
 
 

ประกาศ สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์  
เรื่อง  รับสมัครพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่าย 

 

 
            ด้วย สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงาน  เงินทุนหมุนเวียน
เพ่ือผลิตวัคซีนจําหน่าย ประจําปีงบประมาณ 2561 ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามคําสั่งกรมปศุสัตว์ ท่ี 935/2556 เรื่อง 
มอบอํานาจให้ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ผู้อํานวยการกองคลัง สั่งการและปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมปศุสัตว์ เก่ียวกับพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหน่าย ลงวันท่ี 25 ตุลาคม 2556 และ
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน 
และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ   ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2554 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือ
เลือกสรร เป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่าย จํานวน 4 ตําแหน่ง 6 อัตรา  โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้       
                

1.1 ช่ือตําแหน่ง  พนักงานทั่วไป 
     กลุ่มงาน        บริการ 
     อัตราว่าง  1  อัตรา  
     ค่าตอบแทน          10,430 .-  บาท /เดือน (ค่าครองชีพไม่เกินเดือนละ 2,000.-บาท) 
     สิทธิประโยชน์       ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ. 2547 

          ระยะเวลาการจ้าง    ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2560  ถึง 30 กันยายน 2561 (สัญญาจ้างปีต่อปี) 
 

คุณสมบัติประจําตําแหน่ง  
1.  เพศชาย อายุ 20 ปีข้ึนไป 
2.  ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือ ได้รับวุฒิการประกาศนียบัตร 

วิชาชีพ ทุกสาขา หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน 
 

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
         

1. พับกล่อง เย็บกลองบรรจุน้ํายาละลาย และปั๊มตัวเลขชุดท่ีผลิต วันท่ีผลิตลงกล่องน้ํายาละลาย 
2. บรรจุขวดน้ํายาละลายลงกล่อง 
3. ทําความสะอาดในบริเวณที่ปฏิบัติงาน 
4. ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 

          /.............1.3 ชื่อตําแหน่ง 
 
 



-2- 
 

1.2  ช่ือตําแหน่ง       เจ้าพนักงานสัตวบาล 
      กลุ่มงาน        บริการ 
      อัตราว่าง  2  อัตรา 
      ค่าตอบแทน 13,800.-  บาท /เดือน 
      สิทธิประโยชน์      ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ. 2547 

           ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2560  ถึง 30 กันยายน 2561 (สัญญาจ้างปีต่อปี) 
 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
1. เพศชาย อายุ 20 ปีข้ึนไป 
2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขา   

สัตวบาล สัตวศาสตร์ทุกสาขาวิชา หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน (เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหาร)
       
 ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 

1. เลี้ยงดูสัตว์ทดลองชนิดต่าง ๆ ได้แก่ โค สุกร แกะ กระต่าย เป็ด เป็นต้น 
2. ทําความสะอาดรอบๆ บริเวณที่ทํางาน คอก โรงเรือน ให้สะอาดเรียบร้อยและถูกหลัก 

สุขาภิบาล ชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
3. เป็นผู้ช่วยนายสัตวแพทย์ สัตวบาล นักวิจัยและผู้ใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 
4. จัดทํารายงานการเลี้ยงและใช้สัตว์ และปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
5. ดูแลจัดการ โคในคอกพักเลี้ยงโคทดสอบ (สุขภาพเบื้องต้น อาหาร ท่ีอาศัย สภาพแวดล้อมใน 

การเลี้ยง เช่น อุณหภูมิ อากาศ ฯลฯ) 
6. ดูแลจัดการ การเลี้ยง การเคลื่อนย้าย การเจาะเลือด ฉีดวัคซีน การทําลาย สัตว์ท่ีใช้ในการ 

ทดสอบในการทดสอบความปอดภัยของวัคซีน (โค สุกร และแกะ) 
7. เลี้ยงสัตว์ทดลองให้มีสุขลักษณะที่ดี มิให้มีการติดเชื้อชนิดอ่ืน ท่ีไม่ได้ทําการฉีดเชื้อ พร้อมท้ัง 

คอยสังเกตอาการของสัตว์ทดลองเมื่อได้รับการฉีดเชื้อเข้าไป 
8.  จัดทําเอกสาร และรายงานผลการทดสอบประสิทธิภาพวัคซีน 

 

         1.3 ช่ือตําแหน่ง   พนักงานขับรถยนต์ 
     กลุ่มงาน      บริการ 
     อัตราว่าง  2   อัตรา 
     ค่าตอบแทน  10,430.-  บาท /เดือน (ค่าครองชีพไม่เกินเดือนละ 2,000.-บาท) 
     สิทธิประโยชน์        ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ. 2547 

