
 
    
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
เรื่อง การสรรหาผู้อ านวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 

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

  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยมีค าสั่งแต่งตั้งผู้อ านวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด  
ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ที่ ๐๑๙/๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 
มีผลให้การด ารงต าแหน่งของผู้อ านวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด จะครบวาระการด ารงต าแหน่ง 
ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น เพ่ือให้การด าเนินการในการสรรหาผู้อ านวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร แม่สอด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

  อาศัยอ านาจตามข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์
และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานเทียบเท่า
คณะ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

   ข้อ  ๑  ผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด ต้องมี
คุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
  (๑) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษาที่คณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยรับรอง  
  (๒) ได้ท าการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี ในสถาบันอุดมศึกษา 
ที่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรับรอง 
  (๓) เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคมมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง และสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้แก่งานตามต าแหน่งได้เต็มเวลา มีความคิดริเริ่ม สนใจ และเห็นความส าคัญของ
งานสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัย 

  ข้อ  ๒  การได้มาซึ่งผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
ให้บุคลากรที่มีสิทธิในการเสนอชื่อ เสนอชื่อข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย สายสอนหรือสายสนับสนุน ซึ่งมี
คุณสมบัติตามข้อ ๑ เพ่ือรับการสรรหาเป็นผู้อ านวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด โดยให้เสนอชื่อเป็น
เอกสารตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด ก าหนด ไม่เกิน
คนละหนึ่งชื่อ ทั้งนี้ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 16.00 น. 
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  ข้อ  ๓  การเสนอชื่อตนเองเข้ารับการสรรหาเพ่ือด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร แม่สอด ให้ผู้เสนอชื่อตนเองซึ่งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประเภทข้าราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย สายสอนหรือสายสนับสนุน และมีคุณสมบัติตามข้อ ๑ ยื่นความจ านงต่อคณะกรรมการสรรหา
ผู้อ านวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด โดยตรง พร้อมแนบเอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติชีวิต 
ประสบการณ์ในการท างาน ผลงานในอดีตและปัจจุบัน เอกสารแสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด ตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่
สอด ก าหนด โดยส่งด้วยตนเอง ภายในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 16.00 น. 
  กรณีส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ส่งไปที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด (งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ กองกลาง  ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรา ชภัฏ
ก าแพงเพชร)  ที่อยู่ ๖๙  หมู่ ๑ ต าบลนครชุม  อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร รหัสไปรษณีย์  ๖๒๐๐๐  ภายใน
วันที ่๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 16.00 น. ทั้งนี้  ให้ถือตราประทับของไปรษณีย์เป็นส าคัญ   

   ข้อ  4  คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด จัดท าบัญชี
รายชื่อของผู้ได้รับการเสนอชื่อเรียงล าดับตามตัวอักษร หลังจากได้ท าการตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานต่าง  ๆ 
ของผู้ได้รับการเสนอชื่อและผู้เสนอชื่อตนเองทุกคนถูกต้องเรียบร้อยแล้ว และท าการทาบทามผู้ได้รับการเสนอชื่อตาม
บัญชีรายชื่อดังกล่าวเพ่ือผู้ได้รับการเสนอชื่อแจ้งปฏิเสธหรือตอบรับการสรรหาเป็นลายลักษณ์อักษร ภายในวันที่ ๓๐
พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 16.00 น.   

ข้อ  5  ผู้ซึ่งได้รับการเสนอชื่อที่ตอบรับการทาบทามและผู้เสนอชื่อตนเองต้องแสดงวิสัยทัศน์และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด ต่อคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด และผู้สนใจทั่วไป ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด ในวันที่ ๘ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป  

  ข้อ  6  คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด พิจารณา
คัดเลือกผู้ได้รับการเสนอชื่อที่ตอบรับเป็นลายลักษณ์อักษรและผู้เสนอชื่อตนเอง จ านวนไม่เกินสามคน จากด้านการ
แสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด รวมถึงพิจารณาจากประวัติชีวิต 
ประสบการณ์ในการท างาน ผลงานในอดีตและปัจจุบัน บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ และความเสียสละเพ่ือประโยชน์
ส่วนรวมของมหาวิทยาลัย เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
   ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรต าแหน่งผู้อ านวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด  
ที่คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด เสนอสภามหาวิทยาลัยตามวรรคหนึ่ง 
ให้ถือเป็นที่สุด   
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   ข้อ  7  ผู้ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร แม่สอด ตามข้อ 6 ต้องแสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
แม่สอด ต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร และเสนอเอกสารประวัติ ผลงาน วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด ชุดเดียวกันกับที่เสนอต่อคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด ต่อเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรด้วยตนเอง จ านวน ๒๕ 
ชุด ตามวันและเวลาที่คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด ก าหนด  
เพ่ือเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรจะได้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรพิจารณาต่อไป 

   ข้อ  8  คณ ะกรรมการสรรหาผู้ อ านวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด  
อาจเปลี่ยนแปลงก าหนดเวลาตามที่ระบุไว้ในประกาศนี้ได้ตามความเหมาะสม 

   ข้อ  9  ในกรณีที่มีปัญหาในทางปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด มีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาด ค าวินิจฉัยชี้ขาดให้เป็นที่สุด 
               

ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565 
 

 
(ศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิลา) 

ประธานคณะกรรมการสรรหา 
ผู้อ านวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 

 
 
 
 


