
รายละเอยีดเกีย่วกบัการเลอืกสรร
ตามประกาศรับสมคัรบคุคลเพือ่เลือกสรรเปน็พนกังานเงินทนุหบนุเวียนเพือ่ผลติวัคซนีจำหนา่ย

สำนักเทคโนโลยีซีวภัณฑ์สัตว์ 
ลงวันท่ี 21 ธันวาคม พ.ศ. 2565

1. ซ่ือตำแหน่ง นักบัญชี
กลุ่มงาน บริหารท่ัวไป
อัตรา 1 อัตรา

2. หลักเกณฑแ์ละวิธกีารเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ ดังน้ี

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีประเมิน

1. ความรู้ความสามารถทัว่ไป
1.1 ความรู้ท่ัวไป (ด้านภาษาไทย ด้านภาษาอังกฤษ ด้าน

100 โดยวิธีสอบข้อเชียน

คณิตศาสตร์ และด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง)
1.2 ความรู้ความสามารถเบ้ืองต้นต้านคอมพิวเตอร์ 

Microsoft office

2. ความรูค้วามสามารถ ทักษะ เฉพาะตำแหนง่
2.1 ความรู้เฉพาะด้านเก่ียวกับงานด้านบัญชี

200 โดยวิธีสอบข้อเขียน

3. คุณสมบัติส่วนบุคคล 100 โดยวิธีสอบสัมภาษณ์
3.1 มีความคิดริเร่ิม ปฏิภาณไหวพริบ 25
3.2 บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒภิาวะทางอารมณ์ 25
3.3 ทัศนคติ และแรงจูงใจ 25
3.4 มีทักษะการวางแผน และการแก้!ฃปิญหา 25

รวม 400

ผู้ท่ีจะถือ'ว่าเป็นผู้ท่ีผ่านการเลือกสรร ต้องผ่านตามหลักเกณฑ์ ดังน้ี
- สอบผ่านการประเมินความรู้ความสามารถท่ัวไป ต้องได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสทิธิ 

เขา้รบัการประเมนิความรูส้ามารถ ทกัษะเฉพาะตำแหนง่ และตอ้งไดค้ะแนนประเมนิความรูส้ามารถ ทกัษะ 
เฉพาะตำแหนง่ ไมต่รกวา่รอ้ยละ 60 จงึจะมสีทิธเิขา้รบัการสอบสมัภาษณ ์ และต้องได้คะแนนการสอบสมัภาษณ ์
ไมต่ากวา่รอ้ยละ 60 จงึจะถอืวา่เปน็ผูผ้า่นการเลอืกสรร



รายละเอยีดเกีย่วกบัการเลอืกสรร
ตามประกาศรับสมคัรบคุคลเพือ่เลอืกสรรเปน็พนกังานเงินทนุหมนุเวียนเพือ่ผลติวัคซนืจำหนา่ย

สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
ลงวับท่ี 21 ธันวาคม พ.ศ. 2565

1. ข่ือตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
กลุ่มงาน บริการ
อตัรา 1 อัตรา

2. หลักเกณฑแ์ละวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ ดังน้ี

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีประเมิน
1. ความรู้ความสามารถทัว่ไป 100 โดยวิธีสอบข้อเชียน

1.1 ความรู้ท่ัวไป (ต้านภาษาไทย ต้านภาษาอังกฤษ ต้าน
คณิตศาสตร์ และต้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง)

1.2 ความรู้ความสามารถเบ้ืองต้นด้านคอมพิวเตอร์
Microsoft office

2. ความรูค้วามสามารถ ทักษะเฉพาะตำแหนง่ 200 โดยวิธีสอบข้อเขียน
2.1 ความรู้เก่ียวกับการเงิน การบัญชี งบประมาณ

