
 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
วาดวย คุณสมบัติและวิธีการสรรหาคณบด ี

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
------------------------------------ 

โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วาดวย คุณสมบัติและวิธีการ
สรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ใหเหมาะสมกับสภาพปจจุบัน และ
เปนไปตามมาตรา ๔๓ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗     

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) มาตรา ๓๘ และมาตรา ๔๓ แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในคราวประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐ 
เม่ือวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้ 

 

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วาดวย คุณสมบัติและวิธีการ   
สรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๖๐”  

 

ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
 

ขอ ๓ ใหยกเลิก  
  (๑) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วาดวย คุณสมบัติและวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 

๒๕๕๕  
  (๒) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วาดวย คุณสมบัติและวิธีการสรรหาคณบด ี    

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ และใหใชขอบังคับนี้แทน 
 

ขอ ๔ ในขอบังคับนี้ 
 “มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 “สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 “อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 “คณะ” หมายความวา คณะตามกฎกระทรวงจัดตั้งสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๘ และคณะตามประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา       
ในการจัดตั้งสวนราชการเปนหนวยงานหรือท่ีเทียบเทา ยกเวนบัณฑิตวิทยาลัย  

 “คณบดี” หมายความวา คณบดีในคณะตามกฎกระทรวงจัดตั้งสวนราชการในมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏนครราชสีมา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๘ และคณบดีตามประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา ในการจัดตั้งสวนราชการเปนหนวยงานหรือท่ีเทียบเทา ยกเวนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 “คณาจารยประจํา” หมายความวา ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ 
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ หรือพนักงานราชการสายวิชาการท่ีปฏิบัติหน าท่ีสอน                     
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และไดปฏิบัติงานครบระยะเวลา ๑ ป นับถึงวันเลือก 
 

/“ขาราชการ” ... 



 ๒  

 “ขาราชการ” หมายความวา ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน                     
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และไดปฏิบัติงานครบระยะเวลา ๑ ป นับถึงวันเลือก 

 “ลูกจางประจํา” หมายความวา ลูกจางประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 “พนักงานราชการ” หมายความวา พนักงานราชการสายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา และไดปฏิบัติงานครบระยะเวลา ๑ ป นับถึงวันเลือก 
 “พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา” หมายความวา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน                  

สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซ่ึงไดรับการจางตามสัญญาจางใหทํางานในมหาวิทยาลัย โดยไดรับ
คาจางหรือคาตอบแทนจากเงินงบประมาณแผนดินหรือเงินรายไดของมหาวิทยาลัย และไดปฏิบัติงานครบ
ระยะเวลา ๑ ป นับถึงวันเลือก 

 “คณะกรรมการสรรหา” หมายความวา คณะกรรมการสรรหาคณบดี 
 

ขอ ๕ ผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  (๑ ) สํ าเร็จการศึกษาไมต่ํ ากวาปริญญาตรีหรือเทียบเท าจากมหาวิทยาลัยหรือ

สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง  
  (๒) ไดทําการสอน หรือมีประสบการณดานการบริหารมาแลว ไมนอยกวาสามป                       

ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง  
 (๓) มีคุณธรรมและจริยธรรมเปนท่ียอมรับในสังคม 

    (๔) มีความรูความสามารถทางวิชาการ หรือวิชาชีพท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของคณะ 
 (๕) เปนผูมีความคิดริเริ่ม สนใจและเห็นความสําคัญของกิจการในคณะนั้น 

 (๖) สามารถอุทิศเวลาใหแกกิจการของคณะ  
 (๗) ไมเคยถูกลงโทษทางวินัยอยางรายแรง 
 

 ขอ ๖ คณบดีมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับการแตงตั้งใหมไดอีก แตจะดํารง
ตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันมิได และใหนําความในมาตรา ๓๐ วรรคสองและวรรคสามแหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาใชบังคับแกการพนจากตําแหนงกอนครบวาระของคณบดีโดยอนุโลม 

   เม่ือคณบดีพนจากตําแหนง ใหรองคณบดีพนจากตําแหนงดวย   
 

 ขอ ๗ ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา ประกอบดวย 
    (๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงคัดเลือกกันเอง 
จํานวนหนึ่งคน           เปนประธานกรรมการ  
    (๒) ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย   เปนกรรมการ 
    (๓) รองอธิการบดีท่ีกํากับดูแลคณะท่ีมีการสรรหาคณบดี   เปนกรรมการ 
    (๔) ผูอํานวยการสถาบัน สาํนัก ศูนย หรือหัวหนาสวนราชการหรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน
ท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ซ่ึงคัดเลือกกันเองจํานวนหนึ่งคน      เปนกรรมการ  
    (๕) ประธานสภาคณาจารยและขาราชการหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
ซ่ึงคัดเลือกกันเองจํานวนหนึ่งคน       เปนกรรมการ 
    (๖) ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี        เปนเลขานุการ 
 
 

/รองอธิการบดี ... 

