
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทผูบริหาร

ระดับผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา พ.ศ.๒๕๕๕
-----------------------------------------------------------

เพื่อใหการดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินเขาสูตําแหนงประเภทผูบริหารของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ  เปนไปดวยความเรียบรอย  โปรงใส  เปนธรรม  และมีประสิทธิภาพ

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๑   แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.๒๕๔๗  
ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  เรื่อง การประเมินขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทผูบริหาร  ระดับผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา  พ.ศ.๒๕๕๕  จึงประกาศ
รับสมัครบุคคลเพื่อประเมินใหดํารงตําแหนงประเภทผูบริหาร  ดังนี้  

ขอ ๑  คุณสมบัติของผูขอรับประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทผูบริหาร  ระดับ
อํานวยการหรือเทียบเทา  ใหเปนไปตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
ตําแหนงประเภทผูบริหาร  ชื่อสายงานบริหาร  ระดับตําแหนงผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา  
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  ตามที่  ก.พ.อ.  กําหนด

ขอ ๒  ผูที่ขอรับการประเมินจัดทําแฟมสะสมงานหรือคูมือการปฏิบัติราชการโดยใชมาตรฐาน
กําหนดตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาท่ีตนครองอยูเปนเกณฑในการจัดทําคูมือ  โดยแนบพรอม
ใบสมัคร

ขอ ๓  องคประกอบและสัดสวนคะแนนที่ใชในการประเมินขาราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษา  เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทผูบริหาร  ระดับผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา  มีดังนี้

๓.๑  ภาค ก
(๑) ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตําแหนงที่ครองอยู  ๑๐๐  คะแนน
(๒) ความรู  ความสามารถ  ทักษะ          ๔๐  คะแนน
(๓) สมรรถนะ  ประกอบดวย

(ก) ดานสมรรถนะหลัก   ๕๐  คะแนน  ดังนี้
(ข) ดานสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ๕๐  คะแนน
(ค) สมรรถนะทางการบริหาร  ๖๐  คะแนน

๓.๒  ภาค ข  สอบความรูความสามารถเฉพาะตําแหนงประเภทผูบริหาร  ระดับ
ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา  ๗๐  คะแนน

๓.๓  ภาค  ค  สอบสัมภาษณ  ๓๐  คะแนน
/.... ขอ  ๔



- ๒ -

ขอ  ๔  ผูที่จะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทผูบริหาร  ระดับผูอํานวยการกองหรือ
เทียบเทา จะตองไดรับคะแนนประเมินเฉลี่ยจากคณะกรรมการประเมิน  เฉลี่ยแตละภาคตามขอ ๓ ไมนอยกวา 
รอยละ  ๖๐  และคะแนนรวมแตละภาคไมนอยกวารอยละ  ๗๐  

ขอ  ๕  กรณีที่ไดคะแนนสูงสุดเทากันใหพิจารณาคะแนนที่สูงกวาในภาค ข  ภาค  ค  ภาค  ก 
และอายุราชการตามตามลําดับ

ขอ ๖  ผูประสงคขอเขารับการคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัครแนบทายประกาศฉบับนี้  และ
แบบประเมินเขาสูตําแหนงประเภทผูบริหารไดที่  งานการเจาหนาที่และนิติการ  

ขอ  ๗  ตําแหนงและหนวยงานที่เปดรับสมัคร
๑. ตําแหนงผูอํานวยการกองกลาง  สํานักงานอธิการบดี  
๒. ตําแหนงผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา  สํานักงานอธิการบดี 
๓. ตําแหนงหัวหนาสํานักงาน  สํานักงานคณบดี  คณะครุศาสตร  
๔. ตําแหนงหัวหนาสํานักงาน  สํานักงานคณบดี  คณะวิทยาการจัดการ
๕.   ตําแหนงหัวหนาสํานักงาน  สํานักงานผูอํานวยการ  สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  
๖.   ตําแหนงหัวหนาสํานักงาน  สํานักงานผูอํานวยการ  สถาบันวิจัยและพัฒนา  
๗.   ตําแหนงหัวหนาสํานักงาน  สํานักงานผูอํานวยการ  สํานักสงเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน
ขอ ๘  ผูประสงคเขารับการคัดเลือก  จะตองศึกษามาตรฐานกําหนดตําแหนง  โดยเฉพาะ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวามีคุณสมบัติครบหรือไม  โดยศึกษามาตรฐานตําแหนงไดที่  งานการเจาหนาที่
และนิติการ และตองศึกษาประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  เร่ือง การประเมินขาราชการพลเรือนในสถาบนั 
อุดมศึกษาเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทผูบริหาร  ระดับผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา  พ.ศ.๒๕๕๕

ขอ ๙ ผูประสงคเขารับการคัดเลือกสามารถยื่นใบสมัครไดตั้งแตวันที่  ๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕  
ถึงวันที่  ๑๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน  

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๕๕

                                                                        
                                                                   (ผูชวยศาสตราจารยกิต   บุญเอก)
                                                                      รักษาราชการแทนอธิการบดี



ใบสมัครเขารับการคัดเลือกเพื่อประเมินแตงตั้งตําแหนงประเภทผูบริหาร
ใชสําหรับขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

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

ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)..........................................................นามสกุล................................................................
วัน เดือน ปเกิด.........................................................ปจจุบันดํารงตําแหนง..........................................................
ระดับ.........ขั้น..........................บาท  สังกัดหนวยงาน..........................................................................................
วุฒิการศึกษาสูงสุด................................................................................................................................................

