
 

 

 
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร ์

เรื่อง  การก าหนดขั้นตอน วิธีการ วัน เวลา สถานที่ในการเสนอชื่อและหลักเกณฑ์การสรรหา 

ผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร ์

............................................. 

  เพ่ือให้การด าเนินการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นไปด้วย 

ความเรียบร้อยตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๐ แห่งข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี/ผู้อ านวยการวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบ

กับมติคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์ ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

จึงขอประกาศก าหนดขั้นตอน วิธีการ วัน เวลา สถานที่ในการเสนอชื่อและหลักเกณฑ์การสรรหา  

ผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ไว้ดังต่อไปนี้ 

๑. คุณสมบัติของผูส้มควรด ารงต าแหน่ง 

๑.๑ คุณสมบัติของผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร 

พ.ศ. ๒๕๓๓ และ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ ก าหนดไว้ ดังนี้ 

(๑) ได้ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  

ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และ 

(๒) ได้ท าการสอนในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ 

(๓) มีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี 

๑.๒ คุณสมบัติของผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร  

ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี/ผู้อ านวยการวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ก าหนดไว้ ดังนี้ 

ข้อ ๗  ผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งคณบดี/ผู้อ านวยการวิทยาลัย จะต้องมี

คุณสมบัติตามบทบัญญัติไว้ ในมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓  

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

ข้อ ๘  ผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี/ผู้อ านวยการวิทยาลัย ต้องมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไ ว้ 

ในข้อ ๗ และต้องมีคุณลักษณะทั้งสี่ด้าน ดังนี้ 

(๑) ด้านบุคลิกภาพ...  



- ๒ - 

 

  

(๑) ด้านบุคลิกภาพ คุณธรรมและจริยธรรม 

(ก) มีใจกว้าง ยอมรับฟังความเห็นจากบุคคลทุกกลุ่ม ทุกระดับในคณะ/วิทยาลัย 

มีความสามารถท่ีจะประมวลข้อคิดเห็นเพื่อน ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการบริหารงานคณะ/วิทยาลัย 

(ข) เป็นที่ยอมรับนับถือในสังคมมหาวิทยาลัย มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลทุกระดับ 

(ค) มีประวัติอันดีงาม ทั้งในด้านการงานและส่วนตัว มีความซื่อสัตย์สุจริต 

เป็นที่ประจักษ์ มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นตัวอย่างที่ดีแก่อาจารย์ นิสิต บุคลากรและประชาชนทั่วไป 

(๒) ด้านวิสัยทัศน์และประสบการณ์ทางการบริหาร 

(ก) มีภาวะผู้น าที่กล้าเปลี่ยนแปลง สามารถระดมทรัพยากรและบุคคลเพ่ือร่วมกัน

พัฒนาคณะ/วิทยาลัย ให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายการบริหารของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 

(ข) มีประสบการณ์และสัมฤทธิผลในการบริหารงาน 

(ค) มีวิสัยทัศน์และมีลักษณะเป็นผู้น า มีความคิดเป็นระบบ มีความสามารถ 

ในการประสานงาน สามารถตัดสินใจได้ดี สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ว่องไว มีความมั่นคงทางอารมณ์ มีความกล้า 

มีความเฉียบขาด มีความยุติธรรมและมีเมตตาธรรม 

(ง) มีประสบการณ์และความสามารถในการติดต่อกับวงการต่าง ๆ  นอกมหาวิทยาลัย 

ก่อให้เกิดความศรัทธาที่จะหาความช่วยเหลือและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในรูปแบบต่าง ๆ ได ้

(จ) เป็นผู้ที่สามารถตอบสนองแนวนโยบายการบริหารของมหาวิทยาลัย 

(๓) ด้านวิชาการ และประสบการณ์ทางวิชาการ 

(ก) มีศักดิ์ศรีทางวิชาการเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ เป็นผู้แทนคณะ/วิทยาลัย

ได้อย่างสมศักดิ์ศร ี

(ข) มีประสบการณ์และสัมฤทธิ์ผลในทางวิชาการระดับสูง 

(ค) มีความเป็นผู้น าทางวิชาการ 

(ง) มีความคิดริเริ่มในทางวิชาการและมีความสามารถในการก าหนดทิศทาง 

การพัฒนาทางวิชาการ 

(จ) มีความสนใจ เอาใจใส่ในหลักการและปรัชญาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

