
 
 

 
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

เรื่อง  การสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แทนคนเดิมที่ขอลาออก 
---------------------------------- 

 

ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้แต่งตั้งให้ ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา พานิช   
ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ตามคำสั่ง       
สภามหาวิทยาลัย ที่ 007/2564 สั่ง ณ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564 นั้น เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.อัญชนา  พานิช ขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตั ้งแต่      
วันที ่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เพื ่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบกับมติ                 
สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั ้งที่  4/2565 เมื ่อวันที ่ 18 เมษายน พ.ศ. 2565 จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

อาศัยอำนาจ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และ  
วิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะกรรมการสรรหาคณบดีฯ จึงประกาศฯ เรื ่อง การสรรหาคณบดี              
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แทนคนเดิมที่ขอลาออก ดังนี้ 

๑. คุณสมบัติของผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี 
 โดยผู้สมควรได้รับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีฯ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 ๑.๑ มีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
และข้อ ๑๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา
คณบดี พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้ 

  ๑) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย  หรือ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 

  ๒) มีวิสัยทัศน์ และศักยภาพที่เหมาะสมกับการดำเนินงานและพัฒนาคณะตาม       
ทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย  

  ๓) มีความรู้ความสามารถทางวิชาการหรือวิชาชีพที ่เกี ่ยวข้องกับการดำเนินงาน      
ของคณะ 

  ๔) มีประสบการณ์ทางการบริหาร 
  ๕) มีบุคลิกภาพ คุณธรรม  จริยธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต และมนุษยสัมพันธ์ที่ ดี      

อันเป็นประโยชน์ต่อการบริหารคณะและพัฒนามหาวิทยาลัย 
 ๑.๒ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน     

ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้แก่ 
  ๑) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง 
  ๒) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ

หรือโรคท่ีกำหนดไว้ในกฎ ก.พ.อ. 
   ๓) เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

/๔) เป็นผู้บก... 
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  ๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
  ๕) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
  ๖) เป็นบุคคลล้มละลาย 
  ๗) เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที ่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษที่ได้กระทำโดย

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  ๘) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ 
  ๙) เคยถ ูกลงโทษให ้ออก ปลดออก หร ือไล ่ออกเพราะกระทำผ ิดว ิน ัยตาม

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือกฎหมายอื่น 
  ๑๐) เป็นผู ้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานใน

หน่วยงานของรัฐ 
  

๒. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี 

2.1 โดยการรับสมัครทั่วไป ให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งคณบดี  
ส่งใบสมัคร พร้อมประวัติ ผลงาน นโยบาย และแผนการบริหารจัดการคณะ รวมทั ้งเอกสารอื ่น ๆ                     
ใน 3 ช่องทาง ได้แก่ (1) สมัครด้วยตนเอง (2) ทางไปรษณีย์  (ลงทะเบียน) (3) ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์       
ตามระยะเวลาที่กำหนด 

 2.2 การเสนอชื่อจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภาวิชาการ กรรมการประจำ
คณะ หรือข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ 
ลูกจ้างประจำ และพนักงานชั่วคราว ปฏิบัติงานในคณะนั้นไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันเสนอชื่อ โดยเสนอชื่อได้
ไม่เกินคนละหนึ่งชื ่อ ตามแบบเสนอชื ่อพร้อมประวัติ ผลงาน ของผู ้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี ทั ้งนี้          
อาจเสนอชื่อบุคคลภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยก็ได้ 

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบเสนอชื่อหรือใบสมัคร แบบประวัติและผลงาน นโยบาย
และแผนการบริหารจัดการคณะ ได้ที่ http://www.pbru.ac.th หัวข้อ “การสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์” ได้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป 

 

๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครหรือเสนอชื่อ เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดี 

