
 ประกาศรับสมัครงานศูนย์แพทยศาสตร์ช้ันคลินิกโรงพยาบาลราชวิถี 
และสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 

 

ต าแหน่ง   หัวหน้างานฝ่ายหลักสูตร ๑  อัตรา 

หน่วยงาน สถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต  

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ   ปฏิบัติงานในฐานะหวัหน้างาน ฝ่ายหลักสูตร สถาบันรว่มผลิตแพทย์  
                                                  กรมการแพทย์ - มหาวิทยาลัยรังสิต โดยมีรายละเอียดในการด าเนินงานดังนี้  

๑.   บริหารจัดการ ก ากับดูแลการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร และ 
      กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 
      เพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาที่ เป็นอัตลักษณ์ของ สถาบันร่วมผลิตแพทย์  
      กรมการแพทย์ - มหาวิทยาลัยรังสิต 

๒.   ขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา และพัฒนาหลักสูตรตามตัวชี้วัดด้านมาตรฐานคุณภาพ  
      การศึกษาเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที ่EdPEx และ WFME ก าหนด 

๓.   จัดท าแผนงาน รวบรวมข้อมูลในการจัดท า มคอ.๒   

๔.   จัดท าแผนงาน รวบรวมและตรวจสอบ มคอ. ๓, ๔, ๕, ๖ และ ๗ ของทุกรายวิชาให้ตรงกับโครงสร้าง   
        ของหลักสูตร และเก็บรวบรวมผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาแพทย์ ตลอดจนสามารถประเมินผล 11หลักสูตร 

๕.   จัดท ารายละเอียดเกี่ยวกับการแบ่งภาคการศึกษา ระยะเวลาการศึกษาในแต่ละภาค การคิดหน่วยกิต  
      วิชารายวิชา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมถึงการฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม  

๖.   บริหารจัดการ ปรับปรุง และบูรณาการหลักสูตรตามแนวปฏิบัติด้านหลักสูตร ที่เกิดจากมติของ  
       คณะกรรมการชุดต่างๆ ทั้งระดับมหาวิทยาลัย สถาบันร่วมผลิตแพทย์ฯ และศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก      
        โรงพยาบาลราชวิถีและสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  

๗.    ร่วมเป็นทีมเลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์   
       มหาวิทยาลัยรังสิต ในการบริหารการประชุม จัดท าระเบียบวาระ จัดท ารายงานการประชุม    

๘.    ประสานการปรับปรุงการเรียนการสอนตามระบบออนไลน์ สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

๙.    การจัดท าแผนงาน โครงการ และด าเนินกิจกรรมอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๑๐.  พัฒนาการด าเนินกิจกรรม ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 

๑๑.  จัดสัมมนา ฝึกอบรม และจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เพ่ือส่งเสริมการให้บริการความรู้ การเผยแพร่      
       หลักสูตรหรือนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

๑๒.  สนับสนุนการผลิตคู่มือเอกสารทางวิชาการสื่อคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย สื่อการศึกษารูปแบบอ่ืนๆ  

๑๓.  งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 
 

 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
๑.  เพศชายหรือหญิง (หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 



 
-๒- 

 
๒.  คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันที่ กพ. รับรอง สาขาวิชา ครุศาสตรบัณฑิต    

 ศึกษาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรและการสอน บริหารการศึกษา นิเทศการศึกษา พัฒนาหลักสูตร หรือ  
 สาขาอ่ืนที่หน่วยงานเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

๓.  มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็น และเหมาะสมส าหรับการปฏิบัติงาน 
       - มีประสบการณ์ในงานด้านการศึกษา และหลักสูตรการเรียนการสอน ในระดับอุดมศึกษา 
       - หากมีประสบการณ์การท างานด้านหลักสูตรในคณะแพทยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

            อ่ืน ๆ  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
       - มีความเข้าใจด้านกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
       - มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพ้ืนฐาน Microsoft word,   

            Microsoft excel, Microsoft power point รวมถึง Application: Zoom, Webex และ 
    ระบบ Online ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี 

