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ค าน า 
 

 คู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้จัดท าตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานการก าหนดต าแหน่งและ             
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น  พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นเอกสารแสดง
เส้นทางการท างานหลักตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ โดยระบุขั้นตอนการด าเนินการต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน 
กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน   
โดยคู่มือปฏิบัติงานหลักมีความส าคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติงาน เพ่ือช่วยให้หน่วยงานมีคู่มือไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน 
และช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานใหม่สามารถศึกษางานได้อย่างรวดเร็ว ท าให้งานของหน่ วยงานมีระบบและ                      
มีประสิทธิภาพมากขึ้นจากคู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้  
 วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานหลักเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาคณบดี มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร หรือเจ้าหน้าที่ของส่วน
งานได้เข้าถึงกระบวนการสรรหาคณบดีอย่างครอบคลุมทั้งระบบ  เพ่ือเก็บเป็นองค์ความรู้ส าหรับปฏิบัติงาน  
ให้สามารถท างานทดแทนกันได้ และเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงขั้นตอน กระบวนการปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง รวมทั้งประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดท ากระบวนการสรรหาคณบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และเพ่ือเป็นแนวทางให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันส าหรับ
บุคลากรในหน่วยงานหรือผู้ปฏิบัติงานใหม่ให้สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ เพราะงานกระบวนการ
กระบวนการสรรหาคณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นงานที่มีความละเอียด รอบคอบ ถูกต้อง 
ซึ่งต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และข้อบังคับมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2560 ทั้งนี้คู่มือ
ปฏิบัติงานหลักจะช่วยให้การปฏิบัติงานมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน  
 

 สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ ให้ความรู้และค าแนะน าด้วยดีตลอด มาและ
ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นอย่างยิ่งที่สนับสนุน และส่งเสริมให้มีการจัดท าคู่มือ
ปฏิบัติงานหลักเล่มนี้ขึ้นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย เพ่ือนร่วมงานทุกคน และครอบครัวที่เป็นก าลังใจให้คู่มือปฏิบัติงานหลัก
เล่มนี้ส าเร็จลุล่วงลงไดด้้วยดี 
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ส่วนที่ 1 
บริบทมหาวิทยาลัย 

 
ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่เลขที่ 96 หมู่ 2 ถนนปรีดีพนมยงค์ ต าบลประตูชัย อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ 0–3527–6555-9 โทรสาร 0–3532-2076 ก่อตั้งมา
ตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานทรัพย์ จ านวน 30,000 บาท ให้ก่อสร้างโรงเรียน
ฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่า เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2448 ตั้งอยู่บริเวณหลังพระราชวังจันทรเกษม สอนวิชาสามัญอนุโลม
ตามหลักสูตรมัธยมศึกษา 1 – 2 - 3 แต่เพ่ิมวิชาครู 
 พ.ศ. 2458  ได้มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบการฝึกหัดครูมูลหัวเมืองของกระทรวงธรรมการด าเนินการผลิตครูมูล 
(ครู ป.) 
 พ.ศ. 2467 ได้จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูมูลกสิกรรมขึ้นสอนวิชากสิกรรมท่ีต าหนักเพนียด 
 พ.ศ. 2475 ยุบเลิกโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่าไปรวมอยู่ในโรงเรียนฝึกหัดครูมูลต าหนักเพนียดแห่งเดียว 
 พ.ศ. 2476 มีการยกเลิกมณฑลโรงเรียนฝึกหัดครูมูลต าหนักเพนียด จึงเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูมูลประจ า
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีชื่อว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” สอนหลักสูตรครูมูล
กสิกรรม 
 พ.ศ. 2479 ย้ายโรงเรียนฝึกหัดครูมูลจากต าหนักเพนียดมาตั้งในบริเวณกรมทหารที่ต าบลหัวแหลม โดยแยก
เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูชายและโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นโรงเรียนประกาศนียบัตรจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดท าการสอนเมื่อวันที่ 1 
มิถุนายน พ.ศ. 2479 เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรประเภท ข (กินนอนประจ า) แผนกเกษตรกรรม 
 พ.ศ. 2484 ย้ายสถานที่ตั้งจากบริเวณกรมทหารที่หัวแหลม โรงเรียนฝึกหัดครูชายย้ายไปอยู่ที่บริเวณข้าง
วัดวรโพธิ์ตรงที่เป็นโรงเรียนประตูชัย โรงเรียนฝึกหัดครูสตรีย้ายไปอยู่ที่ ต าบลหอรัตนไชยบริเวณหอพัก อู่ทองใน
ปัจจุบัน 
 พ.ศ. 2491 โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนฝึกหัด
ครูพระนครศรีอยุธยา 
 พ.ศ. 2497 กองการฝึกหัดครูได้รับการยกฐานะเป็นกรมการฝึกหัดครูเมื่อวันที่ 29 กันยายน 
 พ.ศ. 2498 เริ่มผลิตครู ป.กศ. ใช้ระบบการฝึกหัดครูแบบ 2 – 2 - 2 ของกรมฝึกหัดครูรับนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียนต่อ 2 ปี 

 



2 
 

 พ.ศ. 2509 โรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา ย้ายมาอยู่ ณ ที่ปัจจุบันเลขที่ 96 หมู่ 2 ถนนปรีดีพนม
ยงค์ ต าบลประตูชัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และได้ยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัยครู
พระนครศรีอยุธยา 

 พ.ศ. 2511 กระทรวงศึกษาธิการประกาศรวมโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยาเข้ากับวิทยาลัยครู
พระนครศรีอยุธยาท าการผลิตครูหลายระดับ 

 พ.ศ. 2517 เริ่มเปิดสอนระดับปริญญาตรี (ป.อ.) หลักสู ตร 2 ปี จากผู้มีวุฒิ  ป.กศ.สูง ป.ม. หรือ                
พ.ม. เปิดปีแรก 2 สาขา คือสาขาประถมศึกษา (วิชาเอกภาษาไทย) และสาขามัธยม (วิชาเอกฟิสิกส์) 

 พ.ศ. 2519 เริ่มใช้หลักสูตรสภาการฝึกหัดครู พ.ศ. 2519 เปิดสอนระดับ ป.กศ.สูง หลักสูตร 2 ปี  จากผู้มี
วุฒิเดิม ป.กศ. , ป.ป. , ม.ศ.5 และเปิดสอนปริญญาตรี (ค.บ.) หลักสูตร 2 ปี จากผู้มีวุฒิเดิม ป.กศ.สูง , ป.วส. , 
ป.ม. และ พ.ม. 

 พ.ศ. 2523 เปิดสอนระดับปริญญา (ค.บ.) หลักสูตร 4 ปี รับจากผู้มีวุฒิเดิม ม.ศ.5 , ป.กศ. และ ป.ป. 
 พ.ศ. 2524 เริ่มใช้หลักสูตรสภาการฝึกหัดครู พ.ศ. 2524 เปิดสอนระดับปริญญาตรี (ค.บ.) หลักสูตร 4 ปี 

รับจากผู้มีวุฒิเดิม ม.ศ.5 , ป.กศ. และ ป.ป. 
 พ.ศ. 2528 เริ่มเปิดหลักสูตรสาขาวิชาการอ่ืน ๆ นอกเหนือจากสาขาวิชาชีพครูโดยเปิดหลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิตและศิลปศาสตรบัณฑิตพร้อมกับระดับอนุปริญญา ขณะเดียวกันก็ยังคงเปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตทั้ง
ระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี และ 2 ปี พร้อม ๆ กัน 

พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานนามวิทยาลัยครูว่าสถาบัน “ราชภัฏ” 
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 

 พ.ศ. 2538 ยกฐานะเป็นสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ 2538 มีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538 

 พ.ศ. 2540 เริ่มเปิดสอนระดับบัณฑิต 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษาและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 

 พ.ศ. 2547 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เริ่มมีผลบังคับใช้ท าให้
เปลี่ยนแปลงสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
 เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
 แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา พัฒนาการท่องเที่ยว เชี่ยวชาญงานครู เชิดชูมรดกโลก 
 อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
 ใฝ่รู้ อุตสาหะ ส านึกดี มีจิตอาสา 
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ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 ปรัชญาของมหาวิทยาลัย 

          คุณธรรม น าความรู้ สู่การพัฒนาท้องถิ่น สานศิลป์มรดกโลก 
          วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 
 ผลิตและพัฒนาครูที่มีสมรรถนะเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก และเป็นผู้น าด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ภายในปี 2564 

พันธกิจของมหาวิทยาลัย 
1) แสวงหาความจริงเพ่ือสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย 

และภูมิปัญญาสากล 
2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่นอีกทั้ง

ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพ่ือช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าว
จะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่น
และของชาติ 

4) เรียนรู้และเสริมสร้างความเข็มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่นให้มี
จิตส านึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์
ของส่วนรวม 

5) เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 
และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 

6) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองท้องถิ่น
และองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้เหมาะสมกับ
การด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการจัดการ
การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

8) ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ ในการปฏิบัติภารกิจ
ของมหาวิทยาลัย เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
 
เป้าประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย 

เป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน วิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคม 

ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครู และส่งเสริมวิทยฐานะครู 
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นโยบายของมหาวิทยาลัย 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยและโดยเฉพาะให้มีอ านาจและ
หน้าที่ (1) ก าหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การให้บริการวิชาการ
แก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การท านุบ ารุ งศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ จึงก าหนดนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดังนี้ 

1) เร่งรัดการผลิตบัณฑิต การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ยกระดับสู่ความเป็นเลิศ 
และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

2) ส่งเสริมให้มีการผลิตงานวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรม องค์ความรู้ สืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ตอบสนองความต้องการของสังคม และสามารถแข่งขันได้ในระดับกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน 

3) เป็นศูนย์กลางการบริการ และเผยแพร่ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว
ที่เป็นเอกลักษณ์ของอยุธยาเมืองมรดกโลก อย่างยั่งยืน 

4) ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายของการพัฒนาศักยภาพครู ผู้บริหารและบุคลากรทางด้านการศึกษา
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง ที่สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 

5) สนับสนุน ร่วมมือ พัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพและ
การให้บริการทางวิชาการ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

6) สนับสนุน พัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและ
สังคม สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ภูมิปัญญาสากล 

7) ส่งเสริม สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น ชุมชน อย่างคุ้มค่า 
เพ่ือให้เกิดการจัดการบ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อม พัฒนาสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

8) สนับสนุน พัฒนาการสร้างความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล โดยใช้หลัก
ธรรมาภิบาล และน าวิธีการบริหารจัดการแนวใหม่มาใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

9) เร่งรัดให้มีอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก และต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการสอน
และการวิจัยสู่ระดับสากล 

10) เร่งรัดการพัฒนาคุณภาพของงานวิจัยที่สามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น สามารถ
แข่งขันได้ในระดับสากล 

11) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ด้านภาษาอังกฤษและภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน 
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          โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นไปตามกฎกระทรวงจัดตั้ง
ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 ให้จัดตั้งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 1. ส านักงานอธิการบดี 2. คณะครุศาสตร์  
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4. คณะวิทยาการจัดการ 5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
6. สถาบันวิจัยและพัฒนา 7. สถาบันอยุธยาศึกษา 8. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศ ณ วันที่  
1 มีนาคม 2548   

รองรับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  มาตรา 11 การจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิก
ส านักวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ สถาบัน ส านัก วิทยาลัย ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน
ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะให้ท าเป็นกฎกระทรวง 

การแบ่งส่วนราชการเป็นส านักงานคณบดี ส านักงานผู้อ านวยการ และกอง ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่ากอง ให้ท าเป็นประกาศกระทรวงและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การแบ่งส่วนราชการเป็นหน่วยงาน ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่างาน 
ให้ท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 

นอกจากนั้ นสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 4  
แห่งพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน  
พ.ศ. 2550  จัดตั้งส่วนงานภายในขึ้นมา 2 หน่วยงานด้วยกันคือ บัณฑิตวิทยาลัย และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
 ประกอบกับที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในการประชุมครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 
15 มิถุนายน 2565 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การแบ่งส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2565  ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 565 ให้แบ่งส่วน
ราชการ ในส่วนของส านักงานอธิการบดี แบ่งออกเป็น 4 กอง คือ กองกลาง กองนโยบายแลแผน กองบริการการศึกษา 
และกองพัฒนานักศึกษา 
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การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

หน่วยงานผลิตบัณฑิต 

คณะครุศาสตร์ 

คณะวิทยาการจัดการ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

คณบดีบณัฑติวิทยาลัย 

ส านักงานอธิการบดี 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

สถาบันอยุธยาศึกษา 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

หน่วยงานสนับสนุน 
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยราชภั ฏพระนครศรีอยุธยา 
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ ครั้งท่ี 6/2565 วันที่ 15 มิถุนายน 2565 
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ประวัติส านักงานอธิการบดี 

 พ.ศ. 2518 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ระบุให้วิทยาลัยครูเป็นส่วนราชการใน
กรมการฝึกหัดครูสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และแบ่งส่วนราชการตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518 
มาตรา 7 โดยก าหนดให้วิทยาลัยครูแต่ละแห่ง มีส่วนราชการ 2 ส่วน ประกอบด้วย ส านักงานอธิการบดี (แบ่งออกเป็น 
4 แผนก ประกอบด้วย แผนกธุรการ แผนกแผนงานและประเมินผล แผนกการเงิน แผนกพัสดุ)  

 ต่อมาในปี พ.ศ. 2527 มีการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยวิทยาลัยครู ได้แก้ไขพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู 
พ.ศ. 2518 เป็นพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 ซึ่งแบ่งส่วนราชการตามมาตรา 7 วิทยาลัยครู
แต่ละแห่งมีส่วนราชการ 3 ส่วน ประกอบด้วย ส านักงานอธิการบดี (อาจแบ่งออกเป็นฝ่ายหรือแผนก) คณะวิชา 
(อาจแบ่งเป็นภาควิชา) หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ (อาจแบ่งเป็นฝ่ายหรือแผนก) ตามนัย
แห่งพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 นี้ ท าให้แผนกต่าง ๆ ที่สังกัดส านักงานอธิการบดีได้ยกฐานะ
เป็น “ฝ่าย” ดังนั้น ส านักงานอธิการบดี จึงแบ่งออกเป็น 5 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายธุรการ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายพัสดุ ฝ่ายอาคา
สถานที่ และฝ่ายยานพาหนะ 

 ต่อมาเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” เป็นชื่อสถาบันการศึกษาในกรมการฝึกหัดครูสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ แทนชื่อ “วิทยาลัยครู” ในปี พ.ศ. 2538 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ 
พ.ศ. 2538 มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538 ท าให้สถาบันราชภัฏมีฐานะเป็นส่วนราชการ ในส านักงาน
สภาสถาบันราชภัฏ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และในปีเดียวกันนี้วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2538 ส านักงานสภา
สถาบันราชภัฏประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการในสถาบันราชภัฎ เพ่ือความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
และเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 โดยส านักงานอธิการบดี สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
แบ่งเป็น 11 ฝ่าย ประกอบด้วย  ฝ่ายธุรการ ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายพัสดุ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายยานพาหนะ 
ฝ่ายอาคารสถานที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายศิลปกรรม ฝ่ายสวัสดิการ และฝ่ายรักษาความปลอดภัย 

 ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 สภาสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้แบ่งส่วนราชการของส านักงานอธิการบดี 
ออกเป็น 10 ฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายธุรการ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายการเงิน               
ฝ่ายพัสดุ ฝ่ายสวัสดิการ ฝ่ายอาคารสถานที่ ฝ่ายยานพาหนะ และฝ่ายรักษาความปลอดภัย  

ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ. 2542 ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในสถาบันราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ก าหนดให้ส านักงานอธิการบดี มีงานอ านวยการและส านักงานเลขานุการเพ่ิมขึ้นอีก 1 ฝ่าย  
รวมทั้งสิ้น 11 ฝ่าย ดังนี้  ฝ่ายธุรการ ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายพัสดุ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายยานพาหนะ             
ฝ่ายอาคารสถานที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายศิลปกรรม ฝ่ายสวัสดิการ และฝ่ายรักษาความปลอดภัย 
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 ต่อมาในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2544 สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ประชุมหน่วยงานในส านักงาน
อธิการบดี เพ่ือรองรับการเป็นนิติบุคลภายใต้ชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเพ่ือให้เป็นไป 

 ตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปการศึกษา พ.ศ. 2544 จึงได้มีการยุบหน่วยงานบางหน่วยงาน และจัดตั้งเป็น
หน่วยงานใหม่ข้ึน ประกอบด้วย ฝ่ายธุรการ (งานสารบรรณ งานประชุม งานกิจกรรมสภา งานเลขานุการผู้บริหาร) 
ฝ่ายอาคารและสถานที่ (งานอาคารและศิลปกรรม งานวางผังและพัฒนาออกแบบ งานระบบสาธารณูปโภคงาน
ซ่อมบ ารุง งานรักษาความปลอดภัย งานยานพาหนะ งานพัฒนาพ้ืนที่) ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ งานนิติกรรมและวินัย 
งานพัฒนาและบุคลากร งานสวัสดิการสิทธิประโยชน์) ฝ่ายการเงิน (งานการเงินงานบัญชี) ฝ่ายทรัพย์สินและการ
จัดการรายได้ (งานฝ่ายทุนมูลนิธิ งานจัดการทรัพย์สินและองค์การจัดหารายได้) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายพัสดุ 

 ต่อมาปี พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ปรับเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และ ปี พ.ศ. 2548 มีการก าหนดจัดตั้ง
ส่วนราชการตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2548 ก าหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีส่วนราชการ 8 ส่วนราชการ ได้แก่ ส านักงานอธิการบดี 
คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันอยุธยาศึกษา และส านักวิทยบริการละเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ปี  พ.ศ. 2549 มีการแบ่ งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2549 ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา หน้า 16 ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ได้แบ่งส่วนราชการในส่วนของส านักงาน
อธิการบดี ออกเป็น 4 กอง ดังนี้ กองกลาง กองนโยบายและแผน กองบริการการศึกษา และกองพัฒนานักศึกษา  

 ต่อมาในปี พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้มีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2565  ประกาศ ณ 
วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ได้แบ่งส่วนราชการในส านักงานอธิการบดี ออกเป็น 4 กอง ดังนี้ กองกลาง กอง
นโยบายแลแผน กองบริการการศึกษา และกองพัฒนานักศึกษา  

 ส านักงานอธิการบดี ตั้งอยู่ ณ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ถนน
ปรีดีพนมยงค์ ต าบลประตูชัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000 โทรศัพท์ 
0-3532-2076-9 ต่อ 1227 โทรสาร 0-3524-2708 
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ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของของส านักงานอธิการบดี 
 ปรัชญาของส านักงานอธิการบดี 

สนับสนุนและพัฒนาการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพ 
 

 วิสัยทัศน์ของส านักงานอธิการบดี 
เป็นองค์กรสมรรถนะสูงด้านการบริหารจัดการ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานทุกพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยภายในปี 2564 
 

พันธกิจของส านักงานอธิการบดี 
1) สร้างและพัฒนาระบบและกลไกการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการ และสนับสนุนการ

ด าเนินงานทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
2) สร้างและพัฒนาระบบและกลไกการบริหารนโยบาย ยุทธศาสตร์และงบประมาณให้มีประสิทธิภาพสูง

รองรับการพัฒนาและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
3) ส่งเสริมและสนับสนุน การบริหารจัดการและการบริการการศึกษา 
4) ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาและการบริการการศึกษา 
5) ส่งเสริมการน าศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์กร 
6) พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
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งานกิจการสภา

มหาวิทยาลัย 
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ประวัติกองกลาง 
 กองกลางเป็นหน่วยงานสังกัดส านักงานอธิการบดี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่ง
ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2549 ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2549  และได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 16 เล่ม 123 ตอนที่ 74ง เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2549 มีผลบังคับใช้  
ณ วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ซึ่งตามประกาศดังกล่าวได้มีการแบ่งส่วนราชการในส านักงานอธิการบดีออกเป็น 
4 กอง คือ กองกลาง กองนโยบายและแผน กองบริการการศึกษา และกองพัฒนานักศึกษา 
 และต่อมาเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2555 ได้มีมติในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นไป โดยได้แบ่ง
ส่วนราชการออกเป็นงานในสังกัดกองกลาง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ออกเป็น 
11 งาน ดังต่อไปนี้ 1) งานบริหารงานทั่วไป 2) งานทรัพยากรบุคคล 3) งานการเงินและบัญชี 4) งานอาคาร
สถานที่และภูมิสถาปัตย์ 5) งานพัสดุ 6) งานประชาสัมพันธ์ 7) งานนิติการ 8) งานสวัสดิการและหารายได้ 
9) งานกิจการคณะกรรมการ 10) งานตรวจสอบภายใน 11) งานกิจการพิเศษ 
 และต่อมาเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ได้มีมติในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป โดยได้แบ่ง
ส่วนราชการออกเป็นงานในสังกัดกองกลาง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดังต่อไปนี้ 
 1) งานบริหารงานทั่วไป 
 2) งานการเงิน 
 3) งานกิจการสภามหาวิทยาลัย 
 4) งานช่วยอ านวยการผู้บริหาร 
 5) งานตรวจสอบภายใน 
 6) งานทรัพยากรบุคคล 

7) งานนิติการ 
8) งานบริการและฝึกอบรม 
9) งานบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ 
10) งานบัญชี 
11) งานพัสดุ 
12) งานสื่อสารองค์กร 
13) งานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์ 
14) ศูนย์หนังสือ 
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 กองกลาง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีภารกิจที่หลากหลายตามภารกิจ
หลักของมหาวิทยาลัย และเพ่ือให้การสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความคล่องตัว มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นศูนย์กลางการรับและส่งหนังสือทั้ งหน่วยงานภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นหน่วยงานประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ จัดการอ านวยความสะดวกในการบริหาร
จัดการและปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร การเผยแพร่ข่าวสารและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีสู่สังคม เป็นต้น 
 กองกลาง มีที่ตั้งอยู่ภายในส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เลขที่ 96ถนนปรีดี
พนมยงค์ ต าบลประตูชัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000 โทรศัพท์  
0-3532-2076-9 โทรสาร 0-3524-2708 
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของของกองกลาง 
 ปรัชญาของกองกลาง 
 บริการ สนับสนุนและพัฒนาการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพ 
 วิสัยทัศน์ของกองกลาง 
 ภายในปี 2564 กองกลาง ส านักงานอธิการบดี มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรสมรรถนะสูงด้านการบริหาร
จัดการ เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 พันธกิจของกองกลาง 

1) อ านวยการและจัดการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย 
2) บริการทางการเงิน การจัดหา วัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่และจัดสรรบุคลากร 
3) สนับสนุนการเรียนการสอน การบริการการศึกษา พร้อมทั้งสนับสนุนการบริหารงานของผู้บริหารและ

มหาวิทยาลัย 
4) เป็นหน่วยงานที่รวบรวมข้อมูลข่าวสาร เพ่ือเผยแพร่ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
5) ก ากับ ดูแลบุคลากรให้ปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังคับ 
6) พัฒนาบุคลากรเพื่อการท างานให้มีความชัดเจน ถูกต้องตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับ 
7) บริการและอ านวยความสะดวกเก่ียวกับระบบสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย 
8) บริการงานยานพาหนะเพ่ือใช้ในการเรียนการสอน การบริการวิชาการแก่บุคลากรภายในและ

บุคคลภายนอก 
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งานกิจการสภา

มหาวิทยาลยั 



15 
 

ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกจิ วัตถุประสงค์ และบทบาทหน้าที่ของงานกิจการสภามหาวิทยาลัย 
 

ประวัติงานกิจการสภามหาวิทยาลัย 
 งานกิจการสภามหาวิทยาลัย กองกลาง ส านั กงานอธิการบดี ด าเนินงานในบทบาทของส านักงาน             
สภามหาวิทยาลัย ซึ่งได้จัดตั้งตามมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 6/2548 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2548 
และมติสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 7/2548 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2548 งานกิจการสภามหาวิทยาลัย
จึงจัดตั้งส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นหน่วยงานภายในมีฐานเทียบเท่ากอง  สังกัด
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
วิสัยทศัน์งานกิจการสภามหาวิทยาลัย 
 “มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยสู่เป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้” 
พันธกิจงานกิจการสภามหาวิทยาลัย 
 งานกิจการสภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับภารกิจของงานกิจการสภามหาวิทยาลัย 
ดังนี้ 
 1. ท าหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยรวมทั้งบุคคลภายในและภายนอกที่ต้องการติดต่อ
กับสภามหาวิทยาลัย 
 2. รวบรวมเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง และประกาศต่าง ๆ ของสภามหาวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัยซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ 
 3. สนับสนุนการปฏิบัติ งานตามอ านาจหน้าที่ ของงานกิจการสภามหาวิทยาลัยที่บัญญัติ ไว้ ใน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
 4. ท าหน้าที่จัดประชุมและประสานงานเพื่อจัดเตรียมข้อมูลในการจัดท าวาระการประชุม 
 5. ติดตามผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยที่มอบหมายให้มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานของ
มหาวิทยาลัยน าไปปฏิบัติพร้อมรายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัย 
 6. ท าหน้าที่เป็นหน่วยธุรการของงานกิจการสภามาวิทยาลัย 
 7. ท าหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและคณบดี และกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมายเพ่ือสนับสนุนให้สภา
มหาวิทยาลัยและกรรมการที่เกี่ยวข้องสามารถด าเนินบทบาทด้านนโยบาย แผน มาตรฐาน การพัฒนา ทรัพยากร 
 8. ท าหน้าที่ประสานงานระหว่างสภามหาวิทยาลัยกับฝ่ายบริหารและองค์กรภายในมหาวิทยาลัยในด้าน
ข้อมูล ข่าวสาร และกิจการเกี่ยวกับการบริหารทั่วไปของสภามหาวิทยาลัย 
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 9. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสภามหาวิทยาลัยให้แก่บุคคลและส่วนงานในมหาวิทยาลัย รวมทั้ง              
ส่วนราชการและประชาชนทั่วไป 
วัตถุประสงค์งานกิจการสภามหาวิทยาลัย 
 1. เพ่ือเป็นหน่วยงานท าหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย และเป็นสื่อกลางในการติดต่อ
ประสานงานกับบุคคลทั้งภายในและภายนอกท่ีติดต่อกับงานกิจการสภามหาวิทยาลัย 
 2. เพ่ือเป็นหน่วยงานสนับสนุนการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยที่บัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
 3. เพ่ือเป็นหน่วยงานรวบรวมเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง และประกาศต่างๆ ของสภา
มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ซึ่งเอ้ือประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ 
 4. เพ่ือเป็นหน่วยงานท าหน้าที่ประสานงานและสนับสนุนการประชุมของสภามหาวิทยาลัย และ
คณะอนุกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 
 5. เพ่ือเป็นหน่วยงานท าหน้าที่จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการสภาคณาจารย์
และข้าราชการ และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 6. เพ่ือเป็นหน่วยติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 7. เพ่ือเป็นหน่วยงานประสานงานเกี่ยวกับการติดตามผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย 
บทบาทหน้าที่ของงานกิจการสภามหาวิทยาลัย 

1. ประสานงานและจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย 
2. ประสานงานและจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานมหาวิทยาลัย  
3. ประสานงานและจัดประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
4. ประสานงานและจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

 5. ประสานงานและจัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและ
คณบดี 
 6. ประสานงานและจัดประชุม รวมทั้งอ านวยความสะดวกกับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและ
คณะกรรมการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
 7. จัดท างบประมาณในการด าเนินกิจการสภามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย 
 8. สนับสนุน ส่งเสริมการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของสภามหาวิทยาลัย 
 9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
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งานกิจการสภามหาวิทยาลัยอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ตามประกาศ 
การแบ่งส่วนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565  

 

โครงสร้างงานกิจการสภามหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. งานธุรการ 

2. งานบริหารทรัพยากรบุคคล 

3. งานจัดระบบงาน 

4. งานการเงินและบัญชี 

5. งานพัสดุ 

6. งานบริหารอาคารสถานท่ี 

7. งานจัดพิมพ์และแจกจ่าย

เอกสาร 

8. งานรวบรวมข้อมูลและสถิต ิ

9. งานระเบียบแบบแผน 

10. งานสัญญา 

11. งานประกันคุณภาพ 

12. งานรายงานผลการด าเนินงาน   

ของสภามหาวิทยาลัย 

1. การประชุมสภามหาวิทยาลยั 

2. การประชุมสภาคณาจารย์และ

ข้าราชการ 

3. การประชุมคณะกรรมการส่งเสริม

กิจการมหาวิทยาลัย 

4. การประชุมคณะกรรมการบรหิาร

มหาวิทยาลยั (ก.บ.) 

5. การประชุมคณะกรรมการตดิตาม 

ตรวจสอบและประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลยั 

6. การประชุมคณะอนุกรรมการ

ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล

งานของมหาวิทยาลัย 

ส านักงานอธิการบดี 

1. รวบรวมข้อมูลระดับมหาวิทยาลัย

และคณะสถาบัน/ส านัก 

2. จัดท ากรอบการประเมินฯและ

ระยะเวลาการประเมิน 

    2.1 ช่วงเวลาการประเมินตั้งแต่วันท่ี 

1 ตุลาคม ถึงวันท่ี 30 กันยายน 

ของแต่ละปีงบประมาณเพื่อ

รายงานให้สภามหาวิทยาลัย

ทราบ 

2.2 กรอบการประเมินตามที่

คณะกรรมการประเมินฯก าหนด 

3. จัดท ารูปเล่มเพื่อการเผยแพร ่

กองกลาง 

งานกิจการสภามหาวิทยาลัย 

งานบริหารงานทั่วไป งานประชุมและงานเลขานุการ งานติดตาม ตรวจสอบและ

ประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย 



ส่วนที่ 2 ขั้นตอน 
กระบวนการสรรหาคณบดี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
 กระบวนการสรรหาคณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นขั้นตอนในการด านินการสรรหา
เพ่ือให้ได้มาซึ่งคณบดี ในการด าเนินการสรรหาคณบดีมีหลายขั้นตอน มีรายละเอียดมาก เนื่องจากมีกฎหมาย และ
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง  ดังนั้น จึงจ าเป็นที่ควรจัดท าคู่มือปฏิบัติงานหลัก ซึ่งผู้ปฏิบัติงานไดจ้ัดท าคู่มือการปฏิบัติงานที่
ชัดเจนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ที่แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน/กิจกรรม/
กระบวนการต่างๆ และสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
สูงสุด  และเพ่ือเป็นหลักฐานแสดงวิธีการท างานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาการท างาน
ให้เป็นมืออาชีพ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับ
บุคคคลภายนอกหรือผู้ใช้บริการให้สามารถเข้าใจ ใช้ประโยชน์จากคู่มือการปฏิบัติงานที่มีอยู่เพ่ือขอรับการบริการที่
ตรงกับความต้องการ และเพ่ือเป็นแนวทางให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันส าหรับบุคลากรในหน่วยงาน
หรือผู้ปฏิบัติงานใหม่ให้สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้  โดยงานกิจการสภามหาวิทยาลัยจะเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่
และความรับผิดชอบหลักเกี่ยวกับการด าเนินการสรรหาคณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และท าหน้าที่
เป็นผู้ช่วยเลขานุการในการสรรหาคณบดี ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ ดังนั้นหากกระบวนการสรรหาคณบดี
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพก็จะส่งผลท าให้การด าเนินงานขององค์กรเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

การด าเนินงานต่าง ๆ ในการด าเนินการสรรหาคณบดี ของงานกิจการสภามหาวิทยาลัย ต้องมี                  
การขับเคลื่อนและบริหารงานภายใต้การก ากับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและงานกิจการ               
สภามหาวิทยาลัยและผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ซึ่งการด าเนินงานเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาคณบดี  นั้น  
ต้องอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  มาตรา 37 ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
คณบดีจากผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่    
สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ท าการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีใน
มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และมาตรา 43 ให้มีการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้ง
เป็นคณบดี ผู้อ านวยการ หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  ประกอบกับสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
คณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งที่เรียกว่า  “คณะกรรมการสรรหาคณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา” 
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี  
พ.ศ. 2560 ข้อ 9 ให้คณะกรรมการด าเนินการพิจารณา กลั่นกรอง รายชื่อบุคคลตามข้อ 8 ของข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2560 
ให้เหลือจ านวนสามคน จากข้อมูล ประวัติ ผลงาน การแสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์  การบริหารงานต่อ



19 

คณาจารย์ประจ าและบุคลากร โดยจัดท าเป็นบัญชีรายชื่อ เรียงตามล าดับตัวอักษร  พร้อมประวัติ ข้อมูล
และรายละเอียด เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาคัดเลือกเป็นคณบดีต่อไป  
 องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาคณบดี  
 ตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 
7 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 
 ข้อ 6 ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ จ านวน 5 คน ประกอบด้วย  
  (1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย เป็นประธาน
กรรมการ 
  (2) ผู้แทนคณาจารย์ในสภาวิชาการที่มิใช่สังกัดคณะที่มีการสรรหาคณบดีจ านวนหนึ่งคนซึ่ง
คัดเลือกกันเองเป็นกรรมการ 
  (3) ผู้แทนคณาจารย์ประจ าของคณะที่มีการสรรหาคณบดี จ านวนสองคน ซึ่งคัดเลือกกันเองจาก
คณาจารย์ประจ าของคณะที่มีการสรรหาคณบดี เป็นกรรมการ 
  (4) ผู้แทนคณาจารย์และข้าราชการ ที่มิใช่สังกัดคณะที่มีการสรรหาคณบดี จ านวนหนึ่งคน  
ซึ่งคัดเลือกกันเอง เป็นกรรมการ 
  ให้ประธานมอบหมายกรรมการในข้อ 6 (2) หรือ (3) หรือ (4) หนึ่งคน เป็นกรรมการและ
เลขานุการ 
  การแต่งตั้งคณะกรรมการให้ด าเนินการภายในระยะเวลา 90 วันก่อนที่คณบดีจะครบวาระ และผู้
ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ จะต้องไม่เป็นผู้เข้ารับการสรรหาคณบดี ทั้งนี้ หากคณะกรรมการตาม (2)  
พ้นจากต าแหน่งระหว่างการสรรหาคณบดี ให้คณบดีหรือผู้รักษาราชการแทนคณบดีเรียกประชุมคณาจารย์ประจ า
เพ่ือพิจารณาเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติกรรมการสภาวิชาการประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ าในคณะเป็น
คณะกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างภายใน 7 วัน โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ นับแต่วันพ้นจากต าแหน่งเพ่ือด าเนินการ
แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการต่อไป โดยยกเว้นการด าเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   
ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ. 2547 เฉพาะกรณีการด าเนินการตามข้อบังคับนี้  

ข้อ 7 คณะกรรมการ มีอ านาจและหน้าที่ดังนี้ 
  (1) จัดท าประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการสรรหาคณบดี และประชาสัมพันธ์ให้
คณาจารย์ประจ า และบุคลากรในคณะที่มีการสรรหาคณบดีทราบโดยเปิดเผย 
  (2) รับสมัคร และตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้ารับการสรรหาด ารงต าแหน่งคณบดี 
  (3) แต่งตั้งคณะท างานหรือมอบหมายให้บุคคลปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ ภายใต้ขอบเขตอ านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการ 
  (4) ด าเนินการให้ผู้เข้ารับการสรรหาด ารงต าแหน่งคณบดีแสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์           
การบริหารงานต่อคณาจารย์ประจ าและบุคลากรในคณะที่มีการสรรหาคณบดี 
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  (5) ด าเนินการรับฟังความคิดเห็นโดยเน้นการมีส่วนร่วม และการยอมรับจากคณาจารย์ประจ า
และบุคลากรในคณะที่มีการสรรหาคณบดีที่มีต่อผู้เข้ารับการสรรหา 
 ข้อ 8 การได้มาซึ่งรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาด ารงต าแหน่งคณบดี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ดังต่อไปนี้ 
  (1) ยื่นใบสมัครด้วยตนเองตามแบบที่คณะกรรมการก าหนด 
  (2) เสนอชื่อพร้อมค ายินยอมตามแบบท่ีคณะกรรมการก าหนด 
 ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อคือ คณาจารย์ประจ า หรือบุคลากร ในคณะที่มีการสรรหาคณบดีและต้องให้ผู้เข้ารับการ
เสนอชื่อลงนามยินยอมรับการเสนอชื่อด้วย 
 ข้อ 9 ให้คณะกรรมการ พิจารณ กลั่นกรอง รายชื่อตามข้อ 8 ให้เหลือจ านวนสามคนจากข้อมูล ประวัติ 
ผลงาน การแสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การบริหารงานต่อคณาจารย์ประจ าและบุคลากรเพ่ือเสนอต่อ              
สภามหาวิทยาลัย โดยจัดท าเป็นบัญชีรายชื่อ เรียงตามล าดับตัวอักษร พร้อมประวัติ ข้อมูล และรายละเอียดเพ่ือใช้
ประกอบการพิจารณา 
 ในกรณีที่มีผู้เข้ารับการสรรหาไม่เกินสามคน ให้คณะกรมการพิจารณาตามข้อ 8 และเสนอรายชื่อต่อสภา
มหาวิทยาลัยตามจ านวนเท่าที่มีอยู่ โดยจัดท าเป็นบัญชีรายชื่อ เรียงตามล าดับตัวอักษร พร้อมประวัติ ข้อมูล และ
รายละเอียดเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา 
 ข้อ 10 ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา คัดเลือกบุคคลตามบัญชีรายชื่อตามข้อ 9 หนึ่งคนเป็นคณบดีต่อไป 
 ข้อ 11 ในกรณีที่คณบดีพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้ด าเนินการสรรหาและแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่ง
คณบดีใหม่ โดยน าความในข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8 และข้อ 9 มาบังคับใช้โดยอนุโลม และให้อธิการบดีแต่งตั้งผู้รักษา
ราชการแทนคณบดีจนกว่าจะมีผู้ด ารงต าแนห่งคณบดีคนใหม่ 
 ข้อ 12 ให้นายกสภามหาวิทยาลัยรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือ
ค าสั่ง เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 
 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้นายกสภามหาวิทยาลัยมีอ านาจตีความและวินิจฉัย
ชี้ขาด ค าวินิจฉัยของนายกสภามหาวิทยาลัยให้เป็นที่สุด 
 ข้อ 13 ให้คณบดีที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ คงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการ
แต่งตั้งคณบดีตามข้อบังคับนี้ 
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 การจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง กระบวนการสรรหาคณบดี  ผู้ปฏิบัติงานจึงจ าเป็นต้องมีพ้ืนฐานความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาคณบดีเป็นอย่างดี เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าาเนินงานได้อย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน สมบูรณ์  ซึ่งในกระบวนการสรรหาคณบดี ประกอบด้วยขั้นตอนการด าเนินงาน จ านวน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การด าเนินการก่อนการสรรหาคณบดี  
  1.1 ตรวจสอบค าสั่งการครบวาระการด ารงต าแหน่งคณบดีและข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
  1.2 สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี 
 ขั้นตอนที่ 2 การด าเนินการสรรหาคณบดี  
  2.1 การเตรียมความพร้อมก่อนการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี 
  2.2 ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี (ครั้งที่ 1) เพ่ือวางแผนการด าเนินงานการจัดท าประกาศ 
ก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี   
  2.3 ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการสรรหา  เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา
คณบดี  
  2.4 ผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ เสนอเอกสารการแสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การบริหารงาน  
  2.5 ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี (ครั้งที่ 2) เพ่ือตรวจสอบรายชื่อเบื้องต้นของผู้สมครและ             
ผู้ได้รับการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี และประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาด ารงต าแหน่ง
คณบดี 
  2.6 ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี (ครั้งที่ 3) เพ่ือจัดให้มีการแสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์          
การบริหารงานต่อคณาจารย์ประจ าและบุคลากร  
  2.7 ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี (ครั้งที่ 4) เพ่ือประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณากลั่นกรอง
ผู้เข้ารับการสรรหาด ารงต าแหน่งคณบดี  
  2.8 เสนอชื่อผู้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองผู้ เข้า รับการสรรหาด ารงต าแหน่งคณบดีต่อ เสนอ                
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกบุคคลตามบัญชีรายชื่อ จ านวน 1 คน เป็นคณบดี  
 ขั้นตอนที่ 3 การด าเนินการภายหลังการสรรหาคณบดี  
  3.1 เสนอค าสั่งแต่งตั้งคณบดีต่อนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อลงนาม  
  3.2 การจัดเก็บเอกสารกระบวนการสรรหาคณบดี 
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  ขั้นตอน กระบวนการสรรหาคณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
 

 

ขั้นตอนที่ 1 การด าเนินการก่อนการสรรหาคณบดี 
   

 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนที่ 2 การด าเนินการสรรหาคณบดี 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แผนภูมิที่ 1 :  ขั้นตอนกระบวนการสรรหาคณบดี จ านวน 3 ขั้นตอน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

เริ่มต้น 

1.1 ตรวจสอบค าสั่งการครบวาระการด ารงต าแหน่งของคณบดีและข้อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 
 

1.2 สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี 

2.2 ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี (ครั้งท่ี 1) เพื่อวางแผนการด าเนินงาน
การจัดท าประกาศ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี   

2.3 ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการสรรหา  เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ 
และวิธีการสรรหาคณบดี  

 

2.1 การเตรียมความพร้อมก่อนการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี 

2.4 ผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ เสนอเอกสารการแสดงวิสัยทัศน์และ
ยุทธศาสตร์การบริหารงาน  
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ขั้นตอนที่ 3 การด าเนินการภายหลังการสรรหาคณบดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 1 :  ขั้นตอนกระบวนการสรรหาคณบดี จ านวน 3 ขั้นตอน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ต่อ)  

  2.9 ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี (ครั้งท่ี 4) เพื่อประกาศรายช่ือผู้ผ่าน
การพิจารณากลั่นกรองผูเ้ข้ารับการสรรหาด ารงต าแหน่งคณบดี 

 

 2.10 การเสนอชื่อผู้ผ่านการพิจารณากลัน่กรองผู้เขา้รับการสรรหาด ารงต าแหน่ง
คณบดีต่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกบุคคลตามบัญชีรายช่ือ 
จ านวน 1 คน เป็นคณบดี  

 

3.1 เสนอค าสั่งแต่งตั้งคณบดีต่อนายกสภามหาวิทยาลัยพื่อลงนาม 
 

2.7 ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี (ครั้งท่ี 2) เพื่อตรวจสอบรายช่ือ
เบื้องต้นของผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี  
และประกาศรายช่ือผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาด ารงต าแหน่งคณบดี  

 

สิ้นสุด 

2.8 ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี (ครั้งท่ี 3) เพื่อจัดให้มีการแสดง
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การบริหารงานต่อคณาจารย์ประจ าและบุคลากร  

3.2 จัดเก็บเอกสารกระบวนการสรรหาคณบดี 
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  โดยที่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการ  
สรรหาคณบดี พ.ศ. 2560 ข้อ 6 วรรคสาม ก าหนดไว้ว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ด าเนินการภายในระยะเวลา 
90 วัน ก่อนที่คณบดีจะครบวาระการด ารงต าแหน่ง  
  การด าเนินการก่อนการสรรหาคณบดี งานกิจการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นฝ่ายเลขานุการของ
คณะกรรมการสรรหา ต้องตรวจสอบการครบวาระของคณบดีและเสนอเรื่องตามขั้นตอนเพ่ือเสนอสภามหาวทิยาลัยแต่งตัง้
คณะกรรมการสรรหาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และ
วิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2560 ก าหนด ดังนั้น ก่อนการด าเนินการสรรหาคณบดีจึงมีขั้นตอนย่อย จ านวน  
2 ขั้นตอนย่อย ดังนี้  
  เจ้าหน้าที่งานกิจการสภามหาวิทยาลัย ตรวจสอบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกระบวนการสรรหา
คณบดีเรียบร้อยแล้ว จึงด าเนินการดังนี้ 
  1.1.1 จัดท าบันทึกข้อความ เรื่อง แจ้งเรื่องการครบวาระการต าแหน่งคณบดีเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือ
รับทราบและพิจารณาสั่งการ โดยแนบค าสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง แตง่ตั้งคณบดลี่าสุดเพ่ือประกอบการพิจารณา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนที่ 1   การด าเนินการกอ่นการสรรหาคณบดี 
       1.1 ตรวจสอบค าสั่งการครบวาระการด ารงต าแหน่งคณบดี   
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ส่วนราชการ   งานกิจการสภามหาวิทยาลัย กองกลาง ส านักงานอธิการบดี   โทรศัพท์ 1912 
ที ่  อว 0629./....                                                  วันที ่ ....... เดือน............ พ.ศ. ......... 
เร่ือง   แจ้งเรื่องการครบวาระการด ารงแหน่งคณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เรียน    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แต่งตั้งคณบดี  

 ข้อเท็จจริง/เหตุการณ์/เร่ืองเดิม 
  ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เลขที่ 15/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี  
ลงวันท่ี 12 สิงหาคม 2560  นั้น  
 ข้อกฎหมาย   
 1. พระราชบัญญตัิมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  มาตรา 37 
 2. ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ที่ 15/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี ลงวันที่ 12 สิงหาคม 2560  
 3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2560  
 ข้อเสนอ/ความเห็น  
 งานกิจการสภามหาวิทยาลัย กองกลาง ส านักงานอธิการบดี  ได้ด าเนินการตรวจสอบการครบวาระการด ารงต าแหน่ง
คณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าคณบดีจะครบวาระการด ารงต าแหน่งคณบดี ในวันท่ี 20 
สิงหาคม 2564 จึงขอรายงานให้มหาวิทยาลัยได้รับทราบการครบวาระการด ารงต าแหน่งคณบดี และเห็นควรให้แจ้งที่ประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อด าเนินการสรรหาคณบดีต่อไป  
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการ 
 
 

             (นางลักขณา   เตชวงษ์) 
        ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบด ี

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  ในการจัดท าหนังสือแจง้เรื่องการครบวาระคณบดเีพื่อเสนออธิการบดี ในบันทึกข้อความดงักล่าวต้องมีข้อเท็จจริง  
ข้อกฎหมาย และข้อเสนอ/ความเห็น และค าสั่งแต่งตั้งคณบดี (ฉบับเดิม) เพื่อประกอบการพิจารณา   

 
 

(นางปิยะนุช  สุขเพ็ชร) 
ผู้บันทึกเสนอ 

 
...../......./........ 

 

 

  - ตัวอย่าง –

บันทึกข้อความ 
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  1.1.2 จัดท าบันทึกแจ้งสภามหาวิทยาลัย เรื่อง รับทราบการครบวาระการด ารงต าแหน่งคณบดี หลังจากที่
เจ้าหน้าที่งานกิจการสภามหาวิทยาลัย จัดท าบันทึกเรื่อง แจ้งเรื่องการครบวาระการต าแหน่งคณบดีเสนอ
มหาวิทยาลัยเพ่ือรับทราบเรียบร้อยแล้ว จึงด าเนินการจัดท าบันทึกข้อความเพ่ือเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย เรื่อง รับทราบการครบวาระการด ารงต าแหน่งคณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพ่ือน าเสนอ
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรับทราบการครบวาระการด ารงต าแหน่งคณบดี  
 

 
                                                                       บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  งานกจิการสภามหาวิทยาลัย   กองกลาง ส านกังานอธกิารบด ีโทร. 1912 
ที่     อว 0629./....                                                        วันที ่ ....... เดือน............ พ.ศ. ......... 

เรื่อง   ขอเสนอเรื่องเพื่อน าเข้าระเบยีบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

เรียน  เลขานกุารสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยธุยา 
 ด้วย มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา โดยงานกจิการสภามหาวิทยาลยั ขอเสนอให้มหาวิทยาลัยเสนอเรื่องเพื่อน าเข้าระเบียบวาระ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย 
  1. เรื่อง  รับทราบการครบวาระการด ารงต าแหน่งคณบดี มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยธุยา  
                  2. เหตุการณ์/ข้อเท็จจริง/เรื่องเดิม โดยสรุป คือ  

ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เลขที่ 15/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณบดี ลงวันที่ 12 สิงหาคม 2560 นั้น  
งานกิจการสภามหาวิทยาลัย กองกลาง ส านักงานอธิการบดี  ได้ด าเนินการตรวจสอบการครบวาระการด ารงต าแหน่งคณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าคณบดีจะครบวาระการด ารงต าแหน่งคณบดี ในวันที่ 20 สิงหาคม 2564  จึงขอรายงานให้คณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อด าเนินการสรรหาคณบดี โดยมหาวิทยาลัยจะด าเนินการสรรหาคณบดีต่อไป 

 จึงขอน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบต่อไป  
 3. ชือ่หนว่ยงาน ส านกังานอธกิารบด ีชือ่ผู้จัดท าเอกสาร นางปิยะนุช สขุเพ็ชร โทร 1912 ชือ่ผู้รับมอบหมายใหต้อบขอ้ซักถามในที่ประชุม คือ   
นางลักขณา   เตชวงษ์  ผู้อ านวยการส านกังานอธกิารบด ี
 4. การเสนอนี ้เป็นไปตามอ านาจหนา้ที่ของสภามหาวิทยาลยั ดังนี ้
 ()  พระราชบัญญัติมหาวทิยาลยัราชภัฏ พ.ศ. 2547  

()  ข้อบังคับมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ว่าดว้ย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธกีารสรรหาคณบดี พ.ศ. 2560   
5. เร่ืองนี้ได้ผ่านการพิจารณาของบุคคล/หน่วยงานที่เกีย่วข้องแล้ว (ถ้ามี) ดังนี้ 
    5.1 ผ่านความเห็นชอบจาก………………………………………………………………………………………………………..    

6. น าเสนอสภามหาวิทยาลยั เพื่อ  ( ) ทราบ (     ) ขอความเห็นชอบ ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ 

   (     ) อนุมัต ิ (     )       

7. ข้อเสนอ/ญัตติ มีดังนี้    รับทราบการครบวาระการด ารงต าแหน่งคณบดี มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
    พร้อมกันนีข้้าพเจา้ได้แนบเอกสารประกอบการประชุมมาพร้อมหนังสือนี้แลว้ 
           จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา  

        (นางลักขณา   เตชวงษ์) 
                                                                                    ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบด ี
ภาพที่ 2  ในการจัดท าหนังสือเพือ่เสนอเลขานุการสภามหาวิทยาลยั ในบันทึกข้อความควรจัดท าตามแบบฟอร์มที่ทางงานกิจการ

สภามหาวิทยาลยัก าหนด  

- ตัวอย่าง - 
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ปัญหา : 
 1. การจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีไม่เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนด เนื่องจากประธานการประชุม
หรือกรรมการบางท่านติดภารกิจหรือติดราชการไม่สามาถเข้าร่วมประชุมได้ส่งผลท าให้ไม่สามารถด าเนินการจัด
ประชุมได้  
 2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปไม่ได้ตรวจสอบการครบวาระการด ารงต าแหน่งคณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาอย่างเป็นประจ าสม่ าเสมอ จึงท าให้การด าเนินงานสรรหาคณบดีไม่เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดไว้ 

แนวทางการแก้ไขปัญหา : 
 1. จัดท าปฏิทิน/ข้อมูลการแต่งตั้ง/การครบวาระ/ช่วงเวลาที่ควรด าเนินการ เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือให้
ทราบแผนการด าเนินการล่วงหน้า 
 2. ตรวจสอบการครบวาระล่วงหน้าอย่างน้อย 90 วัน ก่อนครบวาระ  

ข้อเสนอแนะ : 
 เจ้าหน้าที่ควรมีการตรวจสอบข้อมูลการครบวาระการด ารงต าแหน่งคณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา อย่างเป็นประจ าสม่ าเสมอ เนื่องจากการแต่งตั้งคณบดีในแต่ละคณะมีวาระการด ารงต าแหน่ง
ด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี  ซึ่งคณบดีแต่ละคณะครบวาระการด ารงต าแหน่งไม่พร้อมกันขึ้นอยู่วันเดือนปีที่ได้รับ
การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
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  เมื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเสนอวาระการครบวาระในการด ารงต าแหน่งต่อสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือให้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีแล้ว ซึ่งก่อนการแต่งตั้งสภามหาวิทยาลัยตรวจสอบ
การครบวาระการด ารงต าแหน่งแล้วจึงแต่งตั้งคณะกรรมการตามองค์ประกอบที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย          
 1. สภามหาวิทยาลัยพิจารณาข้อมูลการครบวาระของคณบดี ตามที่เสนอ 
 2. สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ จ านวน 5 คน ประกอบด้วย  
      2.1 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย เป็นประธาน
กรรมการ โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมอบกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 1 คน เป็นประธาน 
      2.2 ผู้แทนในสภาวิชาการที่มิใช่สังกัดคณะที่มีการสรรหาคณบดีจ านวนหนึ่งคน ซึ่งคัดเลือกกันเอง 
เป็นกรรมการ  โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมอบประธานสภาวิชาการด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการ
สรรหาคณบดี 
      2.3 ผู้แทนคณาจารย์ประจ าของคณะที่มีการสรรหาคณบดี จ านวนสองคน ซึ่งคัดเลือกกันเองจาก
คณาจารย์ประจ าของคณะที่มีการสรรหาคณบดี เป็นกรรมการ เป็นกรรมการ  โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมอบ
ผู้แทนคณาจารย์ประจ าของคณะเพ่ือให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสรรหาคณบดี 
      2.4 ผู้แทนสภาคณาจารย์และข้าราชการ ที่มิใช่สังกัดคณะที่มีการสรรหาคณบดี เป็นจ านวนหนึ่ง
คนซึ่งคัดเลือกกันเอง เป็นกรรมการเป็นกรรมการ  โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมอบประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการด าเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสรรหาคณบดี  

3 . เสนอนายกลงนามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แต่งตั้ ง
คณะกรรมการสรรหาคณบดี 

           เจ้าหน้าที่งานกิจการสภามหาวิทยาลัยจัดท าบันทึกข้อความเสนอเลขานุการลงนามในบันทึก
ข้อความน าเรียนนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อลงนามในค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี 

 
 
 
 
 
 

  1.2  สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี 
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                                    บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  งานกิจการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ กองกลาง  ส านักงานอธิการบดี  โทรศัพท์ 1912 
ที ่  อว 0629.1.2/........                                      วันที่  ....... เดือน........... พ.ศ. ......... 
เรื่อง   ขอเสนอลงนามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี 

 

เรียน    นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ผ่านอธิการบดี) 
 

     ข้อเท็จจริง 
ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ประชุมพิจารณาในคราวประชุมครั้งที่ ..../..... 

เมื่อวันที่ ................. พ.ศ. 2564 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี เรียบร้อยแล้ว  

ข้อกฎหมาย   

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (2)  
 

     ข้อเสนอ/ญัตติ 
บัดนี้ งานกิจการสภามหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดท าค าสั่งดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอลงนาม

ค าสั่ง รวมจ านวน 2 ฉบับ ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
 

      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาและลงนาม 

 
 

                  ................................    
                                           (อาจารย์ ดร.นพดล    ปรางค์ทอง) 

                เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
  (นางปิยะนุช   สุขเพ็ชร) 
         ผู้บันทึกเสนอ 
  ............/............../........... 
 
 (นางลักขณา  เตชวงษ์) 
ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
............./............../.............. 

ภาพที ่3  ในการจัดท าหนังสือเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาลงนามในค าสั่ง นั้น ในบันทึกดังกล่าวต้อง
มีข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และการด าเนินงานของงานกิจการสภามหาวิทยาลัยต่อ.สภามหาวิทยาลัย 

เพ่ือประกอบการพิจารณาลงนามด้วย 

  - ตัวอย่าง – 
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ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ที่...../2564 

เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี 
-------------------------- 

 ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีค าสั่งที่ 15/2560 ลงวันที่  21 สิงหามค 2560 แต่งตั้ง
คณบดี ซึ่งจะครบวาระการด ารงต าแหน่ง ในวันที่ 20 สิงหาคม 2564 นั้น  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18 (14) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี  
พ.ศ. 2560 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 9 
มิถุนายน พ.ศ. 2564 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี ดังมีรายนามต่อไปนี้  
 1. ...................................................................  ประธานกรรมการ  
 2. ...................................................................  กรรมการ 
 3. ...................................................................  กรรมการ  
 4. ...................................................................  กรรมการ 
 5. ...................................................................  กรรมการและเลขานุการ 
 6. ...................................................................  ผู้ช่วยเลขานุการ  
 หน้าที่และอ านาจ  
 ให้คณะกรรมการด าเนินการพิจารณา กลั่นกรอง รายชื่อบุคคลตามข้อ 8 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2560 ให้เหลือจ านวนสามคน  
จากข้อมูล ประวัติ ผลงาน การแสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การบริหารงานต่อคณาจารย์ประจ าและบุคลากร โดยจัดท า
บัญชีรายชื่อ เรียงตามล าดับตัวอักษร พร้อมประวัติ ข้อมูล และรายละเอียด เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็น
คณบดีต่อไป   
    สั่ง ณ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2564 
              (นายอภิชาติ  จีระวุฒิ) 
      นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

ภาพที ่4  เป็นแบบค าสั่งที่งานกิจสภามหาวิทยาลัยจัดท าขึ้น โดยเสนอรายชื่อบุคคลตามมติสภามหาวิทยาลัย 
อีกทั้งก าหนดหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการสรรหาคณบดีไว้ในค าสั่งเพ่ือประกอบการด าเนินการ 

ของคณะกรรมการสรรหาไว้ดังนี้ 

  - ตัวอย่าง – 
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ปัญหา : 
 1. การด าเนินการสรรหาคณะกรรมการไม่เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนด เนื่องจากมหาวิทยาลัยต้อง
ด าเนินการสรรหาผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนในสภาวิชาการ ผู้แทนคณาจารย์ประจ าของ
คณะ และผู้แทนสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพ่ือคัดเลือกเป็นกรรมการ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวต้องใช้ระยะ
เวลานาน  
 2. คณะกรรมการในแต่ละชุดมีวันเวลาว่างไม่ตรงกัน จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด ท าให้ต้องเลื่อนการประชุม และไม่สามารถจัดประชุมเพ่ือคัดเลือกผู้แทนคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ภายใน
เวลาที่ก าหนด 

แนวทางการแก้ไขปัญหา : 
 1. จัดท าปฏิทินการด าเนินงานในการคัดเลือกคณะกรรมการเพ่ือเป็นคณะกรรมการสรรหาคณบดีให้
หน่วยงานที่รับผิดชอบรับทราบและด าเนินการคัดเลือกผู้แทน เช่น งานกิจการสภามหาวิทยาลัย กองบริการ
การศึกษา ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพ่ือคัดเลือกผู้แทนเป็นคณะกรรมการสรรหาคณบดีให้เป็นไปตาม
แผนงานที่ก าหนด 
 2. ควรก าหนดวันเวลาที่คณะกรรมการในแต่ละชุดว่างตรงกัน เช่น วันพุธภาคบ่ายเนื่องจากคณะกรรมการ
บางรายจะว่างจากการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา และในการประชุมเพ่ือคัดเลือกคณะกรรมการอาจจัดประชุม
ในรูปแบบออนไลน์เพ่ือความสะดวกรวดเร็ว และประหยัดงบประมาณในการด าเนินงาน 

ข้อเสนอแนะ : 
 เจ้าหน้าที่ควรประสานงานและติดตามผลการคัดเลือกผู้แทนจากคณะกรรมการชุดต่าง ๆ อย่างไม่เป็น
ทางการ หลังจากที่ด าเนินการตามปฏิทินการคัดเลือก เพ่ือให้การจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี
เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนด 
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 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ซึ่งได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ต้อง
เตรียมความพร้อมก่อนการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี ดังนี้ 
 1. ประสานกับประธานและคณะกรรมการเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุมคณะกรรมการสรรหา
คณบดี 
  ผู้ช่วยเลขานุการท าหน้าที่ประสานกับประธานและคณะกรรมการทางโทรศัพท์เพ่ือสอบถามช่วงเวลา
การประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีครั้งแรก หากได้วัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุม ผู้ช่วยเลขานุการ จะ
ท าหน้าที่จัดท าหนังสือเชิญคณะกรรมการ และจัดท าระเบียบวาระการประชุม เพ่ือให้ประธานและเลขานุการ
ตรวจสอบต่อไป   
 2. การจัดท าหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี  
  เมื่อประธานและคณะกรรมการได้ก าหนดวันประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีเรียบร้อยแล้ว 
ผู้ช่วยเลขานุการจะด าเนินการจัดท าหนังสือเชิญประชุม จ านวน 2 ฉบับ ดังนี้ 
  2.2.1 หนังสือราชการภายนอกเชิญประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดี  
  2.2.2 บันทึกข้อความเชิญคณะกรรมการสรรหาคณบดี   
  โดยในหนังสือเชิญประชุมจะระบุ วัน เวลา สถานที่ และผู้ช่วยเลขานุการจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม
ผ่านช่องทาง จดหมายทางไปรษณีย์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และทางแอพพลิเคชั่นไลน์ เพ่ือให้คณะกรรมการ
รับทราบก าหนดการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนที่ 2  การด าเนนิการสรรหาคณบดี 
 2.1 การเตรียมความพร้อมก่อนการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี 
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 ที่ อว 0629.12.1/ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ถนนปรีดีพนมยงค์  ต าบลประตูชัย 
       อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 

       จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 
                   ...................... 2564 
เรื่อง ขอเรียนเชิญเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี ครั้งที่ ....../2564 
เรียน    ประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี 
อ้างถึง  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย  คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา
 คณบดี พ.ศ. 2560 

 ด้วยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
คณบดีคราวประชุม ครั้งที่ .../2564  เมื่อวันที่ ............. พ.ศ. 2564  โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการ 
อ านาจและหน้าที่ตามข้อบังคับท่ีอ้างถึง  
 เพ่ือให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา ด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อยตามข้อบังคับ
ดังกล่าว จึงขอเรียนเชิญท่านเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี ครั้งที่ ......./2564 ในวันที่ 
.................................. พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – โปรตุเกส อาคารส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
ด้วยจักขอบคุณยิ่ง 
 
       ขอแสดงความนับถือ 

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

      กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหาคณบดี 
งานกิจการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ 
โทรศัพท์ 035-276555 ต่อ 1900 , 035-276576 
โทรสาร 035-324176 e-mail : council@aru.ac.th 

ภาพที่ 5  หนังสือเชิญประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีโดยในหนังสือเชิญต้องระบุวัน เวลา สถานที่  
และควรอ้างข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องด้วย 

  - ตัวอย่าง – 

 

mailto:council@aru.ac.th
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บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ    ส านักงานอธิการบดี กองกลาง งานกิจการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ  โทร. 1912 
ที ่ อว 0629./ว....                                           วันที่  ....... เดือน............ พ.ศ. ......... 
เรื่อง     ขอเรียนเชิญประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี ครั้งที่ ………/2564 

เรียน   คณะกรรมการสรรหาคณบดี 
เหตุการณ์/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 

            ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 8/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ  
สรรหาคณบดี นั้น   

ข้อกฎหมาย 
                1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการ  
สรรหาคณบดี  พ.ศ. 2560  

    2. ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 8/2564  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ 
สรรหาคณบดี 

  ข้อเสนอ/ความคิดเห็น 
    ในฐานะที่ท่านเป็นคณะกรรมการสรรหาคณบดี และเพ่ือให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของการประชุม จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี ครั้งที่ ..............ในวันศุกร์ที่ 
.........................พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – โปรตุเกส อาคารส านักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  และเข้าร่วมประชุมตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว 
 

       
         (……………………………………..) 
    กรรมการเลขานุการ 
                             คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะ................  

 

ภาพที่ 6 บันทึกข้อความหนังสือเชิญคณะกรรมการสรรหาคณบดี โดยในหนังสือเชิญต้องระบุวัน เวลา สถานที่  
และควรอ้างข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 

   - ตัวอย่าง – 

 

 

 
  
 
 

(นางปิยะนุช สุขเพ็ชร) 
ผู้บันทกึเสนอ 

....../....../2564 
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 3. จองห้องประชุมเพื่อประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี  
 เมื่อผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสรรหาคณบดีได้รับทราบก าหนดการประชุมคณะกรรมการ  
สรรหาคณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงด าเนินการดังนี้  
 3.1 ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสรรหาคณบดีน าบันทึกขออนุญาตใช้ห้องประชุมในการจัดประชุม
คณะกรรมการสรรหาคณบดี  โดยออกเลขที่หนังสือ แนบปฏิทินการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี  และบันทึก
การขออนุญาตใช้ห้องประชุมและอาคารสถานที่ จ านวน 4 ฉบับ เสนอที่งานบริหารงานทั่วไปเรื่องของการใช้ห้อง
ประชุมเพ่ือเสนอให้ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีพิจารณาขออนุญาตให้ใช้ห้องประชุม เพ่ือให้การจัดประชุม 
คณะกรรมการสรรหาคณบดี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ราบรื่น และมีห้องประชุมที่พร้อมใช้ส าหรับการจัดประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

ภาพที่ 7 บันทึกข้อความขออนุญาตใช้ห้องประชุมควรกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่

มหาวิทยาลยัก าหนด 
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 4. การจัดท าเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี 
  การจัดท าเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง ช่วยให้การจัด
ประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้วางแผนไว้ เอกสารที่จะน าเสนอต่อคณะกรรมการ
สรรหาคณบดีควรต้องมีการสรุปสาระส าคัญของชื่อเรื่อง สาระส าคัญโดยย่อ ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง ข้อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อเสนอและข้อญัตติ ให้ชัดเจน ทั้งนี้เพ่ือให้เอกสารระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสรรหา
คณบดีถูกต้อง สมบูรณ์ โดยการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี  สามารถจัดรูปแบบเอกสารประกอบระเบียบ
วาระการประชุมออกเป็น 5 ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  
  ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ เป็นข้อมูลที่ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดี 
ชี้แจงให้คณะกรรมการในที่ประชุมได้รับทราบ อาจเป็นข้อมูลส าคัญต่าง ๆ เช่น พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการ
สรรหาคณบดี ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาคณบดี ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี ขั้นตอนในการ
ด าเนินการสรรหาคณบดี เพ่ือแจ้งให้คณะกรรมการได้รับทราบข้อมูลร่วมกัน ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องที่ไม่ต้อง
อภิปรายเพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการประชุมการเสนอเรื่องเพ่ือทราบโดยไม่ต้องมีการลงมติ แต่อาจมีข้อสังเกต
ได้ ระเบียบวาระนี้จะลงท้ายว่า “มติที่ประชุม รับทราบ”   
  ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
คณะกรรมการสรรหาคณบดีครั้งที่แล้ว โดยต้องระบุวันเดือนปี เวลา และสถานที่จัดประชุม โดยผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการสรรหาคณบดีด าเนินการจดบันทึกข้อความสาระส าคัญของการประชุมตามระเบียบวาระในระหว่าง
การประชุม พร้อมทั้งพิจารณาจากเอกสารประกอบการประชุม โดยการเรียบเรียง สรุปประเด็นและจัดท ารายงาน
การประชุม และน าเสนอให้เลขานุการและประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข   
พร้อมทั้งรายงานให้ที่ประชุมรับทราบและพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี  
  ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา เป็นการน าเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ
ความคืบหน้าหรือข้อมูลการด าเนินงานและผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี  
ครั้งก่อน หรือเป็นระเบียบวาระเพ่ือพิจารณาจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา ซึ่ งที่ประชุมได้มีมติให้น าเรื่องนี้เสนอใน
การประชุมครั้งต่อไปเป็นระเบียบวาระสืบเนื่องจากการประชุม ซึ่งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาคณบดี จะเป็นผู้
น าเสนอในที่ประชุมรับทราบผลการด าเนินงาน ระเบียบวาระนี้จะลงท้ายว่า “มติที่ประชุม รับทราบ หรือเห็นชอบ” 
  ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา ระเบียบวาระนี้เป็นวาระที่ส าคัญของการประชุม 
คณะกรรมการสรรหาคณบดี ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสรรหาคณบดีจะต้องศึกษาข้อมูลประกอบระเบียบ
วาระการประชุม ให้เป็นไปตามอ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาคณบดี  ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และข้อบังคับฯ โดยผู้ช่วยเลขานุการด าเนินการจัดท าระเบียบวาระการประชุม 
เตรียมจัดท า (ร่าง) ประกาศ เตรียมหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการสรรหาคณบดี  ตั้งชื่อเรื่องให้กระชับ 
ชัดเจน เมื่อผู้ที่เกี่ยวข้องอ่านก็จะทราบทันที ว่าเป็นเรื่องใด ท าให้ประหยัดเวลาในการอ่าน และในที่ประชุมสามารถ
อภิปรายได้ตรงประเด็น รวมถึงเนื้อหา ที่น าเสนอควรประกอบด้วย หลักการ เหตุผล  ความเป็นมาของเรื่องที่เสนอ 
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา ข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) จากนั้นด าเนินการจัดท าระเบียบ
วาระการประชุม พร้อมทั้งตรวจสอบและแก้ไขการจัดท าเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ
สรรหาคณบดีให้ถูกต้อง โดยมติที่ประชุมจะต้อง เห็นชอบ เป็นต้น  
  ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) ระเบียบวาระนี้จะเป็นการก าหนดการประชุมคณะกรรมการ
สรรหาคณบดี ครั้งต่อไป ซึ่งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาคณบดีจะแจ้งให้คณะกรรมการรับทราบและท าหน้าที่
นัดหมาย การประชุมครั้งต่อไป โดยขอมติจากท่ีประชุมเพ่ือให้ความเห็นชอบก าหนดการประชุมในครั้งต่อไป 
  การจัดท าระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี 
         การจัดท ารูปแบบ (ร่าง) ระเบียบวารการประชุม นั้น งานกิจการสภามหาวิทยาลัยได้ก าหนด
แบบฟอร์มการจัดท าระเบียบวาระการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณหรือตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
เพ่ือให้เกิดความสะดวกและสวยงาม และเป็นมาตรฐานในการจัดท าระเบียบวาระการประชุม โดยมีรูปแบบการ
จัดท าระเบียบวาระการประชุม ประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
   - ปก 
   - รายชื่อคณะกรรมการสรรหาคณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
   - อ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาคณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
   - สารบัญเอกสารประกอบการประชุม ในภาพรวม 
   - ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
   - ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
   - ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา  
   - ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องน าเสนอเพ่ือพิจารณา  
   - ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ    
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 ด าเนินการจัดท าเล่มเอกสารการประชุม ส าหรับคณะกรรมการ จ านวน 5 คน และผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการสรรหาคณบดี จ านวน 1 คน จ านวนทั้งสิ้น 6 ชุด  
  

  
 

 
 
 
 
 
 
 

    ภาพที่ 8  การจัดท าเล่มเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี 
ควรจัดท ารูปเล่มให้เรียบร้อย สวยงาม 

  - ตัวอย่าง – 
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 5. การจัดเตรียมค่าเบี้ยประชุมและค่าพาหนะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  การจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีในแต่ละครั้งต้องมีการเตรียมการก่อนการประชุมทุกครั้ง 
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสรรหาคณบดีจะต้องทราบวันประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี และด าเนินการ
จัดเตรียมค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดประชุมให้ละเอียดรอบคอบ และตรวจสอบได้โดยค านึงถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการ
เบิกจ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าเบี้ยประชุม ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และจะต้อง
จ่ายค่าตอบแทนจ านวนเท่าใด ใช้ระเบียบ ข้อกฎหมายข้อใดในการอ้างอิง  ซึ่งจะต้องศึกษาข้อมูลให้มีความเข้าใจในข้อ
กฎหมายอย่างละเอียดรอบคอบและปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องแม่นย า การจัดการเรื่องการเงินส าหรับคณะกรรมการสรรหา
คณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีค่าใช้จ่ายส าหรับ การจัดประชุม  ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
เดินทาง ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายในการจัดเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 
  การเตรียมค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดการประชุมจะเบิกจ่ายจากงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัย              
ซึ่งส านักงานอธิการบดีได้ตั้งงบประมาณประจ าปี ตามระบบงบประมาณของมหาวิทยาลัย และงานกิจการสภา
มหาวิทยาลัยด าเนินการขออนุมัติใช้และเบิกจ่ายส าหรับการประชุมในแต่ละครั้งไป เพ่ือให้การด าเนินการจัดประชุม
คณะกรรมการสรรหาคณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว จึงต้องยืมเงิน
ทดรองจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เพ่ือด าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมคณะกรรมการสรร
หาคณบดี ซึ่งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสรรหาคณบดีต้องศึกษาเรื่องการยืมเงินตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย เบี้ยประชุมกรรมการ อนุกรรมการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ พ.ศ. 2556 และประกาศ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่องค่าใช้จ่ายส าหรับการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี และ             
มีระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยก่อนการประชุม เจ้าหน้าที่งานกิจการสภามหาวิทยาลัยจะด าเนินการจ่ายค่าเบี้ยประชุมและค่า
พาหนะในการเดินทางให้กับประธาน และคณะกรรมการทุกท่าน โดยให้ประธานและคณะกรรมการลงลายมือชื่อในใบส าคัญ
รับเงินและให้แนบบัตรประจ าตัวประชาชนเพ่ือประกอบการพิจารณาเบิกจ่าย 
  5.1 การขออนุมัติงบประมาณในการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี 
  หลังจากที่ผู้ชวยเลขานุการคณะกรรมการสรรหาคณบดีได้ประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม
คณะกรรมการสรรหาคณบดีแล้ว จะต้องด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
   5.1.1 จัดท าบันทึกขออนุมัติหลักการและยืมเงินทดรองจ่ายส าหรับการประชุม ประกอบด้วย 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทาง ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายในการจัดเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอ่ืน  ๆ                
เพ่ือเสนอผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  
   5.1.2 น าบันทึกขออนุมัติหลักการและยืมเงินทดรองจ่ายส าหรับการประชุมเสนอผู้อ านวยการ
ส านักงานอธิการบดี ลงนาม จากนั้นเสนอที่งานการเงินและบัญชีเพ่ือตรวจสอบเรื่อง ซึ่งจะต้องแนบเอกสาร
หลักฐานประกอบการขออนุมัติ ได้แก่ หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี ก าหนดการประชุม
คณะกรรมการสรรหาคณบดี เป็นต้น และเสนอต่อเสนออธิการบดีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
   5.1.3 การเตรียมหลักฐานเพ่ือใช้ประกอบการเบิกจ่ายในการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี 
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ภาพที่ 9  การขออนุมัติเบิกเงินเงินค่าตอบแทนในการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี ให้ด าเนินการ 
ในระบบบัญชีสามมิติตามแบบฟอร์ม กง.2 
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ภาพที่ 10 การขออนุมัติเบิกเงินเงินค่าตอบแทนในการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี ให้ด าเนินการ 
ในระบบบัญชีสามมิติตามแบบฟอร์ม กง.2 (ต่อ) 
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ภาพที่ 11 การขออนุมัติเบิกเงินเงินค่าตอบแทนในการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี ให้ด าเนินการ 
ในระบบบัญชีสามมิติตามแบบฟอร์ม กง.2 (ต่อ) 
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ภาพที่ 12 การขออนุมัติเบิกเงินเงินค่าตอบแทนในการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี ให้ด าเนินการ 

ในระบบบัญชีสามมิติตามแบบฟอร์ม กง.2 (ต่อ) 
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ภาพที่ 13 การขออนุมัติเบิกเงินเงินค่าตอบแทนในการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี ให้ด าเนินการ 
ในระบบบัญชีสามมิติตามแบบฟอร์ม กง.2 (ต่อ) 
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ภาพที ่14  การขออนุมัติเบิกเงินเงินค่าตอบแทนในการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี ให้ด าเนินการ 

ในระบบบัญชีสามมิติตามแบบฟอร์ม กง.2 (ต่อ) 
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  5.2 เอกสารที่ใช้เบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาคณบดีผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผู้ช่วยเลขานุการต้องจัดเตรียมบัตรประชาชนจ านวน 1 ใบ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องให้เรียบร้อย 
และกรอกข้อมูลในใบส าคัญรับเงิน ตามแบบฟอร์มดังกล่าว เพื่อให้คณะกรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ลงนาม  

ใบส าคัญรับเงิน 

           มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

วันที่...............เดือน….....พ.ศ...........  
ข้าพเจ้า ………………………………………………………………………………………………………………………………..  
ที่อยู่ ………………………………………………………………………………………………………………………………………  
จังหวัด………………………………………………………  

ได้รับเงินจาก  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

รายการ จ านวนเงิน 

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี ครั้งที่ …./……… 
ในวันที่.................. เดือน ..................... พ.ศ. ............  
 
 
 
 
 
 

XXXX บาท 

รวม XXXX บาท 

       ลงชื่อ.............................................................ผู้รับเงิน  
       ลงชื่อ.............................................................ผู้จ่ายเงิน  
 
 
 

ภาพที่ 15  ใบส าคัญรับเงินค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบด ี
 (ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)  
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ใบส าคัญรับเงิน 

           มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

วันที่...............เดือน….....พ.ศ...........  
ชื่อ………………………………………………………………………………………….……………………………………………….………
……………………………………………………………………………….………………………………….…………………….…………… 
ที่อยู่ ………………………………………………………………………………………………………………………………………  
จังหวัด………………………………………………………  

ได้รับเงินจาก  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

รายการ จ านวนเงิน 

ค่าพาหนะส าหรับการเดินทางมาประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี ครั้งที่ 
…./………ในวันที่.................. เดือน ..................... พ.ศ. ............  
 
 
 
 

XXXX บาท 

รวม XXXX บาท 

        
       ลงชื่อ.............................................................ผู้รับเงิน  
 
       ลงชื่อ.............................................................ผู้จ่ายเงิน   
 
 
 
 
 

ภาพที่ 16   ใบส าคัญรับเงินค่าพาหนะการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี  
(ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)  
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  5.3 เอกสารที่ใช้เบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาคณบดี (กรรมการภายในมหาวิทยาลัย)  
  ผู้ช่วยเลขานุการจัดเตรียมใบส าคัญรับเงิน ตามแบบฟอร์มดังกล่าว เพ่ือให้คณะกรรมการภายใน
มหาวิทยาลัยได้ลงนาม  

 

ใบส าคัญรับเงิน 

           มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

วันที่...............เดือน….....พ.ศ...........  
ชื่อ  
………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………
…….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………… 
ที่อยู่ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………
…….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………… 
จังหวัด…………………………………………………………………  

ได้รับเงินจาก  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

รายการ จ านวนเงิน 

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี (กรรมการภายในมหาวิทยาลัย) 
ครั้งที่ …./………ในวันวันที่.................. เดือน ..................... พ.ศ. ............  
 
 

XXX บาท 

รวม XXX บาท 

        
       ลงชื่อ.............................................................ผู้รับเงิน  
 
       ลงชื่อ.............................................................ผู้จ่ายเงิน  
 

ภาพที่ 17  ใบส าคัญรับเงินค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี (กรรมการภายในมหาวิทยาลัย) 
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 6. การจัดเตรียมใบลงช่ือผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี 
  การจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี ผู้ช่วยเลขานุการจะต้องจัดเตรียมใบลงรายชื่อส าหรับผู้เข้าร่วม
ประชุม เพ่ือเก็บไว้ใช้เป็นหลักฐานประกอบมติที่ประชุม นอกจากนั้นส าหรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีเบี้ย
ประชุมเป็นค่าตอบแทน จะต้องจัดเตรียมให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้กรอกข้อมูลเพ่ือใช้ส าหรับเบิกจ่ายให้กับคณะ
ผู้จัดการประชุมด้วย ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานจะต้องแจ้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้จัดเตรียมเอกสาร 
ส าเนาบัตรประตัวประชาชน  และงานเลขานุการจะมีการจัดเตรียมแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม  โดยมีตัวอย่าง
แบบลงชื่อคณะกรรมการสรรหาคณบดีที่จะใช้เบิกจ่ายตัวอย่าง ดังต่อไปนี้  
  

รายช่ือคณะกรรมการสรรหาคณบดี  

ครั้งที่  ...../...... 

วันที่ .... เดือน........ พ.ศ. .......  เวลา 09.00 น.  

ณ ห้องประชุม............................................   
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ-สกุล 

ลายมือ
ชื่อ 

ต าแหน่ง 

1    ประธาน 

2    กรรมการ 

3    กรรมการ 

4    กรรมการ 

5    
กรรมการและ
เลขานุการ 

6    ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
ภาพที่ 18  ใบลงชื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี  
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 7. การจัดเตรียมที่จอดรถส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
  ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสรรหาคณบดี ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
เพ่ือจัดเตรียมสถานที่จอดรถยนต์ไว้รองรับประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดี  จ านวน 1 ที่  ณ บริเวณหน้า
อาคารส านักงานอธิการบดี (อาคารศรีอโยธยา)  โดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยน าป้ายจองที่จอดรถยนต์ส าหรับ
ผู้ทรงคุณวุฒิมาตั้งไว้บริเวณท่ีจอดรถยนต์ ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ในวันประชุม เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับ
คณะกรรมการสรรหาคณบด ีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
 8.  การเตรียมอาหารว่าง เครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน  
  การจัดเตรียมอาหารว่าง เครื่องดื่มและอาหารกลางวัน ส าหรับ เลี้ยงรับรองผู้ เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการสรรหาคณบดีเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่ส าคัญเพราะเป็นการต้อนรับและสร้างความประทับใจให้แก่
คณะกรรมการ รวมทั้งอ านวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประชุม ดังนั้น ผู้ช่วยเลขานุการควรจัดอาหารว่าง เครื่องดื่ม และ
อาหารกลางวันให้เพียงพอกับผู้เข้าร่วมประชุม  รายละเอียดในการจัดเตรียมอาหารว่างและอาหารกลางวัน มีดังนี้  
  8.1 อาหารว่าง ควรเลือกอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมกับวัยของผู้เข้าร่วมประชุมโดยหลีกเลี่ยง
อาหารที่มีรสหวาน  มัน  ซึ่งจะเป็นสาเหตุของโรคอ้วนและความดันโลหิตสูง และโรคอ่ืน  ๆดังนั้น ควรเลือกอาหารว่างที่เป็นผลไม้ 
และขนมปังธัญพืช หาได้ง่ายตามท้องถิ่น ไม่มีการแปรรูป ไม่ใช้สารกันบูด ควรเลือกอาหารว่างที่มีคุณค่าทางโภชนาการ 
  8.2 เครื่องดื่ม ควรเลือกเครื่องดื่มที่เป็นน้ าสมุนไพร เช่น น้ าผึ้งผสมน้ ามะนาว น้ าใบเตย น้ าอัญชัน
ผสมมะนาว น้ ามะตูม น้ าล าไย ซึ่งจะมีรสชาติไม่หวานมาก เป็นต้น ควรหลีกเลี่ยงน้ าอัดลม หรือเครื่องดื่มบรรจุ
กระป๋อง หรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของคาเฟอีนที่อาจเกิดโทษต่อร่างกาย  แต่ควรเตรียมกาแฟนด า ชา โอวัลติน 
หากคณะกรรมการต้องการจะรับประทาน   
  8.3 อาหารกลางวัน การจัดอาหารกลางวันนั้นจะเน้นอาหารด้านสุขภาพ เช่น ต้มจืด น้ าพริก ผักต้ม  
เพราะคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิบางท่านอาจไม่ทานเนื้อสัตว์ ดังนั้น ควรเน้นอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ภาพที่ 19 การจัดอาหารว่าง และอาหารกลางวัน เพื่อรองรับคณะกรรมการสรรหาคณบด ี
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 9. การจัดเตรียมอาคารสถานที่ แผนผังที่นั่งประชุม โสตทัศปูกรณ์ และสภาพแวดล้อมอ่ืน ๆ   
  9.1 การจัดเตรียมอาคารสถานทีส่ าหรับประชุม 
  การจัดเตรียมอาคารสถานที่ส าหรับการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีเป็นสิ่งส าคัญต่อการ
ประชุม ผู้ช่วยเลขานุการมีหน้าที่ในการเตรียมความพร้อม อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ส าหรับการประชุม ได้แก่ ระบบ
เครื่องเสียง ไมโครโฟน จอรับภาพ จอโปรเจคเตอร์ ระบบแสง เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค เครื่อง
บันทึกเสียง  ควรอยู่ในสภาพที่พร้อมส าหรับการใช้งาน และสภาพแวดล้อมอ่ืน ๆ เช่น ระบบการจราจร สถานที่
จอดรถยนต์เพ่ือรองรับประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดี ในการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี ได้ใช้
ห้องประชุมอยุธยา – โปรตุเกส  เป็นสถานที่ส าหรับจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี ซึ่งสามารถรองรับ
คณะกรรมการได้จ านวน 12 คน  
  9.2 การจัดแผนผังที่นั่งการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี 
  การจัดที่นั่งส าหรับคระกรรมการสรรหาคณบดี ควรจัดให้ห่างกันพอประมาณ เพ่ือไม่ให้รู้สึกคับแคบ 
อึดอัด ควรจัดที่ไว้ส าหรับอาหารว่างและเครื่องดื่ม  การจัดที่นั่งมีรูปแบบ ดังนี้   
  1.  ประธานการประชุม  2.  กรรมการ   3. กรรมการ 
  4.  กรรมการ    5. กรรมการและเลขานุการ  6. ผู้ช่วยเลขานุการ  
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ประธานการประชมุคณะกรรมการสรรหาคณบด ี
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 20 การจัดแผนผังที่นั่งการประชุมคณะกรรมการสรหาคณบดี  

กรรมการ 

กรรมการ 

ประธาน 

กรรมการ 

กรรมการและ

เลขานุการ 

ผู้ช่วยเลขานุการ 

จอโปรเจคเตอร ์
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ปัญหา : 
 1. คณะกรรมการคณะกรรมการสรรหาคณบดี บางท่านติดภารกิจ และไม่ได้แจ้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ
สรรหาคณบด ีล่วงหน้าว่าจะขออนุญาตลาประชุม ท าให้ที่นั่งว่าง และสิ้นเปลืองงบประมาณในการจัดประชุม 
 2. ห้องประชุมที่ใช้ส าหรับการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีไม่ว่างในวันประชุม 
 3. ผู้ช่วยเลขานุการลืมจองที่จอดรถไว้ให้กับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ท าให้วันประชุมผู้ทรงคุณวุฒิไม่มีที่จอด
รถ  ท าให้เสียเวลาในการวนหาที่จอดรถ    
 4. ในการน าเสนอระเบียบวาระที่ 4 เรื่องน าเสนอเพ่ือพิจารณาผู้ช่วยเลขานุการจัดท าเอกสารข้อมูลหรือแนบ
เอกสารเกี่ยวข้อกฎหมายไม่ครบถ้วน จึงต้องมีการค้นหาเอกสารเพ่ิมเติมระหว่างการประชุม   
 5. เอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุม จัดท าไม่เพียงพอต่อคณะกรรมการ เนื่องจากคณะกรรมการ
สรรหาคณบดีบางท่านไม่ได้น าเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมมาในวันประชุม 
 6.  เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านงบประมาณท าเรื่องขออนุมัติใช้และเบิกจ่ายส าหรับการประชุมในแต่ละครั้ง
ล่าช้า ท าให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดไว้    
 7. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่ได้พกบัตรประจ าตัวประชาชน และบัตรประชาชนหมดอายุ ท าให้ไม่สามารถ
ส าเนาเอกสารประกอบการเบิกจ่ายได้ ท าให้ผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องส่งเอกสารส าเนาบัตรประชาชนมาให้ในภายหลังส าหรับ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่นอกพ้ืนที่ต้องส่งไปรษณีย์ท าให้การเบิกจ่ายล่าช้า  
 8. การจัดเตรียมสถานที่และระบบโสตทัศนูปกรณ์ ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบจะเป็นด้านระบบโสตทัศนูปกรณ์ 
เช่น เครื่องบันทึกเสียงมีปัญหา  อินเทอร์เน็ตมีปัญหา ไมโครโฟนเสียงไม่ดัง ล าโพงเบาเกินไป จอภาพโปรเจ็คเตอร์มี
ปัญหา อุปกรณ์พ่วง เป็นต้น   

แนวทางการแก้ไขปัญหา : 
 1. ก่อนวันประชุม 1 วัน ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสรรหาคณบดี ควรโทรศัพท์ประสานงานกับประธาน
และคณะกรรมการคณะกรรมการสรรหาคณบดี โดยสอบถามเข้าร่วมประชุมว่าสามารถเข้ารวมประชุม  หากมี
คณะกรรมการท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ จะรายงานข้อมูลดังกล่าวให้กับประธานและเลขา นุการ
คณะกรรมการสรรหาคณบดีได้รับทราบ เพ่ือให้การจัดประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประหยัดค่าใช้จ่าย และ
ท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ  
 2. ประสานงานล่วงหน้ากับงานกับงานบริหารงานทั่วไป (ส่วนกลาง) เกี่ยวกับการขออนุญาตใช้ห้องประชุม
เพ่ือจัดประชุม เพ่ือให้เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป (ส่วนกลาง) น าข้อมูลการใช้ห้องประชุมบันทึกลงใน
คอมพิวเตอร์และตารางการใช้ห้องประชุม และแจ้งข้อมูลให้งานโสตทัศนูปกรณ์ได้รับทราบข้อมูลการใช้ห้องประชุม 
แต่ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวันประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี ควรประสานงานกับเจ้าหน้าที่บริ หารงาน
ทั่วไป (ส่วนกลาง) เพ่ือยกเลิกการใช้ห้องประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน  
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 3. ผู้ช่วยเลขานุการควรศึกษาพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ ข้อบังคับ ระเบียบ ที่เกี่ยวกับเรื่องการสรรหา
คณบดี  และควรจัดส่งเอกสารไปให้ประธานและคณะกรรมการสรรหาคณบดีและเลขานุการพิจารณาล่วงหน้า  เพ่ือให้
การจัดประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
 4. จัดท าเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมไว้เ พ่ิม จ านวน 3 ชุด ทั้งนี้ เ พ่ือส ารองให้กับ
คณะกรรมการสรรหาคณบดีที่ไม่ได้น าเอกสารมาในวันประชุม  
 5. แจ้งปฏิทินการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านงบประมาณให้ได้รับ
ทราบล่วงหน้าตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1 ก่อนที่จะมีการจัดประชุม  
 6. ตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายในระบบบัญชีสามมิติ ในการขออนุมัติการเบิกจ่าย เป็นประจ าสม่ าเสมอ
และควรมีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือสอบถามเรื่องเส้นทางเดินของการ
การขออนุมัติเบิกจ่าย 
 7. ในการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการสรรหาคณบดี ผู้ช่วยเลขานุการขออนุญาตกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนไว้ใช้ส าหรับการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี จ านวน 4 ครั้ง จะท าให้สะดวกในการ
เบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นตามเวลา    
 8. ก่อนการจัดประชุมควรให้เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เกี่ยวกับระบบโสตทัศนูปกรณ์ส ารวจความพร้อมและ
ตรวจสอบความเรียบร้อยให้อุปกรณ์อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้  เพื่อให้การจัดประชุมเกิดความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ 
 9. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านการประชุมควรมีการตรวจสอบวัสดุหรืออุปกรณ์เกี่ยวกับด้านระบบ
โสตทัศนูปกรณ์ท่ีใช้ในการประชุมให้อยู่ในสภาพที่ดี พร้อมใช้งาน เพ่ือให้การประชุมมีประสิทธิภาพ 
 10. ควรมีการจัดท าคู่มือการใช้งานระบบโสตทัศนูปกรณ์ส าหรับการจัดประชุม เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัยที่ไม่มีความรู้ทางด้านระบบโสตทัศนูปกรณ์ หากมาศึกษาคู่มือก็จะสามารถด าเนินการด้านระบบ
โสตทัศนูปกรณ์ในเบื้องต้น และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่จะเกิดขึ้นได้ในทุก ๆ สถานการณ์ เพ่ือให้การจัด
ประชุมเกิดประสิทธิภาพ และมหาวิทยาลัยควรจัดอบรมให้กับบุคลากรในการใช้อุปกรณ์ด้านโสตทัศนูปกรณ์ เพ่ือ
บุคลากรจะได้มีความรู้และสามารถน ามาปฏิบัติงานได้จริง 
 11. ผู้ช่วยเลขานุการควรดูสถานที่ในการจัดประชุมให้มีความเหมาะสมเพียงพอต่อผู้เข้าร่วมประชุม หากมี
คณะกรรมการจ านวนน้อย  ควรเลือกห้องประชุมที่ไม่ใหญ่จนเกินไป และควรตรวจสอบความเรียบร้อยของห้อง
ประชุมก่อนจัดประชุมเพ่ือความเรียบร้อย  

ข้อเสนอแนะ : 
 1. ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสรรหาคณบดีควรโทรศัพท์ประสานงานกับประธานและคณะกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาคณบดลี่วงหน้า 1 วัน เพ่ือแจ้งวัน เวลา และสถานที่ แจ้งการจอดรถของผู้ทรงคุณวุฒิว่าสามารถจอด
รถที่ใด และแจ้งผู้ทรงคุณวุฒิว่าขอความอนุเคราะห์ท่านน าบัตรประจ าตัวประชาชนมาด้วยเพ่ือใช้ส าหรับการเบิกจ่ายค่า
เบี้ยประชุม 
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 2. ควรมีการประสานงานและติดตามงานเกี่ยวกับการบันทึกขอใช้ห้องประชุม เพ่ือให้การจัดคณะกรรมการ
สรรหาคณบดีมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดไว้ 
 3. ผู้ช่วยเลขานุการควรมีการประสานงานกับประธาน คณะกรรมการ และเลขานุการเพ่ือพิจารณาเอกสารการ
ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีล่วงหน้า หากมีการแก้ไข หรือต้องการเอกสารเพ่ิมเติม ฝ่ายผู้ช่วยเลขานุการจะได้
ด าเนินการแก้ไขได้ทัน  
 4. ควรจัดท าเอกสารในรูปแบบไฟล์สแกนเอกสาร PDF และส่งเอกสารให้ประธานและคณะกรรมการทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์   หรือ Applications Line หรือ Facebook ให้ศึกษาระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการสรรหาคณบดีได้ทุกท่ี ทุกเวลา และทุกช่องทาง  ท าให้ประหยัด ลดการใช้กระดาษ และไม่สิ้นเปลือง
งบประมาณ และในวันประชุมจะต้องจัดเตรียมข้อมูลที่จะน าเสนอตามระเบียบวาระการประชุมไว้ในคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ค เพ่ือที่จะได้น าเสนอผ่านโปรเจคเตอร์ให้กรรมการพิจารณา จะท าให้การจัดประชุมคณะกรรมการสรรหา
คณบดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
 5. ควรเตรียมการและวางแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารงานของมหาวิทยาลัย                 
โดยจะต้องตั้งงบประมาณการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี เนื่องจากในช่วงก่อนระยะเวลา 4 ปี อาจมี
คณบดีบางคณะท าเรื่องลาออกก่อนหมดวาระการด ารงต าแหน่ง ท าให้ต้องด าเนินการสรรหาก่อนครบวาระ ซึ่งจะ
ท าให้งานการสรรหาคณบดีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน   
 6. ควรมีการประสานกับคณะกรรมการสรรหาเบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน เพ่ือให้การ
จัดเตรียมเครื่องดื่ม อาหารว่าง และอาหารกลางวันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดความประทับใจ 
 7. ผู้ช่วยเลขานุการควรจัดเตรียมอาหารว่าง เครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน โดยยืนยันยอดจากแบบตอบ
รับผู้เข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสรรหาคณบดี เพ่ือจะได้จัดเตรียมอาหารว่าง อาหารกลางวันให้พอดีกับ
จ านวนผู้เข้าร่วมเพื่อไม่ให้สิ้นเหลืองงบประมาณ และทรัพยากร  
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 เมื่อผู้ช่วยเลขานุการด าเนินการจัดเตรียมความพร้อมก่อนการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี
เรียบร้อยแล้ว จากนั้นด าเนินการ ดังนี้ 
 1. การจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี  
  คณะกรรมการสรรหาคณบดีได้ก าหนดการประชุมจ านวน 4 - 5  ครั้ง โดยได้จัดท าปฏิทินการสรรหา
คณบดีล่วงหน้า การด าเนินการสรรหาคณบดีจึงต้องด าเนินการอย่างเป็นระบบ มีวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน
ที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพ่ือให้การสรรหาคณบดีถูกต้องตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี  
พ.ศ. 2560  
 2. ออกประกาศคณะกรรมการสรรหา เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี  
  เมื่อประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี ครั้งที่ 1 เสร็จเรียบร้อย คณะกรรมการสรรหาคณบดีจะ
ด าเนินการออกประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2564  โดยคณะกรรมการสรรหาคณบดีจะด าเนินการออกประกาศให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏมาตรา 37 ความว่า “ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณบดีจากผู้ส าเร็จ
การศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่ามหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 
และได้ท าการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีในมหาวิทยาลัย หรือ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง” และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2564 ข้อ 5 ผู้ด ารงต าแหน่งคณบดีต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 
37 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  2547 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 7  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547  
  หลังจากนั้นคณะกรรมการสรรหาคณบดีจึงออกแบบเสนอชื่อผู้เข้ารับการสรรหาด ารงต าแหน่งคณบดี  
และแบบใบสมัครผู้เข้ารับการสรรหาด ารงต าแหน่งคณบดี 
 
 
 
 
 
 

 2.2   ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี (ครั้งที่ 1) เพื่อวางแผนการด าเนินงาน
การจัดท าประกาศ ก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี   
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ภาพที่ 21 ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง  คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ พ.ศ. 2564 

  

 
 

 
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง  คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ 

พ.ศ. 2564 
________________________________ 

ตามที่ .......................................... ซึ่งจะครบวาระการด ารงต าแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ ในวันที่ 20 สิงหาคม  
พ.ศ. 2564 เพื่อด าเนินการให้ได้มาซึ่งผู้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2560 นั้น 

อาศัยอ านาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2560 ข้อ 7 และข้อ 9 ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 9 
มิถุนายน พ.ศ. 2564 และค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 8/2564เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรร
หาคณบดีคณะครุศาสตร์ จึงออกประกาศคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี  ดังต่อไปนี้ 

1. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้เข้ารับการสรรหาต าแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ ดังนี้ 
1.1 ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภา

มหาวิทยาลัยรับรอง และได้ท าการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีในมหาวิทยาลัย หรือ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  

1.2  ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในถาบัน
อุดมศึกษา พ.ศ. 2547 

1.3 มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคม 
1.4  มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการ หรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของคณะและมหาวิทยาลัย 
1.5 เป็นผู้มีความคิดริเริ่ม สนใจ และเล็งเห็นความส าคัญของกิจการในคณะและมหาวิทยาลัย 
1.6 สามารถอุทิศเวลาให้แก่กิจการของคณะและมหาวิทยาลัย 

2. หลักเกณฑ์การได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ ด าเนินการได้สองวิธี ดังนี้ 
2.1 ยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมประวัติ ตามแบบที่คณะกรรมการก าหนด 
2.2 เสนอชื่อพร้อมประวัติและค ายินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ ตามแบบที่คณะกรรมการก าหนด 

                 ผู้มีสิทธิเสนอชื่อคือ คณาจารย์ประจ า หรือบุคลากรในคณะที่มีการสรรหาคณบดี และต้องให้ผู้ได้รับการ
เสนอชื่อลงนามยินยอมรับการเสนอชื่อด้วย 

- ตัวอย่าง - 
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ภาพที่ 22  ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง  คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ พ.ศ. 2564 (ต่อ) 

                 ทั้งนี้ ผู้สมัครหรือผู้เสนอชื่อสามารถขอแบบใบสมัครหรือแบบเสนอชื่อพร้อมแบบประวัติ ข้อมูลรายละเอียดได้ที่
งานกิจการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ หรือทางเว็บไซต์ www.aru.ac.th 

3. วิธีการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์    
3.1 กรณีการสมัคร ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครต่อฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการสรรหา  

ณ งานกิจการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ พร้อมประวัติข้อมูลรายละเอียดพร้อมทั้งวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
การบริหารงาน เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาใช้ประกอบการพิจารณากลั่นกรอง จ านวน 6 ชุด ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน  
พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

3.2 กรณีการเสนอชื่อ ให้เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีต่อฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ
สรรหา ณ งานกิจการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ พร้อมหลักฐานการยินยอมจากผู้ได้รับการเสนอชื่อและประ
วัติข้อมูลรายละเอียดพร้อมทั้งวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การบริหารงาน เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาประกอบการ
พิจารณากลั่นกรอง จ านวน 6 ชุด ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 
08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

3.3 คณะกรรมการสรรหาจะประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาด ารงต าแหน่งคณบดีตาม
ข้อ 3.1 และ 3.2 ในวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  

3.4 คณะกรรมการสรรหาจัดให้มีการแสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การบริหารงานของผู้มีรายชื่อตาม 
ข้อ 3.3 ต่อคณาจารย์ประจ าและบุคลากร พร้อมทั้งตอบข้อซักถาม โดยเรียงตามล าดับตัวอักษรจากชื่อผู้เข้ารับการสรรหา  
เพื่อประกอบการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการ ในวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 09.30– 12.00 น. ณ ห้อง
ประชุมเจ้าพระยาบวรราชนายก (317)  

หากผู้เข้ารับการสรรหาไม่น าเสนอวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การบริหารงานต่อคณาจารย์ประจ าและ
บุคลากรตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนดไว้ ตามประกาศนี้ ให้ถือว่าท่านสละสิทธิ์ที่จะเข้ารับการพิจารณาเข้าสู่
ต าแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์    

3.5 ให้คณะกรรมการ พิจารณา กลั่นกรอง รายชื่อผู้เข้ารับการสรรหา จ านวนไม่เกิน 3 คน จาก
ข้อมูลประวัติ ผลงาน การแสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การบริหารงานต่อคณาจารย์และบุคลากร และจัดท าบัญชี
รายชื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย พร้อมให้ผู้เข้ารับการสรรหาแสดงวิสัยทัศน์ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเป็นเวลาไม่
เกิน 10 นาที หรือตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกบุคคลตามบัญชีรายชื่อ 
จ านวน 1 คน เป็นคณบดีคณะครุศาสตร์ ต่อไป 

  

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
 ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน  พ.ศ. 2564      

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

ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดี 
 

 

http://www.aru.ac.th/
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ภาพที่ 23  การจัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี  

 3. การจัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี 
  ภายหลังการจัดประชุม ผู้ช่วยเลขานุการต้องจัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี  
โดยในการจัดท ารายงานการประชุม ผู้ช่วยเลขานุการจะด าเนินการบันทึกรายงานการประชุมโดยการจดบันทึกโดย
สรุปประเด็นที่เป็นสาระส าคัญ และอัดเสียง ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสรรหาคณบดีต้องด าเนินการจัดท า
รายงานการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีฉบับสมบูรณ์ เพ่ือใช้ประกอบการน าเสนอในระเบียบวาระการ
ประชุมที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา เพ่ือให้กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหา
คณบดี แจ้งรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาให้คณะกรรมการสรรหาคณบดีได้รับทราบในที่ประชุมครั้งต่อไป   
 ซึ่งในการจัดท าบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี มีรายละเอียดตามแบบฟอร์ม ดังนี้ 
 

[2-1] 
รายงานการประชุม  

คณะกรรมการสรรหาคณบดี 
ครั้งที่ ....../2564 

วัน........................................ พ.ศ. 2564 
   เวลา 13.30 น. -  15.30 น. 

