
 

 
 
 

 
ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

เรื่อง  การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
---------------------------------- 

ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ตามคำสั่ง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ 0๐3/๒564 ลงวันที่  16  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕64 
เพื่อทำหน้าที่ดำเนินการสรรหาบุคคลตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่ าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ 
และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๔ นั้น  

เพ่ือให้การสรรหาอธิการบดี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีฯ จึงประกาศ
สรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดังนี้ 

 

๑. คุณสมบัติของผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี 
 ผู้สมควรได้รับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๙ แห่ง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
1.1   สำเร ็จการศ ึกษาไม ่ต ่ำกว ่าปร ิญญาตร ีหร ือเท ียบเท ่าจากมหาว ิทยาล ัยหรือ

สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ทำการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้ว    
ไม่น้อยกว่าห้าปีในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือเคยดำรงตำแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือดำรงตำแหน่งหรือเคย
ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์  

 ๑.2 ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 

  ๑.2.๑ เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง 
  ๑.2.๒ เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ

หรือโรคท่ีกำหนดไว้ในกฎ ก.พ.อ. 
  ๑.2.๓ เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
  ๑.2.๔ เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
  ๑.2.๕ เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
  ๑.2.๖ เป็นบุคคลล้มละลาย 
  ๑.2.๗ เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษที่ได้กระทำโดย

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
  ๑.2.๘ เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ 

/1.2.9 เคยถูกลง... 
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  ๑.2.๙ เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หร ือไล ่ออกเพราะกระทำผิดว ิน ัยตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือกฎหมายอื่น 

  ๑.2.๑๐ เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของรัฐ 

 ๑.3 มีคุณสมบัติตามข้อ ๑๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

  ๑.3.๑ มีวิสัยทัศน์และศักยภาพที่จะนำความเจริญและชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัย 
  ๑.3.๒ เป็นนักบริหาร และเป็นที่ประจักษ์ชัดว่ามีความรู้ ความสามารถ และความสำเร็จ

ด้านการบริหารองค์กรมาเป็นอย่างดี  
  ๑.3.๓ มีภาวะผู้นำ เป็นที่ยอมรับนับถือของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและสังคม

ระดับอุดมศึกษาของประเทศ 
  ๑.3.๔ มีศักดิ์ศรีทางวิชาการเป็นที่ยอมรับ 
  ๑.3.๕ มีบุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต และมนุษยสัมพันธ์ ที่ดีอัน

เป็นประโยชน์ต่อการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย 
  

๒.  เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร/เสนอชื่อ 
 ๒.๑ ใบสมัครหรือแบบเสนอชื ่อพร้อมแบบประวัติและผลงานของผู ้สมัครหรือได้รับการ    

เสนอชื่อ 
 ๒.๒ สำเนาวุฒิการศึกษา 
 ๒.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรประจำตัวหรือหลักฐานที่ทาง

ราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ 
 ๒.๔ รูปถ่ายขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน) 
 ๒.๕ สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) 
 ๒.๖ สำเนาวุฒิบัตร/เกียรติบัตร/ประกาศเกียรติคุณ ซึ่งเป็นเครื่องแสดงการยอมรับ (ถ้ามี) 
 ๒.๗ ใบรับรองแพทย์ทีแ่สดงว่ามีสุขภาพแข็งแรงและสมบูรณ์ ออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ  
        2.8   อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 

๓.  วิธีการรับสมัคร และ/หรือเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาอธิการบดี  
 ๓.๑ การรับสมัครทั่วไป ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาอธิการบดีสมัครด้วยตนเอง  
 ๓.๒ การเสนอชื่อจาก 
  (๑) ส่วนราชการ เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี หน่วยงานละไม่เกินสามชื่อ 

โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของบุคลากรในส่วนราชการ และพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการประจำคณะ
หรือคณะกรรมการบริหารของส่วนราชการ 

  (๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัย หรือข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานชั่วคราว ซึ่งปฏิบัติราชการในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรีมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี เสนอชื่อได้คนละหนึ่งชื่อ 

  (๓) สมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรี เสนอชื่อได้หนึ่งชื่อ 

/การสมัคร... 



