
 

 

ประกาศศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 
เรื่อง  การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย 

 
 ด้วยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จะด าเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือกเพ่ือบรรจุและ
แต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในต าแหน่งต่างๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

1. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 
รายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ จ านวน 3 ต าแหน่ง 4 อัตรา 

2. คุณสมบัติท่ัวไป และโรคต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
(ก)  คุณสมบัติทั่วไป 

(1) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี ส าหรับเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจ าการมาแล้วหรือทหาร
กองหนุน 

(2) มีความเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตรตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
(3) เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง 
(4) ไม่ เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้  ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือน                 

ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามท่ีคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ก าหนด 
(5) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
(6) ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว 
(7) ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย 
(8) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้

กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
(9) ไม่เคยเป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากสภากาชาดไทยหรือหน่วยงานอื่น 

(ข) โรคต้องห้าม 
(1) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(2) วัณโรคในระยะอันตราย 
(3) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(4) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(5) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
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3. การรับสมัคร 
3.1  ก าหนดการรับสมัครและข้ันตอนการสมัคร 
 1)  ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
โดยพิมพ์ใบสมัครงานตามเอกสารแนบ กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน และส่งใบสมัคร พร้อมแนบเอกสาร
หลักฐาน โดยท าเป็น File เดียวกันทั้งหมด จ านวน 1 File เท่านั้นในรูปแบบ “PDF File” โดยรับรอง “ส าเนา
ถูกต้อง” ทุกฉบับ ส่งมาที่ E-mail : hrnbc.recruit@redcross.or.th 

  2)  ผู้สมัครที่สมัครสอบเรียบร้อยแล้ว กรณีมีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก จะได้รับการติดต่อกลับภายใน 
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565  

4  หลักฐานประกอบการสมัคร (กรุณาถ่ายจากต้นฉบับจริง) 
 4.1  ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ให้ติดรูปหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ถ่ายไม่เกิน 1 ปี 
ขนาด 1x1.5 นิ้ว ลงลายมือชื่อและวันที่ในใบสมัครให้ครบถ้วน (วันที่ที่ลงในใบสมัคร เป็นวันที่ผู้สมัครส่งใบสมัครให้
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ) 
 4.2  ประวัติการท างาน (Resume) 
 4.3  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ จ านวน 1 ฉบับ 
 4.4  ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
 4.5  ส าเนาปริญญาบัตร หรือส าเนาประกาศนียบัตรที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับ
สมัครหรือหนังสือรับรองจากสภามหาวิทยาลัย จ านวน 1 ฉบับ 
 4.6  ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) หรือส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน 
 4.7  ส าเนาใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) จ านวน 1 ฉบับ 
 4.8  ส าเนาหลักฐานการผ่านเกณฑ์ทหาร (สด8/สด.43 เท่านั้น) 
 4.9  ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว – สกุล (ถ้ามี) 
 4.10  หนังสือรับรองการท างาน (ถ้ามี) 
 4.11  หนังสือรับรองเงินเดือน หรือส าเนาสลิปเงินเดือนล่าสุด (ถ้ามี) 
 4.12  หากเป็นเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย ต้องมีหนังสืออนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้มาสอบ 

5.  เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ 
 5.1  ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งส าหรับต าแหน่งตามรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้ โดยต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยหรือมีหนังสือรับรองว่าเป็น
ผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันต้นสังกัด โดยอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2565 
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 5.2  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครพร้อมยื่นหลักฐานในการสมัครให้
ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่ผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จหรือมีความผิดพลาดอันเกิด
จากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิ ซึ่งผู้สมัครน ามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร
หรือไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติจากคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก จะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติใน
การสอบ และการได้เข้ารับการคัดเลือกนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น 
 5.3  กรณีผู้สมัครสอบปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย ต้องได้รับความเห็นชอบและอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา      
ต้นสังกัดตามแบบฟอร์มที่สภากาชาดไทยก าหนด และหากเป็นระดับต าแหน่งที่สูงขึ้น ต้องมีผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานที่ผ่านมาเฉลี่ย 2 ปีย้อนหลัง อยู่ในระดับ “ดี” ขึ้นไปด้วย 
 5.4  ผู้ผ่านคุณสมบัติ เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ และทักษะ สมรรถนะตามความจ าเป็นของ
ต าแหน่ง และสอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก 
 5.5  ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติขอสงวนสิทธิการขยายเวลาการรับสมัคร การเปลี่ยนแปลงกรอบวันด าเนินการ
และพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครขึ้นอยู่กับดุลพินิจคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกและถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

