
  

 

ประกาศส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย 
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย 

-------------------------------------------- 

ด้วยส ำนักงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล สภำกำชำดไทย จะด ำเนินกำรสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและ
แต่งตั้งบุคคลเข้ำปฏิบัติงำนในต ำแหน่งต่ำง ๆ ของสภำกำชำดไทย  
 

1. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 
รำยละเอียดเอกสำรแนบท้ำยประกำศนี้  จ ำนวน   10   ต ำแหน่ง   12  อัตรำ 
 

2. คุณสมบัติท่ัวไป ลักษณะต้องห้าม โรคต้องห้ามและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของผู้มีสิทธิ 
สมัครเข้ารับการคัดเลือก 

2.1 ผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำม ดังนี้ 
(ก) คุณสมบัติท่ัวไป 

(1) มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำสิบแปดปี ส ำหรับชำยต้องปลดพันธะทำงทหำรประจ ำกำร 
มำแล้วหรือทหำรกองหนุน 

(2) มีควำมเลื่อมใสในกำรปกครองระบบประชำธิปไตยตำมรัฐธรรมนูญ 
ด้วยควำมบริสุทธิ์ใจ 

(3) เป็นผู้มีสุขภำพแข็งแรง 
(ข) ลักษณะต้องห้าม 

(1) ไม่เป็นผู้มีกำยทุพพลภำพจนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ไร้ควำมสำมำรถ  
หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตำมที่คณะกรรมกำรเจ้ำหน้ำที่ก ำหนด 

(2) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม 
(3) ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว 
(4) ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลำย 
(5) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ ำคุก โดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เว้นแต่เป็นโทษ 

ส ำหรับควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำท หรือควำมผิดลหุโทษ 
(6) ไม่เคยเป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกสภำกำชำดไทย 

หรือหน่วยงำนอื่น 
(ค) โรคต้องห้าม 

(1) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรำกฎอำกำรเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(2) วัณโรคในระยะอันตรำย 
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(3) โรคเท้ำช้ำงในระยะที่ปรำกฏอำกำรเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(4) โรคติดยำเสพติดให้โทษ 
(5) โรคพิษสุรำเรื้อรัง 

2.2 ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งตำมที่ระบุไว้ในรำยละเอียด 
แนบท้ำยประกำศนี้ 
 

3. การรับสมัครสอบและค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
3.1 ก ำหนดกำรรับสมัครและขั้นตอนกำรสมัคร 

ผู้สนใจสำมำรถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562  
ถึงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ดังนี้ 

1) เข้ำเว็บไซต์ของสภำกำชำดไทย https://www.redcross.or.th หัวข้อ  
“ร่วมงำนกับเรำ”หรือเว็บไซต์ https://jobtrc.redcross.or.th  

2) สมัครงำน >ใบสมัครออนไลน์ >ต ำแหน่งที่สมัคร >ฝ่ำย >กลุ่มงำน/หน่วยงำน  
>ส ำนักงำน  >สถำนะของผู้สมัคร 

3) กรอกข้อควำมในกำรสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ปฏิบัติตำมข้ันตอนที่ก ำหนด 
4) พิมพ์แบบฟอร์มกำรช ำระค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบ 

- ช าระเงินผ่านตู้ ATM , Mobile Application เท่านั้น   
ด้วยวิธีการสแกนบาร์โค๊ด จากใบแจ้งการช าระเงินค่าสมัครงานสภากาชาดไทย ที่พิมพ์ออกมาจาก
คอมพิวเตอร์เท่านั้น 

ระยะเวลำในกำรช ำระเงิน ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 21 กันยายน 
พ.ศ. 2562 
  

 ทั้งนี้ การรับสมัครจะมีผลสมบูรณ์เม่ือช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว 
3.2 ค่าธรรมเนียมการสอบ มีรายละเอียดดังนี้ 

1) ค่ำธรรมเนียมกำรสอบ  
- ปริญญำตรีขึ้นไป     จ ำนวน  150 บำท 

 ค่าธรรมเนียมในการสอบเมื่อช าระแล้วจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น โดยผู้สมัคร           
ที่ช ำระค่ำธรรมเนียมกำรสอบแล้ว จะได้รับเลขประจ ำตัวสอบตำมใบประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน  

 

4. เงื่อนไขการรับสมัคร 
4.1 ในกำรสมัครสอบครั้งนี้ ผู้สมัครสอบจะสมัครสอบผ่ำนอินเตอร์เน็ต ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น 
4.2 ผู้สมัครสอบเลือกสมัครได้เพียง 1 ต าแหน่งเท่านั้น เมื่อเลือกแล้วจะไม่สำมำรถ 

เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลได้ 
 

https://jobtrc.redcross.or.th/
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4.3 ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งตำมรำยละเอียด 
แนบท้ำยประกำศนี้  
 โดยต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยหรือมีหนังสือรับรองว่า
เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันต้นสังกัด โดยอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 20 กันยายน            
พ.ศ. 2562 

4.4 ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป 
และคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งตรงตำมประกำศรับสมัครสอบคัดเลือกและต้องกรอกรำยละเอียดต่ำง ๆ                      
ในใบสมัคร ให้ถูกต้องครบถ้วนตำมควำมจริง ในกรณีที่มีควำมผิดพลำดอันเกิดจำกผู้สมัคร หรือตรวจพบว่ำ
เอกสำรตำมคุณวุฒิไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตำมประกำศรับสมัครสอบ สภำกำชำดไทยจะถือว่ำผู้สมัครสอบเป็น        
ผู้ขำดคุณสมบัติในกำรสมัครสอบครั้งนี้มำตั้งแต่ต้นและจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบ 

4.5 กำรสมัครสอบออนไลน์ทำงอินเตอร์เน็ต ถือว่ำผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลำยมือชื่อและรับรอง 
ควำมถูกต้องของข้อมูลดังกล่ำว ตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ดังนั้น หำกผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อำจมีควำมผิดทำงอำญำ
ฐำนแจ้งควำมเท็จ 
 

5. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก (สอบข้อเขียน) วัน เวลา สถานที่ท าการ 
คัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก 
 ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก วัน เวลำ สถำนที่ท ำกำรคัดเลือก และระเบียบ  
เกี่ยวกับกำรคัดเลือก จะประกาศให้ทราบในวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562  ดูรำยละเอียดได้ที่ บอร์ดประกำศ
รับสมัครงำนชั้นล่ำง อำคำรเฉลิม บูรณะนนท์ สภำกำชำดไทย หรือทำงเว็บไซต์ https://jobtrc.redcross.or.th  
หัวข้อ “ประกำศรำยชื่อผู้สมัครสอบ” 

 

6. วิธีการคัดเลือก 
วิธีการคัดเลือก (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายแต่ละต าแหน่ง) 

 

 

7. หลักฐานที่ใช้แสดงตนในวันสอบแข่งขัน 
ผู้สมัครสอบต้องแสดงบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ  

หรือใบอนุญำตขับรถ หรือหนังสือเดินทำง (Passport) ซึ่งมีรูปถ่ำย และเลขประจ ำตัวประชำชน 13 หลัก                 
ระบุชัดเจน (ฉบับจริง) ซึ่งยังไม่หมดอำยุไปในวันสอบ หำกไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งดังกล่ำวแสดงตนในกำรเข้ำสอบ
กรรมกำรหรือเจ้ำหน้ำที่คุมสอบจะไม่อนุญำตให้เข้ำสอบ 

