วันที่ ............................................
เขียนที่.............................................…….
เรื่อง ขอสมัครเขารับการสรรหาคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร!
เรียน ประธานคณะกรรมการสรรหา
ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว …………………………..………………………………..……………...............................
มีความสนใจเขารับการสรรหาคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร! พรอมทั้งไดเสนอขอมูล ประวัติ ผลงาน แนวทางการ
บริหารจัดการคณะสถาปตยกรรมศาสตร! ตามวิสัยทัศน!และยุทธศาสตร!การพัฒนามหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยได
กําหนดไว ตามแบบฟอร!มที่แนบ จํานวน 1 ชุด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ ……………………………………….………...
(………….…………………………..………….)
ผูสมัคร
..............................................................................................................................................................................
ใบรับเอกสารใบสมัคร

ไดรับเอกสารใบสมัครของ นาย/นาง/นางสาว……………………..................................................……… เรียบรอยแลว
ลงชื่อ ………..………………………………………………ผูรับสมัคร
วันที่…………………………………………….
เวลา......................................น.

ขอมูล ประวัติ ผลงาน แนวทางการบริหารจัดการคณะตามวิสัยทัศน(และยุทธศาสตร(
การพัฒนามหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
1. ประวัติส9วนตัว
1.1 ชื่อ........................................นามสกุล..........................................
1.2 เกิดวันที่............. เดือน............................... พ.ศ. .......................
1.3 อายุ.................ป<
1.4 การศึกษา (เรียงจากคุณวุฒิสูงสุดตามลําดับ) และประกาศนียบัตรต9างๆ
1.4.1
คุณวุฒิ
ป< พ.ศ.ที่จบ
1.4.1.1 ...................................
.....................
1.4.1.2 ...................................
.....................
1.4.1.3 ...................................
.....................
1.4.2 ประกาศนียบัตร
ป< พ.ศ. ที่ไดรับ
1.4.2.1 ...................................
.....................
1.4.2.2 ...................................
.....................
1.4.2.3 ...................................
.....................
ฯลฯ
1.5 สถานภาพครอบครัว

โสด
สมรส
อื่นๆ

ติดรูปถ0าย
2 นิ้ว

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
........................................
........................................
.........................................
ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
........................................
.........................................
.........................................

จํานวนบุตร ............ คน

อายุ ............ ป<

2. ประวัติการรับราชการ/ประวัติการทํางาน
2.1 ปจจุบันดํารงตําแหน9ง...........................................ระดับ.............ขั้น......................บาท
สังกัด..........................................................................................................................
2.2 อายุราชการ ................ ป<
2.3 ตําแหน9งอื่น ๆ
2.3.1 .......................................................................................................................
2.3.2 ...................................................................................................................….
2.4 เครื่องราชอิสริยาภรณ!
2.4.1 ………………………………………………………………………………………………………
2.4.2 ………………………………………………………………………………………………………
3. ประวัติการอบรมดานการบริหาร
3.1……………………………………………………………………………………………………………….
3.2……………………………………………………………………………………………………………….
ฯลฯ
4. ประวัติงานบริหาร
ตําแหน9ง
เริ่มตน/สิ้นสุด
4.1 .............................................
...............................................................
4.2 .............................................
................................................................