6.  วิธีการสอบคัดเลือก 
 6.1 การสอบข้อเขียน 
 หมวดความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง ผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ จะต้องได้คะแนนหมวดความรู้
ความสามารถเฉพาะต าแหน่งไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  
 6.2  การสอบสัมภาษณ์ 
 ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งโดยประเมินจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา และ
ประวัติการท างานของผู้ เข้าสอบและการสัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความเหมาสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน รวมทั้งสังคม
และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ เชาวน์ปัญญาและบุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นต้น 

7.  เกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้ได้รับคัดเลือกต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนสอบสัมภาษณ์ รวมทั้งสิ้นไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 โดยเรียงตามคะแนน
สูงสุดตามล าดับ 
 

8.  การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก 
 8.1  ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จะขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยเรียงตามล าดับคะแนนรวมจากมากไปน้อย 
หากคะแนนสอบสัมภาษณ์เท่ากันให้ผู้ที่รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
 



-4- 

 8.2  การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีเป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขัน
อย่างเดียวกันอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 
 

9.  การบรรจุและแต่งตั้ง 
 ผู้สอบแข่งขันได้ในแต่ละต าแหน่ง จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับในบัญชีสอบแข่งขันได้ โดยได้รับ
เงินเดือนตามคุณวุฒิที่ก าหนดและประสบการณ์ 
 

10.  สวัสดิการที่จะได้รับ 
 11.1  สวัสดิการรักษาพยาบาลตนเองและครอบครัว 
 11.2  เงินค่าเล่าเรียนบุตร 
 11.3  กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ สภากาชาดไทย 
 11.4  เครื่องราชอิสริยาภรณ์ (เป็นไปตามระเบียบของส านักนายกรัฐมนตรี) 
 
 
 
 
 
 
 
         ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน 2565 
               ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 
 
 

 



 

 ต าแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตามประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน 2565 
(เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 16 กันยายน 2565 - 27 กันยายน 2565 จ านวน 3 ต าแหน่ง 4 อัตรา) 

 

ล าดับที ่ ต าแหน่ง หน่วยงาน คุณวุฒิการศึกษา เพศ 
อายุ 

(นับถึงวัน
สมัคร) 

จ านวน 
(อัตรา) 

หมายเหตุ 

1 
เภสัชกร 3-6 
เลขท่ีต าแหน่ง 280 

ฝ่ายผลิตถุงบรรจุโลหติ 
อุปกรณ์และน้ ายา 

ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์  
มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 

ชาย/
หญิง 

อายุไม่เกิน 30 
ปี 

1 เอกสารแนบ 1 

2 
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 3-5 
เลขท่ีต าแหน่ง 387 

ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป ปริญญาตรี สังคมศาสตร์ทุกสาขา ชาย/
หญิง 

อายุไม่เกิน 35 
ปี 

1 เอกสารแนบ 2 

3 
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 3-5 
เลขท่ีต าแหน่ง 19 

ฝ่ายจัดหาผู้บริจาคโลหติและ
สื่อสารองค์กร 

ปริญญาตรี สังคมศาสตร์ หรือศิลปะ
ศาสตร์ สาขาสารสนเทศส านักงาน 

ชาย/
หญิง 

อายุไม่เกิน 35 
ปี 

1 เอกสารแนบ 3 

4  

เจ้าหน้าท่ีวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1-4 
เลขท่ีต าแหน่ง 290 

ฝ่ายผลิตถุงบรรจุโลหติ 
อุปกรณ์ และน้ ายา 

ประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 

ชาย/
หญิง 

อายุไม่เกิน 30 
ปี 

1 เอกสารแนบ 4 



เอกสารแนบ 1 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งแนบท้ายประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน 
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย 

ลงวันที่ 16 กันยายน 2565 
------------------------------------ 

ต าแหน่งที่ 1 เภสัชกร 3-6 เลขท่ีต าแหน่ง 280 
  ฝ่ายผลิตถุงบรรจุโลหิต อุปกรณ์และน้ ายา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  จ านวน 1 อัตรา 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  รับผิดชอบ ควบคุมดูแล และปฏิบัติงานในการผลิตเครื่องมือแพทย์ ถุงบรรจุโลหิต (blood bag) 
การเตรียมอุปกรณ์ และน้ ายาชนิดต่างๆ ส าหรับกระบวนการรับบริจาคโลหิต การตรวจสอบความถูกต้อง 
(validation) การสอบเทียบเครื่องมือ (calibration) การบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน (preventive maintenance) 
การบริหารความเสี่ยงด้านคุณภาพ (quality risk management) การบริการจัดการเอกสารในระบบคุณภาพที่
เกี่ยวข้อง (ISO 9001 และ GMP) รวมถึงปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
คุณสมบัติของผู้สมัคร 

