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ประกาศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งเลขานุการคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

............................... 
 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อ

แต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งเลขานุการคณะ 
นั้น 

ในการนี้ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประสงค์รับสมัครข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าบรรจุในต าแหน่งเลขานุการคณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยมีรายละเอียด
การสมัคร ดังต่อไปน้ี 

ก. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. ต้องมีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาโท 
2. เป็นข้าราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
3. ต้องปฏิบัติหน้าท่ีมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 ปี โดย ต้องด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่มงาน 

หัวหน้างาน หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี 
4. ในกรณีท่ีไม่ได้ด ารงต าแหน่งหัวหน้างาน เนื่องจากไม่มีการแบ่งงานในหน่วยงานนั้น หรือมีการ

แบ่งในหน่วยงานนั้น แต่ด ารงต าแหน่งมาแล้วไม่ครบ 4 ปี จะต้องด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่า “ช านาญการ” 
5. ไม่เป็นผู้ท่ีประวัติด่างพร้อย หรือมลทินมัวหมอง และไม่เป็นอยู่ในระหว่างถูกสอบสวนในกรณี

ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย หรือจริยธรรมอย่างร้ายแรง หรือเคยถูกลงโทษทางวินัยหรือจริยธรรม 
6. มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ ไม่มีความบกพร่องทางกาย ไม่มีโรคประจ าตัวร้ายแรงท่ีเป็น

อุปสรรคแก่การปฏิบัติหน้าท่ี 
 
ข. ลักษณะงานที่รับผิดชอบของต าแหน่งโดยสังเขป 
1. บริหารงานคณะสัตวแพทยศาสตร์ ในภาพรวมให้สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารคณะ 

สัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และช่วยในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะ 
2. วางแผนในการปฏิบัติงานประจ าปีของคณะสัตวแพทยศาสตร์ และควบคุม ดูแล การ

ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน พร้อมติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนการปรับปรุง
พัฒนางานให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง 

3. เป็นผู้น าในการก าหนดทิศทางและเป้าหมายของฝ่ายสนับสนุนต่างๆ ให้สอดคล้องกับทิศทาง
และเป้าหมายของ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

4. เป็นผู้น าในการคิดเชิงรุก ที่น าปัญหาและอุปสรรคมาเป็นแนวทางในการสร้างองค์ความรู้ และ
พัฒนางานใหม่ เพื่อผลส าเร็จขององค์กร 

5. เป็นผู้น าในการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้สอดคล้องกับต าแหน่ง
งาน ความรู้ ความสามารถ เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีโอกาสพัฒนาก้าวหน้าในสายงานของตนเอง 

6. เป็นผู้ให้ค าปรึกษา แนะน า สร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้มีความมุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาศักยภาพของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้สามารถพัฒนาตนเองให้มีสมรรถนะต่างๆ สูงขึ้นเพื่อให้
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เอกสารฉบับนี้ใช้ลายมือชื่ออิเลคทรอนิกส์ ตามพระราชบัญญัติ วา่ด้วยธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ว่าด้วยการใช้ลายมือชือ่อิเล็คทรอนิกส์ พ.ศ. 2564 

สามารถปฏิบัติหน้าท่ี อย่างถูกต้อง เหมาะสมและสอดคล้องในการแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง และท างานเป็นทีมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. เป็นผู้ท่ีสามารถให้ค าปรึกษา แนะน ากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ รวมท้ังแนวทางการป้องกันแก้ไข
ปัญหาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

8 เป็นผู้ท่ีสนใจเรียนรู้และปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  สามารถเป็นผู้น า
ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ 

9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 
ค. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
     ผู้ท่ีประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกในต าแหน่งดังกล่าว สามารถท่ีจะ download ใบ

สมัครได้ท่ี https://www.vet.cmu.ac.th/web2022/page8.html และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารท่ีเกี่ยวข้องท่ี
หน่วยทรัพยากรบุคคล งานบริหารท่ัวไป ส านักงานคณะ ชั้น 2 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
จนถึงวันท่ี 2 มิถุนายน 2565 เวลาไม่เกิน 16.00น. หรือติดต่อสอบถามได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 053-948006 