          ระยะเวลาการจ้าง    ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2560  ถึง 30 กันยายน 2561 (สัญญาจ้างปีต่อปี) 
 

คุณสมบัติประจําตําแหน่ง 
1. เพศชาย มีอายุไม่ต่ํากว่า 30 ปี  
2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ หรือ ได้รับวุฒิประกาศนียบัตร 

วิชาชีพ ทุกสาขาวิชา หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ไนระดับเดียวกัน 
 

/………3.  มีความรู้ความสามารถ 
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3. มีความรู้ความชํานาญงานในหน้าท่ีและได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายไม่น้อยกว่า 5 ปี 
สามารถขับข่ีรถบรรทุกห้องเย็น (ตู้ทึบ) ได้ 

4. ต้องเป็นผู้มีใบอนุญาตขับรถทุก ประเภทที่ 2  (ท.2)  
5. มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี มีหนังสือ รับรองการทํางานจากนายจ้างไม่ต่ํากว่า 2 ปี 
6. ผ่านการเกณฑ์ทหารกองเกิน หรือไม่มีภาระผูกพันด้านการเกณฑ์ทหาร 

 

 ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
 

     1.  ขนส่งวัคซีนไปยังสํานักงานปศุสัตว์เขต 1-9 
       2.  มีหน้าท่ีเป็นพนักงานขับรถยนต์ให้กับข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ีท่ีต้องไปราชการ  
             3.  ดูแลบํารุงรักษาความสะอาดรถยนต์ และแก้ไขข้อขัดข้องขั้นพ้ืนฐานในการใช้รถยนต์ได้ 
      4.  ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

1.4 ช่ือตําแหน่ง  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
     กลุ่มงาน      บริการ 

           อัตราว่าง  1  อัตรา 
     ค่าตอบแทน  10,430.-  บาท /เดือน (ค่าครองชีพไม่เกินเดือนละ 2,000.-บาท) 
     สิทธิประโยชน์       ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ. 2547 

            ระยะเวลาการจ้าง   ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2560  ถึง 30 กันยายน 2561 (สัญญาจ้างปีต่อปี) 
 

  คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง  
1. เพศชาย อายุ 20 ปีข้ึนไป แต่ไม่เกิน 35 ปี 
2. ได้ รับวุฒิ ไม่ต่ํ ากว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ  หรือได้ รับวุฒิ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขา (ปวช.)  หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน 
3. มีประสบการณ์เก่ียวกับการขับรถโฟล์คลิฟท์ หรือรถลาก ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

 
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 

1. จัดเก็บรักษาและโยกย้าย จัดส่งวัสดุการผลิตให้โรงงานผลิตวัคซีนทุกโรงงาน รวมถึงหน่วย 
สนับสนุนการผลิตท้ังหมด 

2. โยกย้ายจัดเก็บ ต้องใช้เครื่องมือคลังวัสดุ เช่น รถโฟล์คลิฟท์ รถยกลาก ทุกครั้งท่ีมีการเคลื่อนย้าย 
จัดเข้าหรือยกออก ต้องมีการลงบันทึกคุมวัสดุในใบบันทึก (สต็อกการ์ด) และจดข้อมูลการเคลื่อนไหว 
 

2.  คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร    
     (1)   มีสัญชาติไทย 
         (2)   มีอายุ ครบ 20  ปี บริบูรณ์ (สําเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร 1 ฉบับ สําหรับเพศชาย) 

      (3)   ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
     (4)   ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือน ไม่ 

สมประกอบ หรือ เป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
          (5)   ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 
          (6)   ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญา        

เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
          /………. (7)  ไม่เป็นผู้เคย 
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          (7)   ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ 

  

           หมายเหตุ  ผู้ท่ีผ่านการเลือกสรรในวันท่ีทําสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง  ของ
ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วน
ท้องถิ่น  และจะต้องนําใบรับรองแพทย์ ซ่ึงออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ  ก.พ. 
ว่าด้วยโรค มายื่นด้วย  

 

3.  การรับสมัคร 
3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร  

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ท่ี งานบุคคล ฝ่ายบริหารทั่วไป    
สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาและทาง www. http://biologic.dld.go.th  
ตั้งแต่วันท่ี 12 กันยายน 2560 ถึงวันท่ี  22  กันยายน 2560  ในวันและเวลาราชการ   โดยผู้สมัครไม่ต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือก ผู้สนใจ  สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี งานบุคคล  ฝ่าย
บริหารทั่วไป สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมาโทร. 044-311476,044-312863 และ
ทาง www.http://biologic.dld.go.th 

3.2 หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
(1) รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1.5x2 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี  

