
 
 
 

 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน 

ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองบริการกลาง ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
---------------------------- 

  ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน              
เพ่ือท าหน้าที่ในการคัดเลือกผู้เหมาะสมด ารงต าแหน่งผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน และเพ่ือให้การด าเนินการคัดเลือกบุคคล  
ให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารฝ่ายสนับสนุนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย   

อาศัยอ านาจตามข้อ 3  ข้อ 4 และข้อ 5 ของประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ วิธีการและเงื่อนไขการแต่งตั้ง วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของ
ผู้บริหารฝ่ายสนับสนุนต าแหน่งผู้อ านวยการกอง หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะ สถาบัน ส านักหรือเทียบเท่า 
ประกาศ ณ วันที่   18  กันยายน พ.ศ. 2561 ซึ่ งแก้ ไขเ พ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ วิธีการและเงื่อนไขการแต่งตั้ง วาระการด ารงต าแหน่งและ
การพ้นจากต าแหน่งของผู้บริหารฝ่ายสนับสนุนต าแหน่งผู้อ านวยการกอง หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะ สถาบัน 
ส านักหรือเทียบเท่า ประกาศ ณ วันที่ 18  สิงหาคม พ.ศ. 2563 และประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
และมติที่ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2564  เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
คณะกรรมการคัดเลือกผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน จึงให้ออกประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองบริการกลาง ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

1. คุณสมบัติ 
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน ต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้  

   (1)  เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หรือ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ กลุ่มวิชาชีพ หรือ 
กลุ่มอ านวยการและเชี่ยวชาญเฉพาะ (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ)  หรือ ข้าราชการสายสนับสนุน            
ในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
   (2)  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
   (3)  ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๘ ปี 
   (4)  สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มเวลา 
   (5)  ด ารงต าแหน่ง 
    (5.1)  ผู้อ านวยการกอง หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะ สถาบัน ส านัก หรือเทียบเท่า 
         มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี  หรือ 
     (5.2)  หัวหน้างาน หรือ ผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างาน มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือ 
     (5.3)  ระดับช านาญการพิเศษมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือ 
     (5.4)  ระดับช านาญการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี  
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   (6) ผู้ด ารงต าแหน่งตามข้อ 5.3 และ ข้อ 5.4 ต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ในการบริหารงาน
ภายในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี โดยเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่
บริหารงานภายในในหน่วยงานโดยตรง และมีผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่น้อยกว่า ๓  คน  เช่น ต าแหน่ง ผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างาน 
หัวหน้างาน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าหน่วย หัวหน้าสถานี หัวหน้าศูนย์ หรือต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน หากเป็นผู้ได้รับ
มอบหมายให้รักษาการแทนหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน ต้องเป็นต าแหน่งว่างเท่านั้น 
   (7) ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหารที่มหาวิทยาลัยด าเนินการหรือรับรองตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย  
   (8) ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกสอบสวนในกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยหรือ
จริยธรรมอย่างร้ายแรง หรือเคยถูกลงโทษทางวินัย หรือจริยธรรม 
   (9) ไม่เป็นผู้ที่มีประวัติด่างพร้อย หรือมีมลทินมัวหมอง 

 2. หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
  บริหารงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน โดยมีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการ 
อ านวยการ สั่งงาน มอบหมาย ก ากับ แนะน า ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แก้ปัญหาในงานของหน่วยงาน 
ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบของงานสูงมาก และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 3.  วิธีการคัดเลือก โดยการน าเสนอวิสัยทัศน์ และการสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 200 คะแนน 
3.1  ผู้เข้ารับการคัดเลือก น าเสนอข้อมูลประวัติ ผลงาน และวิสัยทัศน์ด้านการบริหารจัดการ 

หน่วยงาน ตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ก าหนดไว้และน าวิสัยทัศน์ไปสู่การปฏิบัติ ต่อคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน
และบุคลากรในหน่วยงาน ใช้เวลาในการน าเสนอ คนละไม่เกิน 20 นาที คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
          3.1.1  การน าเสนอข้อมูลประวัติผลงาน และวิสัยทัศน์ ประกอบด้วย 

(1)  ประวัติการท างาน ผลงานในช่วงที่ปฏิบัติหน้าที่บริหารงาน และ 
 ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน หรือ หน่วยงานอ่ืนภายในมหาวิทยาลัย 

(2)  วิสัยทัศน์ด้านการบริหารจัดการหน่วยงาน กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และวิธีการที่แสดง   
 ให้เห็นถึงการด าเนินงาน เป็นไปตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนา   

                                           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
(3)  ความสามารถในการสื่อสาร ทักษะการน าเสนอ ความฉลาดทางอารมณ์   

 ปฏิภาณไหวพริบในการตอบค าถาม และภาพลักษณ์ความเป็นผู้น าที่ดี 
   3.2  ผู้เข้ารับการคัดเลือก เข้ารับการสัมภาษณ์ เพ่ือประเมินความรู้ สมรรถนะและ
พฤติกรรมด้านต่าง ๆ  ใช้เวลาในการสัมภาษณ์ คนละไม่เกิน 45 นาที  คะแนนเต็ม 100 คะแนน   
       3.2.1  สมรรถนะทางการบริหาร  ประกอบด้วย 

