
 
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ    

เรื่อง การสรรหาผูอํานวยการสาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

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

ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ท่ี ๑๘/๒๕๖๓ ลงวันท่ี 
๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓  เพ่ือทําหนาท่ีดําเนินการสรรหาบุคคลตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี     
วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการสรรหาผูอํานวยการสถาบัน สํานัก ศูนย หัวหนาสวนราชการท่ี
เรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. ๒๕๕๔ นั้น  

เพ่ือใหการสรรหาผู อํานวยการ ฯ เปนไปดวยความเรียบรอย คณะกรรมการสรรหา
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงประกาศการสรรหาผูอํานวยการ ฯ ดังนี้ 

ขอ ๑ ในประกาศนี้  “คณ ะกรรมการสรรหาผู อํ านวยการ  ฯ ” หมายความว า 
คณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ขอ ๒ คุณสมบัติของผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการ ฯ 
  ผูสมควรไดรับการสรรหาใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการ ฯ ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  ๒.๑ ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ     

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
   (๑) เปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง 
   (๒) เป นคนวิกลจริตหรือจิตฟ น เฟ อน ไมสมประกอบ เป นคน เส มือน               

ไรความสามารถหรือโรคท่ีกําหนดไวในกฎ ก.พ.อ. 
   (๓) เปนผูอยูระหวางถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน 
   (๔) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี 
   (๕) เปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 
   (๖) เปนบุคคลลมละลาย 
   (๗) เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษท่ีไดกระทํา

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   (๘) เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ องคการ

มหาชนหรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ 
   (๙) เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกเพราะกระทําผิดวินัยตาม

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือกฎหมายอ่ืน 
   (๑๐) เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงาน

ในหนวยงานของรัฐ 



๒ 

 

  ๒.๒ มีคุณสมบัติตามขอ ๑๑ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วาดวย 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการสรรหาผูอํานวยการสถาบัน สํานัก ศูนย หัวหนาสวนราชการหรือ
หนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้ 

   (๑) สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง 

   (๒) มีวิสัยทัศน ความคิดริเริ่ม สนใจ และเล็งเห็นความสําคัญของกิจการภายใน
ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   (๓) มีความรูความสามารถหรือมีประสบการณดานการบริหาร 
   (๔) มีคุณธรรมและจริยธรรมเปนท่ียอมรับในสังคม 
 

ขอ ๓ วิธีการรับสมัครและเสนอช่ือเพ่ือเขารับการสรรหาผูอํานวยการ ฯ 
  ๓.๑ โดยสมัครดวยตนเอง สงใบสมัครตามแบบแนบทายประกาศนี้ ท้ังนี้ สามารถ

สมัครไดท้ังบุคคลภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย 
  ๓.๒ โดยการเสนอชื่อ จากกรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการประจําสํานักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  หรือข าราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษา พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานชั่วคราว ซ่ึงปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยไม
นอยกวาหนึ่งปนับถึงวันเสนอชื่อ โดยเสนอชื่อไดไมเกินคนละหนึ่งชื่อ ตามแบบเสนอชื่อ แนบทายประกาศนี้  
ท้ังนี้ สามารถเสนอชื่อบุคคลภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยก็ได 

  ขอรับใบสมัครหรือแบบเสนอชื่อ แบบประวัติและผลงาน ได ท่ีงานบริหารท่ัวไป 
กองกลาง สํานักงานอธิการบดี หรือดาวนโหลดไดท่ี http://www.pbru.ac.th หัวขอ “การสรรหาผูอํานวยการ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ” ไดตั้งแตวันท่ี  ๑๔  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เปนตนไป 

 

ขอ ๔ วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร และ/หรือเสนอช่ือ เพ่ือเขารับการสรรหา
ผูอํานวยการ ฯ 

  ยื่นใบสมัครและเสนอชื่อเพ่ือเขารับการสรรหาผูอํานวยการ ฯ ระหวางวันท่ี ๑๔ 
พฤษภาคม – ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. (เวนวันหยุดราชการ) ณ งานบริหาร
ท่ัวไป กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ชั้น ๑ อาคารวิทยาภิรมย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หรือยื่นทาง
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส saard.khe@mail.pbru.ac.th  

  กรณียื่นใบสมัครทางไปรษณีย ใหสงประธานคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เลขท่ี ๓๘ หมู ๘ ถนนหาดสําราญ       
ตําบลนาวุง  อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๐๐๐  

 

ขอ ๕ การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขารับการสรรหาผูอํานวยการ ฯ  
  คณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการ ฯ จะพิจารณาตรวจสอบ คุณสมบัติของผูสมัคร

