คู่มือการปฏิบัติงาน
เรื่อง การสรรหาและคัดเลือกบุคคล

จัดทําโดย
ฝ่าบบริหารบุคคล
สํานักอํานวยการ
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

การสรรหาและคัดเลือกบุคคล
ความหมายการสรรหาและคัดเลือกบุคคล
การคัดเลือก การใช้วิธีการสอบแข่งขัน การสอบสัมภาษณ์ วิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือรวมกันหลายวิธี โดย
คํานึงถึงเป้าหมายเพื่อให้ได้มาซึ่งบุคคลที่เหมาะสมที่สุด
การสรรหา การคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเฉพาะสูง หรือตําแหน่งบริหาร หรือตําแหน่งวิชาการ โดยคํานึงถึง
เป้าหมายเพื่อให้ได้มาซึ่งบุคคลที่เหมาะสมที่สุด
ผู้ที่มีสิทธิสรรหาและคัดเลือก
คณะกรรมการออกข้อสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย
1. ประธานกรรมการ 10 คน
2. กรรมการไม่น้อยกว่า 2 คน แต่ไม่เกิน 4 คน
3. เจ้าหน้าที่บุคคล เป็นเลขานุการ
4. ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเป็นกรรมได้ด้วย แต่ไม่เกินกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการคัดเลือกทั้งหมด
ผู้มีอํานาจอนุมัติสรรหาและคัดเลือก
ผู้อํานวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและคัดเลือก
1. ระเบียบคะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2555
2. ระเบียบสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้ง
เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2556

การคัดเลือกบุคคล
ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติ เอกสารประกอบ และหลักเกณฑ์เงื่อนไข
ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติ
ผู้อํานวยการ สํานักหรือหัวหน้าหน่วยต้องการ
เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างให้ทําบันทึก "ขออนุมตั ิอัตรากําลัง
หรือขออนุมัติอัตรากําลังทดแทน" โดยจะต้องระบุ
รายละเอียดต่างๆ ประกอบด้วย
- ชื่อตําแหน่ง สายงาน
- ขอบเขตของงานในตําแหน่งที่ต้องการ
ฝ่ายบุคคลทํา "บันทึกขออนุมัติจัดทําแผนการรับสมัคร"
ประกอบด้วย
- ชื่อตําแหน่ง สายงาน
- ขอบเขตของงานในตําแหน่งที่ต้องการ
- คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
- วิธีการคัดเลือกและวิธีการประกาศรับสมัคร
- ระยะเวลาในการดําเนินการ
- รายชื่อคณะกรรมการที่เกีย่ วข้องกับการรับสมัคร
ฝ่ายบุคคลทํา "ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็น
เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง" ประกอบด้วย
- ตําแหน่งที่รับสมัครและค่าตอบแทนที่จะได้รับ
- คุณสมบัติทั่วไปคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งและ
ขอบเขต
- หน้าที่รับผิดชอบ

เอกสารประกอบ
1. ขออนุมัติอัตรากําลัง
2. ขออนุมัติอัตรากําลังทดแทน

หลักเกณฑ์เงื่อนไข
- ฝ่ายบุคคล ตรวจสอบโครงสร้างอัตรากําลังของ
สถาบัน
- เสนอผู้อํานวยการสํานักอํานวยการ ตรวจสอบ
- เสนอผู้อํานวยการสถาบัน เพื่อพิจารณาอนุมัติ

1. ขออนุมัติจัดทําแผนการรับสมัคร
- เสนอผู้อํานวยการสํานักอํานวยการ ตรวจสอบ
2. กรณีประชาสัมพันธ์ผ่าน Website สมัครงาน ขอใบ - เสนอผู้อํานวยการสถาบัน เพื่อพิจารณาอนุมัติ
เสนอราคา
3. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบและ
สัมภาษณ์

1. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่หรือ
ลูกจ้าง
2. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัคร

- เสนอผู้อํานวยการสํานักอํานวยการ ตรวจสอบ
- เสนอผู้อํานวยการสถาบัน เพื่อลงนามประกาศ

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

เอกสารประกอบ

หลักเกณฑ์เงื่อนไข

1. รวบรวมรายชื่อผู้สมัคร เพื่อให้คณะกรรมพิจารณา
คุณสมบัติตรงตามประกาศ
2. ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

- เสนอผู้อํานวยการสํานักอํานวยการ ตรวจสอบ
- เสนอผู้อํานวยการสถาบัน เพื่อลงนามประกาศ

ฝ่ายบุคคลทํา "ประกาศผู้ผ่านข้อเขียนที่มีสทิ ธิ์สอบ
สัมภาษณ์" ประกอบด้วย
- วัน เวลา และสถานที่ในการสอบข้อเขียน

1. ข้อสอบ และกระดาษคําตอบ
2. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบ
1. ประกาศผู้ผ่านข้อเขียนที่มสี ิทธิ์สอบสัมภาษณ์
2. สําเนาหลักฐานการสมัครของผู้สอบสัมภาษณ์
3. ใบบันทึกคะแนนในการสอบสัมภาษณ์

ฝ่ายบุคคลทํา "ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกและลําดับ
สํารอง"

1. ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกและลําดับสํารอง
2. สรุปคะแนนสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

- ข้อสอบ ออกโดยคณะกรรมการออกข้อสอบ
- ฝ่ายบุคคล รวบรวมและเก็บข้อสอบ
- คณะกรรมการออกข้อสอบ ตรวจข้อสอบ
- ฝ่ายบุคคล รวบรวมคะแนนและเก็บข้อสอบ
- เสนอผู้อํานวยการสํานักอํานวยการ ตรวจสอบ
- เสนอผู้อํานวยการสถาบัน เพื่อลงนามประกาศ
- สรุปคะแนนสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ เสนอ
คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์พิจารณาลงนาม
- ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เสนอผู้อํานวยการสํานัก
อํานวยการ ตรวจสอบ และเสนอผู้อํานวยการสถาบัน
เพื่อลงนามประกาศ

ผู้รับผิดชอบ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

หน่วยงาน/ผอ.สํานัก

ขออัตรากําลัง

นักทรัพยากรบุคคล

ทําแผนการรับสมัคร

บันทึกขออัตรากําลัง
แผนการรับสมัคร

เสนอผู้อาํ นวยการ
ผอ.สถาบันวัคซีนฯ

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

วิธีการสรรหา

วิธีการคัดเลือก
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก

นักทรัพยากรบุคคล

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา

วิธีสอบแข่งขัน

วิธีสอบสัมภาษณ์

นักทรัพยากรบุคคล

ประกาศรับสมัคร

ประกาศรับสมัคร

นักทรัพยากรบุคคล
คณะกรรมการสรรหา/คัดเลือก

รับสมัคร/
ตรวจสอบคุณสมบัติ
และเอกสาร

รับสมัคร/
ตรวจสอบคุณสมบัติ
และเอกสาร

นักทรัพยากรบุคคล

ประกาศรับสมัคร
รวบรวมรายชื่อผู้ที่มี
คุณสมบัติเฉพาะสอดคล้อง
และเหมาะสม

พิจารณาตัดสินผู้เหมาะสมสูงสุด

ประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิสอบข้อเขียน

คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมคัดเลือก

ใบสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิสอบข้อเขียน

ทามทาบผู้ที่เหมาะสม

นักทรัพยากรบุคคล
คณะกรรมการสรรหา/คัดเลือก
นักทรัพยากรบุคคล
คณะกรรมการสรรหา/คัดเลือก
นักทรัพยากรบุคคล
คณะกรรมการสรรหา/คัดเลือก
นักทรัพยากรบุคคล

สอบข้อเขียน

ข้อสอบ

ไม่ผา่ น

ผ่าน

(น้อยกว่า 60%)

(มากกว่า 60%)

