
  

 

 ๑ 

 
 

 

 
 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เรื่อง วิธีการและก าหนดการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
 

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

 ด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทา  จารุพูนผล ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ           
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จะครบวาระการด ารงต าแหน่ง ในวันที่           
๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลท าให้ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ว่างลง สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ พิเศษ (๔)/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ 
๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตที่ ๓๑/๒๕๖๑ 
ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕6๑ เพ่ือให้การบริหารงานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบันอุดมศึกษา 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๕ และข้อ ๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต          
ว่าด้วย คุณสมบัติและการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ศูนย์ หรือหัวหน้าหน่วยงาน ที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งดังกล่าว ส าเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส                
ตรวจสอบได้ และบรรลุผลตามที่ได้ก าหนดไว้ คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงออกประกาศโดยมีรายละเอียดในการสรรหา ดังนี้  
 

 ข้อ ๑ ผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยอนุโลมและมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 (๑) มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคม 

 (๒) มีวิสัยทัศน์และศักยภาพที่จะน าความเจริญและชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัย 

 (๓) มีความเป็นผู้น า ความคิดริเริ่ม สนใจและเล็งเห็นความส าคัญของกิจการขอ ง
มหาวิทยาลัย 

 (๔) มีความรู้ความสามารถทางวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย 

 (๕) สามารถอุทิศเวลาให้แก่กิจการของมหาวิทยาลัย 
 

/ข้อ ๒ การได้มาซึ่ง… 



  

 

 ๒ 

 
 

 ข้อ ๒ การได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ กระท าได้สองวิธี  คือ             
การสมัครด้วยตนเองและการเสนอชื่อ 

 (๑) การสมัครด้วยตนเอง ผู้สมัครต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๕ แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตดังกล่าวข้างต้น ซึ่งจะเป็นบุคคลภายในหรือบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย       
ก็ได้ โดยยื่นแบบกรอกข้อมูลผู้สมัคร/ผู้ได้รับการเสนอชื่อและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามแบบฟอร์มที่
คณะกรรมการสรรหาก าหนด โดยยื่นด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายในวัน เวลา       
และสถานที่ท่ีก าหนด  

 (๒) การเสนอชื่อ  
 ๒.๑) ผู้มีสิทธิเสนอชื่อและผู้รับรองต้องเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยมีคุณสมบัติ
เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า 
ซึ่งท างานในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (นับถึงวันสิ้นสุดการรับสมัคร)          
และมีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการได้คนละหนึ่งชื่อ ทั้งนี้ จะต้องได้รับความ
ยินยอมจากผู้ได้รับการเสนอชื่อและมีบุคลากรลงชื่อรับรองอย่างน้อยห้าคน  
 ๒.๒) ผู้มีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๕ แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตดังกล่าวข้างต้น ซึ่งจะเป็นบุคคลภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยก็ได้ 
 การด าเนินการตาม ข้อ ๒ (๑) และ (๒) ให้เป็นไปตามวิธีการและก าหนดการ            
ที่คณะกรรมการสรรหาก าหนด 
 

 ข้อ ๓ การสมัคร  
 (๑) การรับแบบกรอกข้อมูลผู้สมัคร/ผู้ได้รับการเสนอชื่อ/แบบเสนอชื่อ/แบบยินยอมให้เสนอชื่อ 

 สามารถขอรับเอกสารได้ที่งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ อาคารอ านวยการ (ชั้น ๑) 
มห า วิ ท ย าลั ย ร า ช ภั ฏภู เ ก็ ต  ห รื อ ด า ว น์ โ ห ลด ที่ เ ว็ บ ไ ซ ต์ มหา วิทยาลั ย ร า ชภั ฏ ภู เ ก็ ต 
(http://www.pkru.ac.th/th/)  และเ ว็บไซต์ส านักงานสภามหาวิทยาลั ยราชภัฏภู เก็ ต 
(http://www.pkru.ac.th/council/)  
 (๒) การสมัครด้วยตนเอง  
 ๒.๑) ให้ยื่นแบบกรอกข้อมูลผู้สมัคร/ผู้ได้รับการเสนอชื่อ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
ตามแบบกรอกข้อมูลผู้สมัคร/ผู้ได้รับการเสนอชื่อที่คณะกรรมการสรรหาก าหนด โดยจะต้อง        
ยื่นด้วยตนเองที่งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ อาคารอ านวยการ (ชั้น ๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

