-๑-

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื่อง การสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
___________________________

ตามที่คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งรองอธิการบดี
ตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และขอลาออกจากตาแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ทาให้ตาแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีว่างลง ดังนั้น
เพื่อให้การได้มาซึ่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๖ ข้อ ๗ และข้อ ๘ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ว่าด้ว ยคุณสมบั ติ หลั กเกณฑ์ และวิธี การสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธี การสรรหาคณบดี (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๐ และแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ราชนคริ น ทร์ ว่ า ด้ ว ยคุ ณ สมบั ติ
หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารสรรหาคณบดี (ฉบั บ ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการสรรหาคณบดี
คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี จึ ง ประกาศการสรรหาคณบดี ค ณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ดังนี้
๑. ตาแหน่งที่จะดาเนินการสรรหา
ตาแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒. คุณสมบัติของผู้ที่จะดารงตาแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒.๑ ส าเร็ จ การศึ ก ษาไม่ ต่ ากว่ า ปริ ญ ญาตรี ห รื อ เที ย บเท่ า จากมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง (ที่เป็นไปตามเกณฑ์ของสานักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)
๒.๒ ได้ ท าการสอนหรื อ มี ป ระสบการณ์ ด้ า นการบริ ห ารมาแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า ส ามปี
ในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง (ที่เป็นไปตามเกณฑ์ของสานักงาน
ปลั ด กระทรวงการอุด มศึ กษา วิ ทยาศาสตร์ วิ จัย และนวั ตกรรม) หรือ หน่ ว ยงานภาครัฐ และเอกชน
ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์กับการบริหารงานในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้
๒.๓ มีคุณธรรม และจริยธรรมเป็นที่ยอมรับในสังคม
๒.๔ มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการ หรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของ
คณะหรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์กับการบริหารงานในคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีได้
๒.๕ มีความคิดริเริ่ม ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ สนใจและเล็งเห็นความสาคัญของกิจการ
ในคณะ
๒.๖ สามารถอุทิศเวลาให้แก่กิจการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่วนราชการหรือ
หน่วยงานแล้วแต่กรณี
๓. เอกสารหลักฐานที่ประกอบการรับสมัคร/เสนอชื่อ
๓.๑ สาเนาวุฒิการศึกษา
/๓.๒ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน .....

-๒๓.๒ ส าเนาบั ต รประจ าตั ว ประชาชน/บั ต รข้ า ราชการ/บั ต รประจ าตั ว หรื อ หลั ก ฐาน
ที่ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้
๓.๓ รูปถ่ายขนาด ๒ นิ้ว จานวน ๑ รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน
๓.๔ สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
๓.๕ สาเนาวุฒิบัตร/เกียรติบัตร/ประกาศเกียรติคุณ ซึ่งเป็นเครื่องแสดงการยอมรับ (ถ้ามี)
๓.๖ อื่น ๆ (ถ้ามี)
๔. วิธี ก ารสมั ค ร และหรื อ เสนอชื่ อ เพื่อ เข้ า รั บ การสรรหาคณบดี ค ณะวิ ทยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี
๔.๑ สมัครด้วยตนเอง จะเป็นบุคคลภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย ก็ได้
๔.๒ โดยการเสนอชื่อจากคณาจารย์ประจา และบุคลากรสายสนับสนุ นในคณะ เสนอได้
ไม่เกินคนละหนึ่งชื่อ ทั้งนี้ ผู้ได้รับการเสนอชื่ออาจจะเป็นบุคคลภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยก็ได้
โดยผู้เสนอชื่อต้องยื่นแบบเสนอชื่อด้วยตนเอง
การสมั ค ร และการเสนอชื่ อ ให้ ใ ช้ ใ บสมั ค ร หรื อ แบบเสนอชื่ อ และแบบประวั ติ ข้ อ มู ล
รายละเอียดตามที่คณะกรรมการสรรหากาหนด โดยขอรับใบสมัคร หรือแบบเสนอชื่อได้ที่ สานักงาน
สภามหาวิ ท ยาลั ย หรื อ ดาวน์ โ หลดได้ ที่ www.rru.ac.th ได้ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑ มิ ถุ น ายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ถึงวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
๕. วั น เวลา และสถานที่ ก ารสมั ค ร และหรื อ เสนอชื่ อ เพื่ อ เข้ า รั บ การสรรหา คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ (เว้นวันหยุดราชการ)
ตั้งแต่เ วลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ส านัก งานสภามหาวิ ทยาลั ย มหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ ราชนคริ นทร์
เลขที่ ๔๒๒ ถนนมรุพงษ์ ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐
๖. การยื่น ใบสมั ค ร และหรื อเสนอชื่ อผู้ เ ข้ า รั บ การสรรหาคณบดี ค ณะวิ ทยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี
ยื่นโดยตรงที่ สานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลั ยราชภัฏราชนครินทร์ เลขที่ ๔๒๒
ถนนมรุพงษ์ ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐
๗. ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัตเิ ข้ารับการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ให้ผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาเพื่อดารงตาแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาส่งเอกสารนาเสนอวิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (จานวนไม่เกิน
๒๐ หน้า โดยใช้แบบอักษร TH SarabunPSK ขนาด ๑๖ พอยต์) โดยใส่ซองปิดผนึกพร้อมลงนามกากับ
จานวน ๒๕ ชุด ต่อคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ส่ง ณ สานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
เลขที่ ๔๒๒ ถนนมรุพงษ์ ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐

/๘. สัมภาษณ์และนาเสนอวิสัยทัศน์ ...