 



 ๓  

    รองอธิการบดีและผูอํานวยการสถาบัน สํานัก ศูนย หรือหัวหนาสวนราชการหรือหนวยงาน      
ท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะท่ีดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยในตําแหนงผูแทนผูบริหาร
ไมมีสิทธิไดรับแตงตั้งเปนกรรมการสรรหาตาม (๓) และ (๔) 
    หากรองอธิการบดีท่ีกํากับดูแลคณะท่ีมีการสรรหาคณบดีมีคุณสมบัติตองหามตามวรรคสอง    
ใหรองอธิการบดีท่ีเหลืออยูเลือกกันเองเปนกรรมการตาม (๓) 
    การแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาตามวรรคหนึ่ง ใหดําเนินการภายในระยะเวลาอันสมควรกอน 
ท่ีคณบดีจะครบวาระ หรือหลังจากคณบดีพนจากตําแหนงภายในหกสิบวัน แลวแตกรณี 
 ขอ ๘ ใหคณะกรรมการสรรหาดําเนินการ ดังตอไปนี้ 
    (๑) จัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑ ข้ันตอน และกําหนดการสรรหา โดยใหประกาศลวงหนา
ไมนอยกวา ๑๕ วันกอนวันรับสมัคร โดยใหคณะกรรมการสรรหารับสมัครผูสนใจเขารับการสรรหา          
พรอมประวัติและผลงานดานการบริหารตามแบบท่ีคณะกรรมการสรรหากําหนด 
    (๒) ตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครตามขอ ๕ แหงขอบังคับนี้ และใหคณะกรรมการสรรหา
จัดทําประกาศรายชื่อเรียงตามลําดับตัวอักษร และประกาศใหทราบ 
    (๓) จัดใหผูมีรายชื่อเขารับการสรรหาตาม (๒) นําเสนอวิสัยทัศนและแนวทางการบริหารคณะ 
โดยเปดโอกาสใหประชาคมของมหาวิทยาลัยและผูสนใจเขารวมรับฟงและซักถาม พรอมท้ังดําเนินการ จัดให   
ผู มีสิทธิเลือกผูสมัครท่ีสมควรดํารงตําแหนงคณบดีตาม (๒) คนละ ๑ รายชื่อ เพ่ือแสดงการยอมรับ           
จากประชาคม ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีเหมาะสม 
    (๔) ผูมีสิทธิเลือก ไดแก 
    ๑) คณาจารยประจําท่ีสังกัดคณะท่ีมีการสรรหา 
    ๒) ขาราชการท่ีปฏิบัติหนาท่ีประจําคณะท่ีมีการสรรหา 
    ๓) ลูกจางประจํา พนักงานราชการ และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีปฏิบัติหนาท่ี
ประจําคณะท่ีมีการสรรหา 
    (๕) ผูมีคุณสมบัติตาม (๒) นําเสนอวิสัยทัศนและตอบคําถามตอคณะกรรมการสรรหาเพ่ือให
คณะกรรมการสรรหาพิจารณากลั่นกรองผูมีรายชื่อเขารับการสรรหาจากประวัติ ผลงาน แนวทางการพัฒนา 
และขอมูลท่ีไดจากการนําเสนอวิสัยทัศนและตอบคําถามตอคณะกรรมการสรรหา โดยพิจารณาตามเกณฑการ
ใหคะแนน ๑๐๐ คะแนน โดยแยกเปน ๓ สวน ดังนี้ 
    ๑) การยอมรับจากประชาคม พิจารณาจากการเลือก   ไมเกิน  ๒๐ คะแนน 
    ๒) ความรูความสามารถ พิจารณาจากประวัติและผลงาน     ๓๐ คะแนน  
    ๓) แนวทางการพัฒนาคณะ การนําเสนอวิสัยทัศน  
        และการตอบคําถามตอคณะกรรมการสรรหา        ไมนอยกวา  ๕๐ คะแนน 
    (๖) ใหคณะกรรมการสรรหาประชุมเพ่ือสรุปผล แลวจัดทําเปนบัญชีรายชื่อตามตัวอักษรไมเกิน 
๓ รายชื่อ พรอมประวัติขอมูลรายละเอียดท่ีใชประกอบการพิจารณาเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
โดยใหผูมีรายชื่อตามบัญชีรายชื่อนําเสนอวิสัยทัศน และแนวทางการพัฒนาคณะตอสภามหาวิทยาลัย 
      การเสนอชื่อบุคคลตามวรรคหนึ่ง ตองเสนอพรอมความยินยอมของผูไดรับการเสนอชื่อดวย 
 ขอ ๙  ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกและแต งตั้ งบุคคลตามบัญชีรายชื่อในขอ  ๘ (๖ )                 
คนหนึ่งเปนคณบดีภายในสามสิบวันนับจากวันท่ีคณะกรรมการสรรหาคณบดีไดเสนอชื่อตอสภามหาวิทยาลัย 
 

/ในการประชุม ... 

 



 ๔  

     ในการประชุมเพ่ือมีมติเลือกบุคคลผูสมควรไดรับการแตงตั้งเปนคณบดี ผูท่ีไดรับการพิจารณา
เลือกตองไดคะแนนเสียงเกินก่ึงหนึ่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยท้ังหมดท่ีมาประชุม ในกรณีท่ีไมมีผูใดไดรับ
คะแนนเสียงเกินก่ึงหนึ่ง ใหสภามหาวิทยาลัยลงคะแนนเสียงอีกครั้งหนึ่ง ถายังไมมีผูใดไดรับคะแนนเสียงเกินก่ึง
หนึ่งใหดําเนินการสรรหาใหม  
     ในกรณีท่ีสภามหาวิทยาลัยไมเห็นชอบบุคคลตามบัญชีรายชื่อ ใหแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา
ข้ึนใหม และดําเนินการสรรหาใหมตามขอ ๘ 
 ขอ ๑๐ ใหนายกสภามหาวิทยาลัยเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้ ในกรณีท่ีมีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติ
ตามขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาและวินิจฉัย  
 ขอ ๑๑ ใหคณบดีท่ีดํารงตําแหนงอยูกอนวันท่ีขอบังคับนี้ใชบังคับ ดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะครบ
วาระการดํารงตําแหนง 
 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๙  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

                                                         
(นายสุวัจน  ลิปตพัลลภ) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 



































                  

 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

วาดวย  คุณสมบัติและวิธีการสรรหาผูอํานวยการสถาบัน สํานัก ศูนย หรือหัวหนาสวนราชการ 
หรือหนวยงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
................................................. 