 ยื ่นใบสมัครหรือเสนอชื ่อเข้ารับการสรรหาเพื ่อดำรงตำแหน่งคณบดี ระหว่างวันที่ 11 
พฤษภาคม – 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ในวันและเวลาราชการ ณ ที่ทำการชั่วคราวสำนักงานอธิการบดี 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เลขที่ ๓๘ หมู่ ๘ ตำบลนาวุ้ง 
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุร ี ๗๖๐๐๐ หรือไปรษณีย์ (ลงทะเบียน) หรือไปรษณีย์อ ิเล ็กทรอนิกส์  
thitinatchapak.pan@mail.pbru.ac.th  

  

๔. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาคณบดี  

 คณะกรรมการสรรหาคณบดีฯ จะพิจารณาตรวจสอบ คุณสมบัติ ประวัติการศึกษา และประวัติ
การทำงานของผู้สมัครและผู ้ได้รับการเสนอชื ่อ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ ์เข้ารับการสรรหาคณบดี ฯ             
ในวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2565  และแจ้งให้ผู ้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาคณบดีฯ กรอกประวัติ ผลงาน 
นโยบาย และแนวทางการบริหารจัดการคณะ เสนอคณะกรรมการสรรหาคณบดีฯ โดยนำส่ง ณ ที่ทำการ
ชั่วคราวงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ห้องน้อมบุญดิเรก อาคารสุเมธตันติเวชกุล ชั้น 2  เลขที่ ๓๘ หมู่ ๘ 
ตำบลนาวุ ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๐๐๐ ภายในวันที ่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ก่อนเวลา    
16.30 น. 

/ 5.การเสนอวิ... 

http://www.pbru.ac.th/
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๕. การเสนอวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการบริหารจัดการคณะ  

 ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาคณบดี เสนอวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการบริหารจัดการ
คณะต่อคณะกรรมการสรรหาคณบดีฯ ในรูปแบบของเอกสารและ/หรือ โปรแกรมนำเสนอ ในวันที่ 13 
มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล 
ชั้น 2 โดยผู้สนใจสามารถเข้าร่วมฟังการแสดงวิสัยทัศน์ได้ ณ ห้องประชุมโกวิทย์ต่อวงษ์ อาคารสุเมธตันติ-   
เวชกุล ชั ้น 2 หรือผ่านช่องทางระบบ Zoom และร่วมเสนอประเด็นซักถามผ่านคณะกรรมการสรรหา    
คณบดีฯ โดยสามารถส่งคำถามใส่ซองปิดผนึกได้ที่งานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมน้อมบุญ-   
ดิเรก อาคารสุเมธตันติเวชกุล ภายในวันที่ 10  มิถุนายน พ.ศ. 2565 ก่อนเวลา 16.30 น.    

            ๖. ประเด็นในการนำเสนอวิสัยทัศน์  

 ๖.๑ นโยบาย และแนวทางการบริหารจัดการคณะที่สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  
 ๖.๒ เป้าหมายสำคัญท่ีต้องการให้เกิดผลสำเร็จในระยะเวลา ๑ ปี ๒ ปี ๓ ปี และ ๔ ปี 
 

๗. เกณฑ์การประเมินผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี  

 ๗.๑ พิจารณาจากคุณสมบัติของผู้เข้ารับการสรรหาคณบดีฯ  
 ๗.๒ พิจารณาจากผลการนำเสนอวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการบริหารจัดการคณะ 
 

๘. การดำเนินการเพื่อให้ได้ผู้ที่มีความเหมาะสม จำนวนอย่างน้อยสองรายชื่อแต่ไม่เกินสาม
รายชื่อ เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 

๘.๑ คณะกรรมการสรรหาคณบดีฯ กำหนดให้มีการนำเสนอวิสัยทัศน์ นโยบาย และ
แนวทางการบริหารจัดการคณะตามท่ีกำหนดไว้ 

๘.๒ กำหนดให้ผู ้เข้ารับการสรรหานำเสนอวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการบริหาร
จัดการคณะ คนละไม่เกิน ๑๕ นาที และตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการสรรหาคณบดีฯ คนละไม่เกิน    
15 นาที 

