ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ฉบับที่ 4/2565
เรื่อง รายชื่อผู้ตอบรับการทาบทามเป็นผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ
และกาหนดการแสดงวิสัยทัศน์ การสัมภาษณ์ผเู้ ข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ฯ และหลักเกณฑ์การให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์
----------------------------------------------------------------------------ตามที่คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดารงตาแหน่ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ได้มีประกาศฉบับที่ 3/2565 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2565 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควร
ดารงตาแหน่ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ และ
ลักษณะต้องห้าม และคณะกรรมการสรรหาฯ ได้มีหนังสือทาบทามความสมัครใจของผู้ได้รับการเสนอชื่อฯ ที่ผ่าน
การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม โดยให้ตอบภายในวันที่ 15 มีนาคม 2565 นั้น
บัดนี้ ครบกาหนดการตอบรับการทาบทามฯ แล้ว คณะกรรมการสรรหาฯ จึงประกาศรายชื่อ
ผู้ได้รับการเสนอชื่อฯ ที่ตอบรับการทาบทามเป็นผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม โดยเรียงล าดับตามตัวอักษร และกาหนดการแสดงวิสัยทัศน์ การสัมภาษณ์ ผู้ เข้ารับการสรรหาเป็น
ผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ และหลักเกณฑ์การให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการรับฟังการ
แสดงวิสัยทัศน์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.รายชื่อผู้ตอบรับการทาบทาม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทสพล เขตเจนการ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.นิติพงศ์ โสภณพงศ์พิพัฒน์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณศรี ลีจีรจาเนียร
2. การแสดงวิสัยทัศน์ ในวันที่ 7 เมษายน 2565
- เวลา 09.30-09.45 น. ผู้เข้ารับการสรรหาฯ ทุกคน มารายงานตัวต่อฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
สรรหาฯ ณ ห้ อ งประชุ ม ดร.อ านาจ สิ ท ธั ต ตระกู ล คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ พร้อมทั้งส่งมอบสื่อประกอบการแสดงวิสัยทัศน์ (ถ้ามี) โดยเมื่อส่ง
มอบสื่อดังกล่าวแล้วจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ไม่ได้
ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้เข้ารับการสรรหาฯ ปิดอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด
- เวลา 09.45 น. ผู้เข้ารับการสรรหาฯ จับสลากเพื่อจัดลาดับการแสดงวิสัยทัศน์ โดยเรียงลาดับการ
จับสลากตามลาดับตัวอักษร
ในวัน-เวลา ดังกล่าวหากผู้เข้ารับการสรรหาฯ มีเหตุจาเป็นสุดวิสัยไม่สามารถมาจับสลากได้ จะต้อง
ประสานงานแจ้งให้คณะกรรมการสรรหาฯ ทราบล่วงหน้า และคณะกรรมการสรรหาฯ อาจจะพิจารณาจัดลาดับ
การแสดงวิสัยทัศน์ของท่านนั้นๆ อยู่ในลาดับสุดท้าย
หากผู้เข้ารับการสรรหาฯ มารายงานตัวต่อฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ หลังเวลา 10.00 น.
ให้ถือว่าสละสิทธิในการเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

rlTt.n"il ~Vl5'~~1~nr;:i flru~11'11m1:wl'l1?1~{bb'1~bVlfl1'w1r;:i~e:i~?11Vlm1:w :WVl11VJcni;rtiPJr;:itJ1m 'W1~11'll1'.:1?1m:w

'

~

~trn{ 1~ti1Vi'b1r;:i1mrn~hibn'U 30 'LITVi bbtl.:1bU'Ubb?1~.:1161tiV11'1tl tJ1~mru 15 'U1V! m1~e:iur\'1mmJflr;:i1m

'

'

~1~'UVJ 1

'tl1b?l'UB161tiVll'!Ub1'11 10.00 - 10.30 'U.

~1~'UVJ 2

iJ1b?l'UB161tiVJl'!Ub1'11 10.40 - 11.10 'U.

'

~1~'UVJ 3

'tl1b?l'UeJ161tiV11'ltlb1'11 11.20 - 11.50 'U.

3. m1~11.n1'\iru

Vli;r.:im1bb?1~.:1161tiVl'l'ltl b?l~"ili'U flru~ m1:wm1?111Vl1 "1 "il ~61wn'l.1ruer boif1-ru m1?111Vl1 bu'Uer?1:wf111
~

~

~11.:i~1bb Vltl.:iflru'U ~flru~1mm1:wl'l1?1~{bb'1~ bVlfl1'LIfa ~e:i~?11Vlm1:w (~1:w~1~ul'Uf111bb?l~.:i161tiV11'1tl) ru Vi'e:i.:i

'

bb?1~.:i~r;:i.:11'U Vl.119 ~'LI 1 flru~1mm1:wl'l1?1~{bb'1~bVlflb'Ub'1~B~?11Vlm1:w :w'Vl11VJcni;rtiPir;:itJ1m 'W1~11'll1.:i
'
?1'U1:w~'UVJ{ 1~ti1.Unm1'Lim161:wm'l1rufl'U'1~tJ1~mru 30 'U1V! 11?ltiii~1~um161:wm'l.1ru~.:id
61:wm'l.1runm 13.oo - 13.30 'LI.
61:wm'l.1runm 13.40 - 14.10 'LI.
61:wm'l1runm 14.20 - 14.50 'LI.

