ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที่ ๑)
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๔
โดยที่ เ ป็ น การสมควรก าหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารสรรหาผู้ ส มควรด ารงต าแหน่ ง คณบดี
คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การสรรหาเป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย สอดคล้ อ ง
ตามเจตนารมณ์ ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
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 เติม โดย
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๔
และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๔ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยความเห็นชอบของคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิ ทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในการประชุมครั้ ง ที่
๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และการประชุมครั้ง ที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๖ สิง หาคม ๒๕๖๔
จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้ อ ๑ ประกาศนี้ เ รี ย กว่ า “ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี ค ณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี (ฉบับที่ ๑) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๔”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย”
“สภามหาวิทยาลัย”
“คณะกรรมการสรรหา”
“ข้าราชการ”

หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
หมายความว่า คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์
หมายความว่า คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
หมายความว่า ข้าราชการในตาแหน่งทั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ ในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

~๒~
“พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาให้ทางานใน
มหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๑
“คณะอนุกรรมการ”
หมายความว่า คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการสรรหาคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแต่งตั้ง
“บุคลากร”
หมายความว่า คณาจารย์ประจา ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย
และพนักงานราชการ ในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
“คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” หมายความว่า คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ข้อ ๔ ผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(ก) คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
(๒) มีคุณธรรม และจริยธรรมเป็นที่ยอมรับในสังคม รวมทั้งสามารถทางานกับฝ่ายบริหาร
และผู้ร่วมงานได้เป็นอย่างดี
(๓) มี ค วามรู้ ค วามสามารถทางวิ ช าการหรื อวิ ช าชี พ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การด าเนิน งานของ
หน่วยงาน
(๔) มีความเชื่อมั่นและศรัทราในหลักเกณฑ์และการบริหารบ้านเมืองที่ดี
(๕) เป็นผู้มีความคิดริเริ่ม สนใจและเล็งเห็นความสาคัญของกิจการในหน่วยงานนั้น
(๖) สามารถอุทิศเวลาให้แก่กิจการของหน่วยงานได้เต็มเวลา
(๗) มีความรู้ ความสามารถด้านบริหาร หรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของ
หน่วยงาน หรือเคยผ่านการอบรมหลักสูตรสาหรับผู้บริหารและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน
(๘) มีความเป็นผู้นาและมีอุดมการณ์ตามมาตรา ๗ และมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
(๙) ได้ทาการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีใน
มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่ ก.พ.รับรอง
(ข) ลักษณะต้องห้าม
(๑) ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง
(๒) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือ
เป็นโรคที่กาหนดในกฎ ก.พ.อ.
(๓) เป็ น ผู้ ถู ก สั่ ง พั ก ราชการหรื อถู ก สั่ ง ให้ อ อกจากราชการไว้ก่ อน ตามพระราชบัญ ญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่น

