
 
 

 
 
 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

เรื่อง คุณสมบัติ การรับสมัคร และกระบวนการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
 ด้วยคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลสุวรรณภูมิ จะด าเนินการสรรหาบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ
เพ่ือให้การด าเนินการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามข้อ 8 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาคณบดีและผู้อ านวยการ พ.ศ. 2557 และมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 จึงออกประกาศ
เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้เข้ารับการสรรหา การรับสมัคร และกระบวนการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ดังต่อไปนี้ 
 1. คุณสมบัติของผูเ้ข้ารับการสรรหา 
  1.1 ต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลั ย หรือ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ท าการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้ ว
ไม่น้อยกว่าสามปีในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  
  1.2 คุณสมบัติ 

(ก) มีคุณธรรม และจริยธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม 
(ข) มีความรู้ความสามารถทางวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 

ขององค์กร 
(ค) มีวิสัยทัศน์ที่จะสร้างสรรค์พัฒนาองค์กร 
(ง) สามารถอุทิศเวลาให้แก่งานกิจการขององค์กรอย่างเต็มเวลา 
(จ) คุณสมบัติอื่นที่คณะกรรมการสรรหาก าหนด 

1. มีความสามารถในการแสวงหาความร่วมมือ กับหน่วยงานภายในและหน่วยงาน
ภายนอก 

2. มีประสบการณ์ด้านการท าวิจัยและการบริการวิชาการ โดยมีผลงานเป็นที่
ประจักษ์ 
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 2. การรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาผู้อ านวยการ 
  2.1 การสมัครด้วยตนเอง 
  2.2 การเสนอชื่อโดยหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย 
  การสมัครด้วยตนเองหรือการเสนอชื่อโดยหน่วยงาน จะต้องจัดให้มีประวัติ ผลงาน ข้อมูล 
รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลตามท่ีคณะกรรมการสรรหาก าหนด  
  การเสนอชื่อโดยหน่วยงานใด ให้เป็นไปตามมติเสียงข้างมากของที่ประชุมของบุคลากร  
ของหน่วยงาน โดยต้องแนบรายงานการประชุมของบุคลากรของหน่วยงาน 

 3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
 ผู้ประสงค์จะสมัครหรือหน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

ที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการสรรหาให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา สามารถ
น าส่งใบสมัครหรือใบเสนอชื่อ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐาน ในวันที่ 9 - 19 ธันวาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ) 
ณ สถานที่  ดังนี้ 

  3.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุ ธยา หันตรา  
กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี เลขที่ 60  หมู่  3  ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา  
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา หรือ 

3.2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี 
กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี เลขที่ 19 ถ. อู่ทอง ต. ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา หรือ 
 3.3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี 
เลขที่ 217 ถ.นนทบุรี 1 ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี หรือ 

3.4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี กองบริหารทรัพยากร
สุพรรณบุรี เลขที่ 450  ถ.สุพรรณบุรี - ชัยนาท ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 

 ในกรณีที่ เกิดปัญหาในกระบวนการรับสมัคร ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการสรรหา
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้วินิจฉัยและให้ถือว่าการวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหา
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นที่สิ้นสุด 
  4. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นในวันสมัคร 
 4.1 ใบสมัครเข้ารับการสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี/ผู้อ านวยการ (แบบ คส. 01) หรือ 
ใบเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี/ผู้อ านวยการ (แบบ คส. 02) และแบบข้อมูลคุณสมบัติทั่วไป 
ของผู้สมัคร/ผู้ได้รับการเสนอชื่อ (แบบ คส. 03) จ านวน 1 ชุด 
 4.2 เอกสารตามเกณฑ์การให้คะแนนในการพิจารณากลั่นกรองรายชื่อผู้ที่เหมาะสมที่ 
จะด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา จ านวนไม่ เกิน 25 หน้ากระดาษ เอ 4  แบบอักษร  
TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 16 จ านวน 1 ชุด พร้อมส่งไฟล์ข้อมูลไปยัง E-mail personnel@rmutsb.ac.th 
  4.3 ส าเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ หรือส าเนาใบปริญญาบัตร จ านวน 1 ชุด 
  4.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรข้าราชการ หรือบัตรประจ าตัว
เจ้าหน้าทีข่องรัฐ จ านวน 1 ชุด 
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  4.5 ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล (ถ้ามี )  
จ านวน 1 ชุด 
  4.6 รูปถ่ายขนาดโปสการ์ด จ านวน 4 รูป และขนาด 1 นิ้ว  จ านวน 7 รูป 
  4.7 กรณีการเสนอชื่อโดยหน่วยงาน ต้องแนบรายงานการประชุมของบุคลากรของ
หน่วยงาน จ านวน 1 ชุด  
 

  ให้ผู้สมัครหรือผู้ ได้รับการเสนอชื่อลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องในเอกสาร 
และหลักฐานที่ใช้ประกอบทุกฉบับ 

5. เกณฑ์การพิจารณาสรรหาผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
  การพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนในการพิจารณาผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ 
รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศ 

 6. กระบวนการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 6.1 คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาจะพิจารณาข้อมูลเบื้องต้น
ของผู้สมัคร/ผู้ได้รับการเสนอชื่อพร้อมทั้งเอกสารประกอบเพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติโดยจะประกาศแจ้งให้
ผู้สมัคร/ผู้ได้รับการเสนอรายชื่อผ่านการตรวจสอบทราบผลการพิจารณา ภายในวันที ่23 ธันวาคม 2565 
 6.2 ผู้ผ่านการตรวจสอบตามข้อ 6.1 จะต้องแจ้งตอบรับการน าเสนอวิสัยทัศน์ นโยบาย  
แนวทางการพัฒนาองค์กรต่อคณะกรรมการสรรหา ภายในวันที่  28 ธันวาคม 2565 โดยการน าเสนอ 
วิสัยทัศน์ นโยบาย แนวทางการพัฒนาองค์กร จะเปิดโอกาสให้ประชาคมในมหาวิทยาลัยเข้ารับฟัง ในวันที่ 
3 มกราคม 2566 
 6.3 คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณากลั่นกรองผู้ที่สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ให้ได้มาซึ่งผู้ที่เหมาะสมที่สุดที่จะด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ในกรณีที่มีผู้เหมาะสมในระดับเดียวกันมากกว่าหนึ่งคนจะจัดท าบัญชีรายชื่อเรียงล าดับตามตัวอักษรจ านวน 
ไม่เกินสามรายชื่อ เพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณา พร้อมประมวลประวัติผลงาน ข้อมูลรายละเอียดที่ใช้
ในการประกอบการพิจารณา พร้อมทั้งหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ 
 

 ทั้งนี้ ก าหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นไปตาม
รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่  2  ธันวาคม พ.ศ. 2565 
 

                
 

(ศาสตราจารย์ประยุทธ  อัครเอกฒาลิน) 
ประธานกรรมการสรรหา 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 


