
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวอการวิทยาลัยขุมข'นพิจิตร 
เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยขุมขนพิจิตร

อาศัยอำนาจตามข้อบังคับสถาบนวิทยาลัยชุมซบ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา 
ผู้อำนวยการวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖รก และมติที่ประขุมคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยขุมขนพิจิตร 
ในคราวประขุมคร้ังท่ี ๑/๒๕๖๕ ฟ้อ'วัน'จันทร์1ท่ี ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จึงออกประกาศคณะกรรมทารสรรหา 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยขุมซนพิจิตร เรือง การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยขุมซนพิจิตร โดยมํรายละเอยด 
ด้งต่อ'โปน้ี

๑. วัตถุประสงคของวิทยาลัยขุมชน
๑.๑ วัตถุประสงค์ตามมาตรา ๘ แห่งพระราขบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมซบ พ.ศ.©๕๕๘ 

"เพอประโยซน่ในการจัดการติกษาใบระตับอุดมศึกษาที่ตากว่าปริญญา ให้สถาบันเป็นสถานศึกษ'าซื่ง 
จัดการศึกษาโดยวิทยาลัยชุมชน มวัตถุประสงค์เพ่ือให้การศึกษา วิจัย ให้นรืการทางวิชาการ ทำบุบำรุงศิลปะ 
และวัฒนธรรม และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นและขุมซน การพัฒนา 
ที่ย ั่งยืน เสริมสร้างศักยภาพบุคคล ตอบสนองและสอดคล้องต่อความต้องการและการประกอบอาชีพ 
ของท้องถ่ินและขุมขนซงนำไปสู่การพัฒนาประเทศ”

๑.๒ อำหนดแนวทางการดำเนินงานในมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยขุมขน 
พ.ศ.๒๕๕๘ การดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๘ สถาบันต้องให้ความสำคัญและดำนํง 
ถึงเร่ือง ดังต่อใบ,นี้

(๑) การสร้างโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ตากว่าปริญญาและ 
การเรียนรู้ตลอดชีวิตของประขาซน ด้วยกระบวนการจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย สามารถเข้าถึง 
ผู้เรียนในชุมชนได้อย่างท่ัวถึง

(๒) การตอบสนองต่อความต้องการของท้องถ่ินและขุมชนในเร่ืองการศึกษา การพิกอบรม 
ด้านวิชาการหรือด้านวิชาชีพ

(๓) ความร่วมมอกับสถาบันอุดมศึกษาในการศึกษาต่อใบระดับปริญญาของนักศึกษา 
(๔) ความร่วมมือกับสถานศึกษา สถานประกอบการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

สถาบันศาสนา องค์กรที่ดำเนินงานวัฒนธรรม หน่วยงาบอบของรัฐ สถานศึกษาข้ันสูง สถาบันอ๋ึนใบประเทศ 
หรือต่างประเทศในการจัดการศึกษา

(๕) มาตรฐานและคุณภาพทางวิซาการอันเนินท่ียอมรับ
(๖) การระดมทรัพยากรทั้งจากภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และเอกขนในการ

จัดการศึกษา
(๗) การบริหารจัดการโดยบุ่งเนันหลักธรรมาภิบาล 
(๘) การมืส่วบร่วมของประขาขนหรือขุมซน 
(๙) การประสานงาบและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์ 

หน่วยงานอ่ืนของรัฐท่ีเท่ียวข้อง
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te. วาระการดำรงตำแหน่งและอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการวิทยาลัยขุมซน
๒.๑ วาระการดำรงตำแหน่ง ตามความในมาตรา ๔๐ แห่งพระราขบัญญัติสถาบันวิทยาลัย 

ขุมซบ พ.ศ. ๒๔๔๘ และที่แกไขเพมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๖๑ บัญญัติว ่า ผู้อำ,นวยการวิทยาลัย 
มีวาระการดำรงดำแหบ่งคราวละสืบ และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน 
สองวาระมีได้

๒.๒ อำนาจและหน้าท่ีของผู้อำนวยการวิทยาลัยขุมชน ตามความในมาตรา ๔อ แห่งพระราชบัญญัติ 
สถาบันวิทยาลัยขุมซน พ.ศ.๒๔๔๘ บัญญ้ติว่าผู้อำนวยการวิทยาลัยมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปน้ี

