
 

ปฏิทินสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์. 
(ครบวาระการด ารงต าแหน่ง ๓ มกราคม ๒๕๖๕) 

 

วัน/เดือน/ป ี เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 
วันอาทิตย์ที่  
๒๖ ก.ย.๖๔ 

 ประชุมสภามหาวิทยาลัย ๒๘๘ (๙/๒๕๖๔) 
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะ
นิติศาสตร ์

 

วันศุกร์ที่  
๘ ต.ค.๖๔  

เวลา  
๑๐.๐๐ น. 

ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ  
คร้ังที่ ๑/๒๕๖๔  
ณ ห้องประชุมนเรศวร ๒ อาคารส านักงาน
อธิการบดี ชั้น ๒ มหาวทิยาลัยนเรศวร และ
การประชุมผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ก าหนดหลักเกณฑ์  
และวิธีการสรรหาฯ 

วันอังคารที่  
๑๒ ต.ค.๖๔ 
เป็นต้นไป 

 ๑. ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการ
สรรหาฯ 
๒. ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิเสนอชื่อ 
๓. กรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอชื่อ 
๔. ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหาฯ 
๕. ด าเนินการรับสมัครผูส้นใจเข้ารับการ

สรรหาฯ  
 

๑. ติดประกาศหลักเกณฑ์และ 
วิธีการสรรหาฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ
เสนอชื่อ และประกาศรับสมัคร
ผู้สนใจเข้ารับการสรรหาฯ  
ที่ส านักงานเลขานุการคณะ 
ทุกคณะ ส านักงานอธิการบดี 
และเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
นเรศวร 
๒. ด าเนินการประชาสัมพันธ์ 
การสรรหาฯ ไม่น้อยกว่า ๗ วัน 
ก่อนวันเสนอชื่อ 

วันอังคารที ่
๑๒ ต.ค.๖๔  

ถึงวันพฤหัสบดีที่ 
๒๘ ต.ค.๖๔ 

 ประกาศรับสมัครผูส้นใจเข้ารับการสรรหาฯ  

วันพฤหัสบดีที ่
๒๑ ต.ค.๖๔ 

ไม่เกิน  
๑๖.๓๐ น. 

สิ้นสุดการโต้แย้งข้อผิดพลาดตามประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อ 

สามารถโต้แย้งข้อผิดพลาดได้ที่ 
กองการบริหารงานบุคคล 
นายชัชวาลย์ หวานชะเอม 
โทร.๐ ๕๕๙๖ ๑๑๗๒ 

วันจนัทร์ที ่
๒๕ ต.ค.๖๔ 

ถึงวันพฤหัสบดีที ่ 
๒๘ ต.ค.๖๔ 

ไม่เกิน  
๑๖.๓๐ น.  

 

วันเสนอชื่อล่วงหน้า (กรณีผู้มสีทิธิเสนอชื่อ
ไปปฏบิัติราชการประจ านอกมหาวิทยาลยั
หรือไปปฏิบัติราชการตามค าสั่งของ
มหาวิทยาลยั) 

ท าบนัทึกถึงประธานกรรมการ
สรรหาฯ และส่งไปยงั 
หน่วยงานต้นสังกัด (สามารถ
ดาวนโ์หลดแบบฟอร์มการ
เสนอชื่อล่วงหนา้ได้ที่เวบ็ไซต์
ของมหาวิทยาลัยนเรศวร) 

วันพฤหัสบดีที่  
๒๘ ต.ค.๖๔ 

ไม่เกิน  
๑๖.๓๐ น. 

สิ้นสุดการรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหา 
เป็นผู้สมควรด ารงต าแหนง่คณบดี 

 

วันศุกร์ที่ 
๒๙ ต.ค.๖๔ 

ไม่เกิน  
๑๖.๓๐ น.  

สิ้นสุดระยะเวลาเสนอชื่อของกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัย 

 



 

ปฏิทินสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์. 
(ครบวาระการด ารงต าแหน่ง ๓ มกราคม ๒๕๖๕) 

 
วัน/เดือน/ป ี เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 
วันพฤหัสบดีที ่
๔ พ.ย. ๖๔ 

๐๘.๐๐ - ๐๘.๒๐ น. 
๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 

 
 

๑๖.๓๐ - ๑๗.๓๐ น. 
 