(๔) ด้านคุณสมบัติทั่วไป 

(ก) เป็นผู้ที่สามารถแสวงหารายได้และทรัพยากรอ่ืนเข้าสู่คณะ/วิทยาลัย 

(ข) สามารถสละเวลาได้เต็มที่ ทั้งในงานบริหารและงานสังคมที่เป็นเกียรติ 

แก่คณะ/วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย 

(ค) เป็นผู้ซึ่งมีศักยภาพการชี้น าสังคม 

๒. วิธีการ...  
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๒. วิธีการได้มาซึ่งรายช่ือของผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ 

๒.๑ การรับสมัคร 

หลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัคร ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี 

คณะนิติศาสตร์  เรื่อง การรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเพ่ือ เป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔  

๒.๒ การเสนอชื่อ 

หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอชื่อ ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศนี้ 

๓. ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ 

    ผู้มีสิทธิ์ เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์  จะต้องเป็นอาจารย์ 

ผู้ปฏิบัติงานของคณะนิติศาสตร์ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยนเรศวร 

กรณีผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยนเรศวร อาจารย์ และผู้ปฏิบัติงาน

ของคณะนิติศาสตร์ ในขณะเดียวกัน ให้มีสิทธิ์เสนอชื่อได้เพียงครั้งเดียว 

หากผู้ใดพบว่ารายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อไม่เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี/ผู้อ านวยการวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ และฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๑ ให้โต้แย้ง

รายชื่อได้ที่กองการบริหารงานบุคคล (ติดต่อนายชัชวาลย์ หวานชะเอม เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๕๕๙๖ ๑๑๗๒)   

ไม่เกินเวลา ๑๖.๓๐ น. ของวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๔. การเสนอชื่อล่วงหน้า 

กรณีผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อต้องไปปฏิบัติราชการประจ านอกมหาวิทยาลัยหรือไปปฏิบัติราชการ 

ตามค าสั่งของมหาวิทยาลัย ให้เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี/ผู้อ านวยการวิทยาลัย คนละหนึ่งรายชื่อ

ต่อหน่วยงานต้นสังกัดอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันเสนอชื่อ (ตามแบบฟอร์ม

การใช้สิทธิ์เสนอชื่อล่วงหน้า) ด้วยวิธีการดังนี้ 

(ก) กรณีส่งด้วยตนเอง  ให้กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการใช้สิทธิ์ เสนอชื่อล่วงหน้า 

ถึงหน่วยงานต้นสังกัด พร้อมแนบหลักฐานการไปปฏิบัติราชการหรือค าสั่งมหาวิทยาลัย ส่งไปที่ ส านักงาน

เลขานุการคณะนิติศาสตร์ ในระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔  

ไม่เกินเวลา ๑๖.๓๐ น. โดยให้ถือตราประทับของหน่วยงานเป็นส าคัญ 

(ข) กรณีส่งทางไปรษณีย์ ให้กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการใช้สิทธิ์ เสนอชื่อล่วงหน้า 

ถึงหน่วยงานต้นสังกัด พร้อมแนบหลักฐานการไปปฏิบัติราชการหรือค าสั่งมหาวิทยาลัย ส่งไปรษณีย์ 

แบบลงทะเบียนหรือแบบด่วนพิเศษ (EMS) ไปที่ ส านักงานเลขานุการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  

ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ ๖๕๐๐๐ ในระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

ถึงวันพฤหัสบดีที ่๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ไม่เกินเวลา ๑๖.๓๐ น. โดยให้ถือตราประทับของไปรษณีย์เป็นส าคัญ  

(ค) กรณีส่งทาง...  
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(ค) กรณีส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ให้กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการใช้สิทธิ์

เสนอชื่อล่วงหน้า พร้อมแนบหลักฐานการไปราชการหรือค าสั่งมหาวิทยาลัย ส่งไปที ่E-mail samapornm@nu.ac.th 

(หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะนิติศาสตร์) ในระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันพฤหัสบดีที่  

๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ไม่เกินเวลา ๑๖.๓๐ น. โดยให้ถือเวลาการส่งออกจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ 