 ผ ู ้ สนใจเข ้ าร ่ วมฟ ั งการแสดงว ิส ัยท ัศน ์ของผ ู ้ เข ้ าร ับการสรรหาคณบดีฯ                   
ผ่านการถ่ายทอดสดด้วยระบบ Zoom สามารถลงทะเบียนผ่าน QR Code แนบท้ายประกาศ ภายในวันที่ 
10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 16.30 น. และสามารถเข้าร่วมรับฟังการสรรหาคณบดีฯ ได้จากลิงค์           
การประชุมจากไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ลงทะเบียนไว้ 

๘.3 คณะกรรมการสรรหาคณบดีฯ ประเมินบุคคลโดยใช้ดุลยพินิจจากการนำเสนอ
วิสัยทัศน์และคุณสมบัติในแต่ละประเด็นในข้อ ๗ 

ในกรณีมีผู้สมัครหรือได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาคณบดีฯ เพียงรายชื่อเดียว
ต้องมีผลการประเมินจากคณะกรรมการสรรหาคณบดีฯ ด้วยคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐ จึงจะนำเสนอต่อ      
สภามหาวิทยาลัย 

๙. การจัดทำรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีฯ 
 คณะกรรมการสรรหาคณบดีฯ จะคัดเลือกผู้ผ่านการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีฯ 

อย่างน้อยจำนวนสองรายชื่อแต่ไม่เกินสามรายชื่อ โดยเรียงลำดับตามตัวอักษรเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาแต่งตั้ง 

 
 

 
/ 10. การพิจารณา... 



- 4  -  
 

๑๐. การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจะพิจารณาแต่งตั้งคณบดีจากรายชื่อที่คณะกรรมการ     

สรรหาคณบดีฯ นำเสนอต่อไป 
 

 ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  เลขานุการคณะกรรมการสรรหาคณบดีฯ 
โทรศัพท์หมายเลข 098 – 271 - 8883 หรือ ผู้ช่วยเลขานุการ โทรศัพท์หมายเลข ๐๘๑ – 556 – 1692     
ในวันและเวลาราชการ 

 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  11  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖5 
 
  
 

(นางปิยะมาน  เตชะไพบูลย์) 
ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดี 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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วัน / เดือน / ปี 
(เวลา) 

กิจกรรม สถานที่/ผู้รับผิดชอบ 

18 เม.ย. ๒๕๖5 
 

สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี ตามคำสั่งที่ 007/๒๕๖5 ลงวันที่   
18 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖5 
  

 

10 พ.ค. ๒๕๖5 
(13 : 3๐ น.) 

ประช ุ มคณะกรรมกา รสรรหาคณบดี คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖5 
๑. เล ือกกรรมการคนหนึ ่งเป ็น เลขาน ุการและ   

แต่งตั ้งผู ้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสรรหาคณบดีฯ 

๒. พิจารณา ร่าง – ปฏิทินการคณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๓. พิจารณา ร่าง – ประกาศคณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะมนุษยศาสตร ์และสังคมศาสตร์     
เรื ่อง การสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ใบสมัคร แบบเสนอชื่อ แบบประวัติ
และผลงาน 

  

ห้องประชุมเอกศักดิ์บุตรลับ 
อาคารสุเมธตันติเวชกุล    
ชั้น 2 และการประชุม
ออนไลน์ผ่าน Zoom  

11 พ.ค. ๒๕๖5 
 

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและเสนอชื ่อผู้เข้ารับ 
การสรรหาคณบดี ฯ ท ั ้ งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 
 

www.pbru.ac.th 
ทำหนังสือแจ้งเวียน          
ทุกหน่วยงานมหาวิทยาลัย 

11 พ.ค. – 2 มิ.ย. 
๒๕๖5 

(ในวันและเวลา
ราชการ) 

รับสมัครและเสนอชื ่อผู ้เข้ารับการสรรหาคณบดี   
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  

ที่ทำการชั่วคราวสำนักงาน
อธิการบดี สำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ชั้น 6 

6 มิ.ย. ๒๕๖5 
(13 : 3๐ น.) 

