
^. dt . ^ 6urf unnaar nn{{ua6iin lrsrarurntuifi unuenrriuqrnrn fi nudrtr fi uutriil
-M- t=''.rti1,'t'lu fu n u.r''njrlf,nf, qlrinrf nrulutr.rnururnrrtifi '
ZdN tnlfi u,nuutrgrln trnntui nqlrvrnr oo{roo
''riifi+ Iuritti o botc cote , o bofd cotd , o bartd <obo tnre1, o bntc sott

t a ---!-&-.' l a f -- u - r - --u:un1fi(utjullvlufilan:tuadun L:{ilu'ru1a:1t2=o=uauaoruuqtnrTtrfinuyiltrn=urar:riii
dv-u-tu.arour-rr-u
t5o.: iual:a:aoun-nm-onqnarn:rJ:vo:raaru-uirura-nurvrt! nflnruilytri-urrivrura-uileln

ua vrJ : v o'r qutiunu uaranituunfii n

1:.nrurura:nn'6unvaoTriuqtnnrdnuilorfi rnm:rtil

, € "!,oir u q u u rrn vr a n r a ot i{u n ei fr n I:.: vr u r r: r a : r ti fi ira v a n r riu qt n r n 16 n rrvir t r o m r : r fi fl

finrru.J:vatrioviua:in:n-q6onunarn:ufior{luu::orflur6'rrarirvr'r.J:vsiranrfiuirrrzuanuvryrri n:rnr:irnyrri-tt

iluriuura-u:-rf,n uavt6'rrarirvr'il:vsirqurirpruurtranicyunafrn 1:ruurura:rr?fiuayantiuarnrvr16nU - --t -_
ad

tL14{t1n!U',t:',t?,u

otJ-e
o. O1[14U{YI:UAUR:

.. n"ruvrirrl:vsiranrlTui:rzufrrtuuyrri n:rnr:imyrd-lrarivrura''uilfrm siru'lu lo o-m:r
yyA

o.o LQ'l?1U1YD:n1:,.1'lU14Anam: o OFll'l1U
yyA,-

o.b La1yUlytu:Ununilfl'lTr o 0m:t

to. rfruvriq]:vs;roudufliluflranicyunafrn 1:lllarrra:rrifiruavanrlTuatnrvrrdnUI

rrvirtrorvr:rfr fi < o-n :ril :s nouoir u
v v A r, d t

[E. o L0'r141J1vr9,11 Un1:fi nU1 u:uA1fi UU "rt
v v A r < , o

te.te t0114U1yltJ1U n1:fl nul U:u1,1n1n?t'l
vv&

Io. en ud'rvflrfrIasrri'nuiln:ni
U

Ie.d flUndlU?JU:{l

o 09ll'l

o 09111

o 0915'l

o 09151

b. qruauuhvirtrJ

{afin:rririunt:n'nra'ond'orrfiu{vrtmroulalunl:ilnn:o{:uuouil:utrGillnuo'ufi
u^aJLrdqurt,{

Tr:ulril1nun:u7r:{ruuu:ulF uauuqilarunn{no luu

Lo. o tilfl tr uu6ov{r (rar n r{Jutr u 6'orairunl: Lnile{ilvr:rufrr)

b.b o 1 u n r:Jfi ri1vufl"lun 6ua:JriO rrria v n'r rrrarir
i9

ls.en #rutrotvru

te.d fil:vfrvrBnrvr raiuvrr-urfiu: ar:.Jr:orJflrio'rruuonL?a1"[un:fidrutiutd'

re. d tri r{luffi na oinraioi nrlurfl outilarrl:u n ou v6o r{lunulfnr uaur:n
Ie. b tri rtl u fr'o d : vv'i x n n #r r,t'nr ru vri o n n #r"lfi'o o n o r nt r ut{ri ouU$!U

I

b.6', tri in u qna.:lurs ra nd'ryryr{rr uvr:rv n:vlirfr fl i#u u$ofi no::a'n-r ::[u

te.d tri rtlufr'unnior"Lufi ao::ro'uo^
U

v rd. vi* , o u 4 | d, 
'b.G( trir{lu{'fifri:nrJ:vdrfr'rlur:lv;oqrnrneiouuo rfluqrJa::nrionr:1fl'r-r-omu

..Cl
ar. QtUdilUn LOil1Url1 U14U{

6n.", fr'a:in:rlorfinruarl-n rravfinrulragt:rnufiriruuot{LLavnruaru-n^tanrvairrrrarilu- - I q q I

rrlil:1uau16uouriavrirurariruruufr'rar.J:vnrndrr:lriru oqjriouraio"Luiutinil

arin:



(te)

r2
d. tlfuf,runau''l

a, vj< &qq Zudor tUUr,liltJn?TJn.:LeLUn:vNlU n1:1'{91lU1mUt0{:?}Jyl{rlOlaUr:n4lJtI[LAu
a 9ad.to q fi n n ulri'n-u nr:rJfl^ uG mufltriiu muil 1 u o Ej N 16 rn? rlr a rlrr:n

a, vAa yq u od.m rtlury'fr:rnrtrujr[o ruavuorYulu:vuunr:tJ:v6ur.ranr:rJfl'uhmurol4uri
t& aa I ad

ttTlylufi 1an:tunau n L:{vru1u1a:11?fl "t

a, vAa, od.d uiJ uri'fi fi rJ :v au n 1 : flilun 1 :tJ 
fl- 

ffi uu ra6 o m EJ,.i run r :ou :xJ n rJ gr'r urarj lfi afnr :
o.lou

d. ?u t?a1 uau601u?rtuatJfit
6l yy t d u dd.o [14Bl1J:ua{nesailn: Ltuuluafn:e]'r}Jrruuv{oi:rfrrurj:vn1nfi uaveil'Luan-n:mrlU

Emait t6'fi sunita.k@rsu.ac.th viocroiutuarTn:uavduluar-n:rirurruro{16'fi qudurnyanrani"funfifin
U

T:rvrurrra:1tifittavanluiuaflfllntdnuviwrolvl:10fl o1n1:anlfuiruzufinunuri n:rnr:uuyri-j

. u 9/e U i. s ad r q a & ,- &
:J141?mU1AU:{Am {U Ie Latil b t:{flU1u',rA:1t?fl LrlJ?{1X{1\ru',rLyr rCjm:rtUytr nqlrvtvl r nlunuqu
d,v\,<-i

rfjuduhj ouflriufi *o frlyrnl tedbd "Luiuuuavrral:1{n1:
4Y a 4 y 4 : - s, a y a rs

illntJt0A{AUY:Ofl0{nl::lUAUtOU0tfl}J$ltJ LU:n9lqn0 qilqUm nlUOUyE Lyl: octen<tloenddoe'J

b. ro na,l: ua vuainpuvi uuu nioulu arTa:
9V

b.o grJrirumirn:d,riaruamnuaC,:"ia'ruurjunrfi'r 1JU'r0 en x d rflufiuJrr: uio o.a fir rirunfi

ro'urriubiufru u m*ou (riufi.r'liutJoiuafin:)o'ruru u grl (trirfiuudo-aqa ua-{?|ri1u

b.b riturrJiryrgru-n: firnprvjrr{lurifi'1ofinrfimrnxn-usfrum.l{fia:in: si'Tnu o afl
b.en a',,u',1uuur{rian1:o*fl1er (Transcript) ciruru o arju

b.d drruryvrfiuuriru rrasrirr:il:utlru siruru o ofu

b.d raa'noru6u 1 niu hvrrar:no{fiu lunJduudo-ana yurfluuarJ:a ohu?u o eu-u

b.b "lr:iu:olnr:airucru uioonuuruutucdr (Letter of Recommendation) siru:u o eu-u
Oq ra 4 ,, d-

oOnLutlJmU m LftOU (6t1tJ)

u.e, "lu:-u:o{LLr\vrti (ariuoir) droonlri'1-riufru o ro'ou rtau[raq{'irtrirflul:n
Av y ufrdolri'urtrilnfl n.?\. auiufi en (vl.rt. lerdsnd) iiru:u o aun

b. d lu o q cg r n niu fi : n u u r,i' ( ra yl r s ol"r uu rl I vl rin I r u riu : n )

ultluttltl {afin:6'olit:0{dltu1nn6'orniala.:dorirrTrturonal:qnflfuriourirril
yo

uauno{ula{rianl:n:?o ATK fin:rofllutu bd ril. luiuaou

cr.n1:il:rnu:rudo{fi avr#rt'riunr:aoua'nm'on

n1:il:sn1fl:rudarl'fifivr6rdrirnr:aor6'o16onr (tiorfiuu ilflffi uasalnrrgni) uas:lu
i dv