-25. ผลงานในช9วงที่ปฏิบัติหนาที่บริหาร
5.1.................................................................................................................................
5.2.................................................................................................................................
ฯลฯ
6. ผลงานทางวิชาการ
6.1 ................................................................................................................................
6.2 ................................................................................................................................
ฯลฯ
7. กิจกรรมที่เกี่ยวของกับงานส9วนรวมในมหาวิทยาลัย
7.1 ................................................................................................................................
7.2 ................................................................................................................................
ฯลฯ
8. งานบริการสังคม
8.1 .................................................................................................................................
8.2 .................................................................................................................................
ฯลฯ
9. รางวัลหรือประกาศเกียรติคุณที่เคยไดรับ
9.1 ..................................................................................................................................
9.2 ..................................................................................................................................
ฯลฯ
10. แนวทางการบริหารจัดการคณะสถาปตยกรรมศาสตร! ตามวิสัยทัศน!และยุทธศาสตร!การพัฒนามหาวิทยาลัย
(ไม9เกิน 3 หนากระดาษ A4) และแนวทางการบริหารจัดการที่เสนอเพิ่มเติม (ไม9เกิน 1 หนากระดาษ A4)
ทั้งนี้ จํานวนหนากระดาษที่กําหนด ใหอยู9ในดุลยพินิจของกรรมการสรรหาพิจารณา
11. ขาพเจาไม0มีลักษณะตองหามของผูที่สมควรดํารงตําแหน0งคณบดีตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร(
ว0าดวยการกําหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ( วิธีการแต0งตั้ง และถอดถอนคณบดีและรองคณบดี พ.ศ. 2559
โดยไดทําเครื่องหมาย หนาขอความที่ตรงกับความจริงของขาพเจา ดังนี้
เปIนขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย หรือขาราชการในสังกัดส9วนราชการอื่น เวนแต9ไดมีหนังสือแสดงเจตนา
เปลี่ยนสถานภาพเปIนพนักงานมหาวิทยาลัย หรือแสดงเจตนาที่จะบรรจุเปIนพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติงาน
เต็มเวลาใหไวต9อคณะกรรมการสรรหา หากไดรับการพิจารณาแต9งตั้งดํารงตําแหน9งคณบดี
เปIนผูดํารงตําแหน9งทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ของพรรคการเมือง
เปIนผูมีประโยชน!ขัดแยงกับกิจการของมหาวิทยาลัยไม9ว9าทางตรงหรือทางออม
เปIนผูมีลักษณะการขัดกันระหว9างประโยชน!ส9วนบุคคลกับประโยชน!ส9วนรวมของมหาวิทยาลัย
เปIนคู9สัญญาหรือมีส9วนไดเสียในสัญญาที่ทํากับมหาวิทยาลัย เวนแต9เปIนสัญญาที่เกี่ยวของกับการดําเนิน
กิจการทางวิชาการ
เปIนหุนส9วนหรือผูถือหุนในหางหุนส9วนหรือบริษัทที่เขาเปIนคู9สัญญากับมหาวิทยาลัย เวนแต9เปIนผูถือหุน
เพื่อประโยชน!แห9งการลงทุนตามปกติ
รับสัมปทานหรือคงถือไวซึ่งสัมปทานจากมหาวิทยาลัย หรือเปIนหุนส9วน หรือผูถือหุน ในหางหุนส9วนหรือ
บริษัทที่รับสัมปทานจากมหาวิทยาลัย
เคยถูกลงโทษทางวินัยอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่
เคยตองโทษโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
เปIนหรือเคยเปIนบุคคลลมละลาย

-312. ขาพเจาไดทําเครื่องหมาย

หนาขอความที่ตรงกับความจริงของขาพเจา ดังนี้

ขาพเจาเป9นขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร( และหากไดรับการพิจารณาแต0งตั้งใหดํารงตําแหน0งคณบดี
คณะสถาป:ตยกรรมศาสตร( ขอแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป9นพนักงานมหาวิทยาลัย หรือแสดงเจตนาที่จะบรรจุ
เป9นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร(ปฏิบัติงานเต็มเวลา
ขาพเจาเป9นขาราชการในสังกัดส0วนราชการอื่น และหากไดรับการพิจารณาแต0งตั้งใหดํารงตําแหน0ง
คณบดีคณะสถาป:ตยกรรมศาสตร( ขอแสดงเจตนาที่จะบรรจุเป9นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร(ปฏิบัติงานเต็มเวลา

13. ขาพเจาไดอ0านและรับทราบขอความในขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร(ว0าดวยการกําหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ(
วิธีการแต0งตั้งและถอดถอนคณบดีและรองคณบดี พ.ศ. 2559 และประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี
คณะสถาป:ตยกรรมศาสตร( เรื่อง วิธีการสรรหาคณบดีคณะสถาป:ตยกรรมศาสตร( ลงวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560
โดยละเอียดแลว

ขอรับรองว9าขอความดังกล9าวขางตนเปIนจริงทุกประการ
ลงชื่อ........................................................
(........................................................)
วันที่.............เดือน......................พ.ศ............

