ประกาศสัตวแพทยสภา
ที่ ๒ / ๒๕๖๓
เรื่อง การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจาบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้
ความชานาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาต่างๆ พ.ศ. ๒๕๖๓
ตามข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกอนุมัติบัตรและวุฒิ บัตรเพื่อแสดงความรู้
ความชานาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์สาขาต่างๆ พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ๕ ข้อ ๑๖ ผู้ที่ยื่นคาขอ
วุฒิบัตรฯ จะต้องผ่านการฝึกอบรมครบตามเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
ประจาบ้านระดับวุฒิบัตรของสาขาที่ขอวุฒิบัตร คณะผู้บริหารวิทยาลั ยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชานาญการแห่ง
ประเทศไทย มีมติให้กาหนดปฏิทินกิจกรรมของวิทยาลัยฯ เรื่อง การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมผู้ประกอบ
วิชาชีพการสัตวแพทย์ประจาบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูค้ วามชานาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
สาขาต่างๆ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในการประชุมคณะผู้บริหารวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชานาญการแห่งประเทศ
ไทยครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยความเห็นชอบของสัตวแพทยสภา
ในการประชุ ม คณะกรรมการสั ต วแพทยสภาครั้ ง ที่ ๑๒/๒๕๖๒ เมื่ อ วั น พฤหั สบดี ที่ ๑๙ เดื อ น ธั น วาคม
พ.ศ. ๒๕๖๒ ก าหนดให้ มี ก ารเปิ ด รั บ สมั ค รการฝึ ก อบรมผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ การสั ต วแพทย์ ป ระจ าบ้ า น
เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังต่อไปนี้
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเป็นสมาชิกสัตวแพทยสภาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัต วแพทย์
ชั้นหนึ่งและมีคุณสมบัติในข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
๑. มีประสบการณ์วิชาชีพจากสถาบันหรือหน่วยงานที่สัตวแพทยสภารับรองไม่นอ้ ยกว่า ๒ ปี
๒. ได้รับการเพิ่มพูนทักษะทางคลินกิ อย่างเป็นระบบ (internship) จากสถาบันการศึกษาที่
สัตวแพทยสภารับรองไม่นอ้ ยกว่า ๑ ปี
๓. ได้รับประกาศนียบัตรบัณฑิต
๔. ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตหรือเทียบเท่าหรือสูงกว่า

๒
การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมฯ
ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมสามารถดาวน์โหลดใบคาขอสมัครใน www.vetcouncil.or.th เมนูวิทยาลัย
ชานาญการฯ >>ดาวน์โหลด แล้วยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือ ส่งทางไปรษณีย์พร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ
และชาระค่าธรรมเนียมการสมัคร ที่สานักงานสัตวแพทยสภา ๖๘/๘ หมู่ ๑ ตาบลบางไผ่ ถนนนครอินทร์
อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ ได้ตงั้ แต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ถึง ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครสอบ
๑. รูปถ่าย ขนาด ๒ นิว้ จานวน ๒ รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
๒. สาเนาใบปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
๓. สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง และ
๔. เอกสารรับรองคุณสมบัติขอ้ ใดข้อหนึ่ง ดังนี้
๔.๑ หนังสือรับรองประสบการณ์วิชาชีพจากสถาบันหรือหน่วยงานที่สัตวแพทยสภารับรอง พร้อม
ทั้งระบุระยะเวลาการปฏิบัติงาน
๔.๒ หนังสือรับรองการได้รับการเพิ่มพูนทักษะทางคลินกิ อย่างเป็นระบบ (internship) จากสถาบัน
การศึกษาที่สัตวแพทยสภารับรอง
๔.๓ สาเนาใบประกาศนียบัตรบัณฑิต
๔.๔ สาเนาใบปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตหรือเทียบเท่าหรือสูงกว่า
๕. ในกรณีเปลี่ยนนามสกุล ให้แนบหลักฐานมาด้วย เช่น ใบทะเบียนสมรส
๖. หลักฐานการชาระค่าธรรมเนียมในการสมัคร ๕๐๐ บาท (ซึ่งจะไม่มกี ารคืนเงินให้ไม่ว่าในกรณีใด)
วิธีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม
การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นไปตามข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออก
อนุ มั ติ บั ต รและวุ ฒิ บั ต รแสดงความรู้ ค วามช านาญในการประกอบวิ ช าชี พ การ สั ต วแพทย์ ส าขาต่ า งๆ
พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ๒ ซึ่งดาเนินการโดยคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ ความชานาญของสาขาที่
ทาการฝึกอบรม ร่วมกับผูแ้ ทนจากสถาบันที่ให้การฝึกอบรมโดยการอนุมัตขิ องสัตวแพทยสภา
ระยะเวลาการฝึกอบรม
ระยะเวลาการฝึกอบรมให้เป็นไปตามข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกอนุมัติบัตร
และวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชี พการสัตวแพทย์สาขาต่างๆ พ.ศ. ๒๕๕๗
หมวด ๓ โดยมีระยะเวลาในการฝึกอบรมไม่นอ้ ยกว่า ๓ ปี โดยจัดการฝึกอบรมดังนี้

๓
๑. ฝึกอบรมในสถาบันฝึกอบรมหลักอย่างต่อเนื่องไม่นอ้ ยกว่า ๓ ปี และมีชั่วโมงปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า
๓,๐๐๐ ชั่วโมง หรือ
๒. ฝึกอบรมในสถาบันฝึกอบรมหลักไม่น้ อยกว่า ๒ ปี สถาบันฝึกอบรมสมทบและ/หรือสถาบันร่วม
ฝึกอบรม รวมฝึกอบรมในทุกสถาบันฝึกอบรมแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี และมีชั่วโมงปฏิบัติงานรวมกันไม่น้อยกว่า
๓,๐๐๐ ชั่วโมง
การสิ้นสุดสภาพของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมจะสิน้ สุดสภาพเมื่อ
๑. ตาย
๒. ลาออก
๓. พ้นสภาพสมาชิกสัตวแพทยสภา
๔. สัตวแพทยสภามีมติให้ออกเนื่องจากทาความผิดร้ายแรง
กาหนดการ
วิทยาลัยฯ เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ (วว.) ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ซึ่งสถาบัน
ฝึกอบรมฯ จะทาการจัดสอบในวันที่ ๑ มีนาคม – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ และจะประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านและ
สถาบันที่จะเข้ารับการฝึกอบรมฯ ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมฯ
(ค่าลงทะเบียนเรียนคนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท/ปี) ตั้งแต่วันที่ ๒๓ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ประกาศ ณ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓

(ผศ. นายสัตวแพทย์ ดร.ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม)
นายกสัตวแพทยสภา

