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ประกาศรับสมัครเจ้ าหน้ าที่สํานักพัฒ นามาตรฐานระบบข้ อมูลสุ ขภาพไทย
ด้วย สํานักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุ ขภาพไทย (สมสท.) ภายใต้สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุ ข
จะดําเนินการรับสมัครเจ้าหน้าที่ จํานวน ๑ อัตรา ดังนี้
๑. ตําแหน่ งเจ้ าหน้ าทีพ่ ฒ
ั 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
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
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
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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 มีสิทธิ์ 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
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ผูส้ นใจ สามารถ download แบบฟอร์มใบสมัครและยืน่ ใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร
มาที่อีเมล์ this@this.or.th ตั้งแต่วนั นี้ ถึง – ๓๑ สิ งหาคม ๒๕๖๑
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