัการด้านทรัพยากรบุคคลทางการพยาบาล 
            ๓.๕  ก ากับดูแลเกี่ยวกบัอัตราก าลังบุคลากรทางการพยาบาลทั้งใน  ภาวะปกติ  ภาวะฉุกเฉิน และภารกิจพิเศษ 

ด้านบริการพยาบาล 
 ๓.๖  ก ากับดูแล และพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงดา้นบริการพยาบาล 
            ๓.๗  ก ากับดูแลระบบการสื่อสารข้อมลูด้านบริการพยาบาลรวมทั้งการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ 

ทัง้ภายใน และภายนอกคณะฯ  
            ๓.๘  จัดท าแผน และด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ/โครงการ หรือกิจกรรมด้านบริการพยาบาล  โดยประสานกับ 

ผู้อ านวยการ  หัวหน้างาน หรือหัวหน้าสาขาวิชา  อาจารย์  บุคลากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
            ๓.๙  งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย       
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-๒- 
 

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  โดยก าหนดให้กลุ่มบุคลากรดังต่อไปนี้  สามารถเสนอช่ือผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งหัวหน้า
ฝ่ายการพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ 

                                         (๑)  พยาบาล และผู้ช่วยพยาบาลทุกคน  ทีส่ังกัดฝ่ายการพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ 
                                         (๒)  พยาบาลที่ด ารงต าแหน่งระดับหัวหน้าหอผู้ป่วย/หน่วย ที่เทียบเท่าหอผู้ป่วยขึ้นไป  สังกัดฝ่ายการพยาบาล                            

โรงพยาบาลรามาธิบดี และฝ่ายการพยาบาลศูนย์การแพทยส์ิริกติิ ์
 

      ทั้งนี้  ผู้ที่สนใจสมัครสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมคัร  ได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบคุคล  คณะแพทยศาสตร์ -
โรงพยาบาลรามาธิบดี  อาคาร  ๓  ช้ัน  ๖  ต้ังแต่วันที ่ ๒๔  มิถุนายน – ๘  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖  ในวัน และเวลาราชการ   
ส่วนการเสนอช่ือผู้ที่มีคณุสมบัติเหมาะสม  ก าหนดวัน  เวลา และสถานท่ี  ดังนี ้
 

๑) การเสนอชื่อ  ในวันจนัทร์ ที่  ๘  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.  
 ๑.๑)  พยาบาล และผู้ช่วยพยาบาลทุกคน  ท่ีสังกัดฝ่ายการพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเดจ็พระเทพรัตน์   
             เสนอช่ือ  ณ บริเวณหน้าห้องประชุม  ช้ัน  ๗  อาคารศนูย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์  

๑.๒)  พยาบาล ท่ีด ารงต าแหน่งระดับหัวหน้าหอผู้ป่วย/หัวหน้าหนว่ย ท่ีเทียบเท่าหัวหน้าหอผู้ป่วยข้ึนไป   
        สังกัดฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี และ สังกัดฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทยส์ิรกิิติ์   
        เสนอช่ือ  ณ บริเวณหน้าหอประชุมอารี วัลยะเสวี   

๒) การเสนอชื่อล่วงหน้า (กรณีติดภารกิจ ไม่สามารถมาเสนอชื่อได้ ตามข้อ ๑) ) ให้เสนอชื่อล่วงหนา้ได้   
     ในวันศุกร์ ที่  ๕  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.  
     ๒.๑)  พยาบาล และผู้ช่วยพยาบาลทุกคน  ท่ีสังกัดฝา่ยการพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์   
             เสนอช่ือล่วงหน้า  ณ บริเวณหนา้ห้องประชุม  ช้ัน  ๗  อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์  

๑.๒)  พยาบาล ท่ีด ารงต าแหน่งระดับหัวหน้าหอผู้ป่วย/หัวหน้าหนว่ย ท่ีเทียบเท่าหัวหน้าหอผู้ป่วยข้ึนไป   
        สังกัดฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี และ สังกัดฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทยส์ิรกิิติ์   
        เสนอช่ือล่วงหน้า  ณ ห้องประชุมฝา่ยทรัพยากรบุคคล  อาคาร  ๓  ช้ัน  ๖   
 

 ๕.  เอกสาร และหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร 
   ๕.๑  ใบสมัครคัดเลือก จ 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  ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล  ใบทะเบียนสมรส  เป็นต้น 
        ๕.๗  หนังสือรับรองการท างาน (ถ้ามี)    

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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-๓- 
 
 ส าหรับการสมัครในครั้งนี ้ ให้ผู้สมัครรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร  หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใด 
มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน  จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการสมัครคัดเลือก และไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทีค่ัดเลือกได้  
และผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสิ้นสุด 
 

 ๖.  วิธีการคัดเลือก 
      คณะกรรมการฯ จะด าเนินการคัดเลือกโดยวิธี  การสัมภาษณ์  

 
 

 ๗.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
   คณะฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  พร้อมก าหนด วัน เวลา และสถานท่ีด าเนินการคัดเลือก   

                       ในวันพุธ ที่  ๑๐  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖  ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  อาคาร  ๓  ช้ัน  ๖   
                       และบอร์ดประชาสัมพันธ์ศูนย์อาหารบุคลากร  อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์  ช้ัน  ๗    
 
 
 
 
 
 
 
 

                ประกาศ  ณ  วันท่ี    ๒๑    มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
                         

 

        
                   

                                                                                         (อาจารย์โยเซฟ   ซื่อเพียรธรรม) 
                                                                              รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติหน้าที่แทน 

                                                  คณบดีคณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี

 