~๓~
(๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
(๕) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
(๗) เคยถูกจาคุ กโดยค าพิพ ากษาถึง ที่ สุ ด ให้ จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรั บความผิ ด ที่ ไ ด้
กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิส าหกิ จ องค์การมหาชน หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(๙) เคยถูกลงโทษเพราะทาผิ ดวินัย ตามพระราชบัญ ญั ติระเบีย บข้ าราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่น
(๑๐) เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของรัฐ
(๑๑) เป็นผู้ดารงตาแหน่ง คณบดี หรือรักษาการ หรือรักษาราชการ หรือปฏิบัติหน้าที่ใน
ตาแหน่งที่มีลักษณะเดียวกันที่ตนดารงตาแหน่งอยู่ในวันที่ยื่นใบสมัครหรือได้รับการเสนอชื่อ
ข้อ ๕ การได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทา
ได้ ๒ วิธี ได้แก่
(๑) การสมัคร
(๒) การเสนอชื่อ
ผู้ซึ่งเป็นกรรมการสรรหาไม่มีสิทธิสมัคร เสนอชื่อ หรือได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดารง
ตาแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ข้ อ ๖ คณะกรรมการสรรหาจะด าเนิ นการประชาสั ม พั นธ์ เ กี่ ยวกั บ การสรรหาคณบดี ค ณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แพร่หลายก่อนถึงกาหนดวันรับสมัครหรือวันรับการเสนอชื่อ ไม่น้อยกว่า ๓ วัน
ข้อ ๗ การสมัครและการเสนอชื่อ ให้ดาเนินการดังนี้
(๑) การสมัคร ตามข้อ ๕ (๑) ให้ผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๔ และมี ความ
ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งใบสมัคร
และเอกสารประกอบพร้อมแนบไฟล์ข้อมูลต่อคณะกรรมการสรรหาระหว่างวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง
วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.
(๒) การเสนอชื่อ
(ก) ให้คณะกรรมการสรรหาออกประกาศรายชื่อ บุคลากร ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควร
ด ารงต าแหน่ ง คณบดี ค ณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ตามฐานข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ทางการซึ่ ง ได้ รั บ แจ้ ง จาก
มหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการสรรหาจะออกประกาศดังกล่าวภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
(ข) ภายหลังการออกประกาศตาม (ก) หากบุคลากรผู้ใด เห็นว่าตนเป็นผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้
สมควรดารงตาแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี แต่ไ ม่ปรากฏรายชื่อ หรือมีข้อผิดพลาดตาม
ประกาศของ คณะกรรมการสรรหา และประสงค์จะคัดค้านรายชื่อดังกล่าวให้ยื่นคาร้องต่อคณะกรรมการสรร

~๔~
หาเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาดาเนินการแก้ไ ขปรับปรุงรายชื่อ ภายในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๓
ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น. และออกประกาศ คณะกรรมการสรรหา ต่อไป
(ค) ให้บุคลากรที่มีชื่อตามประกาศคณะกรรมการสรรหา มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๔ ได้คนละหนึ่งชื่อ เพื่อเข้ารับการสรรหา เป็นผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่อคณะกรรมการสรรหา โดยส่งใบเสนอชื่อและเอกสารประกอบ ตามข้อ ๗
(๓) ระหว่างวันที่ ๓ - ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.
(๓) การสมัครและการเสนอชื่อ ต้องมีเอกสารประกอบ ของผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังต่อไปนี้
- ใบสมัคร (แบบฟอร์ม สค.๑) หรือ แบบเสนอชื่อ (แบบฟอร์ม สค.๒) จานวน ๑ ฉบับ
- หนังสือแสดงความยินยอม กรณีการเสนอชื่อ (แบบฟอร์ม สค.๓) จานวน ๑ ฉบับ
- แบบประวัติและผลงาน (แบบฟอร์ม สค.๔) จานวน ๑ ชุด
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ จานวน ๑ ฉบับ
- สาเนาหลักฐานแสดงวุฒิทางการศึกษา จานวน ๑ ชุด
- หลักฐานที่แสดงถึงการได้ทาการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่ า
สามปีในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่ ก.พ.รับรอง จานวน ๑ ฉบับ
- เอกสารเกี่ยวกับแผนการบริหารจัดการ และแผนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รวมทั้งเอกสารการแสดงวิสัยทัศน์ซึ่งมีความยาวไม่เกิน ๑๕ หน้า อย่างละ ๑ ชุด พร้อมจัดทาแผ่นบันทึกข้อมูล
อิเลคทรอนิกส์ (CD) ของเอกสารดังกล่าว
- เอกสารตามแบบฟอร์ม สค.๑, สค.๒, สค.๓, และ สค.๔ แนบท้ายประกาศนี้ สามารถดาวน์
โหลดได้ที่ www.srru.ac.th หรือขอรับเอกสารได้ที่สานักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
(๔) การยื่นใบสมัครหรือแบบเสนอชื่อ ให้ผู้สมัครหรือผู้เสนอชื่อส่งใบสมัครหรือแบบเสนอชื่อ
พร้อมด้วยเอกสารตามที่คณะกรรมการสรรหากาหนด โดยสามารถส่งด้วยวิธีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
(ก) การส่งทางไปรษณีย์ ให้ใส่ซองปิดผนึกและลงลายมือชื่อกากับตามรอยปิดผนึก จ่าหน้า
ซองถึ ง คณะกรรมการสรรหาคณะบดี ค ณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี โดยส่ ง ทางไปรษณี ย์ ตามที่ อ ยู่
สานักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๒ อาคาร ๓๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ถนนสุรินทร์ -ปราสาท ตาบลนอก
เมือง อาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (๓๒๐๐๐) ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จะต้องได้รับเอกสารภายในวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.
(ข) การยื่นเอกสารด้วยตนเอง ณ สานักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ชั้น ๒ อาคาร
๓๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ถนนสุรินทร์-ปราสาท ตาบลนอกเมือง อาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
ระหว่างวันที่ ๓ - ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.
(๓) การส่งเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยส่งมาถึง คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ (e-mail) recruit_dean-sci@srru.ac.th ภายในวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.