L?a1uauanluy=aou osil:snlfllrivr:runruluiufi oo fiuuruu tedbd ytr{ Facebook nud!
--..g-U. -e.a-l a4 d ad - ., vA,ttv{ilUfl1ff9l:tunaunL:{11U'lU1a:lt?ntLasff6llUUatnlilLfinuu{t1glrJy'l:'ltu Ltau Ernail ry14tJfln,l:

v4cA
no6toflnIMIRJn

-auad. 26n'l:intaon
y v I \4 yu I a , ad

ar ail n : n 0.i La :u n 1 :u :u ril u n ? 1 il :n ? lil a'txt 1 : 6t nn us ua u alJ : : n u u 0 ? u i0 n 1 :UU
-!u:ur:Ju o{u

a. o il : v ffi u rirunr u in ? 1 il a 1 llr :fl vi?lil ua v nr': u irau r s p{r uyrirUU

d. o. o a ou do rd u u ura vrJ fr il6 tJ :v n or rir u nr u f,ri'rtrJ m u sfi uurjr r ru

d.o.to 6ou#ilnrucriunsr.l:suiuam:nuv



(sn)

a. to r-J : v ffi u rir u n r rtt rul.t v a lr ri'u F1"1 rrurj I ( a o I a-l n r rynj)

nr:il:sdunl'ttttl4l.rlualJrYusiruvrir r{iunr:rl:vrfruqnnarfiofra1:il1a?.uJrylrvalflu
vAut<,ua

a1LL14u{14u1vl 01nU:virla?urt? il:vr"oinr:frnur il:viet-nt:?i1{tu a1nn1:a-{rnrtilqnn::ilfiil:rnXtor

{rdraolrravalnnl:a-trrlrrvnj rfod orotdT6nr:6uleruirrsurfiofior:rurn?r}rryrrluar"lurirurir.rl uiu
yAd,s6

n?1ilivl-o'lQrilurJ:vlutlrilunr:rJg'lGruluyrirfi nnuar]J.]:n il:ua!nr:nj virrfi ?1ar Qilfia-u eiruor::rnj
ri'nun9]^ a::u'ru::ruqilD:::J oiuo::r nr:rJ:-rn-rrdrniury'irlrru :uyr&.:#rnruura',urrdo11 n?lrJaer
=.:- -,i/ d ,q { a:t:lJa5'l{a::n ilflnrrulurvl5r:ttauunennruodrl6u :?]Jfi{a}J::suvya-nuaval::nuvfisirr{ju
rirr,riuol'rrtyrir

c. mrurinl:rIntu
vA d , d, vA' u 4-__ e d, v4v q yzuvlQucl0?'ltlJutlvirilun'l:notaonovr]oltijurlfr-Ln'nurtuulunl:il:yrfiunrui nrrriaur:n

fi'nrgv ura s ail ::.uv lu *ri a v 6'rului olo u roarahi m;r n-ir fo ufl u bo

oo.fl 1nJ:unil:ludouaunr:durirgt:rado{airunl:a-eH'on

il:vnro:rudo{rirunr:n-o16onfifiqrua}JU-n-Fr:urirunurirn-rnuLLuuaou ?rr.i Facebook
Fluuttv!ilufl'lan5{unailnl:tvlarura:rtifiuavanluiuatnrv'lLdnuil.:rrn-lyr:rfrfi ms Errnil frfiairum:
rYon'on

crrnno"nvrqdffi.lu{Bitrn:n"R6on
yA , u 4 y o_ 3l . e v < r 

"&?Jvlzu1un1:nntaon0vrto.:lTra'ryryrorrn"rfrfluurrytylu6taqrit'unafrnl:lnuluta
Ad a d, qd

:'r t't fl L[a u a 0 1 L u al n 1 ?\ t9l n ttu { 1, 1 F) il y,l : 1 d il

r-vAalU:sn1fl fU ?UU ro d{litnil il.fi. Iedbd

a.it0.
rU I da a4({tr anran:1n1:ufr rfi u ul u ufl y d6:v{u qnqu{lIu:a)

eo - 6 i!,
ry01u? u n1:fl uu ulrfl ufi 1an:runaun

iadedtaad
[:{yr u'r u 1 a :'lt? f'l tta u a 0 1 uuat n 1il tfi n uvr I t r rl I il.1 : lfr il



 
 
(๔) 

 

รายละเอยีดแนบทา้ยประกาศ 
ศูนยแ์พทยศาสตรช์ัน้คลนิิกโรงพยาบาลราชวถิีและสถาบันสขุภาพเดก็แหง่ชาตมิหาราชนิี 

เรื่อง รับสมคัรสอบคดัเลือกบคุลากร  
เพื่อปฏบิตังิานประจ าสถาบนัรว่มผลติแพทย ์กรมการแพทย์-มหาวทิยาลยัรงัสติ 2 อตัรา 

------------------------------------------------------------------ 
ต าแหนง่ที ่1 เจา้หนา้ทีธ่รุการฝา่ยหลักสตูร   จ านวน 1 อตัรา 
หนว่ยงาน : สถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต  
      เลขที่ 2 โรงพยาบาลราชวถิี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ  
งานและหนา้ทีท่ีจ่ะมอบหมาย 

