
เอกสารแนบท้ายประกาศ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

เรื่อง ก ำหนดกำรและข้ันตอนกำรสรรหำผู้สมควรด ำรงต ำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีส่ือสำรมวลชน 

ล ำดับ วัน ขั้นตอน หมำยเหตุ 
1. วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ถึง 

วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 
  

ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.    
(เว้นวันหยุดราชการ) 

ประกำศรับสมัครผู้ด ำรงต ำแหน่งคณบดี
คณะเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน 
    (ก) การสมัครของผู้มีความสนใจ 
    (ข) ผู้สมัคร หรือผู้ได้รับการเสนอชื่อ จัด
เอกสารหลักฐานตามที่ก าหนดในข้อ 1 – 5 
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 7 ชุด 
โดยทุกซองปิดผนึกลงนามก ากับและ
ประทับตราลับ ถึงประธานกรรมการสรรหา
คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
ภายในวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 
16.30 น. ซึ่งรายละเอียดของเอกสารมี
ดังต่อไปนี้ 
1. แบบใบสมัคร (กรณีสมัครด้วยตนเอง) 
หรือแบบได้รับการเสนอชื่อ พร้อมหนังสือให้
ความยินยอม (กรณีได้รับการเสนอชื่อใช้ 
เอกสารหมายเลข 7 และ 7.1)  
(เอกสารหมายเลข 1) 
2. แบบบันทึกประวัติส่วนตัว และแนบ
ส าเนาบัตรข้าราชการ/บัตรประจ าตัว
ประชาชน ทะเบียนบ้านของตนเอง 
(เอกสารหมายเลข 2) 
3. ผลงานด้านการบริหารและหรือการ
ด าเนินกิจการที่เก่ียวข้องกับคณะหรือ
มหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 3) 
4. ผลงานด้านวิชาการหรือวิจัย  หรือวิจัย
เชิงพัฒนาที่เป็นที่ประจักษ์  
(เอกสารหมายเลข 4) 
5. มีคุณธรรมและจริยธรรมอันเป็นที่ยอมรับ
ของสังคม (เอกสารหมายเลข 5) 
6. ผลงานด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่มี
ต่อมหาวิทยาลัยฯ หรือชุมชน (บริการทาง
วิชาการ) (เอกสารหมายเลข 6) 
    (ค) ผู้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการ
พิจารณาให้ด ารงต าแหน่งคณบดี 1 ราย 

(ก) ผู้สมัคร หรือผู้ได้รับ
การเสนอชื่อ ขอรับแบบ
ใบสมัครหรือการเสนอชื่อ 
ตามท่ีคณะกรรมการสรร
หาฯ ก าหนด ณ ห้อง
ส านักงานคณบดีคณะ
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
ชั้น 1 อาคารคณะ
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี       
โทร. 0 2549 4500 
หรือสามารถ Download 
เอกสารได้ที่ 
http://www.mct.rmutt.ac.th/ 

 
(ข) ผู้สมัคร หรือผู้ได้รับ
การเสนอชื่อ ยื่นเอกสาร
หลักฐานด้วยตนเองต่อ
คณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน (นายค า
รณ ย่องซื่อ:  
092 624 5544  หรือ
นายอัครเดช ทองสว่าง: 
086 915 6667  หรือ
นายยุวยง อนุมานราช
ธน: 081 621 1895 หรือ
นายวิสิทธิ์ ล้อธรรมจักร:  
089 109 4224)    ณ 
ชั้น 1 ห้องส านักงาน
คณบดีคณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน อาคาร
คณะเทคโนโลยี

http://www.mct.rmutt.ac.th/


สามารถเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
คณบดีได้ไม่เกิน 1 ชื่อ โดยมีผู้รับรอง 
จ านวน 5 ราย 
 

สื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี 
 

2. วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน 

ณ ป้ายประกาศ ชั้น 1 
ส านักงานคณบดีคณะ
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี และ 
http://www.mct.rmutt.ac.th/ 
 

3. วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 ถึง 
วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 
  

ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.    
(เว้นวันหยุดราชการ) 

 

บุคคลทั่วไปส่งเอกสารคัดค้านผู้ที่ผ่านการ
พิจารณาที่มีคุณสมบัติครบถ้วน (หากมี) 

ณ ห้องส านักงานคณบดี
คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน ชั้น 1 
อาคารคณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี       
โทร. 0 2549 4500 
 

4. วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 
 

ตั้งแตเ่วลา 09.30 น. 

คณะกรรมการสรรหาฯ สัมภาษณ์ผู้ที่ผ่าน
การพิจารณาท่ีมีคุณสมบัติครบตามประกาศ 
และให้ผู้ที่ผ่านการพิจารณาน าเสนอกรอบ
แนวคิดด้วยภาพสไลด์ โดยจัดเตรียมเอกสาร
ประกอบการน าเสนอจ านวน 40 ชุด 
 

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 
ส านักงานคณบดีคณะ
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี 

5. วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาให้
ได้รับการเสนอรายชื่อผู้สมควรด ารง
ต าแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน เข้าน าเสนอวิสัยทัศน์ต่อที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ 
 

ณ ป้ายประกาศ ชั้น 1 
ส านักงานคณบดีคณะ
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี และ 
http://www.mct.rmutt.ac.th/ 
 

http://www.mct.rmutt.ac.th/
http://www.mct.rmutt.ac.th/


6. วัน และเวลา จะแจ้งให้ทราบ ผู้ที่ผ่านการพิจารณาให้ได้รับการเสนอ
รายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะ
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน น าเสนอวิสัยทัศน์
และตอบข้อซักถามของคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยฯ โดยใช้เอกสารที่
ประกอบการน าเสนอต่อคณะกรรมการสรร
หาฯ จ านวน 40 ชุด ที่จัดเตรียมให้
คณะกรรมการสรรหาฯ ไว้แล้ว 
 

ณ ห้องประชุมมังคลอุบล 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
48 พระชันษา สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี 

 


