
 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ) 

โดยวิธีการสอบแข่งขัน  ครั้งที่  ๑๐/๒๕๖๔ 
_____________________ 

  ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือ สรรหา           
และเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  จ านวน  ๒  อัตรา 

    ฉะนั้นอาศัยอ านาจตามความในมาตรา   ๒๔   และมาตรา   ๒๗   แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล  พ.ศ. ๒๕๔๘  และข้อ  ๙  ข้อ  ๑๒  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล        
ศรีวิชัย  ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๖๑  ประกอบกับระเบียบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๖๓  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย  สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

  ๑.  ชื่อต าแหน่ง  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  ภาระงานโดยสังเขป   
 ปรากฏรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

  ๒.  คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 
 ๒.๑  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป
และไม่มีลักษณะต้องห้าม  ตามข้อ  ๗  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ว่าด้วย           
การบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๖๑  ดังต่อไปนี้ 
 (ก)  คุณสมบัติทั่วไป 
  (๑)  สัญชาติไทย 
  (๒)  อายุไม่ต่ ากว่า  ๑๘  ปีบริบูรณ์  และไม่เกิน  ๖๐  ปีบริบูรณ์ 

  (๓)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข               

 (ข)  ลักษณะต้องห้าม 
  (๑)  เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง 
  (๒)  เป็นคนวิกลจริต  หรือจิตฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ  เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือ

เป็นโรคที่ก าหนดในกฎ  ก.พ.อ. 
           

 
/(๓)เป็นผู้... 

 
 
 



 
 
 

-๒- 
  (๓)  เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ  หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม

ข้อบังคับนี้หรือกฎหมายอื่น   
  (๔)  เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
  (๕)  เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
  (๖)  เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (๗)  เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด      

ที่ได้กระท าโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ 
  (๘)  เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน  

หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
  (๙)  เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัยตามกฎหมาย      

ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  หรือกฎหมายอื่น 
  (๑๐)  เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานใน

หน่วยงานของรัฐ 
 ๒.๒  ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณร  ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้ารับ     

การคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยได้  ทั้งนี้  อาศัยอ านาจตามหนังสือกรมสารบรรณ  คณะรัฐมนตรี
ฝุายบริหาร  ที่  นว  ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๐๑  และตามความในข้อ  ๕  ของค าสั่งมหาเถรสมาคม 
ลงวันที่  ๑๗  มีนาคม  ๒๕๓๘  โดยอนุโลม 

 ๓.  วัน  เวลาและวิธีการสมัคร 
  ๓.๑  ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  

สามารถสมัครได้ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์  ทางเว็บไซต์  job.rmutsv.ac.th  เท่านั้น  เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันที่             
๓  กันยายน  ๒๕๖๔  ถึงวันที่  ๙  กันยายน  ๒๕๖๔  ตามข้ันตอนในเว็บไซต์     

  ๓.๒  ให้น าแบบฟอร์มการช าระเงินที่พิมพ์จากระบบไปช าระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์  บมจ. 
ธนาคารกรุงไทย  ทุกสาขาทั่วประเทศ  ภายในวันท าการของธนาคาร  หรือช าระผ่านคิวอาร์โค๊ดที่ปรากฎในแบบฟอร์ม
ช าระเงิน  โดยจะต้องช าระเงินภายในวันที่  ๙  กันยายน  ๒๕๖๔  ก่อนเวลา  ๒๑.๐๐ น. การรับสมัครจะมีผล
สมบูรณ์เมื่อช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว 

   ๓.๓   ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร  ที่ช าระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว  สามารถ
ตรวจสอบสถานะการช าระเงินหลังจากช าระเงินแล้ว  ๒  วันท าการ  

  ๓.๔  ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตามประกาศมหาวิทยาลัย  ซึ่งมหาวิทยาลัย
จะประกาศรายชื่อเฉพาะผู้สมัครที่มีข้อมูลในใบสมัครตรงกับคุณสมบัติที่มหาวิทยาลัยประกาศรับสมัครเท่านั้น        
และสามารถพิมพ์ใบสมัครพร้อมบัตรประจ าตัวสอบได้จากระบบ 

 ๔.  เงื่อนไขในการรับสมัคร 
  ๔.๑  ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร  จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและคุณวุฒิการศึกษา

ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที่ก าหนดไว้ในข้อ  ๑  และข้อ  ๒  โดยต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลัยว่าส าเร็จการศึกษาภายในวันที่  ๙  กันยายน  ๒๕๖๔    

 
/๔.๒การสมัคร... 