       - มีความรู้ความเข้าใจบทบาทและภารกิจของมหาวิทยาลัย วิทยาลัยแพทยศาสตร์ และ  
            โรงพยาบาลที่เป็นสถาบันการจัดการเรียนการสอนภาคคลินิก 

       - มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศได้อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน 
            - มีทักษะด้านการสื่อสารและการประสานความร่วมมือ และมีทัศนคติที่ดีต่อการให้ความร่วมมือ    
            กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้งานบรรลุเป้าหมาย 

       - สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาและวันหยุดราชการได้ 
๔.  มีความเป็นผู้น า สามารถชี้แนะ จูงใจทีมงาน ก ากับแนะน า ตรวจสอบ ตัดสินใจหรือแก้ปัญหาการ  

 ปฏิบัติงานของผู้ร่วมงาน โดยใช้ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๕.  สามารถศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์วิจัย รวบรวมข้อมูลและองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือแนะ  

 แนวทาง และจัดท าข้อเสนอนโยบายในการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือให้การจัดการ เรียนการสอนได้  
 มาตรฐานและมีคุณภาพ มีความก้าวหน้าและทันต่อเหตุการณ์ ทั้งในสถานการณ์ปกติ และ ชีวิตวิถีใหม่   
 (New normal) 

๖.  สามารถวางแผนงานโครงการติดตามและประเมินผลเพ่ือการพัฒนาหลักสูตร  
 

หลักเกณฑ์การคัดเลือก    

 ๑. พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นจากคณะกรรมการกลั่นกรองคุณสมบัติ 

 ๒. สอบข้อเขียน/ข้อปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ 

    ๒.๑   ข้อเขียน และ ปฏิบัติ รวม   ๑๐๐ คะแนน       

    ๒.๒    สัมภาษณ์     ๑๐๐ คะแนน 

    ๒.๓    การน าเสนอวิสัยทัศน์ด้านหลักสูตร  ๑๐๐ คะแนน 

เกณฑ์การตัดสิน    ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก  จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการสอบไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๐ 

ทดลองงาน       ๔ เดือน 

อัตราเงินเดือน     ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกและบรรจุเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานในศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก     
        โรงพยาบาลราชวิถีฯ จะได้รับอัตราเงินเดือนตามโครงสร้างอัตราเงินเดือนและค่าจ้าง      
        ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกฯ คุณวุฒิปริญญาโท และเงินส่วนเพ่ิมตามประสบ
        การณ์การปฏิบัติงานตรงตามสายงานตามจ านวนปี โดยจะเริ่มต้นที่ประมาณ ๓๕,๐๐๐ บาท 



-๓- 

 

การสมัคร        สมัครได้ทาง 

     ๑. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์:    pronnipa.s@rsu.ac.th 

   ๒. โทรศัพท์:  คุณพรนิภา      (๐๘๖) ๓๖๖ ๗๐๖๘  

หลักฐานประกอบการสมัคร 

๑. ใ บ ส ม ัค ร  ผู ้ส ม ัค ร ส า ม า ร ถ ด า ว น ์โ ห ล ด เ อ ก ส า ร ไ ด ้ที่ 
https://qrgo.page.link/dGmpV  

๒. รูปถ่าย หรือภาพสแดนรูปถ่าย ขนาด ๒ นิ้ว ที่เห็นใบหน้าชัดเจน 

๓. ใบรับรองการปฏิบัติงาน หรือ จดหมายแนะน า (Letter of recommendation)  
    อายุไม่เกิน ๓ เดือน (ใช้ยื่นวันที่สอบ เมื่อท่านได้รับการคัดเลือกให้ผ่านเข้าสู่รอบสอบ      
    คัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ 

๔. สไลด์น าเสนอในวันสัมภาษณ์ จ านวน ๓-๕ สไลด์ โดยหัวข้อน าเสนอจะเกี่ยวข้องกับ      
    งานด้านหลักสูตร เวลาน าเสนอไม่เกิน ๕ นาที (ใช้เมื ่อได้รับการคัดเลือกเข้าสู ่รอบ 
    สอบคัดเลือกและสัมภาษณ์ โดยส่งก่อนวันสัมภาษณ์ จะมีเจ้าหน้าที่ประสานงานอีกครั้ง  
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