
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าด ารงต าแหน่งหัวหน้าส่วนบริหารจัดการโครงการวิจัย 

      
 

ด้วยองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๓๕ มีวัตถุประสงค์         
เพ่ือท าหน้าที่ในการอนุรักษ์พรรณไม้หายากและใกล้สูญพันธุ์ของประเทศให้คงอยู่ และมีบทบาทในการบริหาร
กิจการด้านสวนพฤกษศาสตร์ ให้เป็นสถาบันทางวิชาการด้านพืชที่รวบรวมพันธุ์พืชอย่างเป็นระบบ เพ่ือการ
ศึกษาวิจัย การอนุรักษ์ การจัดแสดง และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่สาธารณชน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล
เพ่ือรับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส่วนบริหารจัดการโครงการวิจัย ระดับ 7  จ านวน 1 อัตรา สังกัด
ส านักวิจัยและอนุรักษ์ โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติ
มาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยมีรายละเอียดการรับ
สมัคร ดังนี้ 

1. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามทั่วไปของผู้สมัคร 
1.1   มีสัญชาติไทย 
1.2   มีอายุไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ 
1.3   สามารถปฏิบัติงานให้แก่องค์การฯ ได้เต็มเวลา 
1.4   ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
1.5   ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ

ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี 
1.6   ไมเ่ป็นบุคคลวิกลจริต, ผู้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
1.7   ไม่เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน     

เพราะร่ ารวยผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มข้ึนผิดปกติ 
1.8   ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า รวมทั้งข้าราชการการเมือง 

ลูกจ้างของกระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมืองซึ่งมีฐานะเทียบเท่าพนักงานส่วนท้องถิ่น และสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือสภากรุงเทพมหานครและผู้บริหารท้องถิ่น 

1.9   ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง         
ไมเ่ป็นผู้เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่ 

1.10 เป็นผู้ เ ลื่ อมใสในการปกครองระบอบประชาธิป ไตยตามรั ฐธรรมนูญ              
ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

1.11 ไม่เป็นผู้เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏ
อาการเป็นที่ รั ง เกียจแก่สั งคม โรคยาเสพติด ให้ โทษอย่างร้ายแรง โรคพิษสุราเรื้อรัง  หรือโรคอ่ืน              
ตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 
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1.12 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
1.13 ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน 

 
2. หน้าที่ความรับผิดชอบ 

2.1 ควบคุมดู แลรั บผิ ดชอบการบริ หารจั ดการ แผนงานและงบประมาณ                
ในโครงการวิจัย 

2.2 ควบคุมดูแลการหาแหล่งทุน หรือร่วมจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอก 
เช่น ร่วมท างานกับสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานอ่ืนใด ทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือสนับสนุนงานวิจัย หรือ
เผยแพร่งานด้านวิชาการในรูปแบบต่างๆ 

2.3 เป็นศูนย์กลางในการประสานงานโครงการวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอก 
2.4 ควบคุมดูแลการจัดท าฐานข้อมูลงานวิจัยให้เป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการค้นคว้าและ

อ้างอิง 
2.5 แปลงนโยบาย ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ของส านักวิจัยมาสู่แผนงาน แผนกลยุทธ์ 

และแผนปฏิบัติการของส่วนงาน เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
2.6 สอนงาน ถ่ายทอดความรู้ หรือฝึกอบรมแก่พนักงานในระดับรองลงมา ผู้ร่วมงาน 

หรือหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้พนักงานสามารถน าไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

2.7 ประเมิน ติดตาม และวิเคราะห์ภาพรวม ปัญหา อุปสรรค โอกาส จุดแข็ง และ
จุดอ่อนภายในส่วนบริหารจัดการโครงการวิจัยในแง่มุมต่างๆ เพื่อน ามาประกอบการวางแผนงานการด าเนินการ 
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นและบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายและนโยบายที่องค์การก าหนดไว้ 

2.8 บริหารจัดการบุคลากรในภาพรวมของส่วนบริหารจัดการโครงการวิจัยเ พ่ือให้
พนักงานเกิดขวัญและก าลังใจที่ดีในการท างาน สามารถรักษาคนเก่งคนดี และพัฒนาพนักงานให้มีความรู้และ
ความสามารถ และสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

2.9 ให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่เจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมา เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และถ่ายทอดหลักการท างานภายใน
องค์การฯ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและตรงตามเวลาที่ก าหนดไว้ 

2.10 อ านวยการ และสนับสนุนงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุน       
ให้หน่วยงานและองคก์ารสวนพฤกษศาสตร์บรรลุภารกิจ เป้าหมาย และนโยบายที่ก าหนดไว้ 

3. คุณวุฒิทางการศึกษา 
ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาที่ส านักงาน

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรองวุฒิ  

4. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
4.1 มีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารงานวิจัยหรือโครงการวิจัย ในหน่วยงาน

