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การสรรหาและคัดเลือกบคุคล 

ความหมายการสรรหาและคัดเลือกบุคคล 
การคัดเลือก การใช้วิธีการสอบแข่งขัน การสอบสัมภาษณ์ วิธีการใดวิธีการหน่ึงหรือรวมกันหลายวิธี โดย
คํานึงถึงเป้าหมายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบุคคลที่เหมาะสมท่ีสุด 
การสรรหา การคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเฉพาะสูง หรือตําแหน่งบริหาร หรือตําแหน่งวิชาการ โดยคํานึงถึง
เป้าหมายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบุคคลที่เหมาะสมท่ีสุด 

ผู้ที่มีสิทธิสรรหาและคัดเลือก 
 คณะกรรมการออกข้อสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย 
 1. ประธานกรรมการ 10 คน 
 2. กรรมการไม่น้อยกว่า 2 คน แต่ไม่เกิน 4 คน 
 3. เจ้าหน้าที่บุคคล เป็นเลขานุการ 
 4. ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเป็นกรรมได้ด้วย แต่ไม่เกินก่ึงหน่ึงของคณะกรรมการคัดเลือกทั้งหมด 
 
ผู้มีอํานาจอนุมัติสรรหาและคัดเลือก 
 ผู้อํานวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
 
ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการสรรหาและคัดเลือก 
 1. ระเบียบคะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  พ.ศ. 2555 
 2. ระเบียบสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งต้ัง
เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2556 
 



การคัดเลือกบคุคล 

ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติ เอกสารประกอบ และหลักเกณฑ์เงื่อนไข 

ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติ เอกสารประกอบ หลักเกณฑ์เงื่อนไข 
ผู้อํานวยการ สํานักหรือหัวหน้าหน่วยต้องการ
เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างให้ทําบันทึก "ขออนุมตัิอัตรากําลัง
หรือขออนุมัติอัตรากําลังทดแทน" โดยจะต้องระบุ
รายละเอียดต่างๆ ประกอบด้วย  
- ชื่อตําแหน่ง สายงาน 
- ขอบเขตของงานในตําแหน่งที่ต้องการ 

1. ขออนุมัติอัตรากําลัง 
2. ขออนุมัติอัตรากําลังทดแทน 

- ฝ่ายบุคคล ตรวจสอบโครงสร้างอัตรากําลังของ
สถาบัน 
- เสนอผู้อํานวยการสํานักอํานวยการ ตรวจสอบ 
- เสนอผู้อํานวยการสถาบัน เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

ฝ่ายบุคคลทํา "บันทึกขออนุมัติจัดทําแผนการรับสมัคร" 
ประกอบด้วย 
- ชื่อตําแหน่ง สายงาน 
- ขอบเขตของงานในตําแหน่งที่ต้องการ 
- คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
- วิธีการคัดเลือกและวิธีการประกาศรับสมคัร 
- ระยะเวลาในการดําเนินการ 
- รายชื่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัคร 

1. ขออนุมัติจัดทําแผนการรับสมัคร 
2. กรณีประชาสัมพันธ์ผ่าน Website สมัครงาน ขอใบ
เสนอราคา 
3. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบและ
สัมภาษณ ์

- เสนอผู้อํานวยการสํานักอํานวยการ ตรวจสอบ 
- เสนอผู้อํานวยการสถาบัน เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

ฝ่ายบุคคลทํา "ประกาศรับสมคัรคัดเลือกบุคคลเป็น
เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง" ประกอบด้วย 
- ตําแหน่งที่รับสมัครและค่าตอบแทนที่จะได้รับ 
- คุณสมบัติทั่วไปคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งและ
ขอบเขต 
- หน้าที่รับผิดชอบ 

1. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่หรือ
ลูกจ้าง 
2. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมคัร 

- เสนอผู้อํานวยการสํานักอํานวยการ ตรวจสอบ 
- เสนอผู้อํานวยการสถาบัน เพื่อลงนามประกาศ 



ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติ เอกสารประกอบ หลักเกณฑ์เงื่อนไข 
- หลักฐานการสมัคร 
- วิธีการสมัคร 
- เงื่อนไขในการสมัคร 
- กําหนดวันและเวลาในการรับสมัคร 
- หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
- เกณฑ์การตัดสิน 
ฝ่ายบุคคลทํา "ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน" 
ประกอบด้วย 
- วัน เวลา และสถานที่ในการสอบข้อเขียน 
- หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 

1. รวบรวมรายชื่อผู้สมัคร เพื่อให้คณะกรรมพิจารณา
คุณสมบัติตรงตามประกาศ 
2. ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขยีน 

- เสนอผู้อํานวยการสํานักอํานวยการ ตรวจสอบ 
- เสนอผู้อํานวยการสถาบัน เพื่อลงนามประกาศ 

ฝ่ายบุคคลดําเนินการสอบข้อเขียน 1. ข้อสอบ และกระดาษคําตอบ 
2. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบ 

