ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ฉบับที่ 2/2559
เรื่อง ขยายเวลาเสนอชื่อและรับสมัครเพื่อสรรหากรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ
และกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจา
-------------------------------------เพื่ อ ให้ การสรรหากรรมการสภาวิชาการ เป็ นไปด้ วยความเรียบร้อยตามข้อ บั งคั บมหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ. 2549 คณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการ ตามคาสั่งสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ 5/2559 ลงวันที่ 27 เมษายน 2559 จึงประกาศกาหนดขยาย วัน - เวลา ในการรับสมัคร/รับการ
เสนอชี่อ ผู้ สมควรได้รับการพิจารณาให้ ดารงตาแหน่ ง กรรมการสภาวิชาการผู้ท รงคุณ วุฒิ และกรรมการสภาวิชาการจาก
คณาจารย์ประจา ดังนี้
กาหนดการสรรหากรรมการสภาวิชาการ
ลาดับ วันที่ / เดือน / พ.ศ.
กิจกรรม
1 1–15 กรกฎาคม 2559 - รับสมัคร/รับการเสนอชื่อฯ
ให้ ผู้ ส มั ค รหรื อ ผู้ เสนอชื่ อ ผู้ ส มควรได้ รับ การพิ จ ารณาด ารงต าแหน่ งกรรมการ
สภาวิชาการ ใช้แบบสมัครหรือแบบเสนอชื่อตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ กาหนด
โดย ยื่น เอกสารหลั กฐานต่อ อนุก รรมการ ดาเนิน การรับ สมั คร ณ กลุ่มส่งเสริม
วิชาการ สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หมายเลขโทรศัพท์ 0 2549 3504,
0 2549 3507 ภายในวั น ที่ 1–15 กรกฎาคม 2559 เวลา 08:30 – 16:30 น.
(เว้นวันหยุดราชการ) โดยใส่ซองปิดผนึก พร้อมสาเนาเอกสาร จานวน 12 ชุด และ
สาเนาอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ จานวน 1 ชุด
- ให้ ผู้ ส มั ค รหรื อ ผู้ เสนอชื่ อ ผู้ ส มควรได้ รับ การพิ จ ารณาด ารงต าแหน่ งกรรมการ
สภาวิชาการ ใช้แบบฟอร์มการสมัครหรือแบบฟอร์มการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับ
การพิจารณา ได้ที่ กลุ่มส่งเสริมวิชาการ สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
และสามารถ Download แบบฟอร์ ม ได้ ที่ http://www.rmutt.ac.th หรื อ
http://www.oreg.rmutt.ac.th
2
25 กรกฎาคม 2559 - ประกาศบัญชีรายชื่อของผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ
3
9 สิงหาคม 2559
- คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณากลั่นกรองผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อให้
ดารงตาแหน่งกรรมการสภาวิชาการ และสรุปผลการสรรหาเพื่ อเสนอต่ อ สภา
มหาวิทยาลัย
คุณสมบัติและการดาเนินการสรรหาผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ดารงตาแหน่งกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการ
สภาวิชาการจากคณาจารย์ประจา มีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมหมาย ผิวสอาด)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการ

คุณสมบัติและการดาเนินการสรรหาผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ดารงตาแหน่ง
กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ
--------------------------------คุ ณ สมบั ติ แ ละการด าเนิ น การสรรหาผู้ สมควรได้ รั บการพิ จ ารณาให้ ด ารงต าแหน่ งกรรมการ
สภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ มีรายละเอียดดังนี้
1. ผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ดารงตาแหน่งกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 19 (5)
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 14 แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ. 2549 ดังต่อไปนี้
1.1 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและคุณธรรมเป็นที่ยอมรับในสังคม
1.2 มีความเข้าใจในหลักการ อุดมการณ์ และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี
1.3 สามารถอุทิศเวลาให้แก่งานของมหาวิทยาลัย ตามสมควรแก่ตาแหน่งหน้าที่
1.4 ไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
1.5 ไม่มีผลประโยชน์อันอาจจะขัดแย้งกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
1.6 มีอายุไม่ต่ากว่า 40 ปีบริบูรณ์
2. คณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการ ดาเนินการดังนี้
2.1 ศึกษา วิเคราะห์ ส ถานภาพความต้องการ ทิศ ทางการพั ฒ นามหาวิท ยาลั ยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี เพื่อใช้เป็นเกณฑ์การพิจารณาเลือกกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ
2.2 ประมวลประวัติและผลงาน รวมทั้งพิจารณา กลั่นกรองและประเมินคุณสมบัติของบุคคล
ที่ได้รายชื่อเพื่อให้ได้ผู้ที่เหมาะสมที่สุดจานวนสิบคน โดยไม่ใช้วิธีลงคะแนน แล้วทาบทาม
ความสมัครใจและเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อแต่งตั้ง
3. เอกสารที่ต้องยื่นต่อคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
ประกอบด้วย
3.1 รายละเอียดตามแบบเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ ดารงตาแหน่งกรรมการสภา
วิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่คณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการ กาหนด
3.2 ประวัติและผลงาน
4. ให้ส่งเอกสารตามข้อ 3 ใส่ซองปิดผนึก ประกอบด้วย
4.1 เอกสารต้นฉบับ จานวน 1 ชุด และสาเนาอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ จานวน 1 ชุด
4.2 สาเนาเอกสาร จานวน 12 ชุด
ยื่นต่ออนุกรรมการดาเนินการสรรหากรรมการสภาวิชาการ ณ กลุ่มส่งเสริมวิชาการ สานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ในวันราชการระหว่างวันที่ 1–15 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น.

คุณสมบัติและการดาเนินการสรรหาผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ดารงตาแหน่ง
กรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจา
--------------------------------คุ ณ สมบั ติ แ ละการด าเนิ น การสรรหาผู้ สมควรได้ รั บการพิ จ ารณาให้ ด ารงต าแหน่ งกรรมการ
สภาวิชาการจากคณาจารย์ประจา มีรายละเอียดดังนี้
1. ผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ดารงตาแหน่งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจาตาม
มาตรา 19 (4) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 และต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 11
แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ. 2549 ในหัวข้อต่อไปนี้
1.1 ต้ อ งไม่ เป็ น ผู้ บ ริ ห ารในมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลธั ญ บุ รี ตามมาตรา 18 (ข)
แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547
1.2. เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นที่ยอมรับในมหาวิทยาลัย
1.3 ส าเร็ จการศึ กษาไม่ต่ ากว่าปริญญาโทและมี อายุราชการจนถึ งวั นที่ สมั ครสิ บปี ขึ้นไปหรือ
มีตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์
1.4 มีประสบการณ์การสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หรือสถาบันอุดมศึกษา
ไม่น้อยกว่าห้าปี
2. คณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการ ดาเนินการดังนี้
2.1 ตรวจสอบคุณสมบัติ และจัดทาประกาศบัญชีรายชื่อของผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ
2.2 ประมวลประวัติและผลงาน รวมทั้งพิจารณา กลั่นกรองและประเมินคุณสมบัติของบุคคล
ตาม 2.1 เพื่อเลือกผู้ที่เหมาะสมที่สุดตามกลุ่ มสาขาวิชาที่คณะกรรมการสรรหากรรมการ
สภาวิชาการกาหนด จานวนหกคน เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เพื่อแต่งตั้ง
3. เอกสารที่ต้องยื่นต่อคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา ประกอบด้วย
3.1 แบบฟอร์ ม การสมั ครเข้ ารั บ การพิ จารณาให้ ด ารงต าแหน่ งกรรมการสภาวิ ชาการจาก
คณาจารย์ ป ระจ า (กรณี ส มั ครด้ วยตนเอง) หรื อแบบเสนอชื่ อผู้ สมควรด ารงต าแหน่ ง
กรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจา (ผู้ ได้ รับการเสนอชื่ อ ต้ องยินยอมเป็ นลาย
ลักษณ์อักษร) มีรายละเอียดตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ กาหนด พร้อมติดรูปถ่าย 1.5 นิ้ว
3.2 ประวัติและผลงาน
4. ให้ส่งเอกสารตามข้อ 3 ใส่ซองปิดผนึก ประกอบด้วย
4.1 เอกสารต้นฉบับ จานวน 1 ชุด และสาเนาอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ จานวน 1 ชุด
4.2 สาเนาเอกสาร จานวน 12 ชุด
ยื่นต่ออนุกรรมการดาเนินการสรรหากรรมการสภาวิชาการ ณ กลุ่มส่งเสริมวิชาการ สานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ในวันราชการระหว่างวันที่ 1–15 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น.