4. V1f!nbnru~m11~tjfl~1mil~btJ~1111tJm1i'u-W-:im1bbli'l~-:i1~tJvi'fltl
4.1 m1-ruiiil.:im1bb?ll?l.:1161tiV11'ltl
'Uflmmb oif1~1:w-ruiiil.:im1bb?ll?l.:1161CJV11'1tl ~1'U1~'Uu BB'U1m1 brn~Vi'e:i.:itJ1~'ll:w m. e51'U1"il

'

'

~Vl5~ ~1~nr;:i flru~1mm1:wl'l1?1~{bb'1~ bVlfl 1'LI1r;:i ~e:i~?11Vlm1:w :w'Vl11VJti1i;rtiPir;:itJ1m 'W1~11'll1'.:1?1'U1:w
~

QJ

'

,,

~

q

'

"il'UV11

QJ.::::ii

bb'1~:W11tJ'1~beJtJl?ll?l.:J'U

(1) nr;:i1 09.30 - 09.50 'U. r;:i.:1VJ~bUti'U-ruiiil.:im1bb?ll?l.:1161tiV11'1tl ru Vi'e:i.:itJ1~61l:W m.
e51'U1"il ~VJ5~m~nr;:i
~

(2) nm 10.00 'LI.

b~:wm1bb?ll?l.:1161tiV11'1tl

4.2 f111bb"ilf1beJf1?111161tiV11'1tl

flru~m1:wm1?111Vl1 "1 "il~ bb"il me:in?111161CJV1l'ltl·1m.:ierboif1-ru m1?111Vl1 "1 1V!erboif1~1:wfoiiil.:i
~

~

ru Vi'e:i.:itJ1~'ll:w m.e51'U1"il ~Vl5~m~nr;:i flru~1mm1:wl'l1?1~{bb'1~bVlfl1'Wfa~e:i~?11Vlm1:w :W'Vl11Vlcni;rti

'

'

~

Plr;:itJ1m 'W1~11'll1'.:1?1'U1:W~'UVJ{
4.3 m1m:wr\'1m:w

(1)

1Vi'ufl'11m~e:i~cu
'I

ru

Vi'e:i.:itJ1~'ll:w
'I

l?l1.e51'U1"il

~Vl5'~~1~nr;:i
flru~1mm1:wm?1~{bb'1~
cu

bVlfl b'Ufa ~e:i ~?11Vl m1:w :W'Vl11Vl ti 1i;rCJ Plr;:itJ1 m 'W1~11'll1'.:1?1'U1:W~'UVJ{ b~ CJ'UA1m:wr;:i .:11'LI m~l?l1'1.1 Vl~B

'

~l?l~:w'iir\'1m:w bb~1?i.:i1 Vi'b~1Vl'W'1~
( 2) 1 VI 'U fl '11 n 1 ~

'

-r 'U 'll :w ~ 1 'U 1 ~ 'U 'U B B 'U 1r;:i tl

?i .:i r\' 1 tl1 :w

~ 1 'LI Vl 1 .:i E-mail :

council.su@gmail.com

(3) flru~m1:wm1?111Vl1"1 ~"il11ru1ni;r'Ume:i.:ir\'1m:wo•LJB.:Jl.lflmm

tJ1~51'Uflru~ m1:Wf111?111Vl1 "1 Vl~e:ierbb Vl'U~tJ 1~51'Uflru~m1:wm1?111Vl1 "1 :WB'U'Vl:w1CJ
"il~bu'Uer~1'Ur11m:w1V1erboif1-r't.Jm1?111Vl1"1 Vil.:ibbr;'l~~e:i't.Jrl'1m:w ~1:wnm~n1Vl'Ul?lH (tJ1~mru 15 'U1V1)
( 4)

~

~

~

~~d V11n~boff1fu m1?11'fvt1"1 hi~~~~ beJn?1111~tJvtl3lt1 hh.J1bb?t~~1~tJvt13!'l1bb(I~ b-U1-ru
m

1~iifl 1'1jtU mii1'W-b1(11 ~rHu~ m1iim1?111V11 "1 1~'lh~ ml3!H 1Vf~e:i11v11'W?f (I ~~vi~~-:u ~-ru m1

'W-:u11ru1boff1~1'11bb Vli.l~flru'\J~flru~113!1 m1iil3!1?1~fa(I~ bVlfl1'Wfa~e:i~?11V1m1ii

"

'

'lh~m\31 ru 1'WV1 18 :l'.imflii 2565
·~

,,0,

..

(~'li1CJl3!1?1~11-:u11tl·ifo61nru m11b16ll)
"

v

e:iBrn1u~i1V111vim~tJ~m.hm

m1ilf111?111Vl1~?f ilfl111?i'11 ~1'11 bbVli.1~ flf;U'IJ~ flru~11311m1ii1311?1 ~~"1 u5u~ f111bb Vl'W

'\J1~n1'W flru~ m1ii n 11?111V11~?1ii fl111?\'11~1'11 bb Vli.l~flru'\J~flru~113!1 m1iil3!1?1 ~~
"

