
 
 

ใบสมัครผู้สมควรด ำรงต ำแหน่งอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก 
 

เลขที่ใบสมัคร.................................................... 
 

1. ชื่อ-นำมสกุล (นำย/นำง/นำงสำว/อ่ืนๆ)......................................................................................................................................... 
2. ต ำแหน่ง............................................................................................................................................................................................ 
3.  ต ำแหน่งทำงวิชำกำร (ถ้ามี)   อาจารย์         ผู้ช่วยศาสตราจารย์       รองศาสตราจารย์   
      ศาสตราจารย์    อื่นๆ โปรดระบุ .............. 
4.  ปัจจุบันด ำรงต ำแหน่ง................................................................... สถำบัน/หน่วยงำน.................................................................... 
     ที่อยู่ของสถำบัน/หน่วยงำน.............................................................................................................................................................. 
5.  เกิดวันที ่.................. เดือน ............................................ พ.ศ. ....................... อำย.ุ.................................ปี 
6.  ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้ 

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................  
 โทรศัพท.์...........................................โทรสำร.............................................. E-mail........................................................................  
7.  สถำนภำพกำรสมรส   โสด   สมรส   หม้าย   หย่า    อื่นๆ........................................................................... 
8.  คุณวุฒิกำรศึกษำ  
 ระดับปริญญาเอก  ช่ือปริญญาบัตร...........................................................สาขาวิชา................................................... 
 ช่ือสถาบันการศึกษา..................................................................................ประเทศ...................................................... 
 ระหว่างปี พ.ศ. ...............................................ถึง ปี พ.ศ. .................................................... 
 ระดับปริญญาโท  ช่ือปริญญาบัตร...........................................................สาขาวิชา................................................... 
 ช่ือสถาบันการศึกษา..........................................................................ประเทศ............................................................. 
 ระหว่างปี พ.ศ. ...............................................ถึง ปี พ.ศ. .................................................... 
 ระดับปริญญาตรี  ช่ือปริญญาบตัร...........................................................สาขาวิชา................................................... 
 ช่ือสถาบันการศึกษา..........................................................................ประเทศ............................................................. 
 ระหว่างปี พ.ศ. ...............................................ถึง ปี พ.ศ. .................................................... 
.    อื่นๆ ....................................................................................................................................................................................... 
9.  ประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอน ในสถำบันกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ  
 (1) หลักสตูร......................................................................วิชา....................................................................... 
  มหาวิทยาลยั / สถาบัน ................................................ปี พ.ศ. ......................ถึง ปี พ.ศ. ....................... 
   อาจารย์ประจ า     อาจารย์พิเศษ 
 (2) หลักสตูร......................................................................วิชา....................................................................... 
  มหาวิทยาลยั / สถาบัน ................................................ปี พ.ศ. ......................ถึง ปี พ.ศ. ....................... 
   อาจารย์ประจ า     อาจารย์พิเศษ 
 (3) หลักสตูร......................................................................วิชา....................................................................... 
  มหาวิทยาลยั / สถาบัน ................................................ปี พ.ศ. ......................ถึง ปี พ.ศ. ....................... 
   อาจารย์ประจ า     อาจารย์พิเศษ 
 (4)  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)  
10. ประสบกำรณ์ด้ำนกำรบริหำรในสถำบันกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ /หรือหน่วยงำนอื่นๆ 
    1)  ต าแหน่ง ……………………….………………………………………..……….. คณะ/หน่วยงาน........................................................................... 
  ช่ือสถาบัน...................................................................... ประเทศ …………………………………..……..  ระยะเวลา..............................ป ี
    2)  ต าแหน่ง ……………………….………………………………………..……….. คณะ/หน่วยงาน........................................................................... 
  ช่ือสถาบัน...................................................................... ประเทศ …………………………………..……..  ระยะเวลา..............................ป ี
    3)  ต าแหน่ง ……………………….………………………………………..……….. คณะ/หน่วยงาน........................................................................... 
  ช่ือสถาบัน...................................................................... ประเทศ …………………………………..……..  ระยะเวลา..............................ป ี
 
 

แบบฟอร์ม คสอ.002 

รูปถ่าย
ขนาด 
1 นิ้ว 



11. ผลงำน (สำมำรถพิมพ์แนบได้) 
  1)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    2)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
    3)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
    4)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
    5)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
12.แนวคิด และนโยบำยกำรบริหำรงำนของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก  
  1)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    2)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
    3)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
    4)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
    5)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
13. แผนการบริหารมหาวิทยาลัย 
  1)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    2)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
    3)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
    4)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
    5)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
14. คุณสมบัติของท่ำน (กรุณำท ำเคร่ืองหมำย  หน้ำช่องที่ตรงกับคุณสมบัติของท่ำน)                                                                              
    14.1  พระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 มาตรา 26 วรรคหนึ่ง  
  ก าหนดอธิการบดี ต้องมีคุณสมบัติอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด 
  

