
 

 
  
 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
                   เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพ่ือเข�ารับการสรรหาเป นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

---------------------------------------- 
 เพ่ือให�การสรรหาบุคคลเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร)ธานีเพ่ือพิจารณาเลือกและแต-งต้ัง 
เป นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร)ธานี ได�ดําเนินการเป นไปด�วยความเรียบร�อย 

 

 อาศัยอํานาจตามความในข�อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร)ธานี ว-าด�วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ)
และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 25๖๔ ข�อ ๘ และมติท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
ครั้งท่ี ๑/25๖๔ เม่ือวันท่ี..๓ พฤศจิกายน พ.ศ. 25๖๔ จึงออกประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะ
วิทยาการจัดการ เรื่องการรับสมัครบุคคลเพ่ือเข�ารับการสรรหาเป นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ดังนี้ 
 ๑. คุณสมบัติของผู�สมัคร 
 ๑.๑ เป นบุคคลภายในหรือบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร)ธานีท่ีมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

(1)  สําเร็จการศึกษาไม-ตํ่ากว-าปริญญาตรีหรือเทียบเท-าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน 
อุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง และ 

(2)  ได� ทําการสอนหรือมีประสบการณ)ด�านการบริหารมาแล�วไม-น�อยกว-าสามปC ใน
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง 
  ๑.๒ เป นบุคคลภายในหรือบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร)ธานีท่ีมีคุณสมบัติ              
มีคุณลักษณะ และไม-มีคุณลักษณะต�องห�ามของผู�สมควรดํารงตําแหน-งคณบดี ตามข�อ ๖ แห-งข�อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร)ธานี ว-าด�วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ)และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 25๖๔ 
 ๒. การรับสมัคร 
  ๒.1 วันเวลาและสถานท่ีรับสมัคร 
   (๑) กรอกใบสมัครและยื่นใบสมัครด�วยตนเองพร�อมหลักฐานการสมัคร ณ ห�องสํานักงาน
สภามหาวิทยาลัย อาคารสํานักงานอธิการบดี ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร)ธานี ระหว-างวันท่ี ๘ – ๑๙ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันและเวลาราชการ  หรือ   
   (๒) กรอกใบสมัครและส-งใบสมัครพร�อมหลักฐานการสมัครมาทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส) 
E-mail : srumsc@hotmail.com ระหว-างวันท่ี ๘ – ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ก-อนเวลา ๑๖.๓๐ น. 
  ๒.2 หลักฐานในการสมัคร 
   ใบสมัครท่ีกรอกข�อมูลการสมัครเรียบร�อยแล�วพร�อมหลักฐานต-อไปนี้ 

(1) รูปถ-ายหน�าตรงไม-สวมหมวกและหรือแว-นตาดํา ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป (รูปถ-าย
ปZจจุบัน) 

(2)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
(3)  สําเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ หรือสําเนาใบปริญญาบัตร 

 
๒/(๔) เอกสาร ... 
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(4)  เอกสารแสดงถึงการสอนหรือมีประสบการณ)ด�านการบริหารมาแล�วไม-น�อยกว-า                     
สามปCในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง (ใช�ฉบับจริง) 

