
          
 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
------------------------------ 

 เพ่ือให้การสรรหาคณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๔๓  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.๒๕๔๗  ประกอบกับ
ความในข้อ ๕  ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ว่าด้วยคุณสมบัติ  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
คณบดี  พ.ศ.๒๕๕๔  และค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่  ๓๘๔๒/๒๕๖๐ เรื่อง  แต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์  ลงวันที่  ๑๗  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  คณะกรรมการ
สรรหาคณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์  จึงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาไว้ดังนี้ 
 ข้อ ๑  ผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา  ๓๗  แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.๒๕๔๗  กล่าวคือ  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจาก
มหาวิทยาลัย  หรือสถาบันการศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  และได้ท าการสอนหรือมีประสบการณ์ด้าน
การบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีในมหาวิทยาลัย  หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรองและ 
มีคุณสมบัติเพ่ิมเติมตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๕  ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ว่าด้วยคุณสมบัติ  
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี  พ.ศ.๒๕๕๔  ดังนี้ 

(๑) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ  มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นที่ยอมรับในสังคม 
(๒) มีความรู้ความสามารถทางวิชาการหรือวิชาชีพที่เก่ียวข้องกับภารกิจของคณะ 
(๓) เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  สนใจและเห็นความส าคัญในกิจการของคณะ 
(๔) สามารถอุทิศเวลาให้แก่กิจการของคณะ 
(๕) เป็นผู้มีวิสัยทัศน์และมีภาวะความเป็นผู้น าอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคณะ 

ข้อ ๒  การรับสมัครและรับการเสนอชื่อ 
(๑) ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๑  และมีความประสงค์จะเข้ารับการสรรหายื่นใบสมัคร

ด้วยตนเองตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการสรรหาฯ ก าหนด   
 การก าหนดหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครจะก าหนดตามล าดับที่ยื่นใบสมัคร  หากยื่นพร้อม

กันให้ชี้ขาดโดยการจับสลาก 
(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอชื่อได้ไม่เกินคนละ  ๑  ชื่อ 
(๓) คณาจารย์ประจ าและข้าราชการสังกัดคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์  เสนอชื่อได้ไม่เกิน            

คนละ  ๑  ชื่อ 
(๔) คณาจารย์ประจ าหรือข้าราชการ ผู้ใดเป็นผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อได้มากกว่า  ๑  สถานะ               

ให้ใช้สิทธิ์เสนอชื่อได้เพียงสถานะเดียว 
(๕) การเสนอชื่อให้เสนอโดยใช้แบบฟอร์มตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ ก าหนด โดยจะต้อง

ได้รับความยินยอมจากผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
 



  - ๒ - 

 

ข้อ ๓  ระยะเวลาและก าหนดการ 
(๑)  คณะกรรมการสรรหาฯ ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ภายใน                     

วันพฤหัสบดีที่  ๗  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๖๐  เปิดรับสมัครและรับการเสนอชื่อโดยใช้แบบฟอร์มตามที่คณะกรรมการ
สรรหาฯ ก าหนด  โดยยื่นใบสมัครหรือแบบเสนอชื่อพร้อมประวัติข้อมูลรายละเอียดด้วยตนเอง  ส่งที่ห้องงานบริหาร
ทั่วไป  กองกลาง  ชั้น ๑  อาคารเรียนและปฏิบัติการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ระหว่างวันที่  ๑๓ – ๑๙  
ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๖๐  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)  

(๒)  คณะกรรมการสรรหาฯ  ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ  ตามข้อ ๒ (๑) 
(๒) และ (๓)  และประกาศรายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ  ภายในวันพุธที่  ๒๐  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ 

(๓)  ให้ผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ  ตามข้อ ๓ (๒)  เสนอวิสัยทัศน์การบริหารคณะ                  
ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ  และบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่สนใจร่วมฟัง  ในวันพฤหัสบดีที่  ๒๑  ธันวาคม             
พ.ศ. ๒๕๖๐  เวลา  ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป  ณ ห้องสัตตบงกช  ชั้น  ๔  อาคารเรียนและปฏิบัติการ  มหาวิทยาลัย         
ราชภัฏอุบลราชธานี   

(๔)  ให้ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนหยั่ งเสียงที่ ได้รับค าสั่ งให้ ไปราชการตามค าสั่งมหาวิทยาลัย                
ในวันที่จัดให้มีการหยั่งเสียง  สามารถลงคะแนนหยั่งเสียงล่วงหน้าได้  ระหว่างวันที่  ๒๒ – ๒๕  ธันวาคม  พ.ศ.
๒๕๖๐  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องงานบริหารทั่วไป  กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ชั้น ๑  อาคารเรียน
และปฏิบัติการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  โดยใช้บัตรลงคะแนนหยั่งเสียงที่คณะกรรมการสรรหาฯ  
ก าหนดเท่านั้น  พร้อมแสดงหลักฐานค าสั่งให้ไปราชการ (เว้นแต่ผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อภาคปกติหรือ
เต็มเวลาไม่มีสิทธิ์ลงคะแนนหย่ังเสียง)  

(๕)  คณะกรรมการสรรหาฯ จัดให้มีการหยั่งเสียงโดยการลงคะแนนโดยตรงและลับ  ในวันอังคารที่   
๒๖  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๖๐  เวลา  ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  ณ  คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี  และนับคะแนนโดยเปิดเผย  เมื่อสิ้นสุดเวลาลงคะแนนหยั่งเสียงแล้ว 

(๖)  ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนหยั่งเสียง  ได้แก่  คณาจารย์ประจ าและข้าราชการที่ได้ปฏิบัติงาน               
ในคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์  มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี  โดยแต่ละคนมีสิทธิ์ลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกผู้สมัคร
และ / หรือผู้ได้รับการเสนอชื่อได้เพียงหมายเลขเดียว 

กรณีที่มีผู้ลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกผู้สมัครและ / หรือผู้ได้รับการเสนอชื่อรวมกันไม่เกิน            
กึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนหยั่งเสียง  ให้ด าเนินการสรรหาใหม่  และด าเนินการตาม (๗) ต่อไป 

(๗)  คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีจากผู้ได้รับการหยั่งเสียงไว้
จ านวนไม่เกิน  ๓ คน  โดยจัดท าบัญชีรายชื่อเรียงตามล าดับตัวอักษรพร้อมประวัติข้อมูลรายละเอียด  เพ่ือน าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกบุคคลตามบัญชีรายชื่อ  จ านวน  ๑ คน  เพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
  

  ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ 

 
                                    (ลงชื่อ) 

     (รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์  ละอองนวล) 
              อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

      ประธานกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์                                       


