
 

 

 

 

 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี 

คณะสาธารณสุขศาสตร์  

เรื่อง  หลักเกณฑ์ วธิกีาร และกระบวนการในการสรรหาผูส้มควรดำรงตำแหน่งคณบดี 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

 

 

 เพื่อให้การดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์เป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คุณสมบัติ 

หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดีและผู้อำนวยการ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบกับมติคณะกรรมการ 

สรรหาผูส้มควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เม่ือวันที่  

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จึงออกประกาศหลักเกณฑ์ วธิกีาร และกระบวนการในการสรรหาผูส้มควรดำรง

ตำแหน่งคณบดคีณะสาธารณสุขศาสตร ์ไวด้ังนี้ 

๑. คุณสมบัตขิองผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดคีณะสาธารณสุขศาสตร์ 

 ๑.๑ สำเร็จการศึกษาชัน้ปรญิญาหรอืเทยีบเท่าจากมหาวทิยาลัย หรอืสถาบันอุดมศกึษาอื่น

ที่สภามหาวทิยาลัยรับรอง และได้ทำการสอน หรอืมีประสบการณ์ดา้นการบรหิารมาแลว้ในมหาวทิยาลัย 

หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารอื่นมาแล้ว 

ไม่นอ้ยกว่า ๓ ปี 

 ๑.๒ มลีักษณะที่พงึประสงค์ และไม่มลีักษณะต้องหา้ม ดังนี้ 

  (๑) ลักษณะที่พงึประสงค ์

   ก. เป็นผูม้คีวามสามารถทางวชิาการเป็นที่ยอมรับ สามารถบรหิารวิชาการได้

เป็นอย่างดี 

   ข. เป็นผู้มีสมรรถนะ ประสบการณ์ และผลงานการบริหารเป็นที่ประจักษ์ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น รวมทั้งมีวิสัยทัศน์และศักยภาพที่จะนำ

ความเจรญิและชื่อเสยีงมาสู่คณะสาธารณสุขศาสตร์ และมหาวทิยาลัย 

   ค. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีอันจะนำมาซึ่งการประสานสัมพันธ์และความร่วมมือ

ภายในคณะสาธารณสุขศาสตร์ และมหาวทิยาลัย 

(๒) ลักษณะ… 

 



- ๒ - 

 

 

(๒) ลักษณะต้องห้าม  

 ก. เป็นผูด้ำรงตำแหน่งทางการเมือง 

 ข. เป็นคนวิกลจรติหรอืจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ คนเสมือนไรค้วามสามารถ 

คนไรค้วามสามารถ หรอืเป็นโรคที่กำหนดในกฎ ก.พ.อ. โดยอนุโลม 

 ค. เป็นผูอ้ยู่ในระหว่างถูกสั่งพักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากงานไวก้่อน 

 ง. เป็นผูบ้กพร่องในศีลธรรมอันดี หรือกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนจรยิธรรม        

อย่างรา้ยแรง 

 จ. เป็นกรรมการบรหิารพรรคการเมอืง หรอืเจา้หนา้ที่ในพรรคการเมือง 

 ฉ. เป็นบุคคลลม้ละลายหรอืเคยเป็นบุคคลล้มละลาย 

 ช. เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ

ความผดิที่ไดก้ระทำโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 

 ซ. เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ 

องค์การมหาชน หน่วยงานอื่นของรัฐ หรอืเอกชน 

 ญ. เป็นหุ้นส่วนหรือมีกิจการที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือมีส่วนได้เสีย 

กับกจิการของมหาวทิยาลัย หรอืคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

                 1.3  ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน ว่าด้วยการรับรอง

สถาบันการศึกษาวชิาชพีการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2562 

 ๒. การได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

๒.๑ การเสนอช่ือ กำหนดวิธีการ และผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ดังนี้ 

 ๒.๑.๑ การเสนอชื่อโดยบุคลากรของส่วนงานผู้มีสิทธิเสนอชื่อ ได้แก่ พนักงาน

มหาวิทยาลัยท่ีสังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ซึ่งปฏิบัติงานต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