เสนอ ผอ.
ประกาศผล
ผู้ได้รับการคัดเลือก
มารายงาน
ทําสัญญา

เลือกผู้ที่คะแนนรวมสูงสุด

ประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิสอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิสอบสัมภาษณ์

สอบสัมภาษณ์

ใบสมัครงาน/แบบประเมินผลการสัมภาษณ์
เสนอ ผอ.
เพื่อให้ความเห็นชอบและลงนาม

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก

เอกสารประกอบ
คู่มือการสรรหาและคัดเลือกบุคคล

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

บันทึกขอความ

ที่ สวช

วัน ............ เดือน ................ ป ...........
เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มอัตรากําลัง/กําลังทดแทน
เรียน ผูอํานวยการสถาบันวัคซีนแหงชาติ
ดวยสํานัก ..................................... ซึ่งมีภารกิจ .....................................................................
..............................................................................................................................................................................
มีความประสงคขอเพิ่มอัตรากําลัง ในตําแหนง ............................... จํานวน ............. อัตรา ดวยเหตุผลความ
จําเปน.................................................................................................................................... เพื่อปฏิบัติงานและ
มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ..................................................................................................................
2. ..................................................................................................................
3. ..................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติตอไปดวย จะเปนพระคุณ
(..................................................)
ผูอํานวยการสํานัก.........................................
การตรวจสอบของฝายบริหารงานบุคคล
มีในกรอบอัตรากําลังของสถาบันฯ
ตําแหนง .........................................
กรอบอัตรากําลัง .................. อัตรา
บรรจุแตงตั้งแลว .................. อัตรา
สามารถรับเพิ่มได .................. อัตรา

ไมมีในกรอบอัตรากําลังของสถาบันฯ
ควรสรรหาหรือคัดเลือกในตําแหนง
........................................... .......

(ลงชื่อ)........................................
(.....................................................)
ตําแหนง................................................
............ /............. /............
สํานักอํานวยการ ไดตรวจสอบแลว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(ลงชื่อ)........................................
(....................................................)
ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ
............ /............. /............

อนุมัติ

ไมอนุมัติ

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

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

บันทึกขอความ

ที่ สวช

วัน ............ เดือน ................ ป ...........
เรื่อง ขออนุมัติแผนการรับสมัคร
เรียน ผูอํานวยการสถาบันวัคซีนแหงชาติ
ตามที่สํานัก ................................. ไดขออนุมัติเพิ่มอัตรากําลัง ในตําแหนง ........................................
จํานวน ............. อัตรา และไดรับการพิจารณาอนุมัติแลว นั้น
ฝายบริหารงานบุคคล สํานักอํานวยการ จึงเสนอรายละเอียดแผนการรับสมัคร ดังนี้
1. ตําแหนงที่รับสมัคร ................................... ฝาย ............................. สํานัก .....................................
ขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบ ไดแก
1.1 ...................................................................................................................................................
1.2 ...................................................................................................................................................
1.3 ...................................................................................................................................................
1.4 ...................................................................................................................................................
1.5 ...................................................................................................................................................
2. คัดเลือก โดยวิธี

สอบแขงขัน

สอบสัมภาษณ

การสรรหา

3. วิธีการประกาศรับสมัคร
ติดประกาศ ณ ที่ทําการของสถาบัน
ติดประกาศสถานที่ตางๆ ไดแก ...........................................................................................
สงหนังสือเวียนไปยังหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก .......................................................
..............................................................................................................................................
ลงประกาศในเฟซบุคของสถาบัน
ลงประกาศในเฟซบุคอื่นๆ ไดแก ........................................................................................
..............................................................................................................................................
ลงประกาศในเว็ปไซตของสถาบัน
ลงประกาศในเว็ปไซตอื่นๆ ไดแก ........................................................................................
.............................................................................................. คาใชจาย ................. บาท
ลงประกาศในหนังสือพิมพ (ระบุ) ........................................................................................
.............................................................................................. คาใชจาย ................. บาท
อื่นๆ (ระบุ) .............................................................................. คาใชจาย ................. บาท
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

4.. ระยะเวลา ...