8. การแต่งกายในวันสอบแข่งขัน 
ผู้สมัครสอบต้องแต่งกำยสุภำพ ไม่อนุญำตให้ผู้สมัครสอบ ใส่กำงเกงยีนส์ กระโปรงยีนส์  

และรองเท้ำไม่มีสำยรัดส้น เข้ำห้องสอบโดยเด็ดขำด 
 

https://jobtrc.redcross.or.th/


 
 

ต่อด้านหลัง >> 

9. วัน  เวลา  สถานที่สอบข้อเขียน 
   จะประกาศให้ทราบในวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562 
 

10. เกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้ใดรับคัดเลือกต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนสอบสัมภำษณ์ รวมทั้งสิ้นไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 60  

โดยเรียงตำมคะแนนสูงสุดตำมล ำดับ 
 

11. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้   
1. ส ำนักงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล จะประกำศข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยเรียงตำมล ำดับ 

คะแนนรวมจำกมำกไปน้อย  
2. กำรข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะข้ึนบัญชีเป็นเวลำไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี  

แต่ถ้ำมีกำรสอบแข่งขันอย่ำงเดียวกันนี้อีก และได้ประกำศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 
 

12. การบรรจุและแต่งตั้ง 
ผู้สอบแข่งขันได้ในแต่ละต ำแหน่ง จะได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งตำมล ำดับที่ในบัญชี 

ผู้สอบแข่งขันได้ โดยได้รับเงินเดือนตำมคุณวุฒิที่ก ำหนดและประสบกำรณ์ที่ต้องกำร 
 

13. สวัสดิการที่จะได้รับ 
1. อัตรำเงินเดือนแรกบรรจุ  
2. สวัสดิกำรรักษำพยำบำลตนเองและครอบครัว 
3. เงินค่ำเล่ำเรียนบุตร 
4. กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ 
5. สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สภำกำชำดไทย 
6. สมำชิกสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์สภำกำชำดไทย 
7. เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 

 
 
                                         ประกำศ ณ วันที่ 2 กันยำยน พ.ศ. 2562 
                                   ส ำนักงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล สภำกำชำดไทย



ต าแหน่งที่เปิดรับสมัคร 
 

(รายละเอียดของแต่ละต าแหน่งที่เปิดรับสมัครตามเอกสารแนบท้าย) 
 

ล าดับ
ที ่

ต าแหน่ง หน่วยงาน คุณวุฒิการศึกษา เพศ อายุ 
(นับถึงวันสมัคร) 

จ านวน 
(อัตรา) 

1 หัวหน้าฝ่าย  วิศวกร 7 ฝ่ำยทรัพยำกรอำคำรและสถำนที่  
ส ำนักงำนบริหำรระบบกำยภำพ 

ปริญญำตรีหรือปริญญำโท  
ด้ำนวิศวกรรรมศำสตร์ ทำงวิศวกรรมโยธำ หรือ
วิศวกรรมโครงสร้ำง  

ช/ญ อำยุไม่เกิน 50 ปี 1 

2 หัวหน้ากลุ่มงาน เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 7 ส ำนักสำรนิเทศและสื่อสำรองค์กร   
ส ำนักงำนบริหำร  

ปริญญำตรีขึ้นไป ด้ำนนิเทศศำสตร์ วำรสำรศำสตร์ 
สื่อสำรมวลชน กำรประชำสัมพันธ์  
สื่อสำรกำรตลำด 

ช/ญ อำยุ 35 ปีขึ้นไป 1 

3* ทันตแพทย์ 4-6 สถำนีกำชำดที่ 11 (วิเศษนิยม) กรุงเทพมหำนคร   
ฝ่ำยประสำนงำนสถำนีกำชำด  
ส ำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ 

ทันตแพทยศำสตรบัณฑิต 
มีใบประกอบวิชำชีพเวชกรรม สำขำทันตกรรมช้ัน 1 

ช/ญ อำยุไม่เกิน 35 ปี 1 

4* นายแพทย์ 4-6 ศูนย์รับบริจำคโลหิตและพลำสมำ สถำนีกำชำดที่ 11 
วิเศษนิยม บำงแค   
ศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติ  

แพทยศำสตรบัณฑิต  
มีใบประกอบวิชำชีพเวชกรรม 

ช/ญ อำยุไม่เกิน 60 ป ี 1 

5* พยาบาล 3-5 ภำคบริกำรโลหิตแห่งชำติที่ 4 จังหวัดรำชบุรี 
ศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติ 

พยำบำลศำสตรบัณฑิต  
มีใบประกอบวิชำชีพ 

ญ อำยุไม่เกิน 35 ป ี 1 

6* พยาบาล 3-5 ฝ่ำยพัฒนำและส่งเสริมคุณภำพชีวิตเด็กปฐมวัย  
มูลนิธิสงเครำะห์เด็กของสภำกำชำดไทย 

พยำบำลศำสตรบัณฑิต  
มีใบประกอบวิชำชีพ 

ญ อำยุไม่เกิน 40 ปี 1 

7* เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3-5 
 

ฝ่ำยสำรสนเทศและทะเบียนผู้บริจำคโลหิต  
ศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติ 

ปริญญำตรี สำขำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
สำรสนเทศ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ช/ญ อำยุ 22-35 ปี 2 

       



 
 

ต่อด้านหลัง >> 

       
8 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 - 5 ฝ่ำยกิจกรรมอำสำกำชำด  

สำนักงำนอำสำกำชำด 
ปริญญำตรี หรือปริญญำโท ทำงสังคมศำสตร์ ช/ญ อำยุไม่เกิน 35 ปี 1 

9 นายแพทย์ (ชั่วคราว) กลุ่มงำนด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุข   
ศูนย์วิจัยโรคเอดส ์

แพทยศำสตรบัณฑิต  
มีใบประกอบวิชำชีพเวชกรรม 

ช/ญ อำยุไม่เกิน 40 ปี 1 

10 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (ชั่วคราว) ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป  
ศูนย์วิจัยโรคเอดส ์

ปริญญำตรี ปริญญำโท ทำงด้ำนคอมพิวเตอร์  
สำขำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ช/ญ อำยุไม่เกิน 40 ปี 1 

11 เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานโครงการ (ชั่วคราว) ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป  
ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยำบำลและสุขภำพอนำมัย 

ปริญญำตรีขึ้นไปสำขำสังคมศำสตร์ สำขำ
บริหำรธุรกิจ  
ถ้ำจบสำขำบัญชีและกำรเงินจะได้รับกำรพิจำรณำ
เป็นพิเศษ    

ช/ญ อำยุไม่เกิน 35 ปี 1 

 



คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งแนบท้ายประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน 
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย 

ลงวันที่ 2 กันยายน 2562 
-------------------------------------------- 

 
ต าแหน่งที่ 1  หัวหน้าฝ่าย  วิศวกร 7  

ฝ่ายทรัพยากรอาคารและสถานที่ ส านักงานบริหารระบบกายภาพ จ านวน  1  อัตรา 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามที่หน่วยงานก าหนด 

1. หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ  
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความช านาญงาน ทักษะ 
และประสบการณ์สูง ในงานด้านวิศวกรรมโยธา ปฏิบัติงานที่ต้องท าการศึกษา ค้นคว้า ทดลองวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
หรือวิจัย เพ่ือการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน หรือแก้ไขปัญหาในงานที่มีความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวาง และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ 
 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างานระดับส านักงาน ชึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมการ
ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมโยธาที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีขั้นตอนการท างานที่ยุ่งยากซับซ้อน
ค่อนข้างมาก โดยต้องก าหนดแนวทางการท างานที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ตลอดจนก ากับ ตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานเพ่ือให้
งานที่รับผิดชอบส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ   
2.1 ด้านการปฏิบัติการ 

(1) ส ารวจ ศึกษา วางแผน วิเคราะห์ วิจัย ออกแบบ ค านวณ ประมาณราคา ควบคุมงานก่อสร้าง 
งานบ ารุง งานบูรณะซ่อมแซม งานอ านวยความปลอดภัย งานผังเมืองหรืองานอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโยธา
และโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือให้เป็นไปตามหลักวิชาการ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

(2) ตรวจสอบ แบบแปลน โครงสร้าง สภาพการใช้งานของอาคารหรือโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือให้เกิด
ความปลอดภัย 

(3) ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานส ารวจ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้ได้รูปแบบแผนที่
ต่างๆ ที่ถูกต้อง 

(4) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือก าหนด กฎ ระเบียบ มาตรฐาน มาตรการที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโยธา 
และโครงสร้างพ้ืนฐาน  

(5) ศึกษา วิจัย และทดสอบวัสดุ ที่ใช้ในงานด้านวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือให้ความ
มั่นคง แข็งแรง ปลอดภัยและประหยัดงบประมาณ 
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(6) ตรวจสอบสัญญาก่อสร้าง บ ารุง บูรณะซ่อมแซมและอ านวยความปลอดภัย รวมถึงการแก้ไข
สัญญางานวิศวกรรมโยธา เพื่อให้งานมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานและข้อก าหนด 

(7) ถ่ายทอดความรู้ จัดท าคู่มือ ด้านวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพ้ืนฐานแก่เจ้าหน้าที่ระดับ
รองลงมา ให้ค าปรึกษาแนะน าในการปฏิบัติงาน วางโครงการ ก าหนดหลักสูตรและฝึกอบรมเพ่ือถ่ายทอดความรู้ที่
เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อก าหนด 

(8) ปฏิบัติงาน ประเภท และขนาด ตามข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของ
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับสาขาวิศวกรรมโยธา พ.ศ. 2551 ในขอบเขตผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  

(9) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   
2.2 ด้านการวางแผน 

วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

2.3 ด้านการประสานงาน 
(1) ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความ

ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้าง

ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
2.4 ด้านการบริการ 

(1) ให้ค าแนะน า ชี้แจง ตอบปัญหาและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธาและ
โครงสร้างพ้ืนฐานในความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วๆไป 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งการมีส่วนร่วม 

(2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ท าสถิติ ปรับปรุง จัดท าฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงาน
วิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการ
พิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ   

3. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
3.1 ไม่จ ากัดเพศ อายุไม่เกิน 50 ปี (นับถึงวันรับสมัคร) 
3.2 หากเป็นเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจ าการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน 
3.3 วุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท ด้านวิศวกรรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา หรือวิศวกรรมโครงสร้าง 
3.4 ได้รับอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธา ตามท่ีกฎหมายก าหนด อย่างน้อยระดับสามัญ 
3.5 มีความรู้ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
3.6 มีทักษะที่จ าเป็น และมีสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
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3.7 มีความรู้ ประสบการณ์ในการท างานด้านวิศวกรรม 
3.8 มีทักษะภาษาอังกฤษสามารถสื่อสารได้ 
3.9 ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโครงสร้าง หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามท่ีหน่วยงานเห็นว่า 

เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี  
3.10 ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย ต้องด ารงต าแหน่งระดับ 6 มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือระดับ 5    

ไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา  
วิศวกรรมโครงสร้าง หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 5 ปี และต้องมีหนังสืออนุญาตจาก
ผู้บังคับบัญชาให้มาสมัครสอบ 

4. ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
 นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับวิศวกร 7 แล้ว จะต้องมีความสามารถในการบริหาร
และจัดระบบงาน หรือมีความช านาญงานในหน้าที่และมีประสบการณ์สูงมาก ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจใน
นโยบายการบริหารงานของสภากาชาดไทยและของรัฐบาล และมีความรู้ด้านอาคาร สถานที่ และระบบ
สาธารณูปโภค ตลอดจนมีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบของต าแหน่ง 

ขอบเขตวิชาที่สอบ 
1.  การสอบข้อเขียน 

- การทดสอบตามทีส่ภากาชาดไทยก าหนด 
2.  การสอบสัมภาษณ์  

  - เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
 



คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งแนบท้ายประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน 
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย 

ลงวันที่ 2 กันยายน 2562  
-------------------------------------------- 

 
ต าแหน่ง  2  หัวหน้ากลุ่มงาน เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 7 

ส ำนักสำรนิเทศและสื่อสำรองค์กร  ส ำนักงำนบริหำร   จ ำนวน  1  อัตรำ 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามที่หน่วยงานก าหนด 
 หน้าที่ความรับผิดชอบ  
  บริหำรจัดกำร ก ำกับดูแล และวำงแผนงำนด้ำนประชำสัมพันธ์ทั้งภำยในและภำยนอก มีควำมเข้ำใจ
คุณสมบัติของสื่อทุกประเภท และแสวงหำวิธีกำรเพ่ือให้กำรเผยแพร่กิจกรรมขององค์กร ครอบคลุมสื่อประเภทต่ำง ๆ 
ได้ตรงกับกลุ่มเป้ำหมำย มีศักยภำพในกำรแสวงหำเครือข่ำยด้ำนกำรผลิตและเผยแพร่สื่อประชำสัมพันธ์ นอกจำกนี้  
ยังท ำหน้ำที่ให้ค ำแนะน ำปรึกษำ แก้ไขปัญหำ ประสำนงำน ตรวจสอบ ประเมินผล และวำงแผนงบประมำณอีกด้วย 
  
 คุณลักษณะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่งงาน 

1. มีควำมคิดเชิงระบบ วำงแผนงำน กำรจัดกำร และกำรวิเครำะห์เชิงระบบได้ 
2. มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ด้ำนสื่อประชำสัมพันธ์ต่ำง ๆ และกิจกรรมเพ่ือกำรประชำสัมพันธ์ 
3. มีควำมสำมำรถสร้ำงเครือข่ำยเพ่ือกำรสื่อสำรองค์กร กำรประชำสัมพันธ์ทั้งภำยในและภำยนอก 
4. มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรใช้โปรแกรม Office ทั้งหมด โปรแกรมด้ำน Multimedia  

กำรใช้ Internet และ Social Media 
5. มีทักษะกำรบริหำรจัดกำร และก ำกับดูแล 
6. ทักษะด้ำนกำรจัดท ำโครงกำร ติดตำมและประเมินผล 
7. ทักษะด้ำนกำรตลำดและลูกค้ำสัมพันธ์ 
8. ทักษะด้ำนกำรสื่อสำร โดยเฉพำะกำรเขียน ข่ำว/บทควำม/สคริปต์ 
9. ทักษะด้ำนกำรประสำนงำน กำรเจรจำต่อรอง 
10. มีบุคลิกภำพและมนุษยสัมพันธ์ดี อุทิศเวลำให้แก่กำรท ำงำน 

