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ดว่น ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการสํานักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย  
 

ด้วยสํานักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.) ภายใต้สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข จะดำเนินการ  
รับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการสัญญา ๑ ปี จํานวน ๑ อัตรา ดังนี้ 
 
 
ตําแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาและตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศของบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย
ผ่านระบบเว็บแอพพลิเคชั่น (TMT Connect) จํานวน ๑ อัตรา  
คุณสมบัตผู้ิสมัคร  

๑.  ถา้เป็นเพศชายต้องผ ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว  
๒. วุฒิปริญญาตรีหรือสูงกว ่าหรือประสบการณ์การทำงานที่เก่ียวข้องด้านสาธารณสุข 
๓. มีทัศนคติทีด่ีต่อการทำงานด้านข้อมูลสุขภาพ  
๔. มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์และมีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel, 

Power Point เป็นอย ่างดี  
๕.  มีความชื่นชอบเก ี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์  
๖. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลาและมีมนุษยสัมพันธ์ดี 

 
รายละเอียดของงาน  

๑. พัฒนาและตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศของบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทยผ่านระบบเว็บ
แอพพลิเคชั่น (TMT Connect)  

๒. จัดการและดูแลงาน ตอบปัญหาข้อมูลการใช้งานระบบสารสนเทศของบัญชีข้อมูลยาและรหัสยา    
มาตรฐานไทย ของสำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.) ให้แก่หน่วยงานที่ส่งข้อมูล
สารสนเทศผ่านระบบเว็บแอพพลิเคชั่น (TMT Connect) 

๓. ติดต่อประสานงานวิชาการท่ีเก่ียวข้อง และจัดประชุมวิชาการสําหรับพัฒนามาตรฐานรหัสทาง 
การแพทย ์ 

๔. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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เอกสารประกอบการสมัคร 
๑. เอกสารการสมัครงาน (กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มของ สมสท. สามารถแนบรายละเอียดประวัติการ 

ทํางานหรือเอกสารที่เก่ียวข้องในการทํางานท ี่ผ่านมา)  
๒. รูปถ่ายหน้าตรงจํานวน ๑ รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)  
๓. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง  
๔. ใบรับรองแพทย์อายุไม่เกิน ๖ เดือน  
๕. หลักฐานการศึกษา คือ 

.... ก. ใบรายงานผลการศึกษา 

.... ข. ใบประกาศนียบัตร  
๖. หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อสกุล-และใบทะเบียนสมรส 
๗. หลักฐานการเกณฑ์ทหาร (กรณีเพศชาย) 
๘. เอกสารการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากกองทะเบียนประวัติอาชญากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.)  
ส่วนงานมาตรฐานและการบริการสารสนเทศระบบบริการสาธารณสุข (สมสส.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 
Thai Health Information Standards Development Center: THIS 
ชั้น ๓ อาคารสุขภาพแห่งชาติ เลขที ๘๘/๓๙ ถนนติวานนท์ ๑๔ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๒-๐๒๗ ๙๗๑๑  โทรสาร ๐๒-๐๒๖ ๖๘๒๓  เว็บไซต์ www.this.or.th 
3rd Floor, National Health Building, 88/39 Tiwanon 14 Road, Mueang District, Nonthaburi 11000 Thailand 
Tel. +66 2027 9711 Fax. +66 2026 6823  website: www.this.or.th 

 

  

 

อนึ่งสมสท.สงวนสิทธิ์ที่จะทําการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สม ัครโดยไม่คํานึงถึงระยะเวลาหากตรวจสอบ 
ภายหลังพบว่าคุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครของสมสท.จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการ
เข้าเป็นเจ้าหน้าท่ีแม้ว่าจะมีการจ้างแล้วให้ถือว่าผลการคัดเลือกของผู้สมัครท่ีขาดคุณสมบัติดังกล่าวเป็นโมฆะ 
และไม่มีสิทธ์จะเป็นลูกจ้างเหมาหรือหากจ้างเป็นลูกจ้างแล้วจะต้องหมดสภาพการเป็นลูกจ้างของ สมสท. 

คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติจากใบสมัคร และจะสัมภาษณ์ตามนัดหมายต่อไป 
การคัดเลือกผู้หนึ่งผู้ใดเข้าทํางานจ้างอยูในดุลยพินิจของสมสท. ทั้งนี้การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการ 
ดังกล่าวถือเป็นท ี่สิ้นสุด หากคณะกรรมการพิจารณาเห็นควรมีผู้สมัครตรงตามคุณสมบัติตามประกาศข้างต้น
แล้วทางคณะกรรมการสามารถปิดการรับสมัครได้ก่อนกำหนด 

ผู้สนใจ สามารถ download แบบฟอร์มใบสมัครพร้อมเอกสาร หลักฐานประกอบการรับสมัคร มาที่
อีเมล์ this@this.or.th ตั้งแต่วันนี้ ถึง ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยคณะกรรมการฯ จะพิจารณาคัดเลือก
คุณสมบัติจากใบสมัคร และจะเชิญมาสัมภาษณ์ตามนัดหมายต่อไป 

