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ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เรื่อง  การสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  

___________________________ 

 ตามที่คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี 
ตั้งแตว่ันที่  ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓  และขอลาออกจากต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ตั้งแต่วันที่  ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ท าให้ต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีว่างลง ดังนั้น
เพ่ือให้การได้มาซึ่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๖ ข้อ ๗ และข้อ ๘ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๐ และแก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี (ฉบับที่  ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการสรรหาคณบดี             
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงประกาศการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ดังนี้ 

๑. ต าแหน่งที่จะด าเนินการสรรหา 
ต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
 ๒. คุณสมบัติของผู้ท่ีจะด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  ๒.๑ ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย  หรือ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง (ที่เป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) 
 ๒.๒ ได้ท าการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าส ามปี           
ในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง (ที่เป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์กับการบริหารงานในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได ้  
 ๒.๓ มีคุณธรรม และจริยธรรมเป็นที่ยอมรับในสังคม 
  ๒.๔ มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ หรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ   
คณะหรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์กับการบริหารงานในคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีได ้ 
  ๒.๕ มีความคิดริเริ่ม ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ สนใจและเล็งเห็นความส าคัญของกิจการ   
ในคณะ   
  ๒.๖ สามารถอุทิศเวลาให้แก่กิจการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่วนราชการหรือ
หน่วยงานแล้วแต่กรณี 
 
 ๓. เอกสารหลักฐานที่ประกอบการรับสมัคร/เสนอชื่อ 
  ๓.๑ ส าเนาวุฒิการศึกษา 

 

/๓.๒ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ..... 
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  ๓.๒ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรประจ าตัวหรือหลักฐาน          
ที่ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ 
  ๓.๓ รูปถ่ายขนาด ๒ นิ้ว จ านวน ๑ รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน 
  ๓.๔ ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) 
  ๓.๕ ส าเนาวุฒิบัตร/เกียรติบัตร/ประกาศเกียรติคุณ ซึ่งเป็นเครื่องแสดงการยอมรับ (ถ้ามี) 
  ๓.๖ อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 
 ๔. วิธีการสมัคร และหรือเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
      ๔.๑ สมัครด้วยตนเอง จะเป็นบุคคลภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย ก็ได้ 
 ๔.๒ โดยการเสนอชื่อจากคณาจารย์ประจ า และบุคลากรสายสนับสนุนในคณะ เสนอได้    
ไม่เกินคนละหนึ่งชื่อ ทั้งนี้ ผู้ได้รับการเสนอชื่ออาจจะเป็นบุคคลภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยก็ได้  
โดยผู้เสนอชื่อต้องยื่นแบบเสนอชื่อด้วยตนเอง 
 การสมัคร และการเสนอชื่อ ให้ใช้ใบสมัคร หรือแบบเสนอชื่อ และแบบประวัติข้อมูล
รายละเอียดตามที่คณะกรรมการสรรหาก าหนด โดยขอรับใบสมัคร หรือแบบเสนอชื่อได้ที่ส านักงาน    
สภามหาวิทยาลัย หรือดาวน์โหลดได้ที่  www.rru.ac.th ได้ตั้งแต่วันที่  ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓          
ถึงวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 ๕. วัน เวลา และสถานที่การสมัคร และหรือเสนอชื่อ เพื่อเข้ารับการสรรหาคณบดี       
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ (เว้นวันหยุดราชการ) 
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ส านักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์       
เลขที่ ๔๒๒ ถนนมรุพงษ์ ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐ 
 
 ๖. การยื่นใบสมัคร และหรือเสนอชื่อผู้เข้ารับการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
  ยื่นโดยตรงที่ ส านักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เลขที่ ๔๒๒ 
ถนนมรุพงษ์ ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐ 
 
 ๗. ประกาศรายช่ือผู้มีคุณสมบัตเิข้ารับการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  ให้ผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาเพ่ือด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
น าส่งเอกสารน าเสนอวิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (จ านวนไม่เกิน 
๒๐ หน้า โดยใช้แบบอักษร TH SarabunPSK ขนาด ๑๖ พอยต์) โดยใส่ซองปิดผนึกพร้อมลงนามก ากับ 
จ านวน ๒๕ ชุด ต่อคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ส่ง ณ ส านักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
เลขที่ ๔๒๒ ถนนมรุพงษ์ ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐ 
 
 

/๘. สัมภาษณ์และน าเสนอวิสัยทศัน์ ... 
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๘.  สัมภาษณ์และน าเสนอวิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
  ๘.๑ ให้ผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี น าเสนอ
วิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่อคณะกรรมการสรรหาคณบดี   
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในรูปของ Power Point โดยมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วม 
รับฟังและร่วมเสนอประเด็นซักถามผ่านคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น ๒ อาคารเรียนรวมและ
อ านวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
  ๘.๒ ให้ผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับการ
สัมภาษณ์ต่อคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ ๑๘ มิถุนายน       
พ.ศ. ๒๕๖๓ ภายหลังการน าเสนอวิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เสร็จสิ้นแล้ว ณ ห้องเขียวมรกต ชั้น ๒ อาคารเรียนรวมและอ านวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
 

