
 
 

ประกาศ สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว  
เรื่อง  รับสมัครพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหนาย 

 

 
            ดวยสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวประสงคจะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจางเปนพนักงานเงินทุนหมุนเวียน
เพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย ประจําปงบประมาณ 2561 ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามคําสั่งกรมปศุสัตว ที่ 935/2556 เรื่อง 
มอบอํานาจใหผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว ผูอํานวยการกองคลัง สั่งการและปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมปศุสัตว เก่ียวกับพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหนาย ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2556 และ
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน 
และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ   ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2554 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือ
เลือกสรร เปนพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย จํานวน 3 ตําแหนง 3 อัตรา  โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้       
1.  ชื่อตําแหนง               

1.1 ชื่อตําแหนง   คนงาน 
     กลุมงาน         บรกิาร 
     อัตราวาง   1  อัตรา  
     คาตอบแทน           10,430 .-  บาท /เดือน (คาครองชีพไมเกินเดือนละ 2,000.-บาท) 
     สิทธิประโยชน        ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ  พ.ศ. 2547 

          ระยะเวลาการจาง      ตามรายละเอียดทายประกาศ 
 

คุณสมบัติประจําตําแหนง  
1.  เพศชาย มีอายุไมต่ํากวา 18 ป 
2.  ไดรับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือ ไดรับวุฒิการประกาศนียบัตร 

วิชาชีพ ทุกสาขา หรือคณุวุฒิอยางอ่ืนที่เทียบไดในระดับเดียวกัน 
 

         1.2 ชื่อตําแหนง    นักวิทยาศาสตร  
     กลุมงาน       บริหารทั่วไป 
     อัตราวาง   1   อัตรา 
     คาตอบแทน   18,000.- บาท /เดือน  
     สิทธิประโยชน          ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ  พ.ศ. 2547 

               ระยะเวลาการจาง     ตามรายละเอียดทายประกาศ 
 

คุณสมบัติประจําตําแหนง 
     ไดรับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิเทียบไดในระดับเดียวกันในสาขา จุลชีววิทยา สาขาชีวเคมี สาขาเคมี 

เทคโนโลยีชีวภาพ  
 

       /1.3  ชื่อ…. 
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1.3 ชื่อตําแหนง    นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
     กลุมงาน       บริหารทั่วไป 
     อัตราวาง   1   อัตรา 
     คาตอบแทน   18,000.- บาท /เดือน  
     สิทธิประโยชน          ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ  พ.ศ. 2547 

          ระยะเวลาการจาง     ตามรายละเอียดทายประกาศ 
 

คุณสมบัติประจําตําแหนง 
     ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ทางดานคอมพิวเตอร, เศรษฐศาสตร 

สังคมศาสตรการวางแผน,บริหาร, คณิตศาสตรและสถิติ  
 

2.  คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรร    
     (1)   มีสัญชาติไทย 
         (2)   มีอายุ ไมต่ํากวา 18  ป  (สําเนาใบผานการเกณฑทหาร 1 ฉบับ สําหรับเพศชาย) 

      (3)   ไมเปนบุคคลลมละลาย 
     (4)   ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรอืจิตฟนเฟอน ไม 

สมประกอบ หรอื เปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 
          (5)   ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
          (6)   ไมเปนผูเคยตองรบัโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญา        

เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
          (7)   ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืน

ของรัฐ 
           หมายเหตุ  ผูที่ผานการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจาง  ของ
สวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวน
ทองถ่ิน  และจะตองนําใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามตามกฎ  ก.พ. 
วาดวยโรค มายื่นดวย  
 

