ประกาศสานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย
เรื่อง ขยายรับสมัครสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย
-------------------------------------------ด้วยสำนักงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล สภำกำชำดไทย จะดำเนินกำรสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ำปฏิบัติงำนในตำแหน่งต่ำงๆ ของสภำกำชำดไทย จานวน 26 อัตรา รำยละเอียดดังต่อไปนี้
1. หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 7 ฝ่ายบริหารและพัฒนางานตรวจสอบ สานักงานตรวจสอบ
จานวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
กำกับและควบคุมให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมแผนพัฒนำงำนตรวจสอบ ดำเนินกำรจัดกำรฝึกอบรม
เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบให้เหมำะสมกับนโยบำยกำรตรวจสอบ กำกับและดำเนินกำรทำกำรวิเครำะห์และประเมินผล
แบบประเมิน ควำมพึงพอใจต่อกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน ควบคุมและดำเนินกำรจัดทำ Website และ
ระบบกำรให้คำปรึกษำของสำนักงำน จัดสร้ำงระบบ E-Learning และกำรทดสอบ ควบคุมและดำเนินกำรร่วม
จัดทำวำระกำรประชุมเพื่อนำเสนอคณะกรรมกำรตรวจสอบ ควบคุมกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวกับระบบสำรสนเทศของ
งำนตรวจสอบ ให้มีประสิทธิภำพ กำกับดูแลงำนด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป เช่น งำนสำรบรรณและจัดเก็บเอกสำร
งำนบริหำรงำนบุคคล งำนบริหำรพัสดุ งำนบัญชี-กำรเงิน งำนงบประมำณ งำนกำรประชุม และปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ
ตำมที่ได้รับมอบหมำย
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1. ไม่จำกัดเพศ อำยุ 40 ปีขึ้นไป (นับถึงวันที่สมัคร)
2. ถ้ำเพศชำยต้องปลดพันธะทำงทหำรประจำกำรมำแล้ว หรือเป็นทหำรกองหนุน
3. วุฒิกำรศึกษำปริญญำตรี หรือปริญญำโท ทุกสำขำ
4. มีประสบกำรณ์ตรวจสอบภำยในอย่ำงน้อย 3 ปีขึ้นไปจะได้รับกำรพิจำรณำเป็นพิเศษ
5. มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรจัดทำ Website จะได้รับกำรพิจำรณำเป็นพิเศษ
6. สำมำรถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐำน และหรือโปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆ ได้ดี เพื่อสนับสนุนกำรทำงำน
ต่ำงๆ
2. วิทยาจารย์ 3-5 กลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย
จานวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงำนด้ำนกำรฝึกอบรม เป็นวิทยำกรบรรยำยควำมรู้ด้ำนปฐมพยำบำล เขียนโครงกำร กำรจัด
อบรม และจัดทำสื่อกำรสอน เตรียมอุปกรณ์กำรสอน และปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1. ไม่จำกัดเพศ อำยุ 22 – 40 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
2. ถ้ำเพศชำยต้องปลดพันธะทำงทหำรประจำกำรมำแล้วหรือเป็นทหำรกองหนุน
3. วุฒิกำรศึกษำปริญญำตรีหรือปริญญำโททำงกำรพยำบำล
4. มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพทำงกำรพยำบำล
5. มีควำมรู้ ควำมสำมำรถด้ำนกำรสอนและกำรให้ควำมรู้

-26. สำมำรถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office, SPSS และ Internet ได้ดีจะได้รับ
กำรพิจำรณำเป็นพิเศษ
7. สำมำรถพูด เขียน ภำษำอังกฤษได้ จะได้รับกำรพิจำรณำเป็นพิเศษ
8. มีสุขภำพแข็งแรง มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงำน ผู้ร่วมงำนและบุคคลทั่วไป
9. สำมำรถเดินทำงไปปฏิบัติงำนต่ำงจังหวัด ล่วงเวลำ และวันหยุดได้ เป็นผู้ที่มีควำมอดทน เสียสละ
ให้กับงำนของหน่วยงำนสภำกำชำดไทย
3. พยาบาล 3-5 งานรับบริจาคโลหิตเฉพาะส่วน ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จานวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรจัดเตรียมผลิตภัณฑ์ส่วนประกอบโลหิต เช่น เกล็ดโลหิต เม็ดโลหิตแดง
เม็ดโลหิตขำว เพื่อจ่ำยให้กับโรงพยำบำล งำนชักชวนผู้บริจำคโลหิตมำเข้ำร่วมโครงกำรบริจำคพลำสมำเพื่อทำเซรุ่ม
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำและเซรุ่มป้องกันตับอักเสบบี งำนเก็บเซลล์ต้นกำเนิด (Stem Cell) ให้กับผู้ป่วยหรือผู้บริจำค
งำนฉำยรังสีผลิตภัณฑ์ส่วนประกอบโลหิตให้กับโรงพยำบำล งำนจัดหำเกล็ดโลหิตให้กับผู้ป่วยที่มี Platelet antibody
งำนจั ดเก็บรั กษำและส่ งมอบพลำสมำให้ ฝ่ ำยผลิ ตผลิ ตภัณฑ์โลหิ ต งำนตรวจสอบคุณภำพภำยในของผลิ ตภั ณฑ์
(Internal QC) คีย์ข้อมูลระบบงำน H2G ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1. ไม่จำกัดเพศ อำยุไม่เกิน 40 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
2. ถ้ำเป็นเพศชำยต้องปลดพันธะทำงทหำรประจำกำรมำแล้ว หรือเป็นทหำรกองหนุน
3. วุฒิกำรศึกษำพยำบำลศำสตรบัณฑิต
4. มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพทำงกำรพยำบำล
4. พยาบาล 3-5 ฝ่ายบริการทางการแพทย์ สานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
จานวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับงำนกำรแพทย์สำธำรณภัย ให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบสำธำรณภั ยที่เกิดจำก
ธรรมชำติ และกำรกระทำของมนุษ ย์ ทั้ง ในและนอกประเทศ ประสำนกำรทำงำนกับหน่ว ยงำนที่เกี่ยวข้อง
ประเมิน สภำพปัญหำและควำมต้องกำรด้ำนสุขภำพของประชำชนเมื่อเกิดสำธำรณภัย กำรให้กำรช่วยเหลือและ
ป้องกันควำมพิกำรแก่ประชำชนและเกิดสำธำรณภัย ให้กำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น และส่งต่อผู้ป่วยโดยมี กำร
เตรียมพร้อมก่อนเกิดภัย กำรจัดกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉินขณะเกิดภัย และกำรฟื้นฟูสภำพร่ำงกำยและจิตใจของ
ประชำชนที่ได้รั บ ผลกระทบจำกสำธำรณภัย อย่ำ งมี ประสิ ทธิภ ำพ และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ผู้ บังคับ บั ญ ชำ
มอบหมำย
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1. ไม่จำกัดเพศ อำยุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
2. ถ้ำเพศชำยต้องปลดพันธะทำงทหำรประจำกำรมำแล้ว หรือเป็นทหำรกองหนุน
3. วุฒิกำรศึกษำพยำบำลศำสตรบัณฑิต
4. มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพทำงกำรพยำบำล
5. มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรใช้งำนโปรแกรมสำนักงำน Microsoft office, Internet ได้เป็นอย่ำงดี
6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ไม่เคยต้องโทษคดีอำญำ
7. มีประสบกำรณ์กำรทำงำนที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่ำ 5 ปี

-35. นายสัตวแพทย์ 4-6 ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์ สถานเสาวภา จานวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. งำนด้ำนบริกำรเกี่ยวกับกำรป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำในสัตว์ กำรตรวจวินิจฉัย กำรให้คำปรึกษำ
แนะนำแก่ประชำชน
2. งำนวิจัยวิทยำศำสตร์ที่เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้ำและโรคติดเชื้อในสัตว์ กำรควบคุมป้องกันโรค
3. กำรสื่อสำร กำรประชำสัมพันธ์ กำรสอน และงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อกำรควบคุ มป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้ำและหรือโรคติดเชื้อในสัตว์อื่นๆ
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1.
2.
3.
4.
5.

ไม่จำกัดเพศ อำยุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
ถ้ำเพศชำยต้องปลดพันธะทำงทหำรประจำกำรมำแล้ว หรือเป็นทหำรกองหนุน
วุฒิกำรศึกษำปริญญำตรี หรือสูงกว่ำทำงสำขำวิชำสัตวแพทยศำสตรบัณฑิต
มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ
สำมำรถอยู่เวรเพื่อปฏิบัติงำนนอกเวลำที่สถำนเสำวภำ และ/หรือนอกสถำนที่ ในวันธรรมดำ
วันหยุดรำชกำร หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้
6. สำมำรถออกปฏิบัติงำนภำคสนำมเพื่อปฏิบัติภำรกิจที่ได้รับมอบหมำยเป็นครั้งครำวจำก
ผู้บังคับบัญชำ หรืองำนวิจัยต่อเนื่องได้
7. สำมำรถใช้งำนโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐำนได้
8. สำมำรถสื่อสำร เขียน และอ่ำนภำษำอังกฤษได้ในระดับใช้งำนได้
6. นักสัตวบาล 3-5 สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลอง สถานเสาวภา จานวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงำนเป็นผู้ช่วยนำยสัตวแพทย์ ดูแลด้ำนกำรเจำะเก็บเลือดม้ำเพื่อผลิตเซรุ่ม กำรจัดกำรด้ำน
สัตวบำล ดูแลม้ำด้ำนต่ำงๆ เช่น กำรตรวจและจัดกำรผสมพันธุม์ ้ำเพื่อผลิตลูกม้ำ กำรจัดกำรแปลงหญ้ำเลี้ยงม้ำ
กำรทำเอกสำรงำนต่ำงๆ และกำรทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงำน
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1. เพศชำย อำยุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
2. ต้องปลดพันธะทำงทหำรประจำกำรมำแล้ว หรือเป็นทหำรกองหนุน
3. วุฒิกำรศึกษำปริญญำตรี หรือปริญญำโท ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ สำขำสัตวบำล สัตวศำสตร์
สัตววิทยำ วิทยำศำสตร์ด้ำนสุขภำพสัตว์
4. มีประสบกำรณ์ในกำรจัดกำรแปลงหญ้ำและกำรทำวิจัย จะได้รับกำรพิจำรณำเป็นพิเศษ
5. สำมำรถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐำนได้ Microsoft office (Word/Excel)
6. สำมำรถปฏิบัติงำนประจำได้ที่สถำนีเพำะเลี้ยงม้ำและสัตว์ทดลอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(มีบ้ำนพักให้)
7. นักอรรถบาบัด 3-5 ฝ่ายบริการ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู จานวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงำนด้ำนกำรบำบัดรักษำและฟื้นฟูสภำพผู้ป่วยด้วยเครื่องมือและวิธีกำรทำงอรรถบำบัด
ได้แก่ กำรให้บริกำรวินิจฉัยและแก้ไขควำมผิดปกติทำงกำรสื่อควำมหมำยทุกประเภท ด้วยประเมินผล ทดสอบและ

-4สังเกตพฤติกรรม ให้คำแนะนำปรึกษำปัญหำกำรพูดผิดปกติใ ห้กับญำติ ผู้ปกครอง และผู้ดูแลผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วย
มีกำรพัฒนำ และแก้ไขควำมผิดปกติของกำรพูดและภำษำรวมทั้งฟื้นฟูให้มีสมรรถภำพที่ดีในกำรสื่อควำมหมำย และ
ปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมำย
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1.
2.
3.
4.
5.