 
 

 



 
 
 

-๓- 
  ๔.๒  การสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรตามขั้นตอนข้างต้น  ถือว่าผู้สมัครเข้ารับ   

การสรรหาและการเลือกสรรเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว  ตามพระราชบัญญัติว่าด้วย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. ๒๕๔๔  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ดังนั้นหากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ  อาจมี
ความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  ๑๓๗ 

  ๔.๓  ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร  จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและ
รับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง        
และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ครบถ้วน  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร  ไม่ว่า    
ด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรอันมีผล
ท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่าการรับสมัคร
และการเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี ้ เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นและจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัคร   

  ๕.  เอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามายื่นในวันเข้ารับการสอบภาคการสอบประเมินความเหมาะสม
ส าหรับต าแหน่ง 

  ๕.๑  ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบรับสมัครออนไลน์  ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและ  
ไม่สวมแว่นตาสีด า ขนาด  ๑ นิ้ว  ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖  เดือน  และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน   

  ๕.๒  ส าเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ  หรือส าเนาใบปริญญาบัตร  ซึ่งผ่านการอนุมัติจาก               
สภามหาวิทยาลัยว่าส าเร็จการศึกษาภายในวันที่  ๙  กันยายน  ๒๕๖๔  จ านวน  ๑  ฉบับ 

  ๕.๓  ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา  (Transcript)  ซึ่งผ่านการพิจารณาอนุมัติจาก       
สภามหาวิทยาลัยว่าส าเร็จการศึกษาภายในวันที่  ๙  กันยายน  ๒๕๖๔  จ านวน  ๑  ฉบับ   

  ๕.๔  ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๕.๕  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๕.๖  ใบรับรองแพทย์  จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๕.๗  ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ  เช่น ทะเบียนสมรส  หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อตัว  หรือ      

ชื่อสกุล  หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร  จ านวน  ๑  ฉบับ       
  ๔.๘  ให้แนบหลักฐานใบรับรองหรือใบผ่านงาน  (ถ้ามี)     
  ๕.๙  ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับ  ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า  ส าเนาถูกต้องและลงชื่อ

ก ากับไว้ด้วย 

 ๖.  ค่าธรรมเนียม 
  ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบต าแหน่งละ  ๕๐๐  บาท  และค่าธรรมเนียมสอบ            

จะไม่จ่ายคืนทุกกรณ ี   

 ๗.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร 
  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร  จะติดประกาศให้ทราบทั่วกันในวันที่             

๑๔  กันยายน  ๒๕๖๔  ณ  กองบริหารงานบุคคล  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล       
ศรีวิชัย  และทางเว็บไซต์  www.rmutsv.ac.th   

 ๘.  ก าหนดวัน  เวลา  และสถานที่การสรรหาและการเลือกสรร 
  ปรากฏรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้   
           /๙.หลักเกณฑ์... 
 

http://www.rmutsv.ac.th/


 
 
                        

-๔- 
 ๙.  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและการเลือกสรร 
  ปรากฏรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  

 ๑๐. หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน 
  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรร  ต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านภาคการสอบ

ข้อเขียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๖๐  จึงจะมีสิทธิสอบภาคประเมินความเหมาะสมส าหรับต าแหน่ง  และจะต้องสอบผ่าน
ภาคการประเมินความเหมาะสมส าหรับต าแหน่งไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  จึงจะถือว่าเป็นผู้สอบผ่าน   

