
วันท่ี ............................................   
เขียนท่ี.............................................…….         

 

เรื่อง  ขอสมัครเข�ารับการสรรหาคณบดีคณะสถาป�ตยกรรมศาสตร! 

เรียน  ประธานคณะกรรมการสรรหา 

  ข�าพเจ�า นาย/นาง/นางสาว …………………………..………………………………..……………............................... 
มีความสนใจเข�ารับการสรรหาคณบดีคณะสถาป�ตยกรรมศาสตร! พร�อมท้ังได�เสนอข�อมูล ประวัติ ผลงาน แนวทางการ
บริหารจัดการคณะสถาป�ตยกรรมศาสตร! ตามวิสัยทัศน!และยุทธศาสตร!การพัฒนามหาวิทยาลัยท่ีสภามหาวิทยาลัยได�
กําหนดไว�    ตามแบบฟอร!มท่ีแนบ จํานวน 1  ชุด     

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา   

              ขอแสดงความนับถือ 

 

      ลงชื่อ ……………………………………….………... 

            (………….…………………………..………….) 
                            ผู�สมัคร 
 
.............................................................................................................................................................................. 
 

ใบรับเอกสารใบสมัคร 
      

 

ได�รับเอกสารใบสมัครของ นาย/นาง/นางสาว……………………..................................................……… เรียบร�อยแล�ว  
 
      ลงช่ือ ………..………………………………………………ผู�รับสมัคร  

                วันท่ี……………………………………………. 

            เวลา......................................น. 

 

 

 

 

 



ข�อมูล ประวัติ ผลงาน  แนวทางการบริหารจัดการคณะตามวิสัยทัศน(และยุทธศาสตร( 
การพัฒนามหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 

 

1.  ประวัติส9วนตัว 
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    1.2  เกิดวันท่ี.............  เดือน............................... พ.ศ. ....................... 

    1.3  อายุ.................ป< 

    1.4  การศึกษา  (เรียงจากคุณวุฒิสูงสุดตามลําดับ) และประกาศนียบัตรต9างๆ  

           1.4.1      คุณวุฒิ                    ป< พ.ศ.ท่ีจบ                      ช่ือสถานศึกษาและประเทศ 
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                  1.4.2.3  ...................................               .....................                     ......................................... 
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2.  ประวัติการรับราชการ/ประวัติการทํางาน 
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           2.3.2  ...................................................................................................................…. 
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3.  ประวัติการอบรมด�านการบริหาร 
     3.1………………………………………………………………………………………………………………. 
     3.2………………………………………………………………………………………………………………. 
            ฯลฯ 
4.  ประวัติงานบริหาร 
     ตําแหน9ง                 เริ่มต�น/ส้ินสุด    
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5.  ผลงานในช9วงท่ีปฏิบัติหน�าท่ีบริหาร 
    5.1................................................................................................................................. 
    5.2................................................................................................................................. 
                    ฯลฯ    
6.  ผลงานทางวิชาการ     
    6.1  ................................................................................................................................ 
    6.2  ................................................................................................................................ 
     ฯลฯ 
7.  กิจกรรมท่ีเกี่ยวข�องกับงานส9วนรวมในมหาวิทยาลัย 
    7.1  ................................................................................................................................ 
    7.2  ................................................................................................................................ 
     ฯลฯ 
8.  งานบริการสังคม                                                 
    8.1  ................................................................................................................................. 
    8.2  ................................................................................................................................. 
     ฯลฯ 
9.  รางวัลหรือประกาศเกียรติคุณท่ีเคยได�รับ                                 
    9.1  .................................................................................................................................. 
    9.2  .................................................................................................................................. 
               ฯลฯ 
10.  แนวทางการบริหารจัดการคณะสถาป�ตยกรรมศาสตร!  ตามวิสัยทัศน!และยุทธศาสตร!การพัฒนามหาวิทยาลัย 
      (ไม9เกิน 3  หน�ากระดาษ A4) และแนวทางการบริหารจัดการท่ีเสนอเพ่ิมเติม (ไม9เกิน 1 หน�ากระดาษ A4) 