 

โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ 
และวิธีการสรรหาผูอํานวยการสถาบัน สํานัก ศูนย หรือหัวหนาสวนราชการหรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน     
ท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. ๒๕๕๕ ใหเหมาะสมกับสภาพปจจุบัน และเปนไปตามมาตรา ๔๓ แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗     

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และ (๑๗) มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในคราวประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐ 
เม่ือวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วาดวย คุณสมบัติและวิธีการ
สรรหาผูอํานวยการสถาบัน สํานัก ศูนย หรือหัวหนาสวนราชการหรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะ
เทียบเทาคณะ พ.ศ. ๒๕๖๐” 

ขอ  ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
ขอ  ๓  ใหยกเลิก ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วาดวย คุณสมบัติและวิธีการสรรหา

ผูอํานวยการสถาบัน สํานัก ศูนย หรือหัวหนาสวนราชการหรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทา
คณะ พ.ศ. ๒๕๕๕ และใหใชขอบังคับนี้แทน 
  ขอ  ๔  ในขอบังคับนี้ 

  “มหาวิทยาลัย”  หมายความวา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

  “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความวา  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

   “อธิการบดี”  หมายความวา   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

  “สํานัก”  หมายความวา  สถาบัน สํานัก ศูนย สวนราชการหรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน  
ท่ี มีฐานะเทียบเท าคณะตามกฎกระทรวงจัด ต้ังส วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๘ และสถาบัน สํานัก ศูนย สวนราชการหรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมี
ฐานะเทียบเทาคณะตามประกาศสภามหาวิทยาลัย ยกเวนสถาบันวิจัยไมกลายเปนหินและทรัพยากรธรณี   
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลิมพระเกียรติ และสํานักงานอธิการบดี 

  “ผูอํานวยการ”  หมายความวา  ผูอํานวยการสถาบัน สํานัก ศูนย สวนราชการหรือหนวยงาน 
ท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ยกเวนผูอํานวยการสถาบันวิจัยไมกลายเปนหินและทรัพยากรธรณี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลิมพระเกียรติ และผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  

  “คณะกรรมการสรรหา”  หมายความวา  คณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการ 

/“คณาจารยประจํา” ... 



 ๒ 

  “คณาจารยประจํา”  หมายความวา  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ 
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ หรือพนักงานราชการสายวิชาการ ท่ีปฏิบัติหนาท่ีสอน สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และไดปฏิบัติงานครบระยะเวลา ๑ ปแลวนับถึงวันเลือก 

  “ขาราชการ” หมายความวา ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และไดปฏิบัติงานครบระยะเวลา ๑ ปแลวนับถึงวันเลือก 

  “ลูกจางประจํา”  หมายความวา  ลูกจางประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  

  “พนักงานราชการ”  หมายความวา  พนักงานราชการสายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏนครราชสีมา และไดปฏิบัติงานครบระยะเวลา ๑ ปแลวนับถึงวันเลือก 

  “พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา”  หมายความวา  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน 
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซ่ึงไดรับการจางตามสัญญาจางใหทํางานในมหาวิทยาลัย โดยไดรับ
คาจางหรือคาตอบแทนจากเงินงบประมาณแผนดินหรือเงินรายไดของมหาวิทยาลัย และไดปฏิบัติงานครบ
ระยะเวลา ๑ ปแลวนับถึงวันเลือก 

ขอ  ๕  ผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
   (๑ ) สํ า เร็ จก ารศึกษาไม ตํ่ ากว าป ริญ ญ าตรีห รือ เที ยบ เท าจากมหาวิทยาลั ยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง 
   (๒)  ไดทําการสอนหรือมีประสบการณดานการบริหารไมต่ํากวาตําแหนงระดับผูอํานวยการ
กองหรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทากองมาแลวไมนอยกวาสามปในมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง 
   (๓)  มีคุณธรรมและจริยธรรมเปนท่ียอมรับในสังคม 
   (๔)  มีความรูความสามารถทางวิชาการหรือวิชาชีพท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของสํานัก 
   (๕)  เปนผูท่ีมีความคิดริเริ่ม สนใจ และเห็นความสําคัญของกิจการในสํานักนั้น 
   (๖)  สามารถอุทิศเวลาใหกับกิจการของสํานัก 
   (๗) ไมเคยเปนผูถูกลงโทษทางวินัยอยางรายแรง 
 ขอ  ๖  ผู อํานวยการมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับการแตงตั้งใหมไดอีก         
แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันมิได และใหนําความในมาตรา ๓๐ วรรคสองและวรรคสามแหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาใชบังคับแกการพนจากตําแหนงกอนครบวาระ           
ของผูอํานวยการโดยอนุโลม 
      เม่ือผูอํานวยการพนจากตําแหนง ใหรองผูอํานวยการพนจากตําแหนงดวย 

