
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 

 
 ตามที่ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ จะครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่ 17 ตุลาคม 
พ.ศ.2560 ท าให้ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ว่างลง 
 อ้างถึง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคุณสมบัติ และวิธีการสรรหา
ผู้อ านวยการสถาบัน พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ 4 และข้อ 6 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ จึงประกาศก าหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก
ประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ 
 1.  ต าแหน่งที่จะด าเนินการสรรหา 
  ๑.๑  ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 

2.  คุณสมบัติของผู้ท่ีสมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 
  ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคุณสมบัติและ 

วิธีการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๔ ดังต่อไปนี้ 
  ๒.๑  ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษา
อ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  
  ๒.๒  มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับงานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ไม่น้อยกว่าสามปี 
  ๒.๓  มีคุณธรรมและจริยธรรมที่เป็นที่ยอมรับในสังคมตามสายงานที่เกี่ยวข้องกับด้านประชาสัมพันธ์ 
และสารสนเทศ หรือไม่เป็นผู้ที่เคยถูกร้องเรียน หรือไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษทางวินัย 
  ๒.๔  มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ หรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานส่งเสริม 
ด้านการประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 
  ๒.๕  เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่ม สนใจ และเล็งเห็นความส าคัญในกิจการของส านักประชาสัมพันธ์
และสารสนเทศ   

๒.๖  สามารถอุทิศเวลาให้แก่กิจการของส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 
 3.  วิธีการได้มาซึ่งรายชื่อของผู้ที่สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 

  สามารถด าเนินการได้ ๒ วิธี คือ ๑) การเสนอชื่อจากหน่วยงาน ๒) การสมัครด้วยตนเอง        
ดังมีรายละเอียด ต่อไปนี้  

๓.๑  การเสนอชื่อจากหน่วยงาน  
๑)  ก าหนดให้หน่วยงานต่อไปนี้ คือ (๑) คณะครุศาสตร์ (๒) คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ (๓) คณะวิทยาการจัดการ (๔) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (5) วิทยาลัยการดนตรี  
(6) ส านักงานอธิการบดี เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ  
ได้ไม่เกินหน่วยงานละ 2 รายชื่อ  

๒)  วิธีการได้มาซึ่งรายชื่อให้แต่ละหน่วยงานพิจารณาด าเนินการตามความเหมาะสม 
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๓)  ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อประกอบด้วย บุคลากรสายสอนและบุคลากรสายสนับสนุนที่จ้าง
โดยเงินงบประมาณแผ่นดิน หรือเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๖ เดือน และผ่านการประเมินการทดลองการปฏิบัติงาน ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศ 
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายชื่อดังกล่าว กรุณาติดต่อได้ที่ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ชลิต วณิชยานันต์) หรือเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ (อาจารย์มรกต ภู่ทอง) 

๔)  ผู้ที่มีสิทธิ์เสนอชื่อให้ไปใช้สิทธิ์ ดังนี้ 
 (1)  คณาจารย์ให้ใช้สิทธิ์ที่คณะ/วิทยาลัยการดนตรีที่ตนสังกัด 

(2)  คณาจารย์ที่ไปปฏิบัติหน้าที่ ณ ส านักต่างๆ /ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวรวดี  
ให้ใช้สิทธิ์ที่คณะที่ตนสังกัด / คณะที่หลักสูตรสังกัด 

(3) ครูและบุคลากรสายสนับสนุนที่สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ให้ใช้สิทธิ์ที่คณะครุศาสตร์ 

(4)  บุคลากรสายสนับสนุนที่สังกัดคณะ/วิทยาลัยการดนตรี ให้ใช้สิทธิ์ที่คณะ/
วิทยาลัยการดนตรีที่ตนสังกัด 

(5)  บุคลากรสายสนับสนุนที่สังกัดส านักต่างๆ บัณฑิตวิทยาลัย และศูนย์การศึกษา
อู่ทองทวารวดี ให้ใช้สิทธิ์ที่ส านักงานอธิการบดี 
   ๕)  ให้หน่วยงานด าเนินการเพ่ือให้ได้รายชื่อให้เสร็จสิ้นภายในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน  
พ.ศ.2560 และจัดส่งรายชื่อพร้อมให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อกรอกแบบประวัติและข้อมูลรายละเอียดตามแบบฟอร์ม
ที่แนบมาและน าส่งมายังเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ ณ อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ ชั้น 5 ภายในวันศุกร์ที่  
15 กันยายน พ.ศ.2560  (ไม่เกิน 16.30 น.) โดยหน่วยงานสามารถขอรับแบบเสนอชื่อ/แบบประวัติ/ใบสมัคร  
ไดท้ี่ส านักงานสภามหาวิทยาลัย อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ ชั้น 14 

๓.๒  การสมัครด้วยตนเอง  
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเ พ่ือด ารงต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการส านักประชาสัม พันธ์ 

