
 
 

 
 

 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ฉบับท่ี 4/2565 

เรื่อง  รายชื่อผู้ตอบรับการทาบทามเป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ  
และก าหนดการแสดงวิสัยทัศน์ การสัมภาษณ์ผูเ้ข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดคีณะ

วิศวกรรมศาสตร์ฯ และหลักเกณฑ์การให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ 
 

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

ตามที่คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ได้มีประกาศฉบับที่ 3/2565 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2565 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควร
ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้าม และคณะกรรมการสรรหาฯ ได้มีหนังสือทาบทามความสมัครใจของผู้ได้รับการเสนอชื่อฯ ที่ผ่าน
การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม โดยให้ตอบภายในวันที่ 15 มีนาคม 2565 นั้น 

 บัดนี้ ครบก าหนดการตอบรับการทาบทามฯ แล้ว คณะกรรมการสรรหาฯ จึงประกาศรายชื่อ      
ผู้ได้รับการเสนอชื่อฯ ที่ตอบรับการทาบทามเป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม โดยเรียงล าดับตามตัวอักษร และก าหนดการแสดงวิสัยทัศน์ การสัมภาษณ์ผู้เข้ารับการสรรหาเป็น             
ผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ และหลักเกณฑ์การให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการรับฟังการ
แสดงวิสัยทัศน์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1.รายช่ือผู้ตอบรับการทาบทาม  
 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทสพล เขตเจนการ 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.นิติพงศ์ โสภณพงศ์พิพัฒน์ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณศรี ลีจีรจ าเนียร 

 
2. การแสดงวิสัยทัศน์ ในวันที่ 7 เมษายน 2565 

- เวลา 09.30-09.45 น. ผู้เข้ารับการสรรหาฯ ทุกคน มารายงานตัวต่อฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
สรรหาฯ ณ ห้องประชุม ดร.อ านาจ สิทธัตตระกูล  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ พร้อมทั้งส่งมอบสื่อประกอบการแสดงวิสัยทัศน์  (ถ้ามี) โดยเมื่อส่ง
มอบสื่อดังกล่าวแล้วจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ไม่ได้ 

   ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้เข้ารับการสรรหาฯ ปิดอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด 
- เวลา 09.45 น. ผู้เข้ารับการสรรหาฯ จับสลากเพ่ือจัดล าดับการแสดงวิสัยทัศน์ โดยเรียงล าดับการ 

จับสลากตามล าดับตัวอักษร 
   ในวัน-เวลา ดังกล่าวหากผู้เข้ารับการสรรหาฯ มีเหตุจ าเป็นสุดวิสัยไม่สามารถมาจับสลากได้ จะต้อง

ประสานงานแจ้งให้คณะกรรมการสรรหาฯ ทราบล่วงหน้า และคณะกรรมการสรรหาฯ อาจจะพิจารณาจัดล าดับ
การแสดงวิสัยทัศน์ของท่านนั้นๆ อยู่ในล าดับสุดท้าย 

หากผู้เข้ารับการสรรหาฯ มารายงานตัวต่อฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ หลังเวลา 10.00 น. 
ให้ถือว่าสละสิทธิในการเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
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