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ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
เรื่อง  การสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  

___________________________ 

 ตามที่คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จะครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี  
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๗ และข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม จึงประกาศ 
การสรรหาคณบดคีณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ดังนี้ 

๑. ต าแหน่งที่จะด าเนินการสรรหา 
ต าแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 
 ๒. คุณสมบัติของผู้ท่ีจะด ารงต าแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  ๒.๑ ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษา
อ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  
 ๒.๒ ได้ท าการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีในมหาวิทยาลัย 
หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  
 ๒.๓ มีคุณธรรม และจริยธรรมเป็นที่ยอมรับในสังคม 
  ๒.๔ มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ หรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของคณะหรือ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์กับการบริหารงานในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้  
  ๒.๕ มีความคิดริเริ่ม ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ สนใจและเล็งเห็นความส าคัญของกิจการ 
ในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
  ๒.๖ สามารถอุทิศเวลาให้แก่กิจการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏราชนครินทร์ 
  หากมีการตรวจสอบในภายหลังแล้วพบว่าขาดคุณสมบัติ ถือว่าผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อไม่มี
คุณสมบัติตั้งแต่ต้น  
 
 ๓. เอกสารหลักฐานที่ประกอบการรับสมัคร/เสนอชื่อ 
  ๓.๑ ส าเนาวุฒิการศึกษา 
  ๓.๒ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรประจ าตัวหรือหลักฐานที่ทางราชการ
หรือหน่วยงานของรัฐออกให้ 
  ๓.๓ รูปถ่ายขนาด ๒ นิ้ว จ านวน ๑ รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน 
  ๓.๔ ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)   
  ๓.๕ ส าเนาวุฒิบัตร/เกียรติบัตร/ประกาศเกียรติคุณ ซึ่งเป็นเครื่องแสดงการยอมรับ (ถ้ามี) 
  ๓.๖ อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 

/๔. วิธีการสมัคร ... 
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 ๔. วิธีการสมัคร และหรือเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
      ๔.๑ สมัครด้วยตนเอง  
 ๔.๒ โดยการเสนอชื่อจากคณาจารย์ประจ า และบุคลากรสายสนับสนุน ในหน่วยงาน เสนอได้ 
ไม่เกินคนละหนึ่งชื่อ  
 ทั้งนี้ ผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อจะเป็นบุคคลภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยก็ได้ที่มี
คุณสมบัติตามข้อ ๒ 
 การสมัคร และการเสนอชื่อ ให้ใช้ใบสมัคร หรือแบบเสนอชื่อ และแบบประวัติข้อมูลรายละเอียด
ตามที่คณะกรรมการสรรหาก าหนด โดยขอรับใบสมัคร หรือแบบเสนอชื่อได้ที่ส านักงานสภามหาวิทยาลัย หรือ
ดาวน์โหลดได้ที่ www.rru.ac.th ได้ตั้งแต่วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 ๕. วัน เวลา และสถานที่การสมัคร และหรือเสนอชื่อ เพื่อเข้ารับการสรรหาคณบดี 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 วันที่ ๘  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๗  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ (เว้นวันหยุดราชการ)      
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ส านักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เลขที่ ๔๒๒ 
ถนนมรุพงษ์ ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐ 
 
 ๖. การยื่นใบสมัคร และหรือเสนอชื่อผู้เข้ารับการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
  ยื่นโดยตรงที่  ส านักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  เลขที่  ๔๒๒  
ถนนมรุพงษ์ ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐ 
 
 ๗. การประกาศรายช่ือผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
  คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจะประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับ
การสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ในวันที่ ๒๑  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ และให้ผู้มีคุณสมบัติเข้ารับ
การสรรหาเพ่ือด ารงต าแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม น าส่งเอกสารน าเสนอวิสัยทัศน์ และแนวทาง
การบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามข้อ ๘ จ านวนไม่เกิน ๒๐ หน้า พิมพ์โดยใช้แบบอักษร              
TH SarabunPSK ขนาด ๑๖ พอยต์ จ านวน ๓๕ ชุด ใส่ซองปิดผนึกพร้อมลงนามก ากับ พร้อมไฟล์ PDF         
ส่งส านักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เลขที่ ๔๒๒ ถนนมรุพงษ์ ต าบลหน้าเมือง 
อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐ ภายในวันที ่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในเวลาราชการ   
  หากเอกสารน าเสนอวิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เกินจ านวน 
๒๐ หน้า คณะกรรมการขอไม่พิจารณาในหน้าที่ ๒๑ เป็นต้นไป 
 
 ๘. ประเด็นการน าเสนอวิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 ๘.๑ การบริหารและการพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  (๑)  การบริหารทรัพยากรบุคคล 
  (๒)  การบริหารจัดการงบประมาณ/การหารายได้ 
  (๓)  การบริหารจัดการคุณภาพ/มาตรฐาน 
  (๔)  การบริหารทรัพยากร และการสร้างเครือข่าย 
  (๕)  การประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๘.๒ การผลิตบัณฑิตและการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