ท ำเคร่ืองหมำย
 

คุณสมบัติ 

 อธิการบดีต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น    
ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ท าการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี       
ในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือเคยด ารงต าแหน่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าสามปี หรือด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 

 

 14.2  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย วิธีการสรรหา คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของผู้ด ารง
ต าแหน่งอธิการบดี พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 ก าหนดว่า ผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีจะต้องมีคุณสมบัติอื่น 
ลักษณะต้องห้าม และลักษณะที่พึงประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
  1) คุณสมบัติอื่น 

ท ำเคร่ืองหมำย 
 

คุณสมบัติ 

 (1) เป็นข้าราชการหรือพนักงานของมหาวิทยาลัยหรือไม่ก็ได้ 
 (2) มีอายุไม่เกินหกสิบปีบริบรูณ์นบัถึงวันปิดรับสมคัร 

  

 2) ลักษณะต้องห้ำม 
ท ำเคร่ืองหมำย 

 คุณสมบัติ 

 (1) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง 
 (2) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นโรคที่ก าหนดในกฎ ก.พ.อ. 
 (3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือกฎหมายอื่น 
 (4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันด ี
 (5) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
 (6) เป็นบุคคลล้มละลาย 

  



ท ำเคร่ืองหมำย 
 

คุณสมบัติ 

 (7) เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (8) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
 (9) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

พ.ศ. 2548 หรือกฎหมายอื่น 
 (10) เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏบิัติงานในหน่วยงานของรัฐ 
 (11) เคยถูกเลิกจ้าง ถูกให้ออก หรือปลดออกจากพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  เนื่องจากกระท าผิดวินัย หรือผิดสัญญาจ้าง 

 

 3) ลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

 

ข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำรประกอบใบสมัคร ดังนี้ 
  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน 1 ชุด 

  ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ชุด 
  หลักฐานทางการศึกษา จ านวน 1 ชุด 
  หลักฐานประสบการณ์สอนในสถาบันอุดมศึกษา/ประสบการณ์การบริหารในสถาบันอุดมศึกษา 
  หลักฐานที่แสดงถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยแนบหลักฐานเชิงประจักษ์   
  ใบรับรองแพทย์ท่ีแสดงว่าไม่เป็นโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามตามกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยโรคที่มีลักษณะต้องห้ามเป็นข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2549* 
 
  อื่นๆ โปรดระบุ  (1) .................................................................................................. 
  (2) .................................................................................................. 
  (3) ..................................................................................................  
 

                   ขอรับรองว่าข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นเป็นความจริง 
 
 
        ลงช่ือ......................................................ผูส้มัคร 
              (..........................................................) 
        วันท่ี............................................................. 
 
หมำยเหตุ  1. ทุกข้อสามารถพิมพ์ข้อมูลเพิ่มเติมได้ 
 2. กรณีคณะกรรมการสรรหาฯ ประสงค์จะขอเอกสารเพิ่มเติมจะแจ้งให้ผู้สมัครทราบ 
 3. โรคที่ก าหนดในกฎ ก.พ.อ. คือ วัณโรคในระยะอันตราย โรคตดิยาเสพตดิให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคเรื้อรัง
ที่ปรากฏอาการเด่นชัด หรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ และโรคจิตที่ปรากฏอาการเด่นชัด หรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อ
การปฏิบัติงานในหน้าท่ี   
 

ท ำเคร่ืองหมำย 
 

คุณสมบัติ 

 (1) เป็นผู้มีความคิดริเริ่มและมีศักยภาพท่ีจะน ามหาวิทยาลัยไปตามนโยบายและในทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยที่ดี 
 (2) เป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการบริหารและการจัดการสถาบันอุดมศึกษา 
 (3) สามารถบริหารมหาวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาที่หลากหลายให้ก้าวหน้าอย่างมีดุลยภาพและบูรณาการ 
 (4) เป็นผู้ยดึมั่นความถูกต้องและความเป็นธรรมในสังคม 
 (5) สามารถติดต่อและประสานงานกับภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งรวมถึงภาครัฐ ภาคเอกชน และต่างประเทศ 
 (6) สามารถเป็นผู้แทนมหาวิทยาลยัในต่างประเทศอยา่งสมศักดิ์ศรี 
 (7) เป็นผู้มีจรรยาบรรณผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
 (8) ต้องไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งใดๆ กับการด าเนินภารกิจและกิจการของมหาวิทยาลยั 
 (9) อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีเห็นสมควร 