ขอ  ๗  ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา ประกอบดวย 

  (๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  

    ซ่ึงคัดเลือกกันเองจํานวนหนึ่งคน     เปนประธานกรรมการ   

 (๒) ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย   เปนกรรมการ 

 (๓)  รองอธิการบดีท่ีกํากับดูแลสํานักท่ีมีการสรรหาผูอํานวยการ  เปนกรรมการ 

 (๔) คณบดีซ่ึงคัดเลือกกันเองจํานวนหนึ่งคน     เปนกรรมการ  

  (๕)  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

        จากคณาจารยประจํา ซ่ึงคัดเลือกกันเองจํานวนหนึ่งคน  เปนกรรมการ 

  (๖)   ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี        เปนเลขานุการ 

/รองอธิการบดี ... 



 ๓ 

  รองอธิการบดีและคณบดีท่ีดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยในตําแหนงผูแทน

ผูบริหารไมมีสิทธิไดรับแตงตั้งเปนกรรมการสรรหาตาม (๓) และ (๔) 

  หากรองอธิการบดีท่ี กํากับดูแลสํานักท่ีมีการสรรหาผู อํานวยการมีคุณสมบัติตองหาม         

ตามวรรคสอง ใหรองอธิการบดีท่ีเหลืออยูเลือกกันเองเปนกรรมการตาม (๓) 

  การแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาตามวรรคหนึ่ง ใหดําเนินการภายในระยะเวลาอันสมควร

กอนท่ีผูอํานวยการจะครบวาระ หรือหลงัจากผูอํานวยการพนจากตําแหนงภายในหกสิบวัน แลวแตกรณี 
   ขอ  ๘  ใหคณะกรรมการสรรหาดําเนินการดังตอไปนี้ 
    (๑) จัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑ ข้ันตอน และกําหนดการสรรหา โดยใหประกาศ
ลวงหนาไมนอยกวา ๑๕ วันกอนวันรับสมัคร โดยใหคณะกรรมการสรรหารับสมัครผูสนใจเขารับการสรรหา 
พรอมประวัติและผลงานดานการบริหารตามแบบท่ีคณะกรรมการสรรหากําหนด 
    (๒) ตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครตามขอ ๕ แหงขอบังคับนี้ และใหคณะกรรมการสรรหา
จัดทําประกาศรายชื่อเรียงตามลําดับตัวอักษร และประกาศใหทราบ 
    (๓)  จัดใหผูมีรายชื่อเขารับการสรรหาตาม (๒) นําเสนอวิสัยทัศนและแนวทางการบริหาร
สํานัก โดยเปดโอกาสใหประชาคมของมหาวิทยาลัยและผูสนใจเขารวมรับฟงและซักถาม พรอมท้ังดําเนินการ
จัดใหผูมีสิทธิเลือกผูสมัครท่ีสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการตาม (๒) คนละ ๑ รายชื่อ เพ่ือแสดงการยอมรับ
จากประชาคม ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีคณะกรรมการสรรหากําหนด 
    (๔)  ผูมีสิทธิเลือก ไดแก 
   ๑) คณาจารยประจํา 
   ๒) ขาราชการ 
   ๓) ลูกจางประจํา พนักงานราชการ และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
   ยกเวน ลูกจางประจําท่ีปฏิบัติหนาท่ีในกลุมงานชาง กลุมงานบริการพ้ืนฐาน และ
กลุมงานสนับสนุน และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน สังกัดโครงการ
จัดตั้งกองอาคารสถานท่ีและบริการ 
    (๕)  ผูมีคุณสมบัติตาม (๒) นําเสนอวิสัยทัศนและตอบคําถามตอคณะกรรมการสรรหา
เพ่ือใหคณะกรรมการสรรหาพิจารณากลั่นกรองผูมีรายชื่อเขารับการสรรหาจากประวัติ ผลงาน แนวทางการ
พัฒนา และขอมูลท่ีไดจากการนําเสนอวิสัยทัศนและตอบคําถามตอคณะกรรมการสรรหา โดยพิจารณาตาม
เกณฑการใหคะแนน ๑๐๐ คะแนน โดยแยกเปน ๓ สวน ดังนี้ 
   ๑) การยอมรับจากประชาคม พิจารณาจากการเลือก   ไมเกิน  ๒๐ คะแนน 
   ๒) ความรูความสามารถ พิจารณาจากประวัติและผลงาน  ๓๐ คะแนน  
   ๓) แนวทางการพัฒนาสํานัก การนําเสนอวิสัยทัศน  

และการตอบคําถามตอคณะกรรมการสรรหา           ไมนอยกวา  ๕๐ คะแนน 
    (๖)  ใหคณะกรรมการสรรหาประชุมเพ่ือสรุปผล แลวจัดทําเปนบัญชีรายชื่อตามตัวอักษรไม
เกิน ๓ รายชื่อ พรอมประวัติขอมูลรายละเอียดท่ีใชประกอบการพิจารณาเสนอตอสภามหาวิทยาลัย           
เพ่ือพิจารณา โดยใหผูมีรายชื่อตามบัญชีรายชื่อนําเสนอวิสัยทัศนและแนวทางการพัฒนาสํานักตอสภา
มหาวิทยาลัย 
          การเสนอชื่อบุคคลตามวรรคหนึ่ง ตองเสนอพรอมความยินยอมของผูไดรับการเสนอชื่อ
ดวย 

/ขอ ๙ ... 



