
 
    
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
เร่ือง  การสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

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

  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  ตามค าส่ังสภามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชรท่ี ๐๑๘ / ๒๕๖๑ ซึ่งจะครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 นั้น 
เพื่อให้การด าเนินการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการแทนผู้ซึ่งจะครบวาระการด ารง
ต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

  อาศัยอ านาจตามข้อ 10 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งต้ังเป็นคณบดี พ.ศ.2565 คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการ
จัดการ จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

   ข้อ  ๑  ผู้ซึ่งคณะวิทยาการจัดการเสนอช่ือเป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
และผู้สมัครด้วยตนเองเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
   (๑) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา
อื่นท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ท าการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี  
ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง  
   (๒) เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นท่ียอมรับของสังคม 
   (๓) มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับต าแหน่ง  
   (๔) สามารถปฏิบัติหน้าท่ีให้แก่งานตามต าแหน่งได้เต็มเวลา และ 
   (๕) มีความคิดริเริ่ม สนใจ และเห็นความส าคัญของงานสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัย 

   ข้อ  ๒   การได้มาซึ่งผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ กระท าได้สองวิธี  
คือ การเสนอช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการโดยคณะวิทยาการจัดการ  และการสมัคร 
ด้วยตนเอง 

   ข้อ  ๓  การเสนอช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการนั้น ให้คณะวิทยาการ
จัดการ ด าเนินการดังนี้   
  (๑) ให้บุคลากรท่ีมีสิทธิเสนอช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี เสนอช่ือข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการในคณะวิทยาการจัดการ คนละไม่เกินหนึ่งช่ือตามแบบท่ี 
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คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการก าหนด และให้คณะวิทยาการจัดการเสนอรายช่ือผู้สมควรด ารง
ต าแหน่งคณบดีท่ีได้รับจากการเสนอช่ือต้ังแต่ร้อยละสามสิบของจ านวนบุคลากรท่ีมีสิทธิเสนอช่ือผู้สมควรด ารง
ต าแหน่งคณบดี ต่อคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
   ในกรณีท่ีไม่มีผู้ได้รับการเสนอช่ือถึงร้อยละสามสิบของจ านวนบุคลากรท่ีมีสิทธิเสนอช่ือผู้สมควรด ารง
ต าแหน่งคณบดี ให้น ารายช่ือผู้ซึ่งได้รับการเสนอช่ือสูงสุดตามล าดับจ านวนไม่เกินสามคนเพื่อให้มีการออกเสียง
ลงคะแนน โดยให้บุคลากรท่ีมีสิทธิเสนอช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีออกเสียงลงคะแนนได้คนละหนึ่งเสียง เพื่อให้
ได้ผู้รับการเสนอช่ือท่ีมีคะแนนต้ังแต่ร้อยละสามสิบของจ านวนบุคลากรท่ีมีสิทธิเสนอช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี 
หากผู้ได้รับการเสนอช่ือทุกคนได้คะแนนไม่ถึงร้อยละสามสิบของจ านวนบุคลากรท่ีมีสิทธิเสนอช่ือผู้สมควรด ารง
ต าแหน่ งคณบดีอยู่อีก ให้ คณะวิทยาการจัดการ เสนอช่ือบุคคลดังกล่าวต่อคณะกรรมการสรรหาคณบดี 
คณะวิทยาการจัดการ 
  ให้คณะวิทยาการจัดการเสนอช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ตามแบบท่ี
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการก าหนด  ณ  งานการเจ้าหน้าท่ีและนิติการ กองกลาง  ส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ภายในวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 16.00 น. 

