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ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สานักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย
ด้วยสานักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.) ภายใต้สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
จะดาเนินการรับสมัครเจ้าหน้าที่จานวน ๒ อัตรา ดังนี้
๑. ตาแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนามาตรฐานรหัสการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์จานวน ๑ อัตรา
คุณสมบัติผี้สมัคร
๑. ถ้าเป็นเพศชายต้องผีานการเกณฑ์ทหาร
๒. วุฒิปริญญาตรีหรือสูงกวีาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น เทคนิคการแพทย์,สาธารณสุข,
พยาบาล และสาขาที่เกี่ยวข้อง (ไม่จำเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพ)
๓.ีมทัศนคติท่ดตอการทางานเก่ยวกับฐานข้อมลรายการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และ
ข้อมลทางการแพทย์
๔. มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์และมีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel,
Power Point เป็นอยางดี
๕. มีความชื่นชอบเกี่ยวกีับงานเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์
๖. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ขยัน ซื่อสัตย์อดทน ตรงต่อเวลา และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
รายละเอียดของงาน
๑. จัดทารหัสมาตรฐานการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
๒. ศึกษาความสัมพันธ์ของรหัสทางการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ไทยกีับรหัสแลปสากล
๓. ติดต่อประสานงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง และจัดประชุมวิชาการสาหรับพัฒนามาตรฐานรหัสทาง
การแพทย์
๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๒. ตาแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนามาตรฐานรหัสยา จานวน ๑ อัตรา
คุณสมบัติผี้สมัคร
๑. ถ้าเป็นเพศชายต้องผีานการเกณฑ์ทหาร
๒. จบการศึกษาเภสัชศาสตร์บัณฑิตหรือสูงกวีา (ไม่จาเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพ)
๓. มีทัศนคติที่ดีต่อการทางานเกี่ยวกีับฐานข้อมูลยาและข้อมูลทางการแพทย์
๔. มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์และมีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel,
Power Point เป็นอยางดี
๕. มีความชื่นชอบเกี่ยวกีับงานเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์
๖. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ขยัน ซื่อสัตย์อดทน ตรงต่อเวลา และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
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รายละเอียดของงาน
๑. จัดทารหัสมาตรฐานบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (Thai Medicines Terminology: TMT)
๒. พัฒนาและบารุงรักษามาตรฐานรหัสยา TMT และตอบคาถามเกี่ยวกีับการใช้งานมาตรฐานรหัสยา
TMT ติดต่อประสานงานและประชุมวิชาการเกี่ยวกีับมาตรฐานรหัสยา
๓. ติดต่อประสานงานวิชาการที่เียวข้
ก่ อง และจัดประชุมวิชาการสาหรับพัฒนามาตรฐานรหัสทาง การแพทย์
๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
เอกสารประกอบการสมัคร
๑. เอกสารการสมัครงาน (กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มของ สมสท. สามารถแนบรายละเอียดประวัติการ
ทางานหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องในการทางานที่ผานมา)
๒. รูปถ่ายหน้าตรงจานวน ๑ รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)
๓. สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
๔. ใบรับรองแพทย์อายุไม่เกิน ๖ เดือน
๕. หลักฐานการศึกษา คือ
.... ก. ใบรายงานผลการศึกษา
.... ข. ใบประกาศนียบัตร
๖. หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อสกุล-และใบทะเบียนสมรส
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อนึ่งสมสท. สงวนสิทธิ์ที่จะทําการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมีัครโดยไม่คํานึงถึงระยะเวลา
หากตรวจสอบภายหลังพบว่า คุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครของ สมสท.
จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าเป็นเจ้าหน้าที่แม้ว่าจะมีการจ้างแล้วให้ถือว่าผลการคัดเลือกของผู้สมัครที่ขาด
คุณสมบัติดังกล่าวเป็นโมฆะ และไม่มีสิทธ์จะเป็นลูกจ้างเหมา
หรือหากจ้างเป็นลูกจ้างแล้วจะต้องหมดสภาพการเป็นลูกจ้างของ สมสท.
คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติจากใบสมัคร
และจะสัมภาษณ์ตามนัดหมายต่อไป การคัดเลือก ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าทางานจ้างอยูในดุลยพินิจของ
สมสท. ทั้งนี้การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการดังกล่าวถือ เป็นที่สิ้นสุด
สานักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.) ชีั้น ๓
อาคารสุขภาพแห่งชาติตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
โทรศัพท์๐ ๒๘๓๒ ๙๒๙๕ โทรสาร ๐ ๒๘๓๒ ๙๒๙๑
ผู้สนใจ สามารถ download แบบฟอร์มใบสมัครและยื่นใบสมัคร
พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร มาที่อีเมล this@this.or.th ตีั้งแตีวันนี้ถึง – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
โดยคณะกรรมการฯ จะพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติจากใบสมัครและจะเชิญมาสัมภาษณ์ตามนัดหมายต่อไป
ผู้ประสานงาน น.ส.เกศสุดาีนามแดง
ประกาศ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นพ.บุญชัย กิจสนาโยธิน)
ผู้จัดการสานักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย

ใบสมัครงาน
ตําแหน่ง ………………………………………………….
1. ชื่อ-ที่อยีปัจจุบัน
ชื่อและนามสกุล (นาย/นาง/นางสาว) ..............................................................................................
ทีอ่ ยู่...........................ตรอก/ซอย....................................................ถนน........................................
ตาบล/แขวง.........................................................อาเภอ/เขต.........................................................
จังหวัด.........................................................................รหัสไปรษณีย์.............................................
โทรศัพท์บ้าน..........................................................โทรศัพท์มือถือ.................................................
สถานที่ติดต่อได้สะดวก ................................................................................................................
2. ข้อมูลส่วนบุคคล
สัญชาติ................ีศาสนา....................ีเกิดวันท่.........ีเดือน.........................ีพ.ศ...........
สถานท่เกิดีอาเภอ............................................ีจังหวัด.................................
อายุ.......ปีี......เดือนี.....วันี(นับถึงวันปิดรับสมัคร)ีเพศ............ีสถานภาพีี ีโสดีี ีหยาี ีมายี ีสมรส
จานวนบุตร..........ีน้าหนัก..........ีสวนสง..........
3. ประวัติการศึกษา (Education Background)
ระดับการศึกษา
อุดมศึกษา
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
มัธยมศึกษา
ประถมศึกษา

ชื่อสถานศึกษา

คณะ/สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษาปี
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4. ประวัติการทางาน (3 แห่งสุดท้าย)
1.
ช่วงเวลาที่ทา
หน่วยงาน/องค์กร

ตาแหน่ง

เงินเดือน

หน่วยงาน/องค์กร

ตาแหน่ง

เงินเดือน

หน่วยงาน/องค์กร

ตาแหน่ง

เงินเดือน

ตาแหน่ง

เงินเดือน

ลักษณะงาน
เหตุผลที่ลาออก
2.
ช่วงเวลาที่ทา
ลักษณะงาน
เหตุผลที่ลาออก
3.
ช่วงเวลาที่ทา
ลักษณะงาน
เหตุผลที่ลาออก
ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี
ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีปฏิบัติงานีณีปัจจุบัน
ช่วงเวลาที่ทา
หน่วยงาน/องค์กร
ลักษณะงาน

5. ความสามารถทางภาษา (Language Skills)
ภาษา
ไทย(Thai)
อังกฤษ(English)

พูด(Speaking)
Excellent/Good/Fail)

อ่าน(Reading)
Excellent/Good/Fail)

เขียน(Writing)
Excellent/Good/Fail)
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6.โครงการและผลงานดีเด่น รวมทั้งเกียรติประวัติ (ถ้ามีกรุณาแนบ Port Folio ด้านผลงาน)
....................................................................................................................... ..........................................................
.................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... ..................................
7. ความสามารถพิเศษ (ที่คิดว่าตรงกับตาแหน่งที่สมัคร)
1...............................................................................................................................................................................
2...............................................................................................................................................................................
3............................................................................................................................ ...................................................
4............................................................................................................................................... ................................
5...............................................................................................................................................................................
8. บุคคลอ้างอิง
ชื่อ-สกุล

โทรศัพท์

อาชีพ

เกี่ยวข้องเป็น

9. ท่านทราบข่าวการรับสมีัครจาก……………………………………………………………………….
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติทั่วไปครบถ้วนตามข้อบังคับของสถาบันฯ และมีคุณสมบัติและ
ความรู้ที่ต้องการสาหรับตาแหน่งที่สมัครสอบของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขที่กาหนดไว้
(ลงชีื่อ)................................................................ผู้สมัคร
วันที่..........เดือน..............................พ.ศ. .......
หลักฐานประกอบการสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรง จานวน 1 รูป
2. สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
3. ใบรับรองแพทย์อายุไม่เกิน 6 เดือน
4.. หลักฐานการศึกษา คือ....... ก. ใบรายงานผลการศึกษา....... ข. ใบประกาศนียบัตร
5. หลักฐานอื่น ๆ เช่นใบเปลี่ยนชื่อตัว – สกุล และใบทะเบียนสมรส
6. หนังสือรับรองการทางานและ Portfolio ด้านผลงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

