
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

เรื่อง คุณสมบัติ การรับสมัคร และกระบวนการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร

ดวยคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จะดําเนินการสรรหาบุคคลใหดํารงตําแหนงคณบดี
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และเ พ่ือใหการดํ า เนินการสรรหาคณบดี
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเปนไปดวยความเรียบรอย

ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามขอ 8 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
วาดวยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาคณบดีและผูอํานวยการ พ.ศ. 2557 และมติท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ในการประชุมครั้งท่ี 1/2565 เม่ือวันจันทรท่ี 21
พฤศจิกายน 2565 จึงออกประกาศเก่ียวกับคุณสมบัติของผูเขารับการสรรหา การรับสมัคร และกระบวนการสรรหา
คณบดคีณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ดังตอไปนี้

1. คุณสมบัติของผูเขารับการสรรหา
1.1 ตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํ ากวาปริญญาตรี  หรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลั ย

หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง และไดทําการสอนหรือมีประสบการณดานการบริหาร
มาแลวไมนอยกวาสามปในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง

1.2 คุณสมบัติ
(ก) มีคุณธรรม และจริยธรรม เปนท่ียอมรับของสังคม
(ข) มีความรูความสามารถทางวิชาการหรือวิชาชีพท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงาน

ขององคกร
(ค) มีวิสัยทัศนท่ีจะสรางสรรคพัฒนาองคกร
(ง) สามารถอุทิศเวลาใหแกงานกิจการขององคกรอยางเต็มเวลา
(จ) คุณสมบัติอ่ืนท่ีคณะกรรมการสรรหากําหนด

1. ความรูความสามารถภาษาตางประเทศดานการสื่อสาร
2. ความรูความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศในการใชงาน

2. ใหผูสมัครการรับสมัครผูเขารับการสรรหาคณบดี
2.1 การสมัครดวยตนเอง
2.2 การเสนอชื่อโดยหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย

การสมัครดวย...
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การสมัครดวยตนเองหรือการเสนอชื่อโดยหนวยงาน จะตองจัดใหมีประวัติ ผลงาน ขอมูล
รายละเอียดเก่ียวกับบุคคลตามท่ีคณะกรรมการสรรหากําหนด

การเสนอชื่อโดยหนวยงานใด ใหเปนไปตามมติเสียงขางมากของท่ีประชุมของบุคลากร
ของหนวยงาน โดยตองแนบรายงานการประชุมของบุคลากรของหนวยงาน

3. วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร
ผูประสงคจะสมัครหรือหนวยงานสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ท่ีประสงคจะเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเขารับการสรรหาใหดํารงตําแหนงคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร สามารถนําสงใบสมัครหรือใบเสนอชื่อ พรอมท้ังเอกสารหลักฐาน ในวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2565
ถึงวันท่ี 15 ธันวาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ) ณ สถานท่ี ดังนี้

3.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยพระนครศรีอยุธยา หันตรา
กองบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี เลขท่ี 60 หมู 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค) ต.หันตรา
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา หรือ

3.2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี เลขท่ี 19 ถ. อูทอง ต. ทาวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา หรือ

3.3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยนนทบุรี กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี
เลขท่ี 7/1 ถ.นนทบุรี 1 ต.สวนใหญ อ.เมือง จ.นนทบุรี หรือ

3.4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยสุพรรณบุรี กองบริหารทรัพยากร
สุพรรณบุรี เลขท่ี 450 ถ.สุพรรณบุรี - ชัยนาท ต.ยานยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

4. เอกสารและหลักฐานท่ีจะตองนํามาย่ืนในวันสมัคร
4.1 ใบสมัครเขารับการสรรหาผูดํารงตําแหนงคณบดี/ผูอํานวยการ (แบบ คส. 01) หรือ

ใบเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี/ผูอํานวยการ (แบบ คส. 02) และแบบขอมูลคุณสมบัติท่ัวไป
ของผูสมัคร/ผูไดรับการเสนอชื่อ (แบบ คส. 03) จํานวน 1 ชุด

4.2 เอกสารตามเกณฑการใหคะแนนในการพิจารณากลั่นกรองรายชื่อผูท่ีเหมาะสมท่ี
จะดํารงตําแหนงคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จํานวนไมเกิน 25 หนากระดาษ
เอ 4 แบบอักษร TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 16 จํานวน 1 ชุด พรอมสงไฟลขอมูลไปยัง E-mail:
personnel@rmutsb.ac.th

4.3 สําเนาหนังสือรับรองคุณวฒุิ หรือสําเนาใบปริญญาบัตร จํานวน 1 ชุด
4.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรขาราชการ หรือบัตรประจําตัว

เจาหนาท่ีของรัฐ จํานวน 1 ชุด
4.5 สํ าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เชน หนั งสือสํ าคัญการเปลี่ ยนชื่ อ หรือชื่ อสกุล (ถ ามี )

จํานวน 1 ชุด
4.6 รูปถายขนาดโปสการด จํานวน 4 รูป และขนาด 1 นิ้ว  จํานวน 7 รูป
4.7 กรณีการเสนอชื่อโดยหนวยงาน ตองแนบรายงานการประชุมของบุคลากรของ

หนวยงาน จํานวน 1 ชุด
ใหผูสมัคร...
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ใหผูสมัครหรือผูไดรับการเสนอช่ือลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตองในเอกสาร

และหลักฐานท่ีใชประกอบทุกฉบับ

5. เกณฑการพิจารณาสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
การพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร กําหนดเกณฑการใหคะแนนในการพิจารณาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี ประกอบดวย
3 องคประกอบ รายละเอียดดังเอกสารแนบทายประกาศ

6. กระบวนการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
6.1 คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

จะพิจารณาขอมูลเบื้องตนของผูสมัคร/ผูไดรับการเสนอชื่อพรอมท้ังเอกสารประกอบเพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติ
โดยจะประกาศแจงใหผูสมัคร/ผูไดรับการเสนอรายชื่อผานการตรวจสอบทราบผลการพิจารณา ภายในวันท่ี
20 ธันวาคม 2565

6.2 ผูผานการตรวจสอบตามขอ 6.1 จะตองแจงตอบรับการนําเสนอวิสัยทัศน นโยบาย
แนวทางการพัฒนาองคกรตอคณะกรรมการสรรหา ภายในวันท่ี 26 ธันวาคม 2565 โดยการนําเสนอ
วิสัยทัศน นโยบาย แนวทางการพัฒนาองคกร จะเปดโอกาสใหประชาคมในมหาวิทยาลัยเขารับฟง ในวันท่ี
5 มกราคม 2566

6.3 คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณากลั่นกรองผู ท่ีสมควรดํารงตําแหนงคณบดี
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรใหไดมาซึ่งผูท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีจะดํารงตําแหนงคณบดี
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ในกรณีท่ีมีผูเหมาะสมในระดับเดียวกันมากกวาหนึ่งคน
จะจัดทําบัญชีรายชื่อเรียงลําดับตามตัวอักษรจํานวนไมเกินสามรายชื่อ เพ่ือเสนอตอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
พรอมประมวลประวัติผลงาน ขอมูลรายละเอียดท่ีใชในการประกอบการพิจารณา พรอมท้ังหนังสือแสดง
ความยินยอมของผูท่ีไดรับการเสนอชื่อ

ท้ังนี้  กําหนดการและข้ันตอนการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร เปนไปตามรายละเอียดแนบทายประกาศนี้

ประกาศ  ณ  วันท่ี 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

(ศาสตราจารยญาณวิทยอลงกลด  แทนออมทอง)
ประธานกรรมการสรรหา

คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ