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

4. ระยะเวลาในการดําเนินการ
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

การดําเนินการ

ประกาศรับสมัคร
ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสาร
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียน (กรณีสอบแขงขัน)
ดําเนินการสอบขอเขียน (กรณีสอบแขงขัน)
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สัมภาษณ
ดําเนินการสอบสัมภาษณ
ประกาศผลผูไดรับการคัดเลือก (อาจมีบัญชีรายชื่อสํารอง)
ผูไดรับการคัดเลือกมารายงานตัว
ทําสัญญาจาง
บรรจุและแตงตั้ง
ประกาศและปดประกาศ ณ สถาบัน

5. รายชื่อคณะกรรมการที่เกี่ยวของกับการรับสมัคร
คณะกรรมการ
คัดเลือก
สรรหา
1. ............................................................................................
2. ............................................................................................
3. ............................................................................................
4. ............................................................................................
5. ............................................................................................
6. ............................................................................................

ระยะเวลา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติตอไปดวย จะเปนพระคุณ

อนุมัติ

ไมอนุมัติ

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

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

สําเนาคูฉบับ

คําสั่งสถาบันวัคซีนแหงชาติ (องคการมหาชน)
ที่…../……….
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ ออกขอสอบ ตรวจขอสอบ เก็บรักษาขอสอบ
และคณะกรรมการสอบสัมภาษณผูผานขอเขียน ตําแหนง………………………
--------------------------------ตามที่สถาบันวัคซีนแหงชาติ
(องคการมหา ชน ) กําหนดการสอบ ขอเขียน ใน
วันที่………………..……… และกําหนดการสอบสัมภาษณ ในวันที่………………..……….. ตําแหนง………………………….
เพื่อใหการดําเนินการสอบคัดเลือกเปนไปดวยความเรียบรอย
จึงแตงตั้งคณะกรรมการ
ออกขอสอบ ตรวจขอสอบ เก็บรักษาขอสอบ และ
คณะกรรมการ สอบ สั มภาษณผูผานขอเขียน โดยมี
องคประกอบและบทบาทหนาที่ ดังนี้
คณะกรรมการ

องคประกอบ
บทบาทหนาที่
1. ……………………………………
.. ประธานกรรมการ 1. ออกขอสอบคัดเลือกบุคลากรใน
ตําแหนง……………………… โดยใหครอบคลุมความรู
.. กรรมการ
คณะกรรมการ 2. ……………………………………
ทั่วไปและความรูเฉพาะตําแหนง
.. กรรมการ
ออกขอสอบ 3. ……………………………………
2. เก็บรักษาขอสอบกอนการสอบขอเขียน โดย
.. กรรมการ
ตรวจขอสอบ 4. ……………………………………
ดําเนินการอยางเปนความลับ
5. ……………………………………
.. เลขานุการ
เก็บรักษา

3. ตรวจขอสอบและประเมินผลการสอบ
4. สรุปผลการตรวจขอสอบเสนอผูอํานวยการ
5. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
1. ……………………………………
.. ประธานกรรมการ 1. กําหนดหลักเกณฑ วิธีการคัดเลือกและวิธีการสอบ
สัมภาษณโดยใชองคประกอบในการพิจารณา เชน
2. ……………………………………
.. กรรมการ
ความรู ความสามารถ ประสบการณ ทัศนคติที่มีตอ
3. ……………………………………
.. กรรมการ
คณะกรรมการ 4. ……………………………………
การทํางาน
.. กรรมการ
สอบสัมภาษณ 5. ………………………………
2. ดําเนินการสอบสัมภาษณใหเปนไปดวยความ
…….. เลขานุการ
ผูผานขอเขียน
เรียบรอย
3. สรุปผลการสอบสัมภาษณของผูเขารับการ
สัมภาษณแตละราย
4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ขอสอบ

ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่………………………………………………

(นายจรุง เมืองชนะ)
ผูอํานวยการสถาบันวัคซีนแหงชาติ

ประกาศสถาบันวัคซีนแหงชาติ (องคการมหาชน)
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเปนลูกจางและเจาหนาที่ของสถาบันวัคซีนแหงชาติ
ตําแหนง………………………………………
.. จํานวน…….. อัตรา
ดวย สถาบันวัคซีนแหงชาติ
(องคการมหาชน ) มีความประสงค รับสมัครสอบคัดเลือก
บุคคลภายนอกเปนลูกจางและเจาหนาที่ของสถาบันวัคซีนแหงชาติ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. ตําแหนงที่รับสมัครและคาตอบแทนที่จะไดรับ
1.1 ตําแหนงที่รับสมัคร
……………………………..
สังกัดสํานัก………………….
จํานวน……..อัตรา
1.2 คาตอบแทน
ผูผานการคัดเลือกจะไดรับคาตอบแทนในอัตราเดือนละ …………………………….. บาท
2. คุณสมบัติทั่วไป
ผูสมัครตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังนี้
2.1 มีสัญชาติไทย
2.2 มีอายุตั้งแต………ปบริบูรณขึ้นไป แตไมเกิน………ปบริบูรณ (นับถึงวันปดรับสมัคร)
2.3 ไมมีลักษณะตองหาม ดังนี้
2.3.1 ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ
2.3.2 ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด
ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.3.3 ไมเปนโรคตาบอดสี
2.4 มีทักษะดานการติดตอประสานงานกับบุคคลหรือหนวยงานทั้งภายนอกและภายใน
2.5 มีทักษะในการใชโปรแกรม Microsoft Office ไดเปนอยางดี
3. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
3.1
3.2
3.3
4. ขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบ
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 ทั้งนี้
ผูที่จะถือวาสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดจะถือตามกฏหมาย หรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เปนเกณฑ โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมี
อํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร วันที่………………………….. (พรอมรับรองสําเนาถูกตอง)
5.6 สําเนาใบรายงานผลการศึกษา (transcript) (พรอมรับรองสําเนาถูกตอง)
5.7 หนังสือรับรองการทํางาน (กรณีมีประสบการณการทํางาน)
5.8 สําเนาใบขับขี่รถยนต (พรอมรับรองสําเนาถูกตอง)
5.9 สําเนาหลักฐานอื่นๆ (ถามี) ไดแก ใบสําคัญการสมรส , ใบเปลี่ยนชื่อ- นามสกุล (กรณีชื่อหรือ
นามสกุลในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) (พรอมรับรองสําเนาถูกตอง)

6. วิธีการสมัคร
สามารถสมัครไดดวยตนเอง หรือทางไปรษณีย หรือทางอีเมล nvi_hr@hotmail.com โดยดาวน
โหลดใบสมัครไดที่เ ว็บไซตของสถาบัน คือ http://www.nvi.go.th หรือติดตอขอรับใบสมัครดวยตนเองที่ฝาย
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 พรอมสงหลักฐานการสมัครที่กําหนด
กรณีสมัครทางไปรษณียหรือทางอีเมลใหระบุหัวขอวา “สมัครสอบ (ตําแหนง พนักงานขับรถยนต )” พรอมสแกน
เอกสารทั้งหมดแนบมาในไฟลเดียวกัน โดยสามารถสมัครไดตั้งแตบัดนี้ถึงวัน ………………………………………
ภายในเวลา 16.30 น. และกรณีสมัครทางไปรษณีย จะถือวันประทับตราของไปรษณียเปนสําคัญ
7. เงื่อนไขในการสมัคร
ผูสมัครจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติตรงตามประกาศ
และจะตองกรอกรายละเ อียดตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาเหตุใดก็ตามอันมีผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิ์สมัครตามประกาศ รับสมัคร
ดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการคัดเลือกครั้งนี้เปนโมฆะ โดยผูสมัครจะถูกตัดสิทธิ์ทันที

