
 

 
                ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ คณะสัตวแพทยศาสตร์      
....................................... 

ด้วยคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่ อคัดเลือก 
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ต าแหน่งสัตวแพทย์ จ านวน 5 อัตรา (พร.082, พร.381,  
พร.534, พร.535, พร.536) อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,000 บาท ต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 อัตรา (พร.064) 
อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 สังกัดโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตาม ๑๒ หมวด ๒ บททั่วไปตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เร่ือง ข้อบังคับ

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วา่ด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงนิรายได้ หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๔๖ 

ต าแหน่งสัตวแพทย์ 
-   ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.) 

 -   สามารถปฏิบัติงานหน่วยอายุรกรรม หน่วยโรคแมว หน่วยสัตว์ป่วยวิกฤต แผนกวิสัญญี ณ โรงพยาบาลสัตว์         
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ได้ 

-   สามารปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการได้ 
-   สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และปฏิบัติงานรอบดึกได้ 
-   เป็นผู้รักงานบริการ อดทน และยินดีบุกเบิกงานร่วมกับองค์กร 
-   มีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ 
-   เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี 

 
ต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 
-   ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 

กรณีจบการศึกษาด้านสัตวบาล และด้านเทคนิคการสัตวแพทย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
-   สามารถปฏิบัติงานหน่วยอายุรกรรม หน่วยโรคแมว หน่วยสัตว์ป่วยวิกฤต แผนกวิสัญญี ณ โรงพยาบาลสัตว์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ได้ 
-   สามารปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการได้ 
-   สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และปฏิบัติงานรอบดึกได้ 
-   เป็นผู้รักงานบริการ อดทน และยินดีบุกเบิกงานร่วมกับองค์กร 
-   เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
-   สามารถฝึกงานที่โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เป็นเวลาไม่เกิน 5 วัน โดยไม่ได้รับ

ค่าตอบแทน 
 

2. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  http://vet.ku.ac.th หรือขอรับและยื่นใบสมัครด้วย

ตนเองได้ที่  หน่วยการเจ้าหน้าที่  ห้องงานแผนและประกันคุณภาพ ส านักงานเลขานุการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้น 3 อาคารจักรพิชัยรณรงค์สงคราม ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพุธที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 
9.00 – 11.30 น. และ 13.30 – 15.00 น.  ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข
โทรศัพท์ ๐๒-797-1900 ต่อ 1305 

http://vet.ku.ac.th/
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