
 

 

 

 

 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบด ี

คณะนิติศาสตร ์
เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการในการสรรหาผูส้มควรดำรงตำแหน่งคณบดี 

คณะนติิศาสตร์ 

 
 

 เพื่อให้การดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๗ ข้อ ๑๕ ข้อ ๑๖ ข้อ ๑๗ และข้อ ๑๘ แห่งข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดีและผู้อำนวยการ พ.ศ. 

๒๕๖๓ ประกอบกับมติคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ในคราว

ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ จึงออกประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และ

กระบวนการในการสรรหาผูส้มควรดำรงตำแหน่งคณบดคีณะนิติศาสตร์ไว้ดังนี ้

๑. คุณสมบัติของผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ 

 ๑.๑ สำเร็จการศกึษาช้ันปริญญาหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย หรอืสถาบันอุดมศึกษาอื่น

ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ทำการสอน หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วในมหาวิทยาลัย 

หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารอื่นมาแล้ว 

ไม่น้อยกว่า ๓ ปี 

 ๑.๒ มีลักษณะที่พึงประสงค์ และไม่มีลักษณะต้องหา้ม ดังนี้ 

  (๑) ลักษณะที่พึงประสงค ์

   ก. เป็นผู้มีความสามารถทางวิชาการเป็นที่ยอมรับ สามารถบริหารวิชาการได้

เป็นอย่างดี 

   ข. เป็นผู้มีสมรรถนะ ประสบการณ์ และผลงานการบริหารเป็นที่ประจักษ์ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น รวมทั้งมีวิสัยทัศน์และศักยภาพที่จะนำ

ความเจรญิและช่ือเสียงมาสู่คณะนติิศาสตร์และมหาวิทยาลัย 

   ค. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีอันจะนำมาซึ่งการประสานสัมพันธ์และความร่วมมือ

ภายในคณะนติิศาสตรแ์ละมหาวิทยาลัย 

(๒) ลักษณะ… 
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(๒) ลักษณะต้องห้าม  

 ก. เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมอืง 

 ข. เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ คนเสมือนไร้ความสามารถ 

คนไร้ความสามารถ หรอืเป็นโรคที่กำหนดในกฎ ก.พ.อ. โดยอนุโลม 

 ค. เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อน 

 ง. เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี หรือกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรม        

อย่างร้ายแรง 

 จ. เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรอืเจ้าหนา้ทีใ่นพรรคการเมือง 

 ฉ. เป็นบุคคลล้มละลายหรอืเคยเป็นบุคคลล้มละลาย 

 ช. เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ

ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรอืความผิดลหุโทษ 

 ซ. เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ 

องค์การมหาชน หน่วยงานอื่นของรฐั หรอืเอกชน 

 ญ. เป็นหุ้นส่วนหรือมีกิจการที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือมีส่วนได้เสีย 

กับกิจการของมหาวิทยาลัย หรอืคณะนติิศาสตร ์

  

 ๒. การได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ 

๒.๑. การเสนอชื่อ กำหนดวิธีการ และผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี

คณะนติิศาสตรด์ังนี้ 

 ๒.๑.๑ การเสนอชื่อโดยบุคลากรของส่วนงานผู้มีสิทธิเสนอชื่อ ได้แก่ พนักงาน

มหาวิทยาลัยที่สังกัดคณะนิติศาสตร์ผู้ซึ่งปฏิบัติงานต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถึงวันที่ 

๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ (นับถึงวันก่อนวันเสนอชื่อ) รวมทั้งผู้อยู่ในระหว่างการลาศึกษา ฝึกอบรม  

ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัย หรอืปฏิบัติงานอื่น ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  

 มีขัน้ตอน และวิธีการ ดังนี้ 

   (๑) คณะกรรมการสรรหาฯ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการเสนอชื่อ 

ผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์เพื่อทำหน้าที่ดำเนินการจัดให้บุคลากรของคณะ

นิตศิาสตรเ์สนอชื่อผูส้มควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิตศิาสตร ์

  (๒) สถานที่ตั้งหนว่ยเสนอชื่อ จำนวน ๑ หน่วย ณ คณะนติิศาสตร์ 

(๓) วันเสนอชื่อ… 
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  (๓) วันเสนอชื่อ กำหนดวันเสนอชื่อ วันอังคารที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. โดยเสนอชื่อได้ คนละ ๑ รายชื่อ รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการเสนอชื่อ

ของบุคลากรคณะนติิศาสตร์ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

  (๔) การเสนอชื่อล่วงหน้า หากบุคลากรที่มีความจำเป็น หรือไม่สามารถ

เสนอชื่อ วันจันทร์ที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้จัดทำเป็นหนังสือเสนอต่อประธานคณะอนุกรรมการฯ 

พร้อมชี้แจงเหตุผลและหลักฐานประกอบ โดยสามารถเสนอชื่อล่วงหน้า ณ กองการเจ้าหน้าที่ ช้ัน ๒ 

อาคารสำนักงานอธิการบดี ในวันจันทร์ที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 

  (๕) คณะอนุกรรมการฯ ประชุมวันอังคารที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เวลา ๑๕.๐๑ น. เป็นต้นไป เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อโดยบุคลากรของคณะนิติศาสตร์ส่ง

ให้เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ 

 ๒.๑.๒ การเสนอชื่อ โดยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมิได้เป็น

กรรมการสรรหาฯ มีขัน้ตอน ดังนี้ 

  (๑) คณะกรรมการสรรหาฯ จัดส่งหนังสือไปยงักรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผูท้รงคุณวุฒิ ซึ่งมิได้เป็นกรรมการสรรหาฯ พร้อมแบบฟอร์มการเสนอชื่อฯ 

  (๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมิได้เป็นกรรมการสรรหาฯ 

เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์คนละไม่เกิน ๒ ชื่อ โดยเสนอตามแบบเสนอชื่อ 

ผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ (สำหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) และ

ส่งให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ ภายในวันจันทรท์ี่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๒.๒ การรับสมัคร กำหนดคุณสมบัติ ระยะเวลา และวิธีการรับสมัคร ดังนี้  

 ๒.๒.๑ ผูส้มัครต้องมีคุณสมบัติตามข้อ ๑ ของประกาศฉบับนี ้

 ๒.๒.๒ ยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จนถึง 

วันจันทรท์ี่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 ๒.๒.๓ วิธีการรบัสมัคร 

   (๑) ผูส้มัครกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนด แล้วยื่นใบสมัคร ดังนี้  

      (๑.๑) สมัครด้วยตนเอง หรือให้ผู้ได้รับมอบฉันทะจากผู้สมัคร ซึ่งต้องมี

หลักฐานการมอบฉันทะเป็นหนังสือยื่นสมัครแทน ทั้งนี้  ให้ยื่นใบสมัคร ณ กองการเจ้าหน้าที่   

ช้ัน ๒ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ในวันและเวลาทำการ หรอื 

      

(๑.๒) ส่งใบสมัคร… 
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     (๑.๒) สมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ไปยังฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการสรรหาฯ กองการเจ้าหน้าที่ (สมัครเข้ารับการสรรหาฯ คณบดีคณะนิติศาสตร์) 

เลขที่ ๑๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐ โดยถือเอาวัน เวลา ที่ทำการ

ไปรษณีย์ต้นทางออกใบรับฝาก หรือวัน เวลา ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับซองเอกสารเป็น

วันยื่นใบสมัคร หรอื 

     (๑.๓) ส มั ค ร ท า ง จ ด ห ม า ย อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ ไป ยั ง  E-mail : 

somthop.le@up.ac.th ภายในวันจันทร์ที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. โดยผู้สมัครจะต้อง

กรอกข้อมูลและส่งข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนด และต้องได้รับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ยืนยันการรับสมัคร

จากฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ 

 ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครผ่านเว็บไซต์ www.personnel.up.ac.th หัวข้อ  

การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีและผูอ้ำนวยการ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ 

โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๕๔๔๖ ๖๖๖๖ ต่อ ๑๐๔๒ 
 

๓. กระบวนการในการสรรหาฯ 

 ๓.๑ วันอังคารที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ 

รวบรวมรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อ และผู้สมัคร พร้อมตรวจคุณสมบัติเบื้องต้นอีกครั้งหนึ่ง แล้วเสนอ

คณะกรรมการสรรหาฯ 

 ๓.๒ วันศุกร์ที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะกรรมการสรรหาฯ ประชุมพิจารณา

รายชื่อ ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ได้รับการเสนอชื่อและผู้สมัครเข้ารับการสรรหา 

ตามมาตรา ๓๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดีและผู้อำนวยการ  

พ.ศ. ๒๕๖๓ และจัดทำประกาศบัญชรีายชื่อ 

 ๓.๓ วันจันทรท์ี่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะกรรมการสรรหาฯ ดำเนนิการดังนี้ 

  (๑) ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรง

ตำแหน่งคณบดีคณะนติิศาสตร์ 

   ทั้งนี้ หากผู้ใดประสงค์จะทักท้วงเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อ

หรอืผูส้มัคร สามารถทักท้วงได้ถึงวันอังคารที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  (๒) ส่งหนังสือทาบทามด้วยวิธีการใด ๆ ที่เหมาะสม ให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อและ

ผู้สมัครทราบ เพื่อตอบรับการทาบทามเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี  

ค ณ ะนิ ติ ศ าส ต ร์ แ ล ะแ จ้ ง ให้ จั ด ท ำวิ สั ย ทั ศ น์  โด ย ให้ ต อ บ รั บ ก ารท าบ ท าม  ภ าย ใน 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดให้ถือว่าผูน้ั้นสละสิทธิ์ 
   

 

(๓) กองการเจ้าหน้าที่… 
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  (๓) กองการเจา้หนา้ที่เผยแพร่ข้อมูลประกอบการจัดทำวิสัยทัศน์ ผ่านเว็บไซต์ของ

กองการเจ้าหน้าที่  www.personnel.up.ac.th หัวข้อ การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีและ

ผูอ้ำนวยการ ดังนี้ 

   (ก) สถานภาพ สถานการณ์ และความตอ้งการของคณะนติศิาสตร์ 

   (ข) นโยบายและเป้าหมายของการพัฒนาส่วนงานตามที่สภามหาวิทยาลัย

กำหนด 

   (ค) อื่น ๆ (ถ้ามี) 

 ๓.๔ วันศุกร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะกรรมการสรรหาฯ ประกาศรายชื่อ

ผูต้อบรับการทาบทามเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดคีณะนิตศิาสตร์ 

 ๓.๕ วันศุกร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ – วันศุกร์ที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  

ผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์จัดทำและส่งประวัติผลงาน  

แนวทางการพัฒนาและการบริหารส่วนงานในช่วงเวลาการจะดำรงตำแหน่งตามวาระเป็นเอกสาร

วิสัยทัศน์  เสนอคณ ะกรรมการสรรหาฯ โดยส่ งถึ งฝ่าย เลขานุการคณ ะกรรมการสรรหาฯ  

กองการเจ้าหน้าที่  เลขที่  ๑๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐  ภายใน 

วันศุกรท์ี่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  จำนวนอย่างนอ้ย ๖ ชุด 

 ๓.๖ วันจันทร์ที่  ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  คณะกรรมการสรรหาฯ ประชุม 

เพื่อดำเนนิการดังนี ้

   ๓.๖.๑ ให้ผู้เข้ารับการสรรหาฯ แต่ละคนแสดงวิสัยทัศน์ ตอบข้อซักถามของ                    

บุคลากรคณะนิติศาสตร์(ถ้ามี) และเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลในที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ 

ณ หอ้งประชุมบวร รัตนประสทิธิ์ ช้ัน ๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 

   ๓.๖.๒ บุคลากรผู้ ใดที่ประสงค์จะเข้าร่วม รับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ ให้แจ้ง 

ความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า ๗ วัน ต่อฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อ

เตรียมดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

  ทั้งนี้ ในการแสดงวิสัยทัศน์ ตอบข้อซักถามของบุคลากร (ถ้ามี) และสัมภาษณ์ 

ผู้เข้ารับการสรรหาฯ คณะกรรมการสรรหาฯ อาจกำหนดขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลา หรือการใด ๆ  

ที่เหมาะสมในการดำเนินการเพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่ผูเ้ข้ารับการสรรหาฯ 

  ผู้เข้ารับการสรรหาฯ จะต้องส่งเอกสารวิสัยทัศน์ นำเสนอวิสัยทัศน์ และเข้ารับ               

การสัมภาษณ์จากคณะกรรมการสรรหาฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนดไว้ตามข้อบังคับฯ และ 

 

 

 

ประกาศนี้… 
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ประกาศนี้ มิเช่นนั้นให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิที่จะเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง

คณบดีคณะนติิศาสตร ์

   ๓.๖.๓ หลักเกณฑ์การพิจารณากลั่นกรอง เพื่อสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่ง

คณบดีคณะนติิศาสตร ์

   ๑) วิสัยทัศน์ ทิศทาง นโยบาย เป้าหมาย และแนวทางการดำเนินงาน 

ที่ชัดเจนและสอดคล้องกับการพัฒนามหาวิทยาลัย ร้อยละ ๔๐ 

  ๒) ความรู้ความสามารถทางวิชาการ ภาวะผู้นำทางวิชาการ ผลงาน 

การบริหารทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์ ร้อยละ ๒๐ 

๓) มีคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล การครองตน ความซื่อสัตย์ 

เสียสละ โปร่งใส ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน มีจิตสาธารณะ อุทิศตนเพื่อการบริหารงาน ร้อยละ ๒๐ 

๔) มีประสบการณ์ด้านการบริหารในมหาวิทยาลัยหรอืสถาบันอุดมศกึษาอื่น

ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรอืมีประสบการณ์ด้านการบริหารอื่น ๆ ร้อยละ ๒๐ 

