
 
 

 
 
 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
ฉบับท่ี 4/2564 

 เรื่อง รายชื่อผู้ตอบรับการทาบทามเป็นผู้สมควรด ารงต าแหนง่คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์
และก าหนดการแสดงวิสัยทัศน์ การสัมภาษณ์ผูเ้ข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดคีณะ

วิทยาศาสตร์ และหลักเกณฑ์การให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ 
       ----------------------------------------------------------------------------- 

ตามที่คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้มีประกาศ
ฉบับที่ 3/2564 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม และคณะกรรมการสรรหาฯ ได้มีหนังสือ
ทาบทามความสมัครใจของผู้ได้รับการเสนอชื่อฯ โดยให้ตอบรับภายในวันที่ 8 เมษายน 2564 นั้น 

บัดนี้ ครบก าหนดการตอบรับการทาบทามฯ แล้ว คณะกรรมการสรรหาฯ จึงประกาศ
รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อฯ และก าหนดการแสดงวิสัยทัศน์ การสัมภาษณ์ผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรด ารง
ต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และหลักเกณฑ์การให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

1. รายช่ือผู้ตอบรับการทาบทาม เรียงล าดับตามตัวอักษร คือ 
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรงค์ ฉิมพาลี 
2) รองศาสตราจารย์ ดร.สืบสกุล อยู่ยืนยง 

 

2. การแสดงวิสัยทัศน์ ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 
2.1 เวลา 09.15-09.30 น. ผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

ทุกคน มารายงานตัวต่อฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ ณ ห้อง 1318 ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม พร้อมทั้งส่งมอบสื่อ
ประกอบการแสดงวิสัยทัศน์ (ถ้ามี) โดยเมื่อส่งมอบสื่อดังกล่าวแล้วจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ไม่ได้ 

2.2 เวลาประมาณ 09.30 น. ผู้เข้ารับการสรรหาฯ จับสลากเพ่ือจัดล าดับการแสดงวิสัยทัศน์ โดยจับ
สลากตามล าดับตัวอักษร  

   ในวัน-เวลา ดังกล่าวหากผู้เข้ารับการสรรหาฯ มีเหตุจ าเป็นสุดวิสัยไม่สามารถมาจับสลากได้ 
จะต้องประสานงานแจ้งให้คณะกรรมการสรรหาฯ ทราบล่วงหน้า และคณะกรรมการสรรหาฯ อาจจะ
พิจารณาจัดล าดับการแสดงวิสัยทัศน์ของท่านนั้นๆ อยู่ในล าดับสุดท้าย 

2.3 เวลา 09.45 น. ผู้เข้ารับการสรรหาฯ แสดงวิสัยทัศน์ตามล าดับการจับสลาก ณ ห้องไววิทย์พุทธารี        
ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 
โดยให้เวลาคนละไม่เกิน 30 นาที แบ่งเป็นแสดงวิสัยทัศน์ ประมาณ 15 นาที การตอบค าถามบุคลากร
ประมาณ 15 นาท ีโดยมีล าดับการแสดงวิสัยทัศน์ดังนี้ 

 
ล าดับที่ 1 น าเสนอวิสัยทัศน์เวลา 09.45 – 10.15 น. 
ล าดับที่ 2 น าเสนอวิสัยทัศน์เวลา 10.20 – 10.50 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

3. การสัมภาษณ์ 
หลังการแสดงวิสัยทัศน์เสร็จสิ้น คณะกรรมการสรรหาฯ จะสัมภาษณ์ผู้ เข้ารับการสรรหาฯ 

(ตามล าดับในการแสดงวิสัยทัศน์) ณ ห้องประชุม 1301 ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม โดยใช้เวลาในการสัมภาษณ์คนละไม่เกิน 30 
นาที โดยมีล าดับการสัมภาษณ์ดังนี้ 

  

ล าดับที่ 1 สัมภาษณ์เวลา 11.00 – 11.30 น. 
ล าดับที่ 2 สัมภาษณ์เวลา 11.35 – 12.05 น. 

 

ทั้งนี้ หากผู้เข้ารับการสรรหาฯ ไม่มาแสดงวิสัยทัศน์และเข้ารับการสัมภาษณ์ ตามวัน-เวลา ที่
คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ประกาศไว้ ให้ถือว่าท่านสละสิทธิ์ที่จะรับการพิจารณาเข้าสู่ต าแหน่งคณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์ 

 

4. หลักเกณฑ์การให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์  
4.1 การรับฟังวิสัยทัศน์ 

บุคลากรเข้าร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ ณ ห้องไววิทย์พุทธารี ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม มีรายละเอียดดังนี้ 
 (1) เวลา 09.20 – 09.30 น. ลงทะเบียนรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์  

(2) เวลา 09.45 น. เริ่มรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์  
  

4.2 การแจกเอกสารวิสัยทัศน์ 
คณะกรรมการสรรหาฯ จะแจกเอกสารวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการสรรหาฯ ตามล าดับการ

น าเสนอวิสัยทัศน์ ให้ผู้เข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องไววิทย์พุทธารี ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 

 

4.3 การถามค าถาม  
(1) บุคลากรที่อยู่ใน ห้องไววิทย์พุทธารี ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ให้เขียน/พิมพ์ค าถามลงในกระดาษ แล้วส่งให้
เจ้าหน้าที ่

(2) บุคลากรสามารถส่งค าถามล่วงหน้าได้ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.30 น.ทาง             
e- mail : council.su@gmail.com 

(3) คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณากลั่นกรองค าถามของบุคลากร  
(4) ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ หรือผู้แทนที่ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ มอบหมาย 

จะเป็นผู้อ่านค าถามให้ผู้เข้ารับการสรรหาฯ ฟังและตอบค าถาม ตามเวลาที่ก าหนดไว้ (ประมาณ 30 นาที) 
(5) ไม่อนุญาตให้บุคลากรถามค าถามโดยตรงกับผู้เข้ารับการสรรหาฯ 
 

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน 
            ประกาศ  ณ  วันที่ 19 เมษายน 2564 

นที่ 11 กรกฎาคม 2555 
 

               (ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว) 
      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยศิลปากร 

   ประธานคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 