ไม่จำกัดเพศ อำยุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
ถ้ำเพศชำยต้องปลดพันธะทำงทหำรประจำกำรมำแล้ว หรือเป็นทหำรกองหนุน
วุฒิกำรศึกษำปริญญำตรีหรือปริญญำโท สำขำควำมผิดปกติของกำรสื่อควำมหมำย
มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ
ไม่เป็นผู้ต้องโทษใดๆ ทั้งสิ้น

8. เภสัชกร 3-6 กลุ่มงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ จานวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. จัดทำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน (SOP) ที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรดูแลยำ และควบคุมให้มี
กำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนนั้นๆ
2. ควบคุม และดูแลคลังยำให้ได้มำตรฐำน และบริหำรคลังยำให้มียำเพียงพอจ่ำยกับคนไข้ทุกรำย
3. จัดซื้อ/จัดจ้ำงยำและเวชภัณฑ์ที่มีในห้องยำ คลินิกนิรนำม โดยติดต่อและประสำนกับบริษัทยำ
ฝ่ำยพัสดุ และฝ่ำยกำรเงิน
4. จัดยำและจ่ำยยำให้กับคนไข้ของคลินิกนิรนำม รวมถึงเก็บข้อมูลต่ำงๆ ที่สำคัญลงในระบบอย่ำง
เป็นระเบียบ
5. ให้คำปรึกษำแนะนำแก่คนไข้ แพทย์ และพยำบำล ทั้งทำงวำจำ โทรศัพท์ และอีเมล์ ในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับยำ โดยใช้องค์ควำมรู้พื้นฐำนทำงวิชำชีพ
6. ติดตำมและสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของผู้ช่วยเภสัชกร รวมถึงช่วยเพิ่มพูนควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ยำด้ำนไวรัสเอชไอวี
7. ประสำนงำนและเข้ำร่วมประชุมกับบุคลำกรทั้งในและนอกหน่วยงำน ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับยำ
8. เข้ำร่วมประชุมวิชำกำรต่ำงๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย เพื่อพัฒนำควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำร
9. เป็นวิทยำกรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิชำชีพ ให้กับบุคลำกรทั้งในและนอกหน่วยงำน
10. จัดทำบัญชียำของคลินิกนิรนำม และปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ
11. งำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1) ไม่จำกัดเพศ อำยุไม่เกิน 40 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
2) ถ้ำเพศชำยต้องปลดพันธะทำงทหำรประจำกำรมำแล้ว หรือเป็นทหำรกองหนุน
3) วุฒิกำรศึกษำปริญญำตรี หรือปริญญำโท ทำงด้ำนเภสัชศำสตร์
4) ต้องเป็นผู้ได้รับอนุญำตเป็นผู้ประกอบกำรโรคศิลปะสำขำเภสัชกรรม
9. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3-5 สานักงานบริหารระบบกายภาพ จานวน 2 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิ บั ติ ง ำนและดู แ ลงำนด้ำ น Hardware Software Network & Security กำรดู แ ลงำนภำพรวมของ
สำนักงำนบริหำรระบบกำยภำพ กำรวิเครำะห์งำนและสถิติเบื้องต้น กำรแก้ปัญหำงำนเทคนิคด้ำนคอมพิวเตอร์
ระบบสำรสนเทศองค์กร เก็บข้อมูลและจัดทำเอกสำรต่ำงๆ งำนพัสดุและครุภัณฑ์ IT จัดทำแผนงำน/โครงกำร

-5และดูแลงำน Project กำรประสำนงำนเพื่อสรุปควำมก้ำวหน้ำและจัดทำรำยงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย ตลอดจน
งำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
2.1 คุณสมบัติเจ้ำหน้ำที่ระบบคอมพิวเตอร์ 3-5 ฝ่ำยแผนแม่บทและมำตรฐำนงำนกำยภำพ
จำนวน 1 อัตรำ
1. ไม่จำกัดเพศ อำยุ 25 - 45 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
2. เพศชำยต้องปลดพันธะทำงทหำรประจำกำรมำแล้วหรือเป็นทหำรกองหนุน
3. วุฒิกำรศึกษำปริญญำตรีทำงด้ำนคอมพิวเตอร์ สำขำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
สำรสนเทศ
4. มีควำมรู้ทำงด้ำนกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูล และกำรเขียนโปรแกรมเป็นอย่ำงดี เช่น Visual
Basic, Java, ASP, PHP, SQL, Oracle, BIM และสำมำรถใช้งำน Microsoft Office ได้ดี
5. มีควำมรู้และสำมำรถใช้โปรแกรม BIM จะพิจำรณำเป็นพิเศษ
6. มีควำมรู้ภำษำอังกฤษ และสำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษได้ดี
7. มีประสบกำรณ์ด้ำนใดด้ำนหนึ่งของลักษณะงำนที่ปฏิบัติไม่น้อยกว่ำ 2 ปี
8. ถ้ำเป็นเจ้ำหน้ำที่สภำกำชำดไทยต้องได้รับอนุญำตจำกผู้บังคับบัญชำให้มำสมัครสอบ
2.2 คุณสมบัติเจ้ำหน้ำที่ระบบคอมพิวเตอร์ 3-5 ฝ่ำยทรัพยำกรอำคำรและสถำนที่ จำนวน 1 อัตรำ
1. ไม่จำกัดเพศ อำยุ 25 - 45 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
2. เพศชำยต้องปลดพันธะทำงทหำรประจำกำรมำแล้วหรือเป็นทหำรกองหนุน
3. วุฒิกำรศึกษำปริญญำตรีทำงด้ำนคอมพิวเตอร์ สำขำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสำรสนเทศ
4. มีควำมรู้ทำงด้ำนกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูล และกำรเขียนโปรแกรมเป็นอย่ำงดี เช่น Visual
Basic, Java, ASP, PHP, SQL, Oracle, BIM และสำมำรถใช้งำน Microsoft Office ได้ดี
5. มีควำมรู้และสำมำรถด้ำนอำคำรสถำนที่ และระบบสำธำรณูปโภค จะพิจำรณำเป็นพิเศษ
6. มีควำมรู้ภำษำอังกฤษ และสำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษได้ดี
7. มีประสบกำรณ์ด้ำนใดด้ำนหนึ่งของลักษณะงำนที่ปฏิบัติไม่น้อยกว่ำ 2 ปี
8. ถ้ำเป็นเจ้ำหน้ำที่สภำกำชำดไทยต้องได้รับอนุญำตจำกผู้บังคับบัญชำให้มำสมัครสอบ
ควำมรู้ ควำมสำมำรถที่ต้องกำร
นอกจำกจะมีควำมรู้ควำมสำมำรถ เช่นเดียวกับเจ้ำหน้ำที่ระบบงำนคอมพิวเตอร์ 3-5 แล้ว จะต้อง
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องของสภำกำชำดไทย และควำมรู้ด้ำนอำคำร สถำนที่ และระบบสำธำรณูปโภค
ได้เป็นอย่ำงดี และหรือมีควำมรู้ด้ำนสถำปัตยกรรม สำมำรถใช้โปรแกรม BIM ได้ จะพิจำรณำเป็นกรณีพิเศษ
10. เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา 3-5 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สานักงานยุวกาชาด จานวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงำนกำรบันทึกภำพนิ่ง และภำพเคลื่อนไหว จัดทำบทบรรยำย สปอตโทรทัศน์ สปอตวิทยุ
บทวีดีทัศน์ สำรคดี ตัดต่อวีดีโอเพื่อใช้ในกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ ใช้ในกำรประชุม ฝึกอบรม กำรจัดกิจกรรม
จัดแถลงข่ำวและกำรจัดนิทรรศกำรของหน่วยงำน ปฏิบัติงำนด้ำนโสตทัศนศึกษำ ควบคุมโสตทัศนูปกรณ์ประเภท
ต่ำงๆ เช่น เครื่องฉำยภำพยนตร์ เครื่องฉำยภำพนิ่ง เครื่องบันทึกเสียงเพื่อประกอบคำบรรยำยในกำรประชุม
ฝึกอบรม จัดกิจกรรม หรือจัดแถลงข่ำวต่ำงๆ จัดทำสรุปแฟ้มภำพกิจกรรมประจำปีปฏิบัติงำนด้ำนกำรออกแบบ
งำนศิลป์ ออกแบบสื่อ สิ่งพิมพ์เพื่อประชำสัมพันธ์ อำทิ แผ่นพับ โปสเตอร์ แผ่นปลิว คู่มือ หนังสือ นิทรรศกำร
ป้ำยคัทเอำท์ ป้ำยตั้งโต๊ะ เป็นต้น สื่อกิจกรรม อำทิ Backdrop ฉำกเวที ซุ้มถ่ำยภำพ บู้ท มำสคอต ของที่ระลึก สื่อ
เคลื่อนที่ สติกเกอร์ติดรถ นิทรรศกำรเคลื่อนที่ ผังงำนจัดสถำนที่ เป็นต้น และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำ
มอบหมำย