และผูไดรับการเสนอชื่อ และประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสรรหาผูอํานวยการ ในวันท่ี ๘  มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๖๓ และแจงใหผูมีสิทธิ์เขารับการสรรหาผูอํานวยการ ฯ ตอบรับและสงเอกสารประวัติ ผลงาน 
นโยบายและแผนการบริหารจัดการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศฉบับสมบูรณ หรือเอกสาร
อ่ืนท่ีแสดงใหเห็นคุณสมบัติตามขอ ๑ เสนอคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการ ฯ ณ งานบริหารท่ัวไป 

http://www.pbru.ac.th/
mailto:saard.khe@mail.pbru.ac.th


๓ 

 

กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ชั้น ๑ อาคารวิทยาภิรมย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หรือสงทางไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส saard.khe@mail.pbru.ac.th ภายในวันท่ี ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ กอนเวลา ๐๙.๐๐ น.  

 

ขอ ๖ การเสนอวิสัยทัศนหรือแนวทางการบริหารจัดการหนวยงาน  
  ใหผูมีสิทธิ์เขารับการสรรหาผูอํานวยการ ฯ เสนอวิสัยทัศนและแนวทางการบริหาร

จัดการสถาบันตอคณะกรรมการสรรหาผู อํานวยการ ฯ ในรูปของเอกสารและ/หรือขอมูลนําเสนอ 
(PowerPoint) ในวันท่ี ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา ๐๙ : ๓๐ น. เปนตนไป ณ หองประชุมราชภัฏสภา 
อาคารวิทยาภิรมย ชั้น ๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีการถายทอดสดผานสื่อมัลติมีเดียในชวงการ
เสนอวิสัยทัศน 

 

ขอ ๗ ประเด็นในการนําเสนอวิสัยทัศน และการบริหารหนวยงาน  
  ๗.๑ การบริหารจัดการหนวยงานและการนําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสูการปฏิบัติ 
  ๗.๒ เปาหมายสําคัญท่ีจะดําเนินการใหเกิดผลสําเร็จในระยะเวลา ๔ ป 
 

ขอ ๘ เกณฑการประเมินผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการ  
  ๘.๑ พิจารณาจากคุณสมบัติของผูเขารับการสรรหาผูอํานวยการ  
  ๘.๒ พิจารณาจากผลการนําเสนอวิสัยทัศนและแนวทางการบริหารหนวยงาน  
 

ขอ ๙ การดําเนินการเพ่ือใหไดผูท่ีมีความเหมาะสม จํานวนอยางนอยสองรายช่ือแตไม
เกินสามช่ือเพ่ือเสนอตออธิการบดี 

  ๙.๑ คณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการ ฯ กําหนดใหมีการนําเสนอวิสัยทัศน และ
แนวทางการบริหารสถาบัน ฯ ตามท่ีกําหนดไว 

  ๙.๒ คณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการ ฯ ประเมินบุคคลโดยใชดุลยพินิจจาก
คุณสมบัติ และการนําเสนอวิสัยทัศนในแตละประเด็นในขอ ๗ 

  ๙.๓ กําหนดใหผู เขารับการสรรหานําเสนอวิสัยทัศนและแนวทางการบริหาร
หนวยงาน คนละไมเกิน ๑๕ นาที 

  ๙.๔ กําหนดใหมีการซักถามจากคณะกรรมการสรรหาผู อํานวยการ ฯ  ในวัน
นําเสนอวิสัยทัศน โดยใหผูรับการสรรหาตอบขอซักถาม คนละไมเกิน ๑๕ นาที 

 

ขอ ๑๐ การจัดทํารายช่ือผูผานการสรรหาเปนผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการ ฯ 
  คณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการ ฯ จะคัดเลือกผูผานการสรรหาเปนผูสมควรดํารง

ตําแหนงผูอํานวยการ อยางนอยจํานวนสองรายชื่อแตไมเกินสามรายชื่อ โดยเรียงลําดับตามตัวอักษรเพ่ือ
เสนออธิการบดีพิจารณานําเสนอสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งตอไป 

 

ขอ ๑๑ การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย 
  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จะพิจารณาแตงตั้งผูอํานวยการ ฯ จากรายชื่อท่ี

อธิการบดีนําเสนอตอไป 
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๔ 

 

ท้ังนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม ไดท่ีเลขานุการคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการ ฯ 
โทรศัพทหมายเลข 081 – 856 – 7806 หรือผูชวยเลขานุการ โทรศัพทหมายเลข ๐๘๑ – ๘๕๒ – 
๘๘๔๐ ในวันและเวลาราชการ 

 

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
                  

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๓ พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 

 
ประธานคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการ 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 


