
 
 
 
 

ท่ี วัน เดือน ปี รายการปฏิบัติ 
๑. วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ 

มีนาคม ๒๕๖๐ 
ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งท่ี ๑ 
๑. ก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินการสรรหาฯ 
๒. จัดท าประกาศมหาวทิยาลัยฯ เร่ือง การสรรหาบคุคลเพื่อแตง่ตัง้ใหด้ ารงต าแหน่ง

ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 
๒. วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ 

มีนาคม ๒๕๖๐ 
๑. น าส่งประกาศมหาวิทยาลยัฯ เร่ือง การสรรหาบุคคลเพื่อแตง่ตั้งใหด้ ารงต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ ไปยังคณะ ๕ คณะ และส านักงานอธิการบด ี

๓. วันจันทร์ที่ ๒๐ มีนาคม 
- วันศุกร์ที่ ๒๔ มีนาคม 
๒๕๖๐ 

๑. คณะ ๕ คณะ และส านักงานอธิการบดี ด าเนินการเพื่อให้ได้รายชื่อผู้ที่สมควรด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ หน่วยงานละไม่เกิน ๒ ชื่อ 

๒. สมัครด้วยตนเองที่ส านักงานสภามหาวิทยาลยั อาคาร ๑๐๐ ป ีศรีสุริยวงศ ์ชั้น ๑๔ 

๔. วันศุกร์ที่ ๒๔ มีนาคม 
๒๕๖๐ 
(ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.) 

๑. คณะ ๕ คณะ และส านักงานอธิการบดีส่งรายชื่อพร้อมตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่ได้รับ                   
การเสนอชื่อมา ยังประธานคณะกรรมการสรรหาฯ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชลิต วณิชยา
นันต์) 

๒. ส านักงานสภามหาวิทยาลยั สง่รายชื่อผู้สมัครด้วยตนเองมายังประธานคณะกรรมการสรร
หาฯ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลติ วณิชยานันต)์ 

๕. วันอังคารที่ ๒๘ มีนาคม 
๒๕๖๐ เวลา 13.๓0น. 
ห้อง ๕.๒ อาคาร ๖  
ชั้น ๕ 

ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งท่ี ๒ 
๑. คณะกรรมการสรรหาฯ ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อและ

ผู้สมัคร ด้วยตนเอง 
๒. ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อและผู้ที่สมัครด้วยตนเอง 

๖. วันจันทร์ที่ ๓ เมษายน 
๒๕๖๐ 

๑. ผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อน าส่งเอกสารประวัติ  ผลงาน วิสัยทัศน์ นโยบาย และ
แนวทางพัฒนาส านักคอมพิวเตอร์ ความยาวประมาณ ๒๐ หน้า พร้อมส าเนา ๘ ชุด  
พร้อมทั้งจัดท าไฟลข์้อมูลประกอบการน าเสนอวิสัยทัศน์ ความยาวประมาณ ๑๕ นาที 
มายังเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ (ภายในวันจันทร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา 
16.30น.) 

๗. วันพุธที่ ๕ เมษายน 
๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐ น. 
อาคาร ๖ ชั้น ๑๔ 
 

ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งท่ี ๓ 
๑. ผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อน าเสนอวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ และประชาคม          

ที่สนใจตามข้อมูลที่ได้จัดส่งเม่ือวันจันทร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ คนละประมาณ ๑๕ นาท ี
และรับการซักถามจากคณะกรรมการสรรหาฯ 

๒. คณะกรรมการสรรหาฯ ประชุมพิจารณากลั่นกรองเพื่อให้ไดผู้้ที่เหมาะสมจ านวน ไม่เกิน 
๓ รายชื่อ 

๘. วันศุกร์ที่ ๗ เมษายน 
๒๕๖๐ 
 

๑. ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณากลั่นกรอง จ านวน ๓ รายชื่อ 
๒. คณะกรรมการสรรหาฯ จัดส่งรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณากลั่นกรอง จ านวน ๓ รายชื่อ 

ให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

 

 

 

ก าหนดการด าเนนิงานของคณะกรรมการสรรหาผูอ้ านวยการส านกัคอมพิวเตอร ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 



 

 
 
 
 
 

ท่ี วัน เดือน ปี รายการปฏิบัติ 
๙. วันจันทร์ที่ ๑๐ เมษายน 

๒๕๖๐ 
ผู้ที่ได้รับการพิจารณากลั่นกรองน าส่งเอกสารประวัติ  ผลงาน วิสัยทัศน์ นโยบายและ
แนวทางพัฒนาส านักคอมพิวเตอร์   ความยาวประมาณ ๒๐ หน้า พร้อมส าเนาจ านวน ๒๕ 
ชุด และจัดท าไฟลข์้อมูลประกอบการน าเสนอวิสัยทัศน์ ความยาวประมาณ ๑๕ นาที มายัง
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๑๐. วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ 
เมษายน ๒๕๖๐ 

๑. ผู้ที่ได้รับการพิจารณากลั่นกรองจัดท าไฟล์ข้อมูลประกอบการเสนอวิสัยทัศน์ ความยาว
ประมาณ ๑๕ นาท ีและน าเสนอต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยในการประชุม            
สภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๔/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที ่๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

๒. สภามหาวิทยาลยัพิจารณาและคัดเลือกบุคคลให้ใหด้ ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก
คอมพิวเตอร์ 

 

หมายเหตุ : ก าหนดการอาจปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสม 
  

ก าหนดการด าเนนิงานของคณะกรรมการสรรหาผูอ้ านวยการส านกัคอมพิวเตอร ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ต่อ) 


