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ก ำหนดกำรสรรหำคณบดีคณะครุศำสตร ์
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรสรรหำคณบดีคณะครุศำสตร์  มหำวิทยำลัยรำชภฏัก ำแพงเพชร 

ประกำศ  ณ  วันพุธที่ ๑๗ กุมภำพนัธ์  พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
ล ำดับที ่ วัน - เวลำ กำรด ำเนินกำร ตำมประกำศ (ข้อ) ผู้รับผิดชอบ สถำนที ่

๑ วันอังคารที่  
๙ ก.พ. ๖๔ 

ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เพื่อ
แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครศุาสตร ์

 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ห้องประชุมชั้น ๘ 
อาคารเรียนรวมและ

อ านวยการ 
๒ วันจันทร์ที่  

15 ก.พ. 64 
ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะฯ เพื่อจัดท าประกาศ
คณะกรรมการสรรหาคณบดคีณะฯ 

  คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะฯ ห้องประชุมชั้น ๔ 
อาคารเรียนรวมและ

อ านวยการ 
๓ วันอังคารที่  

๑๖ ก.พ. ๖๔ 
เวลา ๑๓.๓๐ น.   

ประชุมชี้แจงประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

  คณะกรรมการสรรหาคณบดคีณะฯ 
 

ห้องประชุมชั้น ๘ 
อาคารเรียนรวมและ

อ านวยการ 
๔ วันพุธที่ 17 

ก.พ. 64 ภายใน
เวลา 15.00 น. 

คณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ส่งก าหนดการ
ด าเนินการสรรหาภายในคณะ 

   

๕ วันศุกร์ที่  
19 ก.พ. 64 

คณะครุศาสตร์ เสนอชื่อคณะกรรมการด าเนินการสรรหาประจ าคณะ
ต่อคณะกรรมการสรรหาคณบดี 

  - ข้อ 3 (1) คณะกรรมการสรรหาคณบดคีณะฯ 
 

 

๖ วันศุกร์ที่  
19 ก.พ. 64 

คณะครุศาสตร์ ด าเนินการ ดังนี ้
- ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี  
- ด าเนินการจัดประชุมผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี 
เพื่อเลือกคณะกรรมการด าเนินการสรรหาประจ าคณะ  

 - ข้อ 3 (๑) (2) (3) 
  และ (๔) 

 - คณะครุศาสตร์  
 

คณะฯ 

๗ วันจันทร์ที่ 22 
ก.พ. 64 

- คณะกรรมการด าเนินการสรรหาประจ าคณะ จัดให้มีการหย่อนบัตร
เพื่อเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี ตั้งแต่เวลา 08.30 น.– 
15.00 น. 

 - ข้อ ๓ (๕) 
 
 

 คณะกรรมการด าเนินการสรรหา 
 ประจ าคณะ  
 

คณะฯ 
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ล ำดับที ่ วัน - เวลำ กำรด ำเนินกำร ตำมประกำศ (ข้อ) ผู้รับผิดชอบ สถำนที ่
 วันจันทร์ที่ 22 

ก.พ. 64 
(ต่อ) 

- คณะกรรมการด าเนินการสรรหาประจ าคณะ รวบรวมรายชื่อโดย
เปิดเผยและตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี และ
จัดท าประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและประกาศให้ทราบโดย
ทั่วกัน หลังสิ้นสุดการเสนอชื่อ 
............................................................................................................... 
- ในกรณีการเสนอชื่อตนเอง ให้ยื่นเอกสารเกี่ยวกับประวัติและผลงาน 
ตามแบบที่คณะกรรมการสรรหาคณบดีก าหนดให้ครบถ้วนสมบูรณ์
ภายในเวลา 15.00 น. ที่หัวหน้างานเจ้าหน้าที่และนิติการ และ
หัวหน้าฯ น าส่งคณะกรรมการด าเนินการสรรหาประจ าคณะ เพื่อทราบ
และด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 