ประสบการณในการทํางาน
ตําแหนงในสายงาน

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

ตําแหนงบริหาร

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

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

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

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

ขาพเจามีความประสงคขอสมัครเขารับการคัดเลือกเพื่อประเมินเขาสูตําแหนงประเภทผูบริหาร  
ตําแหนง................................................................................ระดับ................

ลงชื่อ...............................................(ผูสมัคร)
     (................................................)
  วันที่.............................................

ความเห็นของผูบังคับบัญชา
................................................................................................................................................

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

ลงชื่อ...........................................................
    (............................................................)
         วันที่.............................................





ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร 

ระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า พ.ศ.๒๕๕๕

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


เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งประเภทผู้บริหารของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบูรณ์  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  โปร่งใส  เป็นธรรม  และมีประสิทธิภาพ



อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๓๑   แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.๒๕๔๗  ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  เรื่อง การประเมินข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร  ระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า  พ.ศ.๒๕๕๕  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อประเมินให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร  ดังนี้  



ข้อ ๑  คุณสมบัติของผู้ขอรับประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร  ระดับอำนวยการหรือเทียบเท่า  ให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร  ชื่อสายงานบริหาร  ระดับตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  ตามที่  ก.พ.อ.  กำหนด



ข้อ ๒  ผู้ที่ขอรับการประเมินจัดทำแฟ้มสะสมงานหรือคู่มือการปฏิบัติราชการโดยใช้มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่ตนครองอยู่เป็นเกณฑ์ในการจัดทำคู่มือ  โดยแนบพร้อมใบสมัคร



ข้อ ๓  องค์ประกอบและสัดส่วนคะแนนที่ใช้ในการประเมินข้าราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษา  เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร  ระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า  มีดังนี้




๓.๑  ภาค ก





(๑) ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตำแหน่งที่ครองอยู่  ๑๐๐  คะแนน





(๒) ความรู้  ความสามารถ  ทักษะ


         ๔๐  คะแนน



(๓) สมรรถนะ  ประกอบด้วย






(ก) ด้านสมรรถนะหลัก   ๕๐  คะแนน  ดังนี้






(ข) ด้านสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ๕๐  คะแนน




(ค) สมรรถนะทางการบริหาร  ๖๐  คะแนน




๓.๒  ภาค ข  สอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งประเภทผู้บริหาร  ระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า  ๗๐  คะแนน




๓.๓  ภาค  ค  สอบสัมภาษณ์  ๓๐  คะแนน

/.... ข้อ  ๔

- ๒ -




ข้อ  ๔  ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร  ระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า จะต้องได้รับคะแนนประเมินเฉลี่ยจากคณะกรรมการประเมิน  เฉลี่ยแต่ละภาคตามข้อ ๓ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ  ๖๐  และคะแนนรวมแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๗๐  




ข้อ  ๕  กรณีที่ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันให้พิจารณาคะแนนที่สูงกว่าในภาค ข  ภาค  ค  ภาค  ก และอายุราชการตามตามลำดับ




ข้อ ๖  ผู้ประสงค์ขอเข้ารับการคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัครแนบท้ายประกาศฉบับนี้  และแบบประเมินเข้าสู่ตำแหน่งประเภทผู้บริหารได้ที่  งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ  



ข้อ  ๗  ตำแหน่งและหน่วยงานที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  

2. ตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา  สำนักงานอธิการบดี 

3. ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงาน  สำนักงานคณบดี  คณะครุศาสตร์  

4. ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงาน  สำนักงานคณบดี  คณะวิทยาการจัดการ

๕.   ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงาน  สำนักงานผู้อำนวยการ  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  

๖.   ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงาน  สำนักงานผู้อำนวยการ  สถาบันวิจัยและพัฒนา  

๗.   ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงาน  สำนักงานผู้อำนวยการ  สำนักส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน


ข้อ ๘  ผู้ประสงค์เข้ารับการคัดเลือก  จะต้องศึกษามาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  โดยเฉพาะ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งว่ามีคุณสมบัติครบหรือไม่  โดยศึกษามาตรฐานตำแหน่งได้ที่  งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ และต้องศึกษาประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  เรื่อง การประเมินข้าราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร  ระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า  พ.ศ.๒๕๕๕



ข้อ ๙ ผู้ประสงค์เข้ารับการคัดเลือกสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่  ๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕  ถึงวันที่  ๑๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕



จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  





ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๕๕

                                                                        

                                                            
       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิต   บุญเอก)


                                                             
         
รักษาราชการแทนอธิการบดี



