
 
    
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
เร่ือง  การสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ   

(ฉบับที่ ๒) 
------------------------------------------ 

  โดยท่ีเป็นการสมควรขยายระยะเวลาเกี่ยวกับการเสนอช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะ
วิทยาการจัดการและการสมัครด้วยตนเองเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ และก าหนดเกณฑ์
ในการพิจารณากล่ันกรองคัดเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เพื่อให้การสรรหาผู้สมควรด ารง
ต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความโปร่งใส 

   อาศัยอ านาจตามข้อ 10 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการสรรหาบุคคล
เพื่อแต่งต้ังเป็นคณบดี พ.ศ.2565 ประกอบกับข้อ 9  ของประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง การสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ฉบับลงวันท่ี ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕  
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ในการประชุมครั้งท่ี 5/2565 เมื่อวันท่ี 20 ตุลาคม 2565  
จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

   ข้อ  ๑  ให้ขยายระยะเวลาการเสนอช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ   
ตามความในข้อ ๓ วรรคสาม แห่งประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร เรื่อง การสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ จากเดิมภายในวันท่ี 20  ตุลาคม  พ.ศ. 2565 เวลา  
16.00 น. เป็นภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 16.00 น. 

   ข้อ  ๒  ให้ขยายระยะเวลาการสมัครด้วยตนเองเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะวิทยาการ
จัดการ  ตามความในข้อ ๔ วรรคหนึ่ง แห่งประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง การสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ จากเดิมภายในวันท่ี 20  ตุลาคม  พ.ศ. 2565 
เวลา  16.00 น. เป็นภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 16.00 น. และ ให้ขยายระยะเวลา กรณีส่ง
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามความในข้อ ๔ วรรคสอง แห่งประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง การสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ จากเดิมภายในวันท่ี 20  ตุลาคม  
พ.ศ. 2565 เวลา  16.00 น. เป็นภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  
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   ข้อ  ๓  ใหข้ยายระยะเวลาในการตอบรับการทาบทามของผู้ซึ่งได้รับการเสนอช่ือจากคณะวิทยาการ
จัดการ และส่งเอกสารเกี่ยวกับประวัติและผลงาน รวมท้ังเอกสารแสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ
วิทยาการจัดการ ตามความในข้อ ๕ วรรคสอง แห่งประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง การสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ จากเดิมภายในวันท่ี 27 ตุลาคม  
พ.ศ. 2565  เวลา 16.00 น. เป็นภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 16.00 น. 
 
   ข้อ  ๔  ใหเ้ปล่ียนแปลงก าหนดเวลาในการแสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิทยาการ
จัดการด้วยตนเองต่อคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการและผู้สนใจท่ัวไป ตามความในข้อ ๖ แห่ง
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง การสรรหาคณบดี
คณะวิทยาการจัดการ จากเดิมในวันท่ี 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ต้ังแต่เวลา 09.30 น. ถึงเวลา 12.00 น.  
เป็นวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ต้ังแต่เวลา 09.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. 

  ข้อ  5 การพิจารณากล่ันกรองคัดเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการตาม 
ข้อ 10 (5) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งต้ังเป็นคณบดี  
พ.ศ.2565 มีเกณฑ์สัดส่วนการให้คะแนนจากด้านการแสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ ด้านผลงาน
และประสบการณ์บริหาร ด้านผลงานและประสบการณ์ทางวิชาการ และด้านการยอมรับของสังคม  ตามบัญชีแนบ
ท้ายประกาศนี้ 
               

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. 2565 
 
 

 
 

(รองศาสตราจารย์วรวุฒิ  เทพทอง) 
ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
 
 
 
 

 



 
บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

เร่ือง  การสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  (ฉบับที่ ๒) 
------------------------------------------ 

เกณฑ์สัดส่วนการให้คะแนนเพื่อกลัน่กรองคัดเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

 
คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 

๑. ด้านวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ (๔๐ คะแนน)  
พิจารณาจาก 
1.1 มีความเข้าใจบริบทของคณะวิทยาการจัดการ สามารถแสดงจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคของ
คณะวิทยาการจัดการ โดยเช่ือมโยงถึงผลลัพธ์ หรือผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นได้อย่างสมเหตุสมผล รวมทั้ง
สามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างถูกต้อง   
๑.๒ แสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิทยาการจัดการได้อย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับ
บริบทและสถานการณ์ในปัจจุบัน   
๒.  ด้านผลงานและประสบการณ์การบริหาร (๒๐ คะแนน)  
พิจารณาจาก 
๒.๑ ต าแหน่งบริหารในอดีต (อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี หัวหน้าส่วนราชการ  รอง
คณบดี หรือหัวหน้าหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ รองหัวหน้าหน่วยงานท่ีเรียกช่ือ
อย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ และประธานโปรแกรมวิชา) และระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง  
๒.๒ ผลงานการบริหารในระหว่างด ารงต าแหน่ง 
๓.  ด้านผลงานและประสบการณ์ทางวิชาการ (๒๐ คะแนน)  
พิจารณาจาก 
๓.๑ ต าแหน่งทางวิชาการปัจจุบัน (ศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือต าแหน่ง
เทียบเท่า)  
3.2 ผลงานทางวิชาการตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 
๓.3 ประสบการณ์ทางวิชาการภายในมหาวิทยาลัย 
๓.4 ประสบการณ์ทางวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย 
๔.  ด้านการยอมรับของสังคม (๒๐ คะแนน)  
พิจารณาจาก 
๔.1 การได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในระดับมหาวิทยาลัย 
4.2 การได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในระดับชุมชนและท้องถิ่น 
4.3 การได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในระดับนานาชาติ 

 
  


