
 
 
 
  
 

ประกาศสถาบนัวัคซีนแหง่ชาต ิ

เรื่อง ขยายเวลารบัสมัครคดัเลือกเพือ่จ้างบุคคลเปน็เจ้าหนา้ที่สถาบนั  
---------------------------------------- 

 ตามประกาศสถาบันวัคซีนแห่งชาติเรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพ่ือจ้างบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ลงวันที่ 
14 พฤษภาคม 2562 น้ัน 

 บัดน้ี ไม่มีผู้สมัครผ่านคุณสมบัติดังกล่าว จึงมีความประสงค์ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพ่ือจ้างบุคคล
เป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

1. ตําแหน่งที่รับสมัคร และค่าตอบแทน  

  นักวิชาการวัคซีน จํานวน 1 อัตรา             อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 20,500 - 30,000 บาท  

2. คุณสมบตัทิั่วไป 
  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังน้ี 

 2.1 มีสัญชาติไทย 
 2.2 มีอายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562) 
 2.3 สามารถทํางานให้แก่สถาบันได้เต็มเวลา 
 2.4 มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ตามหน้าที่และอํานาจของสถาบัน 
 2.5 ไม่เป็นที่ปรึกษาหรือผู้เช่ียวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับสถาบัน 
 2.6 ไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังน้ี  
   2.6.1 ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
   2.6.2 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
   2.6.3 ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจาคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับ
ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   2.6.4 ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการ 
หรือผู้ดํารงตําแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 
   2.6.5 ไม่เป็นผู้เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ
หน่วยงานของเอกชน เพราะทุจริตต่อหน้าที่ ประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง หรือถือว่ากระทําการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในวงราชการ 
   2.6.6 ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทํากับสถาบัน หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับ
กิจการของสถาบันหรือขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน ทั้งน้ี ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่เป็นผู้ซึ่ง
คณะกรรมการมอบหมายให้เป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรือผู้แทนของสถาบันในการเข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอ่ืน 
   2.6.7 ไม่เป็นผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

2.7 มีทกัษะด้านการติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานทั้งภายนอกและภายในเป็นอย่างดี 
2.8 มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี  
2.9 มีทักษะการนําเสนอผลงานในการประชุมต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
2.10 หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือ                   

มีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการ 
3. คุณสมบัติ … 
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3. คณุสมบตัเิฉพาะสําหรบัตําแหน่งและขอบเขตหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ 
คณุสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง ขอบเขตหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ 

(๑) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป 
ในสาขาเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข  
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
(2) ผลการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ 
ประเภท TOEIC หรือ TU-GET หรือ CU-TEP 
ประเภทใดประเภทหน่ึงประกอบการพิจารณา 
ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ปิดสมัคร 
 

(๑) ประสาน จัดหา และบริหารจัดการทุนทั้งในส่วนของ
สถาบันและหน่วยงานอ่ืนให้สอดคล้องกับประเด็นสําคัญ
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของหน่วยงานต่าง ๆ ให้สามารถบรรลุ
ความสําเร็จในการสร้างความมั่นคงด้านวัคซีน 
(๒) สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายทั้งในและ
ต่างประเทศในการพัฒนางานด้านวัคซีนรวมทั้งโครงสร้าง
พ้ืนฐานและบุคลากรด้านวัคซีนในรูปแบบที่เหมาะสม 
(๓) ร่วมทุนกับนิติบุคคลอ่ืน ในกิจการที่เก่ียวเน่ืองกับ
วัตถุประสงค์ของสถาบัน 
(๔) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

4. หลกัฐานการสมัคร 

4.1 ใบสมัครตามแบบฟอร์มของสถาบัน (ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.nvi.go.th) 
4.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1 x 1.5 น้ิว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน     

6 เดือน จํานวน 1 รูป (พร้อมเขียนช่ือ-สกุลไว้ด้านหลังรูปให้ชัดเจน) 
4.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง) 
4.4 สําเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง) 
4.5 สําเนาปริญญาบัตร หรือ สําเนาประกาศนียบัตร หรือ หนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษา ทั้งน้ี 

โดยจะต้องสําเ ร็จการศึกษาและได้รับอนุมั ติจากผู้มี อํานาจอนุมั ติภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562               
(พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง) 