 ๔ 

             ขอ ๙  ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกและแตงตั้งบุคคลตามบัญชีรายชื่อในขอ ๘ (๖) คนหนึ่ง
เปนผูอํานวยการภายในสามสิบวันนับจากวันท่ีคณะกรรมการสรรหาไดเสนอชื่อตอสภามหาวิทยาลัย 
    ในการประชุมเพ่ือมีมติเลือกบุคคลผูสมควรไดรับการแตงตั้งเปนผูอํานวยการ ผูท่ีไดรับการ
พิจารณาเลือกตองไดคะแนนเสียงเกินก่ึงหนึ่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยท้ังหมดท่ีมาประชุม ในกรณีท่ีไมมี
ผูใดไดรับคะแนนเสียงเกินก่ึงหนึ่ง ใหสภามหาวิทยาลัยลงคะแนนเสียงอีกครั้งหนึ่ง ถายังไมมีผูใดไดรับคะแนน
เสียงเกินก่ึงหนึ่งใหดําเนินการสรรหาใหม  
    ในกรณีท่ีสภามหาวิทยาลัยไมเห็นชอบบุคคลตามบัญชีรายชื่อ ใหแตงตั้งคณะกรรมการสรร
หาข้ึนใหม และดําเนินการสรรหาใหมตามขอ ๘    
    ขอ ๑๐ ใหนายกสภามหาวิทยาลัยรักษาการตามขอบังคับนี้ ในกรณีท่ีมีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติ
ตามขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาและวินิจฉัย      
    ขอ ๑๑ ใหผูอํานวยการท่ีดํารงตําแหนงอยูกอนวันท่ีขอบังคับนี้ใชบังคับดํารงตําแหนงตอไปจนกวา
จะครบวาระการดํารงตําแหนง 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๙  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

            
              (นายสุวัจน   ลิปตพัลลภ) 
     นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   













 

 
ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   

ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฉบับที่ ๑   

 ข้าพเจ้า ........................................................... ............................................................... มีความประสงค์
สมัครเข้ารับการสรรหาเพ่ือด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยได้จัดส่งแบบประวัติและ
ผลงาน จ านวน ๑ ชุด  พร้อมแนบเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับประวัติการท างาน/ประสบการณ์การสอน/
ประสบการณ์การบริหาร/ผลงานดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธ รรม/ผลงานทางวิชาการ ๕ ปีย้อนหลัง          
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)/ความสามารถเชิงวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
จ านวน ๑ ชุด มาพร้อมนี้แล้ว   

 

         ลงชื่อ .............................................. ผู้สมัคร       ลงชื่อ ............................................. ผู้รับสมัคร 

         ( ............................................................. )               ( .............................................................. ) 

        วันที่ .......... เดือน ................. พ.ศ. ๒๕๖๔        วันที่ ............ เดือน.................... พ.ศ. ๒๕๖๔ 



แบบประวัติและผลงานผูเขารับการสรรหาเพ่ือดํารงตําแหนง 
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 

๑. ประวัติสวนตัว 

    ๑.๑  ชื่อ–สกุล .............................................................................................................................................. 

    ๑.๒  วัน เดือน ปเกิด ………………………………………………………………………… อาย ุ................... ป 

    ๑.๓  ตําแหนงทางวิชาการหรือเทียบเทา ..........…………………………………………………………………………………           

    ๑.๔  วุฒิการศึกษา (เรียงลําดับจากวุฒิการศึกษาสูงสุด) 

       วุฒิการศึกษา         ปท่ีสําเร็จการศึกษา         สถาบัน/มหาวิทยาลัย 

           ๑.๕.๑ ...........................................  ...................................................    ..…....................................... 

           ๑.๕.๒ ...........................................   ....................................................    ….......................................... 

           ๑.๕.๓ .……………………….…………...  ……………………………………..…..…    .….………………………..……….. 

           ๑.๕.๔ .…………………………………….  ………………………………………....…    .……………..……………………… 

           ๑.๕.๕ .…………………………………….  ………………………………………....…    .……………..……………………… 

๒. ประวัติการทํางาน/ประสบการณการสอน/ประสบการณการบริหาร/ผลงานดีเดนดานคุณธรรมและ

จริยธรรม/ผลงานทางวิชาการ/ความสามารถเชิงวิชาชีพท่ีเกี่ยวของกับตําแหนง  

     ๒.๑ ประวัติการทํางาน 

                             ตําแหนง   เริ่มตน/สิ้นสุด   หนวยงาน 

           ๒.๑.๑. ...........................................  ...................................................    ..…....................................... 

           ๒.๑.๒ ...........................................   ....................................................    ….......................................... 

           ๒.๑.๓ .……………………….…………...  ……………………………………..…..…    .….………………………..……….. 

           ๒.๑.๔ .…………………………………….  ………………………………………....…    .……………..……………………… 

           ๒.๑.๕ .…………………………………….  ………………………………………....…    .……………..……………………… 

 

     ๒.๒ ประสบการณการสอน 

                             คณะ   สถาบัน/มหาวิทยาลัย  เริ่มตน/สิ้นสุด   

           ๒.๒.๑. ...........................................  ...................................................    ..…....................................... 