ภาครัฐ/เอกชน ไม่ต่ ากว่า 3 ปี และมีประสบการณ์ในการท างานที่เก่ียวข้องอย่างน้อย 10 ปี 
4.2 มีภาวะผู้น า และวิสัยทัศนใ์นการบริหารจัดการโครงการวิจัย 
4.3 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และมีศักยภาพและผลงานในการประสานองค์กรต่างๆ  
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4.4   ทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับดี หรือผลคะแนนทดสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 
605 คะแนน (หรือเทียบเท่า IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 คะแนน, TOEFL IBT ไม่น้อยกว่า 65 คะแนน, TOEFL 
PBT ไม่น้อยกว่า 513 คะแนน, TOEFL CBT ไม่น้อยกว่า 153 คะแนน, CU-TEP ไม่น้อยกว่า 75 คะแนน) 
ส าหรับผู้ที่จบการศกึษาจากต่างประเทศหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องยื่นคะแนนภาษาอังกฤษ 

4.5   มีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์อันดี และให้ความร่วมมือในการท างาน
ภายในองค์กรเพื่อประโยชน์โดยรวมขององค์กรได้ 

4.6   มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์การ
สวนพฤกษศาสตร์มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ 

4.7   มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 
4.8   หากเคยได้รับทุนการศึกษาหรือทุนด าเนินงานโครงการวิจัยจากหน่วยงานภาครัฐ/

เอกชน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

5. อัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน 
อัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนของหัวหน้าส่วนบริหารจัดการโครงการวิจัย 

ระดับ 7  อัตราเงินเดือนไม่ต่ ากว่า 32,930 บาท ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สมัคร  

6. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร   
ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัคร โดยมีเอกสารและหลักฐานประกอบการรับสมัคร จ านวน 3 ชุด 

(ต้นฉบับ 1 ชุดพร้อมรับรองส าเนา 2 ชุด) ใส่ซองปิดผนึกถึงประธานกรรมการสรรหาหัวหน้าส่วนบริหารจัดการ
โครงการวิจัย ดังนี้ 

6.1 ใบสมัครงานที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลครบถ้วน 
6.2 ส าเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา หรือส าเนาใบรับรองการศึกษาจากสถาบัน

ที่ได้รับการรับรองจาก ก.พ.  
6.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน 
6.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าทีข่องรัฐ   
6.5 หลักฐานแสดงถึ งความสามารถและประสบการณ์ ในการท างาน หรือ

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง และหนังสือรับรองจากผู้มีอ านาจ โครงสร้างองค์กร หรือรายงานประจ าปี 
6.6 ส าเนาผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ  
6.7 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 2 นิ้ว จ านวน 3 รูป (ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 

6 เดือน) 
6.8 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน (นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร) และแสดงว่า

ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามมาตรา 36 (2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2553 และกฎ 
ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ซึ่งได้แก่  

- วัณโรคในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกตแก่สังคม 
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
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- โรคพิษสุราเรื้อรัง 
- โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็น

อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ.ก าหนด 
6.9 เอกสารน าเสนอวิสัยทัศน์แนวคิดในการบริหารงานวิจัย ผลผลิต ผลลัพธ์ และ

ผลกระทบ การบริหารจัดการทีม การพัฒนาคน เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้องค์การสวนพฤกษศาสตร์เป็น
องค์กรชั้นน าทางด้านพฤกษศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ โดยเสนอแนวคิดเชิงกลยุทธ์ในการบริหารโดยสรุปมีความ
ยาวไม่เกิน  5 หน้ากระดาษ (ขนาด A4) จ านวน 3 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุดและส าเนา 2 ชุด) ส าหรับเอกสาร
น าเสนอวิสัยทัศน์แนวคิดฯ สามารถยื่นได้จนถึงวันที่ 7 มกราคม 2565 

ทั้งนี้ ในส าเนาหลักฐานประกอบการรับสมัครทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า 
“ส าเนาถูกต้อง” และลงลายมือชื่อก ากับไว้ให้เรียบร้อย 

7. การรับสมัคร 
7.1 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและขอรับใบสมัคร ได้ที่ส่วนทรัพยากรมนุษย์      

ส านักบริหาร องค์การสวนพฤกษศาสตร์ โทรศัพท์ 0 5384 1133, 0 5384 1108 หรือ Download    
ใบสมัครได้ที ่www.qsbg.org หัวข้อ “ข่าวรับสมัครงาน” 

7.2 การส่งหลักฐานการสมัคร โดยแยกเป็น 2 ซองคือเอกสารหลักฐานการสมัคร   
หนึ่งซองและเอกสารน าเสนอวิสัยทัศน์อีกหนึ่งซอง แต่ละซองให้มีเอกสาร 3 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุดส าเนา 2 ชุด) 
โดยผู้สมัครสามารถเลือกส่งหลักฐานการสมัครได้ 2 วิธี คือ  

7.2.1 ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการได้ที่ส่วน
ทรัพยากรมนุษย์ อาคารส านักงาน สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เลขที่ 100 หมู่ 9 ถนนแม่ริม – 
สะเมิง ต าบลแม่แรม อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มกราคม  2565 