แผนงานการสรรหาคณบดีคณะสถาป;ตยกรรมศาสตร#
ครั้งที่ 1 พุธที่ 9 สิงหาคม 2560

คณะกรรมการสรรหาประชุม กําหนดหลักเกณฑ#และวิธ ีการสรรหา
เวลา 09.30 น. ณ ห(องประชุม 5 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป+

ครั้งที่ 2 พฤหัสบดีท ี่ 17 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการสรรหาประชุม ร/วมกับผู(ปฏิบัติงานในคณะ เพื่อชี้แจงทําความเข(าใจ
เกี่ยวกับการสรรหาคณบดี เวลา 10.00 น. ณ ห(องประชุมใหญ/ ชั้น 3
คณะสถาป;ตยกรรมศาสตร#

ครั้งที่ 3

ครั้งที่ 4

ครั้งที่ 5

ศุกรที่ 18 สิงหาคม 2560

1. เปดรับสมัคร ผูสนใจเขารับการสรรหา ตั้งแต(เวลา 8.30 - 16.30 น.
โดยผูสนใจสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครไดที่สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 9
อาคารสารนิเทศ 50 ป8 มก. หรือดาวนโหลดใบสมัครที่ www.council.ku.ac.th
2. ส(งแบบแสดงความคิดเห็นใหบุคลากรในคณะ แสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการ
พิจ ารณาของคณะกรรมการสรรหา (ตามขอ 4.3)

ศุกรที่ 25 สิงหาคม 2560

วันสุดทายของการแสดงความคิดเห็น เพื่อประกอบการพิจ ารณาของคณะกรรมการ
สรรหา (ตามขอ 4.3) ภายในเวลา 16.30 น.

ศุกรที่ 1 กันยายน 2560

ป<ดรับสมัคร ผูสนใจเขารับการสรรหา ภายในเวลา 16.30 น.

จันทร#ท ี่ 4 กันยายน 2560

คณะกรรมการสรรหาประชุม พิจารณากลั่น กรองผู(เข(ารับการสรรหา
เวลา 10.00 น. ณ ห(องประชุม 5 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป+

จันทรที่ 4 กันยายน 2560

ส(งหนังสือเชิญผูสมัครใจเขารับการสรรหานําเสนอแนวทางการบริหารจัดการต(อ
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสถาปKตยกรรมศาสตร และผูปฏิบัติงานในคณะ

พฤหัส บดีท ี่ 7 กันยายน 2560

1. คณะกรรมการสรรหาประชุม รับฟKงการนําเสนอวิสัยทัศนและแนวทาง
การบริหารจัดการและการตอบขอซักถามจากผูปฏิบัติงานในคณะ เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุมใหญ( ชั้น 3 คณะสถาปKตยกรรมศาสตร
2. ส(งแบบแสดงความคิดเห็นใหบุคลากรในคณะ แสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการ
พิจ ารณาของคณะกรรมการสรรหา (ตามขอ 4.7)

พฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560

วันสุดทายของการแสดงความคิดเห็น เพื่อประกอบการพิจ ารณาของคณะกรรมการ
สรรหา (ตามขอ 4.7) ภายในเวลา 15.00 น.

ศุก ร#ท ี่ 22 กันยายน 2560

คณะกรรมการสรรหาประชุม เพื่อสัมภาษณ#ผ ู(สมัครใจ คนละประมาณ 1 ชั่วโมง
เวลา 09.30 น. ณ ห(องประชุม 5 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป+