(ร)) บริหารกิจการของวิทยาลัยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายของสถาบัน 
(๒) จัดทำแผนจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัยเสนอต่อสภาวิทยาลัย 
{๓) จัดทำงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายเพื่อเสนอผู้อำนวยการสถาบันและ 

รายงานสภาวิทยาลัยเพื่อทราบ
(๔) บริหารบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานท่ี และทรัพย์สินอี'นของวิทยาลัยให้เป็นไป 

ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของทางราชการและของสถาบัน
(๔) ประสานความร่วมมีอด้านวิชาการและการใช้ทรัพยากรร่วมกับชุมชน องค์กรขุมขน 

สถานศึกษา สถานประกอบการ องค์กรเอกขน องค์กรปกครองส่วนท้องกิน สถาบันอุดมศึกษา สถาบัน 
ศาสนา องค์กรท่ีดำเนินงานวัฒนธรรม และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ

(๖) ให้คำแนะน่าในการแต่งต้ังรองผู้อำนวยการวิทยาลัยต่อผู้อำนวยการสถาบัน 
(๗) ส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาและกิจการนักศึกษา
(๘) ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีสภาสถาบัน สภาวิทยาลัย และผู้อำนวยการสถาบันมอบหมาย 

๓. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการสรรหา
(๑) มีคุณสมบัติตามความในมาดรา ๔๑ แห่งพระราขบัญญัติสถาบันวิทยาลัยขุมซน 

พ.ศ. ๒๔๔๘ ซงกำหนดวา ผู้อำนวยการวิทยาลัยต้องสำเร็จการศึกษาไม่ตากว่าปริญญาขั้นใดชั้นหนงหรีอ 
เทียบเห่าจากสถาบันการศึกษา ซ็่งสภาสถาบันรับรอง และได้ทำการสอนในสถาบันวิทยาลัยขุมซนหรีอ 
สถาบันอุดมศึกษาซึ๋งสภาสถาบันรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าบ หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่าห้าปีในสถาบันวิทยาลัยขุมซน สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน องค์กรภาครัฐ หรือภาคเอกชน

(๒) มีคุณสม”บัดน!ละลักษณะต้องห้าม ตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยขุมซน ว่าด้วยคุณสมบัติ 
และลักษณะต้องห้ามของผู้อำนวยการวิทยาลัย และรองผู้อำนวยการวิทยาลัย พ.ศ. ๒๔๖๓ ดังน้ี 

ก. คุณสมบัติ
ร). คุณสมบัติท่ัวไป

(๑) มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ีอสัตย์ มีความเป็นธรรมและเป็นท่ียอมรับในสังคม 
(๒) ม ีความศ ึดร ิเร ิมสร้างสรรค ์ โดยม ีผลงานเป ็นท ี่ประจักษ ์และเป ็นท ี่ยอมรับ 

ใบวงวิชาการ หรือวิชาชีพ
(๓) มีประสบการณ์ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาขุมซนและท้องกิน และด้านการบริหาร 

ที่มีความสำเร็จเป็นประจักษ์
(๔) สามารถปฏิบัติภารกิจของวิทยาลัยได้เติมเวลา และอุ,

วิทยาลัย
{๔) เป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับและเป็นที่เชื่อกิอฃองสังคม 

คุณประโยซน่ต่อการบริหารงาบวิทยาลัย
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(๖) เป็นบุคคลที่มืความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดี เก่ียวกับบริบทของวิทยาลัยชุมซบ และ 
จังหวัดอันเป็นท่ีเงของวิทยาลัยชุมขนท่ีสมัครหรือได้รับการเสนอช๋ึอ 

๒. คุณสมบัติเฉพาะ
(๑) ผู้ที่มาจากองค์กรภาคเอกขนต้องเป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารมีประสบการณ์ด้าน 

การบริหารองค์กรที่มีทุบจดทะเมียนกับกระทรวงพาณิขย์ หริอเป็นองค์กรนิติบุคคล ไม่น้อยกว่า ๔ ปี สำหรับ 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยและรองผู้อำนวยการวิทยาลัย

