ประกาศศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
เรื่อง รับสมัครบุคคล
เพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากรชัว่ คราวสภากาชาดไทย
--------------------------------------------ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากร
สภากาชาดไทย ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ในตําแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์(ชั่วคราว) ฝ่ายประชาสัมพันธ์และ
จัดหาผู้บริจาคโลหิต จํานวน 2 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. งานจัดหาอาสาสมัครเซลล์ต้นกําเนิดเม็ดโลหิต รณรงค์จัดหาอาสาสมัครเซลล์ต้นกําเนิดเม็ดโลหิต เดือน
ละ 1,200 ราย ปีละ 14,400 ราย และโทรศัพท์ติดตามอาสาสมัครเซลล์ต้นกําเนิดที่มีผล Lab ตรงกับผู้ป่วยให้มา
ดําเนินการตามขั้นตอนของการบริจาคเซลล์ต้นกําเนิดเม็ดโลหิต มาตรวจในระดับ HR และ CT ปีละประมาณ 400 คน
จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์และกิจกรรมรณรงค์เพิ่มการบริจาคเซลล์ต้นกําเนิดเม็ดโลหิต
2. งานจัดผู้บริจาคพลาสมาเข้าโครงการ HBIG HRIG โดยจัดหาและติดตาม นัดหมายผู้บริจาคพลาสมา
กรณีผู้บริจาครายเก่าที่มี Titer สูง จัดส่ง SMS แจ้งเตือนเมื่อครบกําหนดบริจาค โทรศัพท์นัดหมายมาบริจาคพลาสมา
ทุก 14 วัน และนัดฉีดวัคซีน จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนบริจาคพลาสมา โทรศัพท์เชิญชวนบริจาคโลหิตที่สุ่ม
ตรวจ Titer มาเข้าร่วมโครงการบริจาคพลาสมา จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะ
1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจําการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน
3. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี นิเทศศาตร์บัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์, วารสารศาสตร์,
สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และสามารถใช้ Internet ได้เป็นอย่างดี
4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ อ่าน เขียน สื่อสารได้ดี
5. มีความสามารถเขียนข่าว บทความ สารคดี บทสัมภาษณ์รายการวิทยุโทรทัศน์ ทําวารสารเพื่อการ
ประชาสัม พันธ์ เขี ยนโครงการและกิ จ กรรมพิเศษต่างๆ จัดประชุ มอบรม เขียนรายงานการประชุม ได้ รวมทั้งมี
ความสามารถติดต่อกับสื่อมวลชน และใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ ได้
6. มีความสามารถพิ เศษในการประสานงาน โน้มน้าว เชิญชวนผู้ บริ จาคโลหิตเข้ าร่ วมโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน
7. ปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
8. หากมีประสบการณ์ด้านการจัดหาผู้บริจาคโลหิต และงานบริการโลหิต หรือมีประสบการณ์ด้านงาน
ประชาสัมพันธ์มาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

1. การรับสมัคร
ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียด และขอรับใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบุคลากร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ วัน/เวลา หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทรศัพท์ 0 2263 9600-99 ต่อ 1813, 1818 ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม – 15 กันยายน 2563 ในวันและเวลาราชการ
2. หลักฐานทีต่ ้องนํามายืน่ ในวันสมัคร
2.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดํา ขนาด 1x1.5 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จํานวน
1 รูป
2.2 สําเนาใบปริญญาบัตร หรือสําเนาประกาศนียบัตรที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิศึกษาตรงตามประกาศรับ
สมัคร หรือหนังสือรับรองจากสภามหาวิทยาลัย จํานวน 1 ฉบับ
2.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ จํานวน 1 ฉบับ
2.4 สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ
2.5 สําเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) หรือสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน จํานวน
1 ฉบับ
2.6 สําเนาใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) เฉพาะบางตําแหน่ง จํานวน 1 ฉบับ
2.7 สําเนาหลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.8 / สด.43 เท่านั้น)
2.8 สําเนาหลักฐานอื่นๆ ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน
2.9 ผู้สมัครสอบแข่งขันจะต้องชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ วุฒิปริญญาต่ํากว่าปริญญาตรี จํานวน
เงิน 100 บาท วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป จํานวนเงิน 150 บาท
3. เงื่อนไขการรับสมัคร
3.1 ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็ นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และ
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครให้ถูกต้อง
ครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัครสอบ หรือตรวจพบว่าเอกสารหรือ
หลักฐานคุณวุฒิ ซึ่งผู้สมัครนํามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
3.2 ผู้ส มั ครสอบจะต้ องเป็ นผู้ ที่ สําเร็จการศึกษาที่ระบุตรงตามประกาศรั บสมั ครสอบ ทั้งนี้สําหรับวุ ฒิ
การศึกษาใดที่มีปัญหาต้องตรวจสอบ หากปรากฏว่าเมื่อตรวจสอบแล้วคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ
ก็จะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติ
4. การประกาศรายชื่อผู้มสี ทิ ธิสอบ และกําหนดวัน / เวลา และสถานที่สอบ
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน / เวลา และสถานที่สอบ
ในวันที่ 17 กันยายน 2563 ทาง www.blooddonationthai.com (หัวข้อประกาศ)

5. วิธีการคัดเลือก
5.1 สอบข้อเขียน (ถ้ามี)
5.2 สอบสัมภาษณ์ โดยประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา
ประสบการณ์ และสัมภาษณ์ทดสอบความรู้ คุณลักษณะในด้านต่างๆ ของผู้สมัคร
6. สิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่างๆ ของสภากาชาดไทย
- ได้รับสวัสดิการการรักษาพยาบาลเฉพาะตัวในระหว่างที่ปฏิบัติงาน

ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