           ๒.๒.๒ ...........................................   ....................................................    ….......................................... 

           ๒.๒.๓ .……………………….…………...  ……………………………………..…..…    .….………………………..……….. 

           ๒.๒.๔ .…………………………………….  ………………………………………....…    .……………..……………………… 

           ๒.๒.๕ .…………………………………….  ………………………………………....…    .……………..……………………… 

  

 
 

รูปถาย 

 ขนาด ๒ นิ้ว 



- ๒ - 

 

 ๒.๓  ประสบการณการบริหาร 

  ตําแหนง   หนวยงาน    เริ่มตน/สิ้นสุด  

           ๒.๓.๑. ...........................................  ...................................................    ..…....................................... 

           ๒.๓.๒ ...........................................   ....................................................    ….......................................... 

           ๒.๓.๓ .……………………….…………...  ……………………………………..…..…    .….………………………..……….. 

           ๒.๓.๔ .…………………………………….  ………………………………………....…    .……………..……………………… 

           ๒.๓.๕ .…………………………………….  ………………………………………....…    .……………..……………………… 

 

 ๒.๔ ผลงานดีเดนดานคุณธรรมและจริยธรรม   

           ๒.๔.๑. ........................................................................................................…....................................... 

           ๒.๔.๒ ................................................................................................................................................... 

           ๒.๔.๓ .……………………….…………………………....……………………………..……..….………………………..……….. 

           ๒.๔.๔ .…………………………………………………………………………....…………….……………..……………………… 

           ๒.๔.๕ .…………………………………………..……………………………………....……………………..……………………… 

 

   ๒.๕ ผลงานทางวิชาการ ๕ ปยอนหลัง (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  

           ๒.๕.๑. ........................................................................................................…....................................... 

           ๒.๔.๒ ................................................................................................................................................... 

           ๒.๔.๓ .……………………….…………………………....……………………………..……..….………………………..……….. 

           ๒.๔.๔ .…………………………………………………………………………....…………….……………..……………………… 

           ๒.๔.๕ .…………………………………………..……………………………………....……………………..……………………… 

 

   ๒.๖ ความสามารถเชิงวิชาชีพท่ีเกี่ยวของกับสถาบันวิจัยและพัฒนา 

           ๒.๖.๑. ........................................................................................................…....................................... 

           ๒.๖.๒ ................................................................................................................................................... 

           ๒.๖.๓ .……………………….…………………………....……………………………..……..….………………………..……….. 

           ๒.๖.๔ .…………………………………………………………………………....…………….……………..……………………… 

           ๒.๖.๕ .…………………………………………..……………………………………....……………………..……………………… 

 

๓.  วิสัยทัศนและแนวทางการพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา 

     (ใหผูสมัครระบุจุดแข็งและจุดออนของสถาบันวิจัยและพัฒนา รวมท้ังเสนอแนวทางในการแกปญหาดังกลาว 

พรอมระบุแนวทางการพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาในอนาคต โดยจัดทําเปนเอกสารแนบทายแบบประวัติและ

ผลงานความยาวไมเกิน ๕ หนากระดาษ A๔)   

 



- ๓ - 

 

 

ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนเปนความจริงทุกประการ 

 

 ท้ังนี้ ขาพเจาไดอานขอความในประกาศคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ครบถวนทุกฉบับแลว ขาพเจาเขาใจและยอมรับท่ีจะปฏิบัติตามประกาศทุกประการ 

 ในกรณีท่ีคณะกรรมการสรรหาไดพิจารณาวินิจฉัยวาขาพเจาเปนผูขาดคุณสมบัติ หรือวินิจฉัยชี้ขาดใน

ประการใดเก่ียวกับการดําเนินการสรรหาผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ขาพเจายอมรับคําวินิจฉัยนั้น     

โดยไมมีขอโตแยงใด ๆ 

 

 

                                       ลงชื่อ ........................................................ ผูสมัคร 

                                    (...................................................................) 

                                   วันท่ี ............................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  แบบฟอรมใบสมัคร แบบประวัติและผลงาน และเอกสารแนบทาย ใหพิมพในกระดาษ A4 โดยใช

ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด ๑๖ 

 







 



 
ตารางกำหนดการแนบท้าย 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ ฉบับท่ี ๑ 
 

วัน/เดือน/ปี ขั้นตอนการดำเนินงาน วิธีการ/ผู้รับผิดชอบ 
วันอังคารที่ ๑๗ 
สิงหาคม ๒๕๖๔ 
 
 

คณะกรรมการสรรหาประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔          
เพ่ือพิจารณาหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และกำหนดการ
สรรหาผู้ อำนวยการสำนั กวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และกำหนดการแนบท้าย 
 

๑.การประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์  
๒. คณะกรรมการสรรหา  

วันพุธที่ ๑๘ สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

ดำเนินการประชาสัมพันธ์การสรรหา ดังนี้  
(๑) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา          

ว่ าด้ ว ย  คุ ณ ส ม บั ติ แ ล ะวิ ธี ก า รส รรห า
ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ หรือหัวหน้า
ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน
ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(๒) ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ฉบับที่  ๑ เรื่อง หลักเกณฑ์  ขั้นตอน และ
กำหนดการสรรหาสำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และกำหนดการแนบ
ท้าย 

(๓ ) แบบฟอร์มการสมั ครให้ เป็ น ไปตามที่
คณะกรรมการสรรหากำหนดไว้ในเว็บไซต์  

๑. เว็บไซต์ www.nrru.ac.th 
๒. คณะ/สำนัก/สถาบัน  
๓. ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการสรรหา 
 

วันอังคารที ่๓๑  
สิงหาคม  ๒๕๖๔  
 

คณะกรรมการสรรหา ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔  
เพ่ือกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนการสรรหา
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

 คณะกรรมการสรรหา 

๒ - ๘ กันยายน ๒๕๖๔  
 (ไมเ่ว้นวันหยุดราชการ) 
ระบบจะปิดรับสมัครในวัน
สุดท้ายเวลา ๑๖.๓๐ น. 

รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเพ่ือดำรง
ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 

๑. เว็บไซต์ www.nrru.ac.th 
๒. ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการสรรหา 
 



 ๒ 
 

ตารางกำหนดการแนบท้าย 
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ ฉบับท่ี ๑ 

 

วัน/เดือน/ปี ขั้นตอนการดำเนินงาน วิธีการ/ผู้รับผิดชอบ 
วันพุธที่ ๑๕  
กันยายน ๒๕๖๔ 
 

คณะกรรมการสรรหา ประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔  
เพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการ
สรรหาเพ่ือดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และประกาศ
หมายเลขและรายชื่อเรียงตามตัวอักษร 

๑. ประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 
๒. คณะกรรมการสรรหา  
 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ 
กันยายน ๒๕๖๔ 
 

ดำเนินการประชาสัมพันธ์การสรรหา ดังนี้ 
(๑) ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ฉบับที่  ๒ เรื่อง หมายเลขและรายชื่อผู้มี
คุณสมบัติเข้ารับการสรรหาเพ่ือดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(๒) ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ฉบับที่  ๓  เรื่อง รายชื่ อผู้มีสิทธิ เลือกผู้ มี
คุณสมบัติเข้ารับการสรรหาเพ่ือดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๑. เว็บไซต์ www.nrru.ac.th 
๒. คณะ/สำนัก/สถาบัน 
๓. ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการสรรหา 
 

วันอังคารที่ ๒๑  
กันยายน ๒๕๖๔ 
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น.   
เปน็ต้นไป 

คณะกรรมการสรรหาจัดให้ผู้มีคุณสมบัติเข้ารับ
การสรรหาเพ่ือดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำเสนอ
วิสั ยทั ศน์ ต่ อประชาคม  โดยเปิ ด โอกาส ให้
ประชาคมของมหาวิทยาลัยและผู้สนใจเข้าร่วมรับ
ฟังและซักถาม  

๑. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
๒. คณะกรรมการสรรหา 
๓. คณะอนุกรรมการสรรหา  

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓  
กันยายน ๒๕๖๔ 
 

คณ ะกรรมการสรรหาจัด ให้ มีการเลือกผู้ มี
คุณสมบัติเข้ารับการสรรหาเพ่ือดำรงตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยเลือก ได้ เพียง ๑ รายชื่อ และ
แสดงผลคะแนนอย่างเปิดเผยภายหลังเสร็จสิ้น
การเลือกทันท ี
 

๑. คณะกรรมการสรรหา   
๒. คณะอนุกรรมการสรรหา 
 



 ๓ 
 

ตารางกำหนดการแนบท้าย 
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ ฉบับท่ี ๑ 

 

วัน/เดือน/ปี ขั้นตอนการดำเนินงาน วิธีการ/ผู้รับผิดชอบ 

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ 
กันยายน  ๒๕๖๔ 
 

คณะกรรมการสรรหา ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔   
- ผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นำเสนอวิสัยทัศน์และตอบคำถามต่อ
คณะกรรมการสรรหา 
- คณะกรรมการสรรหาประชุมสรุปผลและจัดทำ
บัญชีรายชื่อ เรียงตามลำดับ อักษรไม่ เกิน ๓ 
รายชื่อ เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณา 

คณะกรรมการสรรหา 

 



 

 
ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเพ่ือดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ฉบับท่ี ๑   

 ข้าพเจ้า .......................................................................................................................... มีความประสงค์สมัคร

เข้ารับการสรรหาเพ่ือดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยได้จัดส่งแบบประวัติ

และผลงาน จำนวน ๑ ชุด  พร้อมแนบเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับประวัติการทำงาน/ประสบการณ์การสอน/

ประสบการณ์การบริหาร/ผลงานดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม/ผลงานทางวิชาการ ๕ ปีย้อนหลัง (พ.ศ. ๒๕๖๐-

๒๕๖๔)/ความสามารถเชิงวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

จำนวน ๑ ชุด มาพร้อมนี้แล้ว   

 

         ลงชื่อ .............................................. ผู้สมัคร         ลงชื่อ ............................................. ผู้รับสมัคร 

         ( .......................................................... )                     ( ....................................................... ... ) 

     วันที่ .......... เดือน ................. พ.ศ. ๒๕๖๔          วันที่ ............ เดือน.................... พ.ศ. ๒๕๖๔ 

             เวลา ...................................... น. 



แบบประวัติและผลงานผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 

๑. ประวัติส่วนตัว 

    ๑.๑  ชื่อ–สกุล .............................................................................................................................................. 

