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ก ำหนดกำรสรรหำคณบดีคณะวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี 
แนบทำ้ยประกำศคณะกรรมกำรสรรหำคณบดีคณะวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวทิยำลัยรำชภฏัก ำแพงเพชร 

ประกำศ ณ วันพธุที่ ๑๗ กุมภำพนัธ์  พ.ศ.๒๕๖๔ 
 

ล ำดับที ่ วัน – เวลำ กิจกรรม ตำมประกำศ ผู้รับผิดชอบ สถำนที ่
๑ วันอังคารที่ 

๙ ก.พ. ๖๔ 
ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เพื่อ
แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครศุาสตร์ 

 คณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะฯ 

 

ห้องประชุมชั้น ๘ 
อาคารเรียนรวมและ

อ านวยการ 
๒ วันจันทร์ที ่

๑๕ ก.พ. ๖๔ 
ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะฯ เพื่อจัดท าประกาศ
คณะกรรมการสรรหาคณบดคีณะฯ 

 คณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะฯ 

 

ห้องประชุมชั้น ๔ 
อาคารเรียนรวมและ

อ านวยการ 
๓ 
 

วันอังคารที่  
๑๖ ก.พ. ๖๔ 

เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ประชุมชี้แจงประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครศุาสตร์ 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

 คณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะฯ 

 

ห้องประชุมชั้น ๘ 
อาคารเรียนรวมและ

อ านวยการ 
วันอังคารที่ 

๑๖ ก.พ. ๖๔ 
เวลา ๑๕.๐๐ น. 

เป็นต้นไป 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด าเนินจัดประชุมผู้มีสิทธิเสนอชื่อ
ผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบด ีเพื่อเลือกคณะกรรมการด าเนินการ
สรรหาประจ าคณะ 
 

- ข้อ ๓ (๑) 
 

คณะกรรมการสรรหา
คณบดีประจ าคณะ 

อาคาร ๔๘ หอ้งสัมมนา 
๔๘๑๕๗ 

๔ วันพุธที่ ๑๗ ก.พ. 
๖๔ ภายในเวลา 

๑๕.๐๐ น. 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ส่งก าหนดการด าเนินการสรรหา
ภายในคณะ 

   

๕ วันพุธที่ 
๑๗ ก.พ. ๖๔ 

เวลา ๑๗.๐๐ น. 
เป็นต้นไป 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยเีสนอช่ือคณะกรรมการด าเนินการ
สรรหาประจ าคณะต่อคณะกรรมการสรรหาคณบดี  
....................................................................................................... 
คณะกรรมการด าเนินการสรรหาประจ าคณะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ
เสนอช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบด ี

- ข้อ ๓ (๑) 
 

..................... 
- ข้อ ๓ (๒) 
และ (๓) 

คณะกรรมการสรรหา
คณบดีประจ าคณะ 

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

อาคาร ๔๘ หอ้งสัมมนา 
๔๘๑๕๗ 

..................................... 
คณะกรรมการสรรหา

คณบดีคณะฯ 
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ล ำดับที ่ วัน – เวลำ กิจกรรม ตำมประกำศ ผู้รับผิดชอบ สถำนที ่
๖ วันศุกร์ที ่

๑๙ ก.พ. ๖๔ 
 

- คณะกรรมการด าเนินการสรรหาประจ าคณะ จัดให้มีการ     
หย่อนบัตรเพื่อเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี ตั้งแต่เวลา 
๐๘.๓๐ น.– ๑๖.๐๐ น. 
- คณะกรรมการด าเนินการสรรหาประจ าคณะ รวบรวมรายชื่อโดย
เปิดเผยและตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี และ
จัดท าประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและประกาศให้ทราบ
โดยทั่วกัน หลังสิน้สุดการเสนอชื่อ 
- ในกรณีการเสนอชื่อตนเอง ให้ยื่นเอกสารเกี่ยวกับประวัติและ
ผลงาน ตามแบบที่คณะกรรมการสรรหาคณบดีก าหนดให้ครบถ้วน
สมบูรณ์ภายในเวลา ๑๖.๐๐ น. ที่หัวหน้างานเจ้าหน้าที่และนิติการ 
และหัวหน้าฯ น าส่งคณะกรรมการด าเนินการสรรหาประจ าคณะ 
เพื่อทราบและด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 

 คณะกรรมการสรรหา
คณบดีประจ าคณะ 

อาคาร ๔๘ หอ้งสัมมนา 
๔๘๑๕๗ 

๗ 
 

วันอังคารที่ 
๒๓ ก.พ. ๖๔ 

๐๙.๐๐–๑๒.๐๐ น. 
 
 
 
 
 
 
 

...................... 
เวลา ๑๖.๐๐ น. 