  หรือ ยื่นแบบกรอกข้อมูลผู้สมัคร/ผู้ได้รับการเสนอชื่อ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ให้ส่ง
ไปรษณีย์ได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ อาคารอ านวยการ (ชั้น ๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ๒๑ หมู่ ๖ 
ถนนเทพกระษัตรี ต าบลรัษฎา อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐ ทั้งนี้ ยึดวันประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก 

 ๒.๒) ให้ยื่นแบบกรอกข้อมูลผู้สมัคร/ผู้ได้รับการเสนอชื่อ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
จ านวน ๖ ชุด ใส่ในซองเดียวกันและลงนามด้านหลังทับรอยปิดผนึก  
 (๓) การเสนอชื่อ  
 ให้ผู้เสนอชื่อยื่นแบบเสนอชื่อ/แบบยินยอมให้เสนอชื่อ และแบบกรอกข้อมูลผู้สมัคร/        
ผู้ได้รับการเสนอชื่อ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ ก าหนด โดยจะต้องยื่น
ด้วยตนเองที่งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ อาคารอ านวยการ (ชั้น ๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

/ข้อ ๔ ก าหนดการ… 

http://www.pkru.ac.th/th/


  

 

 ๓ 

 
 

 ข้อ ๔ ก าหนดการ 
 (๑) การขอรับและยื่นแบบกรอกข้อมูลผู้สมัคร/ผู้ได้รับการเสนอชื่อ และแบบเสนอชื่อ/       
แบบยินยอมให้เสนอชื่อ ระหว่างวันศุกร์ที่  ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. 256๑ ถึง วันจันทร์ที่ ๑๔ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ 

 (๒) การยื่นแบบกรอกข้อมูลผู้สมัคร/ผู้ได้รับการเสนอชื่อ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ระหว่าง
วันศุกร์ที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. 256๑ ถึง วันจันทร์ที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยยึดวันประทับตรา
ไปรษณีย์เป็นหลัก 
 

 ข้อ ๕ การพิจารณาสรรหาผู้สมควรด ารงต าแน่งผู้อ านวยการ คณะกรรมการสรรหาฯ
ด าเนินการ ดังนี้ 
 (๑) เชิญผู้สมัครและผู้ ได้รับการเสนอชื่อที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามข้อ ๑           
ของประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เสนอวิสัยทัศน์ แนวทางการบริหารส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ โดยบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยและผู้สนใจสามารถเข้าร่วมรับฟังได้ 
 (๒) การพิจารณาความเหมาะสมในการด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยอาศัยข้อมูลตาม ข้อ ๑ ข้อ ๕ (๑) และวิธีการอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการ
สรรหาฯ เห็นสมควร จากนั้นคัดเลือกให้เหลือไม่เกินสามคน กรณีมีผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ
น้อยกว่าสามคน ให้เสนอชื่อเท่าจ านวนที่สมัครและได้รับการเสนอชื่อเข้ามา โดยเรียงล าดับตัวอักษร 
พร้อมประวัติ ข้อมูลที่ใช้ประกอบการพิจารณา และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯ เสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัย 
 

 ข้อ ๖ ผู้สมัครด้วยตนเองและผู้ได้รับการเสนอชื่อ จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ว่าด้วย คุณสมบัติและ 

การสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ศูนย์ หรือหัวหน้าหน่วยงาน ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ พ.ศ.๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ประกาศของคณะกรรมการสรรหาฯ ตลอดจนข้อกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และในกรณีที่คณะกรรมการ
สรรหาฯ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถขอเอกสารเพิ่มเติมเพ่ือประกอบการพิจารณาได้ 
 