8. การประกาศรายชื่อ …
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8. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ กําหนดวัน เวลาและสถานที่สอบ
สถาบันวัคซีนแหงชาติ (องคการมหาชน) กําหนดประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ และกําหนดวัน เวลา
และสถานที่สอบ ทางเว็บไซตของสถาบัน และที่ทําการของสถาบันวัคซีนแหงชาติ ดังนี้
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

การดําเนินการ

วันที่

ประกาศรับสมัคร
ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสาร
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียน
ดําเนินการสอบขอเขียน
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สัมภาษณ
ดําเนินการสอบสัมภาษณ
ประกาศผลผูไดรับการคัดเลือก (มีบัญชีรายชื่อสํารอง)
ผูไดรับการคัดเลือกมารายงานตัว
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 ผูผานการสอบขอเขียนจะต
งไดอคะแนนไมนอยกวารอยละ
60 จึงจะมีสิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณ
10.2 สถาบันวัคซีนแหงชาติ(องคการมหาชน) สามารถพิจารณาผูที่ผานการสอบไดตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ ผลการตัดสินของสถาบันวัคซีนแหงชาติ(องคการมหาชน) ถือเปนที่สิ้นสุด
10.3 ในกรณีที่ผูไดรับคัดเลือกคะแนนเทากันจะใหผูไดรับเลขประจําตัว
สมัครเขารับ
การคัดเลือกกอนเปนผู อยูในลําดับที่สูงกวา หากภายหลังปรากฎวาผูไดรับการคัดเลือกไมมีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัคร ใหถือวาเปนผูที่ไมผานการคัดเลือกในครั้งนี้
10.4 การขึ้นบัญชีผูผานการคัดเลือ ก จะขึ้นบัญชีไวจนสิ้นปงบประมาณ พ .ศ. …….. แตถ ามีก าร
คัดเลือกอยางเดียวกันนี้อีก และไดประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกไดใหมแลว บัญชีผูผานการคัดเลือกไดใน
ครั้งนี้เปนอันยกเลิก
ประกาศ ณ วันที่………………………………………………….

(นายจรุง เมืองชนะ)
ผูอํานวยการสถาบันวัคซีนแหงชาติ

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

ที่ สวช / ………
วันที่…..เดือน…………… พ.ศ. ……….
เรื่อง

ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธ

เรียน
สิ่งที่สงมาดวย ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเปนลูกและเจ
จาง าหนาทีของสถาบั
่
นวัคซีนแหงชาติ
(องคการมหาชน)
ดวยสถาบันวัคซีนแหงชาติ (องคการมหาชน) มีความประสงครับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเปน
ลูกจางและเจาหนาทีของสถาบั
่
นวัคซีนแหงชาติ(องคการมหาชน)) ตําแหนง……………… จํานวน….. อัตรา รายละเอียดตามสิ่ง
ที่สงมาดวย
ในการนี้ สถาบันมีความประสงคขอความรวมมือทานในการประชาสัมพันธประกาศดังกลาว
เพื่อใหผูสนใจทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ สามารถสมัครไดดวยตนเอง ทางไปรษณียหรือทางอีเมล โดยขอรับใบสมัครได
ที่ฝายบริหารงานบุคคล สถาบันวัคซีนแหงชาติ (องคการมหาชน ) เลขที่ 38 อาคาร 4 ชั้น 5 ตึกสถาบันบําราศ
นราดูร กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000หรือ ดาวนโหลด
ใบสมัครไดจากเว็บไซต http://www.nvi.go.th ทั้งนี้ สามารถ สมัครไดตั้งแตบัดนี้ ถึง วัน …………………………
ภายในเวลา 16.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ ฝายบริหารงานบุคคล สถาบันวัคซีนแหงชาติ (องคการ
มหาชน) เบอรโทรศัพท 0-2580-9729-31 ตอ 602 หรือที่อีเมล nvi_hr@hotmail.com
ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะหประชาสัมพันธประกาศดังกลาว และขอขอบพระคุณมา
ขอแสดงความนับถือ