      ท้ังนี้  จํานวนหน�ากระดาษท่ีกําหนด ให�อยู9ในดุลยพินิจของกรรมการสรรหาพิจารณา 

11.  ข�าพเจ�าไม0มีลักษณะต�องห�ามของผู�ที่สมควรดํารงตําแหน0งคณบดตีามข�อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร( 
       ว0าด�วยการกําหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ( วิธีการแต0งตั้ง และถอดถอนคณบดีและรองคณบดี พ.ศ. 2559   
       โดยได�ทําเคร่ืองหมาย � หน�าข�อความที่ตรงกบัความจริงของข�าพเจ�า ดังนี้ 
       �  เปIนข�าราชการพลเรอืนในมหาวิทยาลัย หรือข�าราชการในสังกัดส9วนราชการอ่ืน เว�นแต9ได�มีหนังสือแสดงเจตนา 
            เปล่ียนสถานภาพเปIนพนักงานมหาวิทยาลัย หรือแสดงเจตนาท่ีจะบรรจุเปIนพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติงาน 
            เต็มเวลาให�ไว�ต9อคณะกรรมการสรรหา หากได�รับการพิจารณาแต9งต้ังดํารงตําแหน9งคณบดี 
       � เปIนผู�ดํารงตําแหน9งทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ�าหน�าท่ีของพรรคการเมือง 
       � เปIนผู�มีประโยชน!ขัดแย�งกับกิจการของมหาวิทยาลัยไม9ว9าทางตรงหรือทางอ�อม 
       � เปIนผู�มีลักษณะการขดักันระหว9างประโยชน!ส9วนบุคคลกับประโยชน!ส9วนรวมของมหาวิทยาลัย 
       � เปIนคู9สัญญาหรือมีส9วนได�เสียในสัญญาท่ีทํากับมหาวิทยาลัย เว�นแต9เปIนสัญญาท่ีเกี่ยวข�องกับการดําเนิน 
           กิจการทางวิชาการ 
       � เปIนหุ�นส9วนหรือผู�ถือหุ�นในห�างหุ�นส9วนหรือบริษัทท่ีเข�าเปIนคู9สัญญากับมหาวิทยาลัย เว�นแต9เปIนผู�ถือหุ�น 
           เพื่อประโยชน!แห9งการลงทุนตามปกติ 
       � รับสัมปทานหรือคงถอืไว�ซึ่งสัมปทานจากมหาวิทยาลัย หรือเปIนหุ�นส9วน หรือผู�ถือหุ�น ในห�างหุ�นส9วนหรือ 
           บรษิัทท่ีรับสัมปทานจากมหาวิทยาลัย 
       � เคยถูกลงโทษทางวินัยอันเน่ืองมาจากการปฏิบัติหน�าท่ี 
       � เคยต�องโทษโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�จําคุก 
       � เปIนหรือเคยเปIนบุคคลล�มละลาย 
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12.  ข�าพเจ�าได�ทําเคร่ืองหมาย � หน�าข�อความที่ตรงกบัความจริงของข�าพเจ�า ดังนี้ 
       �  ข�าพเจ�าเป9นข�าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร( และหากได�รับการพิจารณาแต0งต้ังให�ดํารงตําแหน0งคณบดี 
             คณะสถาป:ตยกรรมศาสตร( ขอแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป9นพนักงานมหาวิทยาลัย หรือแสดงเจตนาท่ีจะบรรจ ุ
             เป9นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร(ปฏิบัติงานเต็มเวลา 
       �  ข�าพเจ�าเป9นข�าราชการในสังกัดส0วนราชการอ่ืน และหากได�รับการพิจารณาแต0งต้ังให�ดํารงตําแหน0ง 
             คณบดีคณะสถาป:ตยกรรมศาสตร( ขอแสดงเจตนาท่ีจะบรรจุเป9นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร(ปฏิบัติงานเต็มเวลา 

13. ข�าพเจ�าได�อ0านและรับทราบข�อความในข�อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร(ว0าด�วยการกําหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ(  
      วิธีการแต0งตั้งและถอดถอนคณบดีและรองคณบดี พ.ศ. 2559 และประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี 
      คณะสถาป:ตยกรรมศาสตร(  เร่ือง วิธีการสรรหาคณบดีคณะสถาป:ตยกรรมศาสตร( ลงวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560    
      โดยละเอียดแล�ว 
 
 

                                     ขอรับรองว9าข�อความดังกล9าวข�างต�นเปIนจริงทุกประการ 
                             ลงช่ือ........................................................ 
                                  (........................................................) 
                        วันท่ี.............เดือน......................พ.ศ............   