 
 
 
 
...................................... 
 - ข้อ 4 

 
 
 
 
......................................................... 
 คณะกรรมการด าเนินการสรรหา 
 ประจ าคณะ 

 
 
 
 

....................................... 
งานการเจ้าหน้าที่และนิติ

การ 

๘ วันอังคารที่ 23 
ก.พ. 64 

 

คณะกรรมการด าเนินการสรรหาประจ าคณะ ด าเนินการให้ผู้ที่ได้รับ
การเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี และผู้ เสนอชื่อตนเอง 
น าเสนอประวัติและผลงานตามแบบที่ก าหนด พร้อมแสดงวิสัยทัศน์
และยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะฯ และตอบค าถามด้วยวาจาของตนเอง
คนละไม่เกินสามสิบนาทีต่อบุคลากรของคณะฯ คณะกรรมการ
ด าเนินการสรรหาประจ าคณะ หรือผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง และให้
คณะกรรมการด าเนินการสรรหาประจ าคณะเป็นผู้ตั้งค าถามเท่านั้น  

 - ข้อ 3 (6)  คณะกรรมการด าเนินการสรรหา 
 ประจ าคณะ 

คณะฯ 

๙ วันพุธที่ 24 
ก.พ. 64 

- คณะกรรมการด าเนินการสรรหาประจ าคณะ ด าเนินการหยั่งเสียง
โดยให้ผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะฯ เลือก 
ผู้ได้รับการเสนอชื่อหรือผู้ซึ่งเสนอชื่อตนเอง ด้วยวิธีการลงคะแนนลับ 
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 15.00 น. 
- เมื่อสิ้นสุดเวลาลงคะแนน ให้คณะกรรมการด าเนินการสรรหาประจ า
คณะ นับคะแนนโดยเปิดเผย พร้อมทั้งประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคะแนน
สูงสุดจ านวนไม่เกินสามคน 

 - ข้อ 3 (7)  คณะกรรมการด าเนินการสรรหา 
 ประจ าคณะ  

คณะฯ 
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ล ำดับที ่ วัน - เวลำ กำรด ำเนินกำร ตำมประกำศ (ข้อ) ผู้รับผิดชอบ สถำนที ่
๑๐ วันพฤหัสบดทีี่ 

25 ก.พ. 64 
ภายในเวลา 
12.00 น. 

.......................... 
ตั้งแต่เวลา 
13.00 น.  
เป็นต้นไป 

คณะกรรมการด าเนินการสรรหาประจ าคณะ จัดท าประกาศรายชื่อ
เรียงตามล าดับอักษรพร้อมเอกสารเกี่ยวกับประวัติ และผลงานของ 
ผู้ได้รับการสรรหาจากคณะ เสนอต่อคณะกรรมสรรหาคณบดีคณะฯ 
เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะฯ ด าเนินการทาบทามต่อไป 
............................................................................................................... 
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะฯ ด าเนินการทาบทามผู้ที่ได้รับการ
เสนอชื่อตามข้อ ๓ (๗) วรรคท้าย และผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อที่ได้รับการ
ทาบทามต้องตอบรับเป็นลำยลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะฯ หากไม่ตอบรับภายในเวลาที่ก าหนด ถือว่าสละสิทธิ ์ 

 - ข้อ 3 (7)  
วรรคสามตอนท้าย 

 
 
...................................... 
 - ข้อ 5 

คณะกรรมการด าเนินการสรรหา
ประจ าคณะ ทั้ง 4 คณะ 
 
 
....................................................

