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ถึง   กระทรวง กรม สถาบันการศึกษา และหน่วยงาน 

 ด้วยคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ขอส่งส าเนาประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖ เรื่อง การสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จ านวน 1 ฉบับ และ
ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ https://dean.rmutto.ac.th/dean_la/ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เรื่องดังกล่าวทางสถานี
วิทยุกระจายเสียง สื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อออนไลน์อื่น ๆ ด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 21 กุมภาพันธ์ 2566 

กองบริหารงานบุคคล 
แผนกสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
โทร. ๐ ๓๘๓๕ ๘๑๔๕ 
โทรสาร  ๐ ๓๘๓๕ ๘๑๔๕
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ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

ฉบับท่ี ๑/๒๕๖๖ 
เรื่อง การสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ 

------------------------------------------ 

 เพ่ือให้การด าเนินการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี 
พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการประชุม   
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ตามค าสั่ง
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ ๐๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ 

 คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที ่๒๑ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๖ ได้พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.๒๕๔๘    
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ดังนี้  
 ๑. คุณสมบัติของผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
  ๑.๑ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.๒๕๔๘ ตามมาตรา ๒๖ วรรคสอง 
มาตรา ๓๔ วรรคสอง และมาตรา ๓๖ วรรคสอง ก าหนดให้คณบดีต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ท าการสอนหรือมี
ประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสามปีในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัย
รับรอง 
  ๑.๒ คุณสมบัติอื่นดังต่อไปนี้    
   (๑)  มีสัญชาติไทย 
   (๒)  มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร 
    เมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนในเรื่องอายุ แม้ต่อมาจะมีอายุเกินกว่าหกสิบห้าปีบริบูรณ์      
ก็ไม่เป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติ ทั้งนี้ หากบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งคณบดีที่มีอายุเกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์ 
จะต้องมีใบรับรองแพทย์ประกอบการด ารงคณบดีทุกปี 
   (๓)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ๒. คุณลักษณะของผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ดังนี้ 
  ๒.๑ ด้านบุคลิกภาพ คุณธรรมและจริยธรรม 
   (ก) มีทัศนคติในการรับฟังความเห็นจากบุคลากรของทุกระดับในคณะ และมีความสามารถ
ที่จะประมวล วิเคราะห์ความเห็นต่างๆ ของบุคลากรมาใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา อุปสรรค เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพการบริหารคณะ  
 
 

(ข) เป็นที่ยอมรับ… 
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   (ข)  เป็นที่ยอมรับนับถือในสังคมมหาวิทยาลัย มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลทุกระดับ 
   (ค)  มีประวัติอันดีงาม ทั้งในด้านการงานและส่วนตัว มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์    
มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นตัวอย่างที่ดีแก่อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป 
  ๒.๒ ด้านวิสัยทัศน์ และประสบการณ์ทางการบริหาร 
    (ก) มีภาวะผู้น าในการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่ดี สามารถบริหารทรัพยากรและบุคคล 
เพ่ือการพัฒนาคณะให้บรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายตามนโยบายของยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยและคณะ
อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 
    (ข)  มีประสบการณ์และสัมฤทธิ์ผลในการบริหารงาน 
    (ค)  มีวิสัยทัศน์และมีลักษณะเป็นผู้น า มีความคิดเป็นระบบ มีความสามารถในการ
ประสานงาน สามารถตัดสินใจได้ดี สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ว่องไว มีความมั่นคงทางอารมณ์ มีความกล้า     
มีความเฉียบขาด มีความยุติธรรมและมีเมตตาธรรม 
    (ง)  มีประสบการณ์และความสามารถในการติดต่อกับวงการต่างๆ นอกมหาวิทยาลัย 
ก่อให้เกิดความศรัทธาที่จะหาความช่วยเหลือและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในรูปแบบต่างๆ ได้ 
    (จ)  เป็นผู้ที่สามารถตอบสนองแนวนโยบายการบริหารของมหาวิทยาลัย  
    (ฉ) เป็นผู้ที่สามารถสละเวลาได้เต็มที่ ทั้งในงานบริหารและงานสังคมที่เป็นเกียรติแก่คณะ
และมหาวิทยาลัย 
  ๒.๓  ด้านวิชาการ และประสบการณ์ทางวิชาการ 
   (ก)  มีศักดิ์ศรีทางวิชาการเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ เป็นผู้แทนคณะได้อย่างสมศักดิ์ศรี 
   (ข)  มีประสบการณ์และสัมฤทธิ์ผลในทางวิชาการระดับสูง  
   (ค)  มีความเป็นผู้น าทางวิชาการ 
   (ง)  มีความคิดริเริ่มในทางวิชาการและมีความสามารถในการก าหนดทิศทางการพัฒนา  
ทางวิชาการ 
   (จ)  มีความสนใจ เอาใจใส่ในหลักการและปรัชญาการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
  ๒.๔ ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เป็นต้น 
 ๓. การด าเนินการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
  คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรด ารง
ต าแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตามที่ก าหนดในข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๑๐ 
การได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี ท าได้ ๒ วิธี คือ ๑. การรับสมัคร และ ๒. การเสนอชื่อ  
  ๓.๑ การรับสมัคร 
   ๓.๑.๑ ผู้สมัครที่มีความสนใจ ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ ๑ ของประกาศฉบับนี้ 
   ๓.๑.๒ ก าหนดวันเวลาให้ยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จนถึง       
วันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ 
   ๓.๑.๓ วิธีการสมัคร 
   ผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเพ่ือคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ สามารถ
ขอรับใบสมัคร (แบบ คสค.๑ และแบบ คสค.๒) และยื่นได้ตั้งแต่วันพุธที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จนถึงวันศุกร์ที่ 
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ดังต่อไปนี้ 
 