- ข้อสอบ ออกโดยคณะกรรมการออกข้อสอบ 
- ฝ่ายบุคคล รวบรวมและเก็บข้อสอบ 

ฝ่ายบุคคลทํา "ประกาศผู้ผ่านข้อเขียนที่มีสทิธิ์สอบ
สัมภาษณ์" ประกอบด้วย 
- วัน เวลา และสถานที่ในการสอบข้อเขียน 

1. ประกาศผู้ผ่านข้อเขียนที่มสีิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
2. สําเนาหลักฐานการสมัครของผู้สอบสัมภาษณ์ 
3. ใบบันทึกคะแนนในการสอบสัมภาษณ์ 

- คณะกรรมการออกข้อสอบ ตรวจข้อสอบ 
- ฝ่ายบุคคล รวบรวมคะแนนและเก็บข้อสอบ 
- เสนอผู้อํานวยการสํานักอํานวยการ ตรวจสอบ 
- เสนอผู้อํานวยการสถาบัน เพื่อลงนามประกาศ 

ฝ่ายบุคคลทํา "ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกและลําดับ
สํารอง" 

1. ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกและลําดับสาํรอง 
2. สรุปคะแนนสอบข้อเขียน และสอบสมัภาษณ์ 

- สรุปคะแนนสอบข้อเขียน และสอบสมัภาษณ์ เสนอ
คณะกรรมการสอบสัมภาษณพ์ิจารณาลงนาม  
- ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เสนอผู้อํานวยการสํานัก
อํานวยการ ตรวจสอบ และเสนอผู้อํานวยการสถาบัน 
เพื่อลงนามประกาศ 

 



 

 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

หน่วยงาน/ผอ.สาํนัก 
 
 

 
นักทรัพยากรบุคคล 
 
 

 
 
 
 
ผอ.สถาบันวัคซีนฯ 
 
 
 
 
 
 

 
นักทรัพยากรบุคคล 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

นักทรัพยากรบุคคล 
 
นักทรัพยากรบุคคล 
 

คณะกรรมการสรรหา/คัดเลอืก 
 
 
 
 

นักทรัพยากรบุคคล 
 
 
 

นักทรัพยากรบุคคล 
 

คณะกรรมการสรรหา/คัดเลอืก 
 
นักทรัพยากรบุคคล 
 

คณะกรรมการสรรหา/คัดเลอืก 
 
นักทรัพยากรบุคคล 
 

คณะกรรมการสรรหา/คัดเลอืก 
นักทรัพยากรบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บันทึกขออัตรากําลัง 
 
 
แผนการรับสมัคร 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมคัดเลอืก 
 
 
 
 
ประกาศรับสมัคร 
 

ใบสมัครงาน 
 

 
 
ประกาศรายช่ือผู้มสีิทธสิอบข้อเขียน 
 
 
ข้อสอบ 
 
 

 
 

ประกาศรายช่ือผู้มสีิทธสิอบสมัภาษณ ์
 
 
ใบสมัครงาน/แบบประเมินผลการสมัภาษณ ์
 

 
ประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือก 
 
 

                                        

 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน        เอกสารที่เก่ียวข้อง ผู้รับผิดชอบ      

ทําแผนการรับสมัคร 

เสนอผู้อาํนวยการ 

วิธีการคัดเลือก 

ขออัตรากําลัง 

อนุมัติ ไม่อนุมัติ 

แต่งต้ังคณะกรรมการคดัเลือก 

วิธีสอบแข่งขัน วิธีสอบสัมภาษณ์ 

ประกาศรับสมัคร 

รับสมัคร/ 
ตรวจสอบคุณสมบัติ 

และเอกสาร 

ประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิสอบข้อเขียน 

ประกาศรับสมัคร 

รับสมัคร/ 
ตรวจสอบคุณสมบัติ 

และเอกสาร 

สอบข้อเขียน 

ไม่ผา่น  
(น้อยกว่า 60%) 

ผ่าน  
(มากกว่า 60%) 

ประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิสอบสัมภาษณ์ 

สอบสัมภาษณ์ เลือกผู้ท่ีคะแนนรวมสูงสุด เสนอ ผอ. 

ประกาศผล 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 

มารายงาน

ทําสัญญา 

วิธีการสรรหา 

รวบรวมรายชื่อผู้ท่ีมี
คุณสมบัติเฉพาะสอดคล้อง

และเหมาะสม 

แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหา 

พิจารณาตัดสินผู้เหมาะสมสูงสุด 

เสนอ ผอ. 
เพ่ือให้ความเห็นชอบและลงนาม 

ทามทาบผู้ท่ีเหมาะสม 



 

 

 

 

 

เอกสารประกอบ 

คู่มือการสรรหาและคัดเลือกบคุคล 



สถาบันวัคซีนแหงชาติ (องคการมหาชน) National Vaccine Institute (Public Organization), NVI 
อาคาร 4 ช้ัน 2 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 

_____________________________________________________________________________________________ 

บันทึกขอความ
ท่ี สวช 

วัน ............ เดือน ................ ป ........... 

เรื่อง ขออนุมัติเพ่ิมอัตรากําลัง/กําลังทดแทน 

เรียน ผูอํานวยการสถาบันวัคซีนแหงชาติ  

ดวยสํานัก ..................................... ซ่ึงมีภารกิจ ..................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
มีความประสงคขอเพ่ิมอัตรากําลัง ในตําแหนง ...............................  จํานวน ............. อัตรา ดวยเหตุผลความ
จําเปน.................................................................................................................................... เพ่ือปฏิบัติงานและ          
มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. ..................................................................................................................
2. ..................................................................................................................
3. ..................................................................................................................

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดอนุมัติตอไปดวย จะเปนพระคุณ 

(..................................................) 
ผูอํานวยการสํานัก......................................... 

การตรวจสอบของฝายบริหารงานบุคคล 

 มีในกรอบอัตรากําลังของสถาบันฯ 

     ตําแหนง .........................................
 กรอบอัตรากําลัง   ..................  อัตรา 

     บรรจุแตงต้ังแลว   ..................  อัตรา 
  สามารถรับเพ่ิมได  ..................  อัตรา

ไมมีในกรอบอัตรากําลังของสถาบันฯ

                ควรสรรหาหรือคัดเลือกในตําแหนง 

                ........................................... .......

(ลงชื่อ)........................................
(.....................................................) 

ตําแหนง................................................
  ............ /............. /............

สํานักอํานวยการ ไดตรวจสอบแลว 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

(ลงชื่อ)........................................
(....................................................)

ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ 
............ /............. /............

 อนุมัติ     ไมอนุมัติ 

(ลงชื่อ)........................................
 ( นายจรุง เมืองชนะ ) 

 ผูอํานวยการสถาบันวัคซีนแหงชาติ 
............ /............. /............

 



                                         

  

 สถาบันวัคซีนแหงชาติ (องคการมหาชน) National Vaccine Institute (Public Organization), NVI 
                อาคาร 4 ช้ัน 2 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 
_____________________________________________________________________________________________ 

บันทึกขอความ 
ท่ี สวช    
 

  วัน ............ เดือน ................ ป ........... 
 

เรื่อง ขออนุมัติแผนการรับสมัคร 
 

เรียน ผูอํานวยการสถาบันวัคซีนแหงชาติ  
 

 ตามท่ีสํานัก ................................. ไดขออนุมัติเพ่ิมอัตรากําลัง ในตําแหนง ........................................ 
จํานวน ............. อัตรา และไดรับการพิจารณาอนุมัติแลว นั้น 
 ฝายบริหารงานบุคคล สํานักอํานวยการ จึงเสนอรายละเอียดแผนการรับสมัคร ดังนี้ 

1. ตําแหนงท่ีรับสมัคร ................................... ฝาย ............................. สํานัก ..................................... 
ขอบเขตหนาท่ีความรับผิดชอบ ไดแก 
1.1 ................................................................................................................................................... 
1.2 ................................................................................................................................................... 
1.3 ................................................................................................................................................... 
1.4 ................................................................................................................................................... 
1.5 ................................................................................................................................................... 

 

2. คัดเลือก โดยวิธี        สอบแขงขัน             สอบสัมภาษณ          การสรรหา 
 

3. วิธีการประกาศรับสมัคร  
ติดประกาศ ณ ท่ีทําการของสถาบัน  
ติดประกาศสถานท่ีตางๆ ไดแก ........................................................................................... 
สงหนังสือเวียนไปยังหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ ไดแก ....................................................... 
.............................................................................................................................................. 
ลงประกาศในเฟซบุคของสถาบัน 
ลงประกาศในเฟซบุคอ่ืนๆ ไดแก  ........................................................................................ 
.............................................................................................................................................. 
ลงประกาศในเว็ปไซตของสถาบัน 
ลงประกาศในเว็ปไซตอ่ืนๆ ไดแก  ........................................................................................ 
..............................................................................................   คาใชจาย ................. บาท 

ลงประกาศในหนังสือพิมพ (ระบุ) ........................................................................................ 
..............................................................................................   คาใชจาย ................. บาท 

อ่ืนๆ (ระบุ) ..............................................................................  คาใชจาย ................. บาท 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 
 
 

4.. ระยะเวลา ... 
 