 (รายละเอียดปฏิทินการสรรหาฯ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องปรากฏตามที่แนบท้ายประกาศนี้) 
 

 

 ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕6๑ 

 
 

      
 (ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา  สัจจานันท์)  
 ประธานคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่ง 
 ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 



  

 

 ๔ 

 
 

ปฏิทินการด าเนินการสรรหา 
ผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ล าดับ วัน / เดือน / ปี กิจกรรม / แผนการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕6๑ สภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้ งที่  พิ เศษ               

(๔) /256๑ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. 256๑           
มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ที่ ๓๑/256๑               
สั่ง ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕6๑ 
 

สภามหาวิทยาลัย 

๒ ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ คร้ังที่ ๑ 

วันศุกร์ที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๓๑ 
อาคารสัมมนา ๒ (ชัน้ ๓) 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัด
นนทบุรี 

- ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อพิจารณา ดังนี้ 
  ๑. (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ 

  ๒. (ร่าง) ปฏิทินการด าเนินการสรรหาฯ 

  ๓. (ร่าง) แบบกรอกข้อมูลผู้สมัคร/ผู้ได้รับการเสนอชื่อ 

  ๔. (ร่าง) แบบเสนอชื่อ/แบบยินยอมให้เสนอชื่อ 

  ๕. (ร่าง) แบบลงชื่อผู้ส่งเอกสารการสมัครและเอกสาร
การเสนอชื่อ ผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ๖. (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ 
สรรหาฯ 

  ๗. (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแจกและรับ         
แบบกรอกข้อมูลผู้สมัคร/ผู้ได้รับการเสนอชื่อ แบบเสนอ
ชื่อ/แบบยินยอมให้เสนอชื่อ 

  ๘. (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการรับ
แบบกรอกข้อมูลผู้สมัคร/ผู้ได้รับการเสนอชื่อและแบบ
เสนอชื่อ/แบบยินยอมให้เสนอชื่อ 
 

คณะกรรมการสรรหาฯ 

๓ วันศุกรท์ี่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึง 
วันจันทร์ที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕6๒ 

 

- ก าหนดการขอรับและยื่นแบบกรอกข้อมูลผู้สมัคร/     
ผู้ได้รับการเสนอชื่อ/แบบเสนอชื่อ พร้อมด้วยเอกสาร
ประกอบ เป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

คณะกรรมการสรรหาฯ 

๔ ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ คร้ังที่ ๒ 

วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕6๒  
เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๓๑ 
อาคารสัมมนา ๒ (ชัน้ ๓) 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

จังหวัดนนทบุร ี
 

 

- ตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้สมัครด้วยตนเอง/ผู้ได้รับการ
เสนอชื่อเป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ 

คณะกรรมการสรรหาฯ 

๑/๒ 



  

 

 ๕ 

 
 

ล าดับ วัน / เดือน / ปี กิจกรรม / แผนการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๕ ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ คร้ังที่ ๓  

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕6๒ 

- ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ             
คร้ังที่ ๓ เวลา ๐๙.๓0 น. 
- การแสดงวิสัยทัศน์ เวลา ๑๐.๐๐ -           
1๒.๐0 น. ณ ห้องประชุมแคแสด ๒ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ชั้น 4)  
มหาวิทยาลยัราชภัฏภูเก็ต 
 

- ผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อที่ผ่านการตรวจสอบ
คุณสมบัติ เป็นผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ แสดงวิสัยทัศน์ แนวทางการ
บริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ต่อคณะกรรมการสรร
หาฯ และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและผู้สนใจ       
คนละ 15 นาที และตอบข้อซักถามประมาณ ๑๕ นาที  

คณะกรรมการสรรหาฯ 

 

๖ น าวาระการพิจารณาเลือกผู้สมควรด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัย เดือนมีนาคม ๒๕๖๒ 
 

สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกผู้อ านวยการส านัก          
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สภามหาวิทยาลัย 

 

 

๒/๒ 