3.  การรับสมัคร 
3.1 วัน เวลาและสถานท่ีรับสมัคร  

ใหผูประสงคจะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดท่ี งานบุคคล ฝายบริหารทั่วไป    
สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมาและทาง http:// biologic.dld.go.th  ตั้งแต
วันที่  24 กันยายน  2561  ถึงวันท่ี  28  กันยายน  2561  ในวันและเวลาราชการ  โดยผูสมัครไมตองเสีย
คาธรรมเนียมการสอบคัดเลือก ผูสนใจ สามารถติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ งานบุคคล ฝายบริหารทั่วไป 
สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว  อ.ปากชอง จ.นครราชสีมาโทร  044-311476,044-312863  และทาง 
http://biologic.dld.go.th 
 

3.2 หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร 
(1) รูปถายหนาตรง  ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1.5x2 นิ้ว โดยถายไมเกิน 6 เดือน (นับถึงวัน 

ปดรับสมัคร) จํานวน  2  รปู (เขียนชื่อ-นามสกุล ตําแหนง ไวหลังรูปดวยตัวบรรจง) 
 
 
              /(2) สําเนา..... 
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(2) สําเนาแสดงผลการศึกษา  เชน ระเบียนแสดงผลการเรียน หรือ สําเนา ทรานสคริป ที่แสดงวา 
เปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงตามคณุลักษณะเฉพาะสําหรับตําแหนงที่สมัครจํานวน 1 ฉบับ โดยจะตองสําเร็จการ 
ศึกษา  และไดรบัอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติ ภายในวันปดรับสมัคร คือ วันท่ี 28  กันยายน  2561 
 ในกรณีที่ไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครได ใหนําหนังสือรับรอง
คุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ท่ีไดรับอนุมัติประกาศนียบัตร  ซึ่งจะตอง
อยูภายในกําหนดวันปดรับสมัครมายื่นแทนก็ได 
  (3)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน จํานวนอยางละ 1 ฉบับ 
  (4)  สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เชน ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน ชื่อ –นามสกุล   
(ในกรณีท่ีชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) อยางละ 1 ฉบับ 
  (5)  หนังสือรบัรองการผานงาน จํานวน 1  ฉบับ (ถามี) 
  (6)  สําเนาใบรับรองผานการเกณฑทหาร เฉพาะเพศชาย(ถามี) 1 ฉบับ 

  3.3 คาธรรมเนียมในการสมัครสอบ  ไมเสียคาธรรมเนียม 
* ทั้งนี้  ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงชื่อกํากับไวดวย 

3.4  เงื่อนไขในการรับสมัคร 
ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา  เปนผูมีคุณสมบัติ 

ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง   และจะตองกรอกรายละเอียดตางๆ ใน 
ใบสมัคร พรอมทั้งย่ืนหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร ไมวา
ดวยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงที่สมัคร อันมีผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัคร
ตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารบัการเลือกสรรครั้งนี้ เปนโมฆะสําหรับผูนั้น 
4.  การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
และกําหนดวัน เวลา  สถานที่ในการประเมิน 
  สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ  
ทักษะ  และสมรรถนะ  ในวันที่  1 ตุลาคม  2561  เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ที่อาคารฝายบริหารทั่วไป สํานัก
เทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว และทาง  http://biologic.dld.go.th 
5.  หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร  

ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะตามเกณฑการประเมินในวันที่  3 ตุลาคม 2561 
ตามรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกสรรแนบทายประกาศนี้ 
6.  เกณฑการตัดสิน 

ผูที่จะถือวาเปนผูที่ผานการเลือกสรรจะตองเปนผูที่ไดคะแนนในการประเมินความรู ความสามารถ 
ทักษะ  และสมรรถนะ  แตละคร้ัง  ไมต่ํากวารอยละ  60 
  กรณีตําแหน งท่ีสอบขอเขี ยนนั้น   ผู ท่ีจะถือวาเป นผูมีสิทธิ เข า รับการปะเมิน  ความ รู  
ความสามารถ ทักษะ  สมรรถนะ คร้ังที่ 2 จะตองเปนผูไดรับคะแนนในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (การสอบขอเขียน) ไมต่ํากวารอยละ 60 เพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูมาสอบ หนวยงาน
อาจดําเนินการประเมินสมรรถนะตอเนื่องเลยการจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนที่สอบได กรณีมีการประเมิน
ความรูความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ 2 ครั้ง  จะเรียงลําด ับที ่จากผู ที ่ได คะแนนการประเม ินความ รู
ความสามารถ  ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 รวมกันไมมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาคะแนนได
เทากัน จะใหผูท่ีไดคะแนนจากการประเมิน 
   
 

/ความรู..... 





รายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกสรร 
ตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหนาย  

ลงวันท่ี   20  กันยายน  2561 
 
1.   ช่ือตําแหนง         คนงาน (ปฏิบัติงานที่สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว) 
      กลุมงาน            บริการ 
      

อัตราวาง            1   อัตรา 
 

 หนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง 
      1.  ปฏิบัติงานที่ใชแรงงานทั่วไป ในการยก แบก เคลื่อนยาย สิ่งของ วัสดุ อุปกรณตาง ๆ  
     2.  บํารุงรักษาและซอมแซมอุปกรณ เคร่ืองมือที่ใชปฏิบัติงานเบ้ืองตน เพ่ือใหพรอมใชงานอยูตลอดเวลา 
     3.  ชวยจับและเลี้ยงสัตวทดลอง 
 4.  ดูและความสะอาดภายในและภายนอกหองปฏิบัติงาน 

5. จัดเก็บเอกสารตางๆ ที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงาน 
6.  ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

คาตอบแทน    10,430.- บาท/เดือน (คาครองชีพไมเกินเดอืนละ 2,000บาท) 
 

สิทธิประโยชน     ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
 

ระยะเวลาการจาง   สิ้นสุดระยะเวลาจาง 30 กันยายน 2562 และจะประเมินผลการปฏิบัติงานตามแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหนาย หากผลการปฏิบัติงานอยูในเกณฑดี
จะไดรับการตอสัญญาจาง 
 

2.  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
       1. เพศชาย มีอายุไมต่ํากวา 18 ป 
       2.ไดรับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือ ไดรับวุฒิการประกาศนียบัตร 
วิชาชีพ ทุกสาขา หรือคณุวุฒิอยางอ่ืนที่เทียบไดในระดับเดียวกัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.  หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
 ผูสมัครตองไดรบัการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ ดังนี้ 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีประเมิน 
 
1. ความรูทั่วไป 
2. คณุสมบัติสวนบุคคล 

2.1 มีความคิดริเริ่ม ปฏิภาณไหวพริบ 
2.2 บุคลิกภาพ ทวงทีวาจา และวุฒิภาวะทางอารมณ 
2.3 ทัศนคติ และแรงจูงใจ 
2.4 มีทักษะการวางแผน และการแกไขปญหา 
 

 
100 

     100 
       

 
 
 
 

 
สอบขอเขียน 
โดยวิธีสอบสัมภาษณ 

รวม 200  
     
 สํานกัเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว จะดําเนินการประเมิน  ดังน้ี 
      1)   ผูผานการประเมินสมรรถนะ ขอ 1 จะตองเขารับการประเมินสมรรถนะ ในขอ 2 
     2)   เพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูมาสอบ หนวยงานอาจดําเนินการประเมนิสมรรถนะตอเน่ืองเลย 
 

4.  วัน เวลา สถานที่ 
       สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวจะประกาศรายชื่อผูมีคุณสมบัติในการประเมินสมรรถนะ  ใน
วันที ่ 1 ตุลาคม 2561 ดําเนินการประเมินสมรรถนะในวันที่  3 ตุลาคม 2561  ณ อาคารอาหารบริรักษ  ชั้น 2 
ดังนี ้
 ภาคเชา    เวลา 08.30 น. – 11.00 น.  สอบขอเขียน 

ภาคบาย   เวลา 13.30 น. – 16.30 น.  สอบสัมภาษณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    รายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกสรร 
ตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหนาย  