(๑) ยื่นใบสมัคร… 
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   (๑) ยื่นใบสมัคร ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น ๔ อาคารสรรพวิชญ์บริการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี ในวันและเวลาราชการ 
   (๒) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับมาที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะ 
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เลขที่ ๔๓ หมู่ที่ ๖ ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๑๐ โดยถือเอาวันเวลาที่ที่ท าการไปรษณีย์ต้นทางออกใบรับฝาก หรือวันที่ที่ท าการไปรษณีย์
ต้นทางประทับตราซองเอกสารเป็นวันรับเรื่อง 
   (๓) ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ recruit@rmutto.ac.th  
   ทั้งนี้ เป็นหน้าที่ของผู้สมัครหรือผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อต้องส่งเอกสารตามท่ีระบุในประกาศนี้
ให้ถูกต้องครบถ้วน การส่งเอกสารดังกล่าวไม่ถูกต้อง ครบถ้วน อาจมีผลต่อการตรวจสอบคุณสมบัติและการ
พิจารณาของคณะกรรมการสรรหาฯ ได้ 
   สามารถดาวน์โหลด (Download) ใบสมัครได้ที่ www.rmutto.ac.th หัวข้อ “การสรรหา
คณบดีคณะศิลปศาสตร์” 
  ๓.๒ การเสนอชื่อ 
   ๓.๒.๑ ผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ คือ อาจารย์ประจ า
ของคณะศิลปศาสตร์ (ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
สายวิชาการ) และผู้ปฏิบัติงานของคณะศิลปศาสตร์ (ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน
วิชาการ และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุนวิชาการ)  
   ๓.๒.๒ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อฯ 
ในวันพุธที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
   ๓.๒.๓ การหย่อนบัตรเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ดังนี้  
    (๑) กรณีหย่อนบัตรเสนอชื่อฯ ด้วยตนเอง ในวันศุกร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖    
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ บริเวณชั้น ๑ อาคาร ๔ อาคารคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก เขตพ้ืนที่จักรพงษภูวนารถ ให้ผู้มีสิทธิเสนอชื่อมาลงลายมือชื่อขอรับบัตรเสนอชื่อจากคณะอนุกรรมการ
ด าเนินการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ จ านวน ๑ บัตร ซึ่งบัตรเสนอชื่อจะมีลายมือชื่อ
ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายก ากับไว้แล้วเขียนชื่อและนามสกุล
ผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ คนละ ๑ ชื่อ ลงในบัตรเสนอชื่อ ณ ณ บริเวณชั้น ๑ อาคาร ๔ 
อาคารคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพ้ืนที่จักรพงษภูวนารถ จุดหย่อนบัตร
เสนอชื่อ แล้วน าไปหย่อนลงในกล่องเสนอชื่อท่ีจัดไว้ 
      ทั้งนี้ บัตรเสนอชื่อที่ผู้มาใช้สิทธิได้เขียนหรือท าเครื่องหมายใดๆ แล้วจะ     
น ามาเปลี่ยนบัตรใหม่ไม่ได้ และห้ามผู้มาใช้สิทธิน าบัตรเสนอชื่อออกนอกบริเวณที่จัดให้มีการหย่อนบัตร หรือ  
นอกบริเวณการควบคุมของคณะอนุกรรมการฯ 
     กรณีต่อไปนี้ ถือเป็นบัตรเสีย  
    (๑) บัตรปลอม หรือบัตรที่ไม่มีลายมือชื่อประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดี
คณะศิลปศาสตร์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายก ากับไว้ 
    (๒) บัตรที่มีรายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี เกิน ๑ รายชื่อ 
    (๓) กรณีอ่ืนๆ ที่คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปะศาสตร์เห็นชอบ 
 