(๒) ผู้ทนาจากองค์กรภาครัฐ ด้องมีประสบการณ์ด้านการบริหารไม่ตากว่าตำแหน่ง 
ประเภทอำนวยการระดับด้น ไม่น้อยกว่า ๔ ปี สำหรับผู้อำนวยการวิทยาลัยและรองผู้อำนวยการวิทยาลัย 

(๓) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงาบในระดับอุดมศึกษา 
(๔) มีความบุ่งมั่นในการเสริมสร้างศักยภาพบุคคล ตอบสนองและสอดคล้องกับ 

ความต้องการประกอบอาชีพของห้องถนและชุมขนท่ีคำนึงถืงผู้ด้อยโอกาสและลดความเหล่ือมถาในขุมขน
(๕) มีความมุ่งม่ันท่ีจะตอบสนองต่อนโยบายของสภาสถาบันและยุทธคาสตริของสถาบัน

วิทยาลัยชุมซน
ช. ลักษณะต้องห้าม

๑. เป็นคนไร้ควานลามารถ คนเสมีอนไร้ความสามารถ คบวิกลจริตหริอจิตฟันเพอบ
ไม่สมประกอบ

๒. เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกส่ังพักราขการ หริอถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน
๓. เป็นผู้บกพรองในศีลธรรมอันดี
๔. เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเคยล้มละลายโดยทุจริต
๕. เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถิงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่พับโทษมาแล้วไม'น้อยกวา 

ลามปีซิ่งโทษจำคุกที่ได้รับต้องมีใข่เป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ชีวิต ร่างกาย ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ 
ราชการที่กระทำโดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญาหรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกัยืมเงินที'เป็น 
การฉ้อโกงประขาขนหรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต นำเข้า ส่งออก 
หรือผู้ค้าหรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการมีองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์หรือความผิดตามกฎหาย 
ว่าด้วยการมีองกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงินหรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วย 
ความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำ 
โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

๖. เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงาน 
เอกขน หรือองค์การระหว่างประเทศ

๗. เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือตำแหน่งที่ได้ 
รับผิดขอบใบการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง

๘. เป็นกรรมการผู้จัดการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ หรือดำแหบ่งอื่นใดท่ีมีลักษณะคล้ายคลิงกัน 
หรือเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลใด

ผู้ท่ีมีลักษณะต้องห้ามตาม ๒ หรือ ๓ หากพบว่าปกมีดข้อมูล ให้ถือว่าผู้น้ันขาดคุณสมบ้ต 
ผ้ท่ีมีลักษณะต้องห้ามตาม ๗ หรือ ๘ สามารถสมัครเข้ารับการสรรหาได้
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๔. ค่าตอบแทบและเงินประจำตำแหน่ง
๔.๑ ผู้ที่มาจากภาคเอกซนจะโต้รับเงินค่าตอบแทนขั้นต้นไม่น้อยกว่า รท๒,๘๔๐ บาท สูงสุด 

ไม่เกิน ๕๙,๕00 บาท (ทั้งน ี้ สถาบันวิทยาลัยชุมซนจะเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทน ตามคุณสมบัติและ 
ความสามารถของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเฉพาะราย) และเงินประจำตำแหน่งตาม กฎ ก.พ.อ. การได้รับเงิน 
ประจำตำแหฬ่ผู้บริหารและข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของสถาบันวิทยาลัยชุมขน พ.ศ. ๒๔๖๔ 
เดอ'นละ ๒๐,0๐0 บาท เม่ือรวมเงินค่าตอบแทนและเงินประจำตำแหน่งสูงสุด ไม่เกิน ๗๙1๔๐๐ บาท

๔๒ ผู้ทั้มาจากภาครัฐจะได้รับเงินตอบแทนนอกเหนือเงินเดือน เดือนละ ร)๐,๐๐๐ บาท 
และเงินประจำตำแหน่ง เดือนละ (5)๐,0๐๐ บาท รวมเดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท ตาม กฎ ก-พ-อ. การได้รับเงิน 
ประจำตำแหน่งผู้บรืหารและข้าราฃการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของสถาบันวิทยาลัยชุมซน พ.ค. ๒๔๖๔

๔. หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งรายขื่อผู้สมควรตำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมซน
พิจิตร

๕.© วิธีการรับสมัคร มีข้ันตอนดังต่อไปน้ี
(๑) ผู้สมัครต้องตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของตนเอง ตามข้อ ๓ 

