
 
 

 
 
 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผูส้มควรดํารงตําแหน่งคณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ์
ฉบับที่ 4/2564 

 เรื่อง รายชื่อผูต้อบรับการทาบทามเป็นผูส้มควรดํารงตําแหน่งคณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ์
และกําหนดการแสดงวิสัยทัศน์ การสัมภาษณ์ผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผูส้มควรดํารงตําแหน่งคณบดีคณะจิตรกรรม 

ประติมากรรมและภาพพิมพ์ และหลักเกณฑ์การให้บคุลากรมีส่วนร่วมในการรับฟงัการแสดงวิสัยทศัน ์
       ----------------------------------------------------------------------------- 

ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและ
ภาพพิมพ์ ได้มีประกาศฉบับที่ 3/2564 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2564 เรื่อง รายช่ือผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้สมควร
ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ซึ่งผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้าม และคณะกรรมการสรรหาฯ ได้มีหนังสือทาบทามความสมัครใจของผู้ได้รับการเสนอชื่อฯ โดยให้ตอบ
รับภายในวันที่ 11 มีนาคม 2564 น้ัน 

บัดน้ี ครบกําหนดการตอบรับการทาบทามฯ แล้ว คณะกรรมการสรรหาฯ จึงประกาศ
รายช่ือผู้ได้รับการเสนอช่ือฯ และกําหนดการแสดงวิสัยทัศน์ การสัมภาษณ์ผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดํารง
ตําแหน่งคณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ และหลักเกณฑ์การให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการรับ
ฟังการแสดงวิสัยทัศน์ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 

1. รายชื่อผู้ตอบรับการทาบทาม เรียงลําดับตามตัวอักษร คือ 
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พันธ์ จันทนมัฏฐะ 
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญ มุกดามณี 
3) รองศาสตราจารย์สุธี คุณาวิชยานนท์ 

 

2. การแสดงวิสัยทัศน์ ในวันที่ 1 เมษายน 2564 
2.1 เวลา 09.30-09.45 น. ผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดีคณะจิตรกรรม 

ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ทุกคน มารายงานตัวต่อฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ ณ ห้อง 209             
ช้ัน 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม พร้อมทั้งส่งมอบสื่อประกอบการแสดงวิสัยทัศน์ (ถ้ามี) โดย
เมื่อส่งมอบสื่อดังกล่าวแล้วจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ไม่ได้ 

2.2 เวลาประมาณ 09.50 น. ผู้เข้ารับการสรรหาฯ จับสลากเพ่ือจัดลําดับการแสดงวิสัยทัศน์ โดยจับ
สลากตามลําดับตัวอักษร  

   ในวัน-เวลา ดังกล่าวหากผู้เข้ารับการสรรหาฯ มีเหตุจําเป็นสุดวิสัยไม่สามารถมาจับสลากได้ 
จะต้องประสานงานแจ้งให้คณะกรรมการสรรหาฯ ทราบล่วงหน้า และคณะกรรมการสรรหาฯ อาจจะ
พิจารณาจัดลําดับการแสดงวิสัยทัศน์ของท่านน้ันๆ อยู่ในลําดับสุดท้าย 

2.3 เวลา 10.00 น. ผู้เข้ารับการสรรหาฯ แสดงวิสัยทัศน์ตามลําดับการจับสลาก ณ ห้อง ศรสธนฐ 323  
(ห้องภาพยนตร์) ช้ัน 3 อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม โดยให้เวลาคนละไม่เกิน 30 นาที แบ่งเป็น
แสดงวิสัยทัศน์ ประมาณ 15 นาที การตอบคําถามบุคลากรประมาณ 15 นาที โดยมีลําดับการแสดงวิสัยทัศน์
ดังน้ี 

 
 



 

  

ลําดับที่ 1 นําเสนอวิสัยทัศน์เวลา 10.00 – 10.30 น. 
ลําดับที่ 2 นําเสนอวิสัยทัศน์เวลา 10.35 – 11.05 น. 
ลําดับที่ 3 นําเสนอวิสัยทัศน์เวลา 11.10 – 11.40 น. 

