
 

 

 

ท่ี อว ๐๖๕๕/  

 

ถึง   หัวหนาหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 พรอมหนังสือนี้  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอสงสําเนาประกาศ

คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มาเพ่ือ

โปรดทราบและประชาสัมพันธใหบุคลากรในสังกัดทราบโดยท่ัวกัน ดังนี้ 

 ๑. ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑและคุณสมบัติผูสมควรไดรับการพิจารณาใหดํารงตําแหนงคณบดี      

คณะสัตวแพทยศาสตร ประกาศ ณ วันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

 ๒. ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี  

ราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง เกณฑการใหคะแนนเพ่ือพิจารณาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 

ประกาศ ณ วันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

 

 

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

               สิงหาคม  ๒๕๖๔ 

 

 

กองบริหารงานบุคคล  สํานักงานอธิการบดี                            

โทร  ๐ ๗๔๓๑ ๗๑๒๖ – ๘ 
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เรียน  คณบดี
         - เพื่่อโปรดทราบ มหาวิทยาลัยฯ ส่งสำเนาประกาศ
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
์จำนวน 2 ฉบับ
         - เห็นสมควรมอบสำนักงานประชาสัมพันธ์
                               อภิชญา
                            10 ส.ค.2564
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Sarintorn Madman



 
 
 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

เรื่อง  หลักเกณฑและคุณสมบัติผูสมควรไดรับการพิจารณาใหดำรงตำแหนงคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 
-------------------------------------------------- 

 เพ่ือใหการสรรหาคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร เปนไปดวยความเรียบรอย คณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ ๒๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ 
๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๖๔  จึงประกาศหลักเกณฑและคุณสมบั ติผู สมควรดำรงตำแหน งคณบดีคณะ                
สัตวแพทยศาสตร ดังน้ี 

๑. ผูสมควรไดรับการพิจารณาใหดำรงตำแหนงคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร ตองมีคุณสมบัติ 
ดังน้ี 
 ๑.๑  มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๖ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยตองสำเร็จการศึกษาไมต่ำกวาปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และไดทำการสอนหรือมีประสบการณดานการบริหารมาแลว
ไมนอยกวาสามปในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 
 ๑.๒  มีคุณลักษณะตามความในขอ ๕ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วาดวยการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 ๑.๒.๑ มีคุณธรรมและจริยธรรมเปนที่ยอมรับของสังคม 
  ๑.๒.๒ มีความรูความสามารถทางวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวของกับการดำเนินงาน

ของคณะ 
๑.๒.๓ มีศักยภาพและประสบการณทางการบริหารวิชาการและหรือวิจัย 
๑.๒.๔ มีวิสัยทัศนที่จะสรางสรรคพัฒนาองคกรใหมีบทบาทในการเปนผูนำ      

ทางวิชาการ 
๑.๒.๕ สามารถอุทิศเวลาใหแกงานกิจการของคณะ 

๒. วิธีการสมัคร และหรือเสนอชื ่อเพื ่อเข ารับการสรรหาคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 
ดำเนินการได ๓ กรณี ดังน้ี 
 ๒.๑ สมัครดวยตนเอง โดยผูสมัครจะเปนบุคคลภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยก็ได 
 ๒.๒ การเสนอช่ือโดยสาขาวิชาซึ่งอยูในคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี      
ราชมงคลศรีวิชัย สาขาวิชาละ ๑ รายช่ือ ทั้งน้ี ผูไดรับการเสนอช่ืออาจจะเปนบุคคลภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัยก็ได 
 ๒.๓ การเสนอช่ือโดยคณะกรรมการประจำคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     
ราชมงคลศรีวิชัย ๑ รายช่ือ ทั้งน้ี ผูไดรับการเสนอช่ืออาจจะเปนบุคคลภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยก็ได 
 
 
 
 
 



-๒- 
 

๓. เอกสารหลักฐาน  จะตองใช แบบฟอรมตามที่ คณ ะกรรมการสรรหาคณ บดีคณ ะ              
สัตวแพทยศาสตร กำหนดโดยตองกรอกขอความใหสมบูรณ ดังน้ี 

๓.๑ ใบสมัคร หรือใบเสนอช่ือ  
๓.๒ ประวัติผูสมัครหรือประวัติของผูไดรับการเสนอชื่อ พรอมติดรูปถาย ๑ นิ้ว จำนวน 

๑ รูป (ถายไวไมเกิน ๖ เดือน) ของผูสมัครหรือผูไดรับการเสนอช่ือในใบสมัครหรือใบเสนอช่ือ แนบสำเนาบัตร
ประจำตัวเจาหนาที่ของรัฐหรือบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ถามี) พรอมรับรอง
สำเนาถูกตอง  

๓.๓ จ ัดทำนโยบาย แผนกลยุทธการบริหารจ ัดการคณะ ซึ ่งสอดคลองก ับแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย รวมถึงแผนความเชื่อมโยงกับหนวยงานภายนอก พรอมกับนำเสนอ   
กลยุทธการนำแผนไปสูการปฏิบัติจริง แผนระยะสั้น ๒ ป และแผนระยะยาว ๔ ป ที่จะดำรงตำแหนง และให
จัดทำบทสรุปสำหรับผูบริหาร จำนวน ๑ หนา  

ทั้งน้ี สามารถดาวนโหลดเอกสารตาง ๆ ไดที่ http://personnel.rmutsv.ac.th/dean/VET 
หรือขอรับไดที่กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

๔. การย่ืนใบสมัครหรือใบเสนอช่ือ ใหนำเอกสาร ตามขอ ๓.๑ – ๓.๓ บรรจุซองปดผนึก ฉบับจริง  
๑ ชุด สำเนา ๕ ชุด พรอมประทับตราลับ ย่ืนตอเลขานุการคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 
โดยตรง ณ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอเมือง 
จั งห วัดสงขลา หรือทางไปรษณี ย  หรือทางจดหมายอิ เล็ กทรอนิ กส  ของกองบริหารงาน บุ คคล 
hrruts@rmutsv.ac.th ในระหวางวันที่  ๙  – ๒๐  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐  – ๑๖.๐๐  น .          
(เวนวันหยุดราชการ) 

๕. กำหนดการดำเนินการสรรหาผู สมควรได รับการพิจารณาใหดำรงตำแหน งคณบดี              
คณะสัตวแพทยศาสตร และแบบฟอรมประกอบการสมัครหรือเสนอช่ือ ใหเปนไปตามเอกสารแนบทายประกาศ 

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่         เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 

         (ศาสตราจารยสุวัจน  ธัญรส) 
          อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

         ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 
        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย       
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ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

เรื่อง  เกณฑการใหคะแนนเพ่ือพิจารณาผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 

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

  เพ่ือใหการสรรหาคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
เปนไปดวยความเรียบรอย โปรงใส บริสุทธ์ิ ยุติธรรม คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร    
ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยที่ ๒๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔          
จึงประกาศเกณฑการใหคะแนนไวดังน้ี   
  เกณฑการใหคะแนนแบงออกเปน  

๑. คุณสมบัติเบ้ืองตน     ๑๐  คะแนน 
๒. นโยบายและยุทธศาสตรการบริหารจัดการคณะ  ๔๐  คะแนน 
๓. ประสบการณ/ผลงานที่ผานมา/การมีสวนรวมในหนวยงาน ๒๐  คะแนน  
๔. การตอบขอซักถาม     ๓๐  คะแนน 

เกณฑการตัดสิน 
คณะกรรมการจะใชวิธีการประชุมลับ เพ่ือพิจารณาเปรียบเทียบในประเด็นตาง ๆ ตามเกณฑ

การใหคะแนนใน ๔ ประเด็นขางตน และมีมติใหความเห็นชอบในภาพรวม เพ่ือใหไดผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดี 

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน   

ประกาศ ณ วันที่    เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 
(ศาสตราจารยสุวัจน  ธัญรส) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

๖