7.2.2 จัดส่งทางไปรษณียแ์บบลงทะเบียน โดยจ่าหน้าซองถึง  
ประธานกรรมการสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส่วนบริหาร 
จัดการโครงการวิจัย 
ส่วนทรัพยากรมนุษย์ อาคารส านักงาน  
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์ 
เลขที่ 100 หมู่ 9 ถนนแม่ริม – สะเมิง  ต าบลแม่แรม  
อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180  

ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 
วันที่  31 มกราคม  2565  โดยยึดตราประทับไปรษณีย์ต้นทางเป็นส าคัญ หากพ้นก าหนดนี้จะไม่พิจารณา 
ใบสมัคร 

8. วิธีการพิจารณา 
8.1 คณะกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ

จากใบสมัครและหลักฐานการสมัครก่อน 
8.2 คณะกรรมการสรรหาฯ จะประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดง

วิสัยทัศน์ ในวันที่  4  กุมภาพันธ์  2565  ทางเว็บไซด์องค์การสวนพฤกษศาสตร์ www.qsbg.org หัวข้อ 
“ข่าวรับสมัครงาน” 

/8.3 การทดสอบ... 
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8.3 การทดสอบ 
 ส่วนที่ 1 
 ให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกน าเสนอวิสัยทัศน์แนวคิดในการบริหารงานวิจัย 
ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ การบริหารจัดการทีม การพัฒนาคน เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้องค์การสวน
พฤกษศาสตร์เป็นองค์กรชั้นน าทางด้านพฤกษศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ โดยเสนอแนวคิดเชิงกลยุทธ์ในการ
บริหาร เป็น Power Point เพ่ือให้คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกได้ทราบแนวทางในการพัฒนางาน       
ในฐานะที่จะมาด ารงต าแหน่งหัวหน้าส่วนบริหารโครงการวิจัย (60 คะแนน) 
 ส่วนที่ 2  
 สอบสัมภาษณ์ และประเมินจากประวัติส่วนตัว ประวัติการท างาน ประสบการณ์
การท างาน ความรู้ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง (40 คะแนน) 
 โดยก าหนดคะแนนผ่านเกณฑไ์ม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 
 ๘.4   ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาฯ เห็นว่าจ านวนผู้สมัครน้อยเกินไปหรือไม่มีผู้สมัคร
คนใดสมควรได้รับการพิจารณาเสนอชื่อเพ่ือด ารงต าแหน่งหัวหน้าส่วนบริหารจัดการโครงการวิจัย
คณะกรรมการสรรหาฯ อาจขยายเวลาการรับสมัครหรือยกเลิกการรับสมัครคราวนี้และด าเนินการรับสมัครใหม่
โดยสงวนสิทธิ์ผู้สมัครไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น 

  คณะกรรมการพิจารณาสอบคัดเลือก สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสม
ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาสอบคัดเลือกเห็นสมควรเท่านั้น และผู้สมัครต้องยอมรับในผลของการตัดสินของ
คณะกรรมการพิจารณาสอบคัดเลือก โดยถือเป็นที่สุด หากเห็นว่าไม่มีผู้สมควรเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือก 
คณะกรรมการพิจารณาสอบคัดเลือก อาจขยายระยะเวลารับสมัคร หรือยกเลิกการรับสมัครคราวนี้ และ
ด าเนินการรับสมัครใหม่ได้  โดยผู้สมัครจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกหรือ
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ไม่ได้ 

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
ตามท่ีเห็นสมควรเท่านั้น เพ่ือเสนอให้ผู้อ านวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์พิจารณา และผู้สมัครต้องยอมรับ
ในผลการตัดสินของคณะกรรมการสรรหาฯ โดยถือว่าเป็นที่สิ้นสุด   

ประกาศ   ณ   วันที่    ๑๑   มกราคม   พ.ศ.  2565 
 
 
 

(นางสาวรัชดา  พงษ์สัตยาพิพัฒน์) 
ประธานกรรมการสรรหาผู้ด ารงต าแหน่ง 
หัวหน้าส่วนบริหารจัดการโครงการวิจัย 
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ตารางก าหนดการพิจาณาคัดเลือก 
 

ล าดับ กิจกรรม วันที่ สถานที ่
๑ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือทาง

ไปรษณีย์ 
11 ม.ค. ๖5 – 31 ม.ค. ๖5 

(15 วันท าการ) 
ส่วนทรัพยากรมนุษย์ 

ส านักบริหาร  
๒ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

สัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ 
4 ก.พ. ๖5 www.qsbg.orgหัวข้อ 

“ข่าวรับสมัครงาน” 
3 เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และ

แสดงวิสัยทัศน์ 
11 ก.พ. ๖5 ห้องประชุม องค์การสวน

พฤกษศาสตร์ หรือผ่าน
ระบบออนไลน์ 

4 ประกาศผลการคัดเลือก 18 ก.พ. ๖5 www.qsbg.orgหัวข้อ 
“ข่าวรับสมัครงาน” 

5 เริ่มปฏิบัติงาน 1 มี.ค. ๖5  
 

หมายเหตุ :  ตารางก าหนดการพิจารณาคัดเลือก อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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