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ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนากลุ่มโรคร่วมไทย  
 

ด้วยสำนักพัฒนากลุ่มโรคร่วมไทย (สรท.) ภายใต้ส่วนงานมาตรฐานและการบริการสารสนเทศระบบ
บริการสาธารณสุข (สมสส.) และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข จะดำเนินการรับสมัครเจ้าหน้าที่ จำนวน  
๑ อัตรา ดังนี้ 

๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร 
นักบริหารโครงการ จำนวน ๑ อัตรา 

๒. ขอบเขต ลักษณะงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
 ๒.๑ สนับสนุน ประสานงาน และดำเนินธุรกรรมงานวิจัยหรือชุดโครงการที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิด
เอกสารหรือข้อตกลงในการวิจัยที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ เป้าหมาย วัตถุประสงค์และระเบียบวิธีวิจัย 
 ๒.๒ วางแผน ประสานงานและจัดทำเอกสารต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้องให้เกิดการจัดกิจกรรม จัดประชุม  
จัดเวทีสัมมนา และร่วมกับหรือสาขาใกล้เคียง ครือข่ายวิจัยในงานวิจัยหรือชุดโครงการที่รับผิดชอบ 
 ๒.๓. ตรวจสอบและติดตามความก้าวหน้าของแผนงานและโครงการของนักวิจัยหรือเครือข่ายภาคี เพ่ือ
กำกับดูแลการดำเนินงาน รวมทั้งจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน และติดตามให้ได้ผลผลิตและผลลัพธ์ตาม
เวลาและวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ 
 ๒.๔. ค้นคว้าข้อมูลและองค์ความรู้ทั้งในและต่างประเทศ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์ คำนวณ หรือ
สรุปข้อมูลให้กับผู้จัดการงานวิจัย 
 ๒.๕. ตอบข้อซักถาม และให้คำแนะนำกับเครือข่ายภาคี นักวิจัย และบุคคลต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
สามารถดำเนินการวิจัยด้วยระเบียบวิธีวิจัยที่ถูกต้อง 
 ๒.๖. งานอ่ืน ๆ ตามที่ผู้อำนวยการมอบหมาย 

๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
๓.๑ คุณสมบัติท่ัวไป 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๕ ปีบริบูรณ์ 
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ 
(๔) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) ไม่เป็นบุคคลอยู่ในระหว่างถูกพักงาน พักราชการ หรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราวใน
ลักษณะเดียวกับการพักงานหรือพักราชการ 
(๖) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ 



๒ 

(๗) ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด
ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๘) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหาร
พรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น 
(๙) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับสถาบันฯ 

๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะ 
 (๑) ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื ่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันหรือสูงกว่า ในสาขา
วิทยาศาสตร์การแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ แพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอื ่นที่
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 (๒) มีความรู ้และประสบการณ์ในด้านการบริหารโครงการ/งานวิจัย การประสานงาน 
ติดต่อสื่อสาร การวางแผน การจับประเด็น บันทึก สรุปความและการเขียนหนังสือ/รายงาน และงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า ๒ ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
 (๓) สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (พูด อ่าน เขียน) หากมีผลการทดสอบความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
 (๔) มีความร ู ้และท ักษะในการใช ้โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมอื ่นๆ  
ที่เก่ียวข้องเป็นอย่างด ี
 (๕) มีภาวะผู้นำ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และเรียนรู้อยู่เสมอ  
 (๖) สามารถปฏิบัติงานในภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี 

๔. เอกสารประกอบการสมัคร 
 (๑) รูปถ่ายหน้าตรงขนาด ๑ นิ้ว หรือ ๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน 
 (๒) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ 
 (๓) สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ 

 (๔) สำเนาปริญญาบัตรและสำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
จำนวน ๑ ชุด 
(๕) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล, ใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี), ใบผ่านการเกณฑ์ทหารฯ 
(สำหรับเพศชาย) 
(๖) ใบสมัครพร้อมประวัติย่อ (Curriculum Vitae: CV) จำนวน ๑ ชุด 

 (๗) หนังสือรับรองประสบการณ์ (ถ้ามี) 

๕. การรับสมัคร 
ผู้สนใจ สามารถสอบถามหรือส่งเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครมาที่ job@tcmc.or.th 
หรือ โทรศัพท์ ๐๒-๒๙๘-๐๗๖๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. 
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๖. การคัดเลือก 
๖.๑ เงื่อนไขการคัดเลือก 

 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตรงตามประกาศฉบับนี้ และผู้ที่สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและ
รับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร และรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนและ
ตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่า เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่
ผู้สมัครนำมายื่นไม่ตรง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร สำนักพัฒนากลุ่มโรคร่วมไทย (สรท.) สถาบันวจิัย
ระบบสาธารณสุข จะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครคัดเลือกครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น 
 ๖.๒ วิธีการคัดเลือก 
 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขจะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียนและ/หรือการสอบ
สัมภาษณ์ และขอสงวนสิทธิ ์ในการพิจารณาคัดเลือกใบสมัครเฉพาะที่มีคุณสมบัติและอัตราเงินเดือนที่
เหมาะสมตามที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกพิจารณาเห็นสมควรเท่านั้น และผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ 
ให้เป็นที่สุด 

๗. การประกาศรายช่ือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
 สำนักพัฒนากลุ่มโรคร่วมไทย (สรท.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข จะประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับ
การคัดเลือก ภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกได้ถูกสัมภาษณ์ 

๘. การติดต่อประสานงาน 
ผู้สนใจ สามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักพัฒนากลุ่มโรคร่วมไทย (สรท.) ส่วนงานมาตรฐาน

และการบริการสารสนเทศระบบบริการสาธารณสุข (สมสส.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ที่อยู่: ๙๗๙/๑๐๕ 
ชั้น ๓๑ อาคาร SM Tower ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. ๑๐๔๐๐ โทรศัพท์ ๐๒-๒๙๘-
๐๗๖๙ หรือ E-mail job@tcmc.or.th  


