ปฏิทินการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติ และการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๒
(ตามที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
และครัง้ ที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ โดยวิธเี วียน
ลําดับที่
กิจกรรม
วัน เดือน ปี
๑
สภามหาวิทยาลัยประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
สรรหาอธิการบดี ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติและการสรรหา
เวลา ๑๐:๐๐ น.
อธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งประกอบด้วย
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์
๑. ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ
ประธานกรรมการ อาคารนวมินทรราชินี
๒. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
กรรมการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
๓. นายโอภาส เขียววิชัย
กรรมการ
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย
กรรมการ
กรุงเทพฯ
๕. ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการ
๖. ประธานสภาพนักงาน
กรรมการ
๗. นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพา
กรรมการ
๘. หัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการ
คณะกรรมการสรรหาฯ ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เพื่อพิจารณา
การสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ตามข้อบังคับฯ
๒
คณะกรรมการสรรหาฯ ศึกษาและประเมินความต้องการของ
- จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น
มหาวิทยาลัย ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และความต้องการของ
เกี่ยวกับความต้องการของหัวหน้า
หัวหน้าส่วนงานของมหาวิทยาลัย และผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
ส่วนงานของมหาวิทยาลัย และ
เพื่อประกอบการจัดทําหลักเกณฑ์การสรรหาและกําหนดน้ําหนักของ
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย โดย
หลักเกณฑ์การสรรหาแต่ละข้อ หลักเกณฑ์การสรรหาอย่างน้อย
ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา
ต้องประกอบด้วย
อธิการบดีในการประชุม ครั้งที่
๑/๒๕๕๖ วันที่ ๓ ธันวาคม
(๑) คุณลักษณะด้านคุณธรรม
(๒) คุณลักษณะด้านการบริหาร
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้มอบหมายให้
(๓) คุณลักษณะด้านความเป็นผู้นํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
(๔) คุณลักษณะด้านความมีมนุษยสัมพันธ์
ประเภทผู้แทนคณาจารย์
(ตามข้อ ๘ ของข้อบังคับฯ)
(รศ. ดร.วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย)
มหาวิทยาลัยประเภทผู้แทน
คณาจารย์ และประธานสภา
พนักงาน (นายครรชิต ดอกไม้คลี่)
และร่วมกับหัวหน้าสํานักงาน
สภามหาวิทยาลัย เป็นผู้ดําเนินการ
จัดประชุม ทั้งนี้ กําหนดวันให้แล้ว
เสร็จเพื่อนําข้อมูลเสนอ
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีใน
วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เพื่อประกอบการจัดทําหลักเกณฑ์
การสรรหาและกําหนดน้ําหนักของ
หลักเกณฑ์การสรรหาแต่ละข้อ

-๒ลําดับที่
๓

๔

๕

๖

กิจกรรม
คณะกรรมการสรรหาฯ ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ พิจารณาจัดทํา
หลักเกณฑ์การสรรหาและกําหนดน้ําหนักของหลักเกณฑ์การสรรหา
แต่ละข้อ เพื่อประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและน้ําหนักของหลักเกณฑ์
การสรรหาตามลําดับที่ ๒ ให้พนักงานมหาวิทยาลัยทราบ เพื่อรับสมัคร
บุคคลเข้ารับการสรรหาและเพื่อให้พนักงานมหาวิทยาลัยและกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยเสนอชื่อ ผูส้ มควรเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดี
ภายในระยะเวลาที่กําหนด
(ตามข้อ ๘ และข้อ ๑๓ ของข้อบังคับฯ )
กําหนดวันในการรับสมัครเข้ารับการสรรหา ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครเข้ารับ
การสรรหา ตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานที่คณะกรรมการ
สรรหากําหนดต่อคณะกรรมการสรรหาฯ
(ตามข้อ ๑๔ ของข้อบังคับฯ)

วัน เดือน ปี
๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เวลา ๑๐:๐๐ น.
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์
อาคารนวมินทรราชินี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
กรุงเทพฯ
ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๒๓
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๔
มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ในวันเวลา
ราชการ ณ สํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคาร ภปร
มหาวิทยาลัยบูรพา หรือหน่วย
ประสานงานมหาวิทยาลัยบูรพา
สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ชั้น ๑๔
ตั้งแต่วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.
๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ.
๒๕๕๗ ในวันเวลาราชการ ณ
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
ชั้น ๕ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัย
บูรพา

ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มิได้เป็นกรรมการสรรหาที่ประสงค์
เสนอชื่อผู้สมควรเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดีเสนอได้คนละหนึ่งชื่อ
โดยให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อยื่นใบสมัครเข้ารับการสรรหาตามแบบ
พร้อมเอกสารหลักฐานที่คณะกรรมการสรรหากําหนดต่อกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยซึ่งเป็นผู้เสนอชื่อเพื่อนําส่งคณะกรรมการสรรหา ภายใน
เวลาที่คณะกรรมการสรรหาประกาศกําหนด
(ตามข้อ ๑๘ ของข้อบังคับฯ)
วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗
พนักงานมหาวิทยาลัยมีสทิ ธิเสนอชื่อผู้สมควรเข้ารับการสรรหา
เป็นอธิการบดี โดยให้เสนอต่อหัวหน้าส่วนงานที่ผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่อยู่
ในเวลาราชการ
(พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีสทิ ธิเสนอชื่อผู้สมควรเข้ารับการสรรหาเป็น
อธิการบดีต้องได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี)
(ตามข้อ ๑๕ ของข้อบังคับฯ ข้าราชการมีสิทธิเสนอชื่อฯ ตามข้อ ๒๑ ของ
ข้อบังคับฯ)

-๓ลําดับที่
๗

๘

๙

กิจกรรม
ให้หัวหน้าส่วนงาน และคณะกรรมการประจําส่วนงานนั้นร่วมกัน
พิจารณาคัดเลือกผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เหลือไม่เกินสามคน
ตามหลักเกณฑ์การสรรหาและน้ําหนักของหลักเกณฑ์การสรรหา
ที่คณะกรรมการสรรหาประกาศกําหนด ทั้งนี้ โดยไม่ต้องคํานึงถึงความถี่
ในการเสนอชื่อ
ให้หัวหน้าส่วนงานประกาศผลการคัดเลือกให้พนักงานมหาวิทยาลัย
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนงานนั้นทราบ
(ตามข้อ ๑๖ ของข้อบังคับฯ)
ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องยินยอมให้เสนอชื่อของตนเข้ารับการสรรหา และ
ต้องยื่นใบสมัครเข้ารับการสรรหา ตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานที่
คณะกรรมการสรรหาฯ กําหนด ต่อหัวหน้าส่วนงานที่ตนได้รับการเสนอชื่อ
และให้หัวหน้าส่วนงานนําส่งคณะกรรมการสรรหาภายในเวลาที่
คณะกรรมการสรรหาฯ กําหนด
ในการส่งใบสมัครเข้ารับการสรรหาให้หัวหน้าส่วนงานเรียงรายชื่อผู้ได้รับ
การคัดเลือกตามลําดับตัวอักษร
(ตามข้อ ๑๗ ของข้อบังคับฯ)
คณะกรรมการสรรหาฯ ประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๓) พิจารณา
รายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาทัง้ หมด ตาม
หลักเกณฑ์การสรรหาและน้ําหนักของหลักเกณฑ์การสรรหาที่
คณะกรรมการสรรหาฯ ประกาศกําหนด
(ตามข้อ ๑๙ ของข้อบังคับฯ)
(โดยคณะกรรมการสรรหาฯ จะทําหนังสือแจ้งให้ผู้ผ่านการคัดเลือกแสดง
วิสัยทัศน์และแนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัยบูรพา)
คณะกรรมการสรรหาฯ ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๔)
เพื่อรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ และแนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัยบูรพา
และพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นอธิการบดี จํานวน
ไม่เกินสามคน ต่อสภามหาวิทยาลัย
ในการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นอธิการบดี ให้
คณะกรรมการสรรหาเรียงรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามลําดับตัวอักษร
พร้อมกับรายงานผลการสรรหา
(ตามข้อ ๑๙ ของข้อบังคับฯ)

วัน เดือน ปี
ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
หัวหน้าส่วนงาน

ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
หัวหน้าส่วนงาน
ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
หัวหน้าส่วนงาน

วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ภายในเวลา ๑๗:๐๐ น. ณ
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา
๑๓:๓๐ น. ณ ห้องประชุมราช
พฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
กรุงเทพฯ
วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.
๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๓:๐๐ น.
เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์
อาคารนวมินทรราชินี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ

-๔ลําดับที่
๑๐

กิจกรรม
ให้สภามหาวิทยาลัย ประกาศรายชื่อผู้ซึ่งคณะกรรมการสรรหาเสนอว่า
สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นอธิการบดีให้พนักงานมหาวิทยาลัยทราบ
และให้สภามหาวิทยาลัยคัดเลือกผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นอธิการบดี
จากรายชื่อดังกล่าว โดยวิธีลงคะแนนลับ
ผูส้ มควรได้รับแต่งตั้งเป็นอธิการบดีต้องได้รับคะแนนสูงสุด
(ตามข้อ ๒๐ ของข้อบังคับฯ)

วัน เดือน ปี
ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด

