
 

ก ำหนดกำรด ำเนนิงำนของคณะกรรมกำรสรรหำคณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
มหำวิทยำลัยรำชภฏับ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

 
 
 

วัน/เดือน/ปี รำยกำรปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติ หมำยเหตุ 
วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัย  

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 ประชุมคณะกรรมกำรสรรหำฯ ครั้งที่ 1 
1. ก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินการสรรหาฯ 
2. จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การสรรหาบุคคล 
    เพ่ือแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
    และเทคโนโลยี 

คณะกรรมการสรรหาฯ  

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 
 

ออกประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การสรรหาบุคคล                 
เพ่ือแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ไปยังคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และเผยแพร่ในเว็บไซต์มหาวิทยาลัย เว็บไซต์ส านักงาน
สภามหาวิทยาลัย และ BSRU NEWS 

คณะกรรมการสรรหาฯ  

วันศุกร์ที่ 5 ถึง วันอาทิตย์ที่ 21 
สิงหาคม 2565 

 

ประชาสัมพันธ์และแจ้งก าหนดการสมัคร/การเสนอชื่อ 
ผู้ สมควรด าร งต าแหน่งคณบ ดีคณะ วิทยาศ าส ตร์ 
และเทคโนโลยีทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย เว็บไซต์ส านักงาน
สภามหาวิทยาลัย และ BSRU NEWS 

คณะกรรมการสรรหาฯ  

วันจันทร์ที่ 22 ถึง วันศุกร์ที่ 26
สิงหาคม 2565 

(เวลา 08.30 - 16.00 น.) 

1. การสมัคร/แบบสรุปรายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่ง 
    คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือเข้ารับ 
    การสรรหาเป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. ผู้สมัคร/ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อกรอกแบบประวัติ 

1. ผู้สมัคร 
2. ผู้มีสิทธ์ิเสนอชื่อตามรายชื่อ 
    ที่ประกาศ 
3. ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ 
4. ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

 

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565  
(ต้ังแต่ เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป) 

ประชุมคณะกรรมกำรสรรหำฯ ครั้งที่ 2 
   คณะกรรมการสรรหาฯ ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น   
   ของผู้สมัคร/ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ 

คณะกรรมการสรรหาฯ  

วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565  1. ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการตรวจสอบประวัติและ     
    คุณสมบัติเบื้องต้น ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ อาคาร   
    100 ปี ศรีสุริยวงศ์ ชั้น ๑ และเผยแพร่ในเว็บไซต์ 
    มหาวิทยาลัย เว็บไซต์ส านักงานสภามหาวิทยาลัย  
    และ BSRU NEWS 
2. แจ้งผู้ที่ผ่านการตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติ  
    เบื้องต้นน าเสนอวิสัยทัศน์ แนวนโยบาย 
    และแผนพัฒนาคณะต่อคณะกรรมการสรรหาฯ 

คณะกรรมการสรรหาฯ  

วันพุธที่ 7 กันยายน 2565 
(เวลา 09.00 - 16.00 น.) 

ผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อจัดเตรียมและน าส่งข้อมูลดังน้ี  
1. ไฟล์ข้อมูลประกอบการน าเสนอวิสัยทัศน์ ความยาว 
    ไม่เกิน ๑๕ นาที และบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึก  
    ข้อมูล (Flash Drive) 
2. ส าเนาเอกสารประวัติผลงาน วิสัยทัศน์ 

คณะกรรมการสรรหาฯ  



 

วัน/เดือน/ปี รำยกำรปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติ หมำยเหตุ 
    และแผนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
    ความยาว ไม่เกิน 20 หน้า จ านวน 35 ชุด  
 โดยน าส่งมายังส านักงานสภามหาวิทยาลัย อาคาร 100 ปี 
ศรีสุริยวงศ์ ชั้น 8 ในวันพุธที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565  
เวลา 09.00 - 16.00 น. และมาน าเสนอวิสั ยทัศ น์ 
แนวนโยบาย และแผนพัฒนาคณะ ในวันศุกร์ที่  9 
กันยายน พ.ศ. 2565 ต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป  
ณ ห้องประชุม ชั้น 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 
(ต้ังแต่ เวลา 09.00 เป็นต้นไป) 

ประชุมคณะกรรมกำรสรรหำฯ ครั้งที่ 3 
1. ผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อน าเสนอวิสัยทัศน์ 

 แนวนโยบาย และแผนพัฒนาคณะ 
2. คณะกรรมการสรรหาฯ ประชุมพิจารณากลั่นกรอง 
    เพ่ือให้ได้ผู้ที่เหมาะสม จ านวนไม่เกิน ๓ รายชื่อ 
    ณ ห้องประชุม ชั้น 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์  

คณะกรรมการสรรหาฯ  

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 
 

1. ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณากลั่นกรอง  
    จ านวน 3 รายชื่อ  
2. คณะกรรมการสรรหาฯ จัดส่งรายชื่อผู้ที่ได้รับการ 
    พิจารณากลั่นกรอง จ านวนไม่เกิน ๓ รายชื่อ 
    ให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการสรรหาฯ  

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565  
(ต้ังแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป) 

1. ผู้ที่ได้รับการพิจารณากลั่นกรองน าเสนอวิสัยทัศน์ 
    แนวนโยบาย และแผนพัฒนาคณะ ในเวลาไม่เกิน  
    15 นาที ต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในการ 
    ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2565  
    วันพฤหัสบดีที่15 กันยายน 2565 
2. สภามหาวิทยาลัยพิจารณาและคัดเลือกบุคคลให ้
    ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ 
    เทคโนโลยี 

1. ผู้ที่ได้รับการพิจารณา
กลั่นกรอง 
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 

         
 


