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ประกาศรับสมัครเจ้ าหน้ าที่สํานักพัฒ นามาตรฐานระบบข้ อมูลสุ ขภาพไทย
ด้วย สํานักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุ ขภาพไทย (สมสท.) ภายใต้สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุ ข
จะดําเนินการรับสมัครเจ้าหน้าที่ จํานวน ๓ อัตรา ดังนี้
๑. ตําแหน่ งเจ้ าหน้ าทีพ่ ฒ
ั นามาตรฐานรหัสการตรวจทางห้ องปฏิบัตกิ ารทางการแพทย์ จํานวน ๑ อัตรา
คุณสมบัตผิ ้ ูสมัคร
๑. ถ้าเป็ นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
๒. วุฒิปริ ญญาตรี หรื อสู งกว่าทางด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ เช่น เทคนิคการแพทย์, สาธารณสุ ข, พยาบาล
และสาขาที่เกี่ยวข้อง (ไม่จาํ เป็ นต้องมีใบประกอบวิชาชีพ)
๓. มีทศั นคติที่ดีต่อการทํางานเกี่ยวกับฐานข้อมูลรายการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการทางการแพทย์ และ
ข้อมูลทางการแพทย์
๔. มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ และมีทกั ษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel, Power
Point เป็ นอย่างดี
๕. มีความชื่นชอบเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์
๖. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
รายละเอียดของงาน
๑. จัดทํารหัสมาตรฐานการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการทางการแพทย์
๒. ศึกษาความสัมพันธ์ของรหัสทางการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการทางการแพทย์ไทยกับรหัสแลปสากล
๓. ติ ดต่ อประสานงานวิชาการที่ เกี่ ยวข้อง และจัดประชุ มวิชาการสําหรั บ พัฒ นามาตรฐานรหัสทาง
การแพทย์
๔. ปฏิบตั ิงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๒. ตําแหน่ งเจ้ าหน้ าที่พฒ
ั นามาตรฐานรหัสยา จํานวน ๑ อัตรา
คุณสมบัตผิ ้ ูสมัคร
๑. ถ้าเป็ นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
๒. จบการศึกษาเภสัชศาสตร์บณ
ั ฑิตหรื อสู งกว่า (ไม่จาํ เป็ นต้องมีใบประกอบวิชาชีพ)
๓. มีทศั นคติที่ดีต่อการทํางานเกี่ยวกับฐานข้อมูลยาและข้อมูลทางการแพทย์
๔. มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ และมีทกั ษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel, Power
Point เป็ นอย่างดี
๕. มีความชื่นชอบเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์
๖. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
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รายละเอียดของงาน
๑. จัดทํารหัสมาตรฐานบัญชีขอ้ มูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (Thai Medicines Terminology: TMT)
๒. พัฒนาและบํารุ งรักษามาตรฐานรหัสยา TMT และตอบคําถามเกี่ยวกับการใช้งานมาตรฐานรหัสยา
TMT ติดต่อประสานงานและประชุมวิชาการเกี่ยวกับมาตรฐานรหัสยา
๓. ติ ดต่ อประสานงานวิชาการที่ เกี่ ยวข้อง และจัดประชุ มวิชาการสําหรั บ พัฒ นามาตรฐานรหัสทาง
การแพทย์
๔. ปฏิบตั ิงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๓. ตําแหน่ งเจ้ าหน้ าที่คอมพิวเตอร์ จํานวน ๑ อัตรา
คุณสมบัตผิ ้ ูสมัคร
๑. ถ้าเป็ นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
๒. วุฒิปริ ญญาตรี หรื อสู งกว่าทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์
สุ ขภาพ หรื อสาขาที่เกี่ยวข้อง
๓. มีทศั นคติที่ดีต่อการทํางานเกี่ยวกับฐานข้อมูลทางการแพทย์
๔. มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ และมีทกั ษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel, Access,
Power Point และโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล ได้เป็ นอย่างดี
๕. มีความชื่นชอบเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์
๖. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
๗. ถ้าสามารถใช้ภาษาทางคอมพิวเตอร์ เช่น C, C++, C#, PHP, Java หรื อ JavaScript จะพิจารณาเป็ น
พิเศษ
รายละเอียดของงาน
๑. จัดการและบํารุ งรักษาฐานข้อมูลมาตรฐานยา มาตรฐานการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ และมาตรฐาน
ทางการแพทย์อื่นๆ รวมไปถึงเซิร์ฟเวอร์ขององค์กร
๒. พัฒนาและบํารุ งรักษาโปรแกรม เว็บไซต์ เพื่อใช้ในงานด้านพัฒนามาตรฐานยา มาตรฐานการตรวจ
ทางห้องปฏิบตั ิการ และมาตรฐานทางการแพทย์อื่นๆ
๓. ติ ดต่ อประสานงานวิชาการที่ เกี่ ยวข้อง และจัดประชุ มวิชาการสําหรั บ พัฒ นามาตรฐานรหัสทาง
การแพทย์
๔. ปฏิบตั ิงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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เอกสารประกอบการสมัคร
๑. เอกสารการสมัครงาน (กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มของ สมสท. สามารถแนบรายละเอียดประวัติการ
ทํางานหรื อเอกสารที่เกี่ยวข้องในการทํางานที่ผา่ นมา)
๒. รู ปถ่ายหน้าตรงจํานวน ๑ รู ป (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)
๓. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
๔. ใบรับรองแพทย์ อายุไม่เกิน ๖ เดือน
๕. หลักฐานการศึกษา คือ
.... ก. ใบรายงานผลการศึกษา
.... ข. ใบประกาศนียบัตร
๖. หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล และใบทะเบียนสมรส
อนึ่ง สมสท. สงวนสิ ทธิ์ ที่จะทําการตรวจสอบคุณสมบัติผ้ สู มัคร โดยไม่ คาํ นึงถึงระยะเวลา หากตรวจสอบภายหลังพบว่ า
คุณสมบัติของผู้สมัครไม่ เป็ นไปตามประกาศรั บสมัครของ สมสท. จะถือว่ าขาดคุณสมบัติใ นการเข้ าเป็ นเจ้ าหน้ าที่ แม้ ว่าจะ
มีการจ้ างแล้ ว ให้ ถือว่ าผลการคัดเลือกของผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติดงั กล่ าวเป็ นโมฆะ และไม่ มสี ิ ทธิ์ จะเป็ นลูกจ้ างเหมา หรื อ
หากจ้ างเป็ นลูกจ้ างแล้ วจะต้ องหมดสภาพการเป็ นลูกจ้ างของ สมสท.

คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติจากใบสมัคร และจะสัมภาษณ์ตามนัดหมายต่อไป การคัดเลือก
ผูห้ นึ่งผูใ้ ดเข้าทํางานจ้างอยูใ่ นดุลยพินิจของ สมสท. ทั้งนี้ การพิจารณาตัดสิ นของคณะกรรมการดังกล่าวถือ
เป็ นที่สิ้นสุ ด

สํานักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุ ขภาพไทย (สมสท.) ช้นั ๓
อาคารสุขภาพแห่งชาติ ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๒ ๙๒๙๕ โทรสาร ๐ ๒๘๓๒ ๙๒๙๑
ผูส้ นใจ สามารถ download แบบฟอร์มใบสมัครและยืน่ ใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร
มาที่อีเมล์ this@this.or.th ต้งั แต่วนั น้ ี ถึง – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
โดยคณะกรรมการฯ จะพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติจากใบสมัครและจะเชิญมาสัมภาษณ์ตามนัดหมายต่อไป
ผูป้ ระสานงาน นายวันชนะ พลทองมาก
ประกาศ ณ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
(นพ.บุญชัย กิจสนาโยธิน)
ผูจ้ ดั การสํานักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุ ขภาพไทย

ใบสมัครงาน
ตําแหน่ง ………………………………………………….
1. ชื่อ -ที่อ ยู่ปั จ จุบ ัน
ชื่อและนามสกุล (นาย/นาง/นางสาว) ..............................................................................................
ที่อยู.่ ..........................ตรอก/ซอย....................................................ถนน........................................
ตําบล/แขวง.........................................................อําเภอ/เขต.........................................................
จังหวัด.........................................................................รหัสไปรษณีย์.............................................
โทรศัพท์บ้าน..........................................................โทรศัพท์มือถือ.................................................
สถานที่ติดต่อได้ สะดวก ................................................................................................................
2. ข้อ มูล ส่ว นบุค คล
สัญชาติ.......................................................ศาสนา......................................................................
เกิดวันที.่ ..................เดือน..........................................................พ.ศ. ..........................................
สถานทีเ่ กิด อําเภอ.........................................................จังหวัด...................................................
อายุ....................ปี .........................เดือน.........................วัน (นับถึงวันปิ ดรับใบสมัคร)
เพศ...............................................สถานภาพโสด หย่า ม่าย สมรส จํานวนบุตร..........คน
ส่วนสูง.................................................นํ้าหนัก.........................................................................
3. ประวัติ ก ารศึก ษา (Education Background)
ระดับ
การศึกษา
อุดมศึกษา
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
มัธยมศึกษา
ประถมศึกษา

ชือ่ สถานศึกษา

คณะ/สาขาวิชา

สําเร็จการศึกษาปี

2
4. ประวัติ ก ารทํางาน (3 แห่งสุด ท้าย)
1
ช่วงเวลาทีท่ าํ
หน่วยงาน/องค์กร

ตําแหน่ง

เงินเดือน

หน่วยงาน/องค์กร

ตําแหน่ง

เงินเดือน

หน่วยงาน/องค์กร

ตําแหน่ง

เงินเดือน

ปฏิ บ ตั ิ งาน ณ ปัจ จุบนั
หน่วยงาน/องค์กร

ตําแหน่ง

เงินเดือน

ลักษณะงาน
เหตุผลทีล่ าออก
2
ช่วงเวลาทีท่ าํ
ลักษณะงาน
เหตุผลทีล่ าออก
3
ช่วงเวลาทีท่ าํ
ลักษณะงาน
เหตุผลทีล่ าออก

ช่วงเวลาทีท่ าํ
ลักษณะงาน

5. ความสามารถทางภาษา(Language Skills)
ภาษา
พูด(Speaking)
Excellent/Good/Fail)
ไทย(Thai)
อังกฤษ(English)

อ่าน(Reading)
Excellent/Good/Fail)

เขียน(Writing)
Excellent/Good/Fail)

3

6.โครงการและผลงานดีเด่น รวมทัง้ เกีย รติ ประวัติ (ถ้า มีก รุณ าแนบ Port Folio ด้านผลงาน)
..........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
7. ความสามารถพิ เศษ (ทีค่ ดิ ว่าตรงกับตําแหน่งทีส่ มัคร)
1..........................................................................................................................................................
2...........................................................................................................................................................
3...........................................................................................................................................................
4...........................................................................................................................................................
5...........................................................................................................................................................
8. บุค คลอ้างอิ ง
ชือ่ -สกุล

โทรศัพท์

อาชีพ

เกีย่ วข้องเป็ น

9. ท่านทราบข่า วการร บั สม คั รจาก……………………………………………………………………….
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคณ
ุ สมบัตทิ วไปครบถ้
ั่
วนตามข้อบังคับของสถาบันฯ และมีคณ
ุ สมบัตแิ ละ
ความรูท้ ต่ี อ้ งการสําหรับตําแหน่งทีส่ มัครสอบของสถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุขทีก่ าํ หนดไว้

(ลงชื่อ)................................................................ผูส้ มัคร
วันที.่ .........เดือน..............................พ.ศ. .......


หลักฐานประกอบการสมัคร







1. รูปถ่ายหน้าตรง จํานวน 1 รูป
2. สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
3. ใบรับรองแพทย์ อายุไม่เกิน 6 เดือน
4.. หลักฐานการศึกษา คือ....... ก. ใบรายงานผลการศึกษา....... ข. ใบประกาศนียบัตร
5. หลักฐานอื่น ๆ เช่นใบเปลีย่ นชือ่ ตัว – สกุล และใบทะเบียนสมรส
6. หนังสือรับรองการทํางานและ Portfolio ด้านผลงานทีเ่ กีย่ วข้อง (ถ้ามี)

