ประกาศสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ ตําแหน่งนักวิชาการวัคซีน จํานวน 2 อัตรา
ด้ ว ย สถาบั น วั ค ซี น แห่ ง ชาติ (องค์ ก ารมหาชน) มี ค วามประสงค์ รั บ สมั ค รสอบคั ด เลื อ กบุ ค คลเป็ น
เจ้าหน้าที่ ตําแหน่งนักวิชาการวัคซีน จํานวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ตําแหน่งทีร่ บั สมัครสอบแข่งขันและค่าตอบแทนที่จะได้รบั
1.1 ตําแหน่งที่รับสมัคร
นักวิชาการวัคซีน สังกัดสํานักพัฒนานโยบายด้านวัคซีน
นักวิชาการวัคซีน สังกัดสํานักส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายด้านวัคซีน
1.2 ค่าตอบแทน
นักวิชาการวัคซีน อัตราเงินเดือนระหว่าง 18,000 - 50,000 บาท

จํานวน 1 อัตรา
จํานวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัตทิ ั่วไป
ผู้สมัครต้องมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
2.1 มีสัญชาติไทย
2.2 มีอายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
2.3 ไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
2.3.1 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
2.3.2 ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด
ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.4 มีทกั ษะด้านการติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานทั้งภายนอกและภายในเป็นอย่างดี
2.5 มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
2.6 หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐาน
แสดงว่าไม่ต้องรับราชการ
2.7 สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดและต่างประเทศได้
2.8 มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่
***หากมีความรู้/ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science
/Health informatics) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3. คุณสมบัติทวั่ ไป …
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3. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและขอบเขตหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
ตําแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
สํานักพัฒนานโยบายด้านวัคซีน
นักวิชาการวัคซีน 1) สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทขึ้นไป
1 อัตรา
ใ น ส า ข า วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ สุ ข ภ า พ
(เจ้าหน้าที่)
สาธารณสุขศาสตร์
เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2) มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
โดยมีผลการทดสอบ TOEFL
ได้คะแนนตั้งแต่ 79 ขึ้นไป
สําหรับการสอบแบบ Internet - based
Testing หรือผลการทดสอบ IELTS
ได้คะแนนตั้งแต่ 6 ขึ้นไป
หรือ CU-TEP ได้คะแนนตั้งแต่ 80 ขึ้นไป
หรือ TOEIC ได้คะแนนตั้งแต่ 550 ขึ้นไป
โดยผลสอบดังกล่าวจะต้องมีอายุ
ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบ TOEFL
หรือ IELTS หรือ CU-TEP
หรือ TOEIC ถึงวันที่ปิดรับสมัคร
สํานักส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายด้านวัคซีน
นักวิชาการวัคซีน 1) สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทขึ้นไป
1 อัตรา
ในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
(เจ้าหน้าที่)
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
วิทยาศาสตร์ประยุกต์
วิทยาศาสตร์กายภาพ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
พยาบาลศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
ชีวเคมี
จุลชีววิทยา
หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ขอบเขตหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
1) ศึกษา วิจัย ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ องค์ความรู้
ข้อมูล และสถานการณ์ด้านวัคซีนเพื่อการจัดทํานโยบาย
ด้านวัคซีนเกี่ยวกับการวิจัยพัฒนา การผลิตวัคซีน
การควบคุ ม กํ า กั บ วั ค ซี น การสร้ า งเสริ ม ภู มิ คุ้ ม กั น โรค
ตลอดจนด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2) จัดทําและนําเสนอข้อเสนอทางเลือกเชิงนโยบายด้าน
วั ค ซี น เสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ห ารสถาบั น ฯ
คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ คณะอนุกรรมการ
และคณะทํางานที่เกี่ยวข้อง
3) ดําเนินการตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการวัคซีน
แห่งชาติ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานที่เกี่ยวข้อง
4) จัดทําแผนปฏิบัติการและติดตาม ประเมินผลโครงการ
ตามแผนยุทธศาสตร์วัคซีน
5) ติ ด ต่ อ ประสานงาน ให้ ค วามร่ ว มมื อ อํ า นวยความ
สะดวกเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานต่าง ๆ ตอบปัญหา
ชี้แจงและให้คําปรึกษาแนะนําเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงาน
ในหน้าที่
6) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
1) ประสานงานการจั ด ฝึ ก อบรมต่ า งๆ กั บ หน่ ว ยงาน
เครือข่าย องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งผู้เข้ารับ
การอบรมและผู้ประเมินโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย
2) เข้ า ร่ ว มในการบริ ห ารจั ด การฝึ ก อบรมในแต่ ล ะ
หลักสูตร ตลอดจนอํานวยความสะดวกให้วิทยากร ผู้เข้า
รับการอบรม และผู้ประเมินโครงการ
3) ศึกษาวิเคราะห์ รวบรวมปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
รวมทั้งจัดทํารายงานผลการดําเนินงานจัดอบรม
4) ติดต่อประสานงาน ให้ความร่วมมือ อํานวยความสะดวก
เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานต่าง ๆ ตอบปัญหา ชี้แจงและ
ให้คําปรึกษาแนะนําเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่
5) การประสานและสนั บ สนุ น โครงการผลิ ต วั ค ซี น ใน
ประเทศไทย และการหาช่องทางในการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานของประเทศ
6) การประสานและสนั บ สนุ น การจั ด ตั้ ง Animal
Testing Lab และเตรียมความพร้อม GMP Pilot Plant
เพื่อรองรับการทดสอบวัคซีนในคน
4. หลักฐานการสมัคร …
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4. หลักฐานการสมัคร
4.1 ใบสมัครตามแบบฟอร์มของสถาบัน (ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.nvi.go.th)
4.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว
ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จํานวน 1 รูป (พร้อมเขียนชื่อ-สกุลไว้ด้านหลังรูปให้ชัดเจน)
4.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง)
4.4 สําเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง)
4.5 สําเนาปริญญาบัตร หรือ สําเนาประกาศนียบัตร หรือ หนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษา
ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดจะถือตามกฏหมาย หรือระเบียบเกี่ยวกับ
การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติ
จากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561 (พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง)
4.6 สําเนาใบรายงานผลการศึกษา (transcript) (พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง)
4.7 หนังสือรับรองการทํางาน (กรณีมีประสบการณ์การทํางาน)
4.8 สําเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ได้แก่ ใบสําคัญการสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล
(กรณีชื่อหรือนามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) (พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง)
5. วิธีการสมัคร
สามารถสมั ค รได้ ด้ ว ยตนเอง หรื อ ทางไปรษณี ย์ หรื อ ทางอี เ มล์ nvi_hr@hotmail.com
โดยดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ของสถาบัน คือ http://www.nvi.go.th หรือติดต่อขอรับใบสมัครด้วย
ตนเองที่ฝ่ายบริหารงานบุคคล สํานักอํานวยการ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) อาคาร 4 ชั้น 5
ตึกสถาบันบําราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท์หมายเลข 0-2580-9729-31 ต่อ 602 โดยกรอกใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมส่งหลักฐานการสมัคร
ที่กําหนด กรณีสมัครทางไปรษณีย์หรือทางอีเมล์ให้ระบุหัวข้อว่า “สมัครสอบ (โปรดระบุตําแหน่งที่สมัคร)”
พร้อมสแกนเอกสารทั้ งหมดแนบมาในไฟล์เดียวกัน โดยสามารถ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม
พ.ศ. 2561 ภายในเวลา 16.30 น. และกรณีสมัครทางไปรษณีย์ จะถือวันประทับตราของไปรษณีย์เป็นสําคัญ
6. เงื่อนไขในการสมัคร
ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศจริง
และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าเหตุใดก็ตามอันมีผลทําให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์สมัครตามประกาศรับสมัคร
ดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ โดยผู้สมัครจะถูกตัดสิทธิ์ทันที