    ๑.๒  วัน เดือน ปีเกิด ………………………………………………………………………… อายุ ................... ป ี

    ๑.๓  ตำแหน่งทางวิชาการหรือเทียบเท่า ..........…………………………………………………………………………………           

    ๑.๔  วุฒิการศึกษา (เรียงลำดับจากวุฒิการศึกษาสูงสุด) 

       วุฒิการศึกษา         ปีที่สำเร็จการศึกษา         สถาบัน/มหาวิทยาลัย 

           ๑.๕.๑ ...........................................  ...................................................    ..…...................... ................. 

           ๑.๕.๒ ...........................................   ....................................................    …..........................................  

           ๑.๕.๓ .……………………….…………...  ……………………………………..…..…    .….………………………..……….. 

           ๑.๕.๔ .…………………………………….  ………………………………………....…    .……………..……………………… 

           ๑.๕.๕ .…………………………………….  ………………………………………....…    .……………..……………………… 

๒. ประวัติการทำงาน/ประสบการณ์การสอน/ประสบการณ์การบริหาร/ผลงานดีเด่นด้านคุณธรรมและ

จริยธรรม/ผลงานทางวิชาการ/ความสามารถเชิงวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับตำแหน่ง  

     ๒.๑ ประวัติการทำงาน 

                             ตำแหน่ง   เริ่มต้น/สิ้นสุด   หน่วยงาน 

           ๒.๑.๑. ...........................................  ...................................................    ..…............. .......................... 

           ๒.๑.๒ ...........................................   ....................................................    …..........................................  

           ๒.๑.๓ .……………………….…………...  ……………………………………..…..…    .….………………………..……….. 

           ๒.๑.๔ .…………………………………….  ………………………………………....…    .……………..……………………… 

           ๒.๑.๕ .…………………………………….  ………………………………………....…    .……………..……………………… 

 

     ๒.๒ ประสบการณ์การสอน 

                             คณะ   สถาบัน/มหาวิทยาลัย  เริ่มต้น/สิ้นสุด   

           ๒.๒.๑. ...........................................  ...................................................    ..….................... ................... 

           ๒.๒.๒ ...........................................   ....................................................    ….......................................... 

           ๒.๒.๓ .……………………….…………...  ……………………………………..…..…    .….………………………..……….. 

           ๒.๒.๔ .…………………………………….  ………………………………………....…    .……………..……………………… 

           ๒.๒.๕ .…………………………………….  ………………………………………....…    .……………..……………………… 

  



- ๒ - 

 

 ๒.๓  ประสบการณ์การบริหาร 

  ตำแหน่ง   หน่วยงาน    เริ่มต้น/สิ้นสุด  

           ๒.๓.๑. ...........................................  ...................................................    ..…....................................... 

           ๒.๓.๒ ...........................................   ....................................................    ….......................................... 

           ๒.๓.๓ .……………………….…………...  ……………………………………..…..…    .….………………………..……….. 

           ๒.๓.๔ .…………………………………….  ………………………………………....…    .……………..……………………… 

           ๒.๓.๕ .…………………………………….  ………………………………………....…    .……………..……………………… 

 

 ๒.๔ ผลงานดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม   

           ๒.๔.๑. ........................................................................................................…...................................... . 

           ๒.๔.๒ ................................................................................................................ ................................... 

           ๒.๔.๓ .……………………….…………………………....……………………………..……..….………………………..……….. 

           ๒.๔.๔ .…………………………………………………………………………....…………….……………..……………………… 

           ๒.๔.๕ .…………………………………………..……………………………………....……………………..……………………… 

 

   ๒.๕ ผลงานทางวิชาการ ๕ ปีย้อนหลัง (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  

           ๒.๕.๑. ........................................................................................................….................. ..................... 

           ๒.๔.๒ ............................................................................................................................................. ...... 

           ๒.๔.๓ .……………………….…………………………....……………………………..……..….………………………..……….. 

           ๒.๔.๔ .…………………………………………………………………………....…………….……………..……………………… 

           ๒.๔.๕ .…………………………………………..……………………………………....……………………..……………………… 

 

   ๒.๖ ความสามารถเชิงวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

           ๒.๖.๑. ........................................................................ ................................…....................................... 

           ๒.๖.๒ ............................................................................................................................. ...................... 

           ๒.๖.๓ .……………………….…………………………....……………………………..……..….………………………..……….. 

           ๒.๖.๔ .…………………………………………………………………………....…………….……………..……………………… 

           ๒.๖.๕ .…………………………………………..……………………………………....……………………..……………………… 

 

๓.  วิสัยทัศนแ์ละแนวทางการพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (ให้จัดทำเป็นเอกสารแนบท้ายแบบประวัติและผลงานความยาวไม่เกิน ๕ หน้ากระดาษ A๔)   

 

 

 



- ๓ - 

 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

 

 ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ครบถ้วนทุกฉบับแล้ว ข้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศทุกประการ 

 ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาวินิจฉัยว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ หรือวินิจฉัยชี้ขาดใน

ประการใดเกี่ยวกับการดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้าพเจ้ายอม

รับคำวินิจฉัยนั้น โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ 

 

 

                                       ลงชื่อ ........................................................ ผู้สมัคร 

                                    (...................................................................) 

                                   วันที่ ............................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  แบบฟอร์มใบสมัคร แบบประวัติและผลงาน และเอกสารแนบท้าย ให้พิมพ์ในกระดาษ A4 โดยใช้

ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด ๑๖ 
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