เป็นต้นไป 

คณะกรรมการด าเนินการสรรหาประจ าคณะ ด าเนินการให้ผู้ที่ได้รับ
การเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี และผู้เสนอชื่อตนเอง 
น าเสนอประวัติและผลงานตามแบบที่ก าหนด พร้อมแสดงวิสัยทัศน์
และยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะฯ และตอบค าถามด้วยวาจาของ
ตน เอ งคนละ ไม่ เ กิ น สามสิ บนาที ต่ อบุ ค ลากรของคณะฯ 
คณะกรรมการด าเนินการสรรหาประจ าคณะ หรือผู้สนใจเข้าร่วมรับ
ฟัง และให้คณะกรรมการด าเนินการสรรหาประจ าคณะเป็นผู้ตั้ง
ค าถามเท่าน้ัน 
หมำยเหต ุ
เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามจ านวนของผู้ถูกเสนอชื่อ 
......................................................................................................... 
คณะกรรมการสรรหาประจ าคณะจัดประชุมผู้ที่มีสิทธิ์ลงคะแนน
หยั่งเสียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

คณะกรรมการสรรหา
คณบดีประจ าคณะ 

 
 
 
 
 
 
 
 

.........................................
คณะกรรมการสรรหา
คณบดีประจ าคณะ 

อาคาร ๔๘ หอ้งสัมมนา 
๔๘๑๕๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 

.....................................
อาคาร ๔๘ หอ้งสัมมนา 

๔๘๑๕๗ 
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ล ำดับที ่ วัน – เวลำ กิจกรรม ตำมประกำศ ผู้รับผิดชอบ สถำนที ่
๘ วันพุธที่ 

๒๔ ก.พ. ๖๔ 
- คณะกรรมการด าเนินการสรรหาประจ าคณะ ด าเนินการหยั่งเสียง       
โดยให้ผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะฯ เลือก 
ผู้ได้รับการเสนอชื่อหรือผู้ซึ่งเสนอชื่อตนเอง ด้วยวิธีการลงคะแนน
ลับ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. โดยคนหนึ่งมีสิทธิเลือก
ได้เพียงหนึ่งรำยชื่อ หำกเลือกมำกกว่ำหนึ่งรำยชื่อให้ถือเป็น 
บัตรเสีย 
- เมื่อสิ้นสุดเวลาลงคะแนน ให้คณะกรรมการด าเนินการสรรหา
ประจ าคณะ นับคะแนนโดยเปิดเผย พร้อมทั้งประกาศรายชื่อผู้ที่
ได้รับคะแนนสูงสุดจ านวนไม่เกินสามคน 
หมำยเหตุ 
ในกรณีผู้มีสิทธิเสนอช่ือออกเสียงลงคะแนน ไปราชการในวันที่มีการ
ลงคะแนนเสียง ถ้ามีความประสงค์จะลงคะแนนเสียงให้ท าบันทึก
ข้อความชี้แจงเหตุผลพร้อมแสดงหลักฐานประกอบว่าได้รับอนุญาต
ให้ไปราชการให้ลงคะแนนเสียงโดยลงคะแนนลับในบัตรหยั่งเสียง
และใส่ซองปิดผนึกมอบให้กับเลขานุการคณะกรรมการสรรหา
ประจ าคณะด้วยตนเองในวันที่ ๒๐-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา 
๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น. 

 คณะกรรมการสรรหา
คณบดีประจ าคณะ
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

อาคาร ๔๘ หอ้งสัมมนา 
๔๘๑๕๗ 

๙ วันพฤหัสบดทีี่ 
๒๕ ก.พ. ๖๔ 
ภายในเวลา 
๑๒.๐๐ น. 

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

ตั้งแต่เวลา 
๑๓.๐๐ น.  
เป็นต้นไป 

คณะกรรมการด าเนินการสรรหาประจ าคณะ จัดท าประกาศ
รายชื่อเรียงตามล าดับอักษรพร้อมเอกสารเกี่ยวกับประวัติ และ
ผลงานของผู้ได้รับการสรรหาจากคณะ เสนอต่อคณะกรรมสรรหา
คณบดีคณะฯ เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะฯ 
ด าเนินการทาบทามต่อไป 

.................................................................................................... 
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะฯ ด าเนินการทาบทามผู้ที่ได้รับ
การเสนอชื่อตามข้อ ๓ (๗) วรรคท้าย และผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อที่
ได้ รับการทาบทามต้องตอบรับ เป็นลำยลักษณ์อั กษรต่อ
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะฯ หากไม่ตอบรับภายในเวลาที่
ก าหนด ถือว่าสละสิทธิ์  

- ข้อ ๓ (๗) 
วรรคสาม
ตอนท้าย 

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

 - ข้อ ๕ 

คณะกรรมการ
ด าเนินการสรรหาประจ า
คณะ ทั้ง ๔ คณะ 
 
 
....................................... 
คณะกรรมการสรรหา

คณบดีคณะฯ 

คณะฯ 
 
 
 
 