(นายจรุง เมืองชนะ)
ผูอํานวยการสถาบันวัคซีนแหงชาติ

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

ชื่อ-นามสกุล

รวม
รวมสัมภาษณ รวมสัมภาษณ
ขอเขียน
สัมภาษณ
กรรมการ 1 กรรมการ 2 กรรมการ 3 กรรมการ 4
เต็ม 25 คะแนน เต็ม 100 คะแนน 100 คะแนน ขอเขียน
200 คะแนน

มติ คกก.

ตัดคะแนนต่ํา-สูง
คณะกรรมการออกขอสอบ

คณะกรรมการสอบสัมภาษณ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ประกาศสถาบันวัคซีนแหงชาติ (องคการมหาชน)
เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียน
ตําแหนง…………………………..
---------------------------------------------------------------ตามประกาศสถาบันวัคซีนแหงชาติ
(องคการมหาชน ) ลงวันที่ ……………………….
เรื่อง รับสมั ครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเปนลูกจาง และเจาหนาที่ ของสถาบันวัคซีนแหงชาติ (องคการ
มหาชน) ตําแหนง……………………… จํานวน ….. อัตรา นั้น
บัดนี้ การพิจารณาคุณสมบัติผูมีสิทธิ์สอบขอเขียน ดังกลาวไดเสร็จสิ้นลงแลว สถาบันวัคซีน
แหงชาติ (องคการมหา ชน) จึงขอประกาศรายชื่ อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียน ตําแหนง ……………… .. จํานวน….ราย
ดังนี้
เลขประจําตัวสอบ
600101
600102
600103
600104

ชื่อ-นามสกุล

กําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบขอเขียน
วัน ที่ ……เดือน ……………พ.ศ……… เวลา …………… .. น. ณ หองประชุม ………………………… .
กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
ทั้งนี้ ใหผูมีสิทธิ์สอบนําบัตรประจําตัวประชาชน มาแสดงตนในวันสอบขอเขียนดวย
ความรูที่ใชในการสอบขอเขียน
การสอบขอเขียนอัตนัยและปรนัย คะแนนเต็ม 100 คะแนน (ใชเวลาสอบ 3 ชั่วโมง)
1.
2.
3.
ประกาศ ณ วัน………………………………………………………
ที่

(นายจรุง เมืองชนะ)
ผูอํานวยการสถาบันวัคซีนแหงชาติ

คําสั่งสถาบันวัคซีนแหงชาติ (องคการมหาชน)
ที่ ……./………….
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการคุมสอบ ตําแหนง……………………………
--------------------------------ตามประกาศสถาบันวัคซีนแหงชาติ
(องคกา รมหาชน ) ลงวันที่ ………………………………
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเปนลูกจางและเจาหนาทีข่ องสถาบันวัคซีนแหงชาติ (องคการมหาชน)
ตําแหนง………………………………
.. จํานวน…….. อัตรา นั้น
เพื่อใหการดําเนินการสอบคัดเลือกเปนไปดวยความเรียบรอย
คณะกรรมการคุมสอบ โดยมีองคประกอบและบทบาทหนาที่ ดังนี้
1. องคประกอบ
1.1
1.2
1.3

สถาบัน จึง ขอแตงตั้ง

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ

2. บทบาทหนาที่
2.1 รับขอสอบจากคณะกรรมการออกขอสอบในวันสอบขอเขียนเพื่อนําไปทําการสอบคัดเลือก
2.2 ควบคุมดูแลการสอบใหเปนไปดวยความเรียบรอย
2.3 ใหคําปรึกษาและแกไขปญหาตาๆงที่เกิดขึ้นระหวางการสอบ ใหเปนไปดวยความเรียบรอย
2.4 จัดเก็ บ ตรวจนับ กระดาษคําตอบและขอสอบหลังเสร็จสิ้นการสอบใหถูกตอง
ครบถวนและสงมอบใหประธานกรรมการตรวจขอสอบตอไป
2.5 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ………………………………………….

