เอกสารแนบลาดับที่ ๑

คุณสมบัติและคุณลักษณะของอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เพื่อให้ผสู ้ มัครและผูไ้ ด้รับการเสนอชื่ อเข้ารับการสรรหาบุคคลผูส้ มควรดารงตาแหน่ ง อธิ การบดี
มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคลธั ญ บุ รี เป็ นตามหลัก เกณฑ์ต ามมาตรา ๒๖ แห่ ง พระราชบัญ ญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘
อาศัยอานาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.
๒๕๕๒ คณะกรรมการการสรรหาอธิ การบดี ขอประกาศคุณสมบัติของอธิ การบดี ตามมาตรา ๒๖ วรรค
หนึ่ ง แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ม หาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ และลัก ษณะต้อ งห้า มตาม
คุณลักษณะตามที่กาหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ.๒๕๕๒ ว่าด้วยการ
สรรหาอธิการบดี ข้อ ๑๐ ดังต่อไปนี้
ก.คุ ณ สมบัติ ข องอธิ ก ารบดี (ตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ ง แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ม หาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. ๒๕๔๘)
อธิ ก ารบดี ต ้อ งส าเร็ จ การศึ ก ษาไม่ ต่ า กว่า ปริ ญ ญาตรี ห รื อ เที ย บเท่ า จากมหาวิ ท ยาลัย หรื อ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรั บรอง และได้ทาการสอนหรื อมีประสบการณ์ดา้ นการบริ หาร
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่าห้าปี ในมหาวิทยาลัย หรื อสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรื อเคยดารง
ตาแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยไม่นอ้ ยกว่าสามปี หรื อดารงตาแหน่งหรื อเคยดารงตาแหน่งศาสตราจารย์
รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่น และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่กาหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ข.ลักษณะต้องห้าม (ตามาตรา ๗ แห่ งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๗)
(๑) เป็ นผูด้ ารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง
(๒) เป็ นคนวิกลจริ ต หรื อจิตฟั่ นเฟื อนไม่สมประกอบ เป็ นคนเสมือนไร้ความสามารถ หรื อเป็ น
โรคที่กาหนดในกฎ ก.พ.อ.
(๓) เป็ นผู ้อ ยู่ ใ นระหว่ า งถู ก สั่ ง พัก ราชการ หรื อถู ก สั่ ง ให้ อ อกจากราชการไว้ก่ อ น ตาม
พระราชบัญญัติน้ ีหรื อกฎหมายอื่น
(๔) เป็ นผูบ้ กพร่ องในศีลธรรมอันดี
(๕) เป็ นกรรมการบริ หารพรรคการเมือง หรื อเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖) เป็ นบุคคลล้มละลาย
/(๗) เคยถูกจาคุกโดย

(๗) เคยถูกจาคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็ นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดย
ประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
(๘) เคยถู ก ลงโทษให้ อ อก ปลดออก หรื อ ไล่ อ อกจากรั ฐ วิ ส าหกิ จ องค์ก ารมหาชน หรื อ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(๙) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรื อไล่ออกเพราะกระทาผิดวินยั ตามพระราชบัญญัติน้ ีหรื อ
กฎหมายอื่น
(๑๐) เป็ นผูเ้ คยกระทาการทุจริ ตในการสอบเข้าราชการ หรื อเข้าปฏิบตั ิงานในหน่วยงานของรัฐ
ค.คุณลักษณะตามคุณสมบัติที่ควรมีตามที่กาหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ.
๒๕๕๒ ว่า ด้วยการสรรหาอธิการบดี ข้อ ๑๐
(๑) เป็ นผูม้ ีวิสยั ทัศน์และศักยภาพที่จะนาความเจริ ญและชื่อเสี ยงมาสู่มหาวิทยาลัย
(๒) เป็ นผูป้ ระสบการณ์ทางวิชาการหรื อสัมฤทธิผลในการบริ หารอุดมศึกษา
(๓) เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ และมีความสามารถทางวิชาการระดับชาติ
(๔) เป็ นผูท้ รงเกียรติคุณ คุณธรรม และจริ ยธรรมเป็ นที่ยอมรับในสังคม
(๕) เป็ นผูท้ ี่สามารถอุทิศตนให้แก่งานของมหาวิทยาลัย และเป็ นที่ยอมรับในสังคมอุดมศึกษา
ง.คุณลักษณะเพิ่มเติม
(๑) เป็ นผูท้ ี่มีคุณลักษณะที่จะนาพามหาวิทยาลัยสู่ความเป็ นสากล
(๒) เป็ นผู ้มี ค วามสามารถน านโยบายของสภามหาวิ ท ยาลัย ไปสู่ ก ารปฏิ บ ัติ เ พื่ อ พัฒ นา
มหาวิทยาลัยได้อย่างแท้จริ ง
(๓) เป็ นผูม้ ีความเข้าใจในปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย และสามารถนาทรัพยากรและ
ศักยภาพที่ มีอยู่ไปสู่ เป้ าหมายของการเปลี่ ยนแปลงในมิ ติของการพัฒนามหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับ
ผลประโยชน์ของชาติและความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว

เพื่อให้เ ป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุ รีว่าด้ว ยการสรรหา
อธิ การบดี พ.ศ. ๒๕๕๒ สาหรั บแนวทางสาหรั บผูส้ มัคร/ผูไ้ ด้รับการเสนอชื่ อในการนาเสนอนโยบาย
แผนการบริ ห ารจัด การ และแผนพัฒ นามหาวิ ท ยาลัย คณะกรรมการสรรหาอธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจึงประกาศวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ดังต่อไปนี้
๑. วิสัยทัศน์ (Vision)
“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็ นมหาวิทยาลัยนักปฏิบตั ิมืออาชีพชั้นนาด้าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมในระดับประเทศและก้าวสู่ระดับสากล”
๒. พันธกิจ (Mission)
๑. จัด การศึ ก ษาวิ ช าชี พ ระดับ อุ ด มศึ ก ษาบนพื้ น ฐานวิ ท ยาศาสตร์ เ ทคโนโลยี แ ละ
นวัตกรรมอย่างมีคุณภาพรองรับประเทศไทย ๔.๐
๒. สร้างงานวิจยั สิ่ งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ สู่ การผลิตเชิงพาณิ ชย์และ
การถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
๓. ให้บริ การวิชาการที่มีแนวคิดเชิ งสร้ างสรรค์ แก่ ชุมชนและพื้นที่เป้ าหมายเพื่อการมี
อาชีพอิสระและพัฒนาอาชีพสู่การเพิ่มศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยัง่ ยืน
๔. ทานุบารุ งศาสนา ศิลปะ-วัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
๕. พัฒ นาการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์เ ข้า สู่ สั ง คมแห่ ง การเปลี่ ย นแปลงให้ส นองต่ อ
ยุทธศาสตร์ชาติและสิ ทธิประโยชน์บนพื้นฐานความสุ ขและความก้าวหน้าในวิชาชีพ
๖. จัดระบบบริ หารจัดการเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและแนวทางการจัดหารายได้ เอื้อต่อ
นโยบายหลักและพึ่งพาตนเอง
๓. ยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)
๑. การผลิตและพัฒนากาลังคนด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีข้นั สูงรองรับยุทธศาสตร์ชาติ
๒. การพัฒนางานวิจยั และนวัตกรรมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้ าหมายของประเทศ
๓. การพัฒนาความเป็ นนานาชาติ

๔. การพัฒนางานบริ การวิชาการเพื่อตอบสนองคุณภาพชี วิตที่ยงั่ ยืนของชุ มชน และ
เศรษฐกิจเมืองใหม่
๕. การอนุรักษ์ สื บสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่ งแวดล้อม
๖. การพัฒนาศักยภาพองค์กรรองรั บการเป็ นมหาวิทยาลัย ๔.๐ และมหาวิทยาลัยใน
กากับ

ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี (๒๕๖๑-๒๕๘๐) และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๒ (ฉบับย่อ) สามารถดาวโหลดได้ที่
http://www.pld.rmutt.ac.th/download/Download(2)/Policy/P01_11012562.pdf
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กรอบการเสนอผลงาน นโยบาย แผนการบริหารจัดการ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

เพื่ อ ให้ ผูส้ มัค รและผูไ้ ด้รั บ การเสนอชื่ อ เข้า รั บ การสรรหาบุ ค คลผูส้ มควรด ารงต าแหน่ ง
อธิ การบดี มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็ นตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๒๕ และ ๒๖ แห่ ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘
อาศัยอานาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี
พ.ศ. ๒๕๕๒ คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงกาหนดกรอบการ
เสนอผลงาน นโยบาย แผนการบริ หารจัดการ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ผลงาน (ผลงานในทุกข้อโปรดระบุแหล่งอ้างอิงเท่าที่จาเป็ น) ผลงานถือเป็ นคุณสมบัติที่ควรเพิ่มเติมของผู ้
สมควรดารงตาแหน่ งอธิ การบดีที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ และภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย (ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการสรรหาอธิ การบดี พ.ศ. ๒๕๕๒) เป็ นผลงานที่แสดงถึง
ความเป็ นบุคคลที่
(๑) เป็ นผูม้ ีวิสยั ทัศน์และศักยภาพที่จะนาความเจริ ญและชื่อเสี ยงมาสู่มหาวิทยาลัย
(๒) เป็ นผูม้ ีประสบการณ์ทางวิชาการหรื อสัมฤทธิผลในการบริ หารอุดมศึกษา
(๓) เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ และมีความสามารถทางวิชาการระดับชาติ
(๔) เป็ นผูท้ รงเกียรติคุณ คุณธรรม และจริ ยธรรมเป็ นที่ยอมรับในสังคม
(๕) เป็ นผูท้ ี่สามารถอุทิศตนให้แก่งานของมหาวิทยาลัย และเป็ นที่ยอมรับในสังคมอุดมศึกษาและ
คุณลักษณะเพิม่ เติม ดังนี้
(๑) เป็ นผูท้ ี่มีคุณลักษณะที่จะนาพามหาวิทยาลัยสู่ความเป็ นสากล
(๒) เป็ นผูม้ ีความสามารถนานโยบายของสภามหาวิทยาลัยไปสู่ การปฏิบตั ิเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยได้
อย่างแท้จริ ง
(๓) เป็ นผูม้ ีความเข้าใจในปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย และสามารถนาทรัพยากรและศักยภาพที่มี
อยูไ่ ปสู่ เป้ าหมายของการเปลี่ยนแปลงในมิติของการพัฒนามหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของ
ชาติและความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

๒. นโยบาย แผนการบริหารจัดการ และแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย ตามวิสยั ทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในช่วงปี พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๖
ก. นโยบาย นโยบายหรื อวิสัยทัศน์ของผูส้ มัครและผูไ้ ด้รับการเสนอชื่ อเข้ารั บการสรรหา ที่จะทาให้
วิสยั ทัศน์ ของมหาวิทยาลัยเป็ นจริ งได้
ข. แผนบริ หารจัด การและแผนพัฒ นามหาวิทยาลัย ให้แสดงถึ งแนวทางการบริ หารมหาวิ ทยาลัย ที่
สามารถน าไป ปฏิ บ ัติ ใ ห้บ ังเกิ ด สัมฤทธิ ผลตามยุทธศาสตร์ ก ารพัฒนามหาวิทยาลัย โดยสอดคล้องกับ
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และเป้ าประสงค์ของมหาวิทยาลัย