 ณ ห้องประชุมอยุธยา-โปรตุเกส มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
       ----------------------------- 
ผู้มาประชุม 
  1. .........................................................................................  ประธาน 
  2. .........................................................................................   กรรมการ 
  3. ................................................................ .........................  กรรมการ 
  4. .........................................................................................   กรรมการ 
  5. .........................................................................................   กรรมการและเลขานุการ 
  6. .........................................................................................   ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ไม่มาประชุม  
1. .........................................................................................   กรรมการ 
เปิดประชุมเวลา  13.30  น. 
 ประธาน พิจารณาจ านวนกรรมการที่มาประชุม และเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้วจึงเปิดการประชุม และ
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  
 ระเบียบวาระท่ี 1.1  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี 
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ภาพที่ 24 การจัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี (ต่อ) 

สาระส าคัญโดยย่อ  
 เลขานุการ แจ้งว่า จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2564  เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 สภา
มหาวิทยาลัยได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2564 รายละเอียดปรากฎตาม
เอกสารการประชุม 
มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
    -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากกรรมการ 
    -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี 4.1 พิจารณาปฏิทินการสรรหาคณบดี 
สาระส าคัญโดยย่อ  
 เลขานุการได้ด าเนินการจัดท า (ร่าง) ปฏิทินการสรรหาคณบดี โดยที่ประชุมพิจารณาร่วมกันและ
ด าเนินการตรวจสอบเอกสารร่างฉบับดังกล่าว    
มติ/ความเห็นของที่ประชุม  
      เห็นชอบปฏิทินการสรรหาคณบดีคณะคณะครุศาสตร์ ตามท่ีเสนอ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ปฏิทินการสรรหาคณบด ี

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินงาน วัน/เดือน/ปี/เวลา 
สถานที่/
ผู้รับผิดชอบ 

1 สภามหาวิทยาลัยแตง่ตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี 11 มิถุนายน 2564 ประชุมสภา
มหาวิทยาลยั ครั้งที ่
6/2564  วันที ่9 
มิถุนายน 2564  

2 ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี ครั้งที่ 1/2564 
เพื่อวางแผนการด าเนินงานจัดท าประกาศก าหนด
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการสรรหาคณบดี  

15 มิถุนายน 2564  
เวลา 13.30-16.30 น. 
 

ห้องประชุม 
อยุธยา – โปรตุเกส 

3 - ออกประกาศการสรรหาคณบดี เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และ
ขั้นตอนการสรรหาคณบดี และใบสมัคร/ใบเสนอชื่อการสรร
หาคณบด ี

16 มิถุนายน 2564  –
24 มิถุนายน  2564   

(7 วัน) 

ท าหนังสือถึงคณะ/
สถาบัน/ส านัก         
ลง website ของ
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ภาพที่ 25 การจัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี (ต่อ) 

- ประชาสัมพนัธ์ให้คณาจารยป์ระจ า และบุคลากรใน
คณะทราบโดยเปิดเผย   

มหาวิทยาลัย 
จดหมายข่าว เพื่อ
ประชาสัมพันธ์แจ้ง
ให้คณาจารย์ประจ า  
และบุคลากรในคณะ
ทราบโดยทั่วกัน 

4 - รับสมัคร โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองตามแบบที่
คณะกรรมการก าหนด (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด
นักขัตฤกษ์) 
- เสนอชื่อพร้อมค ายินยอมตามแบบที่คณะกรรมการ
ก าหนด (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

25 มิถุนายน 2564 
–  8 กรกฎาคม 2564 
(ระยะเวลาด าเนนิการ 

10 วัน) 

-ตรวจสอบ
คุณสมบัติผู้เข้ารับ
การสรรหาคณบดี 
ตามมาตรา 37 
แห่ง พรบ.
มหาวิทยาลยัราชภัฏ 
พ.ศ. 2547  
- สถานที่รบัสมัคร 
งานกิจการสภา
มหาวิทยาลยัและ
คณะกรรมการ 
อาคารส านักงาน
อธิการบดี 

5 ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี ครั้งที่ 2/2564 
เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้ารบัการสรรหาด ารง
ต าแหน่งคณบดี และออกประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัตผิู้
เข้ารับการสรรหาด ารงต าแหนง่คณบดีคณะครุศาสตร์ 

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 
เวลา 09.30 น. – 12.00 น. 

ห้องประชุม 
อยุธยา - โปรตุเกส 

6 ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี ครั้งที่  3/2564 
-การแสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การบริหารงานต่อ
คณาจารย์ประจ าและบุคลากรในคณะ   
(15 นาที) รบัฟังและตอบข้อซักถาม (10 นาที)  

19 กรกฎาคม 2564 
เวลา 09.30  น.  

ห้องประชุม
เจ้าพระยาบวรราช
นายก (317) อาคาร
บรรณราชนครินทร์ 

7 ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี ครั้งที่ 4/2564 
เพื่อพิจารณา กลั่นกรอง รายชื่อ ให้เหลือ จ านวน  
3 คน โดยจัดท าเป็นบัญชีรายชือ่ เรียงตามล าดับ
ตัวอักษร 

 21 กรกฎาคม 2564
เวลา 13.30 น. – 
16.30 น. 

ห้องประชุม
อยุธยา-โปรตุเกส 
(1)  เลขานุการ

คณะกรรมการ
สรรหาฯ ส าเนา
ข้อมูล ประวัติ 
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ภาพที่ 26  การจัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี (ต่อ) 

ผลงาน ของผู้เข้า
รับการสรรหา
ด ารงต าแหน่ง
คณบดี  

(2)  กรรมการ 
พิจารณา 
กลั่นกรอง รายชื่อ 
ให้เหลือจ านวน 3 
คน 

8 เสนอรายชื่อเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลยั เพื่อ
พิจารณาคัดเลือกเป็นคณบดีคณะครุศาสตร์ จ านวนไม่
เกิน 3 คน พร้อมแสดงวิสัยทัศนต์่อที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลยั เป็นเวลาไม่เกิน 10 นาที หรือตามที่สภา
มหาวิทยาลยัก าหนด 

30 กรกฎาคม 2564 เลขานุการจัดท า
วาระเสนอเร่ืองเข้า 
สภามหาวิทยาลัย  

 
ระเบียบวาระท่ี 4.2  พิจารณาประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี 
สาระส าคัญโดยย่อ 
 เลขานุการได้ด าเนินการจัดท า (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2564 
 ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและด าเนินการตรวจสอบเอกสารร่างฉบับดังกล่าว 
มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 เห็นชอบประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2564  ตามที่เสนอ  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 27  การจัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี (ต่อ) 

 
 
 

 
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง  คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี  

          พ.ศ. 2564 
________________________________ 

ตามที่  ....................................................... ซึ่งจะครบวาระการด ารงต าแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์  
ในวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เพื่อด าเนินการให้ได้มาซึ่งผู้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2560 นั้น 

อาศัยอ านาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และ
วิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2560 ข้อ 7 และข้อ 9 ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 9 
มิถุนายน พ.ศ. 2564 และค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่ 8/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรร
หาคณบดีคณะครุศาสตร์ จึงออกประกาศคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี  ดังต่อไปนี้ 

1. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้เข้ารับการสรรหาต าแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ ดังนี้ 
1.1 ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภา

มหาวิทยาลัยรับรอง และได้ท าการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีในมหาวิทยาลัย หรือ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  

1.2  ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 

 
1.3 มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคม 
1.4  มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการ หรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของคณะและ

มหาวิทยาลัย 
1.5 เป็นผู้มีความคิดริเริ่ม สนใจ และเล็งเห็นความส าคัญของกิจการในคณะและมหาวิทยาลัย 
1.6 สามารถอุทิศเวลาให้แก่กิจการของคณะและมหาวิทยาลัย 
 
 

- ตัวอย่าง - 
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ภาพที่ 28  การจัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี (ต่อ) 

2. หลักเกณฑ์การได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี คณะครุศาสตร์ ด าเนินการได้ 
สองวิธี ดังนี้ 

2.1 ยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมประวัติ ตามแบบที่คณะกรรมการก าหนด 
2.2 เสนอชื่อพร้อมประวัติและค ายินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ ตามแบบที่คณะกรรมการก าหนด 
ผู้มีสิทธิเสนอชื่อคือ คณาจารย์ประจ า หรือบุคลากรในคณะที่มีการสรรหาคณบดี และต้องให้ผู้ได้รับ

การเสนอชื่อลงนามยินยอมรับการเสนอชื่อด้วย 
                       ทั้งนี้ ผู้สมัครหรือผู้ เสนอชื่อสามารถขอแบบใบสมัครหรือแบบเสนอชื่อพร้อมแบบประวัติ ข้อมูล
รายละเอียดได้ที่งานกิจการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ หรือทางเว็บไซต์ www.aru.ac.th 

3. วิธีการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์    
3.1 กรณีการสมัคร ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครต่อฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการสรรหา ณ งาน

กิจการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ พร้อมประวัติข้อมูลรายละเอียดพร้อมทั้งวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การ
บริหารงาน เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาใช้ประกอบการพิจารณากลั่นกรอง จ านวน 6 ชุด ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 
2564 ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

3.2 กรณีการเสนอชื่อ ให้เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีต่อฝ่ายเลขานุการของ
คณะกรรมการสรรหา ณ งานกิจการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ พร้อมหลักฐานการยินยอมจากผู้ได้รับการ
เสนอชื่อและประวัติข้อมูลรายละเอียดพร้อมทั้งวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การบริหารงาน เพื่อให้คณะกรรมการสรรหา
ประกอบการพิจารณากลั่นกรอง จ านวน 6 ชุด ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

3.3 คณะกรรมการสรรหาจะประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาด ารงต าแหน่งคณบดี
ตามข้อ 3.1 และ 3.2 ในวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  

3.4 คณะกรรมการสรรหาจัดให้มีการแสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การบริหารงานของผู้มีรายชื่อตาม 
ข้อ 3.3 ต่อคณาจารย์ประจ าและบุคลากร พร้อมทั้งตอบข้อซักถาม โดยเรียงตามล าดับตัวอักษรจากชื่อผู้เข้ารับการสรรหา เพื่อ
ประกอบการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการ ในวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 09.30– 12.00 น. ณ ห้อง
ประชุมเจ้าพระยาบวรราชนายก (317) อาคารบรรณราชนครินทร์ 

หากผู้เข้ารับการสรรหาไม่น าเสนอวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การบริหารงานต่อคณาจารย์ประจ าและ
บุคลากรตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนดไว้ ตามประกาศนี้ ให้ถือว่าท่านสละสิทธิ์ที่จะเข้ารับการพิจารณาเข้าสู่
ต าแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์    

3.5 ใ ห้คณะกรรมการ พิจารณา กลั่นกรอง รายชื่อผู้ เข้ ารับการสรรหา จ านวนไม่ เกิน 
3 คน จากข้อมูลประวัติ ผลงาน การแสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การบริหารงานต่อคณาจารย์และบุคลากร และ
จัดท าบัญชีรายชื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย พร้อมให้ผู้เข้ารับการสรรหาแสดงวิสัยทัศน์ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
เป็นเวลาไม่เกิน 10 นาที หรือตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกบุคคลตามบัญชี
รายชื่อ จ านวน 1 คน เป็นคณบดีคณะครุศาสตร์ ต่อไป 

 

http://www.aru.ac.th/
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 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน  พ.ศ. 2564  
      

(......................................) 
ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดี 

 
ระเบียบวาระที่ 4.3 พิจารณา (ร่าง) แบบรับรองการสมัครเข้ารับการสรรหาด ารงต าแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ 
และแบบรับรองการเสนอชื่อผู้เข้ารับการสรรหาด ารงต าแหน่งคณบดีคณะ 
สาระส าคัญโดยย่อ 
 เลขานุการได้ด าเนินการจัดท า (ร่าง) แบบรับรองการเสนอชื่อ  ผู้เข้ารับการสรรหาด ารงต าแหน่งคณบดีคณะ
ครุศาสตร์ และแบบรับรองการสมัครเข้ารับการสรรหาด ารงต าแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ 
 ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและด าเนินการตรวจสอบเอกสารร่างฉบับดังกล่าว 
มติที่ประชุม 
 เห็นชอบแบบรับรองการเสนอชือ่  ผู้เข้ารับการสรรหาด ารงต าแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์  และแบบรับรอง
การสมัครเข้ารับการสรรหาด ารงต าแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ  
ระเบียบวาระที่ 5.1  ก าหนดการประชุมครั้งต่อไป 
สาระส าคัญโดยย่อ 
  เลขานุการ แจ้งว่า ที่ประชุมได้ก าหนดการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะ ครั้งที่ 2/2564  ตรงกับ
วันที่ 9 กรกฎาคม 2564   เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – โปรตุเกส  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
     รับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา   15.30  น. 
        
     ....................................      ผู้บันทึกการประชุม 
     ....................................     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
     ....................................     ประธานการประชุม  
 
 

ภาพที่ 29 การจัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี (ต่อ)  
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4. บันทึกข้อความ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบประวัติการถูกลงโทษทางวินัย ถูกลงโทษทาง
จริยธรรม และคดีฟ้องร้องกับมหาวิทยาลัย ของผู้เข้ารับการสรรหาคณบดี โดยมอบหมายให้เลขานุการเป็นผู้ลง
นามในหนังสือ  
                4.1 การด าเนินการสรรหาคณบดี ด าเนินการ ตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.  2547  และตามประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง  คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ พ.ศ. 2564  ระบุว่า 

 1) คณุสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้เข้ารับการสรรหาต าแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ ดังนี้ 
 1.1) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน

ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ท าการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ใน
มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  

 1.2) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 

 1.3) มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคม 
 1.4) มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการ หรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของคณะ

และมหาวิทยาลัย 
 1.5) เป็นผู้มีความคิดริเริ่ม สนใจ และเล็งเห็นความส าคัญของกิจการในคณะและ

มหาวิทยาลัย 
 1.6) สามารถอุทิศเวลาให้แก่กิจการของคณะและมหาวิทยาลัย  

 4.2 คณะกรรมการสรรหาคณบดีจึงด าเนินการจัดท าบันทึกเพ่ือตรวจสอบประวัติการถูกลงโทษทาง
วินัย การถูกลงโทษทางจรรยาบรรณ  คดีฟ้องร้องกับมหาวิทยาลัย ของผู้เข้ารับการสรรหาคณบดี โดยมอบหมายให้
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาคณบดีเป็นผู้ลงนามในหนังสือและเสนออธิการบดีมหาวิทยาลั ยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาเพ่ือพิจารณาสั่งการ 
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ภาพที่ 30  หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบประวัตกิารถูกลงโทษทางวนิัยถูกลงโทษทางจรยิธรรม และคดีฟ้องร้องกับมหาวิทยาลยั 

ของผู้เข้ารับการสรรหาคณบดี โดยในบนัทึกดังกล่าวต้องมีข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และข้อเสนอ/ความเห็น 
เพื่อประกอบการพจิารณาลงนามด้วย 

 
 

                    

 
 
 
ส่วนราชการ  งานกจิการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ  กองกลางส านกังานอธกิารบดี โทร. 1912 
ที่  ที่  อว 0629./......                                                        วันที ่ ....... เดือน............ พ.ศ. ......... 
เรื่อง       ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบประวัติการถูกลงโทษทางวินัย ถูกลงโทษทางจริยธรรม และคดีฟ้องร้องกับมหาวิทยาลัย ของผู้เข้ารับการ 

สรรหาคณบด ี

เรียน    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 เหตุการณ์/ข้อเท็จจริง/เรื่องเดิม 

ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ .................เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี และจากการประชุม
คณะกรรมการสรรหาคณบดี ครั้งที่ ..................วันที ่................. ที่ประชุมมมีติให้ตรวจสอบประวัติการถูกลงโทษทางวินัย ถูกลงโทษทางจริยธรรม และคดี
ฟ้องร้องกับมหาวิทยาลัย ของผู้เข้ารับการสรรหาคณบดี ดังนี้ 

1. ....................................................... 
2. ..................................................... 
3. ..................................................... 
4. ..................................................... 
โดยที่ประชุมได้มอบอ านาจให ้.................................................. ซ่ึงเป็นกรรมการและเลขานุการ เป็นผู้ลงนามในหนังสือ  
ข้อกฎหมาย 
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2560 
2. ค าสั่งสภามหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ ................. เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดี นั้น 
ข้อเสนอ/ความเห็น 
เพื่อใหก้ารด าเนินการสรรหาคณบดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมปีระสิทธภิาพ  จึงขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยตรวจสอบประวัติของผู้เข้ารับ

การสรรหาคณบดี จ านวน.... คน ดังนี้  
1. การถูกลงโทษทางวินัย  
2.  การถกูลงโทษทางจรรยาบรรณ  
3.  คดีฟ้องร้องกับมหาวิทยาลัย 
 
เพื่อน ามาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา และขอความอนุเคราะห์ส่งข้อมูลกลับมาภายในวันที่ .........................พ.ศ. 2564 ณ งานกิจการสภามหาวิทยาลัยและ

คณะกรรมการ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ 

 
 

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

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาคณบด ี
มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 

 
 

 (นางปิยะนุช สุขเพ็ชร) 
ผู้บันทกึเสนอ 

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

 - ตัวอย่าง – 

บันทึกข้อความ 
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ภาพที่ 31 ประกาศคณะกรรมการสรรหา เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาด ารงต าแหน่งคณบดี  

 

 4.4.3 งานกิจการสภามหาวิทยาลัยด าเนินการเปิดรับสมัครผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี เรียบร้อยแล้ว จึงมีการ
ก าหนดการประชุม ครั้งที่ 3/2564 เพ่ือออกประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติผู้เข้ารับการสรรหาด ารงต าแหน่งคณบดี  

 
 
 
 
 

 
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง    รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาด ารงต าแหน่งคณบดี 

--------------------------- 
ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี ลงวันที่ ...................พ.ศ. 2564 ก าหนดให้มีการสมัครและเสนอชื่อบุคคลผู้มี

คุณสมบัติเข้ารับการสรรหาด ารงต าแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ...................... พ.ศ. 2564 –วันที่  .................. พ.ศ. 
2564 นั้น  เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นประโยชน์ต่อราชการตามที่ก าหนด  

อาศัยอ านาจตามความข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการ 
สรรหาคณบดี พ.ศ. 2560 และค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ .../2564 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
คณบดี ลงวันที่ ................   พ.ศ. 2564  

บัดนี้ กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติได้ด าเนินการเสร็จสิ้นตามข้อบังคับฯ ดังกล่าวแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้
มีคุณสมบัติ  เรียงล าดับตามตัวอักษร ดังมีรายชื่อต่อไปนี้  
 1. ............................................................... 
 2. ............................................................... 
 ทั้งนี้ ให้ผู้เข้ารับการสรรหาดังกล่าวข้างต้นแสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การบริหารงานต่อคณาจารย์ประจ าและ
บุคลากร ในวันที่ .....................พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม........................................... มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา หากผู้เข้ารับการสรรหามิได้เข้าแสดงวิสัยทัศน์ฯ ตามวัน เวลา ดังกล่าวข้างต้น ให้ถือว่าผู้เข้ารับการ
สรรหาสละสิทธิ์ ที่จะเข้ารับการพิจารณาเข้าสู่ต าแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ ต่อไป 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกนั  
 ประกาศ  ณ  วันที่ ………………………. พ.ศ. 2564 
 

              (...........................................) 
                                  ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบด ี

- ตัวอย่าง - 
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 5. ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณากลั่นกรองผู้เข้ารับการสรรหาด ารงต าแหน่งคณบดี (กรณีที่ผู้เข้ารับ
การสรรหาคณบดีเกิน 3 คน)  
  ในกรณีที่มีผู้เข้ารับการสรรหาด ารงต าแหน่งคณบดีเกินจ านวน 3 คน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ.2560 ระบุว่า ในกรณีที่มีผู้เข้ารับ
การสรรหาไม่เกินสามคน ให้คณะกรมการพิจารณาตามข้อ 8 และเสนอรายชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยตามจ านวน
เท่าที่มีอยู่ โดยจัดท าเป็นบัญชีรายชื่อ เรียงตามล าดับตัวอักษร พร้อมประวัติ ข้อมูล และรายละเอียดเพ่ือใช้
ประกอบการพิจารณา 
 คณะกรรมการสรรหาคณบดีจะต้องด าเนินการจัดท าประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณากลั่นกรองผู้เข้ารับการสรรหาด ารงต าแหน่งคณบดี  
โดยเกณฑ์การให้คะแนน นั้น ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการสรรหาคณบดี  
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ภาพที่ 32  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณากลั่นกรองผู้เข้ารับการ

สรรหาด ารงต าแหน่งคณบดี 

 

 
 
 
 
 

 
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบด ี

มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เร่ือง    หลักเกณฑ์การพิจารณากลั่นกรองผู้เข้ารับการสรรหาด ารงต าแหน่งคณบดี 

--------------------------- 
ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะ.................... เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาด ารง

ต าแหน่งคณบดีคณะ....................... ลงวันที่ .....................  พ.ศ. 2564 ไปแล้ว นั้น เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและเป็นประโยชน์ต่อราชการตามที่ก าหนด  

อาศัยอ านาจตามความข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และ
วิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2560 และค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ ................. เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาคณบดี ลงวันที่ ................... พ.ศ. 2564 จึงออกประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณากลั่นกรองผู้เข้า
รับการสรรหาด ารงต าแหน่งคณบดี ดังต่อไปนี้ 

1. วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การบริหารงาน การด าเนินงานที่ชัดเจนและสอดคล้องกับการพัฒนามหาวิทยาลัย 
ร้อยละ …………. 

