
 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจา้พระยา 
เรื่อง การสรรหาบคุคลเพื่อแตง่ตัง้ใหด้ ารงต าแหนง่คณบดคีณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี             

 
 คณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งท่ี 6/2565 วันจันทร์ท่ี 25 กรกฎาคม  
พ.ศ. 2565 มีมติแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีจะครบวาระการด ารง
ต าแหน่งในวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2565 ตามค าส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ท่ี 2448/2565 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 อ้างถึง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
คณบดี พ.ศ. ๒๕65 ข้อ 13 อธิการบดี อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศก าหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี ดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ 
 1. ต าแหน่งที่จะด าเนินการสรรหา 
  ต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี             

2. คุณสมบัติของผู้ทีส่มควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี             
  ๒.๑ มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นท่ียอมรับในสังคม 
  2.2 มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการ หรือวิชาชีพท่ีเกี่ยวกับการบริหารสถาบันอุดมศึกษา 
ในคณะท่ีเกี่ยวข้องกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  2.3 เป็นผู้ท่ีมีความคิดริเริ่ม สนใจ และเล็งเห็นความส าคัญในกิจการของคณะวิทยาศาสตร์             
และเทคโนโลยี 
  2.4 สามารถอุทิศเวลาปฏิบัติงานในหน้าท่ีคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                
ได้เต็มเวลา 
  2.5 ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษา 
ท่ีสภามหาวิทยาลัยให้การรับรอง  
  2.6 มีประสบการณ์ด้านการสอนหรือด้านการบริหารมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 ปี ท้ังใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นท่ีสภามหาวิทยาลัยให้การรับรอง 
 3. เอกสารหลักฐานที่ประกอบการสมัคร/การเสนอชื่อ             

  ๓.๑ ใบสมัคร/แบบสรุปรายช่ือ และแบบประวัติฯ (สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ท่ี เว็บไซต์
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย uc.bsru.ac.th) 

  ๓.๒ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรประจ าตัวพนักงานมหาวิทยาลัย 
  ๓.๓ ส าเนาปริญญาบัตร/ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับสูงสุด 
  ๓.๔ ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ - นามสกุล (ถ้ามี) 
  ๓.๕ ส าเนาวุฒิบัตร/เกียรติบัตร/ประกาศเกียรติคุณ ซึ่งเป็นเครื่องแสดงการยอมรับ 
  ๓.๖ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๑ รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน 
  ๓.๗ อื่นๆ (ถ้ามี) 
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4. การเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดี 
  มี 2 วิธี ดังนี้ 
  ๔.๑ โดยการสมัคร ผู้สมัครจะเป็นบุคลากรหรือบุคคลภายนอกก็ได้  
             ผู้ท่ีประสงค์จะสมัครเพื่อด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ใหก้รอกรายละเอียด ตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด จัดส่ง ณ ส านักงานสภามหาวิทยาลัย อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 
ช้ัน 8 ได้ต้ังแต่วันจันทร์ท่ี 22 ถึงวันศุกร์ท่ี 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 - ๑๖.0๐ น.    

      4.2 โดยการเสนอช่ือ  
   ๔.๒.1 ผู้มีสิทธิ์ เสนอช่ือต้องเป็นบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี(ตามรายช่ือแนบท้ายประกาศฯ) เสนอช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีได้คนละหนึ่งรายช่ือ  
   4.2.2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดให้มีการหยั่งเสียงเพื่อให้ได้รายช่ือ 

ผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีจ านวนไม่เกินสามรายช่ือพร้อมกับสอบถามความสมัครใจ และเสนอต่อ
คณะกรรมการสรรหาฯ ต่อไป โดยให้ใช้แบบสรุปรายช่ือ พร้อมแนบแบบประวัติ ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาฯ
ก าหนด ท้ังนี้ จัดส่งแบบสรุปรายช่ือ และแบบประวัติได้ท่ีส านักงานสภามหาวิทยาลัย อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 
ช้ัน 8 ได้ต้ังแต่วันจันทร์ท่ี 22 ถึงวันศุกร์ท่ี 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 - ๑๖.0๐ น.  

5. การประชาสัมพันธ์และก าหนดวัน เวลา การสมัคร/การเสนอชื่อ เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดี 
  5.1 ก าหนดช่วงเวลาการประชาสัมพันธ์การสมัครและการเสนอช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่ง

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันศุกร์ท่ี 5 ถึงวันอาทิตย์ท่ี 21 สิงหาคม พ.ศ. 2565  
โดยเผยแพร่ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย เว็บไซต์ส านักงานสภามหาวิทยาลัย และ BSRU NEWS  

  5.2 ก าหนดช่วงเวลาการสมัครและการเสนอช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี ระหว่างวันจันทร์ท่ี 22 ถึงวันศุกร์ท่ี 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.0๐ น.  
ณ ส านักงานสภามหาวิทยาลัย อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ ช้ัน 8 

๖. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดี 
  วันศุกร์ท่ี 2 กันยายน พ.ศ. 2565 โดยติดประกาศ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ อาคาร 100 ปี  

ศรีสุริยวงศ์ ช้ัน ๑ และเผยแพรท่างเว็บไซต์มหาวิทยาลัย เว็บไซต์ส านักงานสภามหาวิทยาลัย และ BSRU NEWS 
 ๗. การด าเนินการเพื่อให้ได้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อไม่เกิน ๓ ชื่อ เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
     ๗.๑ ก าหนดใหผู้้ท่ีผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบ้ืองต้น จัดเตรียมและน ำส่งข้อมูล ดังนี้ 
    7.1.1 ไฟล์ข้อมูลประกอบการน าเสนอวิสัยทัศน์ ความยาวไม่เกิน  ๑๕ นาที  
และบันทึกข้อมูลลงในส่ือบันทึกข้อมูล (Flash Drive) 
    7.1.2 ส าเนาเอกสารประวัติผลงาน วิสัยทัศน์และแผนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี ความยาว ไม่เกิน 20 หน้า จ านวน 35 ชุด  
   โดยน าส่งมายังส านักงานสภามหาวิทยาลัย อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ ช้ัน 8 ในวันพุธที่ 7 
กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. และมาน าเสนอวิสัยทัศน์ แนวนโยบาย และแผนพัฒนาคณะ 
ในวันศุกร์ท่ี 9 กันยายน พ.ศ. 2565 ต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ช้ัน 13 อาคาร 100 ปี 
ศรีสุริยวงศ์ 

  ๗.2 คณะกรรมการสรรหาประชุมเพื่อพิจารณากล่ันกรองผู้ท่ีสมัครและผู้ได้รับการเสนอช่ือ         
ในวันศุกร์ท่ี 9 กันยายน พ.ศ. 2565 เพื่อให้ได้ผู้ท่ีเหมาะสม จ านวนไม่เกิน ๓ รายช่ือ ตามเกณฑ์การพิจารณา
ดังต่อไปนี้ 
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