 ทั้งนี ้ เกณฑ์การผ่านการพิจารณา คะแนนรวมตอ้งไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ ๘๐ 
 

๔. ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้  ให้คณะกรรมการสรรหาฯ 

มีอำนาจในการตีความ และวินิจฉัยชี้ขาด การตีความและการวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาฯ  

ให้ถือเป็นที่สุด 
 

 ประกาศ  ณ  วันที ่   ๒๑  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 
 

(ศาสตราจารย์ (พิเศษ) อรรถพล  ใหญ่สว่าง) 

ประธานกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่ง 

คณบดคีณะนติิศาสตร์ 
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รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการเสนอชื่อของบุคลากรคณะนิติศาสตร์ 

(เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการในการสรรหา

ผูส้มควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนติิศาสตร)์ 

 

ขั้นตอนและวิธีการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์โดยบุคลากร สังกัด 

คณะนติิศาสตรณ์ หน่วยเสนอชื่อ ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการสรรหาฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี

คณะนติิศาสตรว์ันจันทรท์ี่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๒. บุคลากรของคณะนิติศาสตร์ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อฯ และยื่นขอแก้ไขรายชื่อ

เพิ่มเติม ภายในวันพุธที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๓. คณะกรรมการสรรหาฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี

คณะนิตศิาสตรท์ี่ขอแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๔. วิธีการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนติิศาสตร์มดีังนี ้

 ๔.๑ การเสนอชื่อ ณ หน่วยเสนอชื่อ ในวันอังคารที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔  

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 

   ๔.๑.๑ บุคลากรของคณะนติิศาสตร์ตรวจสอบรายชื่อผูม้ีสทิธิเสนอชื่อ 

   ๔.๑.๒ ผู้มีสิทธิเสนอชื่อ ลงลายมือชื่อขอรับบัตรเสนอชื่อ จากคณะอนุกรรมการฯ 

จำนวน ๑ บัตร ซึ่งบัตรเสนอชื่อจะมีลายมือชื่อของประธานกรรมการสรรหาฯ หรือกรรมการสรรหาฯ  

ซึ่งประธานกรรมการสรรหาฯ มอบหมาย กำกับไว้ แล้วเขียนรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี 

คณะนติิศาสตรค์นละไม่เกิน ๑ ชื่อ ลงในบัตรเสนอชื่อ ณ จุดเสนอชื่อ แล้วนำไปหย่อนลงในกล่องที่จัดไว้  

   ทั้งนี้ บัตรเสนอชื่อที่ผู้มาใช้สิทธิได้เขียนหรือทำเครื่องหมายใด ๆ แล้วจะนำมา

เปลี่ยนบัตรใหม่ไม่ได้ และห้ามผู้มาใช้สิทธินำบัตรเสนอชื่อออกนอกบริเวณที่จัดให้มีการเสนอชื่อ หรือ                 

นอกบริเวณการควบคุมของคณะอนุกรรมการฯ  

   กรณีมีเหตุจำเป็นที่จะต้องตัดสินชี้ขาดนอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ 

ให้คณะอนุกรรมการฯ เป็นผู้ตัดสนิชีข้าด 

๕. คณะอนุกรรมการฯ รวบรวมรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อ ณ หน่วยเสนอชื่อ วันอังคารที่  

๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๑ น. เป็นตน้ไป 

เอกสารแนบ ๑/๒ 
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กรณีบัตรเสีย คณะอนกุรรมการฯ พิจารณาจากลักษณะบัตร ดังต่อไปนี ้

   (๑) บัตรปลอม 

   (๒) บัตรที่เขียนรายชื่อผูส้มควรดำรงตำแหน่งคณบดคีณะนิติศาสตร์เกินกว่า ๑ ชื่อ 

   (๓) บัตรที่มีรอยขูด ลบ ขดีฆ่า หรอืชำรุด 

   (๔) บัตรที่ฝ่าฝนืเงื่อนไขที่คณะกรรมการสรรหาฯ กำหนด 

 บัตรที่มีลักษณะดังกล่าว ให้คณะอนุกรรมการฯ สลักหลังว่า “เสีย” และให้ประธาน

คณะอนุกรรมการฯ ลงลายมือชื่อกำกับไว้ ทั้งนี้ให้แยกบัตรเสียออกไว้ส่วนหนึ่ง และห้ามรับการเสนอชื่อ

จากบัตรเสียไม่ว่ากรณีใด ๆ 

๖. คณะอนุกรรมการฯ ดำเนินการรวบรวมรายชื่อผู้ได้รับการเสนอช่ือ และเสนอต่อ 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ ภายในวันอังคารที่ ๒๙ มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 
 

 เอกสารแนบ ๒/๒ 