-6คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1. เพศชำย อำยุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
2. ต้องปลดพันธะทำงทหำรประจำกำรมำแล้วหรือเป็นทหำรกองหนุน
3. วุฒิกำรศึกษำปริญญำตรี นิเทศศำสตร์ สำขำวิทยุโทรทัศน์ ภำพยนตร์ ภำพนิ่ง มัลติมีเดีย
ออกแบบนิเทศศิลป์ สื่อสำรดิจิตอล กำรออกแบบสื่อสำร นฤมิตศิลป์
4. สำมำรถใช้กล้องถ่ำยภำพนิ่ง และกล้องวีดีโอในกำรปฏิบัติงำนถ่ำยทำภำพข่ำวได้ และสำมำรถ
ใช้โปรแกรมตัดต่อไฟล์มัลติมีเดียได้เป็นอย่ำงดี
5. มีประสบกำรณ์หรือทักษะในกำรทำงำนด้ำนกำรออกแบบและผลิตสื่อเพื่อกำรประชำสัมพันธ์
และทักษะในกำรทำงำนด้ำนกำรออกแบบและผลิตสื่อเพื่อกำรประชำสัมพันธ์ และทักษะ
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรเขียนข่ำว บทควำมและงำนโฆษณำ
6. มีบุคลิกภำพดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีควำมรับผิดชอบต่องำนและสำมำรถอุทิศตนได้
7. มีควำมสำมำรถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office และ Internet รวมทั้งโปรแกรม
ผลิตสื่อได้ เช่น Photoshop, illustrator, Blaze Media Pro เป็นต้น จะได้รับกำรพิจำรณำ
เป็นพิเศษ
11. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3-5 ฝ่ายการเงินและบัญชี สานักงานจัดหารายได้ จานวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
รับผิดชอบด้ำนกำรเงิน กำรรับบริจำคเงินโครงกำรต่ำงๆ และกำรส่งข้อมูลให้ธนำคำรหักบัญชี
ผู้บริจำครำยเดือนและกำรปฏิบั ติงำนด้ำนบัญชี เช่น ตรวจสอบสำเนำใบเสร็จเอกสำรรำยกำรรับบริจำค และ
รำยกำรนำส่งเงิน กำรลงบันทึกบัญชี ยืนยันบัญชี ระบบสำรสนเทศทำงกำรเงินและบัญชี (FMIS) จัดทำบันทึก
รำยกำรปรับปรุงรำยรับโครงกำรต่ำงๆ ที่บันทึกบัญชีคลำดเคลื่อน วิเครำะห์ตัวเลขงบกำรเงิน จัดทำรำยงำนงบกำรเงิน
ต่ำงๆ และงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1. ไม่จำกัดเพศ อำยุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
2. ถ้ำเพศชำยต้องปลดพันธะทำงทหำรประจำกำรมำแล้วหรือทหำรกองหนุน
3. วุฒิกำรศึกษำปริ ญญำตรีหรือปริญญำโท สำขำกำรบัญชี หรือสำขำกำรเงิน ที่มีกำรศึกษำ
วิชำกำรบัญชีมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 9 หน่วยกิต
4. มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรเงินและบัญชี อย่ำงน้อย 1 ปี โดยสำมำรถใช้โปรแกรมกำรประมวลผล
ด้ำนกำรเงินและบัญชีได้ดี จะได้รับกำรพิจำรณำเป็นพิเศษ
5. สำมำรถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และ Internet ได้ดี โดยเฉพำะโปรแกรม
สำรสนเทศทำงกำรเงินและบัญชี
6. สำมำรถพิมพ์ดีดภำษำไทยและภำษำอังกฤษได้เป็นอย่ำงดี
7. บุคลิกลักษณะดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน อดทน และซื่อสัตย์สุจริต สำมำรถอุทิศตนทุ่ มเท
เสียสละเวลำให้กับงำน
8. หำกได้รับกำรคัดเลือกจะต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันตำมหลักเกณฑ์สภำกำชำดไทย
วงเงินค้ำประกันจำนวน 200,000 บำท

-712. เจ้ าหน้ าที่ การเงิ นและบั ญชี 3-5 งานควบคุ มภายใน ฝ่ ายพั ฒนาระบบงานควบคุ มภายใน
สานักงานการคลัง จานวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
จัดทำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน จัดทำคู่มือกำรปฏิบัติงำน จัดทำคู่มือควบคุมภำยใน จัดทำแบบ
ประเมินกำรควบคุมภำยใน ตรวจสอบเอกสำรกำรเบิกจ่ำยที่มำจำกหน่วยงำนต่ำงๆ
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1) ไม่จำกัดเพศ อำยุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
2) ถ้ำเพศชำยต้องปลดพันธะทำงทหำรประจำกำรมำแล้วหรือเป็นทหำรกองหนุน
3) วุฒิกำรศึกษำปริญญำตรี สำขำกำรบัญชี (บัญชีบัณฑิต)
4) มีควำมรู้สำมำรถในกำรใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office และ Internet ได้ดี
5) มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ได้อย่ำงเหมำะสม ดังนี้
- มีประสบกำรณ์และควำมรู้เกี่ยวกับงำนบัญชี งำนตรวจสอบ
- มีควำมรู้ในกำรเขียนจดหมำย บันทึกข้อควำม หนังสือรำชกำร
6) สำมำรถทำงำนเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์ดีในกำรติดต่อประสำนงำน
13. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3-5 งานธุรการ สานักงานบริหารระบบกายภาพ จานวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
รับผิดชอบงำนด้ำนกำรเงินและบัญชีในระบบ FMIS ประกอบด้วย กำรบันทึกและควบคุมบัญชี
กำรจัดทำบัญชีรับ – จ่ำย ประเภทต่ำงๆ กำรจัดทำงบประมำณ กำรจัดทำงบใบสำคัญต่ำงๆ กำรจัดทำบัญชีเงิน
ทดรองจ่ำย เบิก – จ่ำยเบี้ยเลี้ยง กำรจัดทำงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน กำรเบิก – จ่ำยรับเงิน กำรจัดเก็บเอกสำร
หลักฐำนทำงกำรเงินให้เป็นไปตำมระเบียบฯ ประสำนงำนเพื่อทำธุรกรรมทำงกำรเงินกับธนำคำรและหน่วยงำน
ต่ำงๆ สำมำรถคิดต้น ทุ น สิ น ค้ำ วำงแผนกำรใช้งบประมำณ บัญชี เงินทุนหมุนเวียน รวมถึงงำนอื่นๆ ที่ได้รับ
มอบหมำย
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1. ไม่จำกัดเพศ อำยุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
2. ถ้ำเพศชำยต้องปลดพันธะทำงทหำรประจำกำรมำแล้วหรือเป็นทหำรกองหนุน
3. วุฒิกำรศึกษำปริญญำตรีหรือปริญญำโท สำขำกำรเงินและบัญชี
4. มีประสบกำรณ์ทำงด้ำนกำรเงินและบัญชี โดยเฉพำะต้นทุนและมีควำมรู้ด้ำนกำรใช้ PC สำหรับ
งบกำรเงินและบัญชี จะได้รับกำรพิจำรณำเป็นพิเศษ
5. สำมำรถใช้ คอมพิ ว เตอร์ โปรแกรม Microsoft Office , Internet ได้ ดี และหำกสำมำรถใช้
โปรแกรมกำรประมวลผลทำงด้ำนกำรเงิน กำรบัญชีได้ดี จะได้รับกำรพิจำรณำเป็นพิเศษ
6. มีควำมรู้ภำษำอังกฤษดี สำมำรถพูดเขียนได้ดี
7. สำมำรถพิมพ์ดีดภำษำไทยและภำษำอังกฤษได้เป็นอย่ำงดี
8. มีควำมคล่องตัว มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีควำมซื่อสัตย์สุจริต สำมำรถอุทิศตน ทุ่มเทและเสียสละเวลำ
ให้กับงำน สำมำรถปฏิบัติงำนล่วงเวลำและงำนด่วนได้
9. สำมำรถไปปฏิบัติงำนต่ำงจังหวัดเป็นครั้งครำวได้
10. หำกได้รับกำรคัดเลือกต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันตำมหลักเกณฑ์สภำกำชำดไทย กำหนดวงเงิน
ค้ำประกัน 50,000 – 200,000 บำท หรือบุคคลค้ำประกันตำมหลักเกณฑ์สภำกำชำดไทย

-814. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3-5 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สานักงานอาสากาชาด จานวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
รับผิดชอบงำนด้ำนกำรเงิน บัญชี และงบประมำณ โดยปฏิบัติงำนในระบบสำรสนเทศกำรเงินและ
บัญชีของสภำกำชำดไทย (FMIS) จัดทำงบประมำณประจำปี บันทึกเข้ำระบบ FMIS โอนงบประมำณตรวจสอบ
และบันทึกกำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมสมุดงบประมำณ แผนปฏิบัติกำรและยุทธศำสตร์ของสำนักงำนตรวจสอบ
ควำมครบถ้ว น และถูกต้องของเอกสำรเบิ ก จ่ำย บันทึกบัญชี จัดทำงบกระทบยอดเงิ นฝำกธนำคำร จัดทำ/
ตรวจสอบรำยกำรเงิน ประจ ำเดือน ไตรมำส และประจำปี งบกำรเงิน บัญชีแยกประเภท จั ดทำรำยละเอียด
ประกอบรำยงำนกำรเงินและบัญชี ประสำนงำนเพื่อทำธุรกรรมทำงกำรเงินกับธนำคำรและสำนักงำนกำรคลัง
ประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยในและภำยนอกในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1. ไม่จำกัดเพศ อำยุไม่เกิน 40 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
2. ถ้ำเพศชำยต้องปลดพันธะทำงทหำรประจำกำรมำแล้วหรือทหำรกองหนุน
3. วุฒิกำรศึกษำปริญญำตรี หรือปริญญำโท สำขำบัญชี หรือกำรเงิน ที่มีกำรศึกษำวิชำบัญชี
มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 9 หน่วยกิต
4. สำมำรถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office (Word/Excel) และ Internet ได้ดี และหำก
สำมำรถใช้โปรแกรมประมวลผลทำงด้ำนกำรเงินบัญชีได้ดี จะได้รับกำรพิจำรณำเป็นพิเศษ
5. มีควำมคล่องตัว มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีควำมซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน สำมำรถอุทิศตน ทุ่มเท
และเสียสละเวลำให้กับงำน
6. มีประสบกำรณ์กำรทำงำนด้ำนกำรบัญชีอย่ำงน้อย 1 ปี
7. สำมำรถพิมพ์ดีดภำษำไทย และภำษำอังกฤษได้เป็นอย่ำงดี
8. สำมำรถทำงำนนอกเวลำปฏิบัติงำนได้
9. สำมำรถประสำนกำรปฏิบัติงำนกับหน่วยงำนภำยในสภำกำชำดไทย หน่วยงำนภำยนอก และ
ผู้เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับงำนด้ำนกำรเงิน บัญชี และงบประมำณ
10. หำกเป็นเจ้ำหน้ำที่สภำกำชำดไทย ต้องได้รับอนุญำตจำกผู้บังคับบัญชำให้มำสมัครสอบ
11. หำกได้รับกำรคัดเลือกต้องมีหลักทรัพย์วงเงินค้ำประกัน ตำมหลักเกณฑ์ของสภำชำดไทย
กำหนดวงเงินค้ำประกัน 50,000 – 20,000 บำท หรือบุคคลค้ำประกันตำมหลักเกณฑ์ของ
สภำกำชำดไทย
15. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3-5 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สานักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด
จานวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
วิเครำะห์กำรขอใช้เงินสะสม กำรขออนุมัติใช้เครื่องหมำยกำชำดเพื่อหำรำยได้ และกิจกรรมอื่นๆ
วิเครำะห์กำรจัดซื้อวัสดุ – ครุภัณฑ์ กำรจำหน่ำยละทำลำย กำรติดตำมกำรจัดทำงบประมำณประจำปี กำรจัดทำงบ
กำรเงินและข้อมูลกำรเงินบัญชีของเหล่ำกำชำดจังหวัดและกิ่งกำชำดอำเภอ วิเครำะห์รำยงำนกำรตรวจสอบเหล่ำกำชำด
จังหวัด ติดตำมผลกำรดำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ กำรให้คำปรึกษำแนะนำกำรปฏิบัติงำนให้
เป็ น ไปตำมระเบี ย บและคู่มือด้ำนกำรเงิน และบัญชี พัดสุ ของเหล่ ำกำชำดจังหวั ด และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่
ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย

-9คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ไม่จำกัดเพศ อำยุไม่เกิน 40 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
ถ้ำเพศชำยต้องปลดพันธะทำงทหำรประจำกำรมำแล้วหรือทหำรกองหนุน
วุฒิกำรศึกษำปริญญำตรี สำขำกำรบัญชี
มีควำมรู้ควำมสำมำรถทำงด้ำนกำรเงินและกำรบัญชี
สำมำรถพิมพ์ดีดภำษำไทย และภำษำอังกฤษ ได้เป็นอย่ำงดี
สำมำรถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และ Internet ได้ดี และหำกสำมำรถ
ใช้โปรแกรมประมวลผลทำงด้ำนกำรเงิน กำรบัญชีได้ดี จะได้รับกำรพิจำรณำเป็นพิเศษ
7. สำมำรถไปปฏิบัติงำนต่ำงจังหวัดเป็นครั้งครำวได้
หำกได้รับกำรคัดเลือกต้องมีหลักทรัพย์วงเงินค้ำประกัน ตำมหลักเกณฑ์ของสภำชำดไทย กำหนด
วงเงินค้ำประกัน 50,000 – 20,000 บำท หรือบุคคลค้ำประกันตำมหลักเกณฑ์ของสภำกำชำดไทย
16. เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา 3-5 ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จานวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงำนด้ำนกำรออกแบบงำนศิลป์ ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อประชำสัมพันธ์ อำทิ แผ่นพับ โปรส
เตอร์ แผ่นปลิว คู่มือ หนังสือ นิทรรศกำร ป้ำยคัทเอำท์ ป้ำยตั้งโต๊ะ ป้ำยบอกทำง สื่อกิจกรรม อำทิ Back drop
ฉำกเวที ซุ้มถ่ำยรูป บู๊ท มำสคอต ของที่ระลึก สื่อเคลื่อนที่ สติกเกอร์ติดรถ นิทรรศกำรเคลื่อนที่ รถเคลื่อนที่ ผังงำน
จัดสถำนที่ เป็นต้น
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1. ไม่จำกัดเพศ อำยุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
2. ถ้ำเพศชำยต้องปลดพันธะทำงทหำรประจำกำรมำแล้วหรือเป็นทหำรกองหนุน
3. วุฒิกำรศึกษำปริญญำตรี ศิลปกรรม สำขำออกแบบนิเทศศิลป์ ศิลปศำสตร์ สำขำสื่อสำร
ดิจิตอล อุตสำหกรรมศิลป์ สำขำออกแบบนิเทศศิลป์ วิศวกรรมศำสตร์อุตสำหกรรมศึกษำ
ออกแบบนิเทศศิลป์ กำรออกแบบสื่อสำร นฤมิตศิลป์ (สำขำกรำฟฟิค)
4. ถ้ำมีประสบกำรณ์ในกำรทำงำนด้ำนกำรออกแบบงำนศิลป์จะได้รับกำรพิจำรณำเป็นกรณีพิเศษ
5. มีควำมสำมำรถในกำรใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมกำรออกแบบผลิตสื่อได้ เช่น Photoshop ,
Illustrator , In design เป็นต้น
6. มีควำมสำมำรถในกำรใช้กล้องถ่ำยภำพนิ่งได้เป็นอย่ำงดี
7. มีควำมสำมำรถในกำรติดต่อสื่อสำรและกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยนอก หำเครือข่ำย
ที่เป็นประโยชน์ต่องำนขององค์กร
8. มีบุคลิกภำพ ทัศนคติ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
9. เสียสละอุทิศเวลำในกำรทำงำนได้เต็มที่ มีควำมกระตือรือร้น และชอบทำงำนเป็นทีม
10. ต้องสำมำรถปฏิบัติงำนวันหยุดและเดินทำงไปต่ำงจังหวัดได้

-1017. เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา 1-4 หน่วยเทคโนโลยีการศึกษา ฝ่ายบริการการศึกษา สถาบัน
การพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จานวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
งำนบริ กำรโสตทัศนู ป กรณ์ ให้ คำปรึก ษำ กำรใช้สื่ อโสตทัศนูปกรณ์ กำรเตรียมและกำรติด ตั้ ง
โสตทัศนู ป กรณ์ส ำหรั บ กำรเรี ย นกำรสอน กำรจัดทำทะเบียนประวัติและกำรจัดท ำแผนกำรซ่ อมบ ำรุง รั ก ษำ
โสตทัศนูปกรณ์ กำรจัดทำรูปเล่มหนังสือ คู่มือและเอกสำรประกอบกำรสอน งำนจัดทำนิทรรศกำร งำนประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1. เพศชำย อำยุ 20-35 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
2. ต้องปลดพันธะทำงทหำรประจำกำรมำแล้วหรือเป็นทหำรกองหนุน
3. วุฒิกำรศึกษำประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) สำขำวิชำอิเล็กทรอนิก ส์ ไฟฟ้ำ หรือสำขำ
อื่นที่เกี่ยวข้อง
4. มีควำมรู้ด้ำนงำนช่ำงอิเล็กทรอนิคส์ กำรซ่อมอุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ที่ชำรุด
5. มีควำมสำมำรถในกำรใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ดี เพื่อกำรผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอน
6. มีควำมรู้ในกำรใช้และกำรผลิตสื่อโสตทัศนูปกรณ์
7. มีประสบกำรณ์ในกำรทำงำนเกี่ยวกับกำรซ่อมเครื่องเสียงจะได้รับกำรพิจำรณำเป็นพิเศษ
18. ผู้ช่วยนักโภชนาการ 1-4 ฝ่ายบริการ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู จานวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
จัดเตรียมวัตถุดิบ ในกำรประกอบอำหำร คำนวณพลังงำนที่ผู้ป่วยเฉพำะโรคแต่ละรำยจะได้รับ
ตำมใบสั่งของแพทย์ ประกอบอำหำร จัดซื้อวัตถุดิบ ทั้งอำหำรสด และเครื่องปรุง และปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1. เพศหญิง อำยุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
2. วุฒิกำรศึกษำประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) และประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) สำขำ
อำหำรและโภชนำกำร คหกรรมศำสตร์
19. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1-4 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์รับบริจาคอวัยะ จานวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
รับผิดชอบงำนกำรเงินและงำนบัญชี ประกอบด้วย ลงทะเบียน เก็บหลักฐำน และเอกสำรที่
เกี่ยวกับกำรเงินและบัญชี ทำเบิกค่ำดูแลรักษำผู้บริจำคอวัยวะ ค่ำตอบแทนผู้ที่ปฏิบัติงำน วำงบิลและเก็บเงิน
ค่ำบริกำรอวัยวะและเนื้อเยื่อ ช่วยจัดทำเลิกค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
3. ไม่จำกัดเพศ อำยุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
4. ถ้ำเพศชำยต้องปลดพันธะทำงทหำรประจำกำรมำแล้วหรือทหำรกองหนุน
5. วุฒิกำรศึกษำประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) สำขำกำรเงิ น หรือบัญชี
6. สำมำรถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และเครื่องใช้สำนักงำนได้ดี
7. มีควำมคล่ องตัว มีมนุ ษยสั มพันธ์ที่ดี มีควำมซื่อสั ตย์ สุ จริต สำมำรถอุทิศตน ทุ่มเท และ
เสียสละเวลำให้กับงำน
8. หำกได้รับกำรคัดเลือกต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันตำมหลักเกณฑ์สภำกำชำดไทย กำหนด
วงเงินค้ำประกัน 50,000 – 200,000 บำท หรือบุคคลค้ำประกันตำมหลักเกณฑ์สภำกำชำดไทย

-1120. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1-4 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สถานเสาวภา จานวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรจำหน่วยผลิตภัณฑ์ชีววัตถุที่สถำนเสำวภำผลิตขึ้นเป็นเงินเชื่อ ทำกำรบรรจุ
หีบห่อ และจัดส่ง กำรตั้งเบิกยำ วัคซีน ที่สถำนเสำวภำจัดซื้อเพื่อจำหน่ำยแก่ผู้รับบริกำรและให้ฝ่ำยต่ำงๆ เบิกใช้
งำนบริกำรจำหน่ำยวัคซีน เซรุ่มกันโรคพิษสุนัขบ้ำให้กับโรงพยำบำล หน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งรำชกำร เอกชน และงำน
อยู่เวรขำยตั๋วสวนงูในวันหยุดรำชกำร และวันนักขัตฤกษ์
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1. ไม่จำกัดเพศ อำยุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
2. ถ้ำเพศชำยต้องปลดพันธะทำงทหำรประจำกำรมำแล้วหรือเป็นทหำรกองหนุน
3. วุฒิกำรศึกษำประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) ทำงกำรเงิน กำรบัญชี
4. มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน เขียน ภำษำอังกฤษ ได้ดี
5. มีประสบกำรณ์ในงำนพัสดุ หรืองำนด้ำนคลังสินค้ำ จะได้รับกำรพิจำรณำเป็นพิเศษ
6. หำกได้รับกำรคัดเลือกต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันตำมหลักเกณฑ์สภำกำชำดไทย กำหนด
วงเงินค้ำประกัน 50,000 – 200,000 บำท หรือบุคคลค้ำประกันตำมหลักเกณฑ์สภำกำชำดไทย
21. นายช่างไฟฟ้า 1-4 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
จานวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรตรวจสอบและบำรุงรักษำงำนระบบต่ำงๆ เช่น ระบบไฟฟ้ำ ระบบประปำ
สุขำภิบำล ระบบโทรศัพท์ ระบบอินเตอร์เน็ต สำย LAN คอมพิวเตอร์ ระบบดับเพลิง ระบบเครื่องปรับอำกำศและ
ระบำยอำกำศ ระบบกล้องวงจรปิด ระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้ำสำรอง ระบบห้องเย็น อุปกรณ์เครื่อ งใช้ไฟฟ้ำของ
สำนักงำนและทำงห้องปฏิบัติกำร ซ่อมอำคำร อยู่เวรเฝ้ำระวังงำนระบบต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอกอำคำรฯ และ
งำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1. เพศชำย อำยุไม่เกิน 40 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
2. ต้องปลดพันธะทำงทหำรประจำกำรมำแล้วหรือเป็นทหำรกองหนุน
3. วุฒิกำรศึกษำประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) สำขำไฟฟ้ำ ไฟฟ้ำกำลัง อิเล็กทรอนิคส์
4. หำกมีภูมิลำเนำอยู่ในจังหวัดอุบลรำชธำนีหรือจังหวัดใกล้เคียงที่สำมำรถเดินทำงไปกลับได้สะดวก
จะได้รับกำรพิจำรณำเป็นพิเศษ
22. นายช่างไฟฟ้า 1-4 ภาคบริ การโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี ศูนย์บริ การโลหิตแห่งชาติ
จานวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ตรวจสอบและบำรุงรักษำงำนระบบต่ำงๆ เช่น ระบบไฟฟ้ำ ระบบประปำสุขำภิบำล ระบบโทรศัพท์
ระบบอินเตอร์เน็ต สำย LAN คอมพิวเตอร์ ระบบดับเพลิง ระบบเครื่องปรับอำกำศและระบำยอำกำศ ระบบกล้อง
วงจรปิ ด ระบบเครื่ อ งก ำเนิ ด ไฟฟ้ ำ ส ำรอง ระบบห้ อ งเย็ น อุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ ำ ของส ำนั ก งำนและทำง
ห้องปฏิบัติกำร ซ่อมอำคำร อยู่เวรเฝ้ำระวังงำนระบบต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอกอำคำรฯ และงำนอื่นๆ ตำมที่
ได้รับมอบหมำย
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1. เพศชำย อำยุไม่เกิน 40 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
2. ต้องปลดพันธะทำงทหำรประจำกำรมำแล้วหรือเป็นทหำรกองหนุน

-123. วุฒิกำรศึกษำประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพ ชั้นสูง (ปวส.)
ในสำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำ ไฟฟ้ำกำลัง อิเล็กทรอนิคส์
4. หำกมีภูมิลำเนำอยู่ในจังหวัดที่ตนเองสังกัดหรือใกล้เคียง ที่สำมำรถเดินทำงไปกลับได้สะดวก
จะได้รับกำรพิจำรณำเป็นพิเศษ เนื่องจำกไม่มีที่พักให้
23. นายช่างไฟฟ้า 1-4 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
จานวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ตรวจสอบและบ ำรุ งรั กษำงำนระบบต่ำงๆ เช่น ระบบไฟฟ้ำ ระบบประปำสุ ขำภิบำล ระบบ
โทรศัพท์ ระบบอินเตอร์เน็ต สำย LAN คอมพิวเตอร์ ระบบดับเพลิง ระบบเครื่องปรับอำกำศ และระบำยอำกำศ
ระบบกล้องวงจรปิด ระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้ำสำรอง ระบบห้องเย็น อุปกรณ์เครื่องไฟฟ้ำของสำนักงำน และ
ทำงห้องปฏิบัติกำร ซ่อมอำคำร อยู่เวรเฝ้ำระวังงำนระบบต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอกอำคำร และงำนอื่นๆ
ที่ได้รับมอบหมำย
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1. เพศชำย อำยุไม่เกิน 40 ปี
2. ต้องปลดพันธะทำงทหำรประจำกำรมำแล้วหรือเป็นทหำรกองหนุน
3. วุฒิกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) สำขำไฟฟ้ำ ไฟฟ้ำกำลัง อิเล็กทรอนิคส์
4. มีภูมิล ำเนำอยู่ ในจังหวัดที่ตนเองสั งกัดหรือใกล้ เคียง ที่ส ำมำรถเดินทำงไปกลับได้สะดวก
เนื่องจำกไม่มีที่พักให้
24. นายช่า งไฟฟ้า 1-4 ฝ่า ยทรัพ ยากรอาคารและสถานที่ สานัก งานบริห ารระบบกายภาพ
จานวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรสำรวจ เขียนแบบ ประมำณกำรติดตั้ง ประกอบ ดัดแปลง ปรับปรุงซ่อมแซม
ดูแลบำรุงรักษำเครื่ องมือเครื่ องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้ำ เบิกจ่ำย จัดเก็บรักษำเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ในกำร
ปฏิบัติงำนไฟฟ้ำ เพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพ ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน
และหน่วยงำนต่ำงๆ ของสภำกำชำดไทย และปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้องตำมที่ได้รับมอบหมำย
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1. ไม่จำกัดเพศ อำยุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
2. ถ้ำเพศชำยต้องปลดพันธะทำงทหำรประจำกำรมำแล้วหรือเป็นทหำรกองหนุน
3. วุฒิกำรศึกษำประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) หรือได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.)
ในสำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำกำลัง ช่ำงอิเล็กทรอนิคส์ ช่ำงเครื่องเย็นและปรับอำกำศ
4. มีควำมรู้ในงำนช่ำงไฟฟ้ำอย่ำงเหมำะสมแก่กำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่
5. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในข้อระเบียบบังคับและกฎหมำยที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่
6. มีควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรอบคอบ ละเอียด และแม่นยำ
7. มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรเขียนแบบทั้งด้ำนสถำปัตยกรรมและด้ำนวิศวกรรม
8. มีควำมรู้ในกำรใช้โปรแกรม AUTOCAD ในกำรเขียนแบบ
9. มีควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงำนอำคำรสถำนที่และระบบสำธำรณูปโภค
10. มีควำมรู้ในกำรใช้โปรแกรม Microsoft Office เป็นอย่ำงดี

-1325. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 1-4 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี ศูนย์บริการโลหิต
แห่งชาติ จานวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรช่วยจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในกำรรับบริจำคโลหิต ทั้งภำยในและ
ภำยนอกสถำนที่ เก็บและล้ำงอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ และลงบันทึกกำรใช้งำน จัดเตรียมถุงบรรจุโลหิต หลอด
ตัวอย่ำงโลหิตและลงบันทึกกำรใช้งำน จัดเก็บโลหิต และหลอดตัวอย่ำงโลหิ ตเมื่อกำรบริจำคโลหิต สิ้นสุดลง ดู
และผู้บริจำคโลหิตขณะกำลังบริจ ำคโลหิตและช่วยจัดเลี้ยงผู้บริจำคโลหิ ต รวมทั้งปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ได้รับ
มอบหมำย
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1. เพศชำย อำยุไม่เกิน 40 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
2. ต้องปลดพันธะทำงทหำรประจำกำรมำแล้วหรือเป็นทหำรกองหนุน
3. วุฒิกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.6) หรือเทียบเท่ำ
4. หำกมีภูมิลำเนำอยู่ในจังหวัดลพบุรี หรือจังหวัดใกล้เคียงที่สำมำรถเดินทำงไปกลับได้ สะดวก
จะได้รับกำรพิจำรณำเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจำกไม่มีที่พักให้
5. สำมำรถปฏิบัติงำนล่วงเวลำหรือวันหยุดเสำร์-อำทิตย์ ได้ จะได้รับกำรพิจำรณำเป็นกรณีพิเศษ
เมื่อได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง จะได้รับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามวุฒิการศึกษา ที่กาหนดเป็น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้นๆ ดังตาราง
อัตราเงินเดือน
ค่าครองชีพ
วุฒิการศึกษา
เงินค่าวิชาชีพ
ขั้น (บาท)
ชั่วคราวเพิ่ม รวมเดือนละ (บาท)
8,750
2,000
10,750
ม.6
9,410
2,000
11,410
ปวช.
11,520
1,765
13,285
ปวส.
เฉพาะตาแหน่ง
15,060
15,060
ปริญญาตรี
ปริญญาโท

17,570

-

17,570

เจ้าหน้าที่ระบบงาน
คอมพิวเตอร์

ตาแหน่งหัวหน้าฝ่าย

28,560

-

28,560

-

การรับสมัคร
1. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สำมำรถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2561 ถึงวันที่
18 มกราคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดรำชกำรตำมขั้นตอนดังนี้
1.1) เปิดเว็บไซต์ http://jobtrc.redcross.or.th เลือกเมนู “ใบสมัครออนไลน์”
1.2) กรอกข้อมูลกำรสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ตาแหน่งที่สมัคร ฝ่าย/
กลุ่มงาน/หน่วยงานและสานักงาน รวมทั้งชื่อตัว - นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน และรายการ
อื่นๆ ที่มีเครื่องหมาย *
1.3) พิมพ์ใบสมัครในกระดำษ A4
2. ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องชำระค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป จานวน 150 บาท
วุฒิต่ากว่าปริญญาตรี จานวน 100 บาท 4 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 19 มกราคม 2561 ตำมรำยละเอียดดังนี้

-14ชื่อบัญชี สานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
สาขาสภากาชาดไทย เลขที่บัญชี 406-216064-6 ประเภทเงินฝากออมทรัพย์
3. เมื่อชำระค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบแล้ว ให้ดำเนินกำรดังนี้
3.1) แนบหลักฐำนกำรชำระเงินเป็นไฟล์เข้ำมำที่ jobtrc.redcross.or.th โดยกำรเข้ำไปที่ “ค้นหาใบ
สมัคร” และกรอกหมำยเลขบัตรประชำชน
3.2) แนบหลักฐำนกำรชำระเงินตำม (3.1) ภายในวันที่ 19 มกราคม 2561 หำกพ้นกำหนดตำม
วันที่กำหนด จะไม่มีสิทธิสอบแข่งขันในตำแหน่งที่สมัครสอบและทำงสำนักงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล จะไม่จ่ายเงินคืนให้
ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. ใบสมัครที่พิมพ์จำกอินเตอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตำดำ ซึ่งถ่ำยไว้ไม่
เกิน 1 ปี ขนำด 1 นิ้ว พร้อมลงลำยมือชื่อในใบสมัคร พร้อมแนบหลักฐำนกำรสมัครสอบให้ครบถ้วน
ส่งมาทางไปรษณีย์ ที่อยู่ สานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย เลขที่ 1871
ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 วงเล็บมุมซองว่ำ “ส่งใบสมัครงาน” ภำยใน
วันที่ 18 มกรำคม 2561
เงื่อนไขในการสมัครสอบ
1) ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง โดยต้องเป็น
ผู้สำเร็จกำรศึกษำและได้รับกำรอนุมัติจำกผู้มีอำนำจอนุมัติภำยในวันปิดรับสมัครสอบ
2) ผู้สมัครต้องรับรองสำเนำถูกต้องเอกสำรทุกฉบับที่แนบประกอบใบสมัคร
3) ในกำรสมัครสอบตำมขั้นตอนดังกล่ำวข้ำงต้น ถือว่ำผู้สมัครเป็นผู้ลงลำยมือชื่อและรับรองควำม
ถูกต้องของข้อมูลดังกล่ำว ดังนั้น หำกผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อำจมีควำมผิดฐำนแจ้งควำมเท็จต่อเจ้ำพนักงำน
4) ผู้ สมั ครจะต้ องรั บผิ ดชอบในกำรตรวจสอบและรั บรองตนเองว่ ำเป็ นผู้ มี คุ ณสมบั ติ ทั่ วไปและ
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งตรงตำมประกำศรับสมัคร และจะต้องกรอกรำยละเอียดต่ำงๆ ในใบสมัครให้
ถูกต้อง ครบถ้วนตรงตำมควำมจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครหรือตรวจสอบพบว่าเอกสาร
หลักฐานคุณวุฒิ ซึ่งผู้สมัครสอบนามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบในตาแหน่งดังกล่าว
จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น จะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและ
จะไม่คืนค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบและกาหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
สำนักงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคลจะประกำศรำยชื่อผู้สมัครสอบจำกผู้สมัครสอบที่ได้รับชำระเงิน
ถูกต้องและได้แจ้งกำรชำระเงินเข้ำมำแล้ว พร้อมทั้งกำหนดวัน เวลำ และสถำนที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับกำร
สอบในวันที่ 25 มกราคม 2561 ณ ที่ปิดประกำศชั้นล่ำง อำคำรเฉลิม บูรณะนนท์ สภำกำชำดไทย และทำง
http://jobtrc.redcross.or.th หัวข้อ “ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน”
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
1. การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
เป็นกำรทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป โดยวิธีกำรสอบข้อเขียน ประกอบด้วยควำมรู้
ควำมสำมำรถในกำรศึกษำวิเครำะห์และสรุปผล วิชำภำษำไทย ควำมรู้เกี่ยวกับสภำกำชำดไทย เศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น
หมำยเหตุ สอบเฉพำะตำแหน่ง ลำดับที่ 1 , 10-18 และ 20-26

