
 

แบบการให้คะแนนและเกณฑก์ารประเมินผู้สมควรด ารงต าแหนง่ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม ใช้ ในการกลั่นกรองตามข้อ ๓ ของประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการ
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม้(ฉบับที่ ๔) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๖๔  
๑. ชื่อผู้เข้าการสรรหาฯ (นาย นาง นางสาว อื่น ๆ) .................................................................................................................................................. ................................................  

     ๒. ชื่อคณะกรรมการสรรหา .................................................................................................................................................................................. .....................................................  
  

องค์ประกอบ  
(พิจารณาจากเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่เสนอ ซึ่งครอบคลุมถึงประวัติ ผลงาน แผนการบริหารจัดการ 
และแผนพัฒนาส านักศลิปะและวฒันธรรม การน าเสนอวิสัยทัศน์ การสัมภาษณ์้และรวมถึงการตอบค าถาม
ตามข้อ ๘ (๔) ของประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม (ฉบับที่ ๑) เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๖๔) 

คะแนนที่ได  

เกณฑ์การ 
ประเมิน  

หมายเหตุ  
ระบุเหตุผล  

โดยสังเขปที่ไมผ้ าน  
ค ่าน  าหนัก 

คะแนน  
เกณฑ์ผ่าน
ร้อยละ  

 
คิดเป็นร้อยละ 

คะแนนดิบ  
 ของ

คณะกรรมการ    
สรรหา แตล่ะคน  

๑. ด านคุณสมบัติและคุณลักษณะส วนบุคคล้ 
           (ก) ผลงานและความส าเร็จด านวิชาการ้ด านการวิจัย้และด านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม รวมทั้งด านภารกิจอื่น้ๆ้ที่เกี่ยวข อง้ครอบคลุมถึง้คุณวุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม้
ต าแหน งทางวิชาการ้ระยะเวลาของการด ารงต าแหน ง้ผลงานเด นเชิงประจักษ์้การไดรับรางวัลหรือการ
ยกย อง้การเป็นที่ยอมรับในระดับท องถิ่น้ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ้ทั้งนี้้ที่เป็นประโยชนต อการ
ปฏิบัติหน าทีผู่ อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม้ 
           (ข) ประสบการณ ผลงานและความส าเร็จด านการบริหารงาน้มีระยะเวลาการปฏิบัติหน าที่
และมีผลงานเด นเชิงประจักษ์้ซึ่งสะท อนความเข าใจอย างลึกซึ้ง และแสดงถึงศักยภาพเชิงรุกในการ
บริหารงานด านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมภายใต บริบทและความท าทายท่ีเปลี่ยนแปลงไป้ 
           (ค) พฤติกรรมและคุณลักษณะด านต าง้ๆ้ครอบคลุมถึงความเป็นผู น า้ความซื่อสัตย์้้ไมมี
มลทินมัวหมอง้ความมีคุณธรรม้จริยธรรมและจรรยาบรรณทางการบริหาร้การยึดมั่น้ความถูกต อง
และความเป็นธรรมในสังคม้ความมุ งมั่น้ความอดทน้ความรับผิดชอบ้ความสามารถในการตัดสินใจ้
และทักษะหรือศักยภาพในการติดต อสื่อสารและสามารถประสานงาน้สร างความร วมมือกับบุคคลหรือ
หน วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย้รวมทั้งต างประเทศได้ 

๓๐้ ๖๐้ 

         

 ผ่าน  
 ไมผ่าน้ 

  

 
 



  
องค์ประกอบ 

(พิจารณาจากเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่เสนอ ซ่ึงครอบคลุมถงึประวัติ ผลงาน แผนการ
บริหารจัดการ และแผนพัฒนาส านักศิลปะและวัฒนธรรม การน าเสนอวิสัยทัศน์ การสัมภาษณ์ 
และรวมถึงการตอบค าถามตามขอ้ ๘ (๔) ของประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านัก
ศิลปะและวัฒนธรรม (ฉบับท่ี ๑) เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธกีารสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๖๔) 