ครั้งที่ 1   พุธท ี่ 9 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการสรรหาประชุม กําหนดหลักเกณฑ#และวิธ ีการสรรหา 

เวลา 09.30 น.  ณ ห(องประชุม 5 ช้ัน 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป+

ครั้งที่ 2 พฤหัสบดีท ี่ 17 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการสรรหาประชุม ร/วมกับผู(ปฏิบัติงานในคณะ เพื่อช้ีแจงทําความเข(าใจ

เกี่ยวกับการสรรหาคณบดี เวลา 10.00 น. ณ ห(องประชุมใหญ/ ช้ัน 3 

คณะสถาป;ตยกรรมศาสตร#

ศุกร�ท่ี 18 สิงหาคม 2560 1. เป�ดรับสมัคร ผู สนใจเข ารับการสรรหา ตั้งแต(เวลา 8.30 - 16.30 น.

โดยผู สนใจสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได ท่ีสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 9

อาคารสารนิเทศ 50 ป8 มก. หรือดาวน�โหลดใบสมัครท่ี www.council.ku.ac.th

2. ส(งแบบแสดงความคิดเห็นให บุคลากรในคณะ แสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการ

พิจารณาของคณะกรรมการสรรหา (ตามข อ 4.3)

ศุกร�ท่ี 25 สิงหาคม 2560 วันสุดท ายของการแสดงความคิดเห็น เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ
สรรหา (ตามข อ 4.3) ภายในเวลา 16.30 น.

ศุกร�ท่ี 1 กันยายน 2560 ป<ดรับสมัคร   ผู สนใจเข ารับการสรรหา ภายในเวลา 16.30  น.

ครั้งที่ 3 จันทร#ท ี่ 4 กันยายน 2560 คณะกรรมการสรรหาประชุม พิจารณากลั่นกรองผู(เข(ารับการสรรหา

  เวลา 10.00 น. ณ ห(องประชุม 5 ช้ัน 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป+

จันทร�ท่ี 4 กันยายน 2560 ส(งหนังสือเชิญผู สมัครใจเข ารับการสรรหานําเสนอแนวทางการบริหารจัดการต(อ

คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสถาปKตยกรรมศาสตร� และผู ปฏิบัติงานในคณะ

ครั้งที่ 4 พฤหัสบดีท ี่ 7 กันยายน 2560 1. คณะกรรมการสรรหาประชุม รับฟKงการนําเสนอวิสัยทัศน�และแนวทาง

การบริหารจัดการและการตอบข อซักถามจากผู ปฏิบัติงานในคณะ เวลา 09.30 น.

ณ ห องประชุมใหญ( ชั้น 3 คณะสถาปKตยกรรมศาสตร�

2. ส(งแบบแสดงความคิดเห็นให บุคลากรในคณะ แสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการ

พิจารณาของคณะกรรมการสรรหา (ตามข อ 4.7)

พฤหัสบดีท่ี 21 กันยายน 2560 วันสุดท ายของการแสดงความคิดเห็น เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ

สรรหา (ตามข อ 4.7) ภายในเวลา 15.00 น.

ครั้งที่ 5 ศุกร#ท ี่ 22 กันยายน 2560 คณะกรรมการสรรหาประชุม เพื่อสัมภาษณ#ผ ู(สมัครใจ คนละประมาณ 1 ช่ัวโมง 

เวลา 09.30 น. ณ  ห(องประชุม 5 ช้ัน 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป+
คณะกรรมการสรรหาประชุม เพื่อรวบรวมข(อมูลและสรุปผล

แผนงานน้ีอาจปรับเปลี่ยนได(ตามความเหมาะสม
หมายเหต ุ : หากคณะกรรมการสรรหาไม/สามารถด ําเน ินการสรรหาผ ู(บริหารส/วนงานให (แล(วเสร็จภายในเก(าสิบวัน น ับแต /วันท ี่สภามหาวิทยาลัยแต /งต ั้ง

 คณะกรรมการสรรหาครบทุกคนได ( ท ั้งน ี้ ให (คณะกรรมการสรรหาเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอน ุมัต ิขยายเวลาด ําเน ินการ
 สรรหาผ ู(บริหารส/วนงาน

    แผนงานการสรรหาคณบดีคณะสถาป;ตยกรรมศาสตร#



 

 

 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสถาป�ตยกรรมศาสตร� 
เรื่อง  วิธีการสรรหาคณบดีคณะสถาป�ตยกรรมศาสตร� 
           ------------------------------------- 

  ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� ลงวันท่ี 11  กรกฎาคม พ.ศ. 2560  เรื่อง แต-งต้ัง
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสถาป�ตยกรรมศาสตร�  ประกอบด/วย 

1. ศาสตราจารย�ป1ยะวัติ บุญ-หลง              ประธานกรรมการ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู/ทรงคุณวุฒิ     

2.   รองศาสตราจารย� นาวาอากาศโท สุมิตร สุวรรณ   กรรมการ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทคณาจารย�ประจํา 

3. นายประภากร วทานยกุล      กรรมการ 
กรรมการผู/จัดการบริษัท สถาปนิก 49 จํากัด 
ผู/ทรงคุณวุฒิภายนอกด/านวิชาการท่ีอยู-ในแวดวงการศึกษา 
หรือวิชาการหรือวิชาชีพท่ีเก่ียวข/องกับคณะ 

4. รองศาสตราจารย�ชัชพล  ชังชู      กรรมการ 
ประธานสภาพนักงาน 

5. รองศาตราจารย�พีรยุทธ� ชาญเศรษฐิกุล     กรรมการ 
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร� ผู/แทน ก.บ.ม. 

6. นายฉัตรชัย  จรูญพงศ�      เลขานุการ 
ผู/อํานวยการสํานักงานกฎหมาย 
 

  โดยให/คณะกรรมการสรรหามีหน/าท่ีดําเนินการสรรหาบุคคลท่ีสมควรดํารงตําแหน-งคณบดีคณะ
สถาป�ตยกรรมศาสตร� ตามข/อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�ว-าด/วยการกําหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ� วิธีการแต-งต้ัง  
และถอดถอนคณบดีและรองคณบดี พ.ศ. 2559  จํานวนหนึ่งคน พร/อมจัดทําสรุปเสนอความเห็น ความเหมาะสม  
และเหตุผลประกอบการพิจารณาเพ่ือเสนอต-อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต-งต้ังต-อไป 

1. คุณสมบัติ 
     ผู/เหมาะสมดํารงตําแหน-งคณบดี ต/องมีคุณสมบัติตามข/อ 5 วรรคสอง ของข/อบังคับมหาวิทยาลัย  

เกษตรศาสตร�ว-าด/วยการกําหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ� วิธีการแต-งต้ัง และถอดถอนคณบดีและรองคณบดี พ.ศ. 2559  
กล-าวคือ   
                           1.1  เปEนบุคคลท่ีสําเร็จการศึกษาไม-ตํ่ากว-าชั้นปริญญาเอกหรือเทียบเท-าจากมหาวิทยาลัยหรือ 
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง และได/ทําการสอนมาแล/วรวมเปEนเวลาไม-น/อยกว-าสามปFในมหาวิทยาลัย 
หรือสถาบันอุดม ศึกษาอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ 

1.2   เปEนบุคคลซ่ึงสําเร็จการศึกษาปริญญาหรือเทียบเท-าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  
ท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง และได/ทําการสอนมาแล/วรวมเปEนเวลาไม-น/อยกว-าห/าปFในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษา
อ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง 
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2. คุณลักษณะ 
     ผู/เหมาะสมดํารงตําแหน-งคณบดี ต/องมีคุณลักษณะตามข/อ  7  ของข/อบังคับมหาวิทยาลัย  

เกษตรศาสตร�ว-าด/วยการกําหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ� วิธีการแต-งต้ัง และถอดถอนคณบดีและรองคณบดี พ.ศ. 2559  
ดังต-อไปนี้ 

2.1  มีภาวะผู/นําท่ีกล/าเปลี่ยนแปลง สามารถระดมทรัพยากรและบุคคลเพ่ือร-วมกันพัฒนาคณะหรือ 
วิทยาลัยให/บรรลุเปIาหมายตามวิสัยทัศน�และยุทธศาสตร�ของมหาวิทยาลัยอย-างมีประสิทธิภาพและคุ/มค-า 

2.2  มีวิสัยทัศน�กว/างไกล มีความคิดริเริ่ม สร/างสรรค� ทันสมัย ทันเหตุการณ� ในการบริหารคณะ 
หรือวิทยาลัย 