 

3. การสัมภาษณ์ 
หลังการแสดงวิสัยทัศน์เสร็จสิ้น คณะกรรมการสรรหาฯ จะสัมภาษณ์ผู้เข้ารับการสรรหาฯ 

(ตามลําดับในการแสดงวิสัยทัศน์) ณ ห้อง 208 ช้ัน 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร คณะจิตรกรรม 
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม โดยใช้เวลาในการ
สัมภาษณ์คนละประมาณ 30 นาที โดยมีลําดับการสัมภาษณ์ดังน้ี 

  

ลําดับที่ 1 สัมภาษณ์เวลา 13.00 – 13.30 น. 
ลําดับที่ 2 สัมภาษณ์เวลา 13.35 – 14.05 น. 
ลําดับที่ 3 สัมภาษณ์เวลา 14.10 – 14.40 น. 

 

ทั้งน้ี หากผู้เข้ารับการสรรหาฯ ไม่มาแสดงวิสัยทัศน์และเข้ารับการสัมภาษณ์ตามวัน-เวลา ที่
คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ประกาศไว้ ให้ถือว่าท่านสละสิทธ์ิที่จะรับการพิจารณาเข้าสู่ตําแหน่งคณบดีคณะ
จิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 

 

4. หลักเกณฑ์การให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการรับฟังการแสดงวิสัยทัศน ์ 

4.1 การรับฟังวิสัยทัศน์ 
บุคลากรเข้าร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ ณ ห้อง ศรสธนฐ 323  (ห้องภาพยนตร์) ช้ัน 3 อาคาร

ศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวัง
สนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม มีรายละเอียดดังน้ี 
 (1) เวลา 09.30-09.50 น. ลงทะเบียนรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์  

(2) เวลา 10.00 น. เริ่มรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์  
  

4.2 การแจกเอกสารวิสัยทัศน์ 
คณะกรรมการสรรหาฯ จะแจกเอกสารวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการสรรหาฯ ตามลําดับการ

นําเสนอวิสัยทัศน์ ให้ผู้เข้าร่วมรับฟัง ณ ห้อง ศรสธนฐ 323  (ห้องภาพยนตร์) ช้ัน 3 อาคารศูนย์ปฏิบัติการ
ทัศนศิลป์สิรินธร คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ 
จังหวัดนครปฐม 

 

4.3 การถามคําถาม  
(1) บุคลากรที่อยู่ใน ห้อง ศรสธนฐ 323  (ห้องภาพยนตร์) ช้ัน 3 อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์

สิรินธร คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัด
นครปฐม ให้เขียน/พิมพ์คําถามลงในกระดาษ แล้วส่งให้เจ้าหน้าที่ 

(2) บุคลากรสามารถส่งคําถามล่วงหน้าได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 16.30 น.ทาง             
e- mail : council.su@gmail.com 

(3) คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณากลั่นกรองคําถามของบุคลากร  
(4) ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ หรือผู้แทนที่ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ มอบหมาย 

จะเป็นผู้อ่านคําถามให้ผู้เข้ารับการสรรหาฯ ฟังและตอบคําถาม ตามเวลาที่กําหนดไว้ (ประมาณ 30 นาที) 
(5) ไม่อนุญาตให้บุคลากรถามคําถามโดยตรงกับผู้เข้ารับการสรรหาฯ 
 



 

  

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน 
 

 

            ประกาศ  ณ  วันที่ 16 มีนาคม 2564 
นที่ 11 กรกฎาคม 2555 

 
 

                (นายปัญญา วิจินธนสาร) 
      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลยัศิลปากร 

   ประธานคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดีคณะจิตรกรรม 
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 

 