-๓๘. สัมภาษณ์และนาเสนอวิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
๘.๑ ให้ผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นาเสนอ
วิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่อคณะกรรมการสรรหาคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในรูปของ Power Point โดยมีบุคลากรของมหาวิทยาลัย มีส่วนร่วม
รับฟังและร่วมเสนอประเด็นซักถามผ่านคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วั นที่ ๑๘ มิ ถุ น ายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้ อ งโชคอนั น ต์ ชั้ น ๒ อาคารเรี ย นรวมและ
อานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
๘.๒ ให้ผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับการ
สั ม ภาษณ์ ต่ อ คณะกรรมการสรรหาคณบดี ค ณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ในวั น ที่ ๑๘ มิถุ น ายน
พ.ศ. ๒๕๖๓ ภายหลังการนาเสนอวิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เสร็จสิ้นแล้ว ณ ห้องเขียวมรกต ชั้น ๒ อาคารเรียนรวมและอานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
๙. ประเด็นการนาเสนอวิสัยทัศน์ 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 แนวทางในการเพิ่มจานวนนักศึกษา
๙.๗ แนวทางการดาเนินงานในการรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
(EEC) และ Thailand ๔.๐
๑๐. เกณฑ์การประเมินผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พิ จ ารณาจากการสั ม ภาษณ์ แ ละน าเสนอวิ สั ย ทั ศ น์ และแนวทางการบริ ห าร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้
๑๐.๑ พิจารณาจากการนาเสนอวิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ๗๐ คะแนน
๑๐.๑.๑ แนวทางการบริหารและการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒๕
คะแนน
(๑) การบริหารทรัพยากรบุคคล
(๒) การบริหารจัดการงบประมาณ/แนวทางการหารายได้
(๓) การบริหารจัดการคุณภาพ/มาตรฐาน
(๔) การบริหารทรัพยากร และการสร้างเครือข่าย
(๕) แนวทางการดาเนินงานในการรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC) และ Thailand ๔.๐
๑๐.๑.๒ ผลิตบัณฑิต/แนวทางในการเพิ่มจานวนนักศึกษา
๑๐ คะแนน
๑๐.๑.๓ การวิจัย
๑๕ คะแนน
๑๐.๑.๔ การบริการทางวิชาการ
๑๐ คะแนน
/๑๐.๑.๕ สรุปวิสัยทัศน์เป็นภาษาอังกฤษ...

-๔๑๐.๑.๕ สรุปวิสัยทัศน์เป็นภาษาอังกฤษ
๑๐ คะแนน
๑๐.๒ พิจารณาจากคุณสมบัติของผู้ที่จะดารงตาแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยการสัมภาษณ์ ๓๐ คะแนน
- ความรู้ความสามารถทางวิชาการ และประสบการณ์
๑๐ คะแนน
- ไหวพริบ ปฏิภาณ ภาวะผู้นา ฯลฯ
๑๐ คะแนน
- การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือ
๑๐ คะแนน
๑๑. การดาเนินการเพื่อให้ได้ผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จานวนไม่เกินสามคนของคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
๑๑.๑ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กาหนดให้ มีการ
นาเสนอวิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่อบุคลากรของมหาวิทยาลัย
๑๑.๒ กาหนดให้ผู้ เข้ารั บการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นาเสนอ
วิสัย ทัศน์ และแนวทางการบริห ารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คนละไม่เกิน ๒๐ นาที และสรุป
วิสัยทัศน์เป็นภาษาอังกฤษ คนละไม่เกิน ๑๐ นาที
๑๑.๓ กาหนดให้มีการซักถามจากบุคลากรของมหาวิทยาลัย ผ่านคณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันนาเสนอวิสัยทัศน์ โดยให้ผู้เข้ารับการสรรหาตอบข้อซักถาม
คนละไม่เกิน ๑๐ นาที
รวมการดาเนินการตามข้อ ๑๑.๑ ข้อ ๑๑.๒ และข้อ ๑๑.๓ ไม่เกิน ๔๕ นาที
๑๑.๔ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมสรุปผลการ
สรรหา
๑๒. การจั ดทาบัญชีผู้ผ่านการสรรหาผู้ที่จะดารงตาแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะคัดเลือกผู้ที่ผ่านการ
สรรหาจ านวนไม่เกิ น สามคน โดยเรี ย งรายชื่ อตามล าดับอั กษรเพื่ อเสนอสภามหาวิท ยาลั ยพิ จารณา
โดยผู้ได้รับการคัดเลือกผ่านการสรรหาดังกล่าว แสดงวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี หรือตอบคาถามที่สภามหาวิทยาลัยกาหนดอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างก็ได้
๑๓. การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย
สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ราชนคริ น ทร์ พิ จ ารณาเลื อ กผู้ ส มควรดารงตาแหน่ง คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตามข้ อ ๑๒ เป็ น คณบดี ค ณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ในวั น ที่ ๒๐ มิ ถุ น ายน พ.ศ. ๒๕๖๓
และดาเนินการแต่งตั้งฯ ต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มรกต ตันติเจริญ)
ประธานกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่ ๑/๒๕๖๓

