
 
ประกาศคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ  
----------------------------------------    

 
            ด้วยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก
เป็นหัวหน้างาน ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้  
ด ารงต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งประกาศฯ ดังกล่าวได้ก าหนดให้ด าเนินการโดยวิธีคัดเลือก 
และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้างาน
การเงิน การคลังและพัสดุนั้น  
    บัดนี้ คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานการเงิน การคลัง   
และพัสดุ ประสงค์ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ                 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
  ก.   คุณสมบัติของผู้สมัคร 

1.  ต้องมีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตร ี
2.  ต้องปฏิบัติหน้าทีท่ี่เก่ียวข้องกับต าแหน่งที่จะเข้ารับการคัดเลือกมาแล้วไมน่้อยกว่า 4 ปี  

   3.  เป็นข้าราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย สงักัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
   4.  ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหวา่งถูกสอบสวนในกรณีถูกกล่าวหาวา่กระท าผดิวินัย หรือจริยธรรมอย่าง
ร้ายแรง หรือเคยถูกลงโทษทางวินัยหรือจริยธรรม 
   5.  ไม่เป็นผู้มปีระวัติดา่งพร้อย หรือมีมลทินมัวหมอง 
            ข.  วัน เวลา  และสถานที่รับสมัคร 
              ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกในต าแหน่งดังกล่าว สามารถที่จะ download ใบสมัครได้ที่ 
www.cmubs.ac.th และยื่นใบสมัครที่งานบริหารทั่วไป ส านักงานคณะบริหารธุรกิจ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง       
วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 

ค.  เอกสารหลักฐานที่ต้องน ามาย่ืนในการรับสมัคร 
  1.  ใบสมัครเพือ่เข้ารับการคัดเลือกหัวหน้างาน   จ านวน 1  ชุด 

2.  ส าเนาหนังสือรับรองคุณวุฒ ิ     จ านวน 1  ชุด 
3.  ส าเนาใบรบัรองผลการศึกษา Transcript    จ านวน 1  ชุด 
4.  ส าเนาทะเบียนบ้าน      จ านวน 1  ชุด 
5.  ส าเนาบัตรข้าราชการ หรือส าเนาบัตรพนักงานมหาวิทยาลยั  จ านวน 1  ชุด 
6.  รูปถ่ายหน้าตรง ไมส่วมหมวกและแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว  จ านวน  1  ชุด  
7.  ประวัติผลงาน (ถ้ามี) พร้อมเอกสารการน าเสนอแผนงาน ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์  

ยุทธศาสตร์ พันธกิจ แผนการด าเนินงานและเป้าหมายที่สอดคล้องกับของคณะบริหารธุรกิจ แนวนโยบายในการบริหารใน
หน่วยงาน เพื่อให้คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกได้ทราบแนวทางในการบริหารงานในฐานะที่จะมาด ารงต าแหน่ง      
หัวหน้างาน (เอกสารฉบับนี้สามารถจัดส่งได้ถึงวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2566) 

ง.   รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
  คณะบริหารธุรกิจ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือก ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566     
ณ ป้ายปิดประกาศคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 1 และดูรายละเอียดได้ทาง www.cmubs.cmu.ac.th  
 

/จ. การคัดเลือก... 
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  จ.  การคัดเลือก 

ก าหนดให้ด าเนินการโดยวิธีคัดเลือก โดยแบ่งการคัดเลือกเป็น 3  ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 ข้อเขียน  (100 คะแนน) 
ทดสอบความรู้ทางด้านบัญชีการเงิน บัญชีเพื่อการบริหาร ระเบียบข้อบังคับทางการเงินที่เกี่ยวข้องและ

ทักษะความรู้ที่ผู้ปฏิบัติงานงานต าแหน่งหัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ หัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ พึงมี 
ส่วนที่ 2 การน าเสนอแผนงาน  (50 คะแนน) 

     ให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกน าเสนอแผนงานในการพัฒนางานในความรับผิดชอบของงานโดยจัดท าเป็น
รูปเล่ม และน าเสนอเป็น power point เพื่อให้คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกได้ทราบแนวทางในการพัฒนางาน ในฐานะ
ที่จะมาด ารงต าแหน่งหัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ โดยพิจารณาจากความครอบคลุมของภารกิจของงาน ความชัดเจน
ของแผนงานในการพัฒนางาน ความเป็นไปได้ของแผนงานการปฏิบัติงาน หรือวิธีการด าเนินงาน และการมีตัวชี้วัดในการ
ด าเนินงานที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างเป็นรูปธรรม   
     ให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกน าเสนอแผนงานในการพัฒนางานในความรับผิดชอบของงานโดยจัดท าเป็น
รูปเล่ม และน าเสนอเป็น power point เพื่อให้คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกได้ทราบแนวทางในการพัฒนางาน ในฐานะ
ที่จะมาด ารงต าแหน่งหัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ โดยพิจารณาจากความครอบคลุมของภารกิจของงาน ความชัดเจน
ของแผนงานในการพัฒนางาน ความเป็นไปได้ของแผนงานการปฏิบัติงาน หรือวิธีการด าเนินงาน และการมีตัวชี้วัดในการ
ด าเนินงานที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างเป็นรูปธรรม   
        ส่วนที่  3 สอบสัมภาษณ์   (50 คะแนน) 
       สอบสัมภาษณ์ และประเมินจากประวัติส่วนตัว ประวัติการท างาน ประสบการณ์การท างาน โดยพิจารณา
จากคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ความช านาญ ประสบการณ์ ภาวะผู้น า พฤติกรรมการปฏิบัติงาน การปรับตัวและ      
มนุษยสัมพันธ์ วุฒิภาวะทางอารมณ์ ทักษะการสื่อสารภายในหน่วยงาน ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ และจริยธรรมคุณธรรม 