คณะกรรมการสรรหาประชุม เพื่อรวบรวมข(อมูลและสรุปผล
แผนงานนี้อ าจปรับ เปลี่ยนได(ตามความเหมาะสม
หมายเหตุ : หากคณะกรรมการสรรหาไม/สามารถดําเนิน การสรรหาผู(บ ริห ารส/ว นงานให(แล(ว เสร็จภายในเก(าสิบ วัน นับ แต/ว ัน ที่สภามหาวิท ยาลัย แต/งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาครบทุกคนได( ทั้งนี้ ให(คณะกรรมการสรรหาเสนอนายกสภามหาวิท ยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัต ิขยายเวลาดําเนิน การ
สรรหาผู(บ ริห ารส/ว นงาน

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
เรื่อง วิธีการสรรหาคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
------------------------------------ตามประกาศสภามหาวิท ยาลั ย เกษตรศาสตร ลงวั น ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง แต- งตั้ ง
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร ประกอบด/วย
1. ศาสตราจารยป1ยะวัติ บุญ-หลง
ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู/ทรงคุณวุฒิ
2. รองศาสตราจารย นาวาอากาศโท สุมิตร สุวรรณ
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจํา
3. นายประภากร วทานยกุล
กรรมการ
กรรมการผู/จัดการบริษัท สถาปนิก 49 จํากัด
ผู/ทรงคุณวุฒิภายนอกด/านวิชาการที่อยู-ในแวดวงการศึกษา
หรือวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข/องกับคณะ
4. รองศาสตราจารยชัชพล ชังชู
กรรมการ
ประธานสภาพนักงาน
5. รองศาตราจารยพีรยุทธ ชาญเศรษฐิกุล
กรรมการ
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ผู/แทน ก.บ.ม.
6. นายฉัตรชัย จรูญพงศ
เลขานุการ
ผู/อํานวยการสํานักงานกฎหมาย
โดยให/คณะกรรมการสรรหามีหน/าที่ดําเนินการสรรหาบุคคลที่สมควรดํารงตําแหน-งคณบดีคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร ตามข/อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรว-าด/วยการกําหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการแต-งตั้ง
และถอดถอนคณบดีและรองคณบดี พ.ศ. 2559 จํานวนหนึ่งคน พร/อมจัดทําสรุปเสนอความเห็น ความเหมาะสม
และเหตุผลประกอบการพิจารณาเพื่อเสนอต-อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต-งตั้งต-อไป
1. คุณสมบัติ
ผู/เหมาะสมดํารงตําแหน-งคณบดี ต/องมีคุณสมบัติตามข/อ 5 วรรคสอง ของข/อบังคับมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตรว-าด/วยการกําหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการแต-งตั้ง และถอดถอนคณบดีและรองคณบดี พ.ศ. 2559
กล-าวคือ
1.1 เปEนบุคคลที่สําเร็จการศึกษาไม-ต่ํากว-าชั้นปริญญาเอกหรือเทียบเท-าจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได/ทําการสอนมาแล/วรวมเปEนเวลาไม-น/อยกว-าสามปFในมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันอุดม ศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
1.2 เปEนบุคคลซึ่งสําเร็จการศึกษาปริญญาหรือเทียบเท-าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น
ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได/ทําการสอนมาแล/วรวมเปEนเวลาไม-น/อยกว-าห/าปFในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษา
อื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

