
 

 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับท่ี ๒) 
เรื่อง ปฏิทินการด าเนินการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

     
           

  โดยท่ีเป็นการสมควรก าหนดปฏิทินการด าเนินการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพื่อให้การด าเนินการสรรหาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ 
มาตรา ๓๗ และมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พ.ศ.๒๕๔๗ และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดย          
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๖๐  แก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ.๒๕๖๔ 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๖๔ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ในการประชุมครั้งท่ี ๑ เมื่อวันท่ี ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงมีมติให้ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 
 

  ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (ฉบับท่ี ๒) เรื่อง ปฏิทินการด าเนินการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

  ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 

  ข้อ ๓. การด าเนินการในการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งด าเนินการ
ภายใต้ข้อบังคับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
แก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๖๐  แก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดย            
(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ.๒๕๖๔ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๖๔ และประกาศคณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับท่ี ๑) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๔  มีก าหนดการตามปฏิทินการด าเนินการสรรหาคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
  ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจ า เป็น คณะกรรมการสรรหาอาจเปล่ียนแปลงปฏิทินการ 
ด าเนินการต่าง ๆ ได้ตามท่ีเห็นสมควร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๒ ~ 
 

  ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการสรรหารักษาการตามประกาศนี้ กรณีท่ีต้องตีความประกาศนี้ หรือ มี
ปัญหาขัดข้องในการด าเนินการตามประกาศนี้ ให้ประธานกรรมการสรรหาโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ
สรรหามีอ านาจวินิจฉัยช้ีขาด และให้ค าวินิจฉัยช้ีขาดนั้นเป็นท่ีสุด 
 

  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 
   

     ประกาศ ณ วันท่ี  ๓๑  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

                                                                               
                 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ละอองทิพย์ มัทธุรศ)  

                  ประธานกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



~ ๓ ~ 
 

ปฏิทินการด าเนินการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที ่๒)  

เร่ือง ปฏิทินการด าเนินการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

วัน/เดือน/ป ี กิจกรรม 
๙ สิงหาคม 

๒๕๖๔ 
ค าส่ังคณะบุคคลปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ท่ี ๙/๒๕๖๔                          
แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    

๒๔ สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ 
- พิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี             

(ฉบับท่ี ๑)เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  พ.ศ. ๒๕๖๔  

- พิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
(ฉบับท่ี ๒) เรื่อง ก าหนดปฏิทินการด าเนินการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
พ.ศ. ๒๕๖๔  

- พิจารณาแต่งต้ังคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ และการด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องอื่น ๆ 
 ๓๑ สิงหาคม 

๒๕๖๔ 
- ออกประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับท่ี ๑)          
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

- ออกประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับท่ี ๒)        
เรื่อง ก าหนดปฏิทินการด าเนินการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 
๒๕๖๔  

- ประชาสัมพันธ์และจัดส่งประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  (ฉบับท่ี ๑) และ (ฉบับท่ี ๒) ให้ทราบโดยท่ัวกันโดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย แจ้งเป็นหนังสือเวียนไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย  

- มีหนังสือถึงกองบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยเพื่อขอความอนุเคราะห์ให้แจ้งรายช่ือ
บุคลากรสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๓ กันยายน 
๒๕๖๔ 

- ออกประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับท่ี ๓)          
เรื่อง รายช่ือบุคลากร ผู้มีสิทธิ เสนอช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๔ และเผยแพร่ประกาศดังกล่าวทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยและแจ้ง
เป็นหนังสือเวียนไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย 

๗ กันยายน 
๒๕๖๔ 

(ภายในเวลา 
๑๖.๓๐ น.) 

- วันสุดท้ายของการยื่นค าร้องต่อคณะกรรมการสรรหา ในกรณีการแก้ไขและเพิ่มเติมรายช่ือ             
ผู้มีสิทธิเสนอช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท่ีคลาดเคล่ือน
หรือไม่ถูกต้อง โดยยื่นค าร้องมาท่ีประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ



~ ๔ ~ 
 

วัน/เดือน/ป ี กิจกรรม 
เทคโนโลยี ตามวิธีการในประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (ฉบับท่ี ๑)  

๘ กันยายน 
๒๕๖๔ 

 

- คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แจ้งผลการพิจารณากรณีท่ีมีผู้
ยื่นค าร้องขอแก้ไขและเพิ่มเติมรายช่ือผู้มีสิทธิเสนอช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และประกาศรายช่ือบุคลากร ผู้มีสิทธิเสนอช่ือผู้สมควรด ารง
ต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๔ ฉบับเพิ่มเติมหรือแก้ไขปรับปรุง 
(ถ้ามี) 