3 
 

 การสมัครหรือการเสนอชื่อ ให้ส่งใบสมัครหรือแบบเสนอชื่อ พร้อมประวัติ ผลงาน นโยบาย    
แผนบริหารงานจัดการและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย รวมทั้งเอกสารอื่น ๆ ที่แสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติตาม
ประกาศข้อ ๑ โดยขอรับใบสมัครหรือแบบเสนอชื่อและแบบประวัติและผลงานของผู้สมควรดำรงตำแหน่ง
อธิการบดี ได้ที ่งานบริหารทั ่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หรือด าวน์โหลดได้ที่ 
http://www.pbru.ac.th หัวข้อ “การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี”   
ได้ตั้งแตว่ันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป 

 

๔.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร และ/หรือเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาอธิการบดี 
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 26 มีนาคม พ.ศ. 2564 ในวันและเวลาราชการ ที่สำนักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อาคารวิทยาภิรมย์ ชั้น ๑  เลขที่ ๓๘ หมู่ ๘  ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง 
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๐๐๐ หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saard.khe@mail.pbru.ac.th  

  

๕. การยื่นใบสมัคร และ/หรือเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาอธิการบดี  
 ๕.๑ ยื่นโดยตรงที่งานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี 
 ๕.๒ โดยเสนอทางโทรสารหมายเลข ๐32 – 708-653  หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

(E-mail : saard.khe@mail.pbru.ac.th) 
 ๕.๓ โดยเสนอทางจดหมายลงทะเบียน ส่งไปที่ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี  เลขที่ ๓๘ หมู่ ๘ ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๐๐๐ 
 กรณีสมัครหรือเสนอชื่อทางโทรสาร หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องส่งจดหมายลงทะเบียน

เพ่ือยืนยันการสมัครหรือเสนอชื่อ โดยประทับตราไปรษณีย์ ไม่หลังวันสุดท้ายที่รับสมัครหรือเสนอชื่อ 
 

๖.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาอธิการบดี  
 คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จะพิจารณาตรวจสอบ คุณสมบัติ 

ประวัติการศึกษา และประวัติการทำงานของผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับ
การสรรหาอธิการบดี ในวันที ่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564 และแจ้งให้ผู ้มีสิทธิ ์เข้ารับการสรรหาอธิการบดี        
กรอกประวัติ ผลงาน นโยบาย แนวทางบริการจัดการและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย เสนอคณะกรรมการสรรหา
อธิการบดีฯ ภายในวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 16.30 น. 

 

๗.  การเสนอวิสัยทัศน์ นโยบาย แนวทางการบริหารจัดการและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  
 ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาอธิการดี เสนอวิสัยทัศน์ นโยบาย แนวทางการบริหารจัดการและ

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยต่อคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีฯ ในรูปของเอกสารและ/หรือ โปรแกรมนำเสนอ    
ในวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564  เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา อาคารวิทยาภิรมย์    
ชั้น 9  โดยผู้เข้ารับฟังสามารถรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ที่ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 ชั้น 1 อาคารวิทยาภิรมย์ 
หรือช่องทางยูทูป (You Tube) และเฟสบุ ๊คไลฟ์ (Facebook Live) และร่วมเสนอประเด็นซักถามผ่าน
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีฯ โดยสามารถส่งคำถามใส่ซองปิดผนึกได้ที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ 
ภายในวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 16.30 น.  

 
 

/๘. ประเด็น... 
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๘. ประเด็นในการนำเสนอวิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย  
 ๘.๑ การนำนโยบายสภามหาวิทยาลัยสู่แผนการพัฒนามหาวิทยาลัย 
 ๘.๒ การนำแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ 
 ๘.๓ เป้าหมายสำคัญท่ีจะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จในระยะเวลา 1 ปี 2 ปี 3 ปี ๔ ปี 
 

๙.  เกณฑ์การประเมินผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบด ี  
 พิจารณาจากการนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารหน่วยงาน และพิจารณาจาก

คุณสมบัติการเป็นอธิการบดี ดังนี้ 
๙.๑ พิจารณาจากผลการนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย 

