








 
 

ปฏิทินการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 
วัน / เดือน / ปี 

(เวลา) 
กิจกรรม สถานที ่

๒๖ ม.ค. ๒๕๖๔ 
 

สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี
คณะครุศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อ ุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลย ีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตามคำสั ่งที่  001/
๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  

 

10 ก.พ. ๒๕๖๔ 
 (10 : ๐๐ น.) 

ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 
๑. แต ่ งต ั ้ ง เลขาน ุการและผ ู ้ ช ่ วยเลขาน ุการ

คณะกรรมการสรรหาคณบดี 
๒. พิจารณา ร่าง – ประกาศคณะกรรมการ สรรหา

คณบดีคณะครุศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศเรื ่อง การสรรหาคณบดีฯ  ปฏิทิน    
ใบสมัคร แบบเสนอชื่อ แบบประวัติและผลงาน 

  

ห้องประชุม ชั้น 7 อาคาร
ว ิทยาภ ิ รมย ์  และการ
ประช ุ มออน ไลน ์ ผ ่ าน 
Google Meet 

1 – 25 ก.พ. 
 ๒๕๖๔ 

 

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและเสนอชื่อผู้เข้ารับการ
สรรหาคณบดี ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 

www.pbru.ac.th 
ทำหนังส ือแจ ้งเว ียนทุก
หน่วยงานมหาวิทยาลัย 

1 - 25 ก.พ. 
๒๕๖๔ 

(ในวันและเวลา
ราชการ) 

รับสมัครและเสนอชื่อผู้เข้ารับการสรรหาคณบดีคณะ
ครุศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  

สำนักงานอธิการบดี 
อาคารวิทยาภิรมย์  
ชั้น ๑ 

1 มีนาคม ๒๕๖๔ 
 (09 : 3๐ น.) 

ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ 
• พิจารณาตรวจสอบ คุณสมบัติ  ประวัติการศึกษา 

และประวัติการทำงานของผู้สมัครและผู ้ได้รับ
การเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งคณบดี 

• พ ิจารณากำหนดเกณฑ ์การให ้คะแนนใน         
การพิจารณาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี  

ห้องประชุมราชภัฏสภา 
ชั้น 7 อาคารวิทยาภิรมย์ 
และการประชุมออนไลน์
ผ่าน Google Meet  

 

http://www.pbru.ac.th/


 

วัน / เดือน / ปี 
(เวลา) 

กิจกรรม สถานที ่

1  มีนาคม ๒๕๖๔ 
 

๑. ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีสิทธิ์
เข้ารับการสรรหาคณบดี 

๒. แจ ้ ง ให ้ผ ู ้ ม ี ส ิทธ ิ ์ เ ข ้ าร ับการสรรหาคณบดี            
กรอกประวัติ ผลงาน นโยบาย และแนวทางบริหาร
จัดการ เสนอคณะกรรมการสรรหาคณบดี ภายใน
วันที่ 5 มีนาคม ๒๕๖๔ ก่อนเวลา ๑๖.๓๐ น. 

๓. แจ้งกำหนดการแสดงวิสัยทัศน์ นโยบาย และ
แนวทางการบริหารจัดการคณะแก่ผู้มีสิทธิ์เข้ารับ
การสรรหาคณบด ี 

1. www.pbru.ac.th/ 
2. หน ังส ือแจ ้ง เว ียน   

ท ุ ก ห น ่ ว ย ง า น
มหาวิทยาลัย  (เรียง
ตามคณะและลำดับ
ตัวอักษรของชื่อผู้มี
สิทธิ์) 

10 – 11 มี.ค. 
๒๕๖๔ 

(9 : ๐๐ น.) 

ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ 
๑. กำหนดประเด็นคำถามในการแสดงวิสัยทัศน์ 
๒. ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาคณบดีแสดงวิสัยทัศน์ 

ผลงาน นโยบาย และแผนการบริหารจัดการคณะ 
๓. คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองบุคคลที่มีความ

เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งคณบดี 
  

ห้องประชุมราชภัฏสภา  
อาคารวิทยาภิรมย์  
ชั้น ๙  

11 มี.ค. ๒๕๖๔  เสนอรายชื่อรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย จำนวนคณะ
ละไม่น้อยกว่าสองรายชื่อแต่ไม่เกินสามรายชื่อ พร้อม
ประวัติ  

