
 

 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับท่ี ๑) 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

     
           

  โดยท่ีเป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี        
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพื่อให้การด าเนินการสรรหาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้อง          
ตามเจตนารมณ์ ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
   

  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 
โดยความเห็นชอบของคณะบุคคลปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในการประชุมครั้ งท่ี            
๖/๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และการประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔        
จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 
 

  ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (ฉบับท่ี ๑) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๔” 
 

  ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 

  ข้อ ๓ ในประกาศนี้  
  “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  
  “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า คณะบุคคลปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัย 
     ราชภัฏสุรินทร์   
  “คณะกรรมการสรรหา”  หมายความว่า คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
  “ข้าราชการ”                  หมายความว่า ข้าราชการในต าแหน่งท่ัวไป วิชาชีพเฉพาะ หรือ  

เช่ียวชาญเฉพาะ ในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
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  “พนักงานมหาวิทยาลัย”  หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาให้ท างานใน
มหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๑ 

  “คณะอนุกรรมการ”  หมายความว่า คณะอนุกรรมการท่ีคณะกรรมการสรรหาคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแต่งต้ัง  

  “บุคลากร”  หมายความว่า คณาจารย์ประจ า ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย
และพนักงานราชการ ในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

  “คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” หมายความว่า คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

 

  ข้อ ๔ ผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
  (ก) คุณสมบัติท่ัวไป 
   (๑) มีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
   (๒) มีคุณธรรม และจริยธรรมเป็นท่ียอมรับในสังคม รวมท้ังสามารถท างานกับฝ่ายบริหาร
และผู้ร่วมงานได้เป็นอย่างดี 
   (๓) มีความรู้ความสามารถทางวิชาการหรือวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ
หน่วยงาน 
   (๔) มีความเช่ือมั่นและศรัทราในหลักเกณฑ์และการบริหารบ้านเมืองท่ีดี 
   (๕) เป็นผู้มีความคิดริเริ่ม สนใจและเล็งเห็นความส าคัญของกิจการในหน่วยงานนั้น 
   (๖) สามารถอุทิศเวลาให้แก่กิจการของหน่วยงานได้เต็มเวลา 
   (๗) มีความรู้ ความสามารถด้านบริหาร หรือวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ
หน่วยงาน หรือเคยผ่านการอบรมหลักสูตรส าหรับผู้บริหารและมีผลงานเป็นท่ีประจักษ์ต่อสาธารณชน 
   (๘) มีความเป็นผู้น าและมีอุดมการณ์ตามมาตรา ๗ และมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
   (๙) ได้ท าการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีใน
มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นท่ี ก.พ.รับรอง 
  (ข) ลักษณะต้องห้าม 
   (๑) ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง  
   (๒) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือ
เป็นโรคท่ีก าหนดในกฎ ก.พ.อ.  
   (๓) เป็นผู้ถูกส่ังพักราชการหรือถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่น 
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   (๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
   (๕) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง  
   (๖) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย 
   (๗) เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้ 
กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   (๘) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
   (๙) เคยถูกลงโทษเพราะท าผิดวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่น 
   (๑๐) เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน 
ของรัฐ 
   (๑๑) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี หรือรักษาการ หรือรักษาราชการ หรือปฏิบัติหน้าท่ีใน
ต าแหน่งท่ีมีลักษณะเดียวกันท่ีตนด ารงต าแหน่งอยู่ในวันท่ียื่นใบสมัครหรือได้รับการเสนอช่ือ 
 

  ข้อ ๕ การได้มาซึ่งรายช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระท า
ได้ ๒ วิธี ได้แก่  
  (๑) การสมัคร  
  (๒) การเสนอช่ือ 
  ผู้ซึ่งเป็นกรรมการสรรหาไม่มีสิทธิสมัคร เสนอช่ือ หรือได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้สมควรด า รง 
ต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
  ข้อ ๖ คณะกรรมการสรรหาจะด าเนินการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการสรรหาคณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แพร่หลายก่อนถึงก าหนดวันรับสมัครหรือวันรับการเสนอช่ือ ไม่น้อยกว่า ๓ วัน 
 

  ข้อ ๗ การสมัครและการเสนอช่ือ ให้ด าเนินการดังนี ้
  (๑) การสมัคร ตามข้อ ๕ (๑) ให้ผู้ท่ีมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๔ และมี ความ
ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งใบสมัคร 
และเอกสารประกอบพร้อมแนบไฟล์ข้อมูลต่อคณะกรรมการสรรหาระหว่างวันท่ี ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง
วันท่ี ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น. 
  (๒) การเสนอช่ือ 
   (ก) ให้คณะกรรมการสรรหาออกประกาศรายช่ือบุคลากร ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเสนอช่ือผู้สมควร
ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ตามฐานข้อมูลท่ีเป็นทางการซึ่งได้รับแจ้งจาก 
มหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการสรรหาจะออกประกาศดังกล่าวภายในวันท่ี ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
   (ข) ภายหลังการออกประกาศตาม (ก) หากบุคลากรผู้ใด เห็นว่าตนเป็นผู้มีสิทธิเสนอช่ือผู้
สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แต่ไม่ปรากฏรายช่ือหรือมีข้อผิดพลาดตาม
ประกาศของ คณะกรรมการสรรหา และประสงค์จะคัดค้านรายช่ือดังกล่าวให้ยื่นค าร้องต่อคณะกรรมการสรร



~ ๔ ~ 
 

หาเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาด าเนินการแก้ไขปรับปรุงรายช่ือ ภายในวันท่ี ๗ กันยายน ๒๕๖๓ 
ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น. และออกประกาศ คณะกรรมการสรรหา ต่อไป 
   (ค) ใหบุ้คลากรท่ีมีช่ือตามประกาศคณะกรรมการสรรหา มีสิทธิเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๔ ได้คนละหนึ่งช่ือ เพื่อเข้ารับการสรรหา เป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่อคณะกรรมการสรรหา โดยส่งใบเสนอช่ือและเอกสารประกอบ ตามข้อ ๗ 
(๓) ระหว่างวันท่ี ๓ - ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น. 
  (๓) การสมัครและการเสนอช่ือ ต้องมีเอกสารประกอบ ของผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังต่อไปนี้ 
  - ใบสมัคร (แบบฟอร์ม สค.๑) หรือ แบบเสนอช่ือ (แบบฟอร์ม สค.๒) จ านวน ๑ ฉบับ  
  - หนังสือแสดงความยินยอม กรณีการเสนอช่ือ (แบบฟอร์ม สค.๓) จ านวน ๑ ฉบับ  
  - แบบประวัติและผลงาน (แบบฟอร์ม สค.๔) จ านวน ๑ ชุด  
  - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ จ านวน ๑ ฉบับ  
  - ส าเนาหลักฐานแสดงวุฒิทางการศึกษา จ านวน ๑ ชุด 
  - หลักฐานท่ีแสดงถึงการได้ท าการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่า
สามปีในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นท่ี ก.พ.รับรอง จ านวน ๑ ฉบับ 
  - เอกสารเกี่ยวกับแผนการบริหารจัดการ และแผนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
รวมทั้งเอกสารการแสดงวิสัยทัศน์ซึ่งมีความยาวไม่เกิน ๑๕ หน้า อย่างละ ๑ ชุด พร้อมจัดท าแผ่นบันทึกข้อมูล
อิเลคทรอนิกส์ (CD) ของเอกสารดังกล่าว 
  - เอกสารตามแบบฟอร์ม สค.๑, สค.๒, สค.๓, และ สค.๔ แนบท้ายประกาศนี้ สามารถดาวน์
โหลดได้ท่ี www.srru.ac.th หรือขอรับเอกสารได้ท่ีส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
  (๔) การยื่นใบสมัครหรือแบบเสนอช่ือ ให้ผู้สมัครหรือผู้เสนอช่ือส่งใบสมัครหรือแบบเสนอช่ือ 
พร้อมด้วยเอกสารตามท่ีคณะกรรมการสรรหาก าหนด โดยสามารถส่งด้วยวิธีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
   (ก) การส่งทางไปรษณีย์ ให้ใส่ซองปิดผนึกและลงลายมือช่ือก ากับตามรอยปิดผนึก จ่าหน้า
ซองถึง คณะกรรมการสรรหาคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยส่งทางไปรษณีย์ ตามท่ีอยู่  
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ช้ัน ๒ อาคาร ๓๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ถนนสุรินทร์-ปราสาท ต าบลนอก
เมือง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (๓๒๐๐๐) ท้ังนี้คณะกรรมการสรรหาคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จะต้องได้รับเอกสารภายในวันท่ี ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น. 
   (ข) การยื่นเอกสารด้วยตนเอง ณ ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ช้ัน ๒ อาคาร 
๓๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ถนนสุรินทร์-ปราสาท ต าบลนอกเมือง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
ระหว่างวันท่ี ๓ - ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น. 
   (๓) การส่งเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยส่งมาถึง คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ี (e-mail) recruit_dean-sci@srru.ac.th ภายในวันท่ี ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น. 
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  ข้อ ๘ เมื่อได้รายช่ือผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอช่ือตามข้อ ๗ แล้ว ให้คณะกรรมการสรรหา 
ด าเนินการตามกระบวนการ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ให้คณะอนุกรรมการฝ่ายรับสมัครและรับการเสนอช่ือซึ่งแต่งต้ังโดยคณะกรรมการสรรหา 
รวบรวมรายช่ือผู้สมัคร ตรวจสอบประวัติ คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม รวมทั้งตรวจสอบเอกสารท่ีแนบ จากนั้น 
ให้เสนอคณะกรรมการสรรหาภายในวันท่ี ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาให้
ความ เห็นชอบ เมื่อคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว ให้ 
คณะกรรมการสรรหาประกาศรายช่ือผู้ท่ีผ่านคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศนี้ ภายใน วันท่ี 
๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔   
  (๒) กรณีท่ีมีผู้สมัครท่ีไม่ผ่านการตรวจสอบหรือมีผู้ได้รับการเสนอช่ือท่ีไม่ผ่านการตรวจสอบตาม 
(๑) และมีความประสงค์จะยื่นค าร้องอุทธรณ์ผลการตรวจสอบดังกล่าว ให้ผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอช่ือ
แล้วแต่กรณียื่นค าร้องขออุทธรณ์ไปยังประธานกรรมการสรรหาโดยส่งเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ มาท่ี (e-
mail) recruit_dean-sci@srru.ac.th ภายในวันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น. 
  (๓) หลังจากได้รายช่ือผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอช่ือท่ีผ่านการตรวจสอบ รวมทั้งพิจารณา 
อุทธรณ์ตาม (๒) (ถ้ามี) แล้ว คณะกรรมการสรรหาจะประกาศรายช่ือผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอช่ือท่ีเข้าสู่ 
กระบวนการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่อไป 
  (๔) คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาประวัติ ผลงาน แผนการบริหารจัดการ และแผนพัฒนา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมท้ังเอกสารการแสดงวิสัยทัศน์ท่ีได้เสนอไว้แล้ว และจัดให้มีการแสดง
วิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อคณะกรรมการสรรหา ในวันท่ี ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมฉัททันต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ หรือผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมท้ัง
อาจเปิดโอกาสให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้เข้ารับฟังหรือส่งค าถามไปยังคณะกรรมการสรรหาได้  
  วิธีการและรายละเอียดในการแสดงวิสัยทัศน์ให้เป็นไปตามท่ี คณะกรรมการสรรหาก าหนดและ
จะแจ้งให้ผู้เข้าสู่กระบวนการสรรหาทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วัน ผู้เข้าสู่กระบวนการสรรหาท่ีไม่มาแสดง
วิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหา ให้ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าสู่กระบวนการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ในครั้งนี้ 
  (๖) คณะกรรมการสรรหาจะด าเนินการคัดเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี จากรายช่ือ ผู้เข้าสู่กระบวนการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันท่ี ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๔ ให้เหลือจ านวนไม่เกินสองช่ือ และจัดท าเป็นบัญชีรายช่ือเรียงตามล าดับอักษร เพื่อเสนอต่อ
คณะบุคลปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัย พร้อมท้ังเสนอประวัติ ผลงาน แผนการบริหารจัดการและ
แผนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเอกสารการแสดงวิสัยทัศน์ รวมท้ังความคิดเห็นของ
คณะกรรมการสรรหา 
 

  ข้อ ๙ ในการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ให้ด าเนินการตามแนวทาง 
ดังต่อไปนี้ 
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  (๑) คณะกรรมการสรรหาจะก าหนดวันและเวลาหรือสถานท่ีการด าเนินการสรรหาคณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามข้ันตอนและกระบวนการต่าง ๆ ท่ีก าหนดในประกาศนี้ ให้เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับท่ี ๒) เรื่อง ปฏิทินการด าเนินการสรรหา
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๔ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) 
  (๒) เพื่อประโยชน์ในการด า เนินการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
คณะกรรมการสรรหาจะแต่งต้ัง คณะอนุกรรมการด้านต่าง ๆ เพื่อช่วยการปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
ได้แก่ คณะอนุกรรมการฝ่ายการประชาสัมพันธ์ คณะอนุกรรมการฝ่ายรับสมัครและรับการเสนอช่ือ 
คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดการแสดงวิสัยทัศน์ และคณะอนุกรรมการอื่นเท่าท่ีจ าเป็น 
  (๓) การติดต่อกับผู้เข้าสู่กระบวนการสรรหานั้น เนื่องจากขณะนี้การติดต่อผ่านทางไปรษณีย์ 
อาจเกิดข้อขัดข้องหรือไม่ทันการณ์ ฉะนั้น จึงให้ผู้เข้าสู่กระบวนการสรรหาและผู้เกี่ยวข้องติดตามข่าวสาร
เกี่ยวกับการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ www.srru.ac.th ส่วน
การติดต่อโดยตรงกับผู้เข้าสู่กระบวนการสรรหา จะใช้วิธีส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปยังผู้เข้าสู่กระบวนการ
สรรหาตามท่ีอยู่ของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ท่ีได้ให้ไว้แทนการส่งหนังสือทางไปรษณีย์ก็ได้ 
  (๔) ปัจจุบันสถานการณ์อันเนื่องจากโรคโคโรนาไวรัส (Covid-19) ยังคงส่งผลต่อการด าเนิน ชีวิต
และกิจการ/กิจกรรมต่าง ๆ และรัฐบาลได้ออกประกาศก าหนดมาตรการในการควบคุม ก ากับ เฝ้าระวัง ต่าง ๆ 
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท้ังทางตรงและ
ทางอ้อม ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาอาจต้องปรับปฏิทินหรือวิธีการด าเนินการตามประกาศนี้หากมีความ
จ าเป็น การจัดการประชุมหรือการติดต่อหรือการด า เนินการใด ๆ ของคณะกรรมการสรรหาและ
คณะอนุกรรมการต่าง ๆ อาจ จัดการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการผ่านส่ือออนไลน์อื่น หรือวิธีการ
อื่นท่ีคณะกรรมการสรรหา เห็นสมควร รวมถึงการจัดการแสดงวิสัยทัศน์ก็อาจใช้วิธีการผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์
ในกรณีมีความจ าเป็น 
  (๕) เพื่อประโยชน์ในการด า เนินการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
คณะกรรมการสรรหาอาจออกประกาศ เพิ่มเติมหรือก าหนดแนวปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสรรหาคณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก็ได้ หรือในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจ าเป็นอาจปรับเปล่ียนก าหนดการหรือ
เปล่ียนแปลงประกาศเกี่ยวกับการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยจะแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทราบล่วงหน้า 
  



~ ๗ ~ 
 

  ข้อ ๑๐ กรณีท่ีต้องตีความประกาศนี้ หรือมีปัญหาขัดข้องในการด าเนินการตามประกาศนี้ หรือ
กรณีท่ีประกาศนี้มิได้ก าหนดไว้ ให้ประธานกรรมการสรรหาโดยค าแนะน าของคณะกรรมการสรรหามีอ านาจ
วินิจฉัยช้ีขาด และให้ค าวินิจฉัยช้ีขาดนั้นเป็นท่ีสุด 
 

  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 
   

  ประกาศ ณ วันท่ี  ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
                                                               

                                                            
                  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ละอองทิพย์ มัทธุรศ)  
                  ประธานกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 
 
 
 


