ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที่ ๒)
เรื่อง ปฏิทินการดาเนินการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๔
โดยที่ เ ป็ น การสมควรก าหนดปฏิ ทิ น การด าเนิ น การสรรหาคณบดี ค ณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี เพื่อให้การดาเนินการสรรหาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗
มาตรา ๓๗ และมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญ ญัติมหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ สุรินทร์ พ.ศ.๒๕๔๗ และข้อบั ง คั บ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สุ รินทร์ ว่า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ และวิธี การสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๙ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติมโดย
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๔
และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๔ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในการประชุมครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงมีมติให้ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (ฉบับที่ ๒) เรื่อง ปฏิทินการดาเนินการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๔
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓. การดาเนินการในการสรรหาคณบดีค ณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่ง ดาเนินการ
ภายใต้ข้อบังคับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๙
แก้ไ ขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐ แก้ไ ขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐ แก้ไ ขเพิ่มเติม โดย
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๔ และประกาศคณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที่ ๑) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้สมควรดารงตาแหน่ง
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๔ มีกาหนดการตามปฏิทินการดาเนินการสรรหาคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ในกรณี ที่ มี เ หตุ ผ ลและความจ าเป็ น คณะกรรมการสรรหาอาจเปลี่ ย นแปลงปฏิ ทิ น การ
ดาเนินการต่าง ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร

~๒~
ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการสรรหารักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่ต้องตีความประกาศนี้ หรือ มี
ปัญหาขัดข้องในการดาเนินการตามประกาศนี้ ให้ประธานกรรมการสรรหาโดยคาแนะนาของคณะกรรมการ
สรรหามีอานาจวินิจฉัยชี้ขาด และให้คาวินิจฉัยชี้ขาดนั้นเป็นที่สุด
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ละอองทิพย์ มัทธุรศ)
ประธานกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

~๓~
ปฏิทินการดาเนินการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที่ ๒)
เรื่อง ปฏิทินการดาเนินการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๔
วัน/เดือน/ปี
๙ สิงหาคม
๒๕๖๔
๒๔ สิงหาคม
๒๕๖๔

๓๑ สิงหาคม
๒๕๖๔

๓ กันยายน
๒๕๖๔

๗ กันยายน
๒๕๖๔
(ภายในเวลา
๑๖.๓๐ น.)

กิจกรรม
คาสั่งคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ที่ ๙/๒๕๖๔
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
- พิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ฉบับที่ ๑)เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๔
- พิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ฉบับที่ ๒) เรื่อง กาหนดปฏิทินการดาเนินการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พ.ศ. ๒๕๖๔
- พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ และการดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
- ออกประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที่ ๑)
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๔
- ออกประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที่ ๒)
เรื่อง กาหนดปฏิทินการดาเนินการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.
๒๕๖๔
- ประชาสัมพันธ์และจัดส่งประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (ฉบับที่ ๑) และ (ฉบับที่ ๒) ให้ทราบโดยทั่วกันโดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย แจ้งเป็นหนังสือเวียนไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
- มีหนังสือถึงกองบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยเพื่อขอความอนุเคราะห์ให้แจ้งรายชื่อ
บุคลากรสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ออกประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที่ ๓)
เรื่อง รายชื่อบุคลากร ผู้มีสิทธิ เสนอชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๔ และเผยแพร่ประกาศดังกล่าวทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยและแจ้ง
เป็นหนังสือเวียนไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย
- วันสุดท้ายของการยื่นคาร้องต่อคณะกรรมการสรรหา ในกรณีการแก้ไขและเพิ่มเติมรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่คลาดเคลื่อน
หรือไม่ถูกต้อง โดยยื่นคาร้องมาที่ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ

~๔~
วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม
เทคโนโลยี ตามวิธีการในประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (ฉบับที่ ๑)
๘ กันยายน - คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แจ้งผลการพิจารณากรณีที่มีผู้
๒๕๖๔
ยื่นคาร้องขอแก้ไขและเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และประกาศรายชื่อบุคลากร ผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดารง
ตาแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๔ ฉบับเพิ่มเติมหรือแก้ไขปรับปรุง
(ถ้ามี)
๓ - ๑๖
- รับสมัครผู้แสดงความจานงเข้าสู่กระบวนการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กันยายน ๒๕๖๔ ตามวิธีการในประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ฉบับที่ ๑)
- ผู้มีสิทธิเสนอชื่อยื่นแบบเสนอชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ตามวิธีการในประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (ฉบับที่ ๑)
* ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ โดยคณะกรรมการสรรหาจะต้องได้รับเอกสารภายในวันที่ ๑๖
กันยายน ๒๕๖๔ ก่อนเวลา ๑๖.๓๐ น.
* ยื่นด้วยตนเอง หรือส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ภายในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔
ก่อนเวลา ๑๖.๓๐ น.
๑๘ กันยายน - คณะอนุกรรมการฝ่ายรับสมัครและการเสนอชื่อ ดาเนินการตรวจสอบประวัติ คุณสมบัติ
๒๕๖๔
ลักษณะต้องห้าม และเอกสารต่างๆ ของผู้สมัครและผู้ได้รับการ เสนอชื่อ เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการสรรหาพิจารณา
๒๐ กันยายน ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
๒๕๖๔
- พิจารณาผลการตรวจสอบประวัติ คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครและผู้ได้รับการ
เสนอชื่อทั้งหมด ที่ผ่านการกลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการฝ่ายรับสมัครและรับการเสนอชื่อ
- ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม สามารถเข้าสู่กระบวนการสรรหา
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- แจ้งผู้เข้าสู่กระบวนการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ผ่านการกลั่นกรอง
และมีสิทธิแสดงวิสัยทัศน์และเข้ารับการสัมภาษณ์ต่อคณะกรรมการสรรหาทราบ
- เผยแพร่ผลงาน แผนการบริหารจัดการ และแผนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รวมทั้ง เอกสารการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้เข้าสู่กระบวนการสรรหาผ่านเว็บไซต์
www.srru.ac.th ให้ทราบโดยทั่วกัน

~๕~
วัน/เดือน/ปี
๒๒ กันยายน
๒๕๖๔
(ภายในเวลา
๑๖.๓๐ น.)
๒๓ กันยายน
๒๕๖๔
(๑๓.๐๐ น.)

กิจกรรม
- วันสุดท้ายของการยื่นอุทธรณ์ต่อประธานคณะกรรมการสรรหา ในกรณีผู้สมัครหรือผู้ได้รับการ
เสนอชื่อที่ไม่ผ่านการตรวจสอบประวัติ คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้าม

ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ (ถ้ามี)
- พิจารณาคาขออุทธรณ์กรณีผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ
(ถ้ามี)
- ประกาศรายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อที่เข้าสู่กระบวนการสรรหาคณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มเติม (ถ้ามี) และประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
๓๐ กันยายน - ผู้เข้าสู่กระบวนการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีสิทธิแสดงวิสัยทัศน์
๒๕๖๔
นาเสนอวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนการบริหารจัดการและแผนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และ
(๙.๐๐ น.
เทคโนโลยี ต่อคณะกรรมการสรรหา และการตอบข้อซักถาม โดยเปิดโอกาสให้ ประชาคมใน
ณ ห้องฉัททันต์) มหาวิทยาลัย สามารถรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ และส่งคาถามไปยังคณะกรรมการสรรหาได้
- ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔
พิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรดารงตาแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ได้
จานวนไม่เกินสองคน และจัดทาบัญชีผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเรียงลาดับตามตัวอักษรเสนอต่อ
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
....... ตุลาคม คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประชุม ครั้งที่ ............ /๒๕๖๔
๒๕๖๔
- พิจารณาคัดเลือกผู้ดารงตาแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมายเหตุ : กาหนดปฏิทินการดาเนินการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถเปลี่ยนแปลง
ได้ตามความเหมาะสม