~๕~
ข้อ ๘ เมื่อได้รายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อตามข้อ ๗ แล้ว ให้คณะกรรมการสรรหา
ดาเนินการตามกระบวนการ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้คณะอนุกรรมการฝ่ายรับสมัครและรับการเสนอชื่อซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการสรรหา
รวบรวมรายชื่อผู้สมัคร ตรวจสอบประวัติ คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม รวมทั้งตรวจสอบเอกสารที่แนบ จากนั้น
ให้เสนอคณะกรรมการสรรหาภายในวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาให้
ความ เห็นชอบ เมื่อคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว ให้
คณะกรรมการสรรหาประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศนี้ ภายใน วันที่
๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
(๒) กรณีที่มีผู้สมัครที่ไม่ผ่านการตรวจสอบหรือมีผู้ได้รับการเสนอชื่อที่ไม่ผ่านการตรวจสอบตาม
(๑) และมีความประสงค์จะยื่นคาร้องอุทธรณ์ผลการตรวจสอบดังกล่าว ให้ผู้สมัครหรือผู้ไ ด้รับ การเสนอชื่อ
แล้วแต่กรณียื่นคาร้องขออุทธรณ์ไปยังประธานกรรมการสรรหาโดยส่งเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ มาที่ (email) recruit_dean-sci@srru.ac.th ภายในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.
(๓) หลังจากได้รายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อที่ผ่านการตรวจสอบ รวมทั้งพิจารณา
อุทธรณ์ตาม (๒) (ถ้ามี) แล้ว คณะกรรมการสรรหาจะประกาศรายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อที่เข้าสู่
กระบวนการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่อไป
(๔) คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาประวัติ ผลงาน แผนการบริหารจัดการ และแผนพัฒนา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้ง เอกสารการแสดงวิสัยทัศน์ ที่ได้เสนอไว้แล้ว และจัดให้มีการแสดง
วิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่อคณะกรรมการสรรหา ในวันที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมฉัททันต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ หรือผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้ง
อาจเปิดโอกาสให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้เข้ารับฟังหรือส่งคาถามไปยังคณะกรรมการสรรหาได้
วิธีการและรายละเอียดในการแสดงวิสัยทัศน์ให้เป็นไปตามที่ คณะกรรมการสรรหากาหนดและ
จะแจ้งให้ผู้เข้าสู่กระบวนการสรรหาทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วัน ผู้เข้าสู่กระบวนการสรรหาที่ไม่มาแสดง
วิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหา ให้ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าสู่กระบวนการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ในครั้งนี้
(๖) คณะกรรมการสรรหาจะดาเนินการคัดเลือกผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี จากรายชื่อ ผู้เข้าสู่กระบวนการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๖๔ ให้เหลือจานวนไม่เกินสองชื่อ และจัดทาเป็นบัญชีรายชื่อเรียงตามลาดับอักษร เพื่อเสนอต่อ
คณะบุคลปฏิบั ติหน้า ที่ แทนสภามหาวิ ท ยาลัย พร้อมทั้ง เสนอประวัติ ผลงาน แผนการบริหารจัดการและ
แผนพั ฒ นาคณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี และเอกสารการแสดงวิ สั ย ทั ศ น์ รวมทั้ ง ความคิ ด เห็ น ของ
คณะกรรมการสรรหา
ข้ อ ๙ ในการสรรหาคณบดี ค ณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ให้ ด าเนิ น การตามแนวทาง
ดังต่อไปนี้