คะแนนที่ได  

เกณฑ์การ 
ประเมิน  

หมายเหตุ  
ระบุเหตุผล  

โดยสังเขปที่ไมผ่าน 
ค ่าน  าหนัก 

คะแนน 

เกณฑ์ผ่าน 
ร้อยละ  

  
คิดเป็นรอ้ยละ 

คะแนนดิบ  
 ของคณะกรรมการ 
สรรหา แต่ละคน  

๒. ด านแผนการบริหารจัดการ้และแผนพัฒนาส านักศิลปะและวัฒนธรรมตามเอกสารที่เสนอ้โดย
พิจารณา้จากความครอบคลุมของแผน้ระดับคุณภาพของแผน้ความท าทายของเป้าหมายและ
ตัวช้ีวัด้ความเป็นไปไดในการน าไปสูการปฏิบัติให เกิดผลส าเร็จ้รวมทั้งเสนอแผนดังกล าวที่แสดงถึง้
ความมีวิสัยทัศน์กว างไกลในการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษา้ความเข าใจในสถานการณ และ
บริบทของมหาวิทยาลัยและส านักศิลปะและวัฒนธรรมในปัจจุบัน้และสะท อนความคิดริเริ่มและ
สร างสรรค์ในการพัฒนากิจการของส านักศิลปะและวัฒนธรรมและมหาวิทยาลัยที่สอดคลองกับทิศ
ทางการพัฒนามหาวิทยาลัย้ทองถิ่นและประเทศ    
 

๔๐้ ๖๐้ 

    

 ผ่าน 
 ไมผ่าน้ 

  

๓.  การเสนอวิสัยทัศน์้การตอบค าถาม้และการสัมภาษณ์้ครอบคลุมถึง้คุณภาพของการแสดง
วิสัยทัศน์และการตอบค าถาม้ทั้งเนื้อหาและวิธีการน าเสนอ้การสัมภาษณ์้ซึ่งแสดงถึง้บุคลิกภาพ้
ไหวพริบ้สติปัญญา้ความรอบรู ภาวะผู น า้วิสัยทัศน์้ความเข าใจในพันธกิจหรือบริบทหรือ
วัฒนธรรมของส านักศิลปะและวัฒนธรรม แนวทางในการแก ไขปัญหาและพัฒนาส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม ความสามารถในการสื่อสาร้รวมทั้งความสามารถในการแก ไขปัญหาและการตัดสินใจ้้ 

๓๐้ ๖๐้ 

    

 ผ่าน 
 ไมผ่าน้ 

  

คะแนนรวมทุกองค์ประกอบ  ๑๐๐้ ๖๐้ 

    
 ผ่าน 
 ไมผ่าน้ 

สรุปรวม 
 ผ่าน  
 ไมผ่าน้ 

เกณฑ์การประเมิน  
   ๑. กรรมการสรรหาแต ละคนให คะแนนผู เข ารับการสรรหาแต ละราย้ตามองค์ประกอบ้๓้ด าน้ค านวณคะแนนแต ละองค์ประกอบเป็นร อยละ้และค านวณคะแนนรวมทั้งสามองค์ประกอบเป็นร อยละด วย้จากน้ัน้้้้้้้้้
ประเมินโดยเปรียบเทียบระหว างค าร อยละที่ไดของแต ละองค์ประกอบและรวมทกุองค์ประกอบกับเกณฑผ์ าน้(ร อยละ้๖๐้ส าหรับองค์ประกอบย อย้และ้ร อยละ้๖๐ ส าหรับรวมทุกองค์ประกอบ)  
   ๒. ผู เข ารับการสรรหาฯ แต ละราย้จะไดผลการประเมนิผ านเกณฑ์จากกรรมการสรรหาแต ละคน้เมื่อ้ไดคะแนนในแต ละองค์ประกอบไมน อยกว าร อยละ้๖๐  และ้คะแนนรวมทกุองค์ประกอบรวมกันไมน อยกว า้้้้้้้้้
ร อยละ้๖๐้้ 


