
  
 
 
 
 

 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น 
ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

เรื่อง  วิธีการและก าหนดการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ 
หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

 

------------------------------- 
 

ตามที่  สภามหาวิทยาลัยมีค าสั่งแต่งตั้งผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ตามค าสั่งสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ที่ ๐๐๙ / ๒๕๖๐ และจะครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่  ๒๔  
มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔  นี้  เพ่ือให้การสรรหาบุคคลเพ่ือด ารงต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะ สืบแทนต าแหน่งที่จะหมดวาระลง  ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดตั้งส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๘  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และได้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร
มอบหมาย 

อาศัยอ านาจตามความแห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วย   คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร พ.ศ. ๒๕๔๗  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม จึงออก
ประกาศวิธีการและก าหนดการสรรหาบุคคลเพ่ือด ารงต าแหน่งดังกล่าว ดังต่อไปนี้ 
 

๑.  ต าแหน่งที่จะท าการสรรหา ก าหนดดังต่อไปนี้ 
๑.๑  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
๑.๒  ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑.๓  ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
๑.๔  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

 
๒.  ขั้นตอนการสรรหา 

๒ .๑  คณะกรรมการสรรหาฯ เปิดโอกาสให้บุคลากรที่มีสิทธิในการเสนอชื่อของ
มหาวิทยาลัยที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม หรือเสนอชื่อตนเองเพ่ือรับการ
พิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งตามข้อ ๑ ได้ ต าแหน่งละหนึ่งชื่อ พร้อมด้วย
รายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติ ประวัติชีวิต ประสบการณ์ในการท างาน ผลงานใน
อดีตและปัจจุบันของบุคคลนั้น เป็นเอกสารตามแบบฟอร์มที่ก าหนด และลงลายมือ
ชื่อผู้เสนอ ปิดผนึกส่งถึงงานการเจ้าหน้าที่และนิติการ ส านักงานอธิการบดี ตั้งแต่วัน
พุธที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ ถึงวันจันทร์ที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ภายในเวลา 
๑๖.๓๐ น.  

๒.๒   คณะกรรมการสรรหาฯ ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานต่างๆ ของผู้ได้รับการ 
เสนอชื่อและผู้เสนอชื่อตนเอง ท าการทาบทามเพ่ือให้แจ้งตอบรับหรือปฏิเสธเป็น
ลายลักษณ์อักษร  



๒.๓   คณะกรรมการสรรหาฯ ท าการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน  จ านวน
ไม่เกินสามคน เพ่ือน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย โดยพิจารณาจากเอกสารแสดง
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน  ความรู้ความสามารถ ประวัติ 
ประสบการณ์ในการท างาน และผลส าเร็จในการท างานในอดีตถึงปัจจุบัน บุคลิกภาพ 
และมนุษยสัมพันธ์ ความเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพ่ือส่วนรวมของมหาวิทยาลัย และ
การสัมภาษณ์ เพ่ือประกอบการพิจารณา 

 
๓.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธ์ิได้รับการพิจารณาสรรหา 

ผู้มีสิทธ์ิได้รับการพิจารณาสรรหาเพ่ือด ารงต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานเทียบเท่าคณะตาม
ประกาศนี้ จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนดในข้อ ๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร
ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้า
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๔๗  คือ 

๓.๑  ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษาที่
มหาวิทยาลัยรับรอง 

๓ .๒  ได้ท าการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี  
ในสถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง 

๓.๓  เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคม มีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมกับต าแหน่ง และสามารถปฏิบัติหน้าที่โดยอุทิศเวลาให้กับงานตาม
ต าแหน่งได้เต็มเวลา มีความคิดริเร่ิม สนใจ และเห็นความส าคัญของงานสนับสนุน
กิจการของมหาวิทยาลัย 

๔.  วันเวลาที่ก าหนดส าหรับด าเนินการสรรหาหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะ ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดดังต่อไปนี้ 
 

ก าหนดวันเวลาส าหรับการด าเนินการสรรหาผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่ง 
หัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

 
ล าดับที ่ วัน-เวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ สถานที่ 

๑ ๙ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๔ 

ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร เพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหน้า
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

คณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย 

ห้องประชุมชั้น ๘ 
อาคารเรียนรวมและ

อ านวยการ 
๒ ๑๕ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๔ 
ประชุมคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าส่วนราชการ  หรือ
หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะ  ด าเนินการจัดท า 

 ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าส่วน
ราชการ  หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่าง
อ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ เร่ือง วิธีการและ
ก าหนดการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นหัวหน้า
ส่วนราชการ  หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

คณะกรรมการ 
สรรหาหัวหน้าส่วน
ราชการ  หรือ
หัวหน้าหน่วยงานที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่
มีฐานะเทียบเท่า
คณะ 

ห้องประชุมชั้น  ๔  
อาคารเรียนรวมและ
อ านวยการ 

 
 

    



ล าดับที่ วัน-เวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ สถานที่ 
๓ ๑๖ กุมภาพันธ์  

๒๕๖๔ 
คณะกรรมการสรรหาฯ  แจ้งประกาศคณะกรรมการ 
สรรหาฯ  เร่ือง  วิธีการและก าหนดการสรรหาบุคคลเพ่ือ
แต่งตั้งเป็นหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงาน ที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

คณะกรรมการ 
สรรหาหัวหน้าส่วน
ราชการฯ 

 

๔ ๑๗ กุมภาพันธ์ 
- ๑  มีนาคม 

๒๕๖๔ 

บุคลากรที่มีสิทธิในการเสนอชื่อ  และผู้เสนอชื่อตนเอง  
ขอรับแบบฟอร์ม การเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเพ่ือ
รับการสรรหาเป็นหัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้า
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
และยื่นแบบฟอร์มเสนอชื่อพร้อมเอกสารที่ก าหนด ต่อ
งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ ส านักงานอธิการบดี  
ภายใน  วันจันทร์ที่ ๑  มีนาคม  ๒๕๖๔  เวลา  
๑๖.๓๐  น. 

ผู้มีสิทธิในการ
เสนอชื่อ และผู้
เสนอชื่อตนเอง 

งานการเจ้าหน้าที่
และนิติการ 

๕ ๒  มีนาคม  
๒๕๖๔ 

คณะกรรมการสรรหาฯ ตรวจสอบคุณสมบัติและ
หลักฐานของผู้ได้รับการเสนอชื่อ  และผู้เสนอชื่อตนเอง  
จัดท าบัญชีรายชื่อเรียงตามล าดับตัวอักษร  และออก
หนังสือทาบทามผู้ได้รับการเสนอชื่อตามบัญชี 

คณะกรรมการ 
สรรหาหัวหน้าส่วน
ราชการฯ 

ห้องประชุมชั้น  ๔  
อาคารเรียนรวมและ
อ านวยการ 

๖ ๓ – ๑๐ 
มีนาคม  
๒๕๖๔ 

ผู้ได้รับการทาบทามจัดส่งเอกสารแจ้งปฏิเสธ  หรือ
ตอบรับ  ส าหรับผู้ที่แจ้งตอบรับให้จัดส่งเอกสารแสดง
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน  จ านวน  
๕  ชุด  ที่งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ  ภายในวันพุธ
ที่  ๑๐ มีนาคม  ๒๕๖๔  เวลา  ๑๖.๓๐  น. หากไม่
ตอบรับภายในเวลาที่ก าหนด ถือว่าสละสิทธิ์ 

คณะกรรมการ 
สรรหาหัวหน้า
ส่วนราชการฯ 

งานการเจ้าหน้าที่
และนิติการ 

๗ ๑๑  มีนาคม  
๒๕๖๔ 

 คณะกรรมการสรรหาฯ  ประชุมพิจารณา
เอกสารตอบรับและเอกสารแสดงวิสัยทัศน์  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานของผู้ที่ได้รับ
การเสนอชื่อ และผู้เสนอชื่อตัวเอง 

 คณะกรรมการสรรหาฯ สัมภาษณ์ผู้ตอบรับการ
ทาบทามเรียงตามล าดับอักษรของหน่วยงานที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ และ
เรียงตามล าดับอักษรของผู้ได้รับการเสนอชื่อ  
และเสนอชื่อตัวเองของแต่ละหน่วยงาน  คนละ
ไม่เกิน  ๒๐ นาที (น าเสนอ ๑๐ นาที สัมภาษณ์ 
๑๐ นาที)  ในวันพฤหัสบดีที่  ๑๑  มีนาคม 
๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป 

คณะกรรมการ 
สรรหาหัวหน้าส่วน
ราชการฯ 

ห้องประชุมชั้น  ๔  
อาคารเรียนรวมและ
อ านวยการ 

๘ ๑๒ มีนาคม  
๒๕๖๔  

 
 

คณะกรรมการสรรหาฯ ประกาศรายชื่อผู้สมควรด ารง
ต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ  หน่วยงานละไม่เกิน  ๓  คน  
(เรียงล าดับอักษร) 

คณะกรรมการ 
สรรหาหัวหน้าส่วน
ราชการฯ 

ห้องประชุมชั้น  ๔  
อาคารเรียนรวมและ
อ านวยการ 

     



ล าดับที่ วัน-เวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ สถานที่ 
๙ ๑๘  มีนาคม  

๒๕๖๔ 
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกบุคคลที่เหมาะสมเพ่ือ
ด ารงต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะ จากบัญชีรายชื่อที่คณะกรรมการ
สรรหาน าเสนอ 

คณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย 

ห้องประชุมสภา
มหาวิทยาลัย  ชั้น  ๘ 

 
 

ประกาศ ณ วันที่  ๑๕  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สมพร  จองค า) 
ประธานกรรมการสรรหาหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 

ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
 