 



                                         

  

 สถาบันวัคซีนแหงชาติ (องคการมหาชน) National Vaccine Institute (Public Organization), NVI 
                อาคาร 4 ช้ัน 2 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

4. ระยะเวลาในการดําเนินการ 
 

ลําดับ การดําเนินการ ระยะเวลา 
1. ประกาศรบัสมัคร  
2. ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสาร  
3. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียน (กรณีสอบแขงขัน)  
4. ดําเนินการสอบขอเขียน (กรณีสอบแขงขัน)  
5. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สัมภาษณ  
6. ดําเนินการสอบสัมภาษณ  
7. ประกาศผลผูไดรับการคัดเลือก (อาจมีบัญชีรายชื่อสํารอง)  
8. ผูไดรับการคัดเลือกมารายงานตัว  
9. ทําสัญญาจาง  

10. บรรจุและแตงตั้ง  
11. ประกาศและปดประกาศ ณ สถาบัน  

 

5. รายชื่อคณะกรรมการท่ีเก่ียวของกับการรับสมัคร 
คณะกรรมการ          คัดเลือก                  สรรหา    

1. ............................................................................................  ประธานกรรมการ 
2. ............................................................................................   กรรมการ 
3. ............................................................................................   กรรมการ 
4. ............................................................................................   กรรมการ 
5. ............................................................................................   กรรมการ 
6. ............................................................................................   เลขานุการ 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดอนุมัติตอไปดวย จะเปนพระคุณ 

 
 

                   (ลงชื่อ)........................................  
                 (..................................................) 

       ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ 
                    อนุมัติ               ไมอนุมัติ     

 
              (ลงชื่อ)........................................               
              (..................................................) 
                    ( นายจรุง เมืองชนะ )       
             ผูอํานวยการสถาบันวัคซีนแหงชาติ 
                  ............ /............. /............ 

     
 



 
 
 
 

คําส่ังสถาบันวัคซีนแหงชาติ (องคการมหาชน) 
ท่ี…../……….  

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการ ออกขอสอบ ตรวจขอสอบ เก็บรักษาขอสอบ 
และคณะกรรมการสอบสัมภาษณผูผานขอเขียน ตําแหนง……………………… 

--------------------------------- 
  ตามท่ีสถาบันวัคซีนแหงชาติ (องคการมหา ชน )  กําหนดการสอบ ขอเขียน  ใน
วันท่ี………………..……… และกําหนดการสอบสัมภาษณ ในวันท่ี………………..……….. ตําแหนง…………………………. 

 เพ่ือใหการดําเนินการสอบคัดเลือกเปนไปดวยความเรียบรอย  จึงแตงตั้งคณะกรรมการ                 
ออกขอสอบ ตรวจขอสอบ เก็บรักษาขอสอบ และ คณะกรรมการ สอบ สัมภาษณผูผานขอเขียน  โดยมี
องคประกอบและบทบาทหนาท่ี ดังนี้ 
 

คณะกรรมการ องคประกอบ บทบาทหนาท่ี 

คณะกรรมการ                 
ออกขอสอบ 
ตรวจขอสอบ 

เก็บรักษา
ขอสอบ 

1. ……………………………………..   ประธานกรรมการ 
2. ……………………………………..  กรรมการ 
3. ……………………………………..  กรรมการ 
4. ……………………………………..  กรรมการ 
5. ……………………………………..  เลขานุการ 
 

1. ออกขอสอบคัดเลือกบุคลากรใน
ตําแหนง……………………… โดยใหครอบคลุมความรู
ทั่วไปและความรูเฉพาะตําแหนง  
2. เก็บรักษาขอสอบกอนการสอบขอเขียน โดย
ดําเนินการอยางเปนความลบั 
3. ตรวจขอสอบและประเมินผลการสอบ 
4. สรุปผลการตรวจขอสอบเสนอผูอํานวยการ 
5. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

คณะกรรมการ
สอบสัมภาษณ 
ผูผานขอเขียน 

1. ……………………………………..   ประธานกรรมการ 
2. ……………………………………..  กรรมการ 
3. ……………………………………..  กรรมการ 
4. ……………………………………..  กรรมการ 
5. ……………………………………..  เลขานุการ 
 

1. กําหนดหลักเกณฑ วิธีการคัดเลือกและวิธีการสอบ
สัมภาษณโดยใชองคประกอบในการพิจารณา เชน 
ความรู ความสามารถ ประสบการณ ทัศนคติที่มีตอ
การทํางาน 
2. ดําเนินการสอบสัมภาษณใหเปนไปดวยความ
เรียบรอย 
3. สรุปผลการสอบสัมภาษณของผูเขารับการ
สัมภาษณแตละราย 
4. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

  ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  

  สั่ง ณ วันท่ี……………………………………………… 
                                                         
   
 
              

 
(นายจรุง เมืองชนะ)            

ผูอํานวยการสถาบันวัคซีนแหงชาติ  

สําเนาคูฉบับ 



ประกาศสถาบันวัคซีนแหงชาติ (องคการมหาชน) 

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเปนลูกจางและเจาหนาท่ีของสถาบันวัคซีนแหงชาติ  

ตําแหนง……………………………………….. จํานวน …….. อัตรา 

 

ดวย สถาบันวัคซีนแหงชาติ (องคการมหาชน ) มีความประสงค รับสมัครสอบคัดเลือก
บุคคลภายนอกเปนลูกจางและเจาหนาท่ีของสถาบันวัคซีนแหงชาติ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. ตําแหนงท่ีรับสมัครและคาตอบแทนท่ีจะไดรับ 

