
  

ปฏิทินการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวทิยาลัยพะเยา 
 

ล าดับที ่ วัน/เดือน/ป ี รายละเอยีดการด าเนินการ หมายเหต ุ

๑ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี

มหาวทิยาลัยพะเยา และได้ก าหนดนโยบายและเป้าหมายของการพัฒนามหาวทิยาลยั

เพื่อใชป้ระกอบในการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหนง่อธิการบดีมหาวทิยาลัยพะเยา  

 

ข้อ ๕. ข้อ ๗.  

และข้อ ๑๐.  

 

๒ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสทิธิ์ 

ชั้น ๒ อาคารส านักงานอธิการบดี และประชุมผ่านสื่อออนไลน์ MS Teams           

เพื่อพจิารณาปฏทิิน และค าสั่ง  

ข้อ ๙. 

และข้อ ๑๑.  

 

  ๑. คณะกรรมการสรรหาฯ ออกประกาศ ดังนี ้

    (๑) ก าหนดปฏิทินการด าเนินการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี

มหาวทิยาลัยพะเยา 

    (๒) ประกาศฯ ฉบับท่ี ๑/๒๕๖๕ เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการ               

สรรหาผู้สมควรด ารงต าแหนง่อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา  

    (๓) ประกาศฯ ฉบับท่ี ๒/๒๕๖๕  เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอชื่อ           

ผู้สมควรด ารงต าแหนง่อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

    (๔) ประกาศฯ ฉบับท่ี ๓/๒๕๖๕ เร่ือง ก าหนดคุณสมบัต ิหลักเกณฑ์ และวธีิการ

รับสมัครผู้สมควรด ารงต าแหนง่อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา     

   (๕) ประกาศฯ ฉบับท่ี ๔/๒๕๖๕ เร่ือง หลักเกณฑ์ วธีิการแสดงวสิัยทัศน ์และการ

สัมภาษณ์ของผู้ตอบรับการทาบทามเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่ง

อธิการบดีมหาวทิยาลัยพะเยา  

    (๖) ค าสั่งฯ ฉบับท่ี ๑/๒๕๖๕ เร่ือง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบ

คุณสมบัตขิองผู้ได้รับการเสนอชื่อ และผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรด ารง

ต าแหนง่อธิการบดีมหาวทิยาลัยพะเยา 

    (๗) ค าสั่งฯ ฉบับท่ี ๒/๒๕๖๕ เร่ือง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายประสานงาน

การแสดงวิสัยทัศน์และการสัมภาษณ์ผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรด ารง

ต าแหนง่อธิการบดีมหาวทิยาลัยพะเยา    
 

 

ข้อ ๑๑ 

 

ข้อ ๑๑ 

 

ข้อ ๑๔(๑) ,ขอ้๑๕ 

 

ข้อ ๑๔(๒) ,ข้อ ๑๖ 

ข้อ ๑๗ 

ข้อ ๑๑ ,ข้อ ๑๘ 

 

 

ข้อ ๑๑ ,ข้อ ๒๐ 

 

 

ข้อ ๒๐ 

 

 

 
๒. เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ ด าเนินการ ดังนี ้

    (๑) จัดส่งประกาศและเอกสารอื่น ๆ  ท่ีเกี่ยวข้องถึงหัวหน้าส่วนงาน เพื่อให้ส่วนงาน

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในส่วนงานทราบและน าไปใช้ประกอบการเสนอชื่อ           

ผู้สมควรด ารงต าแหนง่อธิการบดี  

    (๒) จัดส่งประกาศและเอกสารอื่น ๆ  ท่ีเกี่ยวข้องถึงนายกสภามหาวทิยาลัย กรรมการ

สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 

ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวทิยาลัย และประธานสภาพนักงาน เพื่อเสนอชื่อ

ผู้สมควรด ารงต าแหนง่อธิการบดี  

    (๓) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศท่ีเกี่ยวข้อง ในเว็ปไซต์ของส านักงานอธิการบดี

มหาวทิยาลัยพะเยา และสื่อตา่ง  ๆในการรับสมัครให้ผู้สนใจท่ัวไปทราบ 
 



ล าดับที่ วัน/เดือน/ป ี รายละเอยีดการด าเนินการ หมายเหต ุ

๓ 

 

๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึง 

๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ 

 

การเสนอชื่อและการรับสมัคร 

๑. นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสภา

มหาวทิยาลัยประเภทคณาจารยป์ระจ า ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวทิยาลัย 

และประธานสภาพนักงาน เสนอรายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัย

พะเยา และเสนอรายช่ือตอ่คณะกรรมการฯ ภายในวันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ 

ตามข้อบังคับ 

ข้อ ๑๔ (๑) 

และข้อ ๑๕ (๑)  
 

๒. ส่วนงานด าเนินการ  

    ๒.๑ ด าเนินการรับการเสนอชื่อ เพื่อให้ได้รายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่ง

อธิการบดีมหาวทิยาลัยพะเยา ในวันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕  

    ๒.๒ คณะกรรมการประจ าส่วนงาน พิจารณา และกลั่นกรองคุณสมบัติของผู้ท่ี

ได้รับการเสนอชื่อ และเสนอรายชื่อตอ่คณะกรรมการฯ ภายในวันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ 

ข้อ ๑๔ (๑) 

และข้อ ๑๕ (๒) 

๓. เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ รับสมัครผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี

มหาวิทยาลัยพะเยา  โดยก าหนดระยะเวลารับสมัครไม่น้อยกว่า ๑๕ วันท าการ            

ตัง้แต่วันท่ี ๕ กันยายน ๒๕๖๕ ถึงวันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ 

ข้อ ๑๔ (๒) 

ข้อ ๑๖ ,ข้อ ๑๗  

๔ ๒๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ คณะอนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติฯ ท่ีคณะกรรมการสรรหาฯแต่งตั้ง 

ด าเนนิการตรวจสอบฯ และจัดท าบัญชรีายช่ือ ผู้ผ่านการตรวจสอบ เพื่อน าเสนอ

ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ภายในวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

ข้อ ๑๘ 

 

๕ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕       ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสทิธิ์ 

ชั้น ๒ อาคารส านักงานอธิการบดี และประชุมผ่านสื่อออนไลน์ MS Teams           

เพื่อพจิารณาคุณสมบัตผิู้สมัครฯ และผู้ได้รับการเสนอชื่อฯ  

ข้อ ๙. 

และข้อ ๑๘ 

 

๖ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕       คณะกรรมการสรรหาฯ ออกประกาศฯ ฉบับท่ี ๕/๒๕๖๕ เร่ือง บัญชีรายชื่อ               

ผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ ของผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือและผู้สมัครเข้ารับการ

สรรหาเป็นผู้ด ารงต าแหนง่อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

ข้อ ๑๘ 

และข้อ ๑๙  
 

๗ ๕ - ๑๐ ตุลาคม  ๒๕๖๕ ผู้ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ ฯ ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ     

เป็นผู้วนิจิฉัย และค าวินจิฉัยของคณะกรรมการสรรหาฯให้ถอืเป็นท่ีสุด 

 

๘  ๕ - ๑๗ ตุลาคม  ๒๕๖๕ เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ ส่งหนังสือทาบทามตามประกาศรายชื่อ    

ผู้ผ่านคุณสมบัติและสิน้สุดการตอบรับการทาบทาม ภายในวันท่ี  ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ 

ข้อ ๑๙ 
 

๙ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการสรรหาฯ  ออกประกาศฯ ฉบับท่ี ๖/๒๕๖๕ เร่ือง บัญชีรายชื่อ

ผู้ตอบรับการทาบทามเป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

และประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน อย่างนอ้ย ๗ วันกอ่นวันท่ีก าหนดให้มกีารแสดง

วสิัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ  

ข้อ ๒๐  
 

๑๐      ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา

อาคารเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร มหาวทิยาลัยพะเยา เพื่อด าเนนิการดังนี้ 

   (๑) รับฟังการแสดงวสิัยทัศน์และสัมภาษณ์ผู้ตอบรับเข้ารับการสรรหาฯ โดยให้

บุคลากรมสี่วนร่วมในการรับฟังการแสดงวสิัยทัศน์  

   (๒) พิจารณากลั่นกรองเพื่อหาบุคคลท่ีมีความเหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่ง

อธิการบดีมหาวทิยาลัยพะเยา จ านวนไมเ่กิน ๒ ชื่อ เพื่อเสนอสภามหาวทิยาลัย 

ข้อ ๙.   

ข้อ ๒๐. 

และข้อ ๒๑.  

 

๑๑ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ประชุมสภามหาวิทยาลัย ข้อ ๒๓ 

หมายเหตุ : สภามหาวิทยาลัยพะเยาแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕  

                ตามข้อ ๑๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๔ จะต้องด าเนินการเสนอรายชื่อ 

   ผู้สมควรด ารงต าแหน่งภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันถัดจากวันที่แต่งตั้ง (ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันศุกร์ท่ี ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)  


