ประกาศสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน)
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนเจาหนาที่สถาบัน
………………………………
ด ว ย สถาบั น รั บ รองคุ ณ ภาพสถานพยาบาล (องค ก ารมหาชน) สรพ. มี ภ ารกิ จ ในการประเมิ น ระบบงาน
และรับรองคุณภาพสถานพยาบาล รวมทั้งกำหนดมาตรฐานของสถานพยาบาล เพื่อใชเปนแนวทางการประเมินและ
รับรองคุณภาพสถานพยาบาล
สถาบัน มีค วามประสงค จ ะรับ สมัค รบุค คลเพื ่อ คัด เลือ กเขา เปน เจา หนา ที ่ ส ถาบัน จำนวน 1 ตำแหนง
โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
ตำแหนง
ผูประสานงานฝกอบรม
จำนวน 1 อัตรา
ตำแหนง ผูประสานงานฝกอบรม สังกัด สำนักสงเสริมการพัฒนา มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
การจัดทำแผนและดำเนินการจัดหลักสูตรฝกอบรมในรูปแบบตางๆ ทั้ง Public Training, In house Training,
E-Learning, ออนไลน ผ า นสื่ อ อิ เล็ ค ทรอนิ ก ส ทั้ ง ในและนอกสถานที่ เพื่ อ ถ า ยทอดความรู ใ ห แ ก บุ ค ลากรของ
สถานพยาบาล ติดตามประเมินผลการฝกอบรม และถายทอดองคความรูดานกระบวนการพัฒนาคุณภาพ รวมถึงการจัด
หลั ก สู ต รฝ ก อบรมหรื อ การศึ ก ษาดู ง านให แ ก บุ ค ลากรในต า งประเทศที่ ต อ งการศึ ก ษาหรื อ แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู
กระบวนการพัฒนาคุณภาพของประเทศไทย
ดานปฏิบัติการ
1. วางแผนการทำงาน รับทราบทิศทางองคกร คาใชจาย งบประมาณในสวนที่เกี่ยวของ ประสานงานรวมกันทั้ง
ภายในและภายนอกหนวยงาน ตามที่ไดรับมอบหมาย
2. ประสานงานการจัดทำหลักสูตรที่ไดรับมอบหมายหลัก และหลักสูตรที่ทำหนาที่สนับสนุนทีม ติดตามขอมูล
ผูเขารับการอบรมอยางตอเนื่อง เผยแพรป ระชาสัมพันธ หลักสูตรฝกอบรมให ถึงกลุมเปาหมายตามแนวทาง
ขั้นตอน และวิธีการที่กำหนด
3. ดำเนินการจัดหลักสูตรที่ไดรับมอบหมาย ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง ที่เกี่ยวของกับ
หลักสูตร แกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดำเนินงานตามที่
ไดรับมอบหมาย
4. สรุ ป ข อ มู ล สำคั ญ ของการฝ ก อบรม ได แ ก จำนวนผู เข าอบรม ค า ใช จ าย, ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจ,
unit cost และสามารถประมวลผลขอมูลตามแนวทาง ขั้นตอน และวิธีการที่กำหนด
5. มีสวนรวมในกิจกรรมสำคัญในภาพรวมองคกร
/....ดานบริหารจัดการ