 1.1 ตําแหนงท่ีรับสมัคร 

   ……………………………..               สังกัดสํานัก………………….        จํานวน……..อัตรา 

 1.2 คาตอบแทน 

  ผูผานการคัดเลือกจะไดรับคาตอบแทนในอัตราเดือนละ …………………………….. บาท  

2. คุณสมบัติท่ัวไป 

     ผูสมัครตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังนี้  
2.1 มีสัญชาติไทย  
2.2   มีอายตุั้งแต………ปบริบูรณข้ึนไป แตไมเกิน………ปบริบูรณ  (นับถึงวันปดรับสมัคร) 
2.3   ไมมีลักษณะตองหาม ดังนี ้

2.3.1 ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ 

2.3.2 ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด
ท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

2.3.3 ไมเปนโรคตาบอดสี 
2.4 มีทักษะดานการติดตอประสานงานกับบุคคลหรือหนวยงานท้ังภายนอกและภายใน 

2.5 มีทักษะในการใชโปรแกรม Microsoft Office ไดเปนอยางดี  

3. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

3.1  
3.2  
3.3  

4. ขอบเขตหนาท่ีความรับผิดชอบ 

4.1  

4.2  

4.3  
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4. หลักฐานการสมัคร … 

5. หลักฐานการสมัคร 

5.1 ใบสมัครตามแบบฟอรมของสถาบัน  
5.2 รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ถายมาแลว ไมเกิน 6 

เดือน จํานวน 1 รูป (พรอมเขียนชื่อ-สกุลไวดานหลังรูปใหชัดเจน) 
5.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (พรอมรับรองสําเนาถูกตอง) 
5.4 สําเนาทะเบียนบาน (พรอมรับรองสําเนาถูกตอง) 
5.5 สําเนาปริญญาบัตร หรือ สําเนาประกาศนียบัตร หรือ หนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษา ท้ังนี้ 

ผูท่ีจะถือวาสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดจะถือตามกฏหมาย หรือระเบียบเก่ียวกับการสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เปนเกณฑ โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมี
อํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร วันท่ี………………………….. (พรอมรับรองสําเนาถูกตอง) 

5.6 สําเนาใบรายงานผลการศึกษา (transcript) (พรอมรับรองสําเนาถูกตอง) 
5.7 หนังสือรับรองการทํางาน (กรณีมีประสบการณการทํางาน) 
5.8 สําเนาใบขับข่ีรถยนต (พรอมรับรองสําเนาถูกตอง) 
5.9 สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ (ถามี) ไดแก ใบสําคัญการสมรส , ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีชื่อหรือ

นามสกุลในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) (พรอมรับรองสําเนาถูกตอง) 
 

6. วิธีการสมัคร  
 สามารถสมัครไดดวยตนเอง หรือทางไปรษณีย หรือทางอีเมล nvi_hr@hotmail.com โดยดาวน
โหลดใบสมัครไดท่ีเ ว็บไซตของสถาบัน คือ http://www.nvi.go.th หรือติดตอขอรับใบสมัครดวยตนเองท่ีฝาย
บริหารงานบุคคล สํานักอํานวยการ สถาบันวัคซีนแหงชาติ (องคการมหาชน ) อาคาร 4 ชั้น 5 ตึกสถาบันบําราศ
นราดูร กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท
หมายเลข 0-2580-9729-31 ตอ 602 โดยกรอกใบสมัครใหครบถวน  พรอมสงหลักฐานการสมัครท่ีกําหนด 
กรณีสมัครทางไปรษณียหรือทางอีเมลใหระบุหัวขอวา “สมัครสอบ (ตําแหนงพนักงานขับรถยนต )” พรอมสแกน
เอกสารท้ังหมดแนบมาในไฟลเดียวกัน โดยสามารถสมัครไดตั้งแตบัดนี้ถึงวัน ……………………………………… 
ภายในเวลา 16.30 น. และกรณีสมัครทางไปรษณีย จะถือวันประทับตราของไปรษณียเปนสําคัญ  
 

7. เง่ือนไขในการสมัคร 

ผูสมัครจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติตรงตามประกาศ 
และจะตองกรอกรายละเ อียดตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมท้ังยื่นหลักฐานการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีท่ีมี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาเหตุใดก็ตามอันมีผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิ์สมัครตามประกาศ รับสมัคร
ดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการคัดเลือกครั้งนี้เปนโมฆะ โดยผูสมัครจะถูกตัดสิทธิ์ทันที 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. การประกาศรายชื่อ … 
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8. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบ กําหนดวัน เวลาและสถานท่ีสอบ 

สถาบันวัคซีนแหงชาติ (องคการมหาชน) กําหนดประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ และกําหนดวัน เวลา 
และสถานท่ีสอบ ทางเว็บไซตของสถาบัน และท่ีทําการของสถาบันวัคซีนแหงชาติ ดังนี้ 

 

