ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เรื่อง คุณสมบัติ การรับสมัคร และกระบวนการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์
ด้ ว ยคณะกรรมการสรรหาคณบดี ค ณะศิ ล ปศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล
สุวรรณภูมิ จะดาเนินการสรรหาบุ คคลให้ดารงตาแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ และเพื่อให้การดาเนินการ
สรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ฉะนั้ น อาศัยอานาจตามข้อ 8 ของข้อบังคับมหาวิท ยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภู มิ
ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาคณบดีและผู้อานวยการ พ.ศ. 2557 และมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 จึงออกประกาศ
เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้เข้ารับการสรรหา การรับสมัคร และกระบวนการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัติของผูเ้ ข้ารับการสรรหา
1.1 ต้ อ งส าเร็ จ การศึ ก ษาไม่ ต่ ากว่ า ปริ ญ ญาตรี หรื อ เที ย บเท่ า จากมหาวิ ท ยาลั ย
หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ทาการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหาร
มาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
1.2 คุณสมบัติ
(ก) มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบเป็นที่ยอมรับของสังคม
(ข) มี ความรู้ความสามารถทางวิช าการหรือวิช าชี พที่ เกี่ยวข้องกับ การดาเนิน งาน
ขององค์กร
(ค) มีวิสัยทัศน์ที่จะสร้างสรรค์พัฒนาองค์กร
(ง) สามารถอุทิศเวลาให้แก่งานกิจการขององค์กรอย่างเต็มเวลา
(จ) คุณสมบัติอื่นที่คณะกรรมการสรรหากาหนด
1) มี ผ ลงานที่ แ สดงถึ ง การความรู้ ค วามสามารถทางวิ ช าการหรื อ วิ ช าชี พ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานขององค์กร
2) มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการแสวงหาความร่วมมือ กับหน่วยงานภายในและ
หน่วยงานภายนอก
3) มีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
4) สามารถตอบข้อซักถามได้ชัดเจนครบถ้วน
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2. การรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาคณบดี
2.1 การสมัครด้วยตนเอง
2.2 การเสนอชื่อโดยหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย
การสมัครด้วยตนเองหรือการเสนอชื่อโดยหน่วยงาน จะต้องจัดให้มีประวัติ ผลงาน ข้อมูล
รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลตามที่คณะกรรมการสรรหากาหนด
การเสนอชื่อโดยหน่วยงานใด ให้เป็นไปตามมติเสียงข้างมากของที่ประชุมของบุคลากร
ของหน่วยงาน โดยต้องแนบรายงานการประชุมของบุคลากรของหน่วยงาน
3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครหรือหน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ประสงค์
จะเสนอชื่ อบุ คคลเพื่ อเข้ ารั บ การสรรหาให้ ด ารงต าแหน่ ง คณบดี ค ณะศิ ล ปศาสตร์ สามารถน าส่ งใบสมั คร
หรือใบเสนอชื่อพร้อมทั้งเอกสารหลักฐาน ในวันที่ 30 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)
ณ สถานที่ ดังนี้
3.1 มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลสุ ว รรณภู มิ ศู น ย์ พ ระนครศรี อ ยุ ธ ยา หั น ตรา
กองบริ หารงานบุ คคล ส านั กงานอธิ การบดี เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซี ย (กรุ งเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หั นตรา
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา หรือ
3.2 มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ ศู น ย์ พ ระนครศรี อ ยุ ธ ยา วาสุ ก รี
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
ในกรณีที่เกิดปัญหาในกระบวนการรับสมัคร ให้เป็นอานาจของคณะกรรมการสรรหาคณบดี
คณะศิลปศาสตร์ เป็ น ผู้วินิ จฉัยและให้ ถือว่าการวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์
เป็นที่สิ้นสุด
4. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนามายื่นในวันสมัคร
4.1 ใบสมัครเข้ารับการสรรหาผู้ดารงตาแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ (แบบ คส. 01) หรือ
ใบเสนอชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดี คณะศิลปศาสตร์ (แบบ คส. 02) และแบบข้อมูลคุณสมบัติทั่วไปของ
ผู้สมัคร/ผู้ได้รับการเสนอชื่อ (แบบ คส. 03) จานวน 1 ชุด
4.2 เอกสารตามเกณฑ์การให้คะแนนในการพิจารณากลั่นกรองรายชื่อผู้ที่เหมาะสมที่จะ
ดารงตาแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ จานวน ไม่เกิน 25 หน้ากระดาษ เอ 4 แบบอักษร TH SarabunPSK
ขนาดตัวอักษร 16 จานวน 1 ชุด พร้อมส่งไฟล์ข้อมูลไปยัง E-mail personnel@rmutsb.ac.th
4.3 สาเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ หรือสาเนาใบปริญญาบัตร จานวน 1 ชุด
4.4 ส าเนาบั ต รประจ าตั ว ประชาชน หรือ ส าเนาบั ต รข้ า ราชการ หรือ บั ต รประจ าตั ว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ จานวน 1 ชุด
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