
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเขารับการประเมินเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทผูบริหาร

ตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
__________________________________________________________

เพ่ือใหการดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินบุคคลเขาสูตําแหนงประเภทผูบริหาร ตําแหนงผูอํานวยการ

สํานักงานอธิการบด ีเปนไปดวยความเรียบรอย โปรงใส เปนธรรมและมีประสิทธิภาพ

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับ

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ. 2554 และที่แกไขเพิ่มเติม และมติคณะกรรมการบริหารงาน

บุคคลมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2562 เม่ือวันที่ 18 ธันวาคม 2562  จึงใหออกประกาศไว

ดังน้ี

1. ตําแหนงท่ีเปดรับสมัคร 

 1.1 ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี

2. คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร 

2.1 เปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม 

2.2 มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทาไดไมตํ่ากวานี้ทุกสาขาวิชา 

           2.3 ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว ดังตอไปนี้ 

      2.3.1 ประเภทผูบริหาร ตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีหรือเทียบเทา หรือ 

      2.3.2 ประเภทผูบริหาร ตําแหนงผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา ไมนอยกวา 1 ป หรือ 

      2.3.3 ประเภทผูบริหาร ตําแหนงผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา และประเภทเชี่ยวชาญ

เฉพาะระดับชํานาญการพิเศษ รวมกันไมนอยกวา 4 ป หรือ 

      2.3.4 ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญ หรือ 

      2.3.5 ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการพิเศษ ไมนอยกวา 4 ป 

      2.3.6 ตําแหนงอยางอื่นที่เทียบเทา 2.3.1 หรือ 2.3.2 หรือ 2.3.3 หรือ 2.3.4 หรือ 2.3.5

แลวแตกรณีตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด

      2.4 มีประสบการณในการบริหารหนวยงานและระยะเวลาของตําแหนงที่จะแตงตั้ง เปนไป

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงประเภทผูบริหารระดับผูอํานวยการ

สํานักงานอธิการบดีหรือเทียบเทาและระดับผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา เกี่ยวกับการมีประสบการณในการ

บริหารหนวยงานและระยะเวลาของตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง พ.ศ. 2557
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3. หนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด ี 

บริหารงานในฐานะผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี โดยมีลักษณะงานที่เกี่ยวกับการวางแผน

บริหารจัดการ จัดระบบงาน อํานวยการส่ังราชการ มอบหมาย กํากับ แนะนํา ตรวจสอบ ประเมินผลงาน

ตัดสินใจ แกปญหาในงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย ซ่ึงมีหนาที่ความรับผิดชอบของ

งานสูงมากเปนพิเศษและปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

3.1 ดานแผนงาน 

3.1.1 การวางแผนโครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน เพื่อกําหนดเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของ

หนวยงาน ใหสอดคลองกับนโยบายและแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย 

3.1.2 บูรณาการแผนงาน โครงการขนาดใหญ กิจกรรม เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและผล

สัมฤทธ์ิของหนวยงานตามท่ีกําหนด 

3.1.3 ติดตาม เรงรัด การดําเนินกิจกรรมตางๆ ท่ีมีความหลากหลายและความยุงยากซับซอน

มาก ใหเปนไปตามแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและรายงานผลการดําเนิน

งานเพ่ือใหเปนไปตามเปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานตามท่ีกําหนด 

3.2 ดานบริหารงาน 

3.2.1 จัดระบบ  และวิธีปฏิบัติงานของหนวยงาน เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติงานของเจา

หนาท่ีในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

3.2.2 มอบหมาย กํากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํา ปรับปรุงแกไขในเรื่องตางๆ ที่

เก่ียวของกับภารกิจของหนวยงาน เพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 

3.2.3 พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการดําเนินงานตางๆ ตามภารกิจที่หนวยงานรับผิดชอบ เพื่อ

บรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

3.2.4 ติดตอประสานงานกับหนวยงานหรืองคกรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวของเพื่อให

เกิดความรวมมือ หรือบูรณาการงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์และเปนประโยชนตอผูรับบริการ 

3.2.5 ช้ีแจงขอเท็จจริง พิจารณาใหความเห็น ขอเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการและ

คณะทํางานตางๆ ที่ไดรับแตงตั้ง หรือเวทีเจรจาตางๆ ในระดับหนวยงานหรือองคกรทั้งในประเทศ และตาง

ประเทศ ในฐานะผูมีบทบาทหลัก เพื่อรักษาผลประโยชนของทางราชการ มหาวิทยาลัยและประเทศชาติ 
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3.3 ดานบริหารทรัพยากรบุคคล 

3.3.1 จัดระบบงานและอัตรากําลังเจาหนาที่ในหนวยงานใหสอดคลองกับภารกิจเพื่อใหการ
ปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและความคุมคา

3.3.2 ติดตามและประเมินผลงานของเจาหนาที่ในบังคับบัญชา เพื่อใหการปฏิบัติงาน

สอดคลองกับวัตถุประสงคของหนวยงานและบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิตามที่กําหนด

3.3.3 ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในบังคับบัญชา

เพ่ือใหเกิดความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ

3.4 ดานบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 

3.4.1 วางแผนการใชทรัพยากรและงบประมาณของหนวยงาน เพื่อใหสอดคลองกับนโยบาย
พันธกิจ และเปนไปตามเปาหมายของมหาวิทยาลัย 