(นับถึง วันปิดรับสมัคร) จํานวน 2 รูป 
(2) สําเนาแสดงผลการศึกษา  เช่น ระเบียนแสดงผลการเรียน หรือ   สําเนา ทรานสคริปท่ีแสดง 

ว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่งท่ีสมัคร จํานวน 1 ฉบับ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้
มีอํานาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันท่ี 22   กันยายน  2560 
 ในกรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นําหนังสือรับรอง
คุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา และวันท่ีท่ีได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร ซ่ึงจะต้องอยู่
ภายในกําหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ 
  (3)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ 
  (4)  สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน ชื่อ –นามสกุล   
(ในกรณท่ีีชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)  อย่างละ  1 ฉบับ 
  (5)  หนังสือรับรองการผ่านงาน  จํานวน  1  ฉบับ (ถ้ามี) 
  (6)  ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร สําหรับ เพศชาย 1 ฉบับ 

  3.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  ไม่เสียค่าธรรมเนียม 
ท้ังนี้  ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้องและลงชื่อกํากับไว้ด้วย 

3.4  เง่ือนไขในการรับสมัคร 
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า  เป็นผู้มีคุณสมบัติ 

ท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง   และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ     
ในใบสมัคร พร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่
ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน่งที่สมัคร อันมีผลทําให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัคร
ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้ เป็นโมฆะสําหรับผู้นั้น 
                  /…………….4. ประกาศ 
 





รายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกสรร 
ตามประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่าย  

ลงวันที่  11 กันยายน  2560 
 
1.   ชื่อตําแหน่ง         พนักงานทั่วไป (ปฏิบัติงานท่ีสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์) 
      กลุ่มงาน            บริการ 
      อัตราว่าง            1   อัตรา 
 

2.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ ดังนี้ 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีประเมิน 
 
1. ความรู้ท่ัวไป 
2. คุณสมบัติส่วนบุคคล 

1.1 มีความคิดริเริ่ม ปฏิภาณไหวพริบ 
1.2 บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะทางอารมณ์ 
1.3 ทัศนคติ และแรงจูงใจ 
1.4 มีทักษะการวางแผน และการแก้ไขปัญหา 
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สอบข้อเขียน 
 
 
โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ 

รวม 200  
3.  สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ จะดําเนินการประเมิน  ดังนี้ 
     1)   ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ข้อ 1 จะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในข้อ 2 
     2)   เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ผู้มาสอบ หน่วยงานอาจดําเนินการประเมินสมรรถนะต่อเนื่องเลยก็ได้ 
4.  วัน เวลา สถานที่ 
 สํานักเทคโนโลยชีีวภัณฑ์สัตวจ์ะประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการประเมินสมรรถนะในวันท่ี 25  กันยายน  
2560  ดําเนินการประเมินสมรรถนะในวันที่ 27  กันยายน  2560 ณ อาคารอาหารบริรักษ์  ชั้น 2 ดังนี้ 
 ภาคเช้า    เวลา 08.35 น. – 12.00 น.  สอบข้อเขียน 

ภาคบ่าย   เวลา 13.00 น. – 16.30 น.  สอบสัมภาษณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกสรร 
ตามประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่าย  

ลงวันที่  11 กันยายน  2560 
 
1.   ชื่อตําแหน่ง          เจ้าพนักงานสัตวบาล (ปฏิบัติงานท่ีสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์) 
      กลุ่มงาน              บรกิาร 
      อัตราว่าง             2  อัตรา 
 

2.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ ดังนี้ 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีประเมิน 
 
1. ความรู้ 

1.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป 
1.2 ความรู้เกี่ยวกับด้าน อาหารสัตว์ พืชสัตว์ และการ

ผลิตสัตว์ 
1.3 มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
1.4 ทักษะการแก้ไขปัญหา 

           

2. คุณสมบัติส่วนบุคคล 
1.1 มีความคิดริเริ่ม ปฏิภาณไหวพริบ 
1.2 บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะทางอารมณ์ 
1.3 ทัศนคติ และแรงจูงใจ 
1.4 มีทักษะการวางแผน และการแก้ไขปัญหา 
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สอบข้อเขียน 
 
 
 
 

 
โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ 

รวม 300  
 

3.  สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ จะดําเนินการประเมิน  ดังนี้ 
     1)   ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ข้อ 1 จะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในข้อ 2 
     2)   เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ผู้มาสอบ หน่วยงานอาจดําเนินการประเมินสมรรถนะต่อเนื่องเลยก็ได้ 
4.  วัน เวลา สถานที่ 
 สํานักเทคโนโลยชีีวภัณฑ์สัตวจ์ะประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการประเมินสมรรถนะในวันท่ี 25  กันยายน  
2560  ดําเนินการประเมินสมรรถนะในวันที่ 27  กันยายน  2560 ณ อาคารอาหารบริรักษ์  ชั้น 2 ดังนี้ 
 ภาคเช้า    เวลา 08.35 น. – 12.00 น.  สอบข้อเขียน 