3. คุณสมบัติส่วนบุคคล 100 โดยวิธีสอบสัมภาษณ์
3.1 มีความคิดริเร่ิม ปฏิภาณไหวพริบ 25
3.2 บุคลิกภาพ ห่วงทีวาจา และวุฒภิาวะทางอารมณ์ 25
3.3 ทัศนคติ และแรงจูงใจ 25
3.4 มีทักษะการวางแผน และการแกไขปิญหา 25

รวม 400

ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้ท่ีผ่านการเลือกสรร ต้องผ่านตามหลักเกณฑ์ ดังน้ี
- สอบผ่านการประเมินความรู้ความสามารถท่ัวไป ต้องไต้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสทิธิ 

เขา้รบัการประเมนิความรูส้ามารถ ทกัษะเฉพาะตำแหนง่ และตอ้งไตค้ะแนนประเมนิความรูส้ามารถ ทกัษะ 
เฉพาะตำแหนง่ ไม,ตากวา่รอ้ยละ 60 จงึจะมสีทิธเิขา้รบัการสอบสมัภาษณ ์ และตอ้งไดค้ะแนนการสอบ 
สมัภาษณไ์มต่ากวา่รอ้ยละ 60 จงึจะถอืวา่เปน็ผูผ้า่นการเลอืกสรร



รายละเอยีดเกีย่วกบัการเลอืกสรร
ตามประกาศรับสมคัรบคุคลเพือ่เลอืกสรรเปน็พนกังานเงินทนุหมนุเวียนเพือ่ผลติวัคซนีจำหนา่ย

สำนักเทคโนโลยีซีวภัณฑ์สัตว์ 
ลงวันท่ี 21 ธันวาคม พ.ศ. 2565

1. ซ่ือตำแหน่ง ช่างกลโรงงาน
กลุ่มงาน เทคนิคท่ัวไป
อตัราวา่ง 1 อัตรา

2. หลักเกณฑแ์ละวิธกีารเลือกสรร

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ ดังน้ี

สมรรถนะ คะแนน
เต็ม

วิธีประเมิน

1. ความร้ความสามารถทัว่ไป
1.1 ความรู้ท่ัวไป (ด้านภาษาไทย ต้านภาษาอังกฤษ ด้าน

100 โดยวิธีสอบข้อเขียน

คณิตศาสตร์ และต้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง)

2. ความร ้ความสามารถ เฉพาะตำแหนง่ •200 โดยวิธีสอบข้อเขียนและ 
สอบปฏิบัติ

3. คณสมบัติส่วนบคคล 100 โดยวิธีสอบสัมภาษณ์
3.1 มีความคิดริเร่ิม ปฏิภาณไหวพริบ 25
3.2 บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒภิาวะทางอารมณ์ 25
3.3 ทัศนคติ และแรงจูงใจ 25
3.4 มีทักษะการวางแผน และการแก้ไขป้ญหา 25

รวม 400

ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้ท่ีผ่านการเลือกสรร ต้องผ่านตามหลักเกณฑ์ ดังน้ี
- สอบผ่านการประเมินความรู้ความสามารถท่ัวไป ต้องไต้คะแนนไม่ตากว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสทิธิ 

เขา้รบัการประเมนิความรูส้ามารถ ทกัษะเฉพาะตำแหนง่ และตอ้งไดค้ะแนนประเมนิความรูส้ามารถ ทกัษะ 
เฉพาะตำแหนง่ ไมต่ากวา่รอ้ยละ 60 จงึจะมสีทิธเิขา้รบัการสอบสมัภาษณ ์ และต้องได้คะแนนการสอบสมัภาษณ ์
ไมต่รกวา่รอ้ยละ 60 จงึจะถอืวา่เปน็ผูผ้า่นการเลอืกสรร



รายละเอยีดเกีย่วกบัการเลอืกสรร
ตามประกาศรับสมคัรบคุคลเพีอ่เลอืกสรรเปน็พนกังานเงินทนุหมนุเวียนเพือ่ผลติวัคซนีจำหนา่ย