  การจ้างและแต่งตั้งผู้ผ่านการสอบแข่งขัน  จะจ้างและแต่งตั้งตามล าดับที่ในบัญชีผู้ผ่าน               
การสอบแข่งขัน  และไม่รับโอนพนักงานมหาวิทยาลัยจากส่วนราชการอ่ืน 

 ๑๑. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขัน 
 ๑๑.๑  วันที่  ๒๐ กันยายน  ๒๕๖๔  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันภาคการสอบ
ข้อเขียน 
  ๑๑.๒  วันที่  ๒๓  กันยายน  ๒๕๖๔  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขัน 
 ๑๑.๓  การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขันได้  จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน  ๒  ปี          
นับแต่วันที่ประกาศ    
 ๑๑.๔  กรณีที่มีผู้ผ่านการสอบแข่งขันได้คะแนนรวมเท่ากัน  ให้ผู้ที่ผ่านการสอบแข่งขัน      
ที่ได้คะแนนภาคการสอบประเมินความเหมาะสมส าหรับต าแหน่งมากกว่า  เป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่สูงกว่าหากยังคงมี
ผู้ผ่านภาคการสอบประเมินความเหมาะสมส าหรับต าแหน่งได้คะแนนเท่ากันอีก  ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวผู้สมัคร
สอบก่อน  เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
 ทั้งนี้  จะติดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  ณ  กองบริหารงานบุคคล  ส านักงานอธิการบดี   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  และทางเว็บไซต์  www.rmutsv.ac.th    

 ๑๒. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
   ผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรและได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  จะต้อง

ท าสัญญาจ้างตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยก าหนด  และการจ้างครั้งแรกก าหนดระยะเวลา    
การจ้าง  ๑  ปี  เพ่ือทดลองปฏิบัติหน้าที่  และหากการทดลองปฏิบัติหน้าที่มีผลการประเมินว่าเป็นผู้มีความสามารถ
เหมาะสมในการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยก าหนด  จะได้รับ
การท าสัญญาจ้างระยะแรกมีก าหนดเวลาสี่ปี 

            ประกาศ  ณ  วันที่          เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔                           

                
 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  ชูกลิ่น) 
รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 

 
 
 

http://www.rmutsv.ac.th/
สุเทพ ชูกลิ่น



 
 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่ง  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  ภาระงานโดยสังเขป 
ก าหนดวันเวลา  วิธีการสอบแข่งขัน  และสถานที่สอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย 

สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ครั้งที่  ๑๐/๒๕๖๔ 

_____________________ 

ต าแหน่งที่  ๑  วิศวกรเครื่องกล  อัตราค่าตอบแทน  ๑๙,๕๐๐  บาท   

หน่วยงานที่บรรจุ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  จ านวน  ๑  อัตรา   

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 ๑.  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ ากว่านี้  ทางวิศวกรรมเครื่องกล  
 ๒.  มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม  Microsoft  office  ไดเ้ป็นอย่างดี 
 ๓.  มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายก าหนด  
 ๔.  กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 

ภาระงานโดยสังเขป 
  ปฏิบัติงานวิศวกรรมเครื่องกล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบและค านวณด้าน
วิศวกรรมเครื่องกล ค้นคว้า วิเคราะห์  วิจัย  พัฒนา  ทดสอบ  หาข้อมูลและสถิติต่าง ๆ เพ่ือเป็นหลักเกณฑ์
ประกอบการตรวจสอบวินิจฉัยงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล วางโครงการ  ควบคุมการสร้างหรือประกอบสิ่งใด ๆ 
ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  อ านวยการติดตั้ง  และบ ารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ  ด้านวิศวกรรมเครื่องกล  
ให้ค าปรึกษา  แนะน า  หรือตรวจสอบ  ให้บริการวิชาการ  ช่วยสอน  หรือฝึกอบรม  ตลอดจนถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