 
 

ต่อด้านหลัง>> 
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คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
1. ไม่จ ำกัดเพศ อำยุ 35 ปีขึ้นไป (นับถึงวันสมัคร) 
2. หำกเป็นเพศชำยต้องปลดพันธะทำงทหำรประจ ำกำรมำแล้ว หรือเป็นทหำรกองหนุน 
3. วุฒิกำรศึกษำปริญญำตรีขึ้นไป ด้ำนนิเทศศำสตร์ วำรสำรศำสตร์ สื่อสำรมวลชน กำรประชำสัมพันธ์  

สื่อสำรกำรตลำด 
4. มีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนด้ำนกำรสื่อสำรองค์กร กำรประชำสัมพันธ์ 5 ปีขึ้นไป 
5. มีประสบกำรณ์ในกำรบริหำรทีมงำน 
6. สำมำรถใช้ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรปฏิบัติงำนได้ 
7. สำมำรถปฏิบัติงำนนอกสถำนที่ ต่ำงจังหวัด และนอกเวลำรำชกำรได้ 
8. ถ้ำเป็นเจ้ำหน้ำที่สภำกำชำดไทย ต้องด ำรงต ำแหน่งระดับ 6 มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี หรือระดับ 5     

ไม่น้อยกว่ำ 4 ปี โดยจะต้องปฏิบัติงำนเกี่ยวกับงำนด้ำนกำรสื่อสำรองค์กร กำรประชำสัมพันธ์ หรืองำนอ่ืนที่
เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่ำ 5 ปี และต้องมีหนังสืออนุญำตจำกผู้บังคับบัญชำให้มำสมัครสอบ 
 
ขอบเขตวิชาที่สอบ 

1.  การสอบข้อเขียน 
- กำรทดสอบตำมทีส่ภำกำชำดไทยก ำหนด 

2.  การสอบสัมภาษณ์  
  - เพ่ือพิจำรณำควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง 
 

 
 

 
 



 

ต่อด้านหลัง... 
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งแนบท้ายประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน 
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย 

ลงวันที่ 2 กันยายน 2562 
 

ต าแหน่งที่ 3 ทันตแพทย์ 4-6        จ านวน 1 อัตรา 
  สถานีกาชาดที่ 11 (วิเศษนิยม) กรุงเทพมหานคร   

ฝ่ายประสานงานสถานีกาชาด ส านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 1. ปฏิบัติงานทันตแพทย์ หรือให้บริการทางทันตแพทย์ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง 
เช่น ตรวจวินิฉัยโรค 
 2. ให้การบ าบัดรักษาโรคฟัน และโรคในช่องปาก เช่น เอกซเรย์ฟัน ตรวจฟัน และสภาพเนื้อเยื่อรอบๆ ซี่ฟัน 
ถอนฟัน อุดฟัน กรอฟัน รักษารากฟัน เหงือกอักเสบ โรคปากเปื่อย โรคเลือดออกตามไรฟัน เป็นต้น 
 3. ให้ทันตสุขศึกษาแก่ผู้ป่วยทางทันตกรรมและประชาชนทั่วไปในการป้องกันและรักษาสุขภาพของฟัน
และช่องปาก 
 4. ให้การฝึกอบรมและปรึกษาและน าเก่ียวกับการปฏิบัติงานของทันตานามัย และเจ้าหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 5. จัดหา บ ารุงรักษาเครื่องมือและเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 
 6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
 1. ไม่จ ากัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่สมัคร) 
 2. หากเป็นเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจ าการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน 
 3. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทางทันตแพทยศาสตรบัณฑิต    
 4. มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาทันตกรรมชั้น 1 
 5. มีประสบการณ์ด้านทันตแพทย์ อย่างน้อย 3 ปี 
 6. มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ และมีความขยันอดทน มีใจรักงานบริการ 
 7. หากเป็นเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยต้องมีหนังสืออนุญาตให้มาสอบจากผู้บังคับบัญชา 
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ขอบเขตวิชาที่สอบ 
  สอบสัมภาษณ์ 
  - ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
 
หลักฐานประกอบการสมัคร 

1. ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า  
ถ่ายไม่เกิน  1 ปี ขนาด 1x1.5 นิ้ว ลงชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน 
  2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ จ านวน 1 ฉบับ  
  3. ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
  4. ส าเนาใบปริญญาบัตร จ านวน 1 ฉบับ 
  5. ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตาม
ประกาศรับสมัคร จ านวน 1 ฉบับ 
  6. ส าเนาใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
 7. ส าเนาหลักฐานเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล (ถ้ามี) 
 8. ส าเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.8 หรือ สด.43 (เพศชาย) 
 9. หากเป็นเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย ต้องมีหนังสืออนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้มาสอบ 
 

  ส าเนาเอกสารทุกฉบับ ให้ผู้สมัครสอบเขียนรับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” และลงชื่อก ากับ 
 
 
 
*หมายเหตุ  ให้ส่งใบสมัครติดรูปถ่ายพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครและหลักฐานการช าระเงิน  มาทาง
ไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง ฝ่ายบริหารงานทรัพยากรบุคคล ส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย 
อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 3 เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 วงเล็บมุมซอง
ด้านบนขวามือ “ส่งใบสมัครงาน” ทั้งนี้ ส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย จะถือวันที่ที่ท าการ
ไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับจดหมายของผู้สมัครสอบคือ ภายในวันที่ 21 กันยายน 2562 
 



คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งแนบท้ายประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน 
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย 

ลงวันที่ 2 กันยายน 2562 
-------------------------------------------- 

 
ต าแหน่ง 4  นายแพทย์ 4-6  

ศูนย์รับบริจาคโลหิตและพลาสมา สถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยม บางแค   
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ      จ านวน  1  อัตรา 

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามที่หน่วยงานก าหนด 
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1. งานบริหาร 
1.1 มีหน้าที่บริหารจัดการ และก ากับดูแล งานบริการโลหิตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ

ถูกต้องตามมาตรฐานทางการแพทย์ 
1.2 เข้าประชุมประจ าเดือน หัวหน้าฝ่ายและระบบคุณภาพที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 
1.3 รายงานการปฏิบัติงาน ปัญหาต่าง ๆ และข้อเสนอแนะต่อแพทย์ผู้อ านวยการ แพทย์รอง

ผู้อ านวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เป็นระยะตามความเหมาะสม 
2. งานบริการ 

2.1 ให้บริการ และก ากับการปฏิบัติงานของบุคลากร ในด้านการบริจาคโลหิต และโลหิตเฉพาะ
ส่วน การเตรียมส่วนประกอบโลหิต การเก็บโลหิต การตรวจคัดกรองโลหิต การขนส่งโลหิต ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยมีการ audit การปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นระยะ 
 

2.2 ให้ความรู้ ค าแนะน าและป้องกัน ส่งเสริมสุขภาพ แก่ผู้บริจาคโลหิตที่อาจมีปัญหาสุขภาพ 
รวมทั้งท าการประเมินและตัดสินใจ ในความเสี่ยงของผู้บริจาคโลหิตในการที่จะบริจาคโลหิต และความเสี่ยงของ
โลหิตที่น าไปให้ผู้ป่วย 