และสารสนเทศ ให้ขอรับแบบประวัติ/ใบสมัคร ณ ส านักงานสภามหาวิทยาลัย อาคาร ๑๐๐ ปีศรีสุริยวงศ์ ชั้น 14
และกรอกรายละเอียดต่างๆ ตามแบบฟอร์มดังกล่าวและจัดส่ง ณ จุดขอรับแบบประวัติ/ใบสมัครฯ  ได้ตั้งแต่ 
วันจันทร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ.2560 ถึงวันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 16.30 น.     
 4.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 
  มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการสรรหาผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์ 
และสารสนเทศ ในวันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ.2560 ที่ป้ายประชาสัมพันธ์ หน้าส านักงานอธิการบดี อาคาร ๑๐๐ ปี 
ศรีสุริยวงศ์ ชั้น ๑ 
 5.  การกลั่นกรองเพื่อให้ได้ไม่เกิน ๓ รายช่ือ 

การกลั่นกรองเพ่ือให้ได้รายชื่อผู้ที่สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์ 
และสารสนเทศ จ านวนไมเ่กิน ๓ รายชื่อ เพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยมีข้ันตอน ดังนี้ 

๕.1  ให้ผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อ (ข้อ 4) จัดท าเอกสารแสดงประวัติ ผลงาน วิสัยทัศน์  
นโยบาย และแนวทางการพัฒนาส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ที่ครอบคลุมในด้าน ต่อไปนี้ (1) ส่งเสริม 
การสื่อสารประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจอันดี ระหว่างคณาจารย์ บุคลากร นิสิตนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย 
ระหว่างมหาวิทยาลัยด้วยกัน และระหว่างมหาวิทยาลัยกับผู้รับบริการ ประชาชน และสังคม (2) ส่งเสริมสนับสนุน 
การด าเนินการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย (3) ด าเนินการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ด้านระบบข้อมูล 
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ฐานข้อมูล และสารสนเทศกลางของมหาวิทยาลัยให้มีความทันสมัยเป็นสากล รวมทั้งการให้บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ (4) ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการผลิตสื่อ และเพ่ิมช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์  
เพ่ือรองรับการด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ความยาวไม่เกิน ๒๐ หน้ากระดาษ พร้อมจัดเตรียม
ไฟล์ข้อมูลส าหรับการน าเสนอวิสัยทัศน์ ภายในเวลาไม่เกิน ๑๕ นาท ีและจัดท าส าเนาจ านวน ๘ ชุดมอบให้เลขานุการ
คณะกรรมการสรรหาฯ  (อาจารย์มรกต ภู่ทอง) ณ ห้องเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ (อาจารย์มรกต ภู่ทอง) 
อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ ชั้น 5 ภายในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 12.00 น. 

๕.2  ให้ผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อ (ข้อ ๔) แสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ         
และประชาคมที่สนใจเข้ารับฟัง โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้มีสิทธิสอบถาม ในวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2560  
เวลา 13.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ ์

๕.๓  คณะกรรมการสรรหาฯ ประชุมพิจารณากลั่นกรองจากผู้ที่แสดงวิสัยทัศน์ เพ่ือให้ได้ผู้ที่
เหมาะสมจ านวนไม่เกิน ๓ รายชื่อ ตามเกณฑ์การพิจารณา ดังต่อไปนี้ 
   ๑) วุฒิการศึกษาสูงสุด 
   ๒) ต าแหน่งทางวิชาการหรือต าแหน่งทางวิชาชีพ 
   ๓) ประสบการณ์ในสายงานที่เก่ียวข้องกับงานด้านประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 
   ๔) ประสบการณ์ด้านการบริหาร (ตาม พรบ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ) 
   ๕) ผลงานด้านการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ด้านการประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 
   6) คุณธรรมและจริยธรรมที่เป็นที่ยอมรับในสังคมตามสายงานที่เกี่ยวข้องกับด้านประชาสัมพันธ์
และสารสนเทศ หรือไม่เป็นผู้ที่เคยถูกร้องเรียน หรือไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษทางวินัย 
   7) วิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 
 6.  การประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณากลั่นกรองเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกและแต่งตั้ง     
โดยสภามหาวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกและ
แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ในวันพุธที ่ 
4 ตุลาคม พ.ศ.2560 ที่ป้ายประชาสัมพันธ์ หน้าส านักงานอธิการบดี อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ ชั้น 1 

7.  การน าส่งรายชื่อไปยังสภามหาวิทยาลัย  
  คณะกรรมการสรรหาจัดท าบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณากลั่นกรอง (ข้อ 6) โดยเรียง

ตามล าดับตัวอักษรจ านวนไม่เกิน ๓ รายชื่อ พร้อมแนบประวัติและผลงานของผู้ได้รับการกลั่นกรอง เพ่ือน าเสนอ
ต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  10/2560 วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560  
เพ่ือพิจารณาเลือกและแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ต่อไป 

 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ ณ วันที่  4  กันยายน พ.ศ.๒๕60 
                       
    

                   
 

                   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา) 
                    อธิการบดี 