๑. ร่วมจัดท าแผนงาน รวบรวมข้อมูลจัดท า มคอ.๒   
๒. รวบรวมและตรวจสอบแบบกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มคอ. ๓,๔,๕,๖ และ ๗  
      ของทุกรายวิชาให้ตรงกับโครงสร้างของหลักสูตร 
๓. จัดท าวาระ จดบันทึก ตรวจรายงานการประชุม ประสานหน่วยงานในการเสนอวาระเข้าที่ประชุมฯ  
๔.     จัดท าแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับงานฝ่ายหลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผล

หลักสูตร 
๕. เก็บรวบรวมหลักฐาน ข้อมูลรายบุคคล และท ารายงานผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาแพทย์

รายบุคคล 
๖. ให้การสนับสนุนข้อมูลด้านหลักสูตร ที่สอดคล้องกับกฎระเบียบการจัดการศึกษาของศูนย

แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชวิถีและสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 
สถาบันร่วมผลิตแพทย์ฯ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต และกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  

๗. จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ
ด้านหลักสูตรเพื่อการพัฒนาการเรียน การสอน การประเมินผล 

๘. ประสานงานกับภาควิชาฯ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
๙. ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลของการประเมินผลหลักสูตร  
๑๐. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการ และรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
๑๑. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบตัเิฉพาะต าแหน่ง 
๑. ระดับการศึกษา  ปริญญาตรีจากสถาบันที่ กพ. รับรอง ส าเร็จการศึกษา สาขาศึกษา

ศาสตรบัณฑิต ครุศาสตรบัณฑิต หรือ สาขาอ่ืน สาขาใดที่เทียบเคียงกันได้ความรู้และ
ความสามารถ 

1. วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ตามท่ีระบุข้างต้น 
2. ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
3. ในกรณีที่เคยท างานด้านหลักสูตรมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ  
4. มีประสบการณ์งานด้านธุรการ ร่างและรับส่ง หนังสือราชการ 
5. มีความรู้ความสามารถอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 



 
 
(๕) 

 

6. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมพ้ืนฐาน Microsoft Word 
Microsoft Excel, Microsoft Power point, Application Zoom,Webex และระบบ 
Online ต่างๆ ได้อย่างดี 

7. มีความรู้ ความเข้าใจบทบาทและภารกิจของมหาวิทยาลัย วิทยาลัยแพทยศาสตร์ และ
โรงพยาบาล 

8. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศได้อย่างเหมาะสมแก่การ 
ปฏิบัติงาน และมีทักษะด้านการสื่อสารและการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

9. มีความยืดหยุ่นที่สามารถปฏิบัติงานนอกเวลา และในวันหยุดราชการได้ 
 
ต าแหนง่ที ่2 เจา้หนา้ทีฝ่่ายประกันคุณภาพ จ านวน 1 อัตรา 
ที่ตัง้หนว่ยงาน : สถาบนัรว่มผลติแพทย ์กรมการแพทย์-มหาวิทยาลยัรงัสิต  
   เลขที่ 2 โรงพยาบาลราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ  
งานและหน้าที่ที่จะมอบหมาย 

1) จัดเตรียม รวบรวมเอกสารต่าง ๆ และจัดท าระบบข้อมูลเพ่ือรับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx และ WFME ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และสถาบันร่วมผลิต
แพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต   

2) จัดท าวาระ เอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการชุด
ต่างๆ ของฝ่ายประกันคุณภาพ สถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต 

3) รับผิดชอบด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปีของฝ่ายประกัน
คุณภาพ สถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต 

4) ติดตามตัวชี้วัดและผลการด าเนินงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติ การ 
(Action plan) ประจ าปีของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และสถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการ
แพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต   

5) ติดต่อประสานงาน รับ-ส่งข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอกสถาบันร่วมผลิตแพทย์ 
กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต  

6) งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
ระดับการศึกษา  ปริญญาตรี  
สาขาวิชา ด้านการศึกษา หรือสาขาสังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ สถิติศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สุขภาพ หรือสาขาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติทั้งนี้ การ
พิจารณาคุณสมบัติด้านการศึกษา จะพิจารณาร่วมกับคุณสมบัติอื่นๆ และประวัติการท างาน 
ประสบการณ์  หากมีประสบการณ์ด้านประกันคุณภาพการศึกษา จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ  
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

๑. มีความรู้ หรือประสบการณ์งานประกันคุณภาพการศึกษา 
๒. มีความรู้เรื่องสถิติและการจัดการข้อมูล 
๓. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี (word, excel, powerpoint) 
๔. ไม่จ ากัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น โดยแนบ สด.๘ หรือ 

สด.๔๓  
๕. อายุไม่เกิน  ๔๐  ปี 
๖.   มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานเป็นทีมได้ สามารถริเริ่มท างานด้วยตนเองได้  มีความ   