๑) การนำนโยบายสภามหาวิทยาลัยสู่แผนการพัฒนามหาวิทยาลัย 
๒) การนำแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ 
๓) เป้าหมายสำคัญท่ีจะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จในระยะเวลา 1 ปี 2 ปี 3 ปี ๔ ปี 

 ๙.๒ พิจารณาจากคุณสมบัติของผู้ท่ีจะดำรงตำแหน่งอธิการบดี  
๑) เป็นนักบริหาร และเป็นที่ประจักษ์ชัดว่ามีความรู้ ความสามารถ และความสำเร็จด้าน

การบริหารองค์กรมาเป็นอย่างดี  
๒) มีภาวะผู ้นำ เป็นที ่ยอมร ับนับถือของผู ้ปฏิบ ัต ิงานในมหาว ิทยาล ัยและสังคม

ระดับอุดมศึกษาของประเทศ 
๓) มีศักดิ์ศรีทางวิชาการเป็นที่ยอมรับ 
๔) มีบุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี อันเป็น

ประโยชน์ต่อการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย 
  

๑๐. การดำเนินการเพื่อให้ได้ผู้ที่มีความเหมาะสม จำนวนอย่างน้อยสองชื่อแต่ไม่เกินสามชื่อ เพื่อ
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 

๑๐.๑ คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีฯ กำหนดให้มีการนำเสนอวิสัยทัศน์ และแนวทาง
การบริหารมหาวิทยาลัยตามที่กำหนดไว้ 

๑๐.๒ คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีฯ ประเมินบุคคลโดยใช้ดุลยพินิจจากการนำเสนอ
วิสัยทัศน์และคุณสมบัติในแต่ละประเด็นในข้อ ๙ 

๑๐.๓ กำหนดให้ผู้เข้ารับการสรรหานำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารหน่วยงาน      
คนละ ๓๐ นาที 

๑๐.๔ กำหนดให้มีการซักถามจากคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีฯ และผู้สนใจเข้าร่วม
ฟังผ่านคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีฯ ในวันนำเสนอวิสัยทัศน์ โดยให้ผู้รับการ    
สรรหาตอบข้อซักถาม  ไม่เกิน  ๕๐ นาท ี

 

๑๑. การจัดทำรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี 
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีฯ จะคัดเลือกผู ้ผ่านการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง

อธิการบดี อย่างน้อยจำนวนสองชื่อแต่ไม่เกินสามชื่อ โดยเรียงตามลำดับอักษรเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาแต่งตั้ง 

 

/12. การพิจารณา... 
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๑๒. การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยฯ 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จะพิจารณาแต่งตั้งอธิการบดีจากรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหา

อธิการบดีฯ นำเสนอต่อไป 
 
ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  ได้ที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีฯ โทรศัพท์

หมายเลข 081 – 856 – 7806 หรือผู้ช่วยเลขานุการ โทรศัพท์หมายเลข ๐๘๑ – ๘๕๒ – ๘๘๔๐ ในวันและ
เวลาราชการ 

 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

                 ประกาศ  ณ  วันที่    22   กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒564 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์  วชิรวราการ) 
ประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
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ปฏิทินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
---------------------------------- 

 

วัน / เดือน / ปี 
(เวลา) 

กิจกรรม สถานที่/ผู้รับผิดชอบ 

๑6  กุมภาพันธ์ ๒๕
64 

สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตามคำสั่งที่ ๐03/๒๕64 
ลงวันที่ 16  มกราคม พ.ศ. 2564 

 

22 กุมภาพันธ์ ๒๕64 
(10 : 00 น.) 

ประช ุมคณะกรรมการสรรหาอธ ิการบดี ฯ คร ั ้ งที่            
๑/๒๕64  
๑. เลือกเลขานุการคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีฯ 
๒. พิจารณาเห็นชอบปฏิทินการสรรหาอธิการบดีฯ 
๓. พิจารณาเห็นชอบประกาศคณะกรรมการสรรหา

อธิการบดีฯ เรื่อง การรับสมัครหรือเสนอชื่อผู้สมควร
ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ใบสมัคร แบบเสนอชื่อ    
แบบประวัติและผลงาน 

ห้องประชุม ชั ้น 7 อาคาร
วิทยาภิรมย์ และการประชุม
ออน ไลน ์  ผ ่ า น  Google 
Meet 