-152. การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
เป็นกำรทดสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง โดยวิธีกำร
สอบข้อเขียนตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติของตำแหน่งงำนที่สมัคร
หมำยเหตุ สอบเฉพำะตำแหน่ง ลำดับที่ 1 , 6-7 , 10-18 และ 20-26
3. การสอบภาคปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน
เพื่อวัดทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
หมำยเหตุ สอบเฉพำะตำแหน่ง ลำดับที่ 1 , 10-18 และ 20-26
4. การสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
เป็ นกำรทดสอบเพื่ อวั ดควำมรู้ ควำมเหมำะสมกับตำแหน่ งที่ จะบรรจุ และแต่ งตั้ง โดยวิธีกำรสอบ
สัมภำษณ์ เพื่อประเมินควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง
ทั้งนี้ ตำแหน่งลำดับที่ 1, 9-17 และ 19-25 สำนักงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล จะสอบแข่งขัน
เพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป ควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะตำแหน่ง และ/หรือสอบภำคปฏิบัติกำรใช้
คอมพิวเตอร์ก่อน เมื่อ ผู้สมัครสอบผ่ำนกำรวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไปและควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะตำแหน่ง
แล้ว จึงจะมีสิทธิ์เข้ำสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง (สัมภำษณ์) ต่อไป
ตำแหน่งลำดับที่ 5-6 จะสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะตำแหน่งก่อน เมื่อ
ผู้สมัครสอบผ่ำนกำรวัดควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะตำแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิ์เข้ำสอบเพื่อวัดควำมเหมำะสมกับ
ตำแหน่ง (สัมภำษณ์) ต่อไป
สำหรับผู้สมัครตำแหน่งลำดับที่ 2-4 , 7-8 และ 18 สอบเพื่อวัดควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง
(สัมภำษณ์) เพียงอย่ำงเดียวโดยไม่ต้องสอบควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป ควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะตำแหน่ง และ
ภำคปฏิบัติกำรใช้คอมพิวเตอร์ในกำรปฏิบัติงำน
เอกสารและหลักฐานที่ต้องนามายื่นในวันสอบแข่งขัน
1. ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตำดำขนำด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ำยมำแล้ว
ไม่เกิน 1 ปี จำนวน 1 รูป
2. สำเนำประกำศนียบัตรและสำเนำระเบียนแสดงผลกำรศึกษำ (Transcript Records) ที่แสดงว่ำ
เป็นผู้มีคุณวุฒิกำรศึกษำตรงตำมตำแหน่งที่เปิดรั บสมัคร โดยต้องเป็นผู้สำเร็จกำรศึกษำและได้รับกำรอนุมัติ
จำกผู้มีอำนำจอนุมัติ ภำยในวันปิดรับสมัครสอบ จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน ที่ยังไม่หมดอายุ จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนำทะเบียนบ้ำน จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนำหลักฐำนอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นำมสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นำมสกุล) ในหลักฐำนกำรสมัคร
ไม่ตรงกัน) สำเนำหลักฐำนกำรผ่ำนกำรเกณฑ์ทหำร สำเนำใบขับขี่ เป็นต้น จำนวน 1 ฉบับ
6. หนังสือรับรองจำกผู้บังคับบัญชำอนุญำตให้มำสอบ (ถ้ำเป็นบุคลำกรสภำกำชำดไทย) จำนวน 1 ฉบับ
7. เอกสำรกำรชำระค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบ จำนวน 1 ฉบับ
เกณฑ์การตัดสิน
1. ผู้สมัครตำแหน่งลำดับที่ 1 และ 9-16 ต้องได้คะแนนสอบควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป (ข้อเขียน)
ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 60 และควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะตำแหน่ง (ข้อเขียน) ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 60 ถึงจะมีสิทธิเข้ำรับ
กำรสอบเพื่อวัดควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง (สัมภำษณ์) และต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 60 จะถือว่ำเป็นผู้ผ่ำน
กำรคัดเลือก ทั้งนี้ คะแนนกำรสอบภำคปฏิบัติกำรใช้คอมพิวเตอร์จะไม่นำมำรวมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในกำรตัดสิน
ดังกล่ำว

-162. ผู้สมัครตำแหน่งลำดับที่ 5-6 จะต้องได้คะแนนสอบควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะตำแหน่ง
(ข้อเขียน) ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 60 ถึงจะมีสิทธิเข้ำรับกำรสอบเพื่อวัดควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง (สัมภำษณ์) และต้องได้
คะแนนไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 60 จะถือว่ำเป็นผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก
3. ผู้สมัครตำแหน่งลำดับที่ 17 และ 19-25 ต้องได้คะนนสอบควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป (ข้อเขียน) ไม่ตำ่
กว่ำ
ร้อยละ 50 และควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะตำแหน่ง (ข้อเขียน) ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 50 ถึงจะมีสิทธิเข้ำรับกำรสอบเพื่อ
วัดควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง (สัมภำษณ์) และต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 50 จะถือว่ำเป็นผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก
ทั้งนี้ คะแนนกำรสอบภำคปฏิบัติกำรใช้คอมพิวเตอร์จะไม่นำมำรวมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในกำรตัดสินดังกล่ำว
4. ผู้สมัครตำแหน่งลำดับที่ 5-6 จะต้องได้คะแนนกำรวัดควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง (สัมภำษณ์)
ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 50 จะถือว่ำเป็นผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก
5. ผู้สมัครตำแหน่งลำดับที่ 1-4 , 7-8 จะต้องได้คะแนนกำรวัดควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง (สัมภำษณ์)
ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 60 จะถือว่ำเป็นผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก
6. ผู้สมัครตำแหน่งลำดับที่ 18 จะต้องได้คะแนนกำรวัดควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง (สัมภำษณ์)
ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 50 จะถือว่ำเป็นผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก
การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
1. สำนักงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล จะประกำศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยเรียงตำมลำดับคะแนน
รวมจำกมำกไปน้อย หำกคะแนนสอบเท่ำกันให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่ำ
2. กำรขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีเป็นเวลำไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ำมีกำรสอบ
แข่งขันอย่ำงเดียวกันนี้อีก และได้ประกำศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
การบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้สอบแข่งขันได้ในแต่ละตำแหน่ง จะได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งตำมลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
โดยได้รับเงินเดือนตำมคุณวุฒิที่กำหนด เป็นคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนั้น ตำมที่ระบุไว้ในประกำศรับสมัคร
ประกำศ ณ วันที่ 3 มกรำคม พ.ศ. 2561
สำนักงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล สภำกำชำดไทย

ประกาศสานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย
เรื่อง ขยายรับสมัครสอบแข่งขัน
เพื่อจ้างเป็นบุคลากรชั่วคราวสภากาชาดไทย
-------------------------------------------ด้วยสำนักงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล สภำกำชำดไทย จะดำเนินกำรสอบแข่งขันเพื่อจ้ำงเป็นบุคลำกร
ชั่วครำวเข้ำปฏิบัติงำนในตำแหน่งต่ำงๆ จานวน 9 อัตรา รำยละเอียดดังต่อไปนี้
1. นายแพทย์ (ชั่วคราว) กลุ่มงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
จานวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ให้บริกำรกำรตรวจ ดูแล รักษำ และกำรให้ควำมรู้ในกำรป้องกันเอสไอวีแก่ผู้ที่มำรับบริกำรของคลินิกนิรนำม
2. จัดเตรียมเนื้อหำควำมรู้ทำงกำรแพทย์ เผยแพร่แก่เจ้ำหน้ำที่คลินิกนิรนำมและสำธำรณชน
3. พัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรและคิดค้นกำรบริกำรใหม่ เพื่อเพิ่มศักยภำพของคลินิกนิรนำม
4. ตรวจรักษำผู้ป่วยที่มำรับบริกำรคลินิกสุขภำพชำย คลินิกแทนเจอรีน และคลินิกผิวหนัง
5. เป็นวิทยำกรบรรยำยกิจกรรมของศูนย์วิจัยโรคเอดส์แก่ผู้มำดูงำนทั้งจำกภำยในและภำยนอกประเทศ
6. งำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
ความรู้ ความสามารถเฉพาะ
1. สำมำรถตรวจวินิจฉัย และให้กำรดูแลรักษำผู้ป่วยตำมอำคำรของโรคได้
2. สำมำรถประเมินควำมเสี่ยงของกำรสัมผัสโรค และสำมำรถให้ยำป้องกันกำรติดเชื้อเอชไอวีได้
อย่ำงเหมำะสม
3. สำมำรถให้คำปรึกษำแนะนำผู้ป่วยโรคเอดส์ และกำรป้องกันโรค และโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ได้
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1) ไม่จำกัดเพศ อำยุไม่เกิน 40 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
2) ถ้ำเพศชำยต้องปลดพันธะทำงทหำรประจำกำรมำแล้ว หรือเป็นทหำรกองหนุน
3) วุฒิกำรศึกษำแพทยศำสตรบัณฑิต
4) มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ
2. นักเทคนิคการแพทย์ (ชั่วคราว) สถานีกาชาดที่ 1 (พลสุริน ทร์ อนามัย) จังหวัดสุรินทร์
ฝ่ายประสานงานสถานีกาชาด สานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ จานวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ดูแลรับผิดชอบงำนด้ำนกำรเจำะเก็บโลหิตเพื่อส่งตรวจวินิจฉัยทำงห้องปฏิบัติกำรที่เกี่ยวข้องกับโรคติด
เชื้อเอช ไอ วี ไวรัสตับอักเสบบี ซิฟิลิส และยังรวมกำรให้บริกำรตรวจหมู่โลหิต แก้ผู้บรับบริกำรภำยในคลินิกและ
หน่วยงำนต่ำงๆ ภำยนอกที่ส่งตรวจ รวมทถึงปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
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คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1. ไม่จำกัดเพศ อำยุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
2. ถ้ำเพศชำยต้องปลดพันธะทำงทหำรประจำกำรมำแล้ว หรือเป็นทหำรกองหนุน
3. วุฒิกำรศึกษำปริญญำตรีวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำเทคนิคกำรแพทย์
4. มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ
5. หำกมีภูมิลำเนำอยู่ในจังหวัดสุรินทร์ หรือใกล้เคียงที่สำมำรถเดินทำงไปกลับได้สะดวก จะได้รับ
กำรพิจำรณำเป็นกรณีพิเศษ
3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ชั่วคราว) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ จานวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ให้บริกำรข้อมูลกำรตรวจแก่ผู้มำรับบริกำรที่คลินิกนิรนำมทั้งชำวไทยและต่ำงประเทศ
2. ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลประวัติผู้มำรับบริกำรของคลินิกนิรนำม
3. ออกบัตรประจำตัวผู้ใช้บริกำร สำหรับผู้มำตรวจเอชไอวี ไวรัสตับอักเสบบี ซิฟิลิสและโรคติดต่อทำง
เพศสัมพันธ์ของคลินิกนิรนำม คลินิกสุขภำพชำย คลินิกแทนเจอรีน และคลินิกผิวหนัง
4. ทำนัดหมำยสำหรับผู้ที่แพทย์นัดมำตรวจครั้งต่อไป
5. แจ้งผลกำรตรวจทำงโทรศัพท์และจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้ใช้บริกำร
6. ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนที่ส่งเลือดมำตรวจที่คลินิกนิรนำมพร้อมทั้งส่งผลกำรตรวจ ให้กับ
หน่วยงำนทั้งภำยในและนอกองค์กร
7. ร่ำง-พิมพ์ หนังสือขอควำมอนุเครำะห์ค่ำตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรสำหรับผู้ใช้บริกำรที่อยู่ในกองทุนยำฯ
8. จัดทำสถิติผู้ใช้บริกำรประเภทเป็นรำยเดือน
9. งำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1. ไม่จำกัดเพศ อำยุไม่เกิน 40 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
2. ถ้ำเพศชำยต้องปลดพันธะทำงทหำรประจำกำรมำแล้ว หรือเป็นทหำรกองหนุน
3. วุฒิกำรศึกษำปริญญำตรีทำงสังคมศำสตร์ทุกสำขำ
4. สำมำรถใช้คอมพิวเตอร์งำน Microsoft Office และ Internet ได้เป็นอย่ำงดี
5. มีควำมรู้ในกำรอ่ำน เขียน พูด ภำษำอังกฤษได้ดี
6. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี อุทิศตนและเสียสละเวลำให้กับงำนได้ดี
4. เจ้าหน้าที่ธุรการ (ชั่วคราว) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (2) ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ จานวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติงาน
รับผิดชอบงำนรับแสดงควำมจำนงรับบริจำคอวัยวะในและนอกสถำนที่ บันทึกข้อมูลผู้แสดงควำม
จำนงบริจำคอวัยวะ จัดทำบัตรประจำตัวผู้มีควำมจำนงบริจำคอวัยวะ ดูแลจัดเก็บเอกสำร หลักฐำนกำรแสดงควำม
จำนงบริจำคอวัยวะ และปฏิบัติงำนอื่นๆตำมที่ได้รับมอบหมำย
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1. ไม่จำกัดเพศ อำยุ ไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
2. ถ้ำเพศชำยต้องปลดพันธะทำงทหำรประจำกำรมำแล้วหรือเป็นทหำรกองหนุน
3. วุฒิกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) ทำงกำรบัญชี กำรตลำด เลขำนุกำร
คอมพิวเตอร์-ธุรกิจ ธุรกิจค้ำปลีก ธุรกิจสถำนพยำบำล กำรประชำสัมพันธ์ และ
ภำษำต่ำงประเทศ
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4. สำมำรถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และเครื่องใช้สำนักงำนได้เป็นอย่ำงดี
5. สำมำรถพิมพ์ดีดภำษำไทยและภำษำอังกฤษได้ดี
6. สำมำรถปฏิบัตงิ ำนล่วงเวลำและปฏิบัติงำนในวันหยุดได้
5. เจ้าหน้าที่ธุรการ (ชั่วคราว) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (2) ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ จานวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติงาน
ปฏิบั ติงำนเกี่ย วกับ กำรออกใบเสร็จรับเงินในระบบ FMIS พิมพ์ห นังสื อตอบขอบคุณให้ กั บ ผู้ ม ำ
บริจำคเงิน ตรวจสอบควำมถูกต้องของหนังสือ จัดเก็บใบเสร็จรับเงิน และเอกสำรเกี่ยวกับบริจำคเงิน ติดต่อจ่ำยภำษี
อำกร จ่ำยค่ำโทรศัพท์ นำเงินรำยได้ส่งสำนักงำนกำรคลัง ประสำนงำนเพื่อธุรกรรมทำงกำรเงินกับธนำคำร ติดต่อ
ประสำนงำนกับสำนักงำนกำรคลัง ช่วยติดต่อประสำนงำนกับผู้บริจำคเงิน และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1. เพศชำย อำยุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
2. ต้องปลดพันธะทำงทหำรประจำกำรมำแล้วหรือเป็นทหำรกองหนุน
3 วุฒิกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) ทำงพำณิชยกำรทุกสำขำ
7. สำมำรถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และ Internet ได้ดี
8. มีควำมสำมำรถขับขี่รถจักรยำนยนต์ พร้อมทั้งมีใบขับขี่ จะได้รับกำรพิจำรณำเป็นพิเศษ
9. มีควำมคล่องตัว มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีควำมซื่อสัตย์สุจริต อุทิศตน ทุ่มเทและเสียสละเวลำให้กับ
งำนได้ สำมำรถปฏิบัติงำนล่วงเวลำและงำนด่วนได้
6. ช่าง (ชั่วคราว) สถานพักฟื้นสวางคนิวาส สานักงานกลาง จานวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับช่ำงฝีมือต่ำงๆ ในกำรซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ำ ประปำและอื่นๆ
แก้ไขอุปกรณ์อย่ำงง่ำยๆ ซ่อมแซมบำรุงรักษำรถยนต์ และเครื่องยนต์ และตรวจเครื่องยนต์เพื่อส่งซ่อม และปฏิบัติหน้ำที่
อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1) เพศชำย อำยุไม่เกิน 45 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
2) วุฒิกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.3)
3) ถ้ำมีใบอนุญำตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลจะได้รับกำรพิจำรณำเป็นพิเศษ
4) สำมำรถปฏิบัติงำนที่จังหวัดสมุทรปรำกำร และปฏิบัติงำนนอกเวลำ วันหยุด และอยู่เวรได้
7. นักการภารโรง (ชั่วคราว) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จานวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
รับส่งดวงตำบริจำคระหว่ำงสถำนีขนส่ง ท่ำอำกำศยำนและศูนย์ดวงตำสภำกำชำดไทย จัดเตรียมห่อ
อุปกรณ์ สื่อประชำสัมพันธ์ส่งให้แก่หน่วยงำนเครือข่ำยทำงบริษัทรับส่งพัสดุไปรษณีย์ รับและส่งอุปกรณ์หน่วยจ่ำย
กลำง โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ ส่งสิ่งตรวจไปยังห้องปฏิบัติกำรภำยในสภำกำชำดไทย รวมทั้งตจิดตำมรับเอกสำรผล
กำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร งำนทำควำมสะอดำสำนักงำนและงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1. เพศชำย อำยุ 20-25 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
2. ต้องปลดพันธะทำงทหำรประจำกำรมำแล้ว หรือเป็นทหำรกองหนุน
3. วุฒิกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.3)
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4. มีใบอนุญำตขับขี่รถจักรยำนยนต์
5. มีควำมขยันและอดทน ซื่อสัตย์ สุจริต มนุษยสัมพันธ์ดี และสำมำรถทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้
6. เป็นผู้ที่สำมำรถอุทิศเวลำให้กับกำรปฏิบัติงำนของสภำกำชำดไทยได้
8. คนงานทั่วไป (ชั่วคราว) สถานพักฟื้นสวางคนิวาส สานักงานกลาง จานวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรทำควำมสะอำดอำคำร จัดเตรียมสถำนที่ เก็บขยะมูลฝอย เดินหนังสือ
เบิกวัสดุ พัสดุเครื่องใช้ ยกเคลื่อนย้ำยสิ่งของต่ำงๆ ยกและบริกำรอำหำรและเครื่องดื่ม และปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่
ได้รับมอบหมำย
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1. ไม่จำกัดเพศ อำยุไม่เกิน 45 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
2. ถ้ำเพศชำยต้องปลดพันธะทำงทหำรประจำกำรมำแล้ว หรือเป็นทหำรกองหนุน
3. วุฒิกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.3) หรือมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.6)
4. ปฏิบัติงำนที่จังหวัดสมุทรปรำกำร และสำมำรถปฏิบัติงำนนอกเวลำ วันหยุด อยู่เวรได้
9. คนสวน (ชั่วคราว) สถานพักฟื้นสวางคนิวาส สานักงานกลาง จานวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรดูแลต้นไม้และสวนหย่อม รดน้ำต้นไม้ และสนำมหญ้ำ ตัดหญ้ำ ปรับปรุง
สนำมหญ้ำ ตัดแต่งทรงพุ่มต้นไม้ ใส่ปุ๋ยต้นไม้และสนำมหญ้ำ พรวนดิน แต่งขอบสนำม กวำดทำควำมสะอำดพื้นที่
นำขยะไปทิ้ง ดูแลระบบประตูระบำยน้ำ และคูน้ำรอบสวำงคนิวำส และปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1. ไม่จำกัดเพศ อำยุไม่เกิน 45 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