ของประกาศน้ี ให้ถูกต้องและครบถ้วน
(๒) ผู้สมัครต้องให้ข้อมูลตนเองอย่างครบถ้วนและเป็นจรืง โดยกรอกข้อมูลตามแบบ 

ใบสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมขนพิจิตร ที'แนบท้ายประกาศน้ี
(๓) ผู้สมัครสามารถขอรับใบสมัครได้ต้ังแต่วันท่ี ๒๔ พฤษภาคม -  ©๔ มิถุนายน ๒๔๖๔ 

(ในวันและเวลาราชการ) หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเวึบไฃตํของสถาบันวิทยาลัยชุมขน 
www.iccs.ac.th และเว็บไซต์ของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร www.pGcac.th

{๔) ผู้สมัครจะต้องยนใบสมัครด้วยตนเอง ได้ต้ังแต่วันท่ี ๒๔ พฤษภาคม -  ©๔ มิถุนายน 
๒๔๖๔ (ในวันและเวลาราชการ) ณ สถานท่ี

(๔®) สถาบันวิทยาลัยชุมขน กองบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารรัชมังคลาภเษก ๒ 
ชั้น ๑๐ กระทรวงศึกษาธีการ กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๐ ๐๐๙๑-๖ ต่อ ๔๑๔๗ โทรสาร 
๐ ๒๒๘๐ ๔๑๖๒

(๔๒) วิทยาลัยชุมชนพิจิตร เลขท่ี ๑๔๐ หมู่ ๖ ถนนบางมูลนาก-โพทะเล ตำบลท่าบัว 
อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ๖๖๑๓๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๖๐๓ ๙๗๘๗ 

๔.๒ วิธีการเสนอข่ือ
(๑) ผู้มีสิทรเสนอข่ือ

ผู้มีสิทธิ๋เสนอซอผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร คือ 
การเสนอข่ือโดยการมีส่วนร่วมชองบุคลากร ประกอบด้วยข้าราชการและพนักงานราชการของวิทยาลัยชุมชน 
พิจิตร

(๒) ข้อปฏิบัติในการเสนอข่ือ
ผู้เสนอข่ือต้องปฏิบัติ ดังน้ี
(๒.๑) ข้าราขการและพนักงานราชการชองวิทยาลัยชุมชนพิจิตร,J ฅมารณสนอุขื่อ 

ผ ู้เข ้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมซนได้ โดยผู้เสนอซื อต้อง'ประ'กํอษด้วัยฃ'ารวัช•ภุวร\ 
อย่างน้อย ๑ คน และพนักงานราชการ อย่างน้อย ๑ คน และส่งเอกสารหลักฐานผู้ไผู้'รับการเสนอ1ขื่อุลังสธุาบเม่ 
วิทยาลัยชุมชนได้ตั้งแต่วันที่๒๕พ ฤษภาคม-© ๔ มิถุนายน๒๔๖๔ I I เก'ช ุr f แ ก ุก ํเ§ f  \

' / (๒.อ} ต้องตรวจสอบ...
\ '  ^ ฐ ' -  ‘
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(๒.!อ) ต้องตรวจสอบหลักฐานของผู้ท่ีได้รับการเสนอขื่อเป็นผู้อำนวย1การวิทยาลัย 
ชุมซน ตามข้อ ๕.๓ ของประกาศน้ี ให้ถูกต้องและครบถ้วน

(te.cn) ต้องใช้แบบและมืหนังสือรนยอมจากผู้ได้รับการเสนอข่ือ ตามแบบท่ีแนบห้าย
ประกาศน้ี

(๒.๔) ต้องเสนอข้อมูลประวัติของผูได้รับการเสนอฃอเข้ารับการสรรหาเป็น 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยซมขน วาเป็นผู้มัผลงาน/ประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ 
หน้าท่ีผู้อำนวยการวิทยาลัย ลามแบบท่ีแนบท้ายประกาศน้ี

๔.๓ หลักฐานที่ต้องยื่นสำหรับการสมัครและการเสนอขื่อ ประกอบด้วย
(๑) สำเนาบัตรประจำตัวประซาซน หริอสำเนาบัตรประจำตัวของทางราชการ