23 กุมภาพันธ์  -  
26 มีนาคม ๒๕64  

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและเสนอชื่อผู้สมควรดำรง
ตำแหน่งอธิการบดี ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

1. www.pbru.ac.th  
2. ทำหนังสือแจ้งเวียน

ทุกหน่วยงานทัง้
ภายในและภายนอก 

3. ประชาสัมพันธ์ผ่าน
สื่อมวลชน 

23 กุมภาพันธ์  -  
26 มีนาคม ๒๕64  

 (ในวันและเวลา
ราชการ) 

รับสมัครและเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี 
โดยสม ัครและเสนอช ื ่ออธ ิการบดี  ได ้ที่สำน ักงาน
อธิการบดี อาคารวิทยาภิรมย์  ชั้น ๑ โทรศัพท์หมายเลข 
๐๓๒ – 7086805 หรือโทรศัพท์ภายในหมายเลข 
8605 หรือทางจดหมายอิเล ็กทรอนิกส์   (E-mail : 
saard.khe@mail.pbru.ac.th) 

 

สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ 
อาคารวิทยาภิรมย์  

29 มีนาคม ๒๕64 
(10: 00 น.) 

ประช ุมคณะกรรมการสรรหาอธ ิการบดี ฯ คร ั ้ งที่            
๒/๒๕64  
• พิจารณาตรวจสอบ คุณสมบัติ ประวัติการศึกษา และ

ประวัติการทำงานของผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ
ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบด ี

ห้องประชุมราชภัฏสภา    
ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์   
และการประชุมออนไลน์ 
ผ่าน Google Meet 

http://www.pbru.ac.th/
mailto:saard.khe@mail.pbru.ac.th
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วัน / เดือน / ปี 
(เวลา) 

กิจกรรม สถานที่/ผู้รับผิดชอบ 

• พิจารณากำหนดประเด็นคำถามในการแสดงวิสัยทัศน์
ของผู้สมัครหรือได้รับการเสนอชื่ออธิการบดี 

• พิจารณากำหนดเกณฑ์การให้คะแนนในการพิจารณา 
ผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี 

29  มีนาคม 2564 ๑. ประกาศรายชื ่อผู ้มีคุณสมบัติเหมาะสมที ่จะดำรง
ตำแหน่งอธิการบด ี

๒. แจ้งให้ผ ู ้ได ้ร ับการเสนอชื ่อกรอกประวัต ิ ผลงาน 
นโยบาย และแผนบร ิหารจ ัดการมหาว ิทยาลัย       
เสนอคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีฯ ภายในวันที่ 5 
เมษายน ๒๕๖4 เวลา 16.30 น. 

๓. แจ ้งกำหนดการแสดงว ิส ัยท ัศน ์  นโยบาย และ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยแก่ผู ้สมัครและผู้ได้รับการ
เสนอชื่ออธิการบดี 

1. www.pbru.ac.th  
2. ทำหนังสือแจ้งเวียนทุก

หน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอก 

8 เมษายน 2564 
(๐9 : ๓๐ น.) 

ประช ุมคณะกรรมการสรรหาอธ ิการบดี ฯ คร ั ้ งที่           
3/๒๕๖4  
๑. กำหนดประเด็นคำถามในการแสดงวิสัยทัศน์ 
๒. ผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อแสดงวิสัยทัศน์ ผลงาน 

นโยบาย แผนบร ิหารจ ั ดการ และแผนพ ัฒนา
มหาวิทยาลัย 

๓. คณะกรรมการฯ พิจารณากลั่นกรองบุคคลที่มีความ
เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งอธิการบดี 

ห้องประชุมราชภัฏสภา  
อาคารวิทยาภิรมย์ ชั้น ๙  
และการประชุมออนไลน์  
ผ่าน Google Meet 

8 เมษายน ๒๕๖4 รายงานผลการสรรหาและ เสนอรายช ื ่ อ ต ่ อสภา
มหาวิทยาลัยฯ จำนวนไม่น้อยกว่าสองรายชื่อแต่ไม่เกิน
สามรายชื่อ พร้อมประวัติ และผลงาน 

งานเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย 

19  เมษายน ๒๕๖4 
 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จะพิจารณาแต่งตั้ง
อธิการบดีจากรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอ 

ห้องประชุมราชภัฏสภา 
อาคารวิทยาภิรมย์ ชั้น ๙  
และการประชุมออนไลน์   
ผ่าน Google Meet 

20 – 30 เมษายน 
2564 

เตรียมเรื่องเสนอกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื ่อนำความกราบบังคมทูล    
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 

งานเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย 

 

 

http://www.pbru.ac.th/
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ใบสมัครเข้ารับการสรรหา 
ผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี 

 

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

ชื่อ – สกุล .......................................................................................................................... 
ตำแหน่งทางวิชาการ (ถ้าม)ี ……………………………………………………………………………………. 
ตำแหน่งทางบริหาร (ถ้ามี)  .............................................................................................. 
 .............................................................................................. 
ที่อยูป่ัจจุบัน บ้านเลขที่ .............. หมู่ที่ ............ ตำบล ............................ 
 ถนน .................................. อำเภอ .....................................  
 จังหวัด ............................... รหัสไปรษณีย์ .......................... 
 โทรศัพท์ ...............................โทรสาร ..................................
 โทรศัพท์มือถือ ..................................................................... 
 E-mail : ………………………………………………………………….…. 
สถานที่ทำงาน (ถ้ามี) หน่วยงาน ............................................................................ 
 เลขที่ ...........  หมู่ที่ .......... ตำบล ....................................... 
 ถนน .................................. อำเภอ ...................................... 
 จังหวัด ............................... รหัสไปรษณีย์ .......................... 
 โทรศัพท์ ............................. โทรสาร ................................... 
 โทรศัพท์มือถือ ..................................................................... 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีคุณลักษณะต้องห้ามตาม
ประกาศฯ ดังกล่าว ทุกประการ และได้แนบแบบประวัติและผลงานมาพร้อมใบสมัครนี้ 

 

ขอสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู ้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เร่ือง การสรรหา
ผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีฯ ลงวันที่  ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  
 
 

 ลงชื่อ.............................................. ผู้สมัคร 
                                    (.................................................)  
                                            วันที่  .....  เดือน ...................... พ.ศ. ...... 
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แบบประวัติและผลงานของผู้สมควรดำรงตำแหน่ง 
อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุร ี

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

ตอนที่  ๑ ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล 
 ๑.๑ ชื่อ ...................................................... นามสกุล ................................................................. 
 ๑.๒ เกิดวันที่ ............. เดือน ...................................... พ.ศ. ..................... อายุ ........................ปี 
 1.3 สถานภาพ    ❑  โสด   ❑ สมรส    ❑  อ่ืน ๆ...................................  
 ๑.4 ตำแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี) ................................................................................................. 
 1.5   ตำแหน่งทางบริหาร (ถ้ามี) ………………………………………………………………………………………. 
 1.6   สถานที่ทำงาน (ถ้ามี)……………………………………………………………………………………………….… 
  เลขที่ ........................... หมู่ที่ .................... ตำบล ............................................................... 
  อำเภอ .................................. จังหวัด .................................. รหัสไปรษณีย์ ........................ 
  โทรศัพท์ .................................. โทรสาร ............................ โทรศัพท์มือถือ......................... 
 1.7   ทีอ่ยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี ................... หมู่ที่ .................... ตำบล .......................................... 
  อำเภอ .................................. จังหวัด .................................. รหัสไปรษณีย์ .......................... 
  โทรศัพท์ .................................. โทรสาร ............................ โทรศัพท์มือถือ........................... 
  E-mail ………………………………………………………………………………………………………….………. 
 

ตอนที่ ๒ ประวัติการศึกษา 
 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชา พ.ศ. ที่
สำเร็จ 

สถาบันที่สำเร็จ 

ปริญญาตรี 
..................... 
 

 
 

  

ปริญญาโท 
..................... 
 

 
 

  

ปริญญาเอก 
..................... 
 

 
 

  

อื่น ๆ 
..................... 