เอกสารข�อ ๒.2 (2) - (๓) ผู�สมัครจะต�องลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต�อง 
 ๓. การตรวจสอบคุณสมบัติผู�สมัคร 
 คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการตรวจสอบคุณสมบัติผู�สมัครท่ีมีคุณสมบัติ ตาม
มาตรา ๓๗ แห-งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามข�อ ๖ แห-งข�อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสุราษฎร)ธานี ว-าด�วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ)และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 25๖๔ และออกประกาศ
รายชื่อผู�สมัครเข�ารับการสรรหาเป นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ภายในวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
 ๔. การส�งเอกสารข�อมูลประวัติ ผลงาน แนวทางการพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ ในส่ีป*ข�างหน�า 
(พ.ศ. 256๔ – พ.ศ. 256๘) 
 ให�ผู�สมัครเข�ารับการสรรหาเป นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ จัดทําข�อมูลประวัติ  ผลงาน             
แนวทางการพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ ในสี่ปCข�างหน�า (พ.ศ. 256๔– พ.ศ. 256๘)..ตามแบบท่ีคณะกรรมการ
สรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการกําหนด และส-งเอกสารข�อมูลประวัติฯ จํานวน ๑๐ เล-ม พร�อมกับแผ-น CD  
จํานวน ๑ แผ-น ท่ีบันทึกข�อมูลประวัติฯ มาท่ีเลขานุการคณะกรรมการสรรหาคณบดีฯ ภายในวันท่ี ๓ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๔.เวลาราชการ ณ ห�องสํานักงานสภามหาวิทยาลัย อาคารสํานักงานอธิการบดี ชั้น ๔ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร)ธานี 
 ๕. การแสดงวิสัยทัศน5 
 ผู�สมัครเข�ารับการสรรหาเป นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ แสดงวิสัยทัศน) และยุทธศาสตร)การพัฒนา
คณะวิทยาการจัดการ..คนละไม-เกิน ๓๐ นาที ต-อคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ และ
บุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ และตอบคําถามของคณะกรรมการสรรหาคณบดีฯ คนละไม-เกิน ๑๐ นาที                 
ในวันท่ี ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔    
 ๖. หลักเกณฑ5การพิจารณากล่ันกรองการเลือกผู�ท่ีมีความเหมาะสมเป9นผู�สมควรดํารงตําแหน�ง
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป นไปตามคุณลักษณะตามข�อ ๖ แห-งข�อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร)ธานี 
ว-าด�วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ)และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 25๖๔ ดังนี้ 

(๑)  มีภาวะผู�นํา สามารถระดมทรัพยากรและบุคคลเพ่ือร-วมกันพัฒนาคณะให�บรรลุเปdาหมาย  
ตามวิสัยทัศน)และยุทธศาสตร)ของมหาวิทยาลัยอย-างมีประสิทธิภาพและคุ�มค-า ร�อยละ ๒๐ 

(๒)  มีวิสัยทัศน)กว�างไกล มีความคิดริเริ่มสร�างสรรค) ทันสมัยทันเหตุการณ)ในการบริหารคณะ             
ร�อยละ ๒๐ 

(๓)  เป นผู�ท่ีสามารถแสวงหารายได�และทรัพยากรอ่ืนเข�าสู-คณะและมหาวิทยาลัย ร�อยละ ๒๐ 
(๔)  เป นผู�ท่ีได�รับการยอมรับทางวิชาการ ร�อยละ ๒๐ 
(๕)  มีมนุษยสัมพันธ)ท่ีดี ส-งเสริมความสามัคคี มีศักยภาพในการจัดหาความร-วมมือในทางวิชาการ

และการวิจัย สามารถติดต-อประสานงานท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได�อย-างมีประสิทธิภาพและเป น
ระบบ ร�อยละ ๒๐ 
 ๗. การประกาศรายช่ือบุคคลท่ีมีสิทธิ์เข�ารับการสรรหาเป9นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
 คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการจะพิจารณาข�อมูลประวัติ ผลงาน แนวทางการ
พัฒนาคณะวิทยาการจัดการในสี่ปCข�างหน�าของผู�สมัครฯ และจะพิจารณากลั่นกรองตามเกณฑ)การเลือกผู�ท่ีมี
ความเหมาะสมให�เหลือจํานวนไม-เกิน ๒ รายชื่อ เพ่ือประกาศรายชื่อบุคคลท่ีมีสิทธิ์เข�ารับการสรรหาเป นคณบดี  
 

๓/คณะวิทยาการจัดการ ... 
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คณะวิทยาการจัดการ โดยเป นรายชื่อบุคคลท่ีคณะกรรมการสรรหาคณบดีฯ ดําเนินการคัดเลือกให�มีจํานวน           
ไม-เกิน ๒ รายชื่อ ภายในวันท่ี ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเข�าเสนอแนวทางการพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ 
ใน ๔ ปCข�างหน�า (พ.ศ. ๒๕๖๔ – พ.ศ. ๒๕๖๘) ต-อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร)ธานีเพ่ือพิจารณาเลือก          
และแต-งต้ังเป นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  
 

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 
 

        ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๔  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
 

 
                                                           (ศาสตราจารย
 ดร.วินัย ประลมพ
กาญจน
) 
                     ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
 