ประช ุ มคณะกรรมกา รสรรหาคณบดี คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖5 
• พิจารณาตรวจสอบ คุณสมบัติ  ประวัติการศึกษา 

และประวัติการทำงานของผู้สมัครและผู ้ได้รับ
การเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งคณบดีฯ 

• พ ิ จ า ร ณ า ก ำ ห น ด เ ก ณ ฑ ์ ก า ร ใ ห ้ ค ะ แ น น               
ในการพิจารณาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีฯ 

ห้องประชุมเอกศักดิ์บุตรลับ 
อาคารสุเมธตันติเวชกุล     
ชั้น 2 และการประชุม
ออนไลน์ผ่าน Zoom 

 

 
 
 
 
 

ปฏิทินการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

http://www.pbru.ac.th/
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วัน / เดือน / ปี 
(เวลา) 

กิจกรรม สถานที/่ผู้รับผิดชอบ 

7 มิ.ย. ๒๕๖5 
 

๑. ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีสิทธิ์
เข้ารับการสรรหาคณบดีฯ 

๒. แจ ้งให ้ผ ู ้ ม ีส ิทธ ิ ์ เข ้ าร ับการสรรหาคณบดี ฯ           
กรอกประว ัต ิ ผลงาน นโยบาย และแนวทาง
บร ิหารจ ัดการ เสนอคณะกรรมการสรรหา     
คณบดีฯ ภายในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5 
ก่อนเวลา  ๑๖.๓๐ น. 

๓. แจ้งกำหนดการแสดงวิสัยทัศน์ นโยบาย และ
แนวทางการบริหารจัดการคณะแก่ผู้มีสิทธิ์เข้ารับ
การสรรหาคณบดฯี  

1. www.pbru.ac.th/ 
2. หนังสือแจ้งเวียน        

ทุกหน่วยงานมหาวิทยาลัย  
(เรียงตามคณะและลำดับ
ตัวอักษรของชื่อผู้มีสิทธิ์) 

13 มิ.ย. ๒๕๖5 
(9 : ๐๐ น.) 

ปร ะช ุ ม ค ณ ะก ร ร มก า รส ร ร ห า คณบด ี คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖5 
๑. กำหนดประเด็นคำถามในการแสดงวิสัยทัศน์ 
๒. ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาคณบดีฯ แสดงวิสัยทัศน์ 

ผลงาน นโยบาย และแผนการบริหารจัดการคณะ 
๓. คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองบุคคลที่มีความ

เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งคณบดี  

ห้องประชุมเอกศักดิ์บุตรลับ 
อาคารสุเมธตันติเวชกุล ชั้น 2 
และการประชุมออนไลน์ผ่าน 
Zoom  

13 มิ.ย. ๒๕๖5  เสนอรายชื่อเพื่อรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย จำนวน 
ไม่น้อยกว่าสองรายชื่อแต่ไม่เกินสามรายชื่อ พร้อม
ประวัติ และผลงาน 

ในกรณีคณะใดมีผู้สมัครหรือได้รับการเสนอชื่อเข้า
รับการสรรหาเพียงรายชื่อเดียว ต้องมีผลการประเมิน
จากคณะกรรมการสรรหาฯ ด้วยคะแนนไม่ต่ำกว่า     
ร้อยละ ๗๐ จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย  

งานเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย 
 

20 มิ.ย. ๒๕๖5 
 

• ผู ้ได้ร ับการเสนอชื ่อนำเสนอวิสัยทัศน์ต่อสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คนละไม่เกิน ๕ นาที  

• สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พิจารณาเลือก     
ผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ จากรายชื่อที่ประธานกรรมการ
สรรหาฯ นำเสนอตามมติของคณะกรรมการ        
สรรหาฯ และออกเสียงลงมติโดยวิธีลงคะแนนลับ   