2.3 ให้การวินิจฉัย รักษา ติดตามผล หรือส่งต่อการรักษาตามความจ าเป็น ให้ผู้บริจาคโลหิตที่
มีอาการแทรกซ้อนจากการบริจาคโลหิต หรือมีผลการตรวจโลหิตที่ผิดปกติ ตามมาตรฐานทางการแพทย์ 

2.4 ให้ค าปรึกษาด้านการใช้โลหิต และส่วนประกอบโลหิตที่ถูกต้องเหมาะสม ได้มาตรฐาน 
แก้ไขปัญหาเกี่ยวเนื่องกับการใช้โลหิต และส่วนประกอบโลหิต ภาวะโรคแทรกซ้อนจากการใช้โลหิต  
 

ต่อด้านหลัง>> 
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แก่แพทย์สาขาอ่ืน ๆ และบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลที่ขอใช้บริการ รวมทั้งเฝ้าระวังความเสี่ยงจากการใช้
โลหิตของโรงพยาบาลที่ขอใช้บริการ 

2.5 เฝ้าระวังปัญหาที่มีผลกระทบต่อการบริจาคโลหิต เช่น โรคระบาดที่อาจเกิดขึ้นใหม่  
อุปสรรคงานในหน้าที่ต่าง ๆ และรายงานต่อแพทย์ผู้อ านวยการ แพทย์รองผู้อ านวยการ 

2.6 เป็นที่ปรึกษาและถ่ายทอดวิชาการทางการแพทย์แก่บุคลากรในหน่วยงาน 
2.7 ให้การบริการหรือเผยแพร่วิชาการให้กับบุคลากรภายนอกและแก่สังคม 
2.8 ปฏิบัติงานด้านบริการทางการแพทย์อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
1. ไม่จ ากัดเพศ อายุไม่เกิน 60 ปี (นับถึงวันที่สมัคร) 
2. หากเป็นเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจ าการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน 
3. วุฒิการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต และมีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
4. มีวุฒิบัตรหรืออนุบัตร ในสาขาดังต่อไปนี้ เวชศาสตร์บริการโลหิต (Transfusion Medicine) พยาธิ 

วิทยา คลินิก โลหิตวิทยา อายุรศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ ศัลยศาสตร์ เวชศาสตร์ครอบครัวหรือเวชปฏิบัติทั่วไป 
กรณียังไม่จบการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางหรือจบการฝึกอบรมสาขาอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่สาขาดังกล่าว อาจจะพิจารณา
เป็นกรณี ๆ ไป 

5. แพทย์ไม่มีประสบการณ์ท างานด้านเวชศาสตร์บริการโลหิตมาก่อน ต้องฝึกอบรมที่ศูนย์บริการโลหิต
แห่งชาติ สภากาชาดไทย ก่อนปฏิบัติงานอย่างน้อย 3 เดือน 

6. หากเป็นเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยต้องมีใบอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้มาสมัครสอบ 
 
ขอบเขตวิชาที่สอบ  

1. สอบสัมภาษณ์ 
  - ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
 
หลักฐานประกอบการสมัคร 

1. ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ถ่ายไม่เกิน 1 ปี  
ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน 

2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ จ านวน 1 ฉบับ 
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 

 
ต่อด้านหลัง>> 
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4. ส าเนาปริญญาบัตร หรือส าเนาประกาศนียบัตรที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษา 
ตรงตามประกาศรับสมัคร จ านวน 1 ฉบับ 

5. ส าเนาระเบียบแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ที่แสดงว่าผู้มีคุณวุฒิการศึกษา                    
ตรงตามประกาศรับสมัคร จ านวน 1 ฉบับ 

6. ส าเนาใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
7. ส าเนาหลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.8,สด.43) 
8. ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถ้ามี) 
9. หนังสือรับรองประสบการณ์ท างาน (ถ้ามี) 

 
ส าเนาเอกสารทุกฉบับ ให้ผู้สมัครสอบเขียนค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” และเซ็นชื่อก ากับ 

 
*หมายเหตุ  ให้ส่งใบสมัครติดรูปถ่ายพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครและหลักฐานการช าระเงิน  มาทาง
ไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง ฝ่ายบริหารงานทรัพยากรบุคคล ส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย 
อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 3 เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 วงเล็บมุมซอง
ด้านบนขวามือ “ส่งใบสมัครงาน” ทั้งนี้ ส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย จะถือวันที่ที่ท าการ
ไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับจดหมายของผู้สมัครสอบคือ ภายในวันที่ 21 กันยายน 2562 
 
 
 
 
   
 



ตอ่ด้านหลงั >> 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งแนบท้ายประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน 
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย 

ลงวันที ่2 กันยายน 2562 
-------------------------------------------- 

 
ต าแหน่งที่ 5   พยาบาล 3-5  

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุร ี   
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ      จ านวน  1  อัตรา 

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามที่หน่วยงานก าหนด 
 

 ท าหน้าที่เจาะเก็บโลหิต ดูแลระบบคุณภาพงานเจาะเก็บโลหิต ให้ค าปรึกษาและดูแลผู้บริจาคโลหิต เมื่อเกิด
ภาวะแทรกซ้อน ตรวจสอบเตรียมความพร้อมของบุคลากร และอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับบริจาคโลหิตทั้งภายในสถานที่ 
และออกหน่วยเคลื่อนที่ รวมทั้งปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ป ี(นับถึงวันที่สมัคร) 
2. วุฒิการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต และมีใบประกอบวิชาชีพ 
3. ถ้ามีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดที่ตนเองสังกัด หรือใกล้เคียงที่สามารถเดินทางไป-กลับได้สะดวกจะได้รับ

การพิจารณาเป็นพิเศษ 
4. หากเป็นเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยต้องมีใบอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้มาสมัครสอบ 

 

ขอบเขตวิชาที่สอบ  
1. สอบสัมภาษณ์ 

  - ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
 

หลักฐานประกอบการสมัคร 
1. ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ถ่ายไม่เกิน 1 ปี  

ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน 
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ จ านวน 1 ฉบับ 
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
4. ส าเนาปริญญาบัตร หรือส าเนาประกาศนียบัตรที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษา 

ตรงตามประกาศรับสมัคร จ านวน 1 ฉบับ 
5. ส าเนาใบประกอบวิชาชีพ 
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6. ส าเนาระเบียบแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ที่แสดงว่าผู้มีคุณวุฒิการศึกษา                    
ตรงตามประกาศรับสมัคร จ านวน 1 ฉบับ 

7. ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถ้ามี) 
8. หนังสือรับรองประสบการณ์ท างาน (ถ้ามี) 

 
ส าเนาเอกสารทุกฉบับ ให้ผู้สมัครสอบเขียนค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” และเซ็นชื่อก ากับ 
 
* หมายเหตุ ให้ส่งใบสมัครติดรูปถ่ายพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครและหลักฐานการช าระเงินมาทาง   
ไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง ฝ่ายบริหารงานทรัพยากรบุคคล ส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย 
อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 3 เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 วงเล็บมุมซองด้านบน
ขวามือ “ส่งใบสมัครงาน” ทั้งนี้ ส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย จะถือวันที่ที่ท าการไปรษณีย์
ต้นทางประทับตรารับจดหมายของผู้สมัครสอบคือ ภายในวันที่ 21 กันยายน 2562 



คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งแนบท้ายประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน 
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย 

ลงวันที่ 2 กันยายน 2562 
---------------------------------- 

ต าแหน่งที่ 6 พยาบาล 3-5 
 ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย  
 มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย   จ านวน 1 อัตรา 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามที่หน่วยงานก าหนด 

1.งานการพยาบาล และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
     1.1 ดูแลและควบคุมกระบวนการเลี้ยงดูเด็ก ตั้งแต่อายุแรกเกิด - 7 ปี ในฝ่ายพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย งานสถานสงเคราะห์เด็ก ให้มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการตามวัยที่สมบูรณ์                                                                                                                   
 1.2 ปฏิบัติงานการพยาบาลและดูแลสุขภาพอนามัย พัฒนาและส่งเสริมการพยาบาล              
ให้บริการการพยาบาลด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟ้ืนฟูสุขภาพ                      
 1.3. ปฏิบัติงานพยาบาลวินิจฉัยอาการและประเมินพัฒนาการ ให้การดูแลรักษาเบื้องต้น 
วางแผนงาน ประสานงาน ประเมินผลและบันทึกทางการพยาบาล ท าการศึกษาวิเคราะห์ คิดค้นพัฒนา              
การพยาบาลและควบคุมกระบวนการพยาบาลและส่งปรึกษาแพทย์ตามความผิดปกติที่ประเมินพบในเบื้องต้น 
     1.4 ประเมินพัฒนาการและส่งเสริมการกระตุ้นพัฒนาการเด็กตามวัย รวมถึงควบคุมการบันทึก
พัฒนาการในแฟ้มประวัติเด็กเป็นรายบุคคล 
     1.5 จัดระบบการตรวจสุขภาพเด็กป่วยในหน่วยงานและจัดเตรียมเด็กป่วยในแต่ละสัปดาห์              
เพ่ือพบแพทย์ตรวจสุขภาพทุกวันอังคารและวันศุกร์ ด าเนินการเบิก/ซื้อยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์                       
ตามแผนการรักษา   
     1.6  ด าเนินการบริหารจัดการยา วัคซีน ตามแผนการรักษา โดยยึดหลักมาตรฐานการบริหารยา   
     1.7. ดูแลและด าเนินการจัดเก็บ specimens เพ่ือคัดกรองแรกรับเข้าในสถานสงเคราะห์               
และส่งตรวจวินิจฉัย ตามแผนการรักษา     
     1.8  ดูแลการเบิกอาหารให้เด็กเพ่ือให้ได้รับอาหารและนมครบถ้วน พร้อมทั้งติดตามประเมิน
ภาวะโภชนาการและบันทึกการเจริญเติบโตในแฟ้มประวัติเด็กทุกเดือน ในรายที่พบปัญหาความผิดปกติ
รายงานและส่งปรึกษาแพทย์                
      1.9  ปฏิบัติงานพยาบาลเวรบ่ายดึก 16 ชั่วโมงท่ีฝ่ายสถานสงเคราะห์และบริหารจัดการ               
ขณะอยู่เวรนอกเวลาราชการ 
     1.10   ด าเนินการเตรียมข้อมูลสุขภาพของเด็ก ในรายที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ                    
เพ่ือท าประวัติสุขภาพภาษาอังกฤษ และติดตามการด าเนินงานเพ่ือส่งให้แพทย์พิจารณาท าประวัติสุขภาพ
ภาษาอังกฤษให้กับผู้ขออุปการะชาวต่างประเทศ และสรุปประวัติสุขภาพเด็ก ในรายที่ส่งกลับกรมกิจการฯ 
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ย้ายไปหมู่บ้านเด็กฯ ตรวจสอบให้ถูกต้องครบถ้วน และเสนอหัวหน้าฝ่ายฯ   
     1.11 ดูแลด าเนินการจัดเตรียมเอกสารที่เก่ียวข้องกับเด็กทั้งหมด  ตลอดจนยาประจ าที่เด็กได้รับ
ตามแผนการรักษา  เพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้นส าหรับส่งต่อผู้อุปการะชาวต่างประเทศ และรวบรวมเป็นฐานข้อมูล
ส าหรับครอบครัวเดิมที่รับกลับ หรือในรายที่ต้องส่งกลับกรมกิจการฯ เพ่ือความต่อเนื่องในการเลี้ยงดูเด็กต่อ
จากฝ่ายสถานสงเคราะห์และเป็นประโยชน์ต่อการเลี้ยงดูเด็กต่อไป 
     1.12. ดูแลและก ากับการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเลี้ยงเด็ก โดยจัดสภาพแวดล้อมให้สะอาด     
และปลอดภัย เน้นสะอาดปราศจากเชื้อ เพ่ือลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค ตลอดจนบ ารุงรักษาวัสดุ                     
อุปกรณ์ทางการแพทย์  อาคารสถานที่ ให้อยู่ในสภาพที่ดี สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี (นับถึงวันสมัคร) 
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการพยาบาล 
4. สามารถอยู่เวรเพ่ือปฏิบัติงานนอกเวลา วันเสาร์ วันหยุดนักขัตฤกษ์และ/หรือวันหยุดราชการได้ 
5. มีความรู้ความสามาถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับเบื้องต้น 
6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office , Internet และระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 เพ่ือสนับสนุนการท างานต่างๆ ได้ดี  
7. ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้มาสมัครสอบ 

ขอบเขตวิชาที่สอบ 

1. การสอบสัมภาษณ์ 
- ความเหมาะสมกับต าแหน่ง  

  

หลักฐานประกอบการสมัคร 
1. ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ถ่ายไม่เกิน 1 ปี  

ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน 
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ จ านวน 1 ฉบับ 
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
4. ส าเนาปริญญาบัตร หรือส าเนาประกาศนียบัตรที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษา 

ตรงตามประกาศรับสมัคร จ านวน 1 ฉบับ 
 
 

ต่อด้านหลัง>> 
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5. ส าเนาใบประกอบวิชาชีพ 
6. ส าเนาระเบียบแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ที่แสดงว่าผู้มีคุณวุฒิการศึกษา                    

ตรงตามประกาศรับสมัคร จ านวน 1 ฉบับ 
7. ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถ้ามี) 
8. หนังสือรับรองประสบการณ์ท างาน (ถ้ามี) 

 
ส าเนาเอกสารทุกฉบับ ให้ผู้สมัครสอบเขียนค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” และเซ็นชื่อก ากับ 
 
*หมายเหตุ  ให้ส่งใบสมัครติดรูปถ่ายพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครและหลักฐานการช าระเงิน                         
มาทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง ฝ่ายบริหารงานทรัพยากรบุคคล ส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
สภากาชาดไทย อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ช้ัน 3 เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
วงเล็บมุมซองด้านบนขวามือ “ส่งใบสมัครงาน” ทั้งนี้ ส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย           
จะถือวันที่ที่ท าการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับจดหมายของผู้สมัครสอบคือ ภายในวันที่ 21 กันยายน 2562 

 



>>ตอ่ด้านหลงั 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งแนบท้ายประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน 
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย 