ภาคบ่าย   เวลา 13.00 น. – 16.30 น.  สอบสัมภาษณ์ 
 
 
 
 

 



รายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกสรร 
ตามประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่าย  

ลงวันที่  11 กันยายน  2560 
 
1.   ชื่อตําแหน่ง          พนักงานขับรถยนต์ (ปฏิบัติงานท่ีสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์) 
      กลุ่มงาน             บริการ 
      อัตราว่าง             2   อัตรา 
 

2.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ ดังนี้ 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีประเมิน 
 
1. ความรู้ 

1.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป 
1.2 ความรู้ความสามารถด้านการซ่อมแซม และดูแล 

รักษารถยนต์ เบ้ืองต้น 
2. ทักษะความรู้เกี่ยวกับการขับรถยนต์ 
       

3. คุณสมบัติส่วนบุคคล 
1.1 มีความคิดริเริ่ม ปฏิภาณไหวพริบ 
1.2 บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะทางอารมณ์ 
1.3 ทัศนคติ และแรงจูงใจ 
1.4 มีทักษะการวางแผน และการแก้ไขปัญหา มีความ 

รับผิดชอบต่องานในหน้าท่ี  
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สอบข้อเขียน 
 
สอบปฏิบัติ 
 
 
 
โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ 

รวม 300  
3.  สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ จะดําเนินการประเมิน  ดังนี้ 
     1)   ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ข้อ 1 จะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในข้อ 2 
     2)   ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ข้อ 1 และข้อ 2 จะต้องเข้ารับการประเมิน ข้อ 3 
     3)   เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ผู้มาสอบ หน่วยงานอาจดําเนินการประเมินสมรรถนะต่อเนื่องเลยก็ได้ 
4.  วัน เวลา สถานที่ 
 สํานักเทคโนโลยชีีวภัณฑ์สัตวจ์ะประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการประเมินสมรรถนะในวันท่ี 25  กันยายน  
2560  ดําเนินการประเมินสมรรถนะในวันที่ 27  กันยายน  2560 ณ อาคารอาหารบริรักษ์  ชั้น 2 ดังนี้ 
 ภาคเช้า    เวลา 08.35 น. – 12.00 น.  สอบข้อเขียน 

ภาคบ่าย   เวลา 13.00 น. – 16.30 น.  สอบสัมภาษณ์ 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกสรร 

ตามประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่าย  
ลงวันที่  11 กันยายน  2560 

 
1.   ชื่อตําแหน่ง          พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ปฏิบัติงานที่สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์) 
      กลุ่มงาน             บริการ 
      อัตราว่าง             1  อัตรา 
 

2.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ ดังนี้ 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีประเมิน 
 
1. ความรู้ 

1.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป 
1.2  ความรู้ในการใช้และบํารุงรักษารถโฟล์คลิฟท์  

 
2. ทักษะในการขับรถ โฟล์คลิฟท์ 
 

3. คุณสมบัติส่วนบุคคล 
1.1 มีความคิดริเริ่ม ปฏิภาณไหวพริบ 
1.2 บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะทางอารมณ์ 
1.3 ทัศนคติ และแรงจูงใจ 
1.4 มีทักษะการวางแผน และการแก้ไขปัญหา 
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สอบข้อเขียน 
 
 
สอบปฏิบัติ 
 

 
โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ 

รวม 300  
 
3.  สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ จะดําเนินการประเมิน  ดังนี้ 
     1)   ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ข้อ 1 จะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในข้อ 2 
     2)   ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ข้อ 1 และข้อ 2 จะต้องเข้ารับการประเมิน ข้อ 3 
     3)   เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ผู้มาสอบ หน่วยงานอาจดําเนินการประเมินสมรรถนะต่อเนื่องเลยก็ได้ 
4.  วัน เวลา สถานที่ 
  สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์จะประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการประเมินสมรรถนะในวันท่ี   
25  กันยายน  2560  ดําเนินการประเมินสมรรถนะในวันที่ 27  กันยายน  2560 ณ อาคารอาหารบริรักษ์  ชั้น 2 
ดังนี้ 
 ภาคเช้า    เวลา 08.35 น. – 12.00 น.  สอบข้อเขียน 

ภาคบ่าย   เวลา 13.00 น. – 16.30 น.  สอบสัมภาษณ์ 
 
 
 
 



 
 
 
 

 