 
 
(๖) 

 

   รับผิดชอบสูง และละเอียดรอบคอบ 
๗. หากมีความรู้เรื่อง AUN-QA, EdPEx , WFME และ/หรือมีประสบการณ์ด้านประกัน

คุณภาพการศึกษา จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
๘. มีความรู้ความสามารถด้าน Internet และการบริหารจัดการระบบ Online  
๙. สามารถจัดท าบันทึกข้อความ และหนังสือมีความรู้ความสามารถ ในการจัดท าสื่อ

ประชาสัมพันธ์ การน าเสนอข้อมูลโดยใช้  โปรแกรม PowerPoint ในงานต่างๆได ้ 
๑๐. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
๑๑. มีสมรรถนะหลักและสมรรถนะที่จ าเป็นในต าแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ 

 
หลักเกณฑก์ารคดัเลอืก ทั้ง 2 อตัรา ของสถาบนัรว่มผลติแพทย ์กรมการแพทย์-มหาวทิยาลยั ดงันี ้ 

 1.   พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นจากคณะกรรมการ 
 2.   สอบข้อเขียน/ข้อปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ 

อัตราเงนิเดือน ทั้ง 2 อตัรา ของสถาบนัรว่มผลิตแพทย ์กรมการแพทย์-มหาวทิยาลยั 
 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก และบรรจุเข้าเป็นผู้ปฎิบัติงานในสถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพท ย์-
มหาวิทยาลัยรังสิต จะได้รับค่าจ้างตามโครงสร้างอัตราเงินเดือนของสถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-
มหาวิทยาลัย คุณวุฒิปริญญาตรี และบวกเงินเพ่ิมตามประสบการณ์ตรงตามต าแหน่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
(๗) 

 

 
รายละเอยีดแนบทา้ยประกาศ 

ศูนยแ์พทยศาสตรช์ัน้คลนิิกโรงพยาบาลราชวิถีและสถาบันสขุภาพเดก็แหง่ชาตมิหาราชนิี 
เรื่อง รับสมคัรสอบคดัเลือกบคุลากร  

เพื่อปฏบิตังิานประจ าศนูยแ์พทยศาสตรช์ัน้คลนิิกโรงพยาบาลราชวถิี 
และสถาบนัสุขภาพเด็กแหง่ชาติมหาราชนิ ี4 อัตรา 

------------------------------------------------------------------ 
ต าแหนง่ที ่1 เจา้หนา้ทีฝ่่ายการศกึษา จ านวน 1 อัตรา 
ที่ตัง้หนว่ยงาน : ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลราชวิถีและสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี     
           เลขที่ 2 โรงพยาบาลราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
งานและหนา้ทีท่ีจ่ะมอบหมาย 
งานบริหารจัดการทั่วไป ที่ปฏิบัติงานในฝ่ายการศึกษา บนส านักงานศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกฯ 
งานสารบรรณ 

1. ลงทะเบียนออกเลขรับ - ส่ง แยกประเภทหนังสือแต่ละงาน จัดส่ง - ติดตามหนังสือ หรือ  
    เอกสารต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก จัดแฟ้มและงานต่างๆ เสนอผู้บังคับบัญชา  
2. เก็บเอกสารและค้นหา สแกนเอกสารและลงเลขรหัส และ/ หรือจัดเก็บเอกสารต่างๆ ด้วย

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในฐานข้อมูล 
3. ส ารวจ คัดแยกเอกสารทิ้งเมื่อครบก าหนด จัดท าแบบฟอร์มต่างๆ และประสานงานกับงานสาร

บรรณฝ่ายอื่น 
4. ร่างหนังสือโต้ตอบที่มีรูปแบบ จัดพิมพ์หนังสือและเอกสารข้อมูลต่างๆ และจัดถ่ายเอกสาร

สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน ภาระงานสอน กิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ของศูนย์ฯ และ
สถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต 

5. สนับสนุนการสอบลงกอง การสอบ comprehensive exam. และการสอบศรว. 
6. พิมพ์ข้อสอบลงระบบคลังข้อสอบ ช่วยคุมสอบ พิมพ์แนวข้อสอบ ตรวจทานคะแนน/เกรด และ

จัดพิมพ์เสนอ   
7. พิมพ์ข้อสอบลงระบบคลังข้อสอบ ช่วยคุมสอบ พิมพ์แนวข้อสอบ ตรวจทานคะแนน/เกรด และ

ข้อเสนอแนะในการคุมสอบ เป็นต้น 
8. ร่วมเป็นทีมเลขาการประชุม ประสานงาน และดูแลอ านวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประชุมใน                                                     