   

รูปถ่ายขนาด  

๒ นิ้ว 

ถ่ายไว้ไม่เกิน  

๖ เดือน 
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ตอนที่ ๓  วิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย 
๓.๑  การนำนโยบายสภามหาวิทยาลัยฯ สู่แผนการพัฒนามหาวิทยาลัย  

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
 

๓.๒  การนำแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................... 

 ๓.๓  เป้าหมายสำคัญที่จะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จในระยะเวลา 1 ปี  2 ปี  3 ปี และ 
๔ ปี 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................... 

 ๓.๔  อื่น ๆ  
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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ตอนที่ ๔  คุณสมบัติของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งอธิการบดี  
 

คุณสมบัติ พฤติกรรมที่แสดงออก/หลักฐาน 
๑)  เป็นนักบริหาร และเป็นที่ประจักษ์ชัดว่า

มีความรู้ ความสามารถ และความสำเร็จ
ด้านการบริหารองค์กรมาเป็นอย่างดี 

 

 

๒)  มีภาวะผู ้นำ เป็นที ่ยอมรับนับถือของ
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและสังคม
ระดับอุดมศึกษาของประเทศ 

 
 
 

 

๓)  มีศักดิ์ศรีทางวิชาการเป็นที่ยอมรับ 
 
 
 
 
 

 

๔)  ม ีบ ุคล ิกภาพ ค ุณธรรม จร ิยธรรม     
ความซื่อสัตย์ สุจริต และมนุษยสัมพันธ์
ที่ดี อันเป็นประโยชน์ต่อการบริหารและ
พัฒนามหาวิทยาลัย 
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ตอนที่ ๕ คุณสมบัติและข้อมูลประกอบอื่น ๆ  
๕.๑  สาขาวิชาหรือรายวิชาที่สอน / ระบุระยะเวลา/ ระบุมหาวิทยาลัย 

........................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 
 ๕.๒  ประสบการณ์ด้านการบริหาร / ระบุระยะเวลา/ ระบุองค์กรหรือหน่วยงาน 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 
๕.๓ หัวข้อการศึกษาดูงาน / การฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศ / ระบุระยะเวลา 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 
  ๕.๔ ผลงานดีเด่นทางวิชาการ งานวิจัย และงานพัฒนาท้องถิ่น หรืออ่ืน ๆ 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
  ๕.5 รางวัลหรือประกาศเกียรติคุณที่ได้รับ 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
   

 
ลงชื่อ.................................................. เจ้าของประวัติ 

                                    (.................................................)  
                                    ตำแหน่ง  ..................................................  

                              วันที่  ….....  เดือน ................... พ.ศ. …...... 
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แบบเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง 
อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุร ี

 

---------------------------------- 
 
ข้าพเจ้า  ชื่อ – สกุล ........................................................................................................................ 
ตำแหน่ง  ………………………………………………………………………………….….……..…….....………….………. 
ในนาม  

 คณะ/สถาบัน/สำนัก/……………………………………………..………..………………………………….. 
 (เสนอชื่อได้ไม่เกินสามชื่อ)  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัย (เสนอชื่อได้หนึ่งชื่อ) 
 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา/พนักงานมหาวิทยาลัย/พนักงานราชการ/

ลูกจ้างประจำ/พนักงานชั ่วคราว ซึ ่งปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าหนึ่งปี     
(เสนอชื่อได้หนึ่งชื่อ) 

 สมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรี (เสนอชื่อได้หนึ่งชื่อ) 
ขอเสนอชื่อ  

 ........................................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................... 

 เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี  ตามประกาศคณะกรรมการสรรหา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เรื ่อง การสรรหาผู ้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
 
 

ลงชื่อ.................................................. ผู้เสนอชื่อ 
                                               (.................................................)  
                                      ตำแหน่ง .....................................................  
                                      วันที่  ........  เดือน ...................... พ.ศ. ........... 
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คำยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 
 ข้าพเจ้ายินยอมให้เสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มี
คุณลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีฯ เรื่อง การสรรหาผู้สมควรดำรง
ตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ทุกประการ 
และได้มอบแบบประวัติ และผลงาน ประกอบการเสนอชื่อให้แก่  ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อแล้ว 

 
 

ลงชื่อ.................................................. ผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
                                      (.................................................)  

                         วันที่  .....  เดือน ...................... พ.ศ. ...... 
 