ตามเวลามาตรฐานของประเทศไทยเป็นส าคัญ 

โดยหัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะนิติศาสตร์ จะเป็นผู ้เก็บเอกสารการเสนอชือ่

ล่วงหน้าไว้ และเสนอต่อประธานอนุกรรมการฝ่ายประจ าหน่วยเสนอชื่อฯ เพ่ือน าไปใช้ในการขานรายชื่อผู้ได้รับ

การเสนอชื่อต่อไป  

๕. การเสนอชื่อ 

ก าหนดให้วันพฤหัสบดีที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นวันเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่ง

คณบดีคณะนิติศาสตร์ ตามเวลาที่ก าหนด ดังนี้ 

- ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่ง

คณบดีคณะนิติศาสตร์ ณ บริเวณโถงอาคารส านักงานอธิการบดี ชั้น ๑  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

- เวลา ๑๖.๓๐ น. สิ้นสุดระยะเวลาการเสนอชื่อ  

- เวลา ๑๖.๓๐ น. เป็นต้นไป อนุกรรมการฝ่ายประจ าหน่วยเสนอชื่อ ขานรายชื่อผู้ได้รับ

การเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ โดยไม่นับความถี่หรือหยั่งเสียง และสรุปรายชื่อ 

ที่ได้รับการเสนอชื่อทั้งหมด (ในลงแบบฟอร์มรายงานสรุปผลการเสนอชื่อ) เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการสรรหาฯ ต่อไป 

๖.  วิธีการเสนอชื่อ 

(๑) ให้ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อไปใช้สิทธิ์เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ 

ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์ ด้วยตนเอง 

(๒) ในการเสนอชื่อให้ผู้มีสิทธิ์ เสนอชื่อ เสนอชื่อผู้ สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี 

คณะนิติศาสตร์ ได้คนละไม่เกิน ๑ รายชื่อ และต้องเสนอชื่อ - นามสกุลจริง ที่สามารถระบุตัวตนผู้ได้รับการ

เสนอชื่อได้อย่างชัดเจน 

 หมายเหตุ   

   ๑. กรณีระบุรายชื่อแต่ไม่ระบุนามสกุล  ถือเป็นบัตรเสีย 
   ๒. กรณีเสนอรายชื่อเกินกว่า ๑ รายชื่อ  ถือเป็นบัตรเสีย 
   ๓. กรณีไม่เสนอชื่อ  ถือเป็นบัตรดี 
   ๔. กรณีท่ีสะกดชื่อและนามสกุลผิด แต่สามารถระบุตัวตนได้  ถือเป็นบัตรดี 

(๓) กรณีผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อเป็นผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ให้ใช้สิทธิ์เสนอชื่อ

ผู้ สมควรด ารงต าแหน่ งคณบดี คณะนิ ติ ศาสตร์  เป็นลายลักษณ์ อักษรได้คนละไม่ เกิน ๑ รายชื่ อ   

และส่งด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ ไปที่ ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๑ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ ๖๕๐๐๐  
 

โดยให้ถือ…  



- ๕ - 

 

  

โดยให้ถือตราประทับของไปรษณีย์เป็นส าคัญ หรือส่งทางโทรสารที่หมายเลข ๐ ๕๕๙๖ ๑๐๐๕ หรือทาง

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ให้ส่งไปที่ tanawaty@nu.ac.th  ภายในวันศุกร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔  

ไม่เกินเวลา ๑๖.๓๐ น. โดยให้ถือเวลาการส่งออกจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ ตามเวลา

มาตรฐานของประเทศไทยเป็นส าคัญ 

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ 

หลักเกณฑ์การพิจารณา จะพิจารณาตามคุณสมบัติในข้อ ๑ ของประกาศนี้ 

๘. การกลั่นกรองผู้สมัครและผู้ตอบรับการทาบทาม 

คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์ จะด าเนินการแจ้งให้ผู้สมัครและผู้ตอบรับ 

การทาบทามมาแสดงวิสัยทัศน์ และแถลงนโยบายในการบริหารงานคณะนิติศาสตร์ ตลอดระยะเวลา 

ที่จะด ารงต าแหน่งต่อคณะกรรมการสรรหาด้วยตนเอง  ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่คณะกรรมการสรรหา

ก าหนด 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

        

(ศาสตราจารย์ ดร.สุรชาติ บ ารุงสุข) 

    ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์ 

 