 ๙. ประเด็นการน าเสนอวิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๙.๑ แนวทางการบริหารและการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  (๑)  การบริหารทรัพยากรบุคคล 
  (๒)  การบริหารจัดการงบประมาณ/แนวทางการหารายได้ 
  (๓)  การบริหารจัดการคุณภาพ/มาตรฐาน 
 ๙.๒ ผลิตบัณฑิต 
 ๙.๓ การวิจัย 
 ๙.๔ การบริการทางวิชาการ  
 ๙.๕ การบริหารทรัพยากร และการสร้างเครือข่าย 
 ๙.๖   แนวทางในการเพ่ิมจ านวนนักศึกษา 
 ๙.๗ แนวทางการด าเนินงานในการรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
(EEC) และ Thailand ๔.๐ 
 

 ๑๐.   เกณฑ์การประเมินผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   พิจารณาจากการสัมภาษณ์และน า เสนอวิสั ยทัศน์  และแนวทางการบริ หาร              
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้ 
 ๑๐.๑ พิจารณาจากการน าเสนอวิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ๗๐ คะแนน 
  ๑๐.๑.๑  แนวทางการบริหารและการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒๕ 
คะแนน 
   (๑)  การบริหารทรัพยากรบุคคล 
   (๒)  การบริหารจัดการงบประมาณ/แนวทางการหารายได้ 
   (๓)  การบริหารจัดการคุณภาพ/มาตรฐาน 
   (๔)  การบริหารทรัพยากร และการสร้างเครือข่าย 
   (๕)  แนวทางการด าเนินงานในการรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC) และ Thailand ๔.๐ 
  ๑๐.๑.๒  ผลิตบัณฑิต/แนวทางในการเพ่ิมจ านวนนักศึกษา ๑๐ คะแนน 
  ๑๐.๑.๓  การวิจัย           ๑๕ คะแนน 
  ๑๐.๑.๔  การบริการทางวิชาการ  ๑๐ คะแนน 

 /๑๐.๑.๕ สรุปวิสัยทัศนเ์ป็นภาษาอังกฤษ...  
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  ๑๐.๑.๕  สรุปวิสัยทัศน์เป็นภาษาอังกฤษ ๑๐ คะแนน 
 

  ๑๐.๒  พิจารณาจากคุณสมบัติของผู้ที่จะด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยการสัมภาษณ์  ๓๐ คะแนน 
  - ความรู้ความสามารถทางวิชาการ และประสบการณ์               ๑๐ คะแนน
  - ไหวพริบ ปฏิภาณ ภาวะผู้น า ฯลฯ                                    ๑๐ คะแนน  
  - การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือ                                  ๑๐ คะแนน 
  
 ๑๑.   การด าเนินการเพื่อให้ได้ผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จ านวนไม่เกินสามคนของคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย  
    ๑๑.๑ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก าหนดให้มีการ
น าเสนอวิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่อบุคลากรของมหาวิทยาลัย  
   ๑๑.๒ ก าหนดให้ผู้เข้ารับการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี น าเสนอ
วิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คนละไม่เกิน ๒๐ นาที และสรุป
วิสัยทัศน์เป็นภาษาอังกฤษ คนละไม่เกิน ๑๐ นาที               
   ๑๑.๓ ก าหนดให้มีการซักถามจากบุคลากรของมหาวิทยาลัย ผ่านคณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันน าเสนอวิสัยทัศน์ โดยให้ผู้เข้ารับการสรรหาตอบข้อซักถาม 
คนละไม่เกิน ๑๐ นาที 
   รวมการด าเนินการตามข้อ ๑๑.๑ ข้อ ๑๑.๒ และข้อ ๑๑.๓ ไม่เกิน ๔๕ นาท ี
   ๑๑.๔ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมสรุปผลการ
สรรหา 
 
 ๑๒.  การจัดท าบัญชีผู้ผ่านการสรรหาผู้ที่จะด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
     คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะคัดเลือกผู้ที่ผ่านการ  
สรรหาจ านวนไม่เกินสามคน โดยเรียงรายชื่อตามล าดับอักษรเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา       
โดยผู้ได้รับการคัดเลือกผ่านการสรรหาดังกล่าว แสดงวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี หรือตอบค าถามท่ีสภามหาวิทยาลัยก าหนดอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างก็ได้  
 
 ๑๓.   การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย 
    สภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พิจารณาเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี       
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
ตามข้อ ๑๒ เป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ในวันที่  ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓            
และด าเนินการแต่งตั้งฯ ต่อไป  
 
 ประกาศ ณ วันที่  ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

                  
                                                         (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มรกต  ตันติเจริญ) 
                   ประธานกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

ที่ ๑/๒๕๖๓ 


