3.4.2 ติดตาม ตรวจสอบการใชทรัพยากรและงบประมาณ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ ความ
คุมคา และเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

4. หลักเกณฑในการประเมิน ประเมินจาก 

4.1 ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตําแหนงท่ีครองอยู โดยใชผลการประเมินตามแบบ
ขอตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน อยางนองสองรอบการประเมินลาสุด 

4.2 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงที่จะแตงตั้งซึ่ง
ประกอบดวยสมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจําสายงาน (ตามเอกสารแนบทายประกาศ) โดยใหเสนอขอมูล
ผลการประเมินตามแบบขอตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ อยางนอยสองรอบการประเมิน
ลาสุดเพื่อประกอบการพิจารณา 

          4.3 สมรรถนะทางการบริหาร ดังนี้ 

     4.3.1 สภาวะผูนํา (Leadership) ความสามารถหรือความตั้งใจที่จะรับบทในการเปน
ผูนําของกลุม กําหนดทิศทางเปาหมาย วิธีการทํางาน ใหทีมปฏิบัติงานไดอยางราบร่ืน เต็มประสิทธิภาพ และ
บรรลุวัตถุประสงคของสวนราชการ 

     4.3.2 วิสัยทัศน (Visioning) ความสามารถในการกําหนดทิศทาง ภารกิจ และเปาหมาย
การทํางานท่ีชัดเจนและความสามารถในการสรางความรวมแรงรวมใจ เพื่อใหภารกิจบรรลุวัตถุประสงค 

     4.3.3 การวางกลยุทธภาครัฐ (Strategic Orientation) ความเขาใจวิสัยทัศนและ
นโยบายของรัฐ และสามารถนํามาประยุกตใชในการกําหนดกลยุทธของสวนราชการได 

     4.3.4 การควบคุมตนเอง (Self Control) ความสามารถในการควบคุมอารมณและ
พฤติกรรมในสถานการณท่ีอาจจะถูกยั่วยุหรือเผชิญหนากับความไมเปนมิตร หรือตองทํางานภายใตสภาวะ
กดดัน รวมถึงความอดทนอดกล้ันเม่ืออยูในสถานการณที่กอความเครียดอยางตอเนื่อง 

     4.3.5 การสอนงานและการมอบหมายงาน (Coaching and Empowering Others)
ความตั้งใจท่ีจะสงเสริมการเรียนรูหรือการพัฒนาผูอื่นในระยะยาวจนถึงระดับที่เชื่อมั่นวาจะสามารถมอบหมาย
หนาท่ีความรับผิดชอบใหผูนั้นมีอิสระที่จะตัดสินใจในการปฏิบัติหนาที่ราชการของตนได
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5. เกณฑการตัดสิน 

  การผานการประเมินตองผานเกณฑตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง เกณฑ
การตัดสินผลสัมฤทธ์ิของงาน ความรู ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง สมรรถนะ
ทางการบริหาร และเกณฑการตัดสินระดับคุณภาพของผลงานตามประเภทตําแหนงเพื่อแตงตั้งบุคคลใหดํารง
ตําแหนงสูงข้ึน ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562 การแตงตั้งจะตองไดระดับสูงสุด

6. วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 

ผูประสงคขอรับการประเมินเพ่ือแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงประเภทผูบริหาร ตําแหนงผู
อํานวยการสํานักงานอธิการบดี ขอรับและยื่นใบสมัครไดท่ีงานบริหารทรัพยากรบุคคล กองกลาง สํานักงาน
อธิการบดี ระหวางวันที่ 8 – 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ในวันและเวลาราชการ และจัดสงเอกสารประกอบการ
ประเมินแตละองคประกอบตามขอ 3 ภายในวันท่ี 29 มกราคม พ.ศ. 2564  

7. เอกสารและหลักฐานท่ีตองนํามายื่นในวันสมัคร 

7.1 แบบคําขอรับการประเมินเพื่อแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง 

7.2 ขอมูลเบื้องตนของผูสมัคร 

7.3 สําเนาปริญญาบัตร หรือใบแสดงผลการศึกษา 

7.4 หนังสืออนุญาตจากตนสังกัด 

7.5 หลักฐานการดํารงตําแหนง หรือรักษาราชการในตําแหนงผูบริหาร หรือการบริหารงานใน
ตําแหนงอื่น 

8. วิธีการคัดเลือก 

 การประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงที่จะแตงตั้ง
ประเมินสมรรถนะทางการบริหาร และประเมินโดยวิธีสอบหรือสัมภาษณ

9. เงื่อนไขการแตงตั้ง 

  ผูท่ีจะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี จะตองผานการอบรม
หลักสูตรที่ ก.พ.อ. รับรองหรือผานการอบรมหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษา
ระดับสูงท่ี ก.พ.อ. กําหนดและรับรองหนวยจัด หรือตองเขารับการอบรมหลักสูตรดังกลาว ภายในระยะเวลา 2
ป นับแตวันท่ีไดรับการแตงตั้ง

 จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

 ประกาศ ณ  วันที่  8 ธันวาคม พ.ศ. 2563
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