2.3   เปEนผู/ท่ีสามารถแสวงหารายได/และทรัพยากรอ่ืนเข/าสู-คณะหรือวิทยาลัย 
2.4   มีศักด์ิศรีทางวิชาการ เปEนท่ียอมรับในระดับประเทศและสากล เปEนผู/แทนคณะหรือวิทยาลัย 

ได/อย-างสมศักด์ิศรี 
     2.5  มีมนุษยสัมพันธ�ท่ีดี ส-งเสริมความสามัคคี มีศักยภาพในการจัดหาความร-วมมือในทางวิชาการ 

และการวิจัย สามารถติดต-อประสานงานกับภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได/อย-างมีประสิทธิภาพและเปEนระบบ 
2.6 มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีความยุติธรรม และมีความซ่ือสัตย�สุจริต 

3. ลักษณะต�องห�าม 
     ผู/เหมาะสมดํารงตําแหน-งคณบดี ต/องไม-มีลักษณะต/องห/ามตามข/อ 8  ของข/อบังคับมหาวิทยาลัย  

เกษตรศาสตร� ว-าด/วยการกําหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ� วิธีการแต-งต้ัง และถอดถอนคณบดีและรองคณบดี พ.ศ. 2559  
ดังต-อไปนี้ 

3.1  เปEนข/าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย หรือข/าราชการในสังกัดส-วนราชการอ่ืน เว/นแต-ได/มี 
หนังสือแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเปEนพนักงานมหาวิทยาลัย หรือแสดงเจตนาท่ีจะบรรจุเปEนพนักงานมหาวิทยาลัย
ปฏิบัติงานเต็มเวลาให/ไว/ต-อคณะกรรมการสรรหา หากได/รับการพิจารณาแต-งต้ังดํารงตําแหน-งคณบดี 

3.2  เปEนผู/ดํารงตําแหน-งทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ/าหน/าท่ีของพรรคการเมือง 
3.3  เปEนผู/มีประโยชน�ขัดแย/งกับกิจการของมหาวิทยาลัยไม-ว-าทางตรงหรือทางอ/อม 
3.4  เปEนผู/มีลักษณะการขัดกันระหว-างประโยชน�ส-วนบุคคลกับประโยชน�ส-วนรวมของมหาวิทยาลัย 
3.5  เปEนคู-สัญญาหรือมีส-วนได/ส-วนเสียในสัญญาท่ีทํากับมหาวิทยาลัย เว/นแต-เปEนสัญญาท่ีเก่ียวข/อง 

กับการดําเนินกิจการทางวิชาการ 
3.6  เปEนหุ/นส-วนหรือผู/ถือหุ/นในห/างหุ/นส-วนหรือบริษัทท่ีเข/าเปEนคู-สัญญากับมหาวิทยาลัย เว/นแต-เปEน 

ผู/ถือหุ/นเพ่ือประโยชน�แห-งการลงทุนตามปกติ 
3.7  รับสัมปทานหรือคงถือไว/ซ่ึงสัมปทานจากมหาวิทยาลัย หรือเปEนหุ/นส-วน หรือผู/ถือหุ/นในห/าง 

หุ/นส-วนหรือบริษัทท่ีรับสัมปทานจากมหาวิทยาลัย 
3.8   เคยถูกลงโทษทางวินัยอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน/าท่ี 
3.9   เคยต/องโทษโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให/จําคุก 
3.10 เปEนหรือเคยเปEนบุคคลล/มละลาย 

 

 

 

 



 

 

-3- 

 

4. วิธีการสรรหา 
     คณะกรรมการสรรหา ได/ประชุมปรึกษาหารือกันแล/ว จึงกําหนดวิธีการสรรหาตามท่ีระบุไว/ใน 

ข/อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�ว-าด/วยการกําหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ� วิธีการแต-งต้ัง และถอดถอนคณบดีและ 
รองคณบดี พ.ศ. 2559  และแผนงานการสรรหาตามท่ีแนบไว/ท/ายประกาศ ดังนี้ 
      4.1  คณะกรรมการสรรหา อาจกําหนดคุณลักษณะเพ่ิมเติมตามข/อ 7 ของข/อบังคับหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร� ว-าด/วยการกําหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ� วิธีการแต-งต้ัง และถอดถอนคณบดีและรองคณบดี พ.ศ. 2559  
ตามความเหมาะสมเพ่ือนํามาใช/ในการสรรหาโดยไม-ขัดกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�  
     4.2  คณะกรรมการสรรหา ประชุมร-วมกับผู/ปฏิบัติงานของคณะ เพ่ือชี้แจงทําความเข/าใจ 
เก่ียวกับ ข/อบังคับและวิธีการสรรหา ในวันพฤหัสบดีท่ี 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560  

4.3   คณะกรรมการสรรหา แสวงหาข/อมูลเพ่ิมเติมโดยวิธีให/บุคลากรของคณะสถาป�ตยกรรมศาสตร� 
ได/แก- พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได/ พนักงานราชการ ข/าราชการ ลูกจ/างประจํา แสดงความคิดเห็น
ตามกําหนดเวลาและแบบแสดงความคิดเห็นท่ีคณะกรรมการสรรหากําหนด 

4.4  คณะกรรมการสรรหา ประกาศรับสมัครผู/สนใจเข/ารับการสรรหา โดยให/ผู/สมัครนําส-งข/อมูล 
ประวัติ และผลงาน ตามคุณสมบัติและคุณลักษณะตามรูปแบบและระยะเวลาท่ีคณะกรรมการสรรหากําหนด ตั้งแต+วัน
ศุกร,ท่ี 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันศุกร,ท่ี 1 กันยายน พ.ศ. 2560  
                              ผู/สมัครจะเปEนบุคคลภายในหรือภายนอกก็ได/ กรณีท่ีเปEนบุคคลภายนอก จะต/องแสดงเจตนาท่ี
จะบรรจุเปEนพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานเต็มเวลาต-อคณะกรรมการสรรหา หากได/รับการพิจารณาแต-งต้ังให/ดํารง
ตําแหน-งคณบดี 

4.5  คณะกรรมการสรรหา กลั่นกรองผู/เข/ารับการสรรหาให/เหลือจํานวนผู/เข/ารับการสรรหาจํานวน 
ไม-เกินห/าราย  โดยพิจารณาจากข/อมูล ประวัติ ผลงาน แนวทางการบริหารจัดการคณะตามวิสัยทัศน�และยุทธศาสตร� 
การพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�ระยะ 12 ปF (พ.ศ. 2560 – 2571) ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 
กําหนดไว/ 

4.6   คณะกรรมการสรรหา  จัดให/ผู/เข/ารับการสรรหาทุกคนตามข/อ 4.5  มานําเสนอแนวทางการ 
บริหารจัดการต-อคณะกรรมการสรรหาและผู/ปฏิบัติงานของคณะ ตามกรอบเวลาท่ีคณะกรรมการสรรหากําหนด  พร/อมท้ัง 
ตอบคําถามตามรูปแบบ วิธีการ และกรอบเวลาท่ีคณะกรรมการสรรหากําหนด ในวันศุกร,ท่ี  8  กันยายน  พ.ศ. 2560  
                        4.7  คณะกรรมการสรรหา แสวงหาข/อมูลเพ่ิมเติมโดยวิธีให/บุคลากรของคณะสถาป�ตยกรรมศาสตร� 
ได/แก- พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได/ พนักงานราชการ ข/าราชการ ลูกจ/างประจํา แสดงความ
คิดเห็นตามกําหนดเวลาและแบบแสดงความคิดเห็นท่ีคณะกรรมการสรรหากําหนด 
                       4.8  คณะกรรมการสรรหาเชิญผู/สมัครใจเข/ารับการสรรหา มาเข/ารับการสัมภาษณ� เรื่องแผนพัฒนา 
ท่ีนําเสนอ และเรื่องอ่ืนๆ เพ่ือเปEนการแสวงหาข/อมูลเพ่ิมเติม  ในวันศุกร,ท่ี  22 กันยายน  2560 ตามกรอบเวลาท่ี
คณะกรรมการสรรหากําหนด 

5. การพิจารณากล่ันกรอง 
     คณะกรรมการสรรหา พิจารณากลั่นกรองผู/ท่ีเหมาะสมดํารงตําแหน-งคณบดี จํานวนหนึ่งคน  

พร/อมจัดทําสรุปเสนอความเห็น ความเหมาะสม และเหตุผลประกอบการพิจารณา เพ่ือเสนอต-อสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาแต-งต้ังต-อไป เว/นแต-คณะกรรมการสรรหาพิจาณาแล/วว-าไม-มีผู/เหมาะสมดํารงตําแหน-งคณบดี อาจไม-เสนอชื่อก็ได/ 
แล/วให/เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต-อไป 
 
 
 
 