จำนวน ๒ ฉบับ
{๒) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๒ ฉบับ
(๓) สำเนาหลักฐานทางการศึกษา จำนวน ๑ ชุด
(๔) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ น้ีว จำนวน ๒ รูป (ถ่ายไว้“ฟเกน ๓ เดือน)
(๕) ใบรับรองแพทย์ จากโรงพยาบาลของรัฐ
{๖) หนังสือยินยอมให้ตรวจสอบประวัติ,บุคคล ตามแบบท่ีแบบท้ายประกาศน้ี 
(๗) หลักฐานที่แสดงถงประสบการณ์ด้านการบริหาร (สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ 

ด้านการบวิหาร) จำนวน ๑ ชุด
(๘) ในกรณีเป็นข้าราชการหวิอเคยเป็นข้าราชการให้สำเนาเอกสาร ก.พ. ๗ หริอเอกสาร 

แสดงประวัติภารรับราชการ จำนวน ร) ชุด
(๙) ใบกรณีที่ผู้สมัครเป็นข้าราชการสังกัดอบ ต้องมัหนังสือยินยอมจากผู้มีอำนาจ 

ตามกฎหมายของสังกัดเติมให้สมัคร ตามแบบท่ีแนบท้ายประกาศน้ี
ท้ังน้ีให้ผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอขื่อลงลายมัอข่ือเพ่ือรับรองสำเนาถูกต้องโดยใช้ 

ปากกาหมักสืน้ําเงินเท่าน้ัน
๖. ประกาศรายขื่อผู้มัสิทธึ๋เข้ารับการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาจะตรวจสอบและกลั่นกรองคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร 
และผู้ได้รับการเสนอข้อ และประกาศรายซื่อผู้มัสิทธิ้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมซนพิจิตร 
ภายใบวับที' ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ สถาบ ันวิทยาล ัยช ุมชน อาคารร ัชบ ังคลาภ ิเษก ๒ ซํ่น ๑๐ 
กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพๆ ๑๐๓๐๐ เว็บไซต์ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน www.iccs.ac.th และเว็บไซต์ 
ของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร www.pcc.ac.th

ทั้งนี้ หากผู้เข้ารับการสรรหา  ๆไม่เห็บด้วยกับผลการประกาศรายซื่อผู้มัสิทธเข้ารับการสรรหา 
เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมซนพิจิตรให้ทำหนังสือแย้งต่อประธานคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัย 
ชุมชนพิจิตร ภายใน ๓ วัน นับแต่วันประกาศ โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ

http://www.iccs.ac.th
http://www.pcc.ac.th
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rn!. เกณฑ์ใบการคัดเถือก
๗.๑ การนำเสนอวิสัยทัศน์และการสัมภาษณ์ ประกอบด้วย 

(๑) ประสบการณ์และความสำเร็จในการบริหารจัดการ
(๑.๑) ประเภทขององค์กรและระยะเวลาในการบริหาร
(๑.๒) ประสบการณ์ ความสำเร็จ และการยอมรับของสาธารณะ ใบการบริหารงาน

สถาบันอุดมศึกษา
(๑.๓) ประสบการณ์และความสำเร็จในการทำงานร่วมกับเครือข่ายหรือขุมซน 
(๑.๔) ประสบการณ์ในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยดํจิทัล 
(๑.๔) ความสำเร็จไนการบริหารงาบตามหลักธรรมาภิบาล 

(๒) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการวิทยาลัยขุมซบ. ใบฐานะเป็น 
สถาบันอุดมศึกษาเซิงพื้นที่

(๒.๑) การบริหารจัดการที'ตอบสนองนโยบายซองสภาสถาบันวิทยาลัยขุมซน 
ในเร่ืองการพัฒนาผู้ด้อยโอกาสหรือคนจนและการใช้เทคโนโลยีดํจิทัล

(๒.๒) การจัดการศึกษาและการส่งเสริมการเรียบเตลอดชีวิต 
(๒.๓) การส่งเสริมการวิจัยในวิทยาลัยขุมชน
(๒.๔) การบริหารงานบริการวิชาการ งานทำนุบำรุงศึลปวัฒนธรรม และงาน'ช่างศิลบั

พ้ืนถ่ิน
(๒.๔) การบริหารการเปล่ียนแปลงและการสร้างเครือข่ายดำเนิบงาบ 

(๓) การน่าเสนอวิสัยทัศน์
(๓.๑) วิสัยทัศน์มีสาระสำคัญครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของวิทยาลัยชุมซบและ 

มีกลยุทธ์ท่ีท้าทายในแต่ละวัตถุประสงค์
(๓.๒) เป็นวิสัยทัศน์ที'มุ่งผลลัพธ์และมีตัวชี้วัดเหมาะตรงกับวัตถุประสงค์ และ 

กลยุทธ์รวมท้ังมีตัวช้ีวัดท่ีวัดจากความสำเร็จของชุมชน
(๓.๗ มีความคิดริเรื่มลร้างสรรค์ในการกำหนดกลยุทธ์และตัวช้ีวัต 
(๓.๔) มีกลยุทธ์ท่ีครอบคลุมนโยบายของสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
(๓.๔) นำเสนอวิสัยทัศน์ด้วยความมั่นใจใบความรู้ ความสามารถและแสดง 

ความมุ่งม่ันในการบริหารจัดการให้สำเร็จ
ท ั้งน ี่, การนำเสนอวิส ัยท ัศน ์ให ้จ ัดทำเป ็นเอกสารตามห ัวข ้อ ๗.๑ (๑) -  (๓) 

ขนาดกระดาษ เอ ๔ ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด ๑๖ พอยต์ (Point) ไม'เกิน ๑๐ หน้า จำนวน 
๔ ขุด โดยให้ส่งทางไปรษณีย์ถึงสถาบันวิทยาลัยขุมขบ ภายในวับที' ๘ กรกฎาคม ๒๔๖๔ (โดยถือ 
วันประหับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

๗.๒ กำหนดเวลาการสัมภาษณ์และนำเสนอวิสัยทัศน์
(๑) ผู้มีสิหธเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยขุมซบพิจิตรให้นำเสนอ 

วิส ัยท ัศน ์ด ้วยส ์อค ัจ ิท ัลความยาวไม ่เก ิน๑ ๔ นาที และเข้ารับการสัมภาษณ์ต่อคณะกรรมการสรรหา 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ในวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๔๖๔ ณ วิทยาลัย,ขุม'ชนพัจิต> จัจํแง์วัตัพัจิตร.x

(๒) สรุปผลการสรรหาผู้เหมาะสมดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิท๙):เลย,,อุมัชี้นพจิตร้\ 
ภายใบวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๔๖๔ และเสนอเข้าท่ีประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยขุมชมุ่แพอพจารณาค์นุ1 ~ v f | \  \

\ \  / ๘. การประกาศผล.../ J



๘. การประกาศผล
สถาบ ันว ิทยาล ัยช ุมขนจะแจ้งผลการค ัดเล ือกภายหล ังทสภาลถาบ ันว ิทยาล ัยช ุมซบ 

ให้ความเห็นขอบรายซ่ือผู้ท่ีมิความเหมาะสมดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตรแล้ว
ในระหว่างกระบวนการสรรหาจนถึงการพิจารณาแต่งตั้งโดยสภาสถาบันวิทยาลัยชุมซน 

หากพบว่าผู้ที่คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตรขาดคุณสมบัติ 
หรือมิลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมขน ว่าด้วยคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้าม 
ของผู้อำนวยการวิทยาลัย และรองผู้อำนวยการวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ให้ถึอว่าผู้นั้นมิเคยได้รับการสรรหา 
เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร

ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมซนพิจิตรต้องทดลองปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลา 
หนึ่งร้อยแปดลืบวัน โดยให้ทำสัญญาจ้างการปฏิน้ติงาน และเข้ารับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ทีสภาสถาบันวิทยาลัยชุมซนกำหนด กรณีท่ีไม‘ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ ให้ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมซน 
พิจิตรพ้นจากตำแหน่งและให้สัญญาจ้างการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมซนพิจิตร 
เป็นอันส้ินสุดลง ตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการทดลองปฎิบ้ต 
หน้าท่ีชองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมซน พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายพิเซฐ บัญญัติ)
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 

ประธานคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร

หมายเหตุ ะ ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาอาจขอเข้าศึกษางาบของวิทยาลัยชุมชนได้ เพอเป็นแนวทางในการ 
แสดงวิลัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหา หรือสามารถสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ชองสถาบันวิทยาลัยชุมซบ 
vmw.iccs.ac.th