1. ไม่จ ำกัดเพศ อำยุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันที่สมัคร) 
2. ถ้ำเพศชำยต้องปลดพันธะทหำรประจ ำกำรมำแล้ว หรือเป็นทหำรกองหนุน 
3. วุฒิกำรศึกษำปริญญำตรี เภสัชศำสตร์ มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพเภสัชกรรม 
4. สำมำรถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word และ Excel ได้ในระดับดี 
5. มีควำมอดทน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สำมำรถปฏิบัติงำนเป็นทีม และควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชำ 

จ ำนวนมำกกว่ำ 10 คนข้ึนไปได้ 
6. มีควำมรู้เกี่ยวกับระบบบริหำรงำนคุณภำพ ISO 9001 และหลักเกณฑ์วิธีกำรในกำรผลิตยำ 

(Good Manufacturing Practice : GMP) 
7. สำมำรถปฏิบัติงำนภำยในห้องสะอำด (cleanroom) ได ้
8. หำกมีประสบกำรณ์กำรท ำงำนที่เกี่ยวข้องกับโรงงำนผลิตยำ โดยเฉพำะด้ำนกระบวนกำรผลิต

ยำปรำศจำกเชื้อ จะได้รับกำรพิจำรณำเป็นกรณีพิเศษ 
ขอบเขตวิชาที่สอบ 
  กำรสอบสัมภำษณ์ควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง 
 
 
 
 
 
 

 



เอกสารแนบ 2 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งแนบท้ายประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน 
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย 

ลงวันที่ 16 กันยายน 2565 
------------------------------------ 

ต าแหน่งที่ 2 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 เลขท่ีต าแหน่ง 387 
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ    จ านวน 1 อัตรา 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1. รวบรวม และสรุปข้อมูลการด าเนินงานต่างๆ ของภาคบริการโลหิตแห่งชาติ  
2. ประสานงานกับทุกภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ทุกฝ่าย/งานทั้งในองค์กรของศูนย์บริการโลหิต

แห่งชาติ และองค์กรภายนอก ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
3. รวบรวมข้อมูลการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ต่างๆ ของภาคบริการโลหิต

แห่งชาติ และประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อและพัสดุในเรื่องการด าเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้าง 
4. ด าเนินการตรวจสอบเอกสารที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อ/จัดจ้าง และการเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ 

ของภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 
5. ด าเนินการจัดส่งเอกสาร หรือพัสดุที่ได้รับการอนุมัติให้กับภาคบริการโลหิตแห่งชาติ  
6. ปฏิบัติงานด้านพิธีการต่างๆ ทั้งในส่วนกลาง และส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาคบริการโลหิต

แห่งชาติ  
7. ร่วมประชุมและจัดท ารายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติ หรือ

ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
8. ตรวจสอบการเบิก-จ่าย และตรวจนับพัสดุ/ครุภัณฑ์ของหน่วยประสานงานภาคบริการโลหิต

แห่งชาติ ให้ถูกต้องครบถ้วน  
9. ไปปฏิบัติงานที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
10. ปฏิบิตงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. ไม่จ ำกัดเพศ อำยุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่สมัคร) 
2. ถ้ำเพศชำยต้องปลดพันธะทหำรประจ ำกำรมำแล้ว หรือเป็นทหำรกองหนุน 
3. วุฒิกำรศึกษำปริญญำตรี ทำงด้ำนสังคมศำสตร์ทุกสำขำ 
4. สำมำรถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่ำงด ี
5. สำมำรถเดินทำงไปปฏิบัติงำนที่ต่ำงจังหวัด และสำมำรถค้ำงคืนที่ต่ำงจังหวัดได้ 
6. มีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย และสำมำรถปฏิบัติงำนนอกเวลำท ำกำรได้เม่ือ

ได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติงำนอย่ำงเร่งด่วน 
7. มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสำมำรถท ำงำนเป็นทีมร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 



 
ขอบเขตวิชาที่สอบ 

1. สอบข้อเขียน 
-  หมวดควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะต ำแหน่ง 
2. การสอบสัมภาษณ์ 
-  ควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



เอกสารแนบ 3 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งแนบท้ายประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน 
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย 