ลงวันท่ี   20  กันยายน  2561 
 

1.   ชื่อตําแหนง         นักวิทยาศาสตร (ปฏิบัติงานที่สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว) 
      กลุมงาน            บริหารทั่วไป 
       

อัตราวาง            1   อัตรา 
 

     หนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง 
    1.  ปฏิบัติงานในกระบวนการทําไวรัสใหเขมขนดวยการกรอง Ultrafiltration Carbosep ตามมาตรฐาน
วิธีปฏิบัติงานเร่ือง การทําไวรัสใหเขมขน 
       2.  ปฏิบัติงานในกระบวนการทําไวรัสใหเขมขนและบริสุทธ์ิ ดวยสารเคมี Polyox ตามมาตรฐานวิธี
ปฏิบัติงานเรื่อง การทําไวรัสใหเขมขนและบริสุทธ์ิ 
    3.  ปฏิบัติงานในกระบวนการทําไวรัสใหหมดฤทธ์ิดวยสารเคมี BEI ตามมาตรฐานวิธีปฏิบัติงานเรื่อง
inactivation of virus 
       4.  คํานวณตนทุนราคาแอนติเจนสําหรับวัคซีนปองกันโรคปากและเทาเปอยรายเดือน 
 

คาตอบแทน    18,000.- บาท/เดือน  
 

สิทธิประโยชน     ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
 

ระยะเวลาการจาง   สิ้นสุดระยะเวลาจาง 30 กันยายน 2562 และจะประเมินผลการปฏิบัติงานตามแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหนาย หากผลการปฏิบัติงานอยูในเกณฑดี
จะไดรับการตอสัญญาจาง 
 

2. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
     ไดรับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิเทียบไดในระดับเดียวกันในสาขา จุลชีววิทยา สาขาชีวเคมี สาขาเคมี 

เทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงน้ีได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.  หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
 ผูสมัครตองไดรบัการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ ดังนี้ 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีประเมิน 
1. ความรูความสามารถทั่วไป 
2. ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนงนักวิทยาศาสตร 
3. คณุสมบัติสวนบุคคล 

3.1 มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบ 
3.2 บุคลิกภาพ ทวงทีวาจา และวุฒิภาวะทางอารมณ 
3.3 ทัศนคติ และแรงจูงใจ 
3.4 มีทักษะการวางแผน และการแกไขปญหา 
 

    100 
    100 
    100 

 

สอบขอเขียน 
สอบขอเขียน 
โดยวิธีสอบสัมภาษณ 

รวม 300  
    
  สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว จะดําเนินการประเมิน  ดังนี้ 
      1)   ผูผานการประเมินสมรรถนะ ขอ 1 จะตองเขารับการประเมินสมรรถนะ ในขอ 2 
     2)   เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูมาสอบ หนวยงานอาจดําเนินการประเมินสมรรถนะตอเน่ืองเลย 
4.  วัน เวลา สถานที่ 
       สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวจะประกาศรายชื่อผูมีคุณสมบัติในการประเมินสมรรถนะ  ใน
วันที่  1 ตุลาคม 2561 ดําเนินการประเมินสมรรถนะในวันท่ี  3  ตุลาคม  2561  ณ อาคารอาหารบริรักษ  ช้ัน 2 
ดังนี้ 
 ภาคเชา    เวลา 08.30 น. – 11.00 น.  สอบขอเขียน 

ภาคบาย   เวลา 13.30 น. – 16.30 น.  สอบสัมภาษณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกสรร 
ตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหนาย  