7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ …
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7. การประกาศรายชื่อผู้มสี ทิ ธิส์ อบ กําหนดวัน เวลาและสถานทีส่ อบ
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กําหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และกําหนดวัน เวลา
และสถานทีส่ อบ ทางเว็บไซต์ของสถาบัน และที่ทําการของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ดังนี้
ลําดับ
การดําเนินการ
นักวิชาการวัคซีน
บัดนี้ - 31 มกราคม 2561
1 ประกาศรับสมัคร
2 ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสาร
1-2 กุมภาพันธ์ 2561
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
6 กุมภาพันธ์ 2561
4 สอบข้อเขียน
9 กุมภาพันธ์ 2561
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์
16 กุมภาพันธ์ 2561
6 สอบสัมภาษณ์
21 หรือ 22 กุมภาพันธ์ 2561
7 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก (มีบัญชีรายชื่อสํารอง)
22 กุมภาพันธ์ 2561
8 รายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน
1 มีนาคม 2561
8. หลักเกณฑ์และวิธกี ารคัดเลือก
ใช้วิธีการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
8.1. การสอบข้อเขียนอัตนัยและ/หรือปรนัย คะแนนเต็ม 100 คะแนน (ใช้เวลาสอบ 3 ชั่วโมง)
- วิทยาการด้านวัคซีนเบื้องต้น ได้แก่ การพัฒนาวัคซีน และการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
- ระบาดวิทยา และการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
- สถิตแิ ละวิจัยทางสาธารณสุข
8.2 การสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยพิจารณาจากความเหมาะสมกับตําแหน่ง
9. เกณฑ์การตัดสิน
9.1 ผู้ผ่านการสอบข้อเขียนจะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
9.2 สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สามารถพิจารณาผู้ที่ผ่านการสอบได้ตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้ ผลการตัดสินของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ถือเป็นที่สิ้นสุด
9.3 ในกรณี ที่ ผู้ ไ ด้ รั บ คั ด เลื อ กคะแนนเท่ า กั น จะให้ ผู้ ไ ด้ รั บ เลขประจํ า ตั ว สมั ค รเข้ า รั บ
การคัดเลือกก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า หากภายหลังปรากฎว่าผู้ได้รับการคัดเลือกไม่มีคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร ให้ถือว่าเป็นผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกในครั้งนี้
9.4 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก จะขึ้นบัญชีไว้จนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แต่ถ้ามีการ
คัดเลือกอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ใน
ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560

(นายจรุง เมืองชนะ)
ผู้อํานวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

