
 

 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
เรื่อง วิธีการและข้ันตอนในการดําเนินการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

------------------------------------------------- 

 เพ่ือให&การดําเนินการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป'นไปตามความในมาตรา ๔๓ แห+ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และข&อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร8ธานี ว+าด&วย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ8และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๖๔  
 

 อาศัยอํานาจตามความในข&อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร8ธานี ว+าด&วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ8 
และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๖๔ ข&อ ๘ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ (ตามประกาศ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร8ธานี เรื่องแต+งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ลงวันท่ี 
๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ เม่ือวันท่ี ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงออก
ประกาศเรื่องวิธีการและข้ันตอนในการดําเนินการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ตามเอกสารแนบท&าย
ประกาศนี้ 
 

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 
 

  ประกาศ ณ วันท่ี  ๔  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๔    
  
 
                                                          (ศาสตราจารย
 ดร.วินัย ประลมพ
กาญจน
) 
                     ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบท&ายประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
เรื่อง วิธีการและข้ันตอนในการดําเนินการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

ลงวันท่ี  ๔  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
--------------------------------------- 

 

ลําดับท่ี วัน เดือน ป� กิจกรรม สถานท่ี 

1 ภายในวันท่ี ๔ 
พฤศจิกายน 
พ.ศ. 256๔ 

๑. คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ             
ออกประกาศ จํานวน ๒ ฉบับ ได&แก+ 
   (๑) เรื่องวิธีการและข้ันตอนในการดําเนินการสรรหา
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ              
   (๒) เรื่องการรับสมัครบุคคลเพ่ือเข&ารับการสรรหา               
เป'นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
๒. กําหนดหลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือกผู&ท่ีมีความ
เหมาะสมดํารงตําแหน+งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

ห&องประชุม                 
ราชพฤกษ8 ๓ ชั้น 3 
อาคารสํานักงาน
อธิการบดี และ
ประชุมผ+านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส8 

2 ภายในวันท่ี ๕ 
พฤศจิกายน                    
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

     ฝNายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาคณบดีฯ ส+ง
ประกาศเรื่องการรับสมัครบุคคลเพ่ือเข&ารับการสรรหา               
เป'นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ และเอกสารอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข&องให&คณะ/สํานัก/สถาบัน เพ่ือให&บุคลากรผู&สนใจ
เตรียมความพร&อมในการสมัครเข&ารับการสรรหาเป'น
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และประชาสัมพันธ8ให& 
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนและบุคคลท่ัวไปทราบ และหากมี
ประเด็นข&อสงสัยสามารถสอบถามได&ท่ีเลขานุการ
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ              
ณ ห&องสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคาร 
สํานักงานอธิการบดี โทร ๐ ๗๗๙๑ ๓๓๔๕  
 

ส+งประกาศไปยัง
หน+วยงานระดับคณะ
สํานัก สถาบัน และ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 

3 วันท่ี ๘ – ๑๙ พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

การรับสมัคร  
(1) ให&ผู&สนใจกรอกใบสมัครและยื่นใบสมัครด&วยตนเอง
พร&อมเอกสารประกอบ ณ ห&องสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
ชั้น ๔ อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ               
สุราษฎร8ธานี ระหว+างวันท่ี ๘ – ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. 
๒๕๖๔ ในวันและเวลาราชการ หรือ 
(๒) กรอกใบสมัครและส+งใบสมัครพร&อมหลักฐานการ 
สมัครมาทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส8 E-mail : srumsc 
@hotmail.com ระหว+างวันท่ี ๘ – ๑๙ พฤศจิกายน               
พ.ศ. ๒๕๖๔ ก+อนเวลา ๑๖.๓๐ น. 
 

ห&องสํานักงานสภาฯ
ชั้น 4 อาคารสํานัก 
งานอธิการบดี  
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ลําดับท่ี วัน เดือน ป� กิจกรรม สถานท่ี 

๔ ภายในวันท่ี ๒๐ 
พฤศจิกายน                         
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เม่ือสิ้นสุดเวลาการรับสมัครฯ ให&ฝNายเลขานุการคณะ 
กรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ รวบรวม
รายชื่อผู&สมัครฯ เสนอคณะกรรมการสรรหาฯ ทราบ  
 

ห&องสํานักงานสภาฯ
ชั้น 4 อาคารสํานัก 
งานอธิการบดี 
 

๕ ภายในวันท่ี ๒๓ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
ตรวจสอบคุณสมบัติและคุณลักษณะต&องห&ามของ            
ผู&สมัครฯ   

ห&องประชุม                 
ราชพฤกษ8 ๓ ชั้น 3 
อาคารสํานักงาน
อธิการบดี และ
ประชุมผ+านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส8 