ลําดับ การดําเนินการ วันท่ี 

1. ประกาศรับสมัคร  

2. ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสาร  

3. ประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิสอบขอเขียน   

4. ดําเนินการสอบขอเขียน   

5. ประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิสัมภาษณ  

6. ดําเนินการสอบสัมภาษณ   

7. ประกาศผลผูไดรับการคัดเลือก (มีบัญชีรายชื่อสํารอง)  

8. ผูไดรับการคัดเลือกมารายงานตัว  

9. ทําสัญญาจางและเริ่มปฏิบัติงาน  
 

9. หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก 

ใชวิธีการสอบขอเขียนและสัมภาษณ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
9.1 การสอบขอเขียนอัตนัยและปรนัย คะแนนเต็ม 100 คะแนน (ใชเวลาสอบ 3 ชั่วโมง) 

9.1.1   
9.1.2  

 9.2 การสอบสัมภาษณ คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยพิจารณาจากความเหมาะสมกับตําแหนง  
 

10. เกณฑการตัดสิน 

10.1 ผูผานการสอบขอเขียนจะตองไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 60 จึงจะมีสิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณ 
10.2 สถาบันวัคซีนแหงชาติ (องคการมหาชน) สามารถพิจารณาผูท่ีผานการสอบไดตามความเหมาะสม 

ท้ังนี ้ผลการตัดสินของสถาบันวัคซีนแหงชาติ (องคการมหาชน) ถือเปนท่ีสิ้นสุด 
10.3 ในกรณีท่ีผูไดรับคัดเลือกคะแนนเทากันจะใหผูไดรับเลขประจําตัว สมัครเขารับ                      

การคัดเลือกกอนเปนผู อยูในลําดับท่ีสูงกวา  หากภายหลังปรากฎวาผูไดรับการคัดเลือกไมมีคุณสมบัติท่ัวไป             
และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัคร ใหถือวาเปนผูท่ีไมผานการคัดเลือกในครั้งนี ้

10.4  การข้ึนบัญชีผูผานการคัดเลือ ก จะข้ึนบัญชีไวจนสิ้นปงบประมาณ พ .ศ. …….. แตถามีการ
คัดเลือกอยางเดียวกันนี้อีก และไดประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกไดใหมแลว บัญชีผูผานการคัดเลือกไดใน
ครั้งนี้เปนอันยกเลิก 

 
 
 
 

ประกาศ ณ วันท่ี…………………………………………………. 
 
 
 

 
            (นายจรุง เมืองชนะ) 

            ผูอํานวยการสถาบันวัคซีนแหงชาติ  
 
 



                                         

  

 สถาบันวัคซีนแหงชาติ (องคการมหาชน) National Vaccine Institute (Public Organization), NVI 
                เลขท่ี 38 อาคาร 4 ช้ัน 5 ตึกสถาบันบําราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุข ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 
_____________________________________________________________________________________________ 

ท่ี สวช / ……… 

 วันท่ี…..เดือน…………… พ.ศ. ………. 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธ  

เรียน   

สิ่งท่ีสงมาดวย ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเปนลูกจางและเจาหนาท่ีของสถาบันวัคซีนแหงชาติ 
(องคการมหาชน) 

  ดวยสถาบันวัคซีนแหงชาติ (องคการมหาชน)  มีความประสงครับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเปน
ลูกจางและเจาหนาท่ีของสถาบันวัคซีนแหงชาติ (องคการมหาชน)) ตําแหนง………………  จํานวน ….. อัตรา รายละเอียดตามสิ่ง
ท่ีสงมาดวย  

  ในการนี้ สถาบันมีความประสงคขอความรวมมือทานในการประชาสัมพันธประกาศดังกลาว 
เพ่ือใหผูสนใจทราบโดยท่ัวกัน ท้ังนี้ สามารถสมัครไดดวยตนเอง ทางไปรษณียหรือทางอีเมล  โดยขอรับใบสมัครได
ท่ีฝายบริหารงานบุคคล สถาบันวัคซีนแหงชาติ (องคการมหาชน ) เลขท่ี 38 อาคาร 4 ชั้น 5 ตึกสถาบันบําราศ
นราดูร กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  11000 หรือ ดาวนโหลด
ใบสมัครไดจากเว็บไซต http://www.nvi.go.th ท้ังนี้ สามารถ สมัครไดตั้งแตบัดนี้ ถึงวัน………………………… 
ภายในเวลา 16.30 น. สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี ฝายบริหารงานบุคคล สถาบันวัคซีนแหงชาติ (องคการ
มหาชน) เบอรโทรศัพท 0-2580-9729-31 ตอ 602 หรือท่ีอีเมล nvi_hr@hotmail.com  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดใหความอนุเคราะหประชาสัมพันธประกาศดังกลาว และขอขอบพระคุณมา 
ณ โอกาสนี้                 

  ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

  (นายจรุง เมืองชนะ) 
                                 ผูอํานวยการสถาบนัวัคซีนแหงชาติ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฝายบริหารงานบุคคล สํานักอํานวยการ 
โทร 0-2580-9729-31 ตอ 602 
ผูประสานงาน : ศุภจิรา พันธุทอง 



ใบบันทึกคะแนนสอบสัมภาษณ ตําแหนง......................