ดานบริหารจัดการ
บริห ารจัดการงานที่ รับผิดชอบให สำเร็จลุลวง การประสานงานกับ ผูอื่น ทั้งวิทยากร และผูเขารับการอบรม
ทีมงาน รวมถึงสามารถแกปญหาเฉพาะหนาได ตลอดจนการรายงานตอผูบังคับบัญชาได
ดานวิชาการ
คนหาความเสี่ยงในงานที่รับผิดชอบ แกปญหางานของตนได และรวมทำ CQI ของหนวยงานได
คุณสมบัติ
1. การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ ศิลปะศาสตร สังคมศาสตร หรือ ปริญญาโท สาขาอื่น
ที่เกี่ยวของ
2. อายุไมนอยกวา 25 ป มีสุขภาพแข็งแรง (ไมมีโรคประจำตัว)
3. สามารถบริหารจัดการจัดหลักสูตรฝกอบรมในรูปแบบตาง ๆ ได (สามารถปฏิบัติงาน วันเสาร-อาทิตย
ทัง้ ในและนอกสถานที่ได)
4. มีประสบการณปฏิบัติงานในดานการจัดฝกอบรม
5. มีความสามารถในการสื่อสาร / การเปนพิธีกร สามารถใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พูด อาน เขียน ไดเปนอยางดี
6. มีทักษะดานการใชคอมพิวเตอร Micros oft Office ในระดับสามารถทำงานดวยตนเองได
7. มีทักษะดาน Digital Literacy โดยเฉพาะการใช Zoom การตั้งหองประชุมทำ Break out room ได
คุณสมบัติทั่วไป
1) มีสัญชาติ ไทย
2) สามารถทำงานใหแกสถาบันไดเต็มเวลา
3) มีคุณวุฒิหรือประสบการณเหมาะสมกับวัตถุประสงคและอำนาจหนาที่ของสถาบัน
4) ไมเปนขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงาน
อื่นของรัฐ หรือพนักงานหรือลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
5) ไมเปนที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจางกับสถาบัน
6) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด
ใหจำคุก เวนแตเปนโทษสำหรับความผิดที่ไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
7) ไมเปนผูดำรงตำแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น กรรมการหรือผูดำรงตำแหนง
ซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่พรรคการเมือง
8) ไมเป นผูมีสวนไดเสียในกิจการที่กระทำกับสถาบัน หรือในกิจการที่เปนการแขงขัน กับกิจการของสถาบั น
หรือขัดแยงกับ วัตถุป ระสงคของสถาบั น ไม วาโดยทางตรงหรือทางอ อม เวนแตเป น ผู ซ่ึ งคณะกรรมการ
มอบหมายให เปน ประธานกรรมการ กรรมการหรือผูแทนของสถาบั นในการเข ารวมทุ นกั บนิ ติบุ คคลอื่ นใน
กิจการทีเ่ กีย่ วกับวัตถุประสงคของสถาบัน
9) ไมเปนโรครายแรงหรือโรคทีก่ อใหเกิดปญหาหรือสงผลกระทบกับการทำงาน
/…การรับสมัคร

การรับสมัคร
ผูสนใจสามารถดาวนโหลดใบสมัครไดที่ www.ha.or.th สงใบสมัคร พรอมเอกสารประกอบการสมัครทาง
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส หรือสงใบสมัครมาที่ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) เลขที่ 88/39 ชั้น 5
อาคารสุขภาพแหงชาติ (กระทรวงสาธารณสุข ซอย 6) ถนนติวานนท ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
11000
ติดตอสอบถามไดที่ คุณชัยวัฒน 02 027 9310 Email : chaiwat@ha.or.th (วงเล็บมุมซองวา“สมัครงาน”)
ระยะเวลาเปดรับสมัคร ตั้งแตบัดนี้ ถึง 25 สิงหาคม 2564 ระหวางเวลา 08.30 - 16.30 น. เวนวันหยุดราชการ
เอกสารประกอบการรับสมัคร
1) ใบสมัคร 1 ชุด สามารถดาวนโหลดใบสมัครไดที่ www.ha.or.th ในชองประชาสัมพันธ
2) สำเนาทะเบียนบาน 1 ฉบับ
3) สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
4) สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรอง 1 ฉบับ
5) สำเนาใบรับรองผลการเรียน (Transcript) 1 ฉบับ
6) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก ไมใสแวนตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
7) สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถามี)
8) หนังสือรับรองการทำงานสถานที่เดิม (ถามี)
9) ประวัติการทำงาน (resume) หรือหลักฐานการทำงาน 1 ชุด
10) สำเนาใบผานทหาร (สด.8 สด.43) หรือหลักฐานไดรับการยกเวน 1 ฉบับ
วิธีการคัดเลือก
สถาบัน จะดำเนิน การคัด เลือ กโดยวิธีก าร ทดสอบปฏิบัติ สอบสัมภาษณ และขอสงวนสิท ธิที่จ ะพิจ ารณา
คัดเลือกใบสมัครเฉพาะผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเปนที่สนใจ ตามที่คณะกรรมการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคล
เห็นสมควรเทานั้น และผลการตัดสินของทางคณะกรรมการคัดเลือกฯ ถือเปนที่สุด
การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกและวิธีการคัดเลือก
สถาบันฯจะประกาศรายชื่อผูมีสิท ธิเขารับการคัดเลือกในวันที่ 27 สิงหาคม 2564 และกำหนดวันทดสอบ
ปฏิบัติพรอมทำการสัมภาษณ ซึ่งจะแจงใหทราบตอไปในทางเว็บไซตของสถาบัน www.ha.or.th
ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564

(นายกิตตินันท อนรรฆมณี)
ผูอำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