2. ถ้ำเพศชำยต้องปลดพันธะทำงทหำรประจำกำรมำแล้ว หรือเป็นทหำรกองหนุน
3. วุฒิกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.3) หรือมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.6)
4. ปฏิบัติงำนที่จังหวัดสมุทรปรำกำร และสำมำรถปฏิบัติงำนนอกเวลำ วันหยุด อยู่เวรได้
4. เมื่อได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง จะได้รับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามวุฒิการศึกษา ที่กาหนดเป็น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้นๆ ดังตาราง
อัตราค่าจ้าง
ค่าครองชีพ
รายได้รวม
วุฒิการศึกษา
เดือนละ (บาท)
ชั่วคราว
แพทยศำสตรบัณฑิต
18,190
แพทยศำสตรบัณฑิตและวุฒิบัตรฯ 3 ปี
21,140
แพทยศำสตรบัณฑิตและวุฒิบัตรฯ 4-5 ปี
21,880
ปริญญำตรี
15,060
ปวส.
11,520
1,765
13,285
ม.6
8,800
2,000
10,800
ม.3 (เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร)
8,750
2,000
10,750
ม.3 (คนสวน,นักกำรภำรโรง,คนงำนทั่วไป)
8,800
2,000
10,800
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5. การรับสมัคร
5.1 สมัครด้วยตนเองได้ที่ อำคำรเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 3 ฝ่ำยบริหำรงำนบุคคลและทะเบียนประวัติ
สำนักงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล สภำกำชำดไทย ตั้งแต่วันที่ 4 มกรำคม 2561 ถึงวันที่ 18 มกรำคม 2561 ในวัน
และเวลำรำชกำร
5.2 สมัครทำงอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4 มกรำคม 2561 ถึงวันที่ 18 มกรำคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง
ไม่เว้นวันหยุดรำชกำรตำมขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 เข้ำไปทีเ่ ว็บไซต์ http://jobtrc.redcross.or.th เลือกเมนู “ใบสมัครออนไลน์”
ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลกำรสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ตาแหน่งที่สมัคร
ฝ่าย/กลุ่มงาน/หน่วยงานและสานักงาน รวมทั้งชื่อตัว - นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน และรายการอื่นๆ
ทีม่ ีเครื่องหมาย * และพิมพ์ใบสมัครในกระดำษ A4
5.3 ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องชำระค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป จานวน 150 บาท
วุฒิต่ากว่าปริญญาตรี จานวน 100 บาท ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 19 มกราคม 2561 ตำมรำยละเอียด
ดังนี้
ชื่อบัญชี สานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
สาขาสภากาชาดไทย เลขที่บัญชี 406-216064-6 ประเภทเงินฝากออมทรัพย์
5.4 เมื่อชำระค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบแล้ว ให้ดำเนินกำรดังนี้
1) แนบหลักฐำนกำรชำระเงินเป็นไฟล์เข้ำมำที่ jobtrc.redcross.or.th โดยกำรเข้ำไปที่
“ค้นหาใบสมัคร” และกรอกหมำยเลขบัตรประชำชน
2) แนบหลักฐำนกำรชำระเงินตำม (1) ภายในวันที่ 19 มกราคม 2561 หำกพ้นกำหนดตำมวันที่
กำหนด จะไม่มีสิทธิสอบแข่งขันในตำแหน่งที่สมัครสอบและทำงสำนักงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล จะไม่จ่ายเงินคืน
ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
5.5 กรณีสมัครทำงอินเตอร์เน็ต ต้องส่งใบสมัครที่พิมพ์จำกอินเตอร์เน็ตติดรูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวก
ไม่ใส่แว่นตำดำ ซึ่งถ่ำยไว้ไม่เกิน 1 ปี ขนำด 1 นิ้ว พร้อมลงลำยมือชื่อในใบสมัคร พร้อมแนบหลักฐำนกำรสมัครสอบ
ให้ครบถ้วน ส่งมาทางไปรษณีย์ ที่อยู่ สานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 วงเล็บมุมซองว่ำ “ส่งใบสมัครงาน” ภายในวันที่ 18 มกราคม 2561
5.6 เงื่อนไขในกำรสมัครสอบ
1) ผู้สมัครสอบแข่งขันสำมำรถสมัครสอบได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่ำนั้น
2) ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีวุฒิกำรศึกษำตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง โดยต้องเป็น
ผู้สำเร็จกำรศึกษำและได้รับอนุมัติจำกผู้มีอำนำจอนุมัติภำยในวันปิดรับสมัครสอบ
3) ในกำรสมัครสอบตำมขั้นตอนดังกล่ำวข้ำงต้น ถือว่ำผู้สมัครเป็นผู้ลงลำยมือชื่อและรับรอง
ควำมถูกต้องของข้อมูลดังกล่ำว ดังนั้น หำกผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อำจมีควำมผิดฐำนแจ้งควำมเท็จ
ต่อเจ้ำพนักงำน
4) ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำเป็นผู้ มีคุณสมบัติทั่ว ไปและ
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งตรงตำมประกำศรับสมัคร และจะต้องกรอกรำยละเอียดต่ำงๆ ในใบสมัครให้ถูกต้อง
ครบถ้วนตรงตำมควำมจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครหรือตรวจสอบพบว่าเอกสาร หลักฐาน
คุณวุฒิ ซึ่งผู้สมัครสอบนามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบในตาแหน่งดังกล่าว จะถือว่า
ผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบั ติในการสมัครสอบครั้ งนี้มาตั้งแต่ต้น จะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและจะไม่คืน
ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบแข่งขัน
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6. การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบและกาหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
ส ำนั กงำนบริ ห ำรทรั พยำกรบุ คคลจะประกำศรำยชื่อผู้ สมัครสอบจำกผู้ส มัครสอบที่ได้รับช ำระเงิน
ถูกต้องและได้แจ้งกำรชำระเงินเข้ำมำแล้ว พร้อมทั้งกำหนดวัน เวลำ และสถำนที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับกำรสอบ
ในวั น ที่ 25 มกราคม 2561 ณ ที ่ป ิด ประกำศชั ้น ล่ำ ง อำคำรเฉลิม บูร ณะนนท์ สภำกำชำดไทย และทำง
http://jobtrc.redcross.or.th หัวข้อ “ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน”
7. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
1. การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
เป็นกำรทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป โดยวิธีกำรสอบข้อเขียน ประกอบด้วยควำมรู้
ควำมสำมำรถในกำรศึกษำวิเครำะห์และสรุปผล วิชำภำษำไทย ควำมรู้เกี่ยวกับสภำกำชำดไทย เศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น
หมำยเหตุ สอบเฉพำะตำแหน่ง ลำดับที่ 3-6
2. การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
เป็นกำรทดสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง โดยวิธีกำรสอบ
ข้อเขียนตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติของตำแหน่งงำนที่สมัคร
หมำยเหตุ สอบเฉพำะตำแหน่ง ลำดับที่ 3-6
3. การสอบภาคปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน
เพื่อวัดทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
หมำยเหตุ สอบเฉพำะตำแหน่ง ลำดับที่ 3-6
4. การสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
เป็นกำรทดสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมเหมำะสมกับตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง โดยวิธีกำรสอบสัมภำษณ์
เพื่อประเมินควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง สอบทุกตำแหน่ง
ทั้งนี้ ตำแหน่งลำดับที่ 3-6 สำนักงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล จะสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมรู้
ควำมสำมำรถทั่วไป ควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะตำแหน่ง และ/หรือสอบภำคปฏิบัติกำรใช้คอมพิวเตอร์ก่อน
เมื่อผู้สมัครสอบผ่ำนกำรวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไปและควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะตำแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิ์เข้ำ
สอบแข่งขันเพื่อวัดควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง (สัมภำษณ์) ต่อไป
สำหรับผู้สมัครตำแหน่งลำดับที่ 1-2 และ 7-9 สอบเพื่อวัดควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง (สัมภำษณ์)
เพียงอย่ำงเดียวโดยไม่ต้องสอบควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป ควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะตำแหน่ง และภำคปฏิบัติกำรใช้
คอมพิวเตอร์ในกำรปฏิบัติงำน
8. เอกสารและหลักฐานที่ต้องส่งทางไปรษณีย์ (กรณีสมัครทำงอินเตอร์เน็ต)
1) ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตำดำขนำด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ำยมำแล้วไม่เกิน
1 ปี จำนวน 1 รูป
2) สำเนำระเบียนแสดงผลกำรศึกษำ (Transcript Records) ที่แสดงว่ำเป็นผู้มีคุณวุฒิกำรศึกษำตรงตำม
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร โดยต้องเป็นผู้สำเร็จกำรศึกษำและได้รับกำรอนุมัติจำกผู้มีอำนำจอนุมัติ ภำยในวันปิดรับสมัครสอบ
จำนวน 1 ฉบับ
3) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน ที่ยังไม่หมดอายุ จำนวน 1 ฉบับ
4) สำเนำทะเบียนบ้ำน จำนวน 1 ฉบับ
5) สำเนำหลักฐำนอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นำมสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นำมสกุล ในหลักฐำนกำรสมัคร
ไม่ตรงกัน) จำนวน 1 ฉบับ
6) หนังสือรับรองจำกผู้บังคับบัญชำอนุญำตให้มำสอบ (ถ้ำเป็นเจ้ำหน้ำที่สภำกำชำดไทย) จำนวน 1 ฉบับ
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7) เอกสำรกำรชำระค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบ จำนวน 1 ฉบับ
9. เกณฑ์การตัดสิน
1. ตำแหน่งลำดับที่ 1-3 ผู้ที่จะถือว่ำเป็นผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนกำรวัดควำมเหมำะสมกับ
ตำแหน่ง (สอบสัมภำษณ์) ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 60
2. ตำแหน่งลำดับที่ 4-9 ผู้ที่จะถือว่ำเป็นผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนกำรวัดควำมเหมำะสมกับ
ตำแหน่ง (สอบสัมภำษณ์) ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 50
10. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
1) สำนักงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล จะประกำศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยเรียงตำมลำดับคะแนนรวม
จำกมำกไปน้อย
2) กำรขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีเป็นเวลำไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี โดยบัญชีรำยชื่อ
ดังกล่ำวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นไปเมื่อครบกำหนด 2 ปี หรือ ถ้ำมีกำรสอบแข่งขันในตำแหน่งที่มีลักษณะเดียวกันนี้
และได้ประกำศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันใหม่
11. การจ้าง
ผู้สอบแข่งขันได้ในแต่ละตำแหน่ง จะได้รับกำรจ้ำงตำมลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยได้รับค่ำจ้ำง
ตำมคุณวุฒิที่กำหนด และคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนั้น ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 4
ประกำศ ณ วันที่ 4 มกรำคม พ.ศ. 2561
สำนักงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล สภำกำชำดไทย