2. มีคุณธรรม จริยธรรม การอุทิศตนเพื่อการบริหารงาน และการยอมรับของสังคม ร้อยละ …………. 
3. มีประสบการณ์ด้านการสอน หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาอ่ืนที่

สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารอ่ืน ๆ ร้อยละ ………… 
4. มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ หรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของคณะและมหาวิทยาลัย ร้อยละ ………… 
ทั้งนี้คณะกรรมการ จะจัดท าบัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาด ารงต าแหน่งคณบดีที่ผ่านการกลั่นกรองจ านวน 3 

คน โดยเรียงล าดับอักษร พร้อมประวัติ ข้อมูล และรายละเอียดเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาคัดเลือกบุคคลตามบัญชีรายชื่อคนหนึ่งเป็นคณบดี ต่อไป 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกนั  
 ประกาศ  ณ  วันที่        .......................  พ.ศ. 2564 
 

              (..........................................) 
                                ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดี 
                                                            มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

- ตัวอย่าง - 
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ภาพที่ 33 หนังสือข้อความขออนุญาตใช้ห้องหอประชุม มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา เพือ่แสดงวิสัยทัศนแ์ละยุทธศาสตร์การ

บริหารงานของผู้เข้ารับการสรรหาคณบดี โดยในบันทึกดังกลา่วต้องมีข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และข้อเสนอ/ความเห็น 
เพื่อประกอบการพจิารณาลงนามด้วย 

 
 

 (1) 

 6. บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุญาตใช้หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อใช้ในการ
แสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การบริหารงานของผู้เข้ารับการสรรหาคณบดี  
 ผู้ช่วยเลขานุการจัดท าบันทึกถึงข้อความถึงมหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุญาตใช้หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาเพื่อแสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การบริหารงานของผู้เข้ารับการสรรหาคณบดี 
               

      

    บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส านักงานอธิการบดี กองกลาง งานกิจการสภามหาวิทยาลยัและคณะกรรมการ โทร. 1912 
ที่   อว 0629./ว....                                         วันที่  ....... เดือน............ พ.ศ. .........               
เร่ือง    ขออนุญาตใช้หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยธุยาเพื่อแสดงวิสยัทัศน์และยุทธศาสตร์การบริหารงานของผู้

เข้ารับการสรรหาคณบด ี

เรียน    ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบด ี   

เหตุการณ/์ข้อเท็จจริง/เรื่องเดมิ 
 จากการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี ครั้งที่ .......... เมื่อวันท่ี ......................... ที่ประชุมมีมติให้มีการประชุมเพื่อ

แสดงวิสัยทัศน์และยุทศาสตร์การบริหารงานต่อคณาจารย์ประจ าและบุคลากรใน และรับฟังความคิดเห็นโดยเน้นการมีส่วนร่วม และ
การยอมรับจากคณาจารย์ประจ าและบุคลากรในคณะ นั้น 

 คณะกรรมการสรรหาคณบดี  จึงได้ก าหนดให้มีการประชุมเพื่อแสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การบริหารงานต่อ
คณาจารย์ประจ าและบุคลากรในคณะ  ในวันที่............................พ.ศ. ........ โดยมีเข้าร่วมประชุมดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อม
หนังสือฉบับนี้   

ข้อกฎหมาย 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  มาตรา 41 ให้ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก เป็นผู้บังคับบัญชาและ

รับผิดชอบงานส่วนราชการนั้น 

ข้อเสนอ/ความเห็น 
เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  จึงขออนุญาตใช้ห้องหอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา วันที.่.................. พ.ศ. ........  ต้ังแต่เวลา 09.30 – 12.00 น.    

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต 

 

            (......................................) 
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาคณบดี  

 
 

 

 
 (นางปิยะนุช สุขเพ็ชร) 

ผู้บันทึกเสนอ 
......./........./........... 

- ตัวอย่าง - 
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ปัญหา : 
 1.  การประชุมบางครั้งไม่มีการสรุปมติที่ประชุมในแต่ละเรื่องที่ชัดเจน ท าให้ผู้จดรายงานการประชุม 
จัดพิมพ์มติที่ประชุมคลาดเคลื่อน ข้อความอาจไม่ครบถ้วน   
 2.  ผู้จดรายงานการประชุมขาดทักษะในการใช้ส านวนภาษาและถ้อยค าที่เหมาะสม มีการจับใจความ              
ในการประชุมคลาดเคลื่อน ข้อความส าคัญไม่ครบประโยค เนื่องจากผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสรรหาคณบดี
ต้องอ านวยความสะดวกในห้องประชุม ท าให้จดรายงานการประชุมไม่ทันและครบทุกประเด็น 
 
แนวทางการแก้ไขปัญหา : 
 1.  ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสรรหาคณบดีควรน าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คเพ่ือจัด พิมพ์มติที่ได้จากการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมในขณะประชุม โดยจัดพิมพ์ประเด็นข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา
คณบดี  และน าน าข้อมูลขึ้นจอโปรเจคเตอร์ เพ่ือให้คณะกรรมการสรรหาคณบดีได้ร่วมกันตรวจสอบข้อมูลและให้
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  เพื่อให้การจัดท ารายงานการประชุมมีความถูกต้องและครบถ้วน 

2.  ประธานการประชุมควรสรุปประเด็นทุกเรื่องในที่ประชุมให้ชัดเจน เพ่ือให้กรรมการได้ทบทวน
ข้อเสนอแนะหรือให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันและเป็นไปตามมติที่ประชุม  
 3.  น าเสียงที่บันทึกเทปการประชุมมาฟังซ้ าและสรุปใจความส าคัญให้ข้อมูลถูกต้องตามตามที่คณะกรรมการสรร
หาคณบดี ได้ให้ข้อเสนอแนะในที่ประชุม และมีการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง   
 
ข้อเสนอแนะ :  

1.  ควรศึกษาเทคนิคการเขียนรายงานการประชุมที่ดี และศึกษาตัวอย่างการเขียนรายงานการประชุมจาก
หลาย ๆ หน่วยงาน เพ่ือน าความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น  

2.  ผู้จดรายงานการประชุมควรเป็นนักฟังที่ดี มีสมาธิในการฟัง เพ่ือจะได้จดรายงานการประชุมได้ถูกต้อง 
ครบถ้วน และตรงประเด็น  
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 เมื่อประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีลงนามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การพิจารณากลั่นกรองผู้เข้ารับการสรรหาด ารงต าแหน่งคณบดี เรียบร้อยแล้ว ผู้ช่วยเลขานุการ 
ด าเนินการ ดังนี้ 

 1. บันทึกข้อความถึงคณบดี/สถาบัน/ส านัก เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศ
คณะกรรมการสรรหา เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี  

คณะกรรมการสรรหาคณบดีด าเนินการออกประกาศการสรรหาคณบดี เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธี 
การสรรหาคณบดี ปฏิทิน ใบสมัคร และใบเสนอชื่อ โดยประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ประจ า และบุคลากรในคณะ
ทราบโดยเปิดเผย  ท าหนังสือถึงคณะ/สถาบัน/ส านัก ลงเว็บไซต์มหาวิทยาลัย จดหมายข่าว เพ่ือประชาสัมพันธ์แจ้ง
ให้คณาจารย์ประจ า  และบุคลากรในคณะทราบโดยทั่วกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2.3  ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการสรรหา  เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ 
และวิธีการสรรหาคณบดี 
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ภาพที ่34 ประชาสัมพันธ์การสรรหาคณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยในบันทึกดังกล่าวต้องมีข้อเท็จจริง  
ข้อกฎหมาย และข้อเสนอ/ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาลงนามด้วย 

 

               
     

                                      บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส านักงานอธิการบดี กองกลาง งานกิจการสภามหาวิทยาลยัและคณะกรรมการ โทร. 1912 
ที่   อว 0629./ว....                                         วันที่  ....... เดือน............ พ.ศ. .........                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาคณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เรียน    คณบดีคณะวิทยาการจดัการ/คณบดีคณะครุศาสตร์/คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/คณบดี 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ผู้อ านวยการสถาบันวิจยัและพัฒนา/ผู้อ านวยการส านักวทิยบริการฯ/
 ผู้อ านวยการสถาบนัอยุธยาศึกษา/ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และผู้อ านวยการ
 ส านักงานอธิการบด ี
 เหตุการณ์/ข้อเท็จจริง/เร่ืองเดิม 

ตามค าสั่ งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่  8/2564 เรื่อง แต่งตั้ งคณะกรรมการสรรหาคณบดี  
โดยให้ด าเนินการตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ได้มาซึ่งบัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ นั้น 

ข้อกฎหมาย 
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบตัิ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2560 
2. ค าสั่งสภามหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 8/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบด ี
ข้อเสนอ/ความเห็น 
ในการนี้ เพื่อให้การได้มาซึ่งบัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาคณบดี เป็นไปตามข้อบังคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2560 คณะกรรมการสรรหาจึงมีความ
ประสงค์ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เร่ือง 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2564 

2. แบบรับรองการสมัครเข้ารับการสรรหาด ารงต าแหน่งคณบด ี
3. แบบรับรองการเสนอชื่อสมัครเข้ารับการสรรหาด ารงต าแหนง่คณบดี  
เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรในคณะทุกทา่นได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั่วถึง ดังรายละเอียดที่แนบมา

พร้อมหนังสือฉบับนี้    
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง 

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

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหาคณบดี 
 

 
(นางปิยะนุช   สขุเพ็ชร) 

ผู้บันทกึเสนอ 
16 มิถุนายน 2564 

 

- ตัวอย่าง - 
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ภาพที่ 35  น าข้อมูลประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงาน 

และเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย  

 

2. น าข้อมูลประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานและเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย จ านวน 3 ฉบับ  

   งานกิจการสภามหาวิทยาลัยแจ้งประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรร
หาคณบดี พ.ศ. 2564  พร้อมแนบปฏิทินการด าเนินการสรรหาคณบดี ไปยังคณะ สถาบัน/ส านัก  

 
 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เรื่อง  คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี 
พ.ศ. 2564 

________________________________ 
ตามที่ ................................................................. ซึ่งจะครบวาระการด ารงต าแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์  

ในวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เพ่ือด าเนินการให้ได้มาซึ่งผู้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
คณบดี พ.ศ. 2560 นั้น 

อาศัยอ านาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์
และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2560 ข้อ 7 และข้อ 9 ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2564 เมื่อ
วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564 และค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 8/2564เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ จึงออกประกาศคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี  ดังต่อไปนี้ 

1. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้เข้ารับการสรรหาต าแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ ดังนี้ 
1.1 ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่

สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ท าการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีใน
มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  

1.2  ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในถา
บันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 

- ตัวอย่าง - 
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ภาพที่ 36 น าข้อมูลประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานและเว็บไซต์ของ

มหาวิทยาลัย (ต่อ) 

 

1.3 มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคม 
1.4  มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการ หรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของคณะและ

มหาวิทยาลัย 
1.5 เป็นผู้มีความคิดริเริ่ม สนใจ และเล็งเห็นความส าคัญของกิจการในคณะและมหาวิทยาลัย 
1.6 สามารถอุทิศเวลาให้แก่กิจการของคณะและมหาวิทยาลัย 

2. หลักเกณฑ์การได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ ด าเนินการได้สองวิธี ดังนี้ 
2.1 ยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมประวัติ ตามแบบท่ีคณะกรรมการก าหนด 
2.2 เสนอชื่อพร้อมประวัติและค ายินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ ตามแบบที่คณะกรรมการก าหนด 
 ผู้มีสิทธิเสนอชื่อคือ คณาจารย์ประจ า หรือบุคลากรในคณะที่มีการสรรหาคณบดี และต้อง

ให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อลงนามยินยอมรับการเสนอชื่อด้วย 
 ทั้งนี้ ผู้สมัครหรือผู้เสนอชื่อสามารถขอแบบใบสมัครหรือแบบเสนอชื่อพร้อมแบบประวัติ ข้อมูล
รายละเอียดได้ที่งานกิจการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ หรือทางเว็บไซต์ www.aru.ac.th 

3. วิธีการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์    
3.1 กรณีการสมัคร ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครต่อฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการสรรหา ณ งาน

กิจการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ พร้อมประวัติข้อมูลรายละเอียดพร้อมทั้งวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
การบริหารงาน เพ่ือให้คณะกรรมการสรรหาใช้ประกอบการพิจารณากลั่นกรอง จ านวน 6 ชุด ตั้งแต่วันที่ 25 
มิถุนายน พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด
นักขัตฤกษ์) 

3.2 กรณีการเสนอชื่อ ให้เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีต่อฝ่ายเลขานุการของ
คณะกรรมการสรรหา ณ งานกิจการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ พร้อมหลักฐานการยินยอมจากผู้ได้รับ
การเสนอชื่อและประวัติข้อมูลรายละเอียดพร้อมทั้งวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การบริหาร งาน เพ่ือให้
คณะกรรมการสรรหาประกอบการพิจารณากลั่นกรอง จ านวน 6 ชุด ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ถึง
วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

3.3 คณะกรรมการสรรหาจะประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาด ารงต าแหน่ง
คณบดีตามข้อ 3.1 และ 3.2 ในวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  

3.4 คณะกรรมการสรรหาจัดให้มีการแสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การบริหารงานของผู้มี
รายชื่อตาม ข้อ 3.3 ต่อคณาจารย์ประจ าและบุคลากร พร้อมทั้งตอบข้อซักถาม โดยเรียงตามล าดับตัวอักษรจากชื่อผู้
เข้ารับการสรรหา เพ่ือประกอบการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการ ในวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 
09.30– 12.00 น. ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาบวรราชนายก (317)  

 
 

http://www.aru.ac.th/
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ภาพที่ 37 น าข้อมูลประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานและเว็บไซต์ของ

มหาวิทยาลัย (ต่อ) 

 

 
             หากผู้เข้ารับการสรรหาไม่น าเสนอวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การบริหารงานต่อคณาจารย์ประจ าและ
บุคลากรตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีก าหนดไว้ ตามประกาศนี้ ให้ถือว่าท่านสละสิทธิ์ที่จะเข้ารับการพิจารณาเข้า
สู่ต าแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์    
             3.5 ให้คณะกรรมการ พิจารณา กลั่นกรอง รายชื่อผู้เข้ารับการสรรหา จ านวนไม่เกิน 3 คน 
                  จากข้อมูลประวัติ ผลงาน การแสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การบริหารงานต่อคณาจารย์และ
บุคลากร และจัดท าบัญชีรายชื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย พร้อมให้ผู้เข้ารับการสรรหาแสดงวิสัยทัศน์ต่อที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยเป็นเวลาไม่เกิน 10 นาที หรือตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัย
พิจารณาคัดเลือกบุคคลตามบัญชีรายชื่อ จ านวน 1 คน เป็นคณบดีคณะครุศาสตร์ ต่อไป 

 
 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน  พ.ศ. 2564     
   

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

ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดี 
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ภาพที่ 38  ข้อมูลปฏิทินการสรรหาคณบดีเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานและเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย (ต่อ) 

 

 

      - ตัวอย่าง - 

   
ปฏิทินการสรรหาคณบดี 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินงาน วัน/เดือน/ปี/เวลา สถานที่/ผู้รับผิดชอบ 
1 สภามหาวิทยาลยัแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี 11 มิถุนายน 2564 ประชุมสภามหาวิทยาลยั 

ครั้งที่ 6/2564  วันที่ 9 
มิถุนายน 2564  

2 ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี ครั้งท่ี 1/2564 เพื่อ
วางแผนการด าเนินงานจัดท าประกาศก าหนดหลักเกณฑ์
และขั้นตอนการสรรหาคณบดี  

15 มิถุนายน 2564  
เวลา 13.30-16.30 น. 

 

ห้องประชุม อยุธยา – 
โปรตเุกส 

3 - ออกประกาศการสรรหาคณบดี เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์
และขั้นตอนการสรรหาคณบดี และใบสมัคร/ใบเสนอช่ือ 
การสรรหาคณบด ี
- ประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ประจ า และบุคลากรใน
คณะทราบโดยเปิดเผย   

16 มิถุนายน 2564  –24 
มิถุนายน  2564             

(7 วัน) 

ท าหนังสือถึงคณะ/
สถาบัน/ส านัก         
ลง website ของ
มหาวิทยาลัย จ.ดหมายข่าว  
เพื่อประชาสัมพันธ์แจ้งให้
คณาจารย์ประจ า  และ
บุคลากรในคณะทราบโดย
ทั่วกัน 

4 - รับสมัคร โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองตามแบบท่ี
คณะกรรมการก าหนด (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด
นักขัตฤกษ์) 
- เสนอช่ือพร้อมค ายินยอมตามแบบที่คณะกรรมการก าหนด (เว้น
วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

25 มิถุนายน 2564 –   
8 กรกฎาคม 2564 

(ระยะเวลาด าเนินการ 10 
วัน) 

-ตรวจสอบคุณสมบัตผิู้
เข้ารับการสรรหาคณบดี 
ตามมาตรา 37 แห่ง 
พรบ.มหาวิทยาลยัราช
ภัฏ พ.ศ. 2547  
- สถานท่ีรับสมคัร งาน
กิจการสภา
มหาวิทยาลยัและ
คณะกรรมการ อาคาร
ส านักงานอธิการบดี  
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5 ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี ครั้งที่ 2/2564 เพื่อ
ตรวจสอบคุณสมบัตผิู้เข้ารับการสรรหาด ารงต าแหน่งคณบดี 
และออกประกาศรายช่ือผูม้ีคุณสมบตัิผู้เขา้รับ 
การสรรหาด ารงต าแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร ์

วัวันที่ 9 กรกฎาคม 2564เวลา 
09.30 น. – 12.00 น. 

ห้องประชุม อยุธยา - 
โปรตเุกส 

6 ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี ครั้งท่ี  3/2564 
-การแสดงวิสยัทัศน์และยุทธศาสตร์การบรหิารงานต่อ
คณาจารย์ประจ าและบุคลากรในคณะ  (15 นาที) รับฟัง
และตอบข้อซักถาม (10 นาที)  

19 กรกฎาคม 2564 
เวลา 09.30  น.  

ห้องประชุมเจ้าพระยา
บวรราชนายก (317)  
 

7 ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี ครั้งท่ี 4/2564 
เพื่อพิจารณา กลั่นกรอง รายชื่อ ให้เหลือ จ านวน 3 คน 
โดยจดัท าเป็นบัญชีรายชื่อ เรียงตามล าดับตัวอักษร   

 21 กรกฎาคม 2564เวลา 
13.30 น. – 16.30 น. 

ห้องประชุมอยุธยา-
โปรตเุกส 
(1)  เลขานุการ

คณะกรรมการสรร
หาฯ ส าเนาข้อมูล 
ประวัติ ผลงาน 
ของผู้เข้ารับการ
สรรหาด ารง
ต าแหน่งคณบดี  

(2)  กรรมการ พิจารณา 
กลั่นกรอง รายชื่อ 
ให้เหลือจ านวน 3 
คน 

8 เสนอรายชื่อเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา
คัดเลือกเป็นคณบดีคณะครุศาสตร ์จ านวนไม่เกิน 3 คน 
พร้อมแสดงวสิัยทัศน์ต่อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลยั เป็น
เวลาไม่เกิน 10 นาที หรือตามทีส่ภามหาวิทยาลัยก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 กรกฎาคม 2564 เลขานุการจัดท าวาระ
เสนอเรื่องเข้าสภา
มหาวิทยาลยั  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 39 น าข้อมูลปฏิทินการสรรหาคณบดีเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานและเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 
www.aru.ac.th (ต่อ) 
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ภาพที่ 40  แบบรับรองการสมัครเข้ารับการสรรหาด ารงต าแหน่งคณบดี  

 

 ใบสมัครผู้เข้ารับการสรรหาคณบดี โดยมีตัวอย่าง ดังนี้ 
           กรณีใบสมัครของผู้เข้ารับการสรรหาคณบดี ให้เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีต่อฝ่ายเลขานุการ
ของคณะกรรมการสรรหา ณ งานกิจการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ พร้อมหลักฐานการยินยอมจากผู้
ได้รับการเสนอชื่อและประวัติข้อมูลรายละเอียดพร้อมทั้งวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การบริหารงาน เพ่ือให้
คณะกรรมการสรรหาประกอบการพิจารณากลั่นกรอง จ านวน 6 ชุด ตั้งแต่วันที่ ......... พ.ศ. 2564  ถึงวันที่ ...........
พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
  

 
 

 
 

 
 

แบบรับรองการสมัครเข้ารับการสรรหาด ารงต าแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร ์
 ข้าพเจ้าขอสมัครเพ่ือเข้ารับการสรรหาด ารงต าแหน่งคณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และ
ขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ทุกประการ และรับทราบว่า 

1) ต้องจัดส่งประวัติส่วนตัว หลักฐานการศึกษาอย่างละเอียดและหนังสือรับรองการสอนหรือ  
ประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี จากหน่วยงานต้นสังกัด พร้อมวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การ
บริหารของผู้ยินยอมรับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหา เพ่ือประกอบการแสดงวิสัยทัศน์ ไม่เกิน 15 หน้า จ านวน 6  ชุด 
ต่อคณะกรรมการสรรหา ตั้งแต่วันที่ ................................... พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ .................... พ.ศ. 2564 ณ งานกิจการ
สภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ ชั้น 1 อาคารส านักงานอธิการบดี ภายในวันและเวลาราชการ  
       2) ผู้เข้ารับการสรรหาต้องแสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การบริหารงานต่อคณาจารย์ประจ าและบุคลากร 
พร้อมทั้งตอบข้อซักถาม ในวันที่ .................................... พ.ศ. 2564  ตั้งแต่เวลา 09.30 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุม
เจ้าพระยาบวรราชนายก (317) อาคารบรรณราชนครินทร์ ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการสรรหามีเวลาในการน าเสนอวิสัยทัศน์
และยุทธศาสตร์การบริหารงานต่อคณาจารย์ประจ าและบุคลากร เป็นเวลา 15 นาที  และตอบข้อซักถาม 10 นาที 
      

       ลงชื่อผู้สมัคร......................................... 
             (.......................................................) 
       วันที่....................................................... 
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ภาพที่ 41  แบบรับรองการสมัครเข้ารับการสรรหาด ารงต าแหน่งคณบดี (ต่อ) 

 

 

       ใบสมัครเข้ารับการสรรหาด ารงต าแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ 
 

1. ชื่อ – นามสกุล          
2. เกิดวันที่  เดือน   พ.ศ.   อายุ  ปี 
3.   ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน 

3.1 เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่ง      
 ประจ าสาขาวิชา    คณะ      
 โดยบรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันที่   เดือน    พ.ศ.   

ในสังกัด           
ด ารงต าแหน่ง    ในมหาวิทยาลัย      

 เมื่อวันที่     เดือน    พ.ศ.    
3.2 เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง         
 ประจ าสาขาวิชา    คณะ      
      โดยบรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันที่   เดือน    พ.ศ.   

ในสังกัด                 
ด ารงต าแหน่ง    ในมหาวิทยาลัย      

  เมื่อวันที่     เดือน    พ.ศ.    
 4. ประวัติการศึกษา 
 4.1  ระดับปริญญาตรี (ชื่อปริญญา)       ( ) 
   สาขา/วิชาเอก           
  จากมหาวิทยาลัย/สถาบัน         
 4.2  ระดับปริญญาโท (ชื่อปริญญา)        ( ) 
  สาขา/วิชาเอก            
  จากมหาวิทยาลัย/สถาบัน         
 4.3  ระดับปริญญาเอก (ชื่อปริญญา)        ( ) 
  สาขา/วิชาเอก            
  จากมหาวิทยาลัย/สถาบัน         
5. ประวัติการฝึกอบรม/ดูงาน          
              

 
 

 

รูปถ่าย 
ขนาด 2 น้ิว 
จ านวน 2 รูป 
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ภาพที่ 42  แบบรับรองการสมัครเข้ารับการสรรหาด ารงต าแหน่งคณบดี  

 

ใบสมัครเข้ารับการสรรหาด ารงต าแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ 
 
6.  ประสบการณ์ทางการท างาน 
 6.1  ในหน่วยงานเอกชน 
             
             
             
             
             
              
 6.2  ในหน่วยงานของรัฐ 
             
             
             
             
              
 6.3  ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย 
             
             
             
             
              
7.  การยกย่องทางสังคมจากหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ 
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ใบสมัครเข้ารับการสรรหาด ารงต าแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ 
 
8.  อื่น ๆ (ถ้ามี) 
             
             
             
             
             
             
              
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในเอกสารดังกล่าวข้างต้น เป็นความจริงทุกประการ 
 
       ลงชื่อผู้สมัคร......................................... 
             (.......................................................) 
       วันที่.......................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 43  แบบรับรองการสมัครเขา้รับการสรรหาด ารงต าแหน่งคณบดี (ต่อ) 
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ภาพที่ 44  แบบรับรองการสมัครเข้ารับการสรรหาด ารงต าแหน่งคณบดี  

 

 ใบเสนอชื่อของผู้เข้ารับการสรรหาคณบดี มีตัวอย่าง ดังนี้  
                 กรณีการเสนอชื่อ ให้เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีต่อฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ 
สรรหา ณ งานกิจการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ พร้อมหลักฐานการยินยอมจากผู้ได้รับการเสนอชื่อและ
ประวัติข้อมูลรายละเอียดพร้อมทั้งวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การบริหารงาน เพ่ือให้คณะกรรมการสรรหา
ประกอบการพิจารณากลั่นกรอง จ านวน 6 ชุด ตั้งแต่วันที่ ......... พ.ศ. 2564  ถึงวันที่ ...........พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 
08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
 

 
 
 

 
 
แบบรับรองการเสนอชื่อสมัครเข้ารับการสรรหาด ารงต าแหน่งคณบดี 

คณะครุศาสตร์  
ข้าพเจ้าผู้ยินยอมรับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาด ารงต าแหน่งคณบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา ขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ทุกประการ และรับทราบว่า 

1) ต้องจัดส่ งประวัติส่ วนตัว หลักฐานการศึกษาอย่างละเอียดและหนังสือรับรองการสอนหรือ 
ประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี จากหน่วยงานต้นสังกัด พร้อมวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การบริหาร
ของผู้ยินยอมรับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหา เพื่อประกอบการแสดงวิสัยทัศน์ ไม่เกิน 15 หน้า จ านวน 6  ชุด ต่อ
คณะกรรมการสรรหา ตั้งแต่วันที่ ........................ พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ ....................พ.ศ. 2564 ณ งานกิจการสภา
มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ ชั้น 1 อาคารส านักงานอธิการบดี ภายในวันและเวลาราชการ  
        2) ผู้เข้ารับการสรรหาต้องแสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การบริหารงานต่อคณาจารย์ประจ าและบุคลากร พร้อม
ทั้งตอบข้อซักถาม ในวันที่ ........................... พ.ศ. 2564  ตั้งแต่เวลา 09.30 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาบวร 
ราชนายก (317) ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการสรรหามีเวลาในการน าเสนอวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การบริหารงานต่อคณาจารย์
ประจ าและบุคลากร เป็นเวลา 15 นาที  และตอบข้อซักถาม 10 นาที       
          ผู้ยินยอมรับการเสนอชื่อ................................. 
             (.......................................................) 
       วันที่....................................................... 
       ผู้เสนอชื่อ............................................. 
             (.......................................................) 
                       (ต าแหน่ง.............................สังกัด.........................) 
         วันที่....................................................... 
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ภาพที่ 45  แบบรับรองการสมัครเข้ารับการสรรหาด ารงต าแหน่งคณบดี (ต่อ) 

 

       ใบสมัครเข้ารับการสรรหาด ารงต าแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ 
 

 
3. ชื่อ – นามสกุล          
4. เกิดวันที่  เดือน   พ.ศ.   อายุ  ปี 
3.   ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน 

3.1 เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่ง      
 ประจ าสาขาวิชา    คณะ      
 โดยบรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันที่   เดือน    พ.ศ.   