๖ ภายในวันท่ี ๒๓ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ประกาศรายชื่อผู&สมัครเข&ารับการสรรหาเป'นคณบดี                      
คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สุราษฎร8ธานี 

๗ ภายในวันท่ี ๓ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ให&ผู&สมัครเข&ารับการสรรหาเป'นคณบดีคณะวิทยาการ
จัดการ จัดทําข&อมูลประวัติ ผลงาน แนวทางการพัฒนา
คณะวิทยาการจัดการ ในสี่ปeข&างหน&า (พ.ศ. 256๔–   
พ.ศ. 256๘) ตามแบบท่ีคณะกรรมการสรรหาคณบดี 
คณะวิทยาการจัดการกําหนด และส+งเอกสารข&อมูล 
ประวัติฯ จํานวน ๑๐ เล+ม พร&อมกับแผ+น CD จํานวน            
๑ แผ+น ท่ีบันทึกข&อมูลประวัติฯ มาท่ีเลขานุการ
คณะกรรมการสรรหาคณบดีฯ  

ห&องสํานักงานสภาฯ
ชั้น 4 อาคารสํานัก 
งานอธิการบดี 
 

๘ วันท่ี ๗ ธันวาคม                       
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

การแสดงวิสัยทัศน8 ให&ผู&สมัครเข&ารับการสรรหาเป'นคณบดี
คณะวิทยาการจัดการแสดงวิสัยทัศน8 และยุทธศาสตร8การ
พัฒนาคณะวิทยาการจัดการ (คนละไม+เกิน ๓๐ นาที) ต+อ
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ และ
บุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ และตอบคําถามของ
คณะกรรมการสรรหาฯ (คนละไม+เกิน ๑๐ นาที) 

ห&องประชุม        
ภูมิพลินทร
 อาคาร 
คณะวิทยาการ
จัดการ และการรับ
ฟiงการแสดง
วิสัยทัศน8ผ+านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส8 

๙ ภายในวันท่ี ๙ ธันวาคม                
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

1. คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
พิจารณาข&อมูลประวัติ ผลงาน แนวทางการพัฒนา     
คณะวิทยาการจัดการ ในสี่ปeข&างหน&า (พ.ศ. ๒๕๖๔ – 
๒๕๖๘) และพิจารณากลั่นกรองตามเกณฑ8การเลือก                    
ผู&ท่ีมีความเหมาะสม ไม+เกิน ๒ รายชื่อ เป'นผู&สมควรดํารง
ตําแหน+งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ โดยเรียงรายชื่อ
ตามลําดับอักษรเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

ห&องประชุม                 
ราชพฤกษ8 ๓ ชั้น 3 
อาคารสํานักงาน
อธิการบดี และ
ประชุมผ+านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส8 



-๓- 
 

ลําดับท่ี วัน เดือน ป� กิจกรรม สถานท่ี 

  

2. ประกาศรายชื่อบุคคลท่ีมีสิทธิ์เข&ารับการสรรหาเป'น
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
 

 

๑๐ ภายในวันท่ี ๑๗ ธันวาคม  
พ.ศ. 256๔ 

   ฝNายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาคณบดีฯ แจ&ง 
บุคคลท่ีได&รับการกลั่นกรองและคัดเลือกทราบ (จํานวน              
ไม+เกิน ๒ รายชื่อ) เพ่ือเตรียมความพร&อมในการเสนอ
วิสัยทัศน8ต+อสภามหาวิทยาลัย และให&ฝNายเลขานุการ
คณะกรรมการสรรหาคณบดีฯ ส+งแผ+น CD ท่ีบันทึกข&อมูล
ประวัติ ผลงาน แนวทางการพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ 
ในสี่ปeข&างหน&า (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘) ของผู&ได&รับการ
คัดเลือก ส+งไปยังฝNายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ                
ณ ห&องสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารสํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร8ธานี เพ่ือส+งให&
นายกสภามหาวิทยาลัยฯ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
พิจารณาก+อนการประชุมสภาฯ  

ห&องสํานักงานสภาฯ
อาคารสํานักงาน
อธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สุราษฎร8ธานี 

๑๑ วันอังคาร ท่ี ๒๘ ธันวาคม 
พ.ศ. 2564 

คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการเสนอชื่อ
บุคคลฯ ต+อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาเลือกผู&สมควร
ดํารงตําแหน+งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ โดยมีการเสนอ
วิสัยทัศน8ต+อสภามหาวิทยาลัย (คนละไม+เกิน 1๐ นาที) 

ห&องประชุม                 
ราชพฤกษ8 ๓ ชั้น 3 
อาคารสํานักงาน
อธิการบดี และ
ประชุมผ+านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส8 

 
หมายเหตุ : กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได& ตามมติคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
 
 