วันที่ ......................... เวลา .............................น. 

ณ หองประชุมสถาบันวัคซีนแหงชาติ อาคาร 4 ชั้น 5 ตึกสถาบันบําราศนราดูร

เลข

ประจํา
ตัวสอบ

กรรมการ 1 กรรมการ 2 กรรมการ 3 กรรมการ 4
รวมสัมภาษณ

เต็ม 25 คะแนน

รวมสัมภาษณ

เต็ม 100 คะแนน

ขอเขียน

100 คะแนน

รวม

สัมภาษณ

ขอเขียน

200 คะแนน

มติ คกก.

คณะกรรมการสอบสัมภาษณ

..............................................     ลงนาม.........................................ประธาน ..............................................     ลงนาม..................................................ประธาน

..............................................     ลงนาม.........................................กรรมการ ..............................................     ลงนาม..................................................กรรมการ

..............................................     ลงนาม.........................................กรรมการ ..............................................     ลงนาม..................................................กรรมการ

..............................................     ลงนาม.........................................กรรมการ ..............................................     ลงนาม..................................................กรรมการ

ชื่อ-นามสกุล

ตัดคะแนนต่ํา-สูง

คณะกรรมการออกขอสอบ



 
ประกาศสถาบันวัคซีนแหงชาติ (องคการมหาชน) 

เรื่อง รายช่ือผูมีสิทธิ์สอบขอเขียน 

ตําแหนง………………………….. 

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

  ตามประกาศสถาบันวัคซีนแหงชาติ (องคการมหาชน ) ลงวันท่ี ……………………….            
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเปนลูกจาง และเจาหนาท่ี ของสถาบันวัคซีนแหงชาติ  (องคการ
มหาชน) ตําแหนง……………………… จํานวน ….. อัตรา นั้น 

  บัดนี้ การพิจารณาคุณสมบัติผูมีสิทธิ์สอบขอเขียน ดังกลาวไดเสร็จสิ้นลงแลว สถาบันวัคซีน
แหงชาติ (องคการมหา ชน) จึงขอประกาศรายชื่ อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียน ตําแหนง……………… .. จํานวน….ราย 
ดังนี้ 
 

เลขประจําตัวสอบ ช่ือ-นามสกุล 
600101 

  
600102 

  
600103 

  
600104 

  
 

  
 

กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีสอบขอเขียน 

  วันท่ี……เดือน ……………พ.ศ………  เวลา …………… .. น. ณ หองประชุม ………………………… . 
กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  
 ท้ังนี้ ใหผูมีสิทธิ์สอบนําบัตรประจําตัวประชาชน มาแสดงตนในวันสอบขอเขียนดวย 

ความรูท่ีใชในการสอบขอเขียน   

 การสอบขอเขียนอัตนัยและปรนัย คะแนนเตม็ 100 คะแนน (ใชเวลาสอบ 3 ชั่วโมง) 
1.   
2.  
3.  

 
      ประกาศ  ณ  วันท่ี………………………………………………………  

 
 
 

 
(นายจรุง เมืองชนะ) 

ผูอํานวยการสถาบันวัคซีนแหงชาติ  
 



 
 
 
 

คําส่ังสถาบันวัคซีนแหงชาติ (องคการมหาชน) 
ท่ี ……./…………. 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการคุมสอบ ตําแหนง…………………………… 
--------------------------------- 

 ตามประกาศสถาบันวัคซีนแหงชาติ (องคกา รมหาชน ) ลงวันท่ี  ………………………………               
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบคุคลภายนอกเปนลูกจางและเจาหนาท่ีของสถาบันวัคซีนแหงชาต ิ (องคการมหาชน) 
ตําแหนง……………………………….. จํานวน …….. อัตรา นั้น 

  เพ่ือใหการดําเนินการสอบคัดเลือกเปนไปดวยความเรียบรอย  สถาบัน จึงขอแตงตั้ง
คณะกรรมการคุมสอบ โดยมีองคประกอบและบทบาทหนาท่ี ดังนี้ 

 1.  องคประกอบ 
 1.1     ประธาน 
 1.2       กรรมการ 
 1.3   กรรมการ 

  2.  บทบาทหนาท่ี 
2.1 รับขอสอบจากคณะกรรมการออกขอสอบในวันสอบขอเขียนเพ่ือนําไปทําการสอบคัดเลือก 

2.2 ควบคุมดูแลการสอบใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

2.3  ใหคําปรึกษาและแกไขปญหาตาง ๆ  ท่ีเกิดข้ึนระหวางการสอบ ใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

2.4 จัดเก็ บ ตรวจนับ กระดาษคําตอบและขอสอบหลังเสร็จสิ้นการสอบใหถูกตอง 
ครบถวนและสงมอบใหประธานกรรมการตรวจขอสอบตอไป 

2.5 ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 
  

 ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

  สั่ง  ณ  วันท่ี …………………………………………. 
                                                           
 
 
    (นายจรุง เมืองชนะ) 
                               ผูอํานวยการสถาบันวัคซีนแหงชาติ  

 
 

 

 



 
 
 
 

ประกาศสถาบันวัคซีนแหงชาติ (องคการมหาชน)  

เรื่อง รายช่ือผูสอบผานขอเขียน ตําแหนง…………………………. 