ในสังกัด           
ด ารงต าแหน่ง    ในมหาวิทยาลัย      

 เมื่อวันที่     เดือน    พ.ศ.    
3.2 เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง         
 ประจ าสาขาวิชา    คณะ      
      โดยบรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันที่   เดือน    พ.ศ.   

ในสังกัด                 
ด ารงต าแหน่ง    ในมหาวิทยาลัย      

  เมื่อวันที่     เดือน    พ.ศ.    
 4. ประวัติการศึกษา 
 4.1  ระดับปริญญาตรี (ชื่อปริญญา)       ( ) 
   สาขา/วิชาเอก           
  จากมหาวิทยาลัย/สถาบัน         
 4.2  ระดับปริญญาโท (ชื่อปริญญา)        ( ) 
  สาขา/วิชาเอก            
  จากมหาวิทยาลัย/สถาบัน         
 4.3  ระดับปริญญาเอก (ชื่อปริญญา)        ( ) 
  สาขา/วิชาเอก            
  จากมหาวิทยาลัย/สถาบัน         
5. ประวัติการฝึกอบรม/ดูงาน          
              

 

 

รูปถ่าย 
ขนาด 2 น้ิว 
จ านวน 2 รูป 
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ภาพที่ 46  แบบรับรองการสมัครเข้ารับการสรรหาด ารงต าแหน่งคณบดี (ต่อ) 

 

ใบสมัครเข้ารับการสรรหาด ารงต าแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ 
 
6.  ประสบการณ์ทางการท างาน 
 6.1  ในหน่วยงานเอกชน 
             
             
             
             
             
              
 6.2  ในหน่วยงานของรัฐ 
             
             
             
             
              
 6.3  ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย 
             
             
             
             
              
7.  การยกย่องทางสังคมจากหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ 
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ใบสมัครเข้ารับการสรรหาด ารงต าแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ 
 
8.  อื่น ๆ (ถ้ามี) 
             
             
             
             
             
             
              
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในเอกสารดังกล่าวข้างต้น เป็นความจริงทุกประการ 
 
       ลงชื่อผู้สมัคร......................................... 
             (.......................................................) 
       วันที่.......................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 47 แบบรับรองการสมัครเขา้รับการสรรหาด ารงต าแหน่งคณบดี (ต่อ) 
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 ผู้ช่วยเลขานุการด าเนินการแจ้งเวียนประกาศมหาวิทยาลัยประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการสรรหา 
เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี ไปยังคณะ สถาบัน/ส านัก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ผู้ช่วยเลขานุการจะให้ทุกหน่วยงานลงนามรับเอกสารเพ่ือป้องกันเอกสารสูญหาย เนื่องจากเป็นเอกสารที่ส าคัญ 
ดังนี้ 
  

                                                - ตัวอย่าง – 
 

โปรดทราบ (วัน… เดือน……. ปี….. ที่รับเอกสาร) 
 
       ลายมือชื่อผู้รับเอกสาร 
 
1. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ    …………………………………….. 
2. คณบดีคณะครุศาสตร์     …………………………………….. 
3. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  …………………………………….. 
4. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   …………………………………….. 
5. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   …………………………………….. 
6. ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ    …………………………………….. 
7. ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา   …………………………………….. 
8. ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา …………………………………….. 
9. ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี   …………………………………….. 
10. ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน   …………………………………….. 
11. ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา   …………………………………….. 
12. ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา   …………………………………….. 
13. ผู้อ านวยการกองกลาง    …………………………………….. 

  
 
 
 
 
 

ภาพที ่48 แบบฟอร์มการเซ็นต์รับเอกสารการประชาสัมพันธ์การสรรหาคณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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 3.  น าข้อมูลประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของ     
มหาวิทยาลัย    
      ผู้ ช่ วยเลขานุการน าข้อมูลประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2564  แบบรับรองการสมัครเข้ารับ
การสรรหาด ารงต าแหน่งคณบดี และแบบรับรองการเสนอชื่อสมัครเข้ารับการสรรหาด ารงต าแหน่งคณบดี  
ลงเว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.aru.ac.th เพ่ือให้คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยรับทราบ และหาก
อาจารย์ท่านใดต้องการสมัครคณบดีสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ในหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย  
 

- ตัวอย่าง - 

 
 

ภาพที่ 49 ข้อมูลการสรรหาคณบดี ลงเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา www.aru.ac.th 
 

http://www.aru.ac.th/
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ปัญหา : 
 1. การจัดท าปฏิทินการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
พบว่า การจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีไม่เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดไว้ เนื่องจากประธานการประชุม 
หรือกรรมการบางท่านติดภารกิจหรือติดราชการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ส่งผลท าให้ไม่สามารถด าเนินการ
จัดการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีตามปกติ เนื่องจากกรรมการไม่ครบองค์ประชุม ต้องยกเลิกการประชุม 
และนัดหมายการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีใหม่ ท าให้สิ้นเปลืองเวลาปฏิบัติงาน 
 2. เจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สะดวกในการน าข้อมูลลงเว็บไซต์ได้ทันที  เนื่องจากเจ้าหน้าที่
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอาจติดประชุมหรือติดภาระงานเร่งด่วน  จึงท าให้การน าข้อมูลการสรรหาคณบดีลง
เว็บไซต์ล่าช้า   

แนวทางการแก้ไขปัญหา : 
 1.  ตรวจสอบปฏิทินการประชุมของคณะกรรมการชุดต่าง  ๆของท่านประธานการประชุมเพ่ือลดความซ้ าซ้อนของการ
จัดประชุมกัน  
 2.  น าเสนอข้อมูลก าหนดปฏิทินต่อประธานและเลขานุการเพ่ือพิจารณา และน าปฏิทินการประชุมสรรหาคณบดี  
เสนอที่ประชุมเพ่ือรับทราบในการประชุมครั้งที่ 1 จะท าให้การนัดหมายการประชุมไม่ซ้ าซ้อนกัน คณะกรรมการสรรหาคณบดี
สามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยพร้อมเพรียงกัน ท าให้การจัดประชุมสรรหาคณบดีบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 3. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทีล่วงหน้าว่าจะมีเอกสารการสรรหาคณบดีลง
เว็บไซต์ 

ข้อเสนอแนะ : 
 1.  ควรมีการประสานงานกับคณะกรรมการสรรหาคณบดีเป็นประจ าและสม่ าเสมอ และควรแจ้งปฏิทินการประชุม
คณะกรรมการสรรหาคณบดี ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพ่ือให้คณะกรรมการสรรหาคณบดีได้รับทราบ และหากมีการ
เปลี่ยนแปลงก าหนดการประชุมควรท าหนังสือแจ้งคณะกรรมการให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน 
 2.  ควรเพ่ิมช่องทางในการติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการสรรหาคณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา โดยการเพ่ิมช่องทางในการติดต่อสื่อสาร เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Application line 
หรือ Facebook เพ่ือให้การติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุมสรรหาคณบดีเป็นไปด้วยความ
คล่องตัว สะดวก รวดเร็ว ท าให้การประชุมบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
 3. ผู้ช่วยเลขานุการควรประสานงานกับเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศล่วงหน้า 2 วัน โดยอาจส่ง
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการสรรหาคณบดี เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดท าแบนเนอร์
ประชาสัมพันธ์ก่อนจะน าประกาศลงเว็บไซต์  
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 เมื่อประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีและประชาสัมพันธ์ข้อมูลแจ้งคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทราบเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการด าเนินการสรรหาคณบดีได้ก าหนดแบบฟอร์มใบสมัคร ใบเสนอชื่อ เพ่ือ
ประกอบการจัดท าวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การบริหารงาน ณ งานกิจการสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 1. รูปแบบเอกสารเล่มการแสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การบริหารของคณบดี  

ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง  คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี ผู้เข้ารับการสรรหาคณบดีต้องสมัครยื่นใบสมัครและใบเสนอชื่อต่อฝ่าย
เลขานุการของคณะกรรมการสรรหา ณ งานกิจการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ พร้อมประวัติข้อมูล
รายละเอียดพร้อมทั้งวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การบริหารงาน เพ่ือให้คณะกรรมการสรรหาใช้ประกอบการพิจารณา
กลั่นกรอง จ านวน 6 ชุด ตั้งแต่วันที่ ……………….. พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ ................... พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. 
(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

 2.4 ผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ เสนอเอกสารวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ 
การบริหารงาน  
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ภาพที่ 50 เล่มวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การบริหารงานของคณบดีของผู้เข้ารับการสรรหาคณบดี 

- ตัวอย่าง – 

 



93 

 
 2.  ใบลงช่ือผูส้มัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อผู้เข้ารับการสรรหาคณบดี       
               กรณีการสมัครและการเสนอชื่อ ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครต่อฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการสรรหาณ 

งานกิจการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ พร้อมประวัติข้อมูลรายละเอียดพร้อมทั้งวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์

การบริหารงาน เพ่ือให้คณะกรรมการสรรหาใช้ประกอบการพิจารณากลั่นกรอง จ านวน 6 ชุด ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 

พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

โดยผู้ช่วยเลขานุการจัดท าใบลงนามผู้เสนชื่อ/ผู้สมัคร เข้ารับการสรรหาด ารงต าแหน่งคณบดี  

 
 
 

ผู้เสนอชื่อ/ผู้สมัคร เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดี 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อผู้ถูกเสนอ/ผู้สมัคร 
 

ชื่อผู้เสนอ วัน - เวลาทีย่ื่น 

1 ผู้ถูกเสนอ    ผู้เสนอ   วันท่ี   

ผู้สมคัร   ต าแหน่ง  เวลา  

2 ผู้ถูกเสนอ    ผู้เสนอ   วันท่ี   

ผู้สมคัร   ต าแหน่ง  เวลา  

3 ผู้ถูกเสนอ    ผู้เสนอ   วันท่ี   

ผู้สมคัร   ต าแหน่ง  เวลา  

4 ผู้ถูกเสนอ    ผู้เสนอ   วันท่ี   

ผู้สมคัร   ต าแหน่ง  เวลา  

5 ผู้ถูกเสนอ    ผู้เสนอ   วันท่ี   

ผู้สมคัร   ต าแหน่ง  เวลา  

 

 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 51 แบบฟอร์มใบลงนามผู้เสนอชื่อ/ผู้สมัคร เข้ารับการสรรหาด ารงแหน่งคณบดี 

- ตัวอย่าง - 
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ปัญหา : 
 1. ผู้เข้ารับการสรรหาคณบดีแนบคุณสมบัติประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วน  เช่น ไม่ได้แนบหนังสือ
รับรอง  
 2. ผู้เข้ารับการสรรหาคณบดีส่งเอกสารเล่มวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การบริหารงานค่อนข้างล่าช้า   
 
แนวทางการแก้ไขปัญหา : 
 1. เมื่อประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ช่วยเลขานุการประสานกับผู้เข้ารับการ
สรรหาที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองว่า ให้เตรียมจัดท าเอกสารเล่มวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การบริการ จ านวน  
24 เล่ม และน าส่งที่งานกิจการสภามหาวิทยาลัย ภายในเวลาที่ก าหนดตามประกาศ  
 2. ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสรรหาคณบดีชี้แจงข้อมูลเบื้องต้นกับผู้เข้ารับการสรรหาคณบดี เพ่ือ
ป้องกันการแนบเอกสารไม่ครบถ้วน หรืออาจประสานงานโดยตรงว่าขาดข้อมูลให้สามารถส่งเอกสารเพ่ิมเติมได้  
   
ข้อเสนอแนะ :  

1. ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสรรหาคณบดีประสานกับผู้เข้ารับการสรรหาก่อนจัดส่งเอกสาร 
2. ผู้ช่วยเลขานุการตรวจสอบเล่มวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การบริหารงานต่อคณาจารย์ประจ าและ

บุคลากรว่าผู้เข้ารับการสรรหาคณบดีลงนามในเอกสารครบถ้วนหรือไม่ เพ่ือป้องกันการผิดพลาด 
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 การประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี (ครั้งที่ 2) เพ่ือด าเนินการตรวจสอบรายชื่อเบื้องต้นของผู้สมัคร
และผู้ได้รับการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี และประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ เข้ารับการสรรหาด ารง
ต าแหน่งคณบดี มีดังนี ้
 1.  แบบตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้ารับการสรรหาด ารงต าแหน่งคณบดี 
 คณะกรรมการสรรหาคณบดีประชุม (ครั้งที่ 2 ) เพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้ารับการสรรหาด ารงต าแหน่ง
คณบดี  โดยผู้ช่วยเลขานุการได้จัดท า (ร่าง) แบบตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้ารับการสรรหาด ารงต าแหน่งคณบดี  
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2560 ข้อ 5 
ผู้ด ารงต าแหน่ง ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547  เพ่ือให้คณะกรรมการ 
สรรหาคณบดีพิจารณา หลังจากนั้นจึงออกประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติผู้เข้ารับการสรรหาด ารงต าแหน่งคณบดี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2.5 ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี (ครั้งที่ 2) เพื่อตรวจสอบรายชื่อเบื้องต้น
ของผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี และประกาศรายชื่อผู้มี
คุณสมบัติเข้ารับการสรรหาด ารงต าแหน่งคณบดี  
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ภาพที่ 52 แบบฟอร์มแบบตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้ารับการสรรหาด ารงต าแหน่งคณบดี  ซึ่งเป็นแบบฟอร์ม
ที่คณะกรรมการสรรหาก าหนด   

 

แบบตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้ารับการสรรหาด ารงต าแหน่งคณบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

ชื่อผู้สมัคร/ผู้ได้รับการเสนอชื่อ                                                                        . 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2560 
ข้อ 5 ผู้ด ารงต าแหน่ง ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และไมม่ีลกัษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา 7 แห่งพระราชบญัญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศกึษา พ.ศ. 2547 
1.   มีสัญชาติไทย ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 7 (ข) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 

 มีคุณสมบัติ  ไมมีคุณสมบตัิ  
ความเห็น............................................. 
............................................................ 

2.  ได้ท าการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ใน
มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือส่วน
ราชการ หน่วยงานของรัฐ องคก์รอสิระหรือบริษัทที่จดทะเบยีน 

 มีคุณสมบัติ  ไมมีคุณสมบตัิ  
ความเห็น............................................. 
............................................................ 

3.  มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นท่ียอมรับของสังคม   มีคุณสมบัติ  ไมมีคุณสมบตัิ  
ความเห็น............................................. 
............................................................ 

4. มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการ หรือวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานของคณะและมหาวิทยาลัย 
  

 มีคุณสมบัติ  ไมมีคุณสมบตัิ  
ความเห็น............................................. 
............................................................ 

5. เป็นผู้มีความคิดรเิริ่ม สนใจ และเล็งเห็นความส าคัญของกิจการในคณะและ
มหาวิทยาลยั 

 มีคุณสมบัติ  ไมมีคุณสมบตัิ  
ความเห็น............................................. 
............................................................ 

6. สามารถอุทิศเวลาให้แก่กิจการของคณะและมหาวิทยาลัย  มีคุณสมบัติ  ไมมีคุณสมบตัิ  
ความเห็น............................................. 
............................................................ 

ตรวจเอกสารหลักฐานที่ต้องน ามายื่นในวันสมัคร/เสนอชื่อ 
1. ใบสมัครที่ผู้สมัคร/ผู้ได้รับการเสนอช่ือ กรอกรายละเอียดตามแบบที่ก าหนดครบถ้วนสมบูรณ์ตามความเป็นจริง กรณีการ

เสนอช่ือต้องมีหลักฐานการยินยอมจากผู้ได้รับการเสนอช่ือ พร้อมรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า เป็นภาพสีขนาด 1 
นิ้ว จ านวน 2 ใบ  

 ครบ    ไม่ครบ  รายละเอียดระบุ    จัดส่งภายในวันท่ี     
2. ประวัติข้อมูลรายละเอียดเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาใช้ประกอบการพิจารณากลั่นกรอง จ านวน 6 ชุด  
 มี    ไม่มี  รายละเอียดระบุ     จัดส่งภายในวันท่ี    .  

       (………………………………………………….) 
................................................ 

ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดี 
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ภาพที่ 53  บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์แจ้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเขา้ร่วมรับฟังการแสดงวิสยัทัศน์และยุทธศาสตร์การ
บริหารงาน ในบันทึกดังกล่าวต้องมีข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และข้อเสนอ/ความเห็น เพื่อประกอบการพิจารณาลงนามด้วย 

 

 

2. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับฟังการแสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การบริหารงานของผู้เข้ารับการ
สรรหาคณบดี  

ผู้ช่วยเลขานุการจัดท าบันทึกถึงมหาวิทยาลัย เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรับ
ฟังการแสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การบริหารงานของผู้เข้ารับการสรรหาคณบดี  โดยเสนอให้กรรมการแลเขา 
นุการลงนาม หลังจากนั้น ผู้ช่วยเลขานุการแจ้งเวียนบันทึกข้อความไปยังคณะ/สถาบัน/ส านัก พร้อมทั้งแนบข้อมูล
การประชาสัมพันธ์เป็น Power point เพ่ือรับทราบต่อไป 

                                         
 
ส่วนราชการ    งานกิจการสภามหาวิทยาลัย กองกลาง  ส านักงานอธิการบดี โทร.1912 
ที ่  ศธ 0550.12.1/......                 วันที ่  .........เดือน............ 2564 
เร่ือง    ขอความอนุเคราะห์แจ้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้าร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การบริหารงานของผู้
 เข้ารับการสรรหาคณบดี   

เรียน    คณบดี/ผู้อ านวยการสถาบัน/ผู้อ านวยการส านัก  

 เหตุการณ์/ข้อเท็จจริง/ข้อกฎหมาย 
ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่.........................เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี 

โดยด าเนินการตามหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ได้มาซึ่งบัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาคณบดีคณะ.......นั้น  
ข้อกฎหมาย 
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2560 
2. ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ที่..................เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี 
ข้อเสนอ/ความเห็น 
คณะกรรมการสรรหาคณบดี ได้ก าหนดให้ผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาด ารงต าแหน่งคณบดี  แสดงวิสัยทัศน์และ

ยุทธศาสตร์การบริหารงานต่อคณาจารย์ประจ าและบุคลากร และผู้ที่สนใจ รวมถึงตอบข้อซักถาม ในวันที่.........................พ.ศ.......... 
ตั้งแต่เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้การด าเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายในคณะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 

ดังนั้น จึงขอให้คณะประชาสัมพันธ์ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การ
บริหารงานของผู้เข้ารับการสรรหาคณบดี  ต่อไป    

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์   
     

                       (...............................................)   
                            กรรมการและเลขานุการ  

                              คณะกรรมการสรรหาคณบดี  
 

 
นางปิยะนุช สุขเพ็ชร 

ผู้บันทึกเสนอ 
......./.........../2564 

  - ตัวอย่าง – 

บันทึกข้อความ 
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ผู้ช่วยเลขานุการแนบเอกสารข้อมูลการประชาสัมพันธ์เป็น Power point ลงเว็บไซต์มหาวิทยาลัยและ
ประชาสัมพันธ์ไปยังคณะ/สถาบัน/ส านัก  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 54 Power point เชิญคณาจารย์และบุคลากรและผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ 

- ตัวอย่าง – 
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ภาพที่ 55  บันทึกขอความอนุเคราะห์ข้อมูลบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ควรกรอกแบบฟอร์มตามที่
มหาวิทยาลยัก าหนด 

 

 

 3. บันทึกข้อความ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาเสนอไปยังกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  
      ผูช้่วยเลขานุการด าเนินการจัดท าบันทึกถึงงานบริหารงานบุคคลเพ่ือขอรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรับฟัง
การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการสรรหาคณบดี 
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 4. บันทึกข้อความ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจ้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรับฟังการแสดง
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การบริหารงานของผู้เข้ารับการสรรหาคณบดี  
      ผู้ช่วยเลขานุการจัดท าบันทึกข้อความ ถึงคณบดี/ผู้อ านวยการสถาบัน/ผู้อ านวยการส านัก เพ่ือแจ้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การบริหารงาน และเสนอเลขานุการคณะกรรมการ
สรรหาคณบดีลงนาม  เนื่องจากตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ 
และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2560 ข้อ 4  ได้ระบุค านิยามค าว่า “บุคลากร” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึดษา พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ของคณะที่มีการสรรหาคณบดี ในสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามข้อบังคับนี้ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงเจ้าหน้าที่ประจ าตามสัญญาและครูโรงเรียนสาธิต 
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ภาพที่ 56  บันทึกข้อความแจ้งรายชื่อผู้มสีิทธิเข้าร่วมรังฟังการแสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ 
การบริหารงาน ในบันทึกดังกล่าวต้องมีข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และข้อเสนอ/ความเห็น 

เพื่อประกอบการพิจารณาลงนามด้วย 

 

 

                                      

 
ส่วนราชการ งานกิจการสภามหาวิทยาลยั กองกลาง  ส านักงานอธิการบดี โทร.1912 
ที่   ศธ 0550.12.1/                            วันที่ ............เดือน..........พ.ศ.......... 
เรื่อง    ขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์และยทุธศาสตร์การบริหารงาน  

เรียน    คณบดี/ผู้อ านวยการสถาบัน/ผู้อ านวยการส านัก  

 เหตุการณ์/ข้อเท็จจริง/ข้อกฎหมาย 
ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่.........................เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ  

สรรหาคณบดี โดยด าเนินการตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ได้มาซึ่งบัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหา
คณบดี นั้น  

ข้อกฎหมาย 
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี   

พ.ศ. 2560 
2. ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่.......เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี 
ข้อเสนอ/ความเห็น 
คณะกรรมการสรรหาคณบดีขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การ

บริหารงาน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา
คณบดี พ.ศ. 2560  ได้นิยามค าว่า “บุคลากร” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึดษา พนักงานมหาวิทยาลยั 
พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ของคณะที่มีการสรรหาคณบดี ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  จึงขอให้ผู้ที่มี
คุณสมบัติดังกล่าวเข้าร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การบริหารงาน ในวันที่......................................  
พศ. 2564 เวลา................น. ณ ..................................... มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์  
                

         (...............................................)    
          กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหาคณบดี  

      
    

 
 

 

 
นางปิยะนุช สุขเพ็ชร 

ผู้บันทึกเสนอ 
…../……./2564 

  - ตัวอย่าง – 

บันทึกข้อความ 
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5. ก าหนดการแสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การบริหารงาน 
  ผู้ช่วยเลขานุการจัดท าก าหนดการการแสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การบริหารงาน  
ต่อคณาจารย์ประจ าและบุคลากรในคณะ ตัวอย่างก าหนดการแสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การบริหารงาน  
 

 
 

      
ก าหนดการ 

การแสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การบริหารงาน 
 ต่อคณาจารย์ประจ าและบุคลากรในคณะ 

วันที่ ...................... พ.ศ. 2564  เวลา 09.30 – 12.00 น. 
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภักพระนครศรีอยุธยา  

 

เวลา กิจกรรม 

09.00 – 9.30 - คณะกรรมการสรรหาเข้าร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ฯ 

09.30 – 10.00 - เปิดการแสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ฯ และชี้แจงขั้นตอนการด าเนินการ  
โดยประธานกรรมการสรรหาฯ (ออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom) 

10.10 – 10.35 
- ผู้เข้ารับการสรรหาฯ ล าดบัที่ 1 แสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ฯ (15 นาที) 
และตอบค าถาม (10 นาที) 

10.45 – 11.10 
- ผู้เข้ารับการสรรหาฯ ล าดบัที่ 2 แสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ฯ (15 นาที) 
และตอบค าถาม (10 นาที) 

11.10 – 12.00 - ปิดการแสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ฯ โดยประธานกรรมการสรรหาฯ  

 หมายเหตุ :   1. ผู้เข้ารับการสรรหาฯ สามารถใช้สื่อประกอบการน าเสนอได้ 
 2. ก าหนดการอาจปรับได้ตามความเห็นของคณะกรรมการ  

 
 
 

 
ภาพที่ 57  ก าหนดการแสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การบริหารงาน เป็นแบบฟอร์มที่คณะกรรมการสรรหา

คณบดีก าหนด 

- ตัวอย่าง - 
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ปัญหา : 
 แบบตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้ารับการสรรหาคณบดีมีข้อมูลข้อกฎหมายไม่ครบถ้วน   
 
แนวทางการแก้ไขปัญหา : 
 ผู้ช่วยเลขานุการควรตรวจสอบแบบตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้ารับการสรรหาคณบดีและเสนอให้ประธาน
และเลขานุการตรวจสอบก่อนวันประชุม  