-22. คุณลักษณะ
ผู/เหมาะสมดํารงตําแหน-งคณบดี ต/องมีคุณลักษณะตามข/อ 7 ของข/อบังคับมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตรว-าด/วยการกําหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการแต-งตั้ง และถอดถอนคณบดีและรองคณบดี พ.ศ. 2559
ดังต-อไปนี้
2.1 มีภาวะผู/นําที่กล/าเปลี่ยนแปลง สามารถระดมทรัพยากรและบุคคลเพื่อร-วมกันพัฒนาคณะหรือ
วิทยาลัยให/บรรลุเปIาหมายตามวิสัยทัศนและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยอย-างมีประสิทธิภาพและคุ/มค-า
2.2 มีวิสัยทัศนกว/างไกล มีความคิดริเริ่ม สร/างสรรค ทันสมัย ทันเหตุการณ ในการบริหารคณะ
หรือวิทยาลัย
2.3 เปEนผู/ที่สามารถแสวงหารายได/และทรัพยากรอื่นเข/าสู-คณะหรือวิทยาลัย
2.4 มีศักดิ์ศรีทางวิชาการ เปEนที่ยอมรับในระดับประเทศและสากล เปEนผู/แทนคณะหรือวิทยาลัย
ได/อย-างสมศักดิ์ศรี
2.5 มีมนุษยสัมพันธที่ดี ส-งเสริมความสามัคคี มีศักยภาพในการจัดหาความร-วมมือในทางวิชาการ
และการวิจัย สามารถติดต-อประสานงานกับภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได/อย-างมีประสิทธิภาพและเปEนระบบ
2.6 มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีความยุติธรรม และมีความซื่อสัตยสุจริต
3. ลักษณะตองหาม
ผู/เหมาะสมดํารงตําแหน-งคณบดี ต/องไม-มีลักษณะต/องห/ามตามข/อ 8 ของข/อบังคับมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ว-าด/วยการกําหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการแต-งตั้ง และถอดถอนคณบดีและรองคณบดี พ.ศ. 2559
ดังต-อไปนี้
3.1 เปEนข/าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย หรือข/าราชการในสังกัดส-วนราชการอื่น เว/นแต-ได/มี
หนังสือแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเปEนพนักงานมหาวิทยาลัย หรือแสดงเจตนาที่จะบรรจุเปEนพนักงานมหาวิทยาลัย
ปฏิบัติงานเต็มเวลาให/ไว/ต-อคณะกรรมการสรรหา หากได/รับการพิจารณาแต-งตั้งดํารงตําแหน-งคณบดี
3.2 เปEนผู/ดํารงตําแหน-งทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ/าหน/าที่ของพรรคการเมือง
3.3 เปEนผู/มีประโยชนขัดแย/งกับกิจการของมหาวิทยาลัยไม-ว-าทางตรงหรือทางอ/อม
3.4 เปEนผู/มีลักษณะการขัดกันระหว-างประโยชนส-วนบุคคลกับประโยชนส-วนรวมของมหาวิทยาลัย
3.5 เปEนคู-สัญญาหรือมีส-วนได/ส-วนเสียในสัญญาที่ทํากับมหาวิทยาลัย เว/นแต-เปEนสัญญาที่เกี่ยวข/อง
กับการดําเนินกิจการทางวิชาการ
3.6 เปEนหุ/นส-วนหรือผู/ถือหุ/นในห/างหุ/นส-วนหรือบริษัทที่เข/าเปEนคู-สัญญากับมหาวิทยาลัย เว/นแต-เปEน
ผู/ถือหุ/นเพื่อประโยชนแห-งการลงทุนตามปกติ
3.7 รับสัมปทานหรือคงถือไว/ซึ่งสัมปทานจากมหาวิทยาลัย หรือเปEนหุ/นส-วน หรือผู/ถือหุ/นในห/าง
หุ/นส-วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานจากมหาวิทยาลัย
3.8 เคยถูกลงโทษทางวินัยอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน/าที่
3.9 เคยต/องโทษโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให/จําคุก
3.10 เปEนหรือเคยเปEนบุคคลล/มละลาย

-34. วิธีการสรรหา
คณะกรรมการสรรหา ได/ประชุมปรึกษาหารือกันแล/ว จึงกําหนดวิธีการสรรหาตามที่ระบุไว/ใน
ข/อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรว-าด/วยการกําหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการแต-งตั้ง และถอดถอนคณบดีและ
รองคณบดี พ.ศ. 2559 และแผนงานการสรรหาตามที่แนบไว/ท/ายประกาศ ดังนี้
4.1 คณะกรรมการสรรหา อาจกําหนดคุณลักษณะเพิ่มเติมตามข/อ 7 ของข/อบังคับหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ว-าด/วยการกําหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการแต-งตั้ง และถอดถอนคณบดีและรองคณบดี พ.ศ. 2559
ตามความเหมาะสมเพื่อนํามาใช/ในการสรรหาโดยไม-ขัดกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
4.2 คณะกรรมการสรรหา ประชุมร-วมกับผู/ปฏิบัติงานของคณะ เพื่อชี้แจงทําความเข/าใจ
เกี่ยวกับ ข/อบังคับและวิธีการสรรหา ในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560
4.3 คณะกรรมการสรรหา แสวงหาข/อมูลเพิ่มเติมโดยวิธีให/บุคลากรของคณะสถาปตยกรรมศาสตร
ได/แก- พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได/ พนักงานราชการ ข/าราชการ ลูกจ/างประจํา แสดงความคิดเห็น
ตามกําหนดเวลาและแบบแสดงความคิดเห็นที่คณะกรรมการสรรหากําหนด
4.4 คณะกรรมการสรรหา ประกาศรับสมัครผู/สนใจเข/ารับการสรรหา โดยให/ผู/สมัครนําส-งข/อมูล
ประวัติ และผลงาน ตามคุณสมบัติและคุณลักษณะตามรูปแบบและระยะเวลาที่คณะกรรมการสรรหากําหนด ตั้งแต+วัน
ศุกร,ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันศุกร,ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560
ผู/สมัครจะเปEนบุคคลภายในหรือภายนอกก็ได/ กรณีที่เปEนบุคคลภายนอก จะต/องแสดงเจตนาที่
จะบรรจุเปEนพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานเต็มเวลาต-อคณะกรรมการสรรหา หากได/รับการพิจารณาแต-งตั้งให/ดํารง
ตําแหน-งคณบดี
4.5 คณะกรรมการสรรหา กลั่นกรองผู/เข/ารับการสรรหาให/เหลือจํานวนผู/เข/ารับการสรรหาจํานวน
ไม-เกินห/าราย โดยพิจารณาจากข/อมูล ประวัติ ผลงาน แนวทางการบริหารจัดการคณะตามวิสัยทัศนและยุทธศาสตร
การพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรระยะ 12 ปF (พ.ศ. 2560 – 2571) ตามที่สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
กําหนดไว/
4.6 คณะกรรมการสรรหา จัดให/ผู/เข/ารับการสรรหาทุกคนตามข/อ 4.5 มานําเสนอแนวทางการ
บริหารจัดการต-อคณะกรรมการสรรหาและผู/ปฏิบัติงานของคณะ ตามกรอบเวลาที่คณะกรรมการสรรหากําหนด พร/อมทั้ง
ตอบคําถามตามรูปแบบ วิธีการ และกรอบเวลาที่คณะกรรมการสรรหากําหนด ในวันศุกร,ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2560
4.7 คณะกรรมการสรรหา แสวงหาข/อมูลเพิ่มเติมโดยวิธีให/บุคลากรของคณะสถาปตยกรรมศาสตร
ได/แก- พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได/ พนักงานราชการ ข/าราชการ ลูกจ/างประจํา แสดงความ
คิดเห็นตามกําหนดเวลาและแบบแสดงความคิดเห็นที่คณะกรรมการสรรหากําหนด
4.8 คณะกรรมการสรรหาเชิญผู/สมัครใจเข/ารับการสรรหา มาเข/ารับการสัมภาษณ เรื่องแผนพัฒนา
ที่นําเสนอ และเรื่องอื่นๆ เพื่อเปEนการแสวงหาข/อมูลเพิ่มเติม ในวันศุกร,ที่ 22 กันยายน 2560 ตามกรอบเวลาที่
คณะกรรมการสรรหากําหนด
5. การพิจารณากลั่นกรอง
คณะกรรมการสรรหา พิจารณากลั่นกรองผู/ที่เหมาะสมดํารงตําแหน-งคณบดี จํานวนหนึ่งคน
พร/อมจัดทําสรุปเสนอความเห็น ความเหมาะสม และเหตุผลประกอบการพิจารณา เพื่อเสนอต-อสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาแต-งตั้งต-อไป เว/นแต-คณะกรรมการสรรหาพิจาณาแล/วว-าไม-มีผู/เหมาะสมดํารงตําแหน-งคณบดี อาจไม-เสนอชื่อก็ได/
แล/วให/เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต-อไป