 
ง. เอกสารหลักฐานที่ต้องน ามายื่นในการรับสมัคร 
    1. ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว  จ านวน 1 ชุด 

      2. ใบยินยอมให้โอนย้ายกรณีท่ีเป็นข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีสังกัดหน่วยงานอื่น 
      3. เอกสารเสนอวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในระยะเวลา 4 ปี 

    4. ประวัติส่วนตัว ผลงานท่ีผ่านมา และประสบการณ์การผ่านการฝึกอบรมต่างๆ (Portfolio)  
    5. ใบรับรองแพทย์ออกไม่เกิน 1 เดือน  จ านวน 1 ชุด 
    6. หนังสือรับรองคุณวุฒิการศึกษา หรือ transcript ระดับบัณทิตศึกษา  จ านวน 1 ชุด 

   
จ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 

   คณะสัตวแพทยศาสตร์ จะได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้า
รับการคัดเลือกในวันท่ี 6 มิถุนายน 2565 ต้ังแต่เวลา 12.00น.เป็นต้นไป ทาง
https://www.vet.cmu.ac.th/web2022/page8.html 

 
ฉ. วิธีการคัดเลือก  

  ก าหนดให้ด าเนินการคัดเลือกโดยวิธีการ สอบข้อเขียน และ สอบสัมภาษณ์ ในวันท่ี 30 
พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30น.เป็นต้นไป โดยประเมินจากประวัติการท างาน คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน 
ความรู้ ความสามารถ ความช านาญ ภาวะผู้น า พฤติกรรมในการท างาน การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์ วุฒิภาวะ
ทางอารมณ์ ทักษะการสื่อสารภายในหน่อยงาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  จริยธรรม และวิสัยทัศน์ในการท างาน 
โดยมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก 

1. มีบุคลิกภาพ คุณลักษณะส่วนตัว แนวคิด ทัศนคติ การมีไหวพริบ ปฎิภาณ กล้าแสดงออก 
สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี มีภาวะผู้น า 

2. มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ เข้าใจลักษณะงาน สามารถวางแผนและตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้ 

3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีระบบการคิดวิเคราะห์ มีความพร้อมในการพัฒนางานให้ทันยุค
ทันสมัย มีความสามารถในการจับประเด็น คิดวิเคราะห์ และสร้างสรรค์พัฒนางานท่ี
รับผิดชอบ 
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เอกสารฉบับนี้ใช้ลายมือชื่ออิเลคทรอนิกส์ ตามพระราชบัญญัติ วา่ด้วยธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ว่าด้วยการใช้ลายมือชือ่อิเล็คทรอนิกส์ พ.ศ. 2564 

วัน เวลา และสถานท่ีสอบคัดเลือก วิธีการ 
วันท่ี 9 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30-10.00น. 
ห้อง Teleconference 

สอบข้อเขียน  

วันท่ี 9 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30น. ห้อง 
Teleconference 

สอบสัมภาษณ์ (ให้น าเสนอผลงานแสดงวิสัยทัศน์ แผนการ
ด า เนิ นง าน  แนวทางการพัฒนางานบริ หาร ในคณะ            
สัตวแพทยศาสตร์ ต่อคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกฯ ใน
เวลาไม่เกิน 15 นาที) 

 
ผู้ท่ีผ่านเกณฑ์จะต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 และต้องเป็นผู้ท่ีได้รับคะแนนสูงสุด หาก

บุคคลดังกล่าวสละสิทธิ์ ให้พิจารณาผู้ท่ีผ่านเกณฑ์ในล าดับต่อไป ในกรณีท่ีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกมาจาก
หน่วยงานอื่น จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นก่อน และเมื่อได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งเลขานุการคณะสัตวแพทยศาสตร์แล้วหัวหน้าส่วนงานยินดีท่ีจะให้อัตราตามตัวไปต้ังจ่ายท่ีหน่วยงาน
ดังกล่าวได้โดยมีการแลกสับเปลี่ยนอัตรากัน 
  คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกฯ จะได้น าผลการคัดเลือกเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาตาม
ขั้นตอนต่อไป 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 
ประกาศ   ณ  วันท่ี  11  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565   
 
 

   (ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์) 
            คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

 
 

 

 

 


