
 

 

 
 
 

ประกาศ ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชวิถี 
และสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 

     เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลากร เพื่อเป็นหัวหน้างานทรัพยากรบุคคลประจ า 
ศูนย์แพทยศาสร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลราชวิถีและสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 

 
ต าแหน่ง   หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล ๑  อัตรา 
หน่วยงาน ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชวิถีและสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนา้งาน ทรัพยากรบุคคล ศูนย์แพทย์ศาสตร์ชั้นคลินิก
โรงพยาบาลราชวิถีและสถาบันสขุภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี โดยมีรายละเอียดในการด าเนินงาน ดังนี้ 

๑. จัดโครงสร้างของทรัพยากรบุคคล (Human resource management)ของศูนย์แพทยศาสตร์ 
            ชั้นคลินิกฯ ให้มีลักษณะที่เป็น Human capital management ที่สอดคล้องกับศูนย์แพทยศาสตร์ฯ 
  ซึ่งเป็นองค์กรที่มีบทบาทหน้าที่เหมือนคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอื่น โดยรับผิดชอบ 
  ด้านการศึกษาของนักศึกษาแพทย์ระดับชั้นคลินิก  

๒. ออกแบบเส้นทางสายอาชีพ (Career path) ที่เหมาะสมกับบริบทของศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกฯ 
  ตลอดจนระบบค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับต าแหน่งของบุคลากรศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก 

๓. ค านวณภาระงาน (Work load evaluation) ของศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก ฝ่าย งาน  
  ตลอดจนถึงภาระงานของบุคลากรศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกฯ เพ่ือจะได้ทราบถึงอัตราก าลัง  
  (Man power estimation) ที่เหมาะสมของศูนย์แพทยศาสตร์ฯ และหน่วยงานย่อย ค านวณ
  โดยใช้หลักวิชาการท่ีถูกต้องและน่าเชื่อถือ 

๔. ออกแบบแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลรายบุคคล (Individual development plan)  
  ตามความจ าเป็นของบุคคลและหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับการประเมินสรรถนะรายบุคคล  
  เพ่ือให้บุคลากรของศุนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกมีสมรรถนะสูง เป็นบุคลากรระดับแนวหน้า  
  (Talent management) 

๕. พัฒนาระบบการประเมินประจ าปีของบุคลากรศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกฯ ให้มีความ 
  ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีระบบการแจ้งผลการประเมินที่ดี สามารถน าข้อมูลการ 
  ประเมินไปใช้เพ่ือการพัฒนาบุคลากรต่อไป  

๖. ด ารงรักษาบุคลากรของศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกฯ ให้มีความผูกพันธ์และเสียสละต่อองค์กร 
  (Engagement) อีกทั้งยังมีความสามัคคีร่วมก าลังเพ่ือผลประโยชน์ของศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกฯ 

๗. สรรหาบุคคล (Recruitment) เพ่ือบรรจุเป็นบุคลากรศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกฯ ที่มคีุณสมบัติ      
           ตรงตามภารกิจที่หน่วยงานภายในศูนย์แพทยศาสตร์ฯ ระบุ ตลอดจนออกแบบระบบการสอบ
  คัดเลือกท่ีมีคุณภาพ และจ าเพาะต่อวิชาชีพเฉพาะสาขา 

๘. ออกแบบการอบรม (Training) บุคลากรภายในศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก ให้สอดคล้องกับ 
    ความจ าเป็นและบริบทในแต่ละช่วงเวลา 

๙. พัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลของศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกให้มีความทันสมัย โดยใช้ 
  เทคโนโลยีมาช่วย มีระบบการเก็บผลงานแบบ Digital HR 

๑๐. พัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพ คุณธรรม และมีความสุขในการปฏิบัติงาน อีกท้ังท าให้ระบบ 
  สิ่งแวดล้อมในที่ท างานเป็น Happy work place เป็นหน่วยงานที่มีคุณภาพระดับสากล  
  (Organization development) 

๑๑. วิเคราะห์ผลการประเมินต่างๆ สามารถวางแผนปรับปรุงการประเมินให้ดีขึ้น และมีแผนการ 
  พัฒนางานของทรัพยากรศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน 

๑๒. งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 



-๒- 
คุณสมบัติท่ัวไป 
             ผู้สมัครเข้ารั บการคัดเลือกต้องเป็นผู้ที่ เลื่ อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี    
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

๑. เพศชายหรือหญิง (หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 
๒. สัญชาติไทย 
๓. ไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นคนไร้ความสามารถ 
๔. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อน 
๕. ไม่เคยถูกลงโทษ เลิกสัญญาจ้างเพราะกระท าผิดวินัย หรือผิดจรรยาบรรณ 
๖. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
๗. ไม่เป็นผู้ที่มีโรคประจ าตัวรุนแรงหรือสุขภาพอ่อนแอ เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
๑. คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันที่ กพ. รับรอง โดยต้องมีคุณสมบัติ 

  ครบถ้วนทั้ง  ๒ ข้อ ดังต่อไปนี้ 
  ๑.๑  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์การบริหาร

           ทรัพยากร บุคคล หรือทางการ ปกครอง การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ หรือใน 
           สาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได ้

  ๑.๒  ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา รัฐศาสตร์การบริหาร
           ทรัพยากร บุคคล หรือทางการปกครอง การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ หรือใน 
           สาขาวิชาหรือทางอ่ืนใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