สำนักเทคโนโลยีซีวกัณฑ์สัตว์ 
ลงวันที, 21 ธันวาคม พ.ศ. 2565

1. ซ่ือตำแหน่ง ช่างโยธา
กลุ่มงาน เทคนิคท่ัวไป
อตัรา 1 อัตรา

2. หลักเกณฑแ์ละวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัคร.ต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ ดงน้ี

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีประเมิน
1. ความรู้ความสามารถทัว่ไป 100 โดยวิธีสอบข้อเขียน

1.1 ความรู้ท่ัวไป (ด้านภาษาไทย ด้านภาษาอังกฤษ
ต้านคณติศาสตร์ และด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง)

2. ความรูค้วามสามารถ ทักษะเฉพาะตำแหนง่ 200 โดยวิธีสอบข้อเขียน

3. คุณสมบัติส่วนบุคคล 100 โดยวิธีสอบสัมภาษณ์
3.1 มีความคิดริเร่ิม ปฏิภาณไหวพริบ 25
3.2 บุคลิกภาพ ห่วงทีวาจา และวุฒภิาวะทางอารมณ์ 25
3.3 ทัศนคติ และแรงจูงใจ 25
3.4 มีทักษะการวางแผน และการแก้ไขป้ญหา 25

รวม 400

ผู้ท่ี'จะถือ'ว่าเป็นผู้ท่ีผ่านการเลือกสรร ต้องผ่านตามหลักเกณฑ์ ดังบ้ี
- สอบผ่านการประเมินความรู้ความสามารถท่ัวไป ต้องไต้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิ 

เขา้รบัการประเมนิความรูส้ามารถ ทกัษะเฉพาะตำแหนง่ และตอ้งไดค้ะแนนประเมนิความรูส้ามารถ ทกัษะ 
เฉพาะตำแหนง่ ไมต่ากวา่รอ้ยละ 60 จงึจะมสีทิธเิขา้รบัการสอบสมัภาษณ ์ และต้องไต้คะแนนการสอบสมัภาษณ ์
ไมต่ากวา่รอ้ยละ 60 จงึจะถอืวา่เปน็ผูผ้า่นการเลอืกสรร



รายละเอยีดเกีย่วกบัการเลอืกสรร
ตามประกาศรับสมคัรบคุคลเพือ่เลอืกสรรเปน็พนกังานเงินทนุหมนุเวียนเพือ่ผลติวัคซนีจำหนา่ย

สำนักเทคโนโลยีซีวภัณฑ์สัตว์ 
ลงวันท่ี 21 ธันวาคม พ.ศ. 2565

1. ซ่ีอตำแหน่ง พนักงานผลิตชีวภัณฑ์
กลุ่มงาน บริการ
อัตรา 1 อัตรา

2. หลักเกณฑแ์ละวิธกีารเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ ดังน้ี

สมรรถนะ คะแนนเต็ม • ว ิธ ปีระเมิน
1. ความรู้ความสามารถทัว่ไป

1.1 ความรู้ท่ัวไป
1.2 ความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ

100 โดยวิธีสอบข้อเขียน

2. คุณสมบัติส่วนบุคคล 100 โดยวิธีสอบสัมภาษณ์
2.1 มีความคิดริเร่ิม ปฏิภาณไหวพริบ 25
2.2 บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒภิาวะทางอารมณ์ 25
2.3 ทัศนคติ และแรงจูงใจ 25
2.4 มีทักษะการวางแผน และการแก้ไขปีญหา 25

รวม 200

ผู้ท่ีจะถือ'ว่าเป็นผู้ท่ีผ่านการเลือกสรร ต้องผ่านตามหลักเกณฑ์ ดังน้ี
- สอบผ่านการประเมินความรู้ความสามารถท่ัวไป ต้องไต้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิ 

เขา้รบัการสอบสมัภาษณ ์ และต้องไต้คะแนนการสอบสมัภาษณ ์ไม'ตากว่าร้อยละ 60 จงึจะถอืวา่เปน็ผูผ้า่นการ 
เลือกสรร