..................................... 
งานเลขานุการ  
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ล ำดับที ่ วัน – เวลำ กิจกรรม ตำมประกำศ ผู้รับผิดชอบ สถำนที ่
๑๐ วันพฤหัสบดีที่  

๔ มี.ค. ๖๔ 
ตั้งแต่เวลา 
๐๙.๐๐ น.  
เป็นต้นไป 

 ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อที่ตอบรับการทาบทาม ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
- จัดส่งเอกสำรเกี่ยวกับประวัติและผลงาน และเอกสารแสดง
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะฯ ของผู้ได้รับการเสนอ
ชื่อ รวมถึงพิจารณาจากประวัติชีวิต ประสบการณ์ในการท างาน 
ผลงานในอดีตและปัจจุบัน บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ และ
ความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของมหาวิทยาลัย จ ำนวน ๖ 
ชุด พร้อมปิดผนึกต่อเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำคณบดี
คณะฯ ในเวลำ ๐๘.๓๐ น. 
- ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อที่ตอบรับการทาบทาม แสดงวิสัยทัศน์
และยุทธศำสตร์กำรพฒันำคณะฯ ด้วยตนเอง ต่อคณะกรรมการ
สรรหาคณบดีคณะฯ ไม่เกินยี่สิบนาที และตอบค าถามไม่เกินสิบ
นาทีด้วยวาจาของตนเอง 
- ผู้ที่ ได้รับการเสนอชื่อที่ตอบรับการทาบทาม ให้มีก าหนด
ระยะเวลาการแสดงวิสัยทัศน์ ดังนี้ 
    (๑) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เวลา ๑๐.๐๐ น. 
    (๒) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
.................................................................................................... 

คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะฯ แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือก
รายช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบด ี

- ข้อ ๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะฯ 

 
 
 
 
 
 
 

 

ห้องประชุมชั้น ๔ 
อาคารเรียนรวมและ

อ านวยการ 
 
 
 
 
 
 
 

๑๑ วันศุกร์ที่  
๕ มี.ค. ๖๔ 
ตั้งแต่เวลา 
๐๙.๐๐ น.  
เป็นต้นไป 

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อที่ตอบรับการทาบทาม ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
 - จัดส่งเอกสำรเกี่ยวกับประวัติและผลงาน และเอกสารแสดง
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะฯ ของผู้ได้รับการเสนอ
ชื่อ รวมถึงพิจารณาจากประวัติชีวิต ประสบการณ์ในการท างาน 
ผลงานในอดีตและปัจจุบัน บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ และ
ความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของมหาวิทยาลัย จ ำนวน ๖ 
ชุด พร้อมปิดผนึก ต่อเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำคณบดี
คณะฯ ในเวลำ ๐๘.๓๐ น. 

- ข้อ ๖ 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะฯ 

 
 
 
 
 
 

ห้องประชุมชั้น ๔ 
อาคารเรียนรวมและ

อ านวยการ 
 
 
 
 

 



- 5 - 

ล ำดับที ่ วัน – เวลำ กิจกรรม ตำมประกำศ ผู้รับผิดชอบ สถำนที ่
 วันศุกร์ที่  

๕ มี.ค. ๖๔ 
(ต่อ) 

- ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อที่ตอบรับการทาบทาม แสดงวิสัยทศันแ์ละ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคณะฯด้วยตนเอง ต่อคณะกรรมการสรร
หาคณบดีคณะฯ ไม่เกินยี่สิบนาที และตอบค าถามไม่เกินสิบนาที
ด้วยวาจาของตนเอง 
- ผู้ที่ ได้รับการเสนอชื่อที่ตอบรับการทาบทาม ให้มีก าหนด
ระยะเวลาการแสดงวิสัยทัศน์ ดังนี้ 

    (๑) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เวลา ๐๙.๐๐ น.  
    (๒) คณะครุศาสตร์ เวลา ๑๑.๐๐ น.  
.............................................................................................. 

คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะฯ แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือก
รายช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบด ี

 
 
 
 
 
 
 
 
.................... 
 - ข้อ ๖ วรรค

สอง 

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

คณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

อาคารเรียนรวมและ
อ านวยการ 

๑๒ (ก าหนดวันและ
เวลาตามที่สภา
มหาวิทยาลัย

ก าหนด) 

ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะฯตาม
ข้อ ๖ เสนอเอกสารประวัติ ผลงาน วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคณะฯ โดยต้องเป็นชุดเดียวกับที่เสนอต่อคณะกรรมการสรร
หาคณบดีฯ จ ำนวน ๒๕ ชุด พร้อมปิดผนึกต่อเลขำนุกำรสภำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชรด้วยตนเอง เพื่อที่จะน าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

 - ข้อ ๗ คณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย 

ห้องประชุมชั้น ๘ 
อาคารเรียนรวมและ

อ านวยการ 

 