      (1)  การมีภาวะผู้น า การวางแผนกระบวนการท างาน  
      (2)  การคิดเชิงกลยุทธ์และการก าหนดกลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์ 
      (3)  การพัฒนาทีมงานและพัฒนาตนเอง 
      (๔)  การบริหารความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง  

          (5)  การสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงาน  
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              3.2.2  ความรู้เรื่อง กฎ  ระเบียบ  และข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 
                          3.2.3  ความประพฤติซึ่งแสดงออกถึงการรักษาวินัย การมีคุณธรรมจริยธรรมและ 
         จรรยาบรรณในวิชาชีพ หรือท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่งหน้าที่ การมีมนุษยสัมพันธ์ 
          การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานในการให้ความร่วมมือเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
 3.2.4  ประสบการณ์ความรู้ในต าแหน่งเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับงานและงานด้านที่ 
         เกี่ยวข้องกับส่วนงาน 

4.  เกณฑ์การตัดสิน 
        ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนจากการน าเสนอวิสัยทัศน์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และ
คะแนนจากการสัมภาษณ ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  รวมคะแนนทั้งสองส่วนแล้ว ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  
โดยผู้ท่ีมีคะแนนรวมสูงสุดจะได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน 

  5.  ก าหนดการคัดเลือก 
  -  รับสมัคร ระหว่างวันที่  10 – 18  พฤศจิกายน 2564  
  -  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วันที่  26 พฤศจิกายน 2564 ทางเว็บไซต์ 
     กองการเจ้าหน้าที่ www.person.ku.ac.th 
  -  น าเสนอวิสัยทัศน์ ต่อคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้บรหิารฝา่ยสนบัสนนุ  
     และบุคลากรในหน่วยงานและเข้ารับการสัมภาษณ์ ในระหว่างวันที่  29 พฤศจิกายน ถึง 
                             วันที่  9  ธันวาคม  2564 
      -  ประกาศผลการคัดเลือกหลังจากวันที่ ก.บ.ม. ให้ความเห็นชอบ ทางเว็บไซต์ 
          กองการเจ้าหน้าที่ www.person.ku.ac.th 

  6. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
      รับสมัครระหว่างวันที่ 10 – 18  พฤศจิกายน 2564 ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก
สามารถเลื อกสมั คร เข้ า รั บการคั ด เลื อก ได้ ไ ม่ เ กิ น  2  ต าแหน่ ง   โดย ให้ ดาวน์ โหลดใบสมั คร ได้ที่  
www.person.ku.ac.th  และน าส่งใบสมัครในรูปแบบ PDF File ที่  E-mail : hr.psd@ku.th ภายในวันที่          
18  พฤศจิกายน 2564 เวลา 8.30 - 16.30 น.  
  
  จึงประกาศมาเพ่ือทราบ 
 
                  ประกาศ ณ วันที่     15       ตลุาคม  พ.ศ. 2564 
 
  
  
               (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ธานินทร์ คงศิลา) 
              รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
                                  ประธานคณะกรรมการคัดเลือกผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน 
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รายชื่อต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มวิชาชีพ และ กลุ่มอ านวยการและ
เชี่ยวชาญเฉพาะ ท่ีสามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร 
ฝ่ายสนับสนุน 

กลุ่มวิชาชีพ กลุ่มอ านวยการและเชี่ยวชาญเฉพาะ 

1 ทันตแพทย ์ 1 เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป 
2 นักกายภาพบ าบัด 2 เจ้าหน้าที่วิจัย 
3 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 นักจดหมายเหตุ 
4 พยาบาล 4 นักตรวจสอบภายใน 
5 แพทย์ 5 นักทรัพยากรบุคคล 
6 เภสัชกร 6 นักเทคนิคการแพทย ์
7 วิศวกรการเกษตร 7 นักแนะแนวการศึกษาและอาชพี 
8 วิศวกรเครื่องกล 8 นักประชาสัมพนัธ ์
9 วิศวกรไฟฟ้า 9 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

10 วิศวกรโยธา 10 นักวิชาการเกษตร 
11 สัตวแพทย ์ 11 นักวิชาการเงินและบัญช ี
    12 นักวิชาการช่างศิลป ์
    13 นักวิชาการประมง 
    14 นักวิชาการพัสด ุ
    15 นักวิชาการโภชนาการ 
    16 นักวิชาการศึกษา 
    17 นักวิชาการสถิต ิ
    18 นักวิชาการสัตวบาล 
    19 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
    20 นักวิทยาศาสตร ์
    21 นักวิเทศสัมพันธ ์
    22 นักสุขศึกษา 
    23 นักเอกสารสนเทศ 
    24 นายช่างกลเรือ 
    25 นายเรือ 
    26 นิติกร 

    27 บรรณารักษ์ 

    28 วิศวกร 

  29 นักจิตวิทยา 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ  



 