คณะกรรมการสรรหาคณบดคีณะฯ 

คณะฯ 
 
 
 

......................................... 
งานเลขานุการ  

๑๑ วันพฤหัสบดทีี่  
4 มี.ค. 64 
ตั้งแต่เวลา 
๐๙.๐๐ น.  
เป็นต้นไป 

 ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อที่ตอบรับการทาบทาม ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
 - จัดส่งเอกสำรเกี่ยวกับประวัติและผลงาน และเอกสารแสดง
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะฯ ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
รวมถึงพิจารณาจากประวัติชีวิต ประสบการณ์ในการท างาน ผลงานใน
อดีตและปัจจุบัน บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ และความเสียสละเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวมของมหาวิทยาลัย จ ำนวน 6 ชุด พร้อมปิดผนึกต่อ
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำคณบดีคณะฯ ในเวลำ 08.30 น. 
 - ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อที่ตอบรับการทาบทาม แสดงวิสัยทัศน์และ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคณะฯด้วยตนเอง ต่อคณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะฯ ไม่เกินยี่สิบนาที และตอบค าถามไม่เกินสิบนาทีด้วยวาจา
ของตนเอง 
- ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อที่ตอบรับการทาบทาม ให้มีก าหนดระยะเวลา
การแสดงวิสัยทัศน์ ดังนี ้
    (๑) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เวลา 10.00 น. 
    (2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เวลา 13.00 น. 
............................................................................................................... 
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะฯ แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือก
รายช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบด ี

 - ข้อ 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการสรรหาคณบดคีณะฯ 
 
 
 
 
 
 
 

 

ห้องประชุมชั้น ๔ 
อาคารเรียนรวมและ

อ านวยการ 
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ล ำดับที ่ วัน - เวลำ กำรด ำเนินกำร ตำมประกำศ (ข้อ) ผู้รับผิดชอบ สถำนที ่
1๒ วันศุกร์ที่  

5 มี.ค. 64 
ตั้งแต่เวลา 
๐๙.๐๐ น.  
เป็นต้นไป 

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อที่ตอบรับการทาบทาม ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
 - จัดส่งเอกสำรเกี่ยวกับประวัติและผลงาน และเอกสารแสดง
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะฯ ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
รวมถึงพิจารณาจากประวัติชีวิต ประสบการณ์ในการท างาน ผลงานใน
อดีตและปัจจุบัน บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ และความเสียสละเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวมของมหาวิทยาลัย จ ำนวน 6 ชุด พร้อมปิดผนึก ต่อ
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำคณบดีคณะฯ ในเวลำ 08.30 น. 
 - ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อที่ตอบรับการทาบทาม แสดงวิสัยทัศน์และ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคณะฯด้วยตนเอง ต่อคณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะฯ ไม่เกินยี่สิบนาที และตอบค าถามไม่เกินสิบนาทีด้วยวาจา
ของตนเอง 
- ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อที่ตอบรับการทาบทาม ให้มีก าหนดระยะเวลา
การแสดงวิสัยทัศน์ ดังนี ้
    (๑) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เวลา 09.00 น.  
    (2) คณะครุศาสตร์ เวลา 11.00 น.  
............................................................................................................... 
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะฯ แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือก
รายช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบด ี

 - ข้อ 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...................................... 
 - ข้อ 6 วรรคสอง 

คณะกรรมการสรรหาคณบดคีณะฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
........................................................
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะฯ 

ห้องประชุมชั้น ๔ 
อาคารเรียนรวมและ

อ านวยการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

......................................... 
ห้องประชุมชั้น ๔ 

อาคารเรียนรวมและ
อ านวยการ 

1๓ (ก าหนดวันและ
เวลาตามที่สภา
มหาวิทยาลัย

ก าหนด) 

 ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะฯตาม
ข้อ ๖ เสนอเอกสารประวัติ ผลงาน วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคณะฯ โดยต้องเป็นชุดเดียวกับที่เสนอต่อคณะกรรมการสรรหา
คณบดีฯ จ ำนวน ๒๕ ชุด พร้อมปิดผนึกต่อ เลขำนุกำรสภำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชรด้วยตนเอง เพื่อที่จะน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

 - ข้อ 7 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ห้องประชุมชั้น 8 
อาคารเรียนรวมและ

อ านวยการ 

 