ในกรณีคณะใดมีผู้สมัครหรือได้รับการเสนอชื่อเข้า
รับการสรรหาเพียงรายชื่อเดียว ต้องมีผลการประเมิน
จากคณะกรรมการสรรหา ด้วยคะแนนไม่ต ่ำกว่า     
ร้อยละ ๗๐ จึงจะนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 

  

งานเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย 

๑๕ มี.ค. ๒๕๖๔ 
 

• ผู ้ได้ร ับการเสนอชื ่อนำเสนอวิสัยทัศน์ต ่อสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คนละไม่เกิน ๕ นาที  

• สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พิจารณาเลือก   
ผ ู ้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์   
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จากรายชื ่อที่
ประธานกรรมการสรรหานำเสนอตามมติของ
คณะกรรมการสรรหา  และออกเสียงลงมติโดยวิธี
ลงคะแนนลับ  
  

ห้องประชุมราชภัฏสภา 
อาคารวิทยาภิรมย์  
ชั้น ๙  

 
 
 

http://www.pbru.ac.th/


ใบสมัครเข้ารับการสรรหาคณบดี 
คณะครุศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  

---------------------------------- 
 

ชื่อ – สกุล ...................................................................................................... .................... 
ตำแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี) ……………………………………………………………………………………. 
ตำแหน่งบริหาร (ถ้ามี)  ..............................................................................................  
 ........................................................ ...................................... 
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี .............. หมู่ที่ ............ ตำบล ............................ 
 ถนน .................................. อำเภอ .....................................  
 จังหวัด ............................... รหัสไปรษณีย์ .......................... 
 โทรศัพท์ ...............................โทรสาร ..................................  
                                           โทรศัพท์มือถือ ..................................................................... 
 E - mail .............................................................................. 
สถานที่ทำงาน (ถ้ามี) หน่วยงาน ............................................................................ 
 เลขที่ ...........  หมู่ที่ .......... ตำบล ....................................... 
 ถนน .................................. อำเภอ ...................................... 
 จังหวัด ............................... รหัสไปรษณีย์ .......................... 
 โทรศัพท์ ............................. โทรสาร ................................... 
 โทรศัพท์มือถือ ..................................................................... 

 
ขอสมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีบดี                คณะครศุาสตร์           

        คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม             คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีฯ เรื่อง การสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีคุณลักษณะต้องห้ามตามประกาศดังกล่าว 
ทุกประการ และได้แนบแบบประวัติ ฯ มาพร้อมใบสมัครนี้ 

 
 
 

 
 ลงชื่อ.............................................. ผู้สมัคร 

 (.................................................)  
                                                  วันที่  .....  เดือน ...................... พ.ศ. ......... 
 

 
 
 
 
 
 

  
  

  



 
แบบประวัติผู้สมัครและได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาคณบดี 

 

คณะครุศาสตร์          คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     
 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตอนที่  ๑ ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล 

 ๑.๑ ชื่อ ....................................... นามสกุล .................................................  
 ๑.๒ เกิดวันที่ ........ เดือน ...................... พ.ศ. ......... อายุ ........................ปี 
 ๑.๓ สถานภาพ    ❑  โสด   ❑ สมรส   ❑  อ่ืน ๆ  
 ๑.๔ ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ ............. หมู่ที่ ......... ตำบล ......................................... 
  อำเภอ .......................... จังหวัด ..................... .... รหัสไปรษณีย์ ...................... 
  โทรศัพท์ ....................... โทรสาร ...................... โทรศัพท์มือถือ.................. ..... 
  E – mail …………………………………………………………………………………………….... 
 ๑.๕ ตำแหน่งทางวิชาการในปัจจุบัน ............................................................. ........... 

๑.๖ วันเข้ารับราชการ ........ เดือน ...................... พ.ศ. ......... อายุราชการ............ปี 
 

ตอนที่ ๒ ประวัติการศึกษา 
 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชา พ.ศ. ที่
สำเร็จ 

สถาบันที่สำเร็จ 

ปริญญาตรี 
..................... 

 
 

  

ปริญญาโท 
..................... 

 
 

  

ปริญญาเอก 
..................... 

 
 

  

อ่ืน ๆ 
..................... 