ข้อเสนอแนะ : 
 ผู้ช่วยเลขานุการควรศึกษาพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และข้อบังคับมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2560  
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 การประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี (ครั้งที่ 3) เพ่ือจัดให้มีการแสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การ
บริหารงานต่อคณาจารย์ประจ าและบุคลากร มีดังนี ้
 1. บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุญาตใช้หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเพื่อแสดง
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การบริหารงาน 
  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
คณบดี พ.ศ. 2560 ข้อ 7 (4) ด าเนินการให้ผู้เข้ารับการสรรหาด ารงต าแหน่งคณบดีแสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
การบริหารงานต่อคณาจารย์และบุคลากรในคณะที่มีการสรรหาคณบดี   โดยในการจัดจเตรียมสถานที่ในการแสดง
วิสัยทัศน์เป็นสิ่งที่ส าคัญมาก  
  ดังนั้น ผู้ช่วยเลขานุการจึงได้รับมอบหมายจากประธานและคณะกรรมการให้มีหน้าที่เตรียมความ
พร้อม เพ่ือให้การแสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การบริหารงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรุวัตถุประสงค์ การ
จัดเตรียมห้องประชุมให้เหมาะสม ควรตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ให้เรียบร้อย เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี ความสะอาด แสงสว่าง 
ไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ เครื่องเสียง ไมโครโฟน เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องโปรเจคเตอร์ จัดเตรียมอาหารว่าง
เครื่องดื่มและอาหารกลางวันส าหรับคณะกรรมการสรรหาคณบดี หรือจัดช่องทางการแสดงวิสัยทัศน์ผ่านระบบ
ออนไลน์ เช่น  Zoom Meeting  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 2.6 ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี (ครั้งที่ 3) เพื่อจัดให้มีการแสดงวิสัยทัศน์และ
ยุทธศาสตร์การบริหารงานต่อคณาจารย์ประจ าและบุคลากร  
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ภาพที่ 58  บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ใช้หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเพื่อแสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร ์
 การบริหารงาน ในบันทึกดังกล่าวต้องมีข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และข้อเสนอ/ความเห็น เพื่อประกอบการพิจารณาลงนามด้วย 

  
 

 
   

     

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  งานกิจการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ 1912 

ที ่ อว 0691.12.1/......                                วันที ่..........เดือน..........พ.ศ........                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศีรอยุธยา เพ่ือแสดงวิสัยทัศน์และ

ยุทธศาสตร์การบริหารงาน 
 

เรียน   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   
เหตุการณ์เดิม/ข้อเท็จจริง/เรื่องเดิม 
ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 8/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา

คณบดีคณะครุศาสตร์ โดยให้ด าเนินการตามหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัดเพ่ือให้ได้มาซึ่งบัญชีรายชื่อผู้
เข้ารับการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ นั้น 

ข้อกฎหมาย 
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี 

พ.ศ. 2560 
2. ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 8/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา

คณบดีคณะครุศาสตร์  

ข้อเสนอ/ความเห็น 
ในการนี้ เพ่ือให้การได้มาซึ่งบัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาคณบดี เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2560 คณะกรรมการสรรหาฯ จึงมี
ความประสงค์ขอความอนุเคราะห์ใช้หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพ่ือแสดงวิสัยทัศน์และ
ยุทธศาสตร์การบริหารงาน ในวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 09.30 - 12.00 น. เพ่ือเป็นสถานที่ในการ
แสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การบริหารงานของผู้เข้ารับการสรรหาคณบดี 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง 
 

         (................................) 
                    กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหาคณบดี 
 

 

 

 
นางปิยะนุช สุขเพ็ชร 

ผู้บันทึกเสนอ 
…../……./2564 

- ตัวอย่าง - 
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 2. ประสานงานกับฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์เพื่อจัดระบบการแสดงวิสัยัทศน์ในรูปแบบออนไลน์  
(ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting) มี 2 กรณี 
  8.2.1 กรณีที่สถานการณ์ปกติจะจัดแสดงวิสัยทัศน์โดยเปิดโอกาสให้คณาจารย์และบุคลากร
สามารถเข้าร่วมรับฟัง ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  8.2.2 กรณีท่ีสถานการณ์มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) มหาวิทยาลัย
จะจัดการแสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การบริหารงานในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม  Zoom Meeting  
โดยผู้ช่วยเลขานุการด าเนินการจัดท า Link หัวข้อการประชุม ประกอบด้วย วัน เวลา และส่ง Link ไปยังงานสื่อสาร
องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือประชาสัมพันธ์การแสดงวิสัยทัศน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting 

 
ปัญหา : 
   1. ในการแสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การบริหารงาน ระบบ Zoom Meeting อาจเกิดปัญหา 
อินเทอร์เน็ตขัดข้อง ไมโคโฟรไม่ดัง และผู้เข้าร่วมรับฟังเปิดไมค์พร้อมกัน ท าให้การซักถามในระบบ Zoom Meeting  
ไม่ชัดเจน จึงบางครั้งท าให้สิ้นเปลืองเวลาในการอ่านค าถามใหม่อีกครั้ง 
 2. ผู้เข้าร่วมรับฟังมีข้อซักถามปลายประเด็น จึงท าให้ใช้เวลาเกินที่คณะกรรมการก าหนด  

แนวทางการแก้ไขปัญหา : 
 1. ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสรรหาคณบดีควรน าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คเพ่ือมาติดตั้งก่อนการน าเสนอ
วิสัยทัศน์  และน าไฟล์น าเสนอของผู้เข้ารับการสรรหาคณบดีลงเครื่องคอมพิวเตอร์ เพ่ือความรวดเร็ว 
 2. ผู้ช่วยเลขานการจัดท าป้ายบอกหมดเวลา  และเมื่อเหลือเวลาอีก 5 นาที ให้ผู้ช่วยเลขานุการถือป้าย
ให้กับผู้เข้ารับการสรรหาคณบดีทราบอีกครั้ง 

ข้อเสนอแนะ :  
   ผู้ช่วยเลขานุการและฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ควรมาตรวจสอบหอประชุมล่วงหน้าก่อน 1 วัน เพ่ือตรวจสอบ
ความพร้อมเกี่ยวกับระบบโสตทัศนูปกรณ์ ที ่เพ่ือลดข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น    
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ภาพที่ 59 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองผู้เข้ารับการสรรหา 

ด ารงต าแหน่งคณบดี  

 

 
 
 
 การประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี (ครั้งที่ 4) เพ่ือประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองผู้เข้า
รับการสรรหาด ารงต าแหน่งคณบดี มีดังนี ้
 1. คณะกรรมการสรรหาคณบดีประชุมเพื่อประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองผู้เข้ารับการสรรหา
ด ารงต าแหน่งคณบดี และด าเนินการจัดท าประกาศเพ่ือเผยแพร่ไปยังคณะ/สถาบัน/ส านัก และเผยแพร่ในเว็บไซต์
ของมหาวิทยาลัย โดยจัดท าบันทึกและเสนอให้ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีลงนาม หลังจากนั้นแจ้งไปยังผู้
เข้ารับการสรรหาคณบดีที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองผู้เข้ารับการสรรหาด ารงต าแหน่งคณบดีและประชาสัมพันธ์ไป
ยังหน่วยงานและลงเว็บไซต์มหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เรื่อง    บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองผู้เข้ารับการสรรหาด ารงต าแหน่งคณบดี 
--------------------------- 

 ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งที่ … เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี ลงวันที่ ………….. 
พ.ศ. ............ นั้น 

 อาศัยอ านาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2560 ข้อ 7 และข้อ 9 ให้คณะกรรมการ พิจารณา กลั่นกรอง รายชื่อ  
ให้เหลือ จ านวนสามคน จากข้อมูล ประวัติ ผลงาน การแสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การบริหารงานต่อคณาจารย์
ประจ าและบุคลากรเพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย โดยจัดท าเป็นบัญชีรายชื่อ เรียงตามล าดับตัวอักษร พร้อมประวัติ 
ข้อมูล และรายละเอียดเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณา   

 บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาคณบดี ได้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการสรรหา
เรียบร้อยแล้ว ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี ครั้งที่ ......... วันที่ ................... พ.ศ. ..............  
ที่ประชุมได้พิจารณา กลั่นกรองแล้ว มีมติให้เสนอรายชื่อผู้ที่สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี จ านวนสามคน ตามบัญชี
รายชื่อเรียงล าดับตัวอักษร ดังนี้ 

 

 ขั้นตอนที่ 2.7 ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี (ครั้งที่ 4) เพื่อประกาศรายชื่อ 
ผู้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองผู้เข้ารับการสรรหาด ารงต าแหน่งคณบดี 

- ตัวอย่าง - 
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     1 .…………………………………………… 
     2. …………………………………………… 

 ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นจัดท าเอกสารวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การบริหารงาน 
จ านวน 24 เล่ม โดยให้มีเนื้อหาและรูปเล่มเช่นเดียวกับที่เสนอคณะกรรมการสรรหาฯ และส่งเอกสารมายังงาน
กิจการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ  ภายในวันที่  . . . .............. พ.ศ. ................. เพ่ือเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกบุคคลตามบัญชีรายชื่อหนึ่งคนเป็นคณบดี ต่อไป 

 
 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
 
 ประกาศ  ณ  วันที่ ……………………………..พ.ศ. ……………… 
 
 

               (………………………………..) 
                              ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดี  
                                                       มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่60 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองผู้เข้ารับการสรรหาด ารงต าแหน่งคณบดี (ต่อ) 
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ปัญหา : 
 เจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สะดวกในการน าประกาศลงเว็บไซต์ได้ทันที  เนื่องจากเจ้าหน้าที่
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอาจติดประชุมหรือติดภาระงานเร่งด่วน  จึงท าให้การน าประกาศผยแพร่ในเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัยลงเว็บไซต์ล่าช้า   

แนวทางการแก้ไขปัญหา : 
 ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทีล่วงหน้าว่าจะมีประกาศของคณะกรรมการสรรหา
คณบดีลงเว็บไซต์ 

ข้อเสนอแนะ : 
  ผู้ช่วยเลขานุการควรประสานงานกับเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศล่วงหน้า 2 วัน โดยอาจส่งข้อมูล
เบื้องต้นเกี่ยวกับการสรรหาคณบดี เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดท าแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์
ก่อนจะน าประกาศลงเว็บไซต์  
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 การเสนอชื่อผู้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองผู้ เข้ารับการสรรหาด ารงต าแหน่งคณบดีเ พ่ือเสนอ  
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกบุคคลตามบัญชีรายชื่อ จ านวน 1 คน เป็นคณบดี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2560 ข้อ 9  
ให้คณะกรรมการ พิจารณา กลั่นกรอง รายชื่อตามข้อ 8 ให้เหลือ จ านวน สาม คน จากข้อมูล ประวัติ ผลงาน การ
แสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การบริหารงานต่อคณาจารย์ประจ าและบุคลากรเพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย  
โดยจัดท าเป็นบัญชีรายชื่อ เรียงตามล าดับตัวอักษร พร้อมประวัติ ข้อมูล และรายละเอียดเพ่ือใช้ประกอบการ
พิจารณา 
 1. บันทึกข้อความ เรื่อง พิจารณาคัดเลือกบุคคลตามบัญชีรายชื่อจ านวนนึ่งคนเป็นคณบดี เพื่อ
บรรจุวาระเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
          ผู้ช่วยเลขานุการจัดท าบันทึกเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย เรื่อง พิจารณา
คัดเลือกบุคคลตามบัญชีรายชื่อหนึ่งคนเป็นคณบดี  พร้อมแนบปฏิทินขั้นตอนการด าเนินงานการสรรหาคณบดี และ
รายงานการประชุม จ านวน 4 ครั้ง แนบข้อกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เสนอประธานคณะกรรมการสรรหา
คณบดีลงนามหลังจากนั้นเสนอเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเพื่อน าเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.8 การเสนอชื่อผู้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองผู้เข้ารับการสรรหาด ารงต าแหน่งคณบดี
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกบุคคลตามบัญชีรายช่ือ จ านวน 1 คน เป็นคณบดี  
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ภาพที่ 61 บันทึกข้อความขอความเห็นชอบพิจารณาคัดเลือกบุคคลตามบัญชีรายช่ือหนึ่งคนเป็นคณบดี ให้ด าเนินการตามแบบฟอรม์ที่

มหาวิทยาลยัก าหนด  

 

                                  
      บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    งานกิจการสภามหาวิทยาลั กองกลาง  ส านักงานอธิการบดี โทร.1912 
ที ่  ศธ 0550.12.1/........            วันที.่.......เดือน........พ.ศ......... 
เรื่อง    ขอเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ขอความเห็นชอบพิจารณาคัดเลือกบุคคล 
 ตามบัญชีรายชื่อหนึ่งคนเป็นคณบดี  

เรียน    เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
ด้วยคณะกรรมการสรรหาคณบดี ขอเสนอให้มหาวิทยาลัยเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเข้าวาระการประชุมสภา

มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ....../2564 วันที่ ...................................  พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
 1.  วาระการน าเสนอ ขอความเห็นชอบพิจารณาคัดเลือกบุคคล ตามบัญชีรายชื่อหนึ่ งคนเป็น

คณบดี 
   2.  เหตุการณ์/ข้อเท็จจริง/เรื่องเดิม โดยสรุป คือ  

 ตามที่ ..................... ซึ่งจะครบวาระการด ารงต าแหน่งคณบดี ในวันที่ ............................... พ.ศ. 2564  
เพ่ือด าเนินการให้ได้มาซึ่ งผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี   เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีพ.ศ. 2560 นั้น 

  อาศัยอ านาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2560 ข้อ 7 และข้อ 9 ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
6/2564 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564  และค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 8/2564 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี 
           ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
คณบดี พ.ศ. 2560 ข้อ 9 ให้คณะกรรมการ พิจารณา กลั่นกรอง รายชื่อตามข้อ 8 ให้เหลือ จ านวน สาม คน  
จากข้อมูล ประวัติ ผลงาน การแสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การบริหารงานต่อคณาจารย์ประจ าและบุคลากรเพ่ือ
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย โดยจัดท าเป็นบัญชีรายชื่อ เรียงตามล าดับตัวอักษร พร้อมประวัติ ข้อมูล และรายละเอียด
เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณา  บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์  ได้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์
และข้ันตอนการสรรหาเรียบร้อยแล้ว ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 
19 กรกฎาคม 2564  ที่ประชุมได้พิจารณา กลั่นกรองและมีมติให้เสนอรายชื่อผู้ที่สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี  
จ านวน 2 คน ดังมีรายชื่อเรียงตามล าดับตัวอักษร ดังนี้   

     1.. .............................................................................  
     2. ............................................................................. 

สภา 02 
- ตัวอย่าง - 
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ภาพที่ 62  บันทึกข้อความขอความเหน็ชอบพิจารณาคดัเลือกบุคคลตามบัญชีรายช่ือหนึ่งคนเปน็คณบดี ให้ด าเนนิการตามแบบฟอร์มที่

มหาวิทยาลยัก าหนด (ต่อ) 

 

 
 ทั้งนี้  คณะกรรมการสรรหาคณบดีได้แนบประวัติ วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การบริหารงานต่อ
คณาจารย์ประจ าและบุคลากรของผู้เข้ารับการสรรหา และเอกสารกระบวนการสรรหาฯ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้
กรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ซึ่งมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 3.  ชื่อหน่วยงาน งานกิจการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ  ชื่อผู้จัดท าเอกสาร คือ นางปิยะนุช  
สุขเพ็ชร  โทร 1912  ชื่อผู้รับมอบหมายให้ตอบรับข้อซักถามในที่ประชุม คือ ดร.กฤษดา โรจนสุวรรณ ประธาน
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ 

4.  การเสนอนี้ เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
4.1 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547   
4.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรร

หาคณบดี พ.ศ. 2560 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และ
วิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2560 ข้อ 9 ให้คณะกรรมการ พิจารณา กลั่นกรอง รายชื่อตามข้อ 8 ให้เหลือจ านวนสาม
คนจากข้อมูล ประวัติ ผลงาน การแสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การบริหารงานต่อคณาจารย์ประจ าและบุคลากร
เพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย โดยจัดท าเป็นบัญชีรายชื่อ เรียงตามล าดับตัวอักษร พร้อมประวัติ ข้อมูล และ
รายละเอียดเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา และข้อ 10 ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกบุคคล ตามบัญชี
รายชื่อตามข้อ 9 หนึ่งคนเป็นคณบดีต่อไป 
 5. น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ  (     )  ทราบ         ()  ขอความเห็นชอบ ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ    
                                                   (    )  อนุมัติ      (    )  อ่ืน ๆ .................... 
  พร้อมกันนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารประกอบการประชุมมาพร้อมหนังสือนี้แล้ว      
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

       ลงชื่อ ………………………….. 
              (..............................................) 

                                  ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดี 
 
 

  



113 

 ตัวอย่างบันทึกข้อความท่ีเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อบรรจุวาระเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 63 บันทึกข้อความที่เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพ่ือบรรจุวาระเข้าท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย 
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ภาพที่ 64  บันทึกข้อความท่ีเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพ่ือบรรจุวาระเข้าท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย (ต่อ) 
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ภาพที่ 65 บันทึกข้อความท่ีเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพ่ือบรรจุวาระเข้าท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย (ต่อ) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



116 

ปัญหา : 
 การเสนอบันทึกเรื่องเพ่ือบรรจุเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ขอความเห็นชอบพิจารณาคัดเลือก
บุคคลตามบัญชีรายชื่อหนึ่งคนเป็นคณบดี ผู้ช่วยเลขานุการอาจแนบเอกสารเสนอมหาวิทยาลัยไม่ครบถ้วน เช่น  
ข้อกฎหมาย ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง จึงต้องน ากลับมาแก้ไข ซึ่งอาจท าให้การด าเนินการล่าช้า ไม่ทันต่อเวลาที่ก าหนด   
  
แนวทางการแก้ไขปัญหา : 
 1. ก่อนจะเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยผู้ช่วยเลขานุการควรตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 
แนบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน จัดเรียงเอกสารความส าคัญก่อน – หลัง เพื่อความสะดวกในการค้นหา 
 2. ควรน าบันทึกข้อความเสนอประธานและคณะกรรมการสรรหาคณบดีตรวจสอบความถูกต้องก่อนเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อลดการผิดพลาด 
 
ข้อเสนอแนะ : 
 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบควรตรวจสอบเอกสารบันทึกเรื่องเพ่ือบรรจุเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ให้เรียบร้อย ตรวจสอบค าถูก ค าผิด พิจารณาข้อกฎหมายให้ถูกต้อง  
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 ผู้ช่วยเลขานุการจัดท า (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณบดีเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขอความเห็นชอบ เรื่อง แต่งตั้ง
ผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี และเสนอให้งานนิติการ และรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ตรวจสอบก่อนเสนอนายกสภา
มหาวิทยาลัยลงนาม 
                                                                
 
 
 

 
 

ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ที่...../2564 

เรื่อง แต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18 (9) และมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พ.ศ. 2547 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 
2560 ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2564 เมื่อ
วันที่ 11 สิงหาคม 2564 จึงแต่งตั้งให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารง
ต าแหน่ง ดังนี้ 
 1....................................................................................เป็นค ณบดีคณะครุศาสตร์ 
 2. ..................................................................................เป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 3. ..................................................................................เป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 4. ..................................................................................เป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  
 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ .................................. พ.ศ.2564 ถึงวันที่ ......................................พ.ศ.2568  
    สั่ง ณ วันที่ ..............................................พ.ศ.2564  
        (.......................................) 
      นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

ภาพที่ 66 การจัดท าค าสั่งแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งคณบดีควรอ้างข้อกฎหมายและมติที่ประชุมให้ถูกต้อง 

ขั้นตอนที ่3 การด าเนนิการภายหลังการสรรหาคณบดี  
        3.1 เสนอค าสั่งแต่งตั้งคณบดีต่อนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อลงนาม  

 

- ตัวอย่าง -

(ร่าง -  
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ปัญหา :   
 1.  (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีมีการพิมพ์ผิด รูปแบบไม่สวยงาม ดังนั้น ควรให้หัวหน้า
งานนิติกรตรวจสอบก่อนเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม 
  2. ผู้รับผิดชอบเสนอค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีให้นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามล่าช้า ท าให้
การด าเนินการสรรหาคณบดีล่าช้าไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด   
 
แนวทางการแก้ไขปัญหา : 
 1. ก่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัยผู้ช่วยเลขานุการควรน า (ร่าง) ค าสั่งให้นิติกรตรวจสอบ เพ่ือลด
ข้อผิดพลาด  
 2. เมื่อประชุมสภามหาวิทยาลัยแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีให้
เพ่ือเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามทันที 
 
ข้อเสนอแนะ : 
  เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบควรด าเนินการเสนอค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีให้นายกสภา
มหาวิทยาลัยลงนามหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมสภามหาวิทยาลัยโดยด่วน 
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 หลังจากที่ได้มีการด าเนินการสรรหาคณบดีเสร็จเรียบร้อยแล้ว สิ่งที่ส าคัญคือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการ
ด าเนินการสรรหาคณบดีต้องจัดเก็บเอกสารที่เกี่นยวข้องเกี่ยวกับการสรรหาคณบดีให้เรียบร้อย มีวัตถุประสงค์ใน
การจัดเก็บเอกสารกระบวนการสรรหาคณบดี คือ ใช้เป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรเก็บไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง 
ใช้ยืนยันการปฏิบัติงาน แสดงถึงการด าเนินการสรรหาครั้งที่ผ่านมา เป็นข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนการสรรหาคณบดี
ในปีต่อไป และแจ้งผลการสรรหาให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป มีดังนี ้
 1. การจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวกับการสรรหาคณบดี 
  เพ่ือให้การจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวกับการสรรหาคณบดี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้ช่วยเลขานุการ
ต้องด าเนินการการจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวกับการสรรหาคณบดีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ประกาศคณะกรรมการสรรหา 
หนังสือเชิญ รายงานการประชุม ระเบียบวาระการประชุม ใบสมัคร ใบเสนอชื่อ ปฏิทิน เอกสารเล่มวิสัยทัศน์การ
สรรหาคณบดี นับเป็นสิ่งที่ส าคัญที่ต้องด าเนินการจัดเก็บใส่แฟ้มให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย สะดวกในการค้นหา 
 2. การจัดเก็บเอกสารรายงานการประชุม มี 2 ประเภท ดังนี้ 
   1) การจัดเก็บเอกสารประกาศ รายงานการประชุม ระเบียบวาระการประชุม เอกสารวิสัยทัศน์และ
ยุทธศาสตร์การบริหารงานเข้าแฟ้ม โดยปริ้นเอกสารที่ผ่านการรับรองจากประธานคณะกรรมการจัดเก็บเข้าแฟ้ม 
โดยจัดเรียงตามลาดับครั้งที่ของการประชุม  
  2) บันทึกในรูปแบบไฟล์ข้อมูลในคอมพิวเตอร์ โดยการสแกนไฟล์ประกาศ รายงานการประชุม 
ระเบียบวาระการประชุม ในรูปแบบ File PDF เพ่ือง่ายต่อการค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 67 การจัดเก็บเอกสารการสรรหาคณบดีควรน าเอกสารใส่แฟ้มให้เป็นระเบียบเรียบร้อย จัดท าสนัแฟ้มให้สวยงาม 

ขั้นตอนที่ 3.2 การจัดเก็บเอกสารกระบวนการสรรหาคณบดี 
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ปัญหา :  
 1. การจัดเก็บเอกสารการสรรหาคณบดี เช่น ประกาศ รายงานการประชุม ระเบียบวาระการประชุมหาก
ผู้รับผิดชอบไม่เก็บเข้าแฟ้มให้เป็นระเบียบเรียบร้อย หรือใส่สลับแฟ้ม อาจท าให้เอกสารการสรรหาคณบดีเกิดการ
สูญหายได ้
  2. หากจัดเก็บเอกสารการสรรหาคณบดีเป็นไฟล์ข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลอาจสูญหาย เนื่องจาก
ไฟล์งานอาจเกิดการช ารุด คอมพิวเตอร์สูญหาย หรือปัญหาไวรัสในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่งผลให้เกิดความสูญเสียของ
เอกสารได้  

แนวทางการแก้ไขปัญหา :  
 1. ควรจัดท าแฟ้มจัดเก็บเอกสารให้ให้เรียบร้อย  แยกหมวดหมู่ของหนังสือเชิญ เช่น  รายงาน ประกาศ
คณะกรรมการ ระเบียบวาระการประชุม  เอกสารเล่มวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การบริหารงาน หากหน่วยงาน ใด
ต้องการขอเอกสารแล้วเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบไม่อยู่ เจ้าหน้าที่คนอ่ืนจะได้สามารถค้นหาเอกสารได้ง่าย สะดวก 
รวดเร็ว และใช้เป็นแนวปฏิบัติในการสรรหาคณบดีในปีต่อไป  
 2. ควรจัดท าเอกสารเป็นรูปแบบไฟล์สแกนเอกสาร PDF เพ่ือป้องกันการสูญหายของเอกสาร 
ข้อเสนอแนะ : 
  การจัดเก็บเอกสารกระบวนการสรรหาคณบดีเป็นสิ่งส าคัญในการใช้อ้างอิงในการด าเนินงานต่าง ๆ และ
เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติและเป็นตัวอย่างในการสรรหาคณบดีในปีต่อไป และในบางครั้งพบว่าคณบดีอาจลาออกก่อน
ครบวาระ ดังนั้น เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบควรจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย สามารถสืบค้นได้ หากเอกสาร
ใดเป็นความลับ ควรแยกประเภทเป็นแฟ้มเอกสารลับ เก็บให้มิดชิด และเรียบร้อย  
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