ก าหนดวันเวลา  วิธีการสอบแข่งขัน  และสถานที่สอบแข่งขัน 

วันสอบแข่งขัน วิธีการสอบแข่งขัน เวลา สถานทีส่อบแข่งขัน 
๑๗  กันยายน  
๒๕๖๔ 

๑.  ภาคการสอบข้อเขียน (๑๐๐  คะแนน) 
ทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ 
งานวิศวกรรมเครื่องกล 
-การออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล 
-ระบบปรับอากาศ 
-วัสดุวิศวกรรม 
-วิศวกรรมโรงผลิตก าลัง 
-เครื่องยนต์สันดาปภายใน 
-กลศาสตร์วิศวกรรม 
-วัสดุศาสตร์ 
-พ้ืนฐานการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
-การเขียนแบบวิศวกรรม 

๐๙.๐๐  น.  เป็นต้นไป ผ่านระบบ Application 
Zoom Cloud Meetings  

๒๒  กันยายน  
๒๕๖๔ 

๒.  ภาคการสอบประเมินความเหมาะสม
ส าหรับต าแหน่ง (สัมภาษณ์  ๑๐๐  คะแนน) 

๐๙.๐๐  น.  เป็นต้นไป 

 
 
 



 
 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่ง  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  ภาระงานโดยสังเขป 
ก าหนดวันเวลา  วิธีการสอบแข่งขัน  และสถานที่สอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย 

สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ครั้งที่  ๑๐/๒๕๖๔ 

_____________________ 

ต าแหน่งที่  ๒ นายสัตวแพทย์   อัตราค่าตอบแทน  ๒๓,๔๓๐ บาท  และเงินเพ่ิมพิเศษ     
 เดือนละ ๕,๕๑๐  บาท 

หน่วยงานที่บรรจุ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  จ านวน  ๑  อัตรา   

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
๑. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้  สาขาสัตวแพทย์ 
๒. มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์  จากสัตวแพทยสภา   

 ๓.  กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 

ภาระงานโดยสังเขป 
ปฏิบัติงานการสัตวแพทย์  ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจ  และรักษาพยาบาลสัตว์  

การศึกษา  วิเคราะห์  ชันสูตร  และวิจัยโรคสัตว์ทางด้านต่าง ๆ การส ารวจโรค  และปูองกันโรค  การส่งเสริมและ
พัฒนาความรู้ทางด้านสุขภาพสัตว์  การค้นคว้าทดลองในการผลิตชีวภัณฑ์  เทคโนโลยีชีวภาพการปศุสัต ว์  
เทคโนโลยีทางด้านวิทยาการสืบพันธุ์ของสัตว์  รวมถึงการปรับปรุงแก้ไขวิธีการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูง         
เพ่ือประโยชน์ในการผลิต  ปูองกันและก าจัดโรคสัตว์  เป็นต้น  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

ก าหนดวันเวลา  วิธีการสอบแข่งขัน  และสถานที่สอบแข่งขัน 

วันสอบแข่งขัน วิธีการสอบแข่งขัน เวลา สถานทีส่อบแข่งขัน 
๑๗  กันยายน  
๒๕๖๔ 

๑.  ภาคการสอบข้อเขียน (๑๐๐  คะแนน) 
ทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ 
งานการสัตวแพทย์ 
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์      
พ.ศ. ๒๕๕๓ 
-อายุรศาสตร์สัตว์เล็ก 
-อายุรศาสตร์ปศุสัตว์ 
-ศัลยศาสตร์สัตว์เล็ก 
-ศัลยศาสตร์ปศุสัตว์ 
-จุลชีววิทยาทางสัตวแพทย์ 
-พยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ 

๐๙.๐๐  น.  เป็นต้นไป ผ่านระบบ Application 
Zoom Cloud Meetings 

๒๒  กันยายน  
๒๕๖๔ 

๒.  ภาคการสอบประเมินความเหมาะสม
ส าหรับต าแหน่ง (สัมภาษณ์  ๑๐๐  คะแนน) 

๐๙.๐๐  น.  เป็นต้นไป 

 
 
 
 