ฉ.  เกณฑ์การตดัสิน  
 ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก จะต้องผ่านเกณฑ์ในแต่ละส่วนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม  

และจะต้องได้รับคะแนนรวมทั้งหมดของคะแนนเต็มทั้งสามส่วนแล้ว ไม่ต่ ากว่ากว่าร้อยละ 70 ส าหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตามที่
ก าหนด และได้คะแนนสูงสุดจะเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ 
สังกัดคณะบริหารธุรกิจ หากบุคคลดังกล่าวสละสิทธิ์ ให้พิจารณาจากผู้ที่ได้ผ่านเกณฑ์ในล าดับขั้นถัดมา   

ช.  วัน เวลา และสถานที่คัดเลอืก  
 น าเสนอแผนงานและสอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น.  

เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมหกเหลี่ยม ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ  
ซ.  ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รบัการคัดเลือก 

      วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ ป้ายปิดประกาศคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 1 และดูรายละเอียดได้
ทาง www.cmubs.cmu.ac.th    

ฌ.  การพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้างาน 
      ในกรณีที่ผู้สมัครเป็นข้าราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย ที่ไม่ได้สังกัดคณะบริหารธุรกิจ จะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนงานที่ตนสังกัด (คณะ/สถาบัน/ส านัก) พร้อมทั้งยินดีที่จะให้ตัดโอนอัตรามาสังกัด               
คณะบริหารธุรกิจ ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวได้รับการคัดเลือก  
 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกนั 
 
ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2566 

 
 
       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก้องภู  นิมานนัท์) 
                            คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 

http://www.cmubs.cmu.ac.th/


 ใบสมัครเขารบัการคดัเลอืก เพ่ือแตงตั้งบุคคลใหดาํรงตําแหนงหัวหนางาน........................................................ 
 

1.  ช่ือ.........................................................นามสกุล.............................................................................. 
2. เกิดวันท่ี...........................เดอืน..........................................พ.ศ..................................อายุ...................ป 
3. ช่ือตําแหนง..........................................................ระดับ....................เลขที่ประตําแหนง………………. 
4. สังกัด..............................................................................................................(กอง/คณะ/สถาบันสํานัก) 
5. อัตราเงินเดือน..........................................บาท (ปงบประมาณ พ.ศ........................................................) 
6. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ            สาขา                 ป พ.ศ. ท่ีไดรับ      สถานศึกษา 
 ..................................... ...................................      ..............................    ............................................ 
 ..................................... ...................................      ..............................    ............................................ 
 ..................................... ...................................      ..............................    ............................................ 

7. ประวัติการฝกอบรมหรือดูงาน 
       วัน เดือน ป           ระยะเวลา          รายการฝกอบรม/ดูงาน  สถานที ่

 ..................................... ...................................      ..............................    ............................................ 
 ..................................... ...................................      ..............................    ............................................ 
 ..................................... ...................................      ..............................    ............................................ 

8. ประวัติการทํางาน (จากเริ่มรบัราชการจนถงึปจจุบัน/การโยกยายตําแหนง/การเลื่อนระดับตําแหนง) 
     วัน เดือน ป           ตําแหนง                 อัตราเงินเดือน          สังกัด 

 ..................................... ...................................      ..............................    ............................................ 
 ..................................... ...................................      ..............................    ............................................ 
 ..................................... ...................................      ..............................    ............................................ 

 
9. หนาที่รับผดิชอบในปจจุบัน (เริ่มปฏิบัติมาต้ังแตเม่ือใด) 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
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10. ประวัติการถูกลงโทษทางวินยั (ถามี) 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

11. ขอมูลที่แสดงถึงความรู ความสามารถ ความชํานาญ และประสบการณในงานท่ีเกี่ยวของตําแหนง 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

12. ความเห็นของผูบังคับบัญชา 
เห็นสมควรอนุญาตใหสมัครเพื่อเขารับการคัดเลือกได 

 
 
   ลงช่ือ.............................................................(ผูบังคับบญัชาช้ันตน) 
    (.......................................................) 
   ตําแหนง.......................................................... 
      วันท่ี...............เดือน......................พ.ศ...................... 
      
 

อนุญาตใหสมัครเพ่ือเขารับการคัดเลือกได 
 
 
   ลงช่ือ.............................................................(ผูบังคับบญัชาช้ันสูง) 
    (.......................................................) 
    รองอธกิารบดี/คณบด/ีผูอํานวยการ/สถาบัน/สํานัก 
        วันที่...............เดือน......................พ.ศ...................... 
      
 