การน าเสนอ และด้านต่าง ๆ รวมถึง จัดท ารายงานการประชุมที่ได้รับมอบหมาย  
9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบตัเิฉพาะต าแหน่ง 
ระดบัการศกึษา  ปริญญาตรขีึ้นไป สาขาวิชาการศึกษาหรือบริหารจัดการ หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์ 
ความรู้และความสามารถ 

๑.  เพศชาย/หญิง หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 
๒.  มีความรู้ความสามารถในการใช้ Internet และใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรมพ้ืนฐานเช่น  

Microsoft Office รวมถึงแอปพลิเคชั่น อ่ืนๆ ได้แก่ Zoom, Webex และระบบ 
Online ได้ดีและเหมาะสมกับต าแหน่ง 

๓.  มีความรู้ความสามารถในการจัดการประชุม และจัดอบรมต่าง ๆ   
๔.  มีประสบการณ์งานด้านธุรการร่างหนังสือ รับส่งหนังสือ 
๕.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีทักษะในการติดต่อประสานงาน 
๖.  สามารถปฏิบัติงานนอกเวลา และในวันหยุดราชการได้ 



 
 
(๘) 

 

ต าแหน่งที่ 2 เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา ประจ าภาควิชา จ านวน 1 อัตรา 
ที่ตัง้หนว่ยงาน : ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลราชวิถีและสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 

           เลขที่ 2 โรงพยาบาลราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 งานบริหารจัดการทั่วไป ที่ปฏิบัติงานในฝ่ายการศึกษา ประจ าภาควิชา ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก 
โรงพยาบาลราชวิถีและสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 
1. งานการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์ 

๑.๑. ท าแบบประเมินการเรียนการสอน นศพ.ชั้นปีที่ 5 พร้อมส่งให้อาจารย์ผู้สอนก่อน นศพ.ขึ้น
ปฏิบัติงานที่ภาควิชา 

๑.๒. ประสานงานระหว่างอาจารย์และนักศึกษาแพทย์เพ่ือนัดเรียนชั้นปีที่ 5 
๑.๓. จัดเตรียมเอกสารให้ นศพ.ปี 5 ก่อนขึ้นปฏิบัติงานที่ภาควิชา  
๑.๔. เตือนสอนอาจารย์โดยการส่ง Line และ โทรศัพท์ก่อนวันสอน 1 วัน 
๑.๕. ประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ที่  OPD เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเรียน OPD ของ

นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 5 ที่ออก OPD ทุกวันศุกร์ 
๑.๖. ท าสรุปภาระงานสอนของอาจารย์ในภาควิชาปี 5 
๑.๗. ประสานงานระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาแพทย์เพ่ือจัดเตรียมการเรียน การสอนแบบ ผ่าน

ทางโปรแกรม Zoom, Webex, Microsoft teams, google meet 
๑.๘. รวบรวมข้อสอบและพิมพ์ข้อสอบ MCQ SAQ OSCE ส าหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 

พร้อมทั้งอัพขึ้น ระบบ Exam plus ทุกกลุ่มพร้อมกับคุมสอบ Online ผ่านทางโปรแกรม 
Exam plus 

๑.๙. น าผลการวิเคราะห์ข้อสอบ จากโปรแกรม Exam plus ส่งอาจารย์ ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
ก าหนดและติดตาม milestone outcome นศพ. รายบุคคลที่ขึ้นเรียนในภาควิชา หลักให้
ดูแลปี 5 ได้ และรู้ครบทั้งชั้นปี 4-5-6 เพ่ือปฏิบัติงานแทนกันได้  

๑.๑๐. คุมสอบ MCQ, OSCE, SAQ  
๑.๑๑. จัดพิมพ์หลักสูตร คู่มือ หัตถการส าหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 และงานอ่ืนๆ ที่รับ

มอบหมายจากอาจารย์ 
๑.๑๒. ช่วยอาจารย์จัดพิมพ์เอกสารประกอบการสอนต่าง ๆ  
๑.๑๓. รวบรวมและพิมพ์ Lesson plan , Course Syllabus , มคอ.3 แล มคอ.5 
๑.๑๔. เช็คชื่อนักศึกษาแพทย์ 

2. งานท าการประเมินผลการเรียนการสอน 
2.1 รวบรวมใบประเมินนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่  5 และคิดคะแนนแบบประเมิน ได้แก่ 
Teaching ward round ,ward OPD , Tutor, Case discussion ,OSCE, Continuous 
developmentกรอกคะแนนของนักศึกษาแพทย์ส่งให้อาจารย์ตัดเกรด 