- อนุกรรมการประจ าหน่วยเสนอชื่อ รับบัตร
เสนอชื่อและอุปกรณ์เกี่ยวกับการเสนอชื่อ 
- เสนอชื่อ 
- สิ้นสุดระยะเวลาเสนอชื่อ 
- อนุกรรมการประจ าหน่วยเสนอชื่อ   
ขานรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อ 

การเสนอชื่อผู้สมควรด ารง
ต าแหน่งคณบดี 
ไม่นับความถี่หรือหยั่งเสียง 

วันศุกร์ที่ 
๕ พ.ย.๖๔ 
ถึงวันพุธที ่

๑๐ พ.ย.๖๔ 

 - ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครและผู้ได้รับ
การเสนอชื่อคณบดีคณะนิติศาสตร์ 
- ท าบันทึกผู้ได้รับการเสนอชื่อเสนอประธาน
กรรมการสรรหาฯ เพื่อด าเนินการต่อไป 

กองการบริหารงานบุคคล 
 

วันพฤหัสบดีที ่
๑๑ พ.ย.๖๔ 

 ด าเนินการทาบทามผู้สมัคร 
และผู้ได้รับการเสนอชื่อ 

(ก าหนด ๑๕ วัน) 

วันพฤหัสบดีที ่
๒๕ พ.ย. ๖๔ 

ไมเ่กิน ๑๖.๓๐ น. 
 

สิ้นสุดระยะเวลาการตอบรับการทาบทาม  

วันพฤหัสบดีที ่
๒ ธ.ค. ๖๔ 

๐๙.๐๐ น. 
เป็นต้นไป 

ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ  
คร้ังที่ ๒/๒๕๖๔ 
๑. รับฟังข้อมูลจากผู้แทนหนว่ยงาน 
๒. ก าหนดเกณฑ์การพิจารณา 
๓. รับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัคร 
และผู้ตอบรับการทาบทาม 
๔. กลั่นกรองผู้ตอบรับการทาบทาม 

ห้องประชุมสุพรรณกัลยา ๓  
อาคารส านักงานอธิการบดี ชั้น ๓ 
มหาวิทยาลยันเรศวร และการ
ประชุมผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

วันพฤหัสบดีที ่
๒ ธ.ค.๖๔ 

 ๑. แจ้งผู้ผ่านการกลั่นกรองไปแถลงนโยบาย
ต่อสภามหาวิทยาลัย 
๒. ประกาศรายชื่อผูผ้่านการกลัน่กรองให้
สมควรด ารงต าแหนง่คณบดีต่อประชาคมใน
มหาวิทยาลยั 
 

กรณีมีผู้ทักท้วง ต้องทักท้วง 
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 
พร้อมลงลายมือชื่อชัดเจน 
และให้คณะกรรมการสรรหา
ด าเนินการตรวจสอบข้อ
ทักท้วงนัน้ภายใน  
๗ วันท าการ 

วันอังคารที่  
๑๔ ธ.ค.๖๔ 

ไมเ่กิน ๑๖.๓๐ น. สิ้นสุดระยะเวลาการทักท้วง หากไม่มีผู้ทักท้วงให้น าเสนอ
รายชื่อผู้ผา่นการกลัน่กรองต่อ
สภามหาวิทยาลัย 
เพื่อพิจารณาต่อไป 

 
  



 

ปฏิทินสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์. 
(ครบวาระการด ารงต าแหน่ง ๓ มกราคม ๒๕๖๕) 

 
วัน/เดือน/ป ี เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 
วันอังคารที่  
๑๔ ธ.ค.๖๔ 

ถึงพุธที่ 
๒๒ ธ.ค.๖๔ 

 ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ  คร้ังที่ ๓ 
กรณีมีผู้ทักท้วงให้คณะกรรมการด าเนินการ
สอบสวนหาข้อเท็จจริงภายใน ๗ วันท าการ 

๑. เมื่อตรวจสอบแล้วไม่มีมูล  
ก็ให้น าเสนอรายชื่อผู้ผา่นการ
กลั่นกรองให้สมควรด ารง
ต าแหนง่คณบดี เสนอต่อสภา
มหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณาต่อไป 
๒. หากมีข้อมูลประจักษ์ให้
คณะกรรมการสรรหาท าบันทึก
ความเห็นประกอบเพื่อเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

วันพุธที ่
๑๕ ธ.ค.๖๔ 
เป็นต้นไป 

 ด าเนินการจัดส่งข้อมูลให้ฝ่ายกจิการสภา  
เพื่อน าเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ในวันอาทิตยท์ี่ ๒๖ ธ.ค. ๖๔ 

 

วันอาทิตย์ที ่
๒๖ ธ.ค. ๖๔ 

๐๙.๐๐ น. ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒๙๑  
(๑๒/๒๕๖๔) 
๑. ผู้ได้รับการเสนอชื่อแถลงนโยบายการ

บริหารงานต่อสภามหาวิทยาลัย 
ด้วยตนเอง 

๒. สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งผู้ด ารง
ต าแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร ์

ห้องประชุมสุพรรณกัลยา ๓ 
อาคารส านักงานอธิการบดี ชั้น ๓ 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

 