ลงวันที่ 2 กันยายน 2562 
-------------------------------------------- 

 
ต าแหน่งที่ 7  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3-5 

ฝ่ายสารสนเทศและทะเบียนผู้บริจาคโลหิต  
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ      จ านวน  2  อัตรา 

 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามที่หน่วยงานก าหนด 
1. งานหลักของต าแหน่ง 
ดูแลและพัฒนาการใช้งานโปรแกรมงานบริการโลหิต Hematos IIG งานสถิติ โปรแกรม Yellow Fin และ

โปรแกรมสาขาบริการโลหิต พร้อมงานติดตั้ง ดูแล และแก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายทั้งที่ศูนย์บริการ
โลหิตแห่งชาติ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ทั้ง 12 แห่ง งานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์ผลิต
ผลิตภัณฑ์จากพลาสมา สถานีกาชาด 11 วิเศษนิยม หน่วยรับบริจาคโลหิตประจ าห้ างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ทั้ง 3 สาขา 
ทั้งระบบอย่างครบวงจร รวมทั้งฝึกอบรมทางด้านคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับโปรแกรมงานบริการโลหิตให้กับเจ้าหน้าที่ของ
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่ธนาคารเลือดโรงพยาบาล 

2. งานที่ปฏิบัติ 
2.1 โครงการพัฒนาการบริการโลหิตของภาคบริการโลหิตแห่งชาติให้ครบวงจรและมีคุณภาพได้มาตรฐาน 
2.2 โครงการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศงานบริการโลหิต 
2.3 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศงานบริการโลหิตอย่างครบวงจรที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ภาคบริการ

โลหิตแห่งชาติ และศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา 
2.4 โครงการการพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับคัดเลือกผู้บริจาคในงานปลูกถ่ายเซลล์ต้นก าเนิดเม็ดโลหิต 
2.5 โครงการปรับปรุงระบบเครือข่าย (Network) ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 

และศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา 
2.6 การปรับปรุงระบบรักษาความม่ันคง ความปลอดภัยของเครือข่าย (Firewall) 
2.7 การปรับปรุงระบบตรวจสอบ Log File ตามพรบ.การกระท าผิดทางคอมพิวเตอร์ 
2.8 การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ 
2.9 การปรับปรุงระบบป้องกันไวรัส 
2.10 การบ ารุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ ของ

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติและภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศ (นอกจากโครงการ Hematos IIG) 
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2.11 การบ ารุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ (โครงการ 
Hematos IIG) 

2.12 โครงการพัฒนาความรู้/ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ 
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
1. ไม่จ ากัดเพศ อายุ 22-35 ปี (นับถึงวันที่สมัคร) 
2. ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจ าการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน 
3. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ 
4. กรณีมีประสบการณ์ท างานเกี่ยวกับการเขียนค าสั่งให้เครื่องจักรประมวลผลการท างาน หรืองานอ่ืน

ที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือที่ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเขียนค าสั่งให้เครื่องจักร
ประมวลผลการท างานจากสถาบันการศึกษาส่วนราชการ หรือบริษัทมาแล้วจะได้รับพิจารณา    
เป็นพิเศษ  

5. มีความรู้ ความช านาญการใช้ระบบฐานข้อมูลในภาษา SQL 
6. สามารถพัฒนาโปรแกรมด้วย Dot Net Framework หรือ PHP Framework หรือ อื่นใดท่ีใกล้เคียง 
7. เคยปฏิบัติงานระบบสารสนเทศ เกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์ระบบงาน เพ่ือการวางแผนออกแบบ    

และทดสอบระบบงานต่าง ๆ 
8. สามารถเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้ด้วยตนเองและสนใจที่จะค้นคว้าหาความรู้เพิ่ม 
9. มีคุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่เหมาะสมเกี่ยวกับการปฏิบัติ เช่น มีมนุษย์สัมพันธ์และบุคลิคภาพที่ดี มีความคิด

สร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ ท างานเป็นทีมร่วมกับผู้อ่ืน สามารถแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าได้ดี และปฏิบัติงานตามแผนงานที่ก าหนดได้อย่างเคร่งครัด 

10. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ อ่าน-เขียน-พูด-ฟัง ในระดับด ี
11. หากเป็นเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยต้องมีใบอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้มาสมัครสอบ 

 

ขอบเขตวิชาที่สอบ  
1.  การสอบข้อเขียน 
- หมวดทดสอบตามท่ีสภากาชาดไทยก าหนด 
- หมวดความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  
2.  การสอบสัมภาษณ์  
- เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

 

 
 



คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งแนบท้ายประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน 
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย 

ลงวันที่ 2 กันยายน 2562 
 

ต าแหน่งที่ 8 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 - 5               จ านวน 1 อัตรา 
ฝ่ายกิจกรรมอาสากาชาด ส านักงานอาสากาชาด 

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล วางแผนการด าเนินงาน ก ากับดูแล ประเมินผล ติดตามผลการปฏิบัติงาน
ของอาสากาชาด จัดระบบงาน จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมพัฒนาและสร้างสัมพันธ์อันดี ร่างและโต้ตอบหนังสือ 
จัดพิมพ์ เตรียมเรื่องและเตรียมการส าหรับการประชุม บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม จัดท ารายงานการประชุม ติดตาม
ผลการปฏิบัติงานของที่ประชุม เขียนและบริหารจัดการโครงการต่างๆ สามารถติตต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอก และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
 1. ไม่จ ากัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่สมัคร) 
 2. หากเป็นเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจ าการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน 
 3. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือปริญญาโท ทางสังคมศาสตร์ 

4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office, Internet และระบบอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือสนับสนุนการ
ท างานต่างๆ ได้ดี   

 5. มีความรู้และสามารถฟัง พูด อ่าน เขียน แปลภาษาอังกฤษได้พอสมควร 
 6. มีประสบการณ์ในการบริหารโครงการ 
 7. มีความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 

8. มีความสามารถในการให้ค าปรึกษา แนะน า และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบ 

 9. กล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์ 
10. มีความสามารถติดต่อ ประสานงาน กับหน่วยงาน และบุคคลทั้งภายในและภายนอกสภากาชาดไทย 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 11. มีบุคลิกดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์ สามารถอุทิศตน ทุ่มเท และเสียสละเวลาให้กับงาน 
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ขอบเขตวิชาที่สอบ 
  1. สอบข้อเขียน 
  - แบบทดสอบตามที่สภากาชาดไทยก าหนด 
  - ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
  2. สอบสัมภาษณ์ 
  - ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 



คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งแนบท้ายประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน 
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย 

ลงวันที่ 2 กันยายน 2562  
-------------------------------------------- 

 
ต าแหน่งที่ 9  นายแพทย์ (ชั่วคราว)  

กลุ่มงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข  ศูนย์วิจัยโรคเอดส์  จ านวน  1  อัตรา 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามที่หน่วยงานก าหนด 
 1.  ให้บริการตรวจ ดูแล รักษา และการให้ความรู้ในการป้องกัน HIV แก่ผู้ที่มารับบริการของคลินิกนิรนาม 
 2.  จัดเตรียมเนื้อหาความรู้ทางการแพทย์ เผยแพร่แก่เจ้าหน้าที่คลินิกนิรนามและสาธารณชน 
 3.  พัฒนาคุณภาพการให้บริการและคิดค้นการบริการใหม่ๆ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของคลินิกนิรนาม 
 4.  ตรวจรักษาผู้ป่วยที่มารับบริการคลินิกสุขภาพชาย คลินิกแทนเจอรีน และคลินิกผิวหนัง 
 5.  เป็นวิทยากรบรรยายกิจกรรมของศูนย์วิจัยโรคเอดส์แก่ผู้มาดูงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
 6.  งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