~๖~
(๑) คณะกรรมการสรรหาจะกาหนดวันและเวลาหรือสถานที่การดาเนินการสรรหาคณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามขั้นตอนและกระบวนการต่าง ๆ ที่กาหนดในประกาศนี้ ให้เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที่ ๒) เรื่อง ปฏิทินการดาเนินการสรรหา
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี)
(๒) เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการด าเนิ น การสรรหาคณบดี ค ณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
คณะกรรมการสรรหาจะแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการด้านต่าง ๆ เพื่อช่วยการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ได้ แ ก่ คณะอนุ ก รรมการฝ่ า ยการประชาสั ม พั น ธ์ คณะอนุ ก รรมการฝ่ า ยรั บ สมั ค รและรั บ การเสนอชื่ อ
คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดการแสดงวิสัยทัศน์ และคณะอนุกรรมการอื่นเท่าที่จาเป็น
(๓) การติดต่อกับผู้เข้าสู่กระบวนการสรรหานั้น เนื่องจากขณะนี้การติดต่อผ่านทางไปรษณี ย์
อาจเกิดข้อขัดข้องหรือไม่ทันการณ์ ฉะนั้น จึง ให้ผู้เข้าสู่กระบวนการสรรหาและผู้เกี่ยวข้องติดตามข่าวสาร
เกี่ยวกับการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ www.srru.ac.th ส่วน
การติดต่อโดยตรงกับผู้เข้าสู่กระบวนการสรรหา จะใช้วิธีส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปยังผู้เข้าสู่กระบวนการ
สรรหาตามที่อยู่ของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ให้ไว้แทนการส่งหนังสือทางไปรษณีย์ก็ได้
(๔) ปัจจุบันสถานการณ์อันเนื่องจากโรคโคโรนาไวรัส (Covid-19) ยังคงส่งผลต่อการดาเนิน ชีวิต
และกิจการ/กิจกรรมต่าง ๆ และรัฐบาลได้ออกประกาศกาหนดมาตรการในการควบคุม กากับ เฝ้าระวัง ต่าง ๆ
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้ง ทางตรงและ
ทางอ้อม ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาอาจต้องปรับปฏิทินหรือวิธีการดาเนินการตามประกาศนี้หากมี ความ
จ าเป็ น การจั ด การประชุ ม หรื อ การติ ด ต่ อ หรื อ การด าเนิ น การใด ๆ ของคณะกรรมการสรรหาและ
คณะอนุกรรมการต่าง ๆ อาจ จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการผ่านสื่อออนไลน์อื่น หรือวิธีการ
อื่นที่คณะกรรมการสรรหา เห็นสมควร รวมถึงการจัดการแสดงวิสั ยทัศน์ก็อาจใช้วิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ในกรณีมีความจาเป็น
(๕) เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการด าเนิ น การสรรหาคณบดี ค ณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
คณะกรรมการสรรหาอาจออกประกาศ เพิ่มเติมหรือกาหนดแนวปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสรรหาคณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก็ไ ด้ หรือในกรณีที่มีเหตุผลและความจาเป็นอาจปรับเปลี่ยนกาหนดการหรือ
เปลี่ยนแปลงประกาศเกี่ยวกับการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยจะแจ้ง ให้ ผู้เกี่ยวข้อง
ทราบล่วงหน้า

~๗~
ข้อ ๑๐ กรณีที่ต้องตีความประกาศนี้ หรือมีปัญหาขัดข้องในการดาเนินการตามประกาศนี้ หรือ
กรณีที่ประกาศนี้มิได้กาหนดไว้ ให้ประธานกรรมการสรรหาโดยคาแนะนาของคณะกรรมการสรรหามีอานาจ
วินิจฉัยชี้ขาด และให้คาวินิจฉัยชี้ขาดนั้นเป็นที่สุด
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ละอองทิพย์ มัทธุรศ)
ประธานกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