ลงวันที่    20  กันยายน  2561 
 

1.   ชื่อตําแหนง         นักวิเคราะหนโยบายและแผน (ปฏิบัติงานที่สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว) 
      กลุมงาน            บริหารทั่วไป 
      อัตราวาง            1   อัตรา 
 หนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนง 
      1.  รวบรวมขอมูล และศึกษาวิเคราะหเบ้ืองตน เกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธของสํานักเทคโนโลยี
ชีวภัณฑสัตวหรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพ่ือวางแผนกําหนดแผนการปฏิบัติงานหรือโครงการให
สามารถบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 
      2.  สํารวจ ประสาน และรวบรวมขอมูลท้ังภายใน และภายนอกสํานักฯ เพื่อเปนขอมูลสําหรับการจัดทําแผน 
กลยุทธศาสตร หรือตัวชี้วัดของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 
      3.  วิเคราะห รวบรวม และประสานขอมูลในการจัดทําแผน พรอมกําหนดเปาหมายความสําเร็จของงาน 
เพ่ือใหสามารถปองกันและแกไขปญหาตาง ๆตามนโยบาย 
      4.  วางแผนการดําเนินการจัดการทํางบประมาณรายจายประจําป และประมาณการรายจายเงินทุน
หมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหนายประจําป 
      5.  วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงาน หรือโครงการ เพื่อให
การดําเนินงานเปนตามเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 
 

คาตอบแทน  18,000.-  บาท 
 

สิทธิประโยชน   ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
 

ระยะเวลาการจาง  สิ้นสุดระยะเวลาจาง 30 กันยายน 2562 และจะประเมินผลการปฏิบัติงานตามแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย หากผลการปฏิบัติงานอยูในเกณฑดี
จะไดรับการตอสัญญาจาง 
 

2.  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
      1.  คุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรี ทางดานคอมพิวเตอร,เศรษฐศาสตร สังคมศาสตรการวางแผน,บริหาร, 
คณิตศาสตรและสถิติ 
      2.  มีความรูความสามารถในการวิเคราะหและประเมินผลโครงการ การจัดทําแผนยุทธศาสตรและ
แผนปฏิบัติราชการ การวิเคราะหแผนงาน งบประมาณ 
      3.  สามารถใชคอมพิวเตอรโปรแกรมตางๆ ได เชน Microsoft office, Internet, 
 

 
 
 
 
 

 
 



 
 

3.  หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
 ผูสมัครตองไดรบัการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ ดังนี้ 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีประเมิน 
1. ความรู 

1.1 ความรูความสามารถทั่วไป 
 

2. ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง 
2.1 ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนงนักวิเคราะหฯ 
2.2 การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรทั่วไป เชน Internet, 

Microsoft office 
 

3. คณุสมบัติสวนบุคคล 
3.1 ความสามารถในการคิดอยางมีระบบ 
3.2 ความคิดริเร่ิมและปฏิภาณไหวพริบ 
3.3 ความคิดเชิงวิเคราะห 
3.4 การแกไขปญหาและการตัดสินใจ 
3.5 การประสานสัมพันธและการทํางานเปนทีม 
 

100 
100 
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สอบขอเขียน 
 
 
 

สอบขอเขียน 
 
 
โดยวิธีสอบสัมภาษณ 

รวม 300  
      
สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว จะดําเนินการประเมิน  ดังน้ี 
      1)   ผูผานการประเมินสมรรถนะ ขอ 1 จะตองเขารับการประเมินสมรรถนะ ในขอ 2 
     2)   เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูมาสอบ หนวยงานอาจดําเนินการประเมินสมรรถนะตอเนื่องเลย 
 

4.  วัน เวลา สถานที่ 
       สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวจะประกาศรายชื่อผูมีคุณสมบัติในการประเมินสมรรถนะ  ใน
วันที่  1 ตุลาคม 2561 ดําเนินการประเมินสมรรถนะในวันท่ี  3  ตุลาคม  2561  ณ อาคารอาหารบริรักษ  ช้ัน 2 
ดังนี้ 
 ภาคเชา    เวลา 08.30 น. – 11.00 น.  สอบขอเขียน 

ภาคบาย   เวลา 13.30 น. – 16.30 น.  สอบสัมภาษณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