1. ไม่จ ากัดเพศ อายุไม่เกิน 40 ปี (นับถึงวันที่สมัคร) 
2. หากเป็นเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจ าการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน 
3. วุฒิการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต  
4. มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

 
ขอบเขตวิชาที่สอบ  
 1.  สอบสัมภาษณ์ 
  - ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
 
 

ต่อด้านหลัง >> 
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หลักฐานประกอบการสมัคร 

1. ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ถ่ายไม่เกิน 1 ปี  
ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน 

2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ จ านวน 1 ฉบับ 
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
4. ส าเนาปริญญาบัตร หรือส าเนาประกาศนียบัตรที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษา 

ตรงตามประกาศรับสมัคร จ านวน 1 ฉบับ 
5. ส าเนาระเบียบแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ที่แสดงว่าผู้มีคุณวุฒิการศึกษา                    

ตรงตามประกาศรับสมัคร จ านวน 1 ฉบับ 
6. ส าเนาหลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.8,สด.43) 
7. ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถ้ามี) 
8. หนังสือรับรองประสบการณ์ท างาน (ถ้ามี) 

 
ส าเนาเอกสารทุกฉบับ ให้ผู้สมัครสอบเขียนค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” และเซ็นชื่อก ากับ 
 
 
 
*หมายเหตุ  ให้ส่งใบสมัครติดรูปถ่ายพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครและหลักฐานการช าระเงิน  มาทาง
ไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง ฝ่ายบริหารงานทรัพยากรบุคคล ส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย 
อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 3 เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 วงเล็บมุมซอง
ด้านบนขวามือ “ส่งใบสมัครงาน” ทั้งนี้ ส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย จะถือวันที่ที่ท าการ
ไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับจดหมายของผู้สมัครสอบคือ ภายในวันที่ 21 กันยายน 2562 
  
 



คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งแนบท้ายประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน 
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย 

ลงวันที่ 2 กันยายน 2562  
-------------------------------------------- 

 

ต าแหน่งที่ 10  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (ชั่วคราว)  
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์วิจัยโรคเอดส์   จ านวน  1  อัตรา 

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามที่หน่วยงานก าหนด 
ดูแลงานบริการทางการแพทย์คลินิคนิรนาม กระบวนการน าข้อมูลเข้า/ออก การบริหารจัดการฐานข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและการน าเอาเทคโนโลยีระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse) มาใช้ในการวิเคราะห์ 
ดูแลระบบการป้องกันผู้ไม่พึงประสงค์ (Firewall) การเข้าใช้งานระบบเครือข่ายภายใน การปรับปรุงระบบเครือข่าย
ภายในและภายนอก ดูแลระบบคอมพิวเตอร์เสมือน (VMware) ได้ทั้งในระดับ Production Host, Gest, การส ารอง
ข้อมูล (Backup) และการส ารองข้อมูลไปยังหน่วยส ารองที่ 2 รวมทั้งอุปกรณ์ Hardware และ Software ในระบบ
และการกู้คืนของระบบงานต่าง ๆ 
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
1. ไม่จ ากัดเพศ อายุไม่เกิน 40 ปี (นับถึงวันที่สมัคร) 
2. หากเป็นเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจ าการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน 
3. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี/โท ทางด้านคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. ความรู้ทางด้านการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการเขียนโปรแกรมเป็นอย่างดี เช่น Visual Basic,  

Java,ASP, PHP.SQL, Oracle และสามารถใช้งาน Microsoft Office ได้ด ี
5. มีความรู้ภาษาอังกฤษดี 
6. ต้องมีประสบการณ์ด้านใดด้านหนึ่งของลักษณะงานที่ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 2 ปี 

 
 
 

ต่อด้านหลัง >> 
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ขอบเขตวิชาที่สอบ 
  1. สอบข้อเขียน 
  - แบบทดสอบตามที่สภากาชาดไทยก าหนด 
  - ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
  2. สอบสัมภาษณ์ 
  - ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

 

 
 



ต่อด้านหลัง... 
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งแนบท้ายประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน 

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย 

ลงวันที่ 2 กันยายน 2562 

 

ต าแหน่งที่ 11 เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานโครงการ (ชั่วคราว)   

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย  จ านวน 1 อัตรา 

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 1. จัดพิมพ์เอกสารจดหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานโครงการฯ 

 2. จัดท าบันทึกขออนุมัติเบิก-จ่าย ในการจัดซื้อ-จัดจ้างต่างๆ ของโครงการฯ 

 3. รวบรวมและตรวจสอบใบส าคัญในการเคลียร์เงินรองจ่ายต่างๆ งานโครงการฯ 

 4. งานข้อมูลการรับสมัครอบรมฯ หลักสูตรภายในและภายนอก 

 5. ติดต่อประสานงานการอบรมภายในและภายนอก 

 6. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

 1. ไม่จ ากัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่สมัคร) 

 2. หากเป็นเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจ าการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน 

 3. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปสาขาสังคมศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ ถ้าจบสาขาบัญชีและการเงิน 

จะได้รับ การพิจารณาเป็นพิเศษ    

 4. เป็นคนที่มีความละเอียดรอบคอบ มีความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบงานสูง 

 5. มีความรู้ความสามารถในงานการเงินและพัสดุที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานสูง 

 6. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง 

 7. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานเป็นอย่างดี 

 8. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ วันหยุดราชการ และสามารถออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้      
เป็นครั้งคราว 
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ขอบเขตวิชาที่สอบ 

  สอบสัมภาษณ์ 

  - ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

 

หลักฐานประกอบการสมัคร 

 1. ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ถ่ายไม่เกิน  
1 ปี ขนาด 1x1.5 นิ้ว ลงชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน 

  2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ จ านวน 1 ฉบับ  

  3. ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 

  4. ส าเนาใบปริญญาบัตร จ านวน 1 ฉบับ 

  5. ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตาม
ประกาศรับสมัคร จ านวน 1 ฉบับ 

 6. ส าเนาหลักฐานเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล (ถ้ามี) 

 7. ส าเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.8 หรือ สด.43 (เพศชาย) 

 8. หากเป็นเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย ต้องมีหนังสืออนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้มาสอบ 

 

 ส าเนาเอกสารทุกฉบับ ให้ผู้สมัครสอบเขียนรับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” และลงชื่อก ากับ 

 

 

*หมายเหตุ  ให้ส่งใบสมัครติดรูปถ่ายพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครและหลักฐานการช าระเงิน  มาทาง
ไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง ฝ่ายบริหารงานทรัพยากรบุคคล ส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย 
อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 3 เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 วงเล็บมุมซอง
ด้านบนขวามือ “ส่งใบสมัครงาน” ทั้งนี้ ส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย จะถือวันที่ที่ท าการ
ไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับจดหมายของผู้สมัครสอบคือ ภายในวันที่ 21 กันยายน 2562 
 
 