(นายจรุง เมืองชนะ)
ผูอํานวยการสถาบันวัคซีนแหงชาติ

ประกาศสถาบันวัคซีนแหงชาติ (องคการมหาชน)
เรื่อง รายชื่อผูสอบผานขอเขียน ตําแหนง………………………….
-----------------------------------------------------------------ตามประกาศสถาบันวัคซีนแหงชาติ
(องคการมหาชน ) ลงวันที่ ………………………………
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเปนลูกจางและเจาหนาที่ของสถาบันวัคซีนแหงชาติ (องคการมหาชน)
ตําแหนง……………………………….. จํานวน …….. อัตรา นั้น
บัดนี้ การสอบ ขอเขียน ดังกลาวไดเสร็จสิ้นลงแลว สถาบันวัคซีนแหงชาติ
จึงประกาศรายชื่อผูสอบผานขอเขียน ดังนี้
เลขประจําตัวสอบ

ชื่อ - นามสกุล

(องคการมหาชน )

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 และสถานที่สอบสัมภาษณ
ผู สอบผานขอเขียน
ที่มีรายชื่อตามประกาศ
มา สอบสัมภาษณใน
วันที่ ………………………………………… เวลาเขาสอบสัมภาษณตามเวลาขางตน ณ สถาบันวัคซีนแหงชาติ อาคาร 4
ชั้น 5 ตึกสถาบันบําราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี
ประกาศ ณ วันที่ ………………………………………………..

(นายจรุง เมืองชนะ)
ผูอํานวยการสถาบันวัคซีนแหงชาติ

ใบบันทึกคะแนนสอบสัมภาษณ
เพื่อคัดเลือกบุคคลภายนอกเปนลูกจางและเจาหนาที่ของสถาบันวัคซีนแหงชาติ ตําแหนง……………………..
วันที่……………………. เวลา………………………….. น. ณ หองประชุมสถาบันวัคซีนแหงชาติ อาคาร 4 ชั้น 5 ตึกสถาบันบําราศนราดูร

การนําเสนอ
เลขประจํา
ตัวสอบ

ชื่อ-นามสกุล

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 ไมแนใ(1จ0)

คะแนนรวม

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

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

ประกาศสถาบันวัคซีนแหงชาติ (องคการมหาชน)
เรื่อง รายชื่อผูไดรับคัดเลือกเปนลูกจางและเจาหนาที่ของสถาบันวัคซีนแหงชาติ (องคการมหาชน)
ตําแหนง……………………………………….
--------------------------------------------------------------------

ตามประกาศ สถาบันวัคซีนแหงชาติ (องคการมหาชน ) ลงลงวันที่ ………………………………
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเปนลูกจางและเจาหนาที่ของสถาบันวัคซีนแหงชาติ
(องคการ
มหาชน) ตําแหนง……………………………….. จํานวน …….. อัตรา นั้น
บัดนี้ ไดดําเนินการสอบคัดเลือก โดยการสอบขอเขียนและการสอบสัมภาษณ เรียบรอยแลว
จึงขอประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือก ดังนี้
ลําดับที่
1

ชื่อ – สกุล

สํารองลําดับที่
1
กําหนดวัน เวลา และสถานที่รายงานตัว
กําหนดใหผูผานการคัดเลือกลําดับที่ 1 มารายงานตัว ในวันที่………………………………
เวลา …………… น. ณ สถาบันวัคซีนแหงชาติ อาคาร 4 ชั้น 5 ตึกสถาบันบําราศนราดูร
ประกาศ ณ วันที่……………………………………………

(นายจรุง เมืองชนะ)
ผูอํานวยการสถาบันวัคซีนแหงชาติ