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

  ตามประกาศสถาบันวัคซีนแหงชาติ (องคการมหาชน ) ลงวันท่ี ………………………………              
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเปนลูกจางและเจาหนาท่ีของสถาบันวัคซีนแหงชาติ  (องคการมหาชน ) 
ตําแหนง……………………………….. จํานวน …….. อัตรา นั้น 

  บัดนี้ การสอบ ขอเขียน ดังกลาวไดเสร็จสิ้นลงแลว สถาบันวัคซีนแหงชาติ (องคการมหาชน )                   
จึงประกาศรายชื่อผูสอบผานขอเขียน ดังนี้  
 

เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล เวลาสอบ 

   
เวลาสอบ 09.00-10.00 น. 

   
เวลาสอบ 10.00-11.00 น. 

   
เวลาสอบ 11.00-12.00 น. 

 

 ** หมายเหตุ  ผูเขาสอบสัมภาษณตองมากอนเวลาสัมภาษณอยางนอย 30 นาที   

กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีสอบสัมภาษณ 

  ผู สอบผานขอเขียน ท่ีมีรายชื่อตามประกาศ  มา สอบสัมภาษณใน
วันท่ี…………………………………………  เวลาเขาสอบสัมภาษณตามเวลาขางตน ณ สถาบันวัคซีนแหงชาติ อาคาร 4 
ชั้น 5 ตึกสถาบันบําราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 

 ประกาศ ณ วันท่ี ……………………………………………….. 

 

                                                                           

                                                                 (นายจรุง  เมืองชนะ) 

                                                        ผูอํานวยการสถาบันวัคซีนแหงชาติ  



ใบบันทึกคะแนนสอบสัมภาษณ 
เพ่ือคัดเลือกบุคคลภายนอกเปนลูกจางและเจาหนาท่ีของสถาบันวัคซีนแหงชาติ  ตําแหนง…………………….. 

วันท่ี……………………. เวลา………………………….. น. ณ หองประชุมสถาบันวัคซีนแหงชาติ อาคาร 4 ชั้น 5 ตึกสถาบันบําราศนราดูร 

  

เลขประจํา 
ตัวสอบ 

ช่ือ-นามสกุล 

การนําเสนอ 
ดีมาก (9-10) 

ดี (7-8) 
ปานกลาง (6-5) 

พอใช (3-4) 
ออน (2-0) 

การตอบคําถาม 
จากการนําเสนอ 

ดีมาก (9-10) 
ดี (7-8) 

ปานกลาง (6-5) 
พอใช (3-4) 
ออน (2-0) 

บุคลิกภาพ อารมณ ไหวพริบ 
การแกไขปญหาตางๆ 

ดีมาก (5)  
ดี (4) 

ปานกลาง (3) 
พอใช (2) 

สรุปไมได ไมแนใจ (1-0) 

คะแนนรวม ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

   
  

        

   
  

        

   
  

        
 

ลงชื่อ..................................................…ประธาน/กรรมการ 
                                                                (……………………………….)  
 



 
 

ประกาศสถาบันวัคซีนแหงชาติ (องคการมหาชน) 

เรื่อง รายช่ือผูไดรับคัดเลือกเปนลูกจางและเจาหนาท่ีของสถาบันวัคซีนแหงชาติ (องคการมหาชน) 

ตําแหนง………………………………………. 
-------------------------------------------------------------------- 

              ตามประกาศ สถาบันวัคซีนแหงชาติ (องคการมหาชน ) ลงลงวันท่ี ………………………………              
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเปนลูกจางและเจาหนาท่ีของสถาบันวัคซีนแหงชาติ  (องคการ
มหาชน) ตําแหนง……………………………….. จํานวน …….. อัตรา นั้น 
             บัดนี้ ไดดําเนินการสอบคัดเลือก โดยการสอบขอเขียนและการสอบสัมภาษณเรียบรอยแลว 

จึงขอประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือก ดังนี้ 
 

ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล 

1 
  

   
สํารองลําดับท่ี 

1 
  

 

กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีรายงานตัว 

              กําหนดใหผูผานการคัดเลือกลําดับท่ี 1 มารายงานตัว ในวันท่ี……………………………… 

เวลา …………… น. ณ สถาบันวัคซีนแหงชาติ อาคาร 4 ชั้น 5 ตึกสถาบันบําราศนราดูร 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี…………………………………………… 
 
 

 
 (นายจรุง เมืองชนะ) 
                                                     ผูอํานวยการสถาบันวัคซีนแหงชาติ 