4.6 สําเนาใบรายงานผลการศึกษา (transcript) (พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง) 
4.7 หนังสือรับรองการทํางาน (กรณีมีประสบการณ์การทํางาน) 

 4.8 ผลการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ประเภท TOEIC หรือ TU-GET หรือ CU-TEP 
ประเภทใดประเภทหน่ึงประกอบการพิจารณา ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ปิดสมัคร 
 4.9 สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ (ถ้ามี) ได้แก่ ใบสําคัญการสมรส, ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล  

(กรณีช่ือหรือนามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) (พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง) 

5. วิธีการสมัคร  
  5.1 สมัครด้วยตนเอง  
  5.2 ทางอีเมล์ hr@nvi.go.th พร้อมสแกนเอกสารทั้งหมดแนบมาในไฟล์เดียวกัน 
  5.3 ทางไปรษณีย์ได้ที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล สํานักอํานวยการ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เลขท่ี 38 
อาคาร 4 ช้ัน 5 ตึกสถาบันบําราศนราดูร ซอยติวานนท์ 14 ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
11000 โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสําคัญ 
  ทั้งนี้ สามารถสมัครได้ต้ังแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ภายในเวลา 16.30 น.       

6. เงื่อนไขในการสมัคร 

 ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศจริง 
และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งย่ืนหลักฐานการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณี               
ที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าเหตุใดก็ตามอันมีผลทําให้ผู้สมัครไม่มีสิทธ์ิสมัครตามประกาศรับสมัคร
ดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการคัดเลือกคร้ังน้ีเป็นโมฆะ โดยผู้สมัครจะถูกตัดสิทธ์ิทันที 

7. การประกาศ … 
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 7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กําหนดวัน เวลาและสถานที่สอบ 
 สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กําหนดประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบ และกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีสอบ ทาง
เว็บไซต์ของสถาบัน ดังน้ี 

 

ลําดบั การดาํเนินการ วันที่กาํหนด 
1. ประกาศรับสมัคร บัดน้ี - 5 ก.ค. 2562 
2. ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสาร 8 – 9 ก.ค. 2562 
3. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบข้อเขียน 12 ก.ค. 2562 
4. ดําเนินการสอบข้อเขียน 19 ก.ค. 2562 
5. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสัมภาษณ์ 23 ก.ค. 2562 
6. ดําเนินการสอบสัมภาษณ์  25 ก.ค. 2562 
7. ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก  30 ก.ค. 2562 

  หมายเหตุ : วันที่กําหนดดังกล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม  

 8. หลกัเกณฑ์และวิธกีารคดัเลือก 
ใช้วิธีการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 8.1 การสอบข้อเขียนอัตนัยและ/หรือปรนัย คะแนนเต็ม 100 คะแนน (ใช้เวลาสอบ 3 ช่ัวโมง) 
 8.1.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป 
 8.1.2 ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง 

 8.2 การสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยพิจารณาจากความเหมาะสมกับตําแหน่ง 

9. เกณฑ์การตัดสิน 
 9.1 ผู้ผ่านการสอบข้อเขียนจะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธ์ิเข้ารับ                   

การสอบสัมภาษณ์ 
 9.2 สถาบันวัคซีนแห่งชาติ สามารถพิจารณาผู้ที่ ผ่ านการสอบได้ตามความเหมาะสม                   

ทั้งน้ี ผลการตัดสินของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ถือเป็นที่สิ้นสุด 
9 .3 ในกรณีที่ ผู้ ไ ด้ รับคัด เลือกคะแนนเท่ า กันจะใ ห้ผู้ ไ ด้รับ เลขประจํา ตัวสมัคร เ ข้ารับ                   

การคัดเลือกก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า หากภายหลังปรากฎว่าผู้ได้รับการคัดเลือกไม่มีคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร ให้ถือว่าเป็นผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกในคร้ังน้ี 

 9.4 การข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก จะขึ้นบัญชีไว้จนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แต่ถ้ามี                  
การคัดเลือกอย่างเดียวกันน้ีอีก และได้ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้
ในครั้งน้ีเป็นอันยกเลิก 

ประกาศ ณ วันที่  17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
 

 
(นายนคร เปรมศรี) 

ผู้อํานวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 