    ข้อ  4  การสมัครด้วยตนเองเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการนั้น ให้ผู้สมัคร 
ส่งเอกสารเกี่ยวกับประวัติและผลงาน และเอกสารแสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ
ตามแบบท่ีคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการก าหนด ท่ีเลขานุการคณะกรรมการสรรหาคณบดี 
คณะวิทยาการจัดการ โดยส่งด้วยตนเอง ภายในวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2565  เวลา 16.00 น. 
   กรณีส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ให้ส่งไปท่ีเลขานุการคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการ
จัดการ (งานการเจ้าหน้าท่ีและนิติการ กองกลาง  ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร)  ท่ีอยู่ ๖๙  
หมู่  ๑ ต าบลนครชุม  อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร รหัสไปรษณีย์  ๖๒๐๐๐ ภายในวันที่  20 ตุลาคม  
พ.ศ. 2565  ท้ังนี้  ให้ถือตราประทับของไปรษณีย์เป็นส าคัญ   

   ข้อ  5  คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการจัดท าบัญชีรายช่ือของผู้ได้รับการเสนอ
ช่ือจากคณะวิทยาการจัดการ และผู้ท่ีสมัครเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เรียงล าดับตาม
ตัวอักษร หลังจากได้ท าการตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว  
   คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการทาบทามผู้ซึ่งได้รับการเสนอช่ือจากคณะ
วิทยาการจัดการ เพื่อให้ผู้ซึ่งได้รับการเสนอช่ือแจ้งตอบรับการสรรหาเป็นลายลักษณ์อักษร และส่งเอกสารเกี่ยวกับ
ประวัติและผลงาน รวมท้ังเอกสารแสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ ตามแบบท่ี
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการก าหนด ท่ีเลขานุการคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการ
จัดการ โดยส่งด้วยตนเอง ภายในวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2565  เวลา 16.00 น. 

   ข้อ  6  ผู้ซึ่งได้รับการเสนอช่ือท่ีตอบรับการทาบทามและผู้สมัครด้วยตนเองต้องแสดงวิสัยทัศน์และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิทยาการจัดการด้วยตนเองต่อคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ และ 
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ผู้สนใจท่ัวไป โดยเรียงตามล าดับตัวอักษร ไม่เกินยี่สิบนาที และตอบค าถามไม่เกินสิบห้านาทีด้วยวาจาของตนเอง  
ในวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ต้ังแต่เวลา 09.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. 

   ข้อ  7  คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการพิจารณากล่ันกรองคัดเลือกผู้สมควรด ารง
ต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการจ านวนไม่เกินสามคน จากด้านการแสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนา
คณะวิทยาการจัดการ ด้านผลงานและประสบการณ์การบริหาร ด้านผลงานและประสบการณ์ทางวิชาการ  
และด้านการยอมรับของสังคม โดยเรียงตามล าดับตัวอักษรเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรพิจารณา
ต่อไป 
   ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการท่ีคณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะวิทยาการจัดการเสนอสภามหาวิทยาลัยตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นที่สุด   

   ข้อ  8  ผู้ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการตามข้อ 7  
ต้องแสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิทยาการจัดการต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
และเสนอเอกสารประวัติ ผลงาน วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิทยาการจัดการชุดเดียวกันกับท่ีเสนอต่อ
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ต่อเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรด้วยตนเอง 
จ านวน ๒๕ ชุด ตามวันและเวลาท่ีคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการก าหนด เพื่อเลขานุการ 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรจะได้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรพิจารณาต่อไป 

   ข้อ  9  คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการอาจเปล่ียนแปลงก าหนดเวลาตามท่ีระบุ
ไว้ในประกาศนี้ได้ตามความเหมาะสม 

   ข้อ  10  ในกรณี ท่ีมีปัญหาในทางปฏิบั ติตามประกาศนี้  ให้คณะกรรมการสรรหาคณบดี 
คณะวิทยาการจัดการมีอ านาจวินิจฉัยช้ีขาด ค าวินิจฉัยช้ีขาดให้เป็นที่สุด 
               

ประกาศ ณ วันท่ี 6 ตุลาคม พ.ศ. 2565 
 
 

 

(รองศาสตราจารย์วรวุฒิ  เทพทอง) 
ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 