ห้องประชุมเอกศักดิ์บุตรลับ 
อาคารสุเมธตันติเวชกุล ชั้น 2 
และการประชุมออนไลน์ผ่าน 
Zoom 

 

 
 

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

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

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

 
ขอสมัครเข้ารับการสรรหาคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามประกาศคณะกรรมการ  

สรรหาคณบดีฯ เรื่อง การสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖5 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีคุณลักษณะต้องห้ามตามประกาศดังกลา่ว 
ทุกประการ และได้แนบแบบประวัติฯ มาพร้อมใบสมัครนี้ 

 
 

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

 (.................................................)  
                                                  วันที่.......เดือน ...................... พ.ศ. ........... 
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แบบประวัติผู้สมัครและได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาคณบดี 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

 
ตอนที่  ๑ ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล 

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

      1.6   ตำแหน่งทางบริหาร (ถ้ามี) …………………..………………………………………………...……. 
      ๑.7 วันเข้าปฏิบัติงาน ........ เดือน ............................ พ.ศ. ......... รวมอายุงาน............ป ี

 
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 

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

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

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

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

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

............................................................................................................ ..................................................... 
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๓.๒  เป้าหมายสำคัญท่ีต้องการการให้เกิดผลสำเร็จในระยะเวลา ๑ ปี ๒ ปี ๓ ปี และ ๔ ปี 
............................................................................................................................. ......................................
............................................................................. ......................................................................................
............................................................................................................................. ......................................
.................................................................................................................................... ...............................
.................................................................................................... ............................................................... 

 ๓.๓  อื่น ๆ  
............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................. ......................................................................
............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................................................... ....................................
.................................................................................................................... .............................................. 
 
ตอนที่ ๔  คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับสรรหาคณบดี  

 
คุณสมบัติ พฤติกรรมที่แสดงออก/หลักฐาน 

๑) มีวิสัยทัศน์ และศักยภาพที่เหมาะสมกับ
การดำเน ินงานและพ ัฒนาคณะตาม         
ทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย  

 

 

 

๒) มีความรู้ความสามารถทางวิชาการหรือ
วิชาชีพที ่เก ี ่ยวข้องกับการดำเน ินงาน   
ของคณะ 

 
 
 

 

๓) มีประสบการณ์ทางการบริหาร  

๔) ม ีบ ุคล ิกภาพ ค ุณธรรม จร ิ ยธรรม       
ความซื่อสัตย์ สุจริต และมนุษยสัมพันธ์    
ที่ดีอันเป็นประโยชน์ต่อการบริหารคณะ
และพัฒนามหาวิทยาลัย 
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ตอนที่ ๕ คุณสมบัติและข้อมูลประกอบอื่น ๆ  
 

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

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

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

 

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

๕.5 รางวัลที่เคยได้รับ 
............................................................................................................................. .......................................
......................................................................... ...........................................................................................
............................................................................................................................. .......................................
.............................................................................................................................. ...................................... 
 

 
. 

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

                                       ตำแหน่ง  ..................................................  
                             วันที่ ........ เดือน ................... พ.ศ. ............. 
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แบบเสนอชื่อเพ่ือเข้ารับการสรรหาคณบดี 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

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

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

 
ขอเสนอชื่อ  

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

 
เข้ารับการสรรหาคณบดี ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีฯ เรื่อง การสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ลงวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 
 
                                                  ลงชื่อ.................................................. ผู้เสนอชือ่ 

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

 
 
 
 

คำยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
 

ข้าพเจ้ายินยอมให้เสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาคณบดี และข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามี
คุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีคุณลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีฯ เรื่อง การสรรหา
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖5 ทุกประการ และได้มอบแบบ
ประวัติ และผลงาน ประกอบการเสนอชื่อให้แก่ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อแล้ว 

 
 
 

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

                                   วันที่ ......... เดือน ...................... พ.ศ. ........... 
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QR CODE   
ลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์ผู้เข้ารับการสรรหา 

คณบดคีณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

SCAN ME 