๒.  มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็น และเหมาะสมส าหรับการปฏิบัติงาน 
- มีปร-ะสบการณ์ในงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ Human resource management (HRM),      
 Human resource development (HRD) 
- มีประสบการณ์ด้านการประเมินสมรรถนะ และ การพัฒนารายบุคคล 
- มีประสบการณ์หรือเคยปฏิบัติงานเป็นหัวหน้าหรือผู้จัดการ งานทรัพยากรบุคคล 
- มีประสบการณ์ด้านต่อไปนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
- การท าหรือพัฒนาเส้นทางสายอาชีพ (Career path) 
- วิเคราะห์อัตราก าลัง ภาระงาน ขององค์กร 
- การท างานด้านงานทรัพยากรบุคคลในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือ  
 สถาบันการศึกษาในระดับที่เทียบเท่า 
- บริหารงานทรัพยากรบุคคลแบบ Digital HR 
- มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพ้ืนฐาน ได้แก่ Microsoft word,  
 Microsoft excel, Microsoft power point รวมถึงแอปพลิเคชันที่จ าเป็นในสถานการณ์
 ปัจจุบัน เช่น Zoom, Webex และโปรแกรมที่จ าเป็นอื่นๆ 

๓. มีความเป็นผู้น าในด้านงานทรัพยากรบุคคล สามารถให้ค าปรึกษา ชี้แนะ ให้ความรู้ด้านงาน 
  ทรัพยากรบุคคล ได้ถูกต้องโดยอาศัยความรู้วิชาการท่ีถูกต้อง ทันสมัย  

๔. มีคุณสมบัติเป็นนักทรัพยากรบุคคลที่ดี มึทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี รับฟังผู้อ่ืน  
  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะการประสานงานที่ดี อีกท้ังมีลักษณะที่ 
  ยินดีช่วยเหลือแก้ปัญหาให้กับเพ่ือนร่วมงาน 

๕. สามารถวางแผนการท างานด้านทรัพยากรบุคคลได้อย่างมืออาชีพ มีแผนพัฒนา ติดตาม ประเมินผล 
 

หลักเกณฑ์การคัดเลือก   
    ๑. พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นจากคณะกรรมการกลั่นกรองคุณสมบัติ  
         ๒. สอบข้อเขียน/ข้อปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ 
      ๒.๑   ข้อเขียน และ ปฏิบัติ รวม   ๑๐๐ คะแนน 
                 ๒.๒    สัมภาษณ์     ๑๐๐ คะแนน 
                 ๒.๓    การน าเสนอวิสัยทัศน์ด้านทรัพยากรบุคคล ๑๐๐ คะแนน 

 



-๓- 

เกณฑ์การตัดสิน    ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก  จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการสอบไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๐ 

 
    ทดลองงาน           ๔ เดือน 

 
   อ ัต ร า เ ง ิน เ ด ือน  ผู้ สมั ครที่ ได้ รับการคัดเลื อกและบรรจุ เข้ าเป็นผู้ ปฏิบั ติ งานในศูนย์ แพทยศาสตร์ชั้ นคลินิ ก 
   โรงพยาบาลราชวิถีฯ จะได้รับอัตราเงินเดือนตามโครงสร้างอัตราเงินเดือนและค่าจ้าง  ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์                     
 แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกฯ คุณวุฒิปริญญาโท และเงินส่วนเพิ่มตามประสบการณ์การปฏิบัติงานตรงตามสาย        
 งานตามจ านวนปี (โดยจะเริ่มต้นที่ประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาทบวกประสบการณ์ตรงตามสายงาน) 

 
   การสมัคร สมัครได้ทาง 
     ๑. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  :   pronnipa.s@rsu.ac.th 
             ๒. โทรศัพท์:  คุณพรนิภา   :   (๐๘๖) ๓๖๖ ๗๐๖๘  

 

   หลักฐานประกอบการสมัคร 

๑. ใบสมัคร ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://qrgo.page.link/dGmpV      
                  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

๒. รูปถ่าย หรือภาพสแดนรูปถ่าย ขนาด ๒ นิ้ว ที่เห็นใบหน้าชัดเจน 
๓. ใบรับรองการปฏิบัติงาน หรือ จดหมายแนะน า (Letter of recommendation) อายุไม่เกิน ๓ เดือน  

  (ใช้ยื่นวันที่สอบ เมื่อท่านได้รับการคัดเลือกให้ผ่านเข้าสู่รอบสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ 
๔. สไลด์น าเสนอในวันสัมภาษณ์ จ านวน ๓-๕ สไลด์ โดยหัวข้อน าเสนอจะเกี่ยวข้องกับงาน

  ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ในบริบทของศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชวิถแีละ 
  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เวลาน าเสนอไม่เกิน ๕ นาที (ใช้เมื่อได้รับการ 
    คัดเลือกเข้าสู่รอบสอบคัดเลือกและสัมภาษณ์ โดยส่งก่อนวันสัมภาษณ์ จะมีเจ้าหน้าที่  
  ประสานงานอีกครั้ง  ตัวอย่างหัวข้อที่ควรน าเสนอ ได้แก่หัวข้อด้านล่าง โดยเลือกเพียง ๑ 
  หัวข้อเท่านั้น 

- การบริหารเส้นทางสายอาชีพ (career path) 
- ระบบ Human capital management 
- การประเมินสมรรถนะและแผนการพัฒนารายบุคคล 
- การวิเคราะห์อัตราก าลังและการค านวณอัตราก าลังที่เหมาะสม  

 

 

 

   (ผศ.พิเศษ นาวาโท นายแพทย์ประพนธ์  จารุยาวงศ์)       
                     ผู้อ านวยการศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก 
     โรงพยาบาลราชวิถีและสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 
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