 
ประกาศ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  

     (นพ.บุญชัย กิจสนาโยธิน)  
              ผู้จัดการงานวิจัยอาวุโส 

 
 
 
 
 
 

สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย 
ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ เลขท่ี 88/39 ถนนติวานนท์ 14 
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
โทรศัพท ์๐ ๒๐๒๗ ๙๗๑๑ โทรสาร ๐ ๒๐๒๖ ๖๘๒๓ 
ผู้ประสานงาน นางสาวสุตาภัทร ทุมมานนท์ 
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ใบสมัครงาน 
 

 
ตําแหน่งที่สมัคร …………….……………………………………………………………… 

 
1. ชื่อ-ที่อยู่ปัจจุบัน  

ชื่อและนามสกุล (นาย/นาง/นางสาว) ...............................................................................................................  
ที่อยู่...........................ตรอก/ซอย....................................................ถนน.............................................................  
ตําบล/แขวง.........................................................อําเภอ/เขต..............................................................................  
จังหวัด.........................................................................รหัสไปรษณีย์....................................................................  
โทรศัพท์บ้าน..........................................................โทรศัพทม์ือถือ......................................................................  
สถานที่ติดต่อได้สะดวก ...................................................................................................................................... 

 
2. ข้อมูลส่วนบุคคล 

สัญชาติ...................... ศาสนา....................... เกิดวันที่.............. เดือน.............................. พ.ศ......................... 
สถานที่เกิด อำเภอ................................................ จังหวัด.......................................... 
อายุ............ปี ............เดือน ..............วัน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) เพศ........................  
สถานภาพ   โสด   หย่า  ม่าย  สมรส   จํานวนบุตร................ น้ำหนัก.............. ส่วนสูง.............. 

 
3. ประวัติการศึกษา (Education Background) 

ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา คณะ/สาขาวิชา สำเร็จการศึกษาปี 

ปริญญาโท    

ปริญญาตรี    

อนุปริญญา (ปวช./ปวส.)    

มัธยมศกึษา    

ประถมศึกษา    
 



2 
 
4. ประวัติการทํางาน (3 แห่งสุดท้าย) 

 
1. 

ช่วงเวลาที่ทํา หน่วยงาน/องค์กร  ตําแหน่ง เงินเดือน 
     

ลักษณะงาน     
     

เหตุผลที่ลาออก     

2.     

ช่วงเวลาที่ทํา หน่วยงาน/องค์กร  ตําแหน่ง เงินเดือน 

     

ลักษณะงาน     
     

เหตุผลที่ลาออก     

3.     

ช่วงเวลาที่ทํา หน่วยงาน/องค์กร  ตําแหน่ง เงินเดือน 
     

ลักษณะงาน     

     

เหตุผลที่ลาออก     

                                                                              ปฏิบัติงาน ณ ปัจจุบัน   

ช่วงเวลาที่ทํา หน่วยงาน/องค์กร  ตําแหน่ง เงินเดือน 
     

ลักษณะงาน     
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5. ความสามารถทางภาษา (Language Skills) 

ภาษา พูด (Speaking) 
Excellent/Good/Fail) 

อ่าน (Reading) 
Excellent/Good/Fail) 

เขียน (Writing) 
Excellent/Good/Fail) 

ไทย(Thai)    

อังกฤษ(English)    

 
6. โครงการและผลงานดีเด่น รวมทั้งเกียรติประวัติ (ถ้ามีกรุณาแนบ Port Folio ด้านผลงาน)  
............................................................................................................................. ....................................................  
........................................................................................................................................................... ...................... 
................................................................................................................................................................................. 

 
7. ความสามารถพิเศษ (ที่คิดว่าตรงกับตําแหน่งที่สมัคร)  
1............................................................................. ..................................................................................................  
2............................................................................................................................ ...................................................  
3........................................................................................................................................................... ....................  
4............................................................................................................................................................................... 

 
5............................................................................................................................ ................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

8. บุคคลอ้างองิ    
 

ชื่อ - นามสกุล โทรศัพท์ อาชีพ เกี่ยวข้องเป็น 

    

    

 
9. ท่านทราบข่าวการรับสมัครจาก…………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติท่ัวไปครบถ้วนตามข้อบังคับของสถาบันฯและมีคุณสมบัติและความรู้ท่ีต้อง
การสําหรับตําแหน่งท่ีสมัครสอบของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขท่ีกําหนดไว้ 
 

 
 

              (ลงช่ือ)................................................................ผู้สมัคร 
   (………………………………………………………) 

 
        วันที่...........เดือน..............................พ.ศ. .............. 
 
 

 
       หลักฐานประกอบการสมัคร  
  1. รูปถ่ายหน้าตรง จํานวน 1 รูป  
  2. สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง  
  3. ใบรับรองแพทย์อายุไม่เกิน 6 เดือน  
       4. หลักฐานการศึกษา คือ.......  ก. ใบรายงานผลการศึกษา.......  ข. ใบประกาศนียบัตร  
  5. หลักฐานอื่น ๆ เช่นใบเปลี่ยนชื่อตัว – สกุล และใบทะเบียนสมรส  
  6. หนังสือรับรองการทํางานและ Portfolio ด้านผลงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 


