
  

 
ประกาศสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน 
……………………………… 

       ด้วย สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) สรพ. มีภารกิจในการประเมิน
ระบบงานและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล รวมทั้งกำหนดมาตรฐานของสถานพยาบาล เพ่ือใช้เป็นแนวทางการ
ประเมินและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล  

สถาบันมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน จำนวน 1 ตำแหน่ง 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ตำแหน่ง  นักวิชาการ   จำนวน  1  อัตรา 
 

ตำแหน่ง นักวิชาการ สังกัด กลุ่มภารกิจส่งเสริมการพัฒนาและฝึกอบรม มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
งานหลัก 

1. รับผิดชอบในฐานะนักวิชาการ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาและเครือข่าย ทำหน้าที่วิเคราะห์

สถานการณ์การพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลทุกระดับขั้น เพ่ือร่วมวางแผนในการส่งเสริมการ

พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสู่การรับรอง HA ใหเ้กิดความต่อเนื่อง 

2. บริหารจัดการโครงการที่ได้รับมอบหมายในการส่งเสริมการพัฒนาและขับเคลื่อนเครือข่ายความ
ร่วมมือให้บรรลุเป้าหมาย 

3. บริหารจัดการเครือข่ายในลักษณะต่างๆ ทั้งในและนอกองค์กร รวมทั้งภาคประชาชน ให้มีความ
เข้มแข็งและต่อเนื่อง 

งานรอง  

1. บริหารจัดการความรู้/วิชาการ รวบรวมข้อมูล สื่อสาร เผยแพร่ความรู้วิชาการโดยกำหนดเป้าหมาย 
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการที่ได้รับมอบหมาย วางแผนปฏิบัติการติดตาม
ประเมินผลและรายงานผลตามกำหนด 

2. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามทีผู่้บังคับบัญชาและผู้อำนวยการมอบหมาย 
 

คุณสมบัต ิ    
1. ชายหรือหญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป ไม่เกิน 40 ปี  

2. การศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง   

3. มีประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาล ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือเป็นผู้ประสานงานคุณภาพ หรือ

มีประสบการณ์ในการขับเคลื่อนคุณภาพความปลอดภัย การทำงานเครือข่ายหรือการทำงาน

เกี่ยวกับงานวิชาการการพัฒนาคุณภาพ ไม่ต่ำกว่า 2 ปี 

/ 4. มีทักษะการวิเคราะห์… 

 



  

4. มีทักษะการวิเคราะห์ สังเคราะหข์้อมูลได้เป็นอย่างดี รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 

5. มีความสามารถด้านดิจิทัล การใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office และใข้เทคโนโลยีในการ

สื่อสารที่ดี           

คุณสมบัติท่ัวไป  
1. มีสัญชาติ ไทย 
2. สามารถทำงานให้แก่สถาบันได้เต็มเวลา 
3. มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของสถาบัน 
4. ไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ 

หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงลูกจ้าง
โครงการของทาง สรพ. 

5. ไม่เป็นที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับสถาบัน 
6. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
7. ไม่เคยโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดย

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
8. ไม่เคยกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรืออยู่ระหว่างสอบสวนทางวินัย หรือเคยถูกไล่ออก 

ปลดออกหรือให้ออกจากราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ บริษัทจำกัดหรือบริษัท
มหาชนจำกัด เพราะทุจริตต่อหน้าที่ 

9. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้
ดำรงตำแหน่ง ซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่
พรรคการเมือง 

10. ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับสถาบัน หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของ
สถาบัน หรือขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่เป็นผู้ซ่ึง
คณะกรรมการมอบหมายให้เป็นประธานกรรมการ กรรมการหรือผู้แทนของ สรพ. ในการเข้าร่วม
ทุนกับนิติบุคคลอ่ืนในกิจการทีเ่กีย่วกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน 

11. ไม่เป็นโรคร้ายแรงหรือโรคที่ก่อให้เกิดปัญหาหรือส่งผลกระทบกับการทำงาน โดยระบุโรคที่
เป็นอยู่ในปัจจุบัน หรือโรคที่กำลังอยู่ระหว่างการรักษาในปัจจุบันให้สถาบันทราบ หากตรวจ
พบว่าไม่แจ้งจะถือว่าให้ข้อมูลเป็นเท็จมีผลให้ออกจากงานทันท ี

 
การรับสมัคร 

ผู้สนใจสามารถดาวน์ โหลดใบสมัครได้ที่  www.ha.or.th และส่ งใบสมัคร พร้อมเอกสาร
ประกอบการสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือส่งเอกสารการสมัครมาตามที่อยู่ เลขที่ 88/39 ชั้น 6 อาคาร
สุขภาพแหง่ชาติ กระทรวงสาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุร ี11000  

ติดต่อสอบถามได้ที ่คุณชัยวัฒน์ 02 027 8844 ต่อ 9310 Email : chaiwat@ha.or.th  
(วงเล็บมุมซองว่า“สมัครงาน”)  

/ ระยะเวลาเปิดรับสมัคร... 

http://www.ha.or.th/


  

ระยะเวลาเปิดรับสมัคร 
ตั้งแต่วันที ่15-30 พฤศจิกายน 2565 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยถือวัน

ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ 
                               

เอกสารประกอบการรับสมัคร  

1) ใบสมัคร 1 ชุด สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที ่www.ha.or.th  
2) สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 
3) สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ 
4) สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรอง 1 ฉบับ 
5) สำเนาใบรับรองผลการเรียน (Transcript) 1 ฉบับ 
6) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป เท่านั้น 
7) สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล 1 ฉบับ (ถ้าม)ี 
8) หนังสือรับรองการทำงานสถานที่เดิม 1 ฉบับ (ถ้ามี) 
9) ประวัติการทำงาน (Resume) 1 ชุด 
10) สำเนาใบผ่านทหาร ( สด.8 สด.43 ) หรือหลักฐานได้รับการยกเว้น 1 ฉบับ 
11) ใบรับรองแพทย์ ที่มีผลการตรวจโรค 5 โรค และผลการตราจเอกซเรย์ปอด (ใช้เม่ือผ่านการ

พิจารณารับเข้าเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันแล้ว เท่านั้น) 
หมายเหตุ เอกสารทุกฉบับ โปรดลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 
 
วิธีการคัดเลือก 

สถาบันจะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการทดสอบปฏิบัติ สอบสัมภาษณ์ และขอสงวนสิทธิที่จะ
พิจารณาคัดเลือกใบสมัครเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นที่สนใจ ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณา 
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเห็นสมควรเท่านั้น ผลการตัดสินของทางคณะกรรมการคดัเลือกฯ ถือเป็นที่สุด 

 

การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและวิธีการคัดเลือก 
     สถาบันฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 2 ธันวาคม 2565 และกำหนดวัน
ทดสอบปฏิบัติพร้อมทำการสัมภาษณ์  ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไปในทางเว็บไซต์ของสถาบัน www.ha.or.th                                                                                                                                                                  
    

ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
 

                          

                                                         
                                         

(นางปิยวรรณ  ลิ้มปัญญาเลิศ) 

ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 

http://www.ha.or.th/
http://www.ha.or.th/