นับถึงวันพุธที่ ๒4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ (นับถึงวันก่อนวันเสนอชื่อ) รวมทั้งผู้อยู่ในระหว่างการลา

ศกึษา ฝกึอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวจิัย หรอืปฏิบัตงิานอื่น ๆ ทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ  

 มขีัน้ตอน และวธิกีาร ดังนี้ 

   (๑) คณะกรรมการสรรหาฯ แต่งตัง้คณะอนุกรรมการดำเนินการเสนอชื่อ 

ผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อทำหน้าที่ดำเนินการจัดให้บุคลากรของ 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร ์

  (๒) สถานทีต้ั่งหน่วยเสนอช่ือ จำนวน ๑ หน่วย ณ คณะสาธารณสุขศาสตร ์

 

(๓) วันเสนอชื่อ… 
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  (๓) วันเสนอชื่อ กำหนดวันเสนอช่ือ วันพฤหัสบดีที่  ๒5 กุมภาพันธ์            

พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. โดยเสนอชื่อได้ คนละ 1 ช่ือ รายละเอียดข้ันตอนและวิธีการ

เสนอชื่อของบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ ตามเอกสารแนบทา้ยประกาศนี้ 

  (๔) การเสนอช่ือล่วงหน้า หากบุคลากรที่มีความจำเป็น หรือไม่สามารถ

เสนอช่ือ ในวันพฤหัสบดีที่  ๒5 กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้จัดทำเป็นหนังสือเสนอต่อประธาน

คณะอนุกรรมการฯ พร้อมชี้แจงเหตุผลและหลักฐานประกอบ โดยสามารถเสนอชื่อล่วงหน้า  

ณ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น ๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี ในวันจันทร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 

  (๕) คณ ะอนุกรรมการฯ ประชุมวันพฤหั สบดีที่  ๒5  กุมภาพั นธ์           

พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๑ น. เป็นต้นไป เพื่อรวบรวมรายช่ือผู้ ได้รับการเสนอชื่อโดยบุคลากรของ            

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ส่งให้เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ 

 ๒.๑.๒ การเสนอชื่อ โดยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซ่ึงมิได้เป็น

กรรมการสรรหาฯ มข้ัีนตอน ดังนี้ 

  (๑) คณะกรรมการสรรหาฯ จัดส่งหนังสือไปยังกรรมการสภามหาวทิยาลัย

ผูท้รงคุณวุฒิ ซึ่งมไิด้เป็นกรรมการสรรหาฯ พรอ้มแบบฟอรม์การเสนอช่ือฯ 

  (๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมิได้เป็นกรรมการสรรหาฯ 

เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ คนละไม่เกิน ๒ ชื่อ โดยเสนอตามแบบ

เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ (สำหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ) และส่งให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ ภายในวันอังคารที่  2 มีนาคม      

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๒.๒ การรับสมัคร กำหนดคุณสมบัต ิระยะเวลา และวธิกีารรบัสมัคร ดังนี้  

 ๒.๒.๑ ผูส้มัครตอ้งมคีุณสมบัตติามขอ้ ๑ ของประกาศฉบับน้ี 

 ๒.๒.๒ ยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันอังคารที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ จนถึง 

วันอังคารที่ 2 มนีาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 ๒.๒.๓ วธิกีารรับสมัคร 

   (๑) ผูส้มัครกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนด แล้วยื่นใบสมัคร ดังนี้  

      (๑.๑) สมัครด้วยตนเอง หรือให้ผูไ้ด้รับมอบฉันทะจากผูส้มัคร ซึ่งต้องมี

หลักฐานการมอบฉันทะเป็นหนังสือยื่นสมัครแทน ทั้ งน้ี  ให้ยื่นใบสมัคร ณ  กองการเจ้าหน้าที่   

ชัน้ ๒ สำนักงานอธกิารบดี มหาวทิยาลัยพะเยา ในวันและเวลาทำการ หรือ 

      

 

(๑.๒) สมัครทาง… 
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     (๑.๒) สมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ไปยังฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการสรรหาฯ กองการเจ้าหน้าที่ (สมัครเข้ารับการสรรหาฯ คณบดคีณะสาธารณสุขศาสตร์) 

เลขที่ ๑๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐ โดยถือเอาวัน เวลา ที่ทำการ

ไปรษณีย์ต้นทางออกใบรับฝาก หรอืวัน เวลา ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับซองเอกสารเป็น

วันยื่นใบสมัคร หรือ 

     (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 ภายในวันอังคารที่ 2 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. โดยผู้สมัครจะต้อง

กรอกข้อมูลและส่งข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนด และต้องได้รับจดหมายอเิล็กทรอนิกส์ยืนยันการรับสมัคร

จากฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ 

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

การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีและผูอ้ำนวยการ หรอืสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองการเจา้หนา้ที่ 

โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๕๔๔๖ ๖๖๖๖ ต่อ ๑๐43 

 

๓. กระบวนการในการสรรหาฯ 

 ๓.๑ วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ 

รวบรวมรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมตรวจคุณสมบัติเบื้องตน้อีกครั้งหนึ่ง แล้วเสนอคณะกรรมการ

สรรหาฯ 

 ๓.๒ วันเสาร์ที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะกรรมการสรรหาฯ ประชุมพิจารณา

รายชื่อ ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผูไ้ดร้ับการเสนอช่ือและผูส้มัครเข้ารบัการสรรหา 

ตามมาตรา ๓๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดีและผู้อำนวยการ  

พ.ศ. ๒๕๖๓ และจัดทำประกาศบัญชรีายช่ือ 

 ๓.๓ วันจนัทร์ที่ 8 มนีาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะกรรมการสรรหาฯ ดำเนนิการดังนี้ 

  (๑) ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครและผู้ ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรง

ตำแหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

   ทั้งนี้ หากผู้ใดประสงค์จะทักท้วงเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อ

หรอืผูส้มัคร สามารถทักทว้งไดถ้ึงวันศุกร์ที่ 1๙ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  (๒) ส่งหนังสือทาบทามด้วยวิธกีารใด ๆ ที่เหมาะสม ให้ผู้ได้รับการเสนอช่ือและ

ผู้สมัครทราบ เพื่อตอบรับการทาบทามเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ และแจ้งให้จัดทำวิสัยทัศน์  โดยให้ตอบรับการทาบทาม ภายใน 

วันศุกร์ที่ 19 มนีาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ หากพน้ระยะเวลาที่กำหนดให้ถือว่าผู้นัน้สละสทิธิ ์

 (๓) กองการเจ้าหน้าท่ี… 
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  (๓) กองการเจา้หนา้ที่เผยแพร่ข้อมูลประกอบการจัดทำวสิัยทัศน์ ผ่านเว็บไซต์ของ

กองการเจ้าหน้าที่  www.personnel.up.ac.th หัว ข้อ การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี 

และผูอ้ำนวยการ ดังนี้ 

   (ก) สถานภาพ สถานการณ์ และความตอ้งการของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

   (ข) นโยบายและเป้าหมายของการพัฒนาส่วนงานตามที่สภามหาวิทยาลัย

กำหนด 

   (ค) อื่น ๆ (ถา้มี) 

 ๓.๔ วันอังคารที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะกรรมการสรรหาฯ ประกาศรายช่ือ

ผู้ตอบรับการทาบทามเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

 ๓.๕ วันอังคารที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ – วันจันทร์ที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  

ผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดทำและส่งประวัติ

ผลงาน แนวทางการพัฒนาและการบริหารส่วนงานในช่วงเวลาการจะดำรงตำแหน่งตามวาระเป็น

เอกสารวิสัยทัศน์ เสนอคณะกรรมการสรรหาฯ โดยส่งถึงฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ กองการเจา้หน้าที่      

เลขท่ี ๑๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐ ภายในวันจันทร์ที่ ๒๙ มีนาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๔  จำนวนอยา่งนอ้ย ๖ ชุด 

 ๓.๖ วัน ศุกร์ที่  2  เมษายน พ .ศ. ๒ ๕๖๔  คณ ะกรรมการสรรหาฯ ป ระชุม 

เพื่อดำเนินการดังนี้ 

   ๓.๖.๑ ให้ผู้ เข้ารับการสรรหาฯ แต่ละคนแสดงวิสัยทัศน์ ตอบข้อซักถามของ                    

บุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ (ถ้ามี) และเข้ารับการสัมภาษณ์ เป็นรายบุคคลในที่ประชุม

คณะกรรมการสรรหาฯ ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์  ชั้น ๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

   ๓.๖.๒ บุคลากรผู้ใดที่ประสงค์จะเข้าร่วมรับฟั งการแสดงวิสัยทัศน์ให้แจ้ง      

ความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า ๗ วัน ต่อฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ         

เพื่อเตรยีมดำเนนิการในส่วนที่เก่ียวขอ้งต่อไป  

  ทั้งนี้ ในการแสดงวิสัยทัศน์ ตอบข้อซักถามของบุคลากร (ถ้ามี) และสัมภาษณ์ 

ผู้เข้ารับการสรรหาฯ คณะกรรมการสรรหาฯ อาจกำหนดขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลา หรือการใด ๆ  

ที่เหมาะสมในการดำเนินการเพือ่สรา้งความเป็นธรรมแก่ผู้เข้ารับการสรรหาฯ 

  ผู้เข้ารับการสรรหาฯ จะต้องส่งเอกสารวิสัยทัศน์ นำเสนอวิสัยทัศน์ และเข้ารับ               

การสัมภาษณ์จากคณะกรรมการสรรหาฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนดไวต้ามข้อบังคับฯ และ 

ประกาศนี้ มิเช่นนั้นให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิที่จะเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี   

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

3.6.3 หลักเกณฑ์… 
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   ๓.๖.๓ หลักเกณฑ์การพิจารณากลั่นกรอง เพื่อสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่ง

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

   ๑) วิสัยทัศน์ ทิศทาง นโยบาย เป้าหมาย และแนวทางการดำเนินงาน 

ที่ชัดเจนและสอดคลอ้งกับการพัฒนามหาวทิยาลัย ร้อยละ ๔๐ 

  ๒) ความรู้ความสามารถทางวิชาการ ภาวะผู้นำทางวิชาการ ผลงาน 

การบรหิารทางวชิาการเป็นที่ประจักษ์ รอ้ยละ ๒๐ 

๓) มีคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล การครองตน ความซื่อสัตย์ 

เสียสละ โปร่งใส ไม่มผีลประโยชน์ทับซ้อน มจีติสาธารณะ อุทศิตนเพื่อการบรหิารงาน รอ้ยละ ๒๐ 

๔) มีประสบการณ์ดา้นการบรหิารในมหาวทิยาลัยหรอืสถาบันอุดมศกึษาอื่น

ที่สภามหาวทิยาลัยรับรอง หรอืมีประสบการณ์ด้านการบรหิารอื่น ๆ รอ้ยละ ๒๐ 

ทัง้นี้  เกณฑ์การผ่านการพจิารณา คะแนนรวมตอ้งไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ ๘๐ 

 

๔. ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณะกรรมการสรรหาฯ 

มีอำนาจในการตีความ และวินิจฉัยชี้ขาด การตีความและการวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาฯ  

ใหถื้อเป็นทีสุ่ด 

 

 ประกาศ  ณ  วันที่  ๑6  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ศ.(เกยีรตคุิณ) ดร.เกตุ  กรุดพันธ์ ) 

ประธานกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 



 

 

รายละเอยีดขั้นตอนและวธิกีารเสนอชื่อของบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

(เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วธิีการ และกระบวนการในการสรรหา

ผูส้มควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์) 

 