3.  งานการเงิน 
3.1  จัดท าเบิกค่าตอบแทน-ค่าสอนให้อาจารย์ส าหรับสอนนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 และค่า

สอนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 



 
 
(๙) 

 

4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
4.1 จัดประชุมและจัดเลี้ยง ในการพิจารณาเกรด พิจารณาข้อสอบ ประชุมครูประจ าชั้น 
4.2 จัดท าขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณ์ และพัสดุที่ใช้ในการเรียนการสอน 
4.3 จัดท าระเบียบวาระ และรายงานการประชุมครูประจ าชั้นชั้นปีที่ 5 
4.4 จัดพิมพ์โครงการต่างๆ ของภาควิชา 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
ระดบัการศกึษา  ปริญญาตรขีึ้นไป สาขาวิชาการศึกษาหรือบริหารจัดการ หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์ 
ความรู้และความสามารถ 

๑. เพศชาย/หญิง หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 
๒. มีความรู้ความสามารถในการใช้ Internet และใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรมพ้ืนฐานเช่น 

Microsoft Office รวมถึงแอปพลิเคชั่น อ่ืนๆ ได้แก่ Zoom, Webex และระบบ Online  ได้
ดีและเหมาะสมกับต าแหน่ง 

๓. มีความรู้ความสามารถในการจัดการประชุม และจัดอบรมต่าง ๆ 
๔. มีประสบการณ์งานด้านธุรการร่างหนังสือ รับส่งหนังสือ 
๕. มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีทักษะในการติดต่อประสานงาน 
๖. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลา และในวันหยุดราชการได้ 

 
ต าแหนง่ที ่3  เจา้หนา้ทีโ่สตทัศนปูกรณ ์จ านวน 1 อตัรา 

ที่ตัง้หนว่ยงาน : ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลราชวิถีและสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี      
          เลขที่ 2 โรงพยาบาลราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก  

  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ งานการผลิตสื่อการเรียนการสอน การผลิตสื่อกราฟิค การออกแบบ การควบคุมและการ
จัดเตรียมสื่ออุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ ในการเรียนการสอน การประชุมอบรมสัมมนา การควบคุมระบบ
ออนไลน์ โปรแกรม Zoom , Web-ex และ Program Online ต่างๆ ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
โดยมลีักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้  

1. ด้านการปฏิบัติการ  
๑.๑. ถ่ายภาพนิ่ง ถ่ายวีดิทัศน์ ประกอบการเรียนการสอน การประชุม อบรม สัมมนา และ

กิจกรรมต่างๆ 
๑.๒. จัดท าสื่อประกอบการเรียนการสอน ตัดต่อภาพและเสียง 
๑.๓. จัดท าโปสเตอร์ ป้ายข้อความประชาสัมพันธ์ ป้ายเวที จัดท าบอร์ดนิทรรศการ      
๑.๔. ใช้และควบคุมการใช้เครื่องโสตทัศนูปกรณ์ ประเภทต่างๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ 

เครื่องฉายLCD PROJECTOR เครื่องVISUALIZER เครื่องเสียงต่างๆ PROGRAM 
ONLINE  เพ่ือประกอบการเรียนการสอนการประชุม อบรม สัมมนา   

๑.๕. เก็บรักษาซ่อมบ ารุงโสตทัศนูปกรณ์  
๑.๖. ติดตาม รวบรวมและจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน น าเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพ่ือ

น าไปใช้ เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป  
 
 



 
 

(๑๐) 
 

2.  ด้านการบริการ  
2.1 ตรวจสอบดูแลการใช้สื่ออุปกรณ์ภายในห้องเรียน ห้องประชุมให้พร้อมก่อนการใช้งาน และ

จัดเก็บ อุปกรณ์ และบ ารุงรักษา 
2.2 ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการ

ประสานงาน 
2.3 ด้านตรงการเรียนการสอน การประชุม ให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ  
2.4 ให้ค าแนะน า การใช้อุปกรณ์ต่างๆภายในห้องเรียน ห้องประชุม และให้บริการการใช้ห้องฝึก

ปฏิบัติการ 
2.5 ฝึกทักษะทางการแพทย์ การเตรียมหุ่นฝึก ในเรื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบในประเด็นที่ไม่มี 

ความซับซ้อน ภายใต้กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน ภายใต้การ
ควบคุมดูแล ของผู้บังคับบัญชา  

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
ระดับการศึกษา  ปริญญาตรี  
สาขาวิชา สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางเวชนิทัศน์ หรือทางเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ หรือทาง
มีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สาขาการผลิตแพทย์สื่อเชิงนวัตกรรม 
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
1.  อายุไม่เกิน 40 ปี   
2.  มีประสบการณ์การใช้โสตทัศนูปกรณ์ประเภทต่างๆ เป็นอย่างดีและมีประสบการณ์
ด้านการถ่ายภาพและวีดิทัศน์สามารถตัดต่อวีดิทัศน์ได ้