ลงวันที่ 16 กันยายน 2565 
------------------------------------ 

ต าแหน่งที่ 3 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 เลขท่ีต าแหน่ง 19  
  ฝ่ายจัดหาผู้บริจาคโลหิตและสื่อสารองค์กร ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  จ านวน 1 อัตรา 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไป ฝ่ายจัดหาผู้บริจาคโลหิตและสื่อสารองค์กร เช่น งาน
ธุรการ รับส่งหนังสือตามระบบ E-doc จัดพิมพ์ และแจกจ่ายเอกสาร การจัดระบบเอกสาร งานบริหารทรัพยากร
บุคคล บันทึกและตรวจสอบการลาประเภทต่างๆ รายเดือน และรายปี ปฏิบัติงาสนด้านการเงินและบัญชี จัดท า
ต้นทุนงานจัดหาโลหิต จัดท าการเบิก และเคลียค่าใช้จ่าย งานพัสดุ จัดท าระบบพัสดุการเบิก และตรวจนับพัสดุ 
จัดซื้อจัดจ้างในระบบ FMIS และจัดหาคู่เทียบในการซื้อหรือจ้างงาน ตรวจนับวัสดุ จัดท าสต็อกวัสดุ ครุภัณฑ์ ร่าง 
โต้ตอบหนังสือ เตรียมเรื่องจัดท ารายงานการประชุม และเตรียมเอกสารส าหรับการประชุม 
คุณสมบัติของผู้สมัคร 

1. ไม่จ ำกัดเพศ อำยุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่สมัคร) 
2. ถ้ำเพศชำยต้องปลดพันธะทหำรประจ ำกำรมำแล้ว หรือเป็นทหำรกองหนุน 
3. วุฒิกำรศึกษำปริญญำตรี ทำงสังคมศำสตร์ หรือศิลปะศำสตร์ สำขำสำรสนเทศส ำนักงำน 
4. มีควำมรู้ควำมสำมำรถทำงด้ำนคอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Excel, Power Point และ

กำรใช้  Internet ได้เป็นอย่ำงด ี
5. มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรหำข้อมูล วิเครำะห์ และสรุปผล 
6. จัดประชุมอบรม เขียนรำยงำนกำรประชุมได้ 
7. มีบุคลิกภำพ ทัศนคติ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี ชอบท ำงำนเป็นทีม 
8. ปฏิบัติงำนเข้ำเวร วันเสำร์-อำทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และต่ำงจังหวัดได้ 

ขอบเขตวิชาที่สอบ 
1. สอบข้อเขียน 
-  หมวดควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะต ำแหน่ง 
2. การสอบสัมภาษณ์ 
-  ควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง 

 
 
 
 



 
เอกสารแนบ 4 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งแนบท้ายประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน 
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย 

ลงวันที่ 16 กันยายน 2565 
------------------------------------ 

ต าแหน่งที่ 4 เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ 1-4 เลขท่ีต าแหน่ง 290 
  ฝ่ายผลิตถุงบรรจุโลหิต อุปกรณ์และน้ ายา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  จ านวน 1 อัตรา 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการผลิตถุงบรรจุโลหิต ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานภายในห้องปฏิบัติงานที่ควบคุม
ระดับของความสะอาด อุณหภูมิและความชื้นภายในห้อง ต้องปฏิบัติตนตามข้อก าหนดภายใต้มาตรฐานวิธีการผลิต
เครื่องมือแพทย์ที่ดี (GMP) ต้องมีการปฏิบัติงานควบคุมเครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิต การ
ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต และผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปโดยใช้เครื่องมือเฉพาะ รวมถึงงานอ่ืนๆ 
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
คุณสมบัติของผู้สมัคร 

1. ไม่จ ำกัดเพศ อำยุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันที่สมัคร) 
2. ถ้ำเพศชำยต้องปลดพันธะทหำรประจ ำกำรมำแล้ว หรือเป็นทหำรกองหนุน 
3. วุฒิกำรศึกษำประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) หรือ

มัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.6) 
4. สำมำรถเรียนรู้กำรใช้เครื่องมือ เครื่องจักรต่ำงๆ ที่ใช้ในกระบวนกำรผลิตได้ 
5. มีควำมขยัน และสำมำรถอยู่ปฏิบัติงำนในวันหยุดรำชกำร วันหยุดนักขัตฤกษ์ได้ 
6. สำมำรถปฏิบัติตำมกฎระเบียบในกำรเข้ำปฏิบัติงำนภำยในห้องสะอำด (cleanroom) ได้

อย่ำงเคร่งครัด โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในด้ำนสุขลักษณะ เช่น ไม่สูบบุหรี่ ไม่สวมใส่เครื่องประดับ 
ขอบเขตวิชาที่สอบ 

1. สอบข้อเขียน 
-  หมวดควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะต ำแหน่ง 
2. การสอบสัมภาษณ์ 
-  ควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง 

 
 