ขั้นตอนและวิธีการเสนอช่ือผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยบุคลากร 

สังกัด คณะสาธารณสุขศาสตร์ ณ หน่วยเสนอชื่อ ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการสรรหาฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี

คณะสาธารณสุขศาสตร์ วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๒. บุคลากรของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอช่ือฯ และยื่นขอ

แกไ้ขรายชื่อเพิ่มเติม ภายในวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๓. คณะกรรมการสรรหาฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี

คณะสาธารณสุขศาสตร ์ที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๔. วธิกีารเสนอช่ือผูส้มควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มดีังนี้ 

 ๔.๑ การเสนอชื่อ  ณ  หน่วยเสนอ ช่ือ ในวันพฤหัสบดีที่  ๒5 กุมภาพันธ์           

พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 

   ๔.๑.๑ บุคลากรของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ตรวจสอบรายช่ือผูมี้สิทธเิสนอช่ือ 

   ๔.๑.๒ ผู้มีสิทธิเสนอช่ือ ลงลายมือชื่อขอรับบัตรเสนอชื่อ จากคณะอนุกรรมการฯ 

จำนวน ๑ บัตร ซึ่งบัตรเสนอชื่อจะมีลายมือชื่อของประธานกรรมการสรรหาฯ หรือกรรมการสรรหาฯ  

ซึ่งประธานกรรมการสรรหาฯ มอบหมาย กำกับไว้ แล้วเขียนรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ คนละ 1 ชื่อ ลงในบัตรเสนอชื่อ ณ จุดเสนอชื่อ แล้วนำไปหย่อนลงในกล่อง   

ที่จัดไว ้ 

   ทั้งนี้ บัตรเสนอช่ือที่ผู้มาใช้สิทธิได้เขียนหรือทำเครื่องหมายใด ๆ แล้วจะนำมา

เปลี่ยนบัตรใหม่ไม่ได้ และห้ามผู้มาใช้สิทธินำบัตรเสนอชื่อออกนอกบรเิวณที่จัดให้มีการเสนอช่ือ หรือ                 

นอกบรเิวณการควบคุมของคณะอนุกรรมการฯ  

   กรณีมีเหตุจำเป็นที่จะต้องตัดสินชี้ขาดนอกเหนือจากที่ได้ระบุไวใ้นประกาศฉบับนี้ 

ใหค้ณะอนุกรรมการฯ เป็นผูตั้ดสนิชี้ขาด 

๕. คณะอนุกรรมการฯ รวบรวมรายชื่อผู้ได้รับการเสนอช่ือ ณ หน่วยเสนอชื่อ วันพฤหสับดีที่ 

25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖4 เวลา ๑๕.๐0 น. เป็นตน้ไป 

เอกสารแนบ ๑/๒ 
 



 

กรณีบัตรเสยี คณะอนุกรรมการฯ พจิารณาจากลักษณะบัตร ดังต่อไปนี้ 

   (๑) บัตรปลอม 

   (๒) บัตรที่ เขียนรายช่ือผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์     

เกินกว่า 1 ชื่อ 

   (๓) บัตรท่ีมรีอยขูด ลบ ขดีฆ่า หรอืชำรุด 

   (๔) บัตรที่ฝ่าฝนืเงื่อนไขที่คณะกรรมการสรรหาฯ กำหนด 

 บัตรที่มีลักษณะดังกล่าว ให้คณะอนุกรรมการฯ สลักหลังว่า “เสีย” และให้ประธาน

คณะอนุกรรมการฯ ลงลายมือช่ือกำกับไว้ ทัง้น้ีให้แยกบัตรเสยีออกไวส้่วนหน่ึง และห้ามรับการเสนอช่ือ

จากบัตรเสียไม่ว่ากรณใีด ๆ 

๖. คณะอนุกรรมการฯ ดำเนินการรวบรวมรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อ และเสนอต่อ 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ ภายในวันพฤหัสบดทีี ่25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖4 

 

 

 

 เอกสารแนบ ๒/๒ 