 ๓ - ๑๖ 
กันยายน ๒๕๖๔ 

- รับสมัครผู้แสดงความจ านงเข้าสู่กระบวนการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ตามวิธีการในประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี               
(ฉบับท่ี ๑) 

- ผู้มีสิทธิเสนอช่ือยื่นแบบเสนอช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ตามวิธีการในประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (ฉบับท่ี ๑) 

 * ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ โดยคณะกรรมการสรรหาจะต้องได้รับเอกสารภายในวันท่ี  ๑๖ 
กันยายน ๒๕๖๔ ก่อนเวลา ๑๖.๓๐ น.  

 * ยื่นด้วยตนเอง หรือส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ภายในวันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ 
   ก่อนเวลา ๑๖.๓๐ น. 

๑๘ กันยายน 
๒๕๖๔ 

- คณะอนุกรรมการฝ่ายรับสมัครและการเสนอช่ือ ด าเนินการตรวจสอบประวัติ คุณสมบัติ 
ลักษณะต้องห้าม และเอกสารต่างๆ ของผู้สมัครและผู้ได้รับการ เสนอช่ือ เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการสรรหาพิจารณา 

๒๐ กันยายน 
๒๕๖๔ 

ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ 
- พิจารณาผลการตรวจสอบประวัติ คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครและผู้ได้รับการ 

เสนอช่ือท้ังหมด ท่ีผ่านการกล่ันกรองจากคณะอนุกรรมการฝ่ายรับสมัครและรับการเสนอช่ือ 
- ประกาศรายช่ือผู้ท่ีผ่านคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม สามารถเข้าสู่กระบวนการสรรหา

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
- แจ้งผู้เข้าสู่กระบวนการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีผ่านการกล่ันกรอง

และมีสิทธิแสดงวิสัยทัศน์และเข้ารับการสัมภาษณ์ต่อคณะกรรมการสรรหาทราบ 
- เผยแพร่ผลงาน แผนการบริหารจัดการ และแผนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รวมทั้ง เอกสารการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้เข้าสู่กระบวนการสรรหาผ่านเว็บไซต์ 
www.srru.ac.th ให้ทราบโดยท่ัวกัน 

 
 



~ ๕ ~ 
 

วัน/เดือน/ป ี กิจกรรม 
๒๒ กันยายน 

๒๕๖๔ 
(ภายในเวลา 
๑๖.๓๐ น.) 

- วันสุดท้ายของการยื่นอุทธรณ์ต่อประธานคณะกรรมการสรรหา ในกรณีผู้สมัครหรือผู้ได้รับการ
เสนอช่ือท่ีไม่ผ่านการตรวจสอบประวัติ คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้าม  

๒๓ กันยายน 
๒๕๖๔ 

(๑๓.๐๐ น.) 
 

ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๔ (ถ้ามี) 
- พิจารณาค าขออุทธรณ์กรณีผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอช่ือท่ีไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ 

(ถ้ามี)  
- ประกาศรายช่ือผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอช่ือท่ีเข้าสู่กระบวนการสรรหาคณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มเติม (ถ้ามี) และประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยท่ัวกัน 

๓๐ กันยายน 
๒๕๖๔ 

(๙.๐๐ น. 
ณ ห้องฉัททันต์) 

- ผู้เข้าสู่กระบวนการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท่ีมีสิทธิแสดงวิสัยทัศน์ 
น าเสนอวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนการบริหารจัดการและแผนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ต่อคณะกรรมการสรรหา และการตอบข้อซักถาม โดยเปิดโอกาสให้ ประชาคมใน
มหาวิทยาลัย สามารถรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ และส่งค าถามไปยังคณะกรรมการสรรหาได้ 

- ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๔ 
พิจารณาคัดเลือกผู้ท่ีสมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ได้
จ านวนไม่เกินสองคน และจัดท าบัญชีผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือเรียงล าดับตามตัวอักษรเสนอต่อ
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

 ....... ตุลาคม 
๒๕๖๔ 

 

คณะบุคคลปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประชุม ครั้งท่ี ............ /๒๕๖๔ 
- พิจารณาคัดเลือกผู้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

   
 
หมายเหตุ : ก าหนดปฏิทินการด าเนินการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถเปล่ียนแปลง
ได้ตามความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 


