


 
ประกาศคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

เรื่อง  การด าเนินการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
------------------------------------------ 

 

 ด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้ครบวาระการด ารงต าแหน่ง ในวันที่ 5 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 25 และมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ พ.ศ.2547 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 ตามข้อ 7 และ 8 จึงออกประกาศฯ เรื่อง การด าเนินการสรรหาประธาน
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ดังนี้  
 1. หน่วยงานที่มีสิทธิเสนอชื่อ ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ วิทยาลัยการดนตรี บัณฑิตวิทยาลัย ส านักงาน
อธิการบดี ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส านักคอมพิวเตอร์ ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่าย
อาเซียน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