              3. ความรู้ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ตามที่คณะกรรมการก าหนด 
 

 หลกัเกณฑ์การคดัเลือกทัง้ 3 อตัรา ของศนูยแ์พทยศาสตรช์ัน้คลินกิโรงพยาบาลราชวถิีและสถาบนัสขุภาพ   
 เด็กแห่งชาติมหาราชนิ ีดังนี ้

 1. พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นจากคณะกรรมการ 
 2. สอบข้อเขียน/ข้อปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ 

อัตราเงนิเดือน ทัง้ 3 อตัรา ของศนูยแ์พทยศาสตรช์ัน้คลนิกิโรงพยาบาลราชวถิแีละสถาบนัสุขภาพ   
 เด็กแห่งชาติมหาราชนิ ีดังนี ้
         ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก และบรรจุเข้าเป็นผู้ปฎิบัติงานในศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลราช
วิถีและสถาบันสุขภาพ เด็กแห่ งชาติมหาราชินี จะได้ รับค่าจ้ างตามโครงสร้างอัตราเงิน เดือนของ                             
ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลราชวิถีและสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี คุณวุฒิปริญญาตรี 
และบวกเงินเพ่ิมตามประสบการณ์ตรงตามต าแหน่ง 
 
ต าแหนง่ที ่4 พนกังานขบัรถ จ านวน 1 อตัรา 

ที่ตัง้หนว่ยงาน : ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลราชวิถีและสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี      

         เลขที่ 2 โรงพยาบาลราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 

1.   ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ของศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลราชวิถีฯ 
2.   บ ารุงรักษารถยนต์ ดูแลรักษาความสะอาดให้มีความพร้อมส าหรับการใช้งาน  



 
 

(๑๑) 
 

3.   บ ารุงรักษาตรวจสภาพรถตามคู่มือ  
4.   สามารถท างานช่างทั่วไป งานด้านอาคารสถานที่ ระบบไฟฟ้า และประปา 
5.   ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
1. ระดับการศึกษา  จบการศึกษาไม่ต่ ากว่า วุฒิ ปวช/ม.6 หรือเทียบเท่า 
2. มีอายุระหว่าง 25-50 และไม่เกิน 50 ปีบริบูรณ์  
3. มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพร่างแข็งแรง เหมาะสมกับต าแหน่งงานที่รับผิดชอบ 

ไม่เป็นโรคต้องห้าม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานเช่น ลมบ้าหมู ตาบอดสี หัวใจ
ผิดปกติ หรือโรคที่สังคม รังเกียจ (มีใบรับรองแพทย์) พร้อมทั้งมีบุคลิกภาพและมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดี 

4. ส าหรับเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร (โดยมีเอกสาร สด5 หรือ สด.43 มาแสดง) 
5. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และยังใช้งานได้อยู่จนถึง

ปัจจุบัน 
6. ไม่เคยต้องโทษ คดีอาญาจึงจ าคุก หรือถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายมาก่อน เว้น

แต่คดีกระท าโดยประมาท หรือไม่ผิดสหุโทษ และมีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติจราจร
ทางบก และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์และการขนส่งเป็นอย่างดี 

7. มีความรู้พ้ืนฐานด้านเครื่องยนต์ การบ ารุงรักษา และสามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาและเกียร์
ออโต้ได้เป็นอย่างดี 

8. ตรวจสอบระบบต่างๆ ของรถยนต์ให้อยู่สภาพที่ใช้งานอย่างปลอดภัยและท าความ
สะอาดทั้งภายในและ ภายนอกอย่างสม่ าเสมอ 

9.   สามารถปฏิบัติงานได้ในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการได้ทุกกรณี 
10. มีความสามารถขับรถ และรู้เส้นทางกรุงเทพฯ เป็นอย่างดี   
11. มีทีพั่กอาศัยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล  
12. ต้องสามารถท างานช่างทั่วไป งานด้านอาคารสถานที่ ระบบไฟฟ้า และประปา และ

ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
 

หลักเกณฑก์ารคดัเลอืก 

 1.  พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นจากคณะกรรมการ 
 2.  ข้อปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ 

 
อัตราเงินเดือน 
  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก และบรรจุเข้าเป็นผู้ปฎิบัติงานในศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลราชวิถี
และสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จะได้รับค่าจ้างตามโครงสร้างอัตราเงินเดือนของศูนย์แพทยศาสตร์
ชั้นคลินิกโรงพยาบาลราชวิถีและสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 
 

 

 

 

 
 