/(๑) การผลติบัณฑิต.... 
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  (๑)  การผลิตบัณฑิต  
  (๒)  การพัฒนาคณุภาพนักศึกษา 

   (๓)  การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
 ๘.๓   การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
 ๘.๔ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสู่สังคมและชุมชน  
 ๘.๕   สรุปวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นภาษาอังกฤษ 
 
 ๙. เกณฑ์การประเมินผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 พิจารณาจากการสัมภาษณ์และน าเสนอวิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ดังนี้ 
 ๙.๑  พิจารณาจากการน าเสนอวิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
๗๐ คะแนน 
  ๑) การบริหารและการพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม          ๒๐ คะแนน 
   (๑)  การบริหารทรัพยากรบุคคล 
   (๒)  การบริหารจัดการงบประมาณ/การหารายได้ 
   (๓)  การบริหารจัดการคุณภาพ/มาตรฐาน 
   (๔)  การบริหารทรัพยากร และการสร้างเครือข่าย 
   (๕)  การประกันคุณภาพการศึกษา 

  ๒) การผลิตบัณฑิตและการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา   ๑๕ คะแนน 
   (๑)  การผลิตบัณฑิต  
   (๒)  การพัฒนาคณุภาพนักศึกษา 
   (๓)  การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์                               

          ๓) การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น    ๑๐ คะแนน 
  ๔) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสู่สังคมและชุมชน          ๑๕ คะแนน 
  ๕) สรุปวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     
        เป็นภาษาอังกฤษ     ๑๐ คะแนน 
 

  ๙.๒  พิจารณาจากการสัมภาษณ์ผู้ เข้ ารับการสรรหาผู้ที่ จะด ารงต าแหน่งคณบดี            
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๓๐ คะแนน 
   ๑) ความรู้ความสามารถทางวิชาการ และประสบการณ์                 ๑๐ คะแนน
   ๒) ไหวพริบ ปฏิภาณ ภาวะผู้น า ฯลฯ                                    ๑๐ คะแนน  
   ๓) การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือ                                        ๑๐ คะแนน 
  
 ๑๐.   การด าเนินการเพื่อให้ได้ผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน 
ไม่เกินสามคน เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
    ๑๐.๑ ผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม น าเสนอวิสัยทัศน์ และ
แนวทางการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมด้วยวาจา ต่อคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม พร้อมด้วย Power Point โดยมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมรับฟังและส่งค าถามผ่าน
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา  ๑๔.๐๐ น.       
เป็นต้นไปตามก าหนดการ โดยใช้ระบบออนไลน์ (โปรแกรม ZOOM) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

/(๑) ผู้เข้ารับการ.... 
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    (๑) ผู้ เข้ารับการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม น าเสนอวิสัยทัศน์และ 
แนวทางการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คนละไม่เกิน ๒๐ นาที และสรุปวิสัยทัศน์และแนวทาง        
การบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นภาษาอังกฤษ คนละไม่เกิน ๑๐ นาท ี
   (๒) ผู้เข้ารับการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตอบค าถามจากบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย ผ่านคณะกรรมการสรรหา คนละไม่เกิน ๑๐ นาท ี
  ๑๐.๒  ผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้ารับการสัมภาษณ์
จากคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภายหลังการน าเสนอวิสัยทัศน์และแนวทาง     
การบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เสร็จสิ้นแล้ว โดยใช้ระบบออนไลน์ (โปรแกรม ZOOM) มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏราชนครินทร์ คนละไม่เกิน ๒๐ นาท ีโดยประมาณ 
  ๑๐.๓ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประชุมสรุปผลการสรรหา 
 

 ๑๑.  การจัดท าบัญชีผู้ผ่านการสรรหาเป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
     คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จะคัดเลือกผู้ที่ผ่านการสรรหาจ านวน
ไม่เกินสามคน และจัดท ารายงานโดยเรียงรายชื่อตามล าดับอักษรเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา  
 

 ๑๒.   การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
    คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ 
สรรหาเป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยให้บุคลากร
ของมหาวิทยาลัยทราบ ในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔   
 
                    ประกาศ ณ วันที่  ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
          
 
                                                             (ดร.มนตรี  นุ่มนาม) 
         ประธานกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 

ที่ ๑/๒๕๖๔ 
 



 

ก าหนดการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

   

วันที่ กิจกรรมการด าเนินงาน สถานที ่

๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

 

๗ กันยายน ๒๕๖๔ ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลั ยราชภัฏราชนครินทร์  
คร้ังที่ ๑  

ประชุมโดยใช้ระบบออนไลน์ 
(โปรแกรม ZOOM) ห้องเจ้าเสวย ชั้น ๔ 
อาคารราชนครนิทร์  
มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ 
 

๗ กันยายน ๒๕๖๔ ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง การ
สรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์  

จัดท าบนัทึกข้อความแจ้งเวียนไปยัง
คณะ/ส านัก/ศูนย/์สถาบัน และติดป้าย
ประชาสัมพนัธ์ในเมืองและบางคล้า 
และประชาสัมพันธผ์่านทาง
www.rru.ac.th  

๘ กันยายน ๒๕๖๔ 
ถึงวันที่  

๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ 

รับสมัคร / รับการเสนอชื่อ 
 

ส านักงานสภามหาวทิยาลัย 

๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คร้ังที่ ๒ พิจารณาตรวจสอบ
คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม และวางแผนการด าเนินการรับฟังการ
น าเสนอวิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหาร    คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ประชุมโดยใช้ระบบออนไลน์ 
(โปรแกรม ZOOM) ห้องประชมุ
ส านักงานสภามหาวทิยาลัย ชั้น ๔ 
อาคารราชนครนิทร์  
มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ 

๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ ประกาศรายชื่ อผู้ มี สิ ทธิ์ เ ข้ า รับการสรรหาคณบดี        
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

จัดท าบนัทึกข้อความแจ้งเวียนไปยัง
คณะ/ส านัก/ศูนย/์สถาบัน และติดป้าย
ประชาสัมพนัธ์ในเมืองและบางคล้า 
และประชาสัมพันธผ์่านทาง
www.rru.ac.th 

๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 

-  เวลา ๑๒.๐๐ น. ปิดการรับค าถามจากประชาคมผ่าน
ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 

-  เวลา ๑๓.๐๐ น. ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ ๓ เพื่อเตรียมการรับ
ฟังการแสดงวิสัยทัศน์และการสัมภาษณ์ 

ประชุมโดยใช้ระบบออนไลน์ 
(โปรแกรม ZOOM) ห้องประชมุ
ส านักงานสภามหาวทิยาลัย ชั้น ๔ 
อาคารราชนครนิทร์  
มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ 

-  เวลา ๑๔.๐๐ น. ผู้ เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดี     
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมน าเสนอวิสัยทัศน์และ     
แนวทางการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและตอบ
ค าถามของประชาคม 

โดยใช้ระบบออนไลน์ (โปรแกรม 
ZOOM) ห้องประชุมส านักงานสภา
มหาวิทยาลยั ชั้น ๔ อาคารราชนครินทร ์
มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ 

http://www.rru.ac.th/
http://www.rru.ac.th/


 - ๒ - 

วันที่ กิจกรรมการด าเนินงาน สถานที ่

 

- เวลา ๑๕.๓๐ น. โดยประมาณ คณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์เข้า
รับการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

โดยใช้ระบบออนไลน์ (โปรแกรม 
ZOOM) 

 

- เวลา ๑๖๐๐น. ( เวลาโดยประมาณ ภายหลังการ
สัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว) ประชุมคณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อกลั่นกรองผู้ที่มี
ความเหมาะสมไม่ เกินสามคน เพื่อน า เสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัย 

ประชุมโดยใช้ระบบออนไลน์ 
(โปรแกรม ZOOM) 

๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็น       
ผู้ สมควรด ารงต าแหน่ งคณบดีคณะ เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ที่เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ    
ราชนครินทร์ 

จัดท าบันทึกข้อความแจ้งเวียนไปยัง
คณะ /ส า นั ก / ศู นย์ / สถ าบั น  และ
ประชาสัมพันธ์ผ่านทางwww.rru.ac.th 

๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
 

-  เวลา  ๐๙.๓๐ น. คณะกรรมการสรรหาคณบดี 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเสนอรายชื่อผู้ได้รับการ
คัดเลือก จ านวนไม่เกินสามคน โดยเรียงล าดับอักษร ต่อที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
-  ผู้ได้รับการเสนอชื่อตามบัญชีรายชื่อน าเสนอวิสัยทัศน์ 
และแนวทางการบริหาร และตอบข้อซักถามต่อสภา
มหาวิทยาลัย 
- สภามหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกบุคคลตามบัญชี
รายชื่อจ านวนหนึ่งคน และด าเนินการแต่งตั้ง 

ห้องเจ้าเสวย ชัน้ ๔ อาคารราชนครินทร ์
มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ 

 

http://www.rru.ac.th/


ใบสมัคร 
เข้ารับการสรรหาเพื่อด ารงต าแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
____________________________________________________________________________ 
 
ข้าพเจ้า  ชื่อ - สกุล ........................................................... ........................................................................ 
 
ต าแหน่งปัจจุบัน  ............................................................................................................................. ...... 
 ...................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................. ...... 
 
สถานที่ท างานปัจจุบัน  ............................................................................................................................  
 ............................................................................................................................  
 ............................................................................................................................  
 
  ขอสมัครเข้ารับการสรรหาเพ่ือด ารงต าแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เรื่อง       
การสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ลงวันที่ ๗ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  ข้าพเจ้ า  ขอรับรองว่ า เป็นผู้ มี คุณสมบัติ ตามประกาศคณะกรรมการสรรหา คณบดี 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เรื่อง การสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ ลงวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
       (ลงชื่อ)....................................................................... 
               (.....................................................................) 
                   ผู้สมัคร 
       วันที่............เดือน..................................พ.ศ.............. 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : หากมีการตรวจสอบในภายหลังแล้วพบว่าขาดคุณสมบัติ ถือว่าผู้สมัครและผู้ได้รับการ   
               เสนอชื่อไม่มีคุณสมบัติตั้งแต่ต้น 



แบบเสนอชื่อ 
เข้ารับการสรรหาเพื่อด ารงต าแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
____________________________________________________________________________ 
 
ข้าพเจ้า  ชื่อ - สกุล ................................................................................................................................... 
สังกัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ขอเสนอชื่อ.................................................................................. 

เป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดคีณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เรื่อง การสรรหาคณบดี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ลงวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 
      (ลงชื่อ)....................................................................... 
               (.....................................................................) 
       ต าแหน่ง.................................................................... 
               ผู้เสนอชื่อ 
       วันที่............เดือน..................................พ.ศ.............. 
 
  ค ายินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
  (     )  ยินยอมให้เสนอชื่อเพ่ือเข้ารับการสรรหาให้ด ารงต าแหน่ง 
   คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 (     )  ไม่ยินยอมให้เสนอชื่อเพ่ือเข้ารับการสรรหาให้ด ารงต าแหน่ง 
    คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 ข้าพเจ้า ขอรับรองว่ าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศคณ ะกรรมการสรรหาคณบดี 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เรื่อง การสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ ลงวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จริง 
 
 
       (ลงชื่อ)....................................................................... 
               (.....................................................................) 
                     ผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
       วันที่............เดือน..................................พ.ศ.............. 
 
หมายเหตุ :  ๑. คณาจารย์ประจ า/บุคลากรสายสนับสนุนที่สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในวันเสนอช่ือมสีิทธิ    
     เสนอช่ือไดไ้ม่เกินคนละหนึ่งช่ือ 
  ๒. ผู้สมคัรด้วยตนเอง ไม่ใช้สิทธ์ิในการเสนอช่ือ 

 ๓.   หากมีการตรวจสอบในภายหลังแล้วพบว่าผูเ้สนอช่ือและผู้ได้รับการเสนอช่ือขาดคณุสมบัติ           
ถือว่าผู้ไดร้ับการเสนอช่ือไมม่ีคุณสมบัติตั้งแตต่้น 



-๑- 

 

แบบประวัต ิ
ผูเ้ข้ารับการสรรหาเพื่อด ารงต าแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
____________________________________________________________________________ 
 
ตอนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล 
  ๑.๑ ชื่อ............................................................ นามสกุล.........................................................  
  ๑.๒ เกิดวันที่ .............. เดือน......................................... พ.ศ. ................. อายุ .................. ปี  
  ๑.๓ ที่อยู่ปัจจุบัน ....................................................................................................................  
   ............................................................................................................................. ............. 
   โทรศัพท์ ................................................... โทรสาร ........................................................  
   E-mail ………………………………………………………………………………………………………………. 
  ๑.๔ ต าแหน่งทางวิชาการในปัจจุบัน ....................................................................................... 
 
ตอนที่ ๒ ประวัตกิารศกึษา (วุฒกิารศึกษา) เรียงล าดับตามวุฒกิารศึกษาที่สูงสดุ 
 

วุฒิทางการศึกษา สาขาวิชา 
ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

สถาบันที่ส าเร็จ
การศึกษา 

    
    
    
    
    
    
 
ตอนที่ ๓ ประสบการณก์ารสอนในสถาบันอุดมศกึษา ประสบการณก์ารในการปฏิบัติงาน 
     การศึกษาดูงาน ฝึกอบรม ผลงานทางวิชาการและผลงานดีเด่น (รางวัล เกียรติบัตร เกียรตคิุณ) 
  ๓.๑ สาขาวิชาหรือรายวิชาที่สอน หรือประสบการณ์การปฏิบัติงาน (ระบุระยะเวลา) 
........................................................... ..........................................................................................................  
............................................................................................................................. ........................................ 
............................................................................................................................. ........................................ 
......................................................................... ............................................................................................  
............................................................................................................................. ........................................ 
............................................................................................................................. ........................................ 
....................................................................................... .............................................................................. 
............................................................................................................................. ........................................ 
  

 



-๒- 
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