(๒) กรณีเสนอชื่อ… 
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    (๒) กรณีเสนอชื่อทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ recruit@rmutto.ac.th           
     ในกรณีที่มีการสะกดชื่อนามสกุลผิด หากไม่สามารถระบุตัวตนที่ถูกต้องได้
ชัดเจน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
     ในกรณีไปปฏิบัติราชการประจ านอกมหาวิทยาลัยหรือไปปฏิบัติราชการตาม
ค าสั่งของมหาวิทยาลัย ให้เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี คนละหนึ่งรายชื่อต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็น        
ลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันเสนอชื่อ 
     ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อของผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี   
คณะศิลปศาสตร์ โดยเรียงตามตัวอักษร และไม่เปิดเผยจ านวนความถี่ที่ที่ได้รับการเสนอชื่อ 
  ๓.๓ คณะกรรมการสรรหาอาจด าเนินการสรรหาจากบุคคลที่มีความเหมาะสมทั่วไป ผู้มีความรู้
ความสามารถได้ด้วย แต่ต้องได้รับความยินยอมของบุคคลนั้น 
  ๓.๔ วันจันทร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ คณะกรรมการสรรหาฯ ชี้แจงกระบวนการ ขั้นตอน    
การสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ให้ผู้บริหารและบุคลากรทราบ 
  ๓.๕ วันอังคารที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ประธานกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มีหนังสือ
ทาบทามผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อฯ และให้กรอกแบบข้อมูลเบื้องต้นของผู้สมัครหรือผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ         
(แบบ คสค.๐๐๒) ส่งกลับมาในวันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ 
  ๓.๖ ผู้สมัครหรือผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อที่ตอบรับการทาบทามเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควร
ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ส่งเอกสารหรือไฟล์อิเล็กทรอนิกส์นโยบายการบริหารงานของคณะ และ
ผลงาน ในวันจันทร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ 
  ๓.๗ วันอังคารที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ด าเนินการ 
ดังนี้ 
   ๓.๗.๑ ประกาศรายชื่อผู้สมัครหรือผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อที่ตอบรับการทาบทามเข้ารับ   
การสรรหาเป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก         
ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ 
   ๓.๗.๒ แจ้งผลการตรวจสอบคุณสมบัติให้ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาฯ ทุกคนทราบ        
โดยเรียงล าดับตามตัวอักษร และเผยแพร่ให้บุคลากรทราบผ่านทางเว็บไซต์ และช่องทางการสื่อสารอ่ืน ๆ 
  ๓.๘ วันเสาร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ผู้ตอบรับการเข้ารับการสรรหาคณบดี
น าเสนอแนวทางการบริหารงานของคณะศิลปศาสตร์ และตอบค าถามจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยหรือคณะ    
โดยค าถามจะคัดกรองก่อนถามผู้เข้ารับการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ น าเสนอและตอบค าถามประมาณ    
คนละ ๓๐ นาที โดยให้น าเสนอไม่เกิน ๒๐ นาที ณ ห้องประชุมประชานารถ อาคาร ๙ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพ้ืนที่จักรพงษภูวนารถ หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
   หากระยะเวลาในการน าเสนอและตอบค าถามไม่ครบตามที่ระยะเวลาก าหนด 
คณะกรรมการสรรหาฯ อาจถามค าถามเองได้ 
   หากผู้เข้ารับการสรรหาคณบดี ไม่สามารถน าเสนอแนวทางการบริหารและพัฒนาของ      
คณะที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย และเข้ารับการสัมภาษณ์จากคณะกรร มการ    
สรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ตามวันเวลา และสถานที่ที่ก าหนดไว้ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้ารับการสรรหา
เป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
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   วันเสาร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ผู้ตอบรับการเข้ารับการสรรหาคณบดี 
เข้ารับการสัมภาษณ์ต่อคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ (สัมภาษณ์ประมาณคนละ ๓๐ นาที)        
ณ ห้องประชุมภูวนารถ อาคาร ๙ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพ้ืนที่จักรพงษภูวนารถ 
หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
   หากผู้เข้ารับการสรรหาคณบดี ไม่สามารถน าเสนอแนวทางการบริหารงานของคณะและ  
เข้ารับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ตามวันเวลา และสถานที่ที่ก าหนดไว้     
จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
   วันเสาร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะ       ศิลป
ศาสตร์ พิจารณากลั่นกรองผู้สมัครและผู้ตอบรับการทาบทาม โดยไม่ต้องนับความถี่ของการได้รับการเสนอชื่อ 
จ านวนไม่เกินสามคน โดยเรียงล าดับตามตัวอักษร และท าบันทึกความเห็นประกอบการกลั่นกรองทุกคนเป็นลาย
ลักษณ์อักษรเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
   ทั้งนี้ ภายหลังจากการประกาศรายชื่อผู้สมัครหรือผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อที่ตอบรับการ
ทาบทามแล้ว หากผู้ใดประสงค์จะทักท้วงอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมลงลายมือชื่อชัดเจน ให้กระท าได้
ภายในเจ็ดวันท าการ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖ จนถึงวันจันทร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ หากไม่มี
ผู้ใดทักท้วงให้น ารายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองให้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาฯ      
จะเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
   หากบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งคณบดีในการน าเสนอแนวทางการบริหารและ
พัฒนาของคณะที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย จะต้องระบุไว้ในสัญญาจ้างหรือ
ข้อตกลงในการด ารงต าแหน่งคณบดดี้วย 
  ๓.๙ กรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์      
จะพิจารณาและวินิจฉัยร่วมกัน  
  อนึ่ง ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็น ก าหนดการและขั้นตอน อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม 
 

  จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 
 
 

 (นายจรัสโรจน์  บถด าริห์) 
 กรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย  
 ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 