   

 
ตอนที่ ๓  วิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการบริหารจัดการคณะ 

๓.๑  นโยบาย และแนวทางการบริหารจัดการคณะที่สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย หรือ
แผนอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง เช่น นโยบายสภามหาวิทยาลัย แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย      
ราชภัฏ 20 ปี ยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรี
และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นต้น 

 

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

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

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

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

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

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

 



๓.๒  เป้าหมายสำคัญที่ต้องการการให้เกิดผลสำเร็จในระยะเวลา ๔ ปี 
............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................. ......................................................................
............................................................................................................................. ......................................
.................................................................................................................................................... ...............
.................................................................................................................... ............................................... 

 
 ๓.๓  อื่น ๆ  

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

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

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

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

..................................................................................................................................................................  
 
ตอนที่ ๔  คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับสรรหาคณบดี  

 
คุณสมบัติ พฤติกรรมที่แสดงออก/หลักฐาน 

๑) มีวิสัยทัศน์ และศักยภาพที่เหมาะสมกับ
การดำเนินงานและพัฒนาคณะตามทิศ
ทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย  

 

๒) มีความรู้ความสามารถทางวิชาการหรือ
วิชาชีพที ่เกี ่ยวข้องกับการดำเนินงาน
ของคณะ 

 
 
 

 

๓) มีประสบการณ์ทางการบริหาร  

๔) มีบุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรม ความ
ซื่อสัตย์ สุจริต และมนุษยสัมพันธ์ที ่ดี  
อันเป็นประโยชน์ต่อการบริหารคณะ
และพัฒนามหาวิทยาลัย 

 

 

 

 
 



ตอนที่ ๕ คุณสมบัติและข้อมูลประกอบอื่น ๆ  
 

๕.๑  สาขาวิชาหรือรายวิชาทีส่อน / ระบุระยะเวลา /มหาวิทยาลัยที่สอน 
............................................................................................................................. .......................................
............................................................................................ ........................................................................
............................................................................................................................. .......................................
................................................................................................................................................. ...................
................................................................................................................ ....................................................
............................................................................................................................. .......................................
....................................................................................................................................................................  
 

 ๕.๒  ประสบการณ์ด้านการบริหาร / ระบุระยะเวลา 
............................................................................................................................. .......................................
............................................................................................ ........................................................................
............................................................................................................................. .......................................
................................................................................................................................................. ...................
................................................................................................................ ....................................................
............................................................................................................................. .......................................
....................................................................................................................................................................  
 

๕.๓ หัวข้อการศึกษาดูงาน / การฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศ / ระบุระยะเวลา 
........................................................... .........................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................
............................................................................................................................. .......................................
............................................................................... .....................................................................................
............................................................................................................................. .......................................
................................................................................................................................................. .................. 

 

  ๕.๔ ผลงานดีเด่นทางวิชาการและงานวิจัย 
............................................................................................................................. .......................................
............................................................................................ ........................................................................
............................................................................................................................. .......................................
................................................................................................................................................. ...................
................................................................................................................ ....................................................
............................................................................................................................. ....................................... 

 
. 

ลงชื่อ.................................................. เจ้าของประวัติ 
                                      (.................................................)  

                                       ตำแหน่ง  ..................................................  
                             วันที่ ........ เดือน ................... พ.ศ. ........... 



 
 

 
แบบเสนอชื่อเพ่ือเข้ารับการสรรหาคณบดี 

คณะครุศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

---------------------------------- 
 

ข้าพเจ้า ชื่อ – สกุล .........................................................................................................  
ตำแหน่ง  ……………………………………………………...………………………………………………………... 

 
ขอเสนอชื่อ  

ชื่อ – สกุล.................................................................................................................  
ตำแหน่ง  ………………………………………...………………………………………..……………….. 

 
เข้ารับการสรรหาคณบดี              คณะครุศาสตร์           

          คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม             คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี เรื่อง การสรรหาคณบดี คณะครุศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงวันที่  1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
                                                  ลงชื่อ.................................................. ผู้เสนอชือ่ 

                                                    (.................................................)  
                                             ตำแหน่ง .....................................................  
                                           วันที่ ..........เดือน ........................... พ.ศ. ........... 

 
 
 
 

คำยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
 

ข้าพเจ้ายินยอมให้เสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาคณบดี และข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามี
คุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีคุณลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีฯ เรื่อง การสรรหา
คณบดีคณะครุศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทุกประการ และได้มอบแบบประวัติ และผลงาน ประกอบการเสนอชื่อ
ให้แก่ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อแล้ว 

 
 
 

        ลงชื่อ.................................................. ผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
                                                (....................................................)  

                                   วันที่ ......... เดือน ...................... พ.ศ. ........... 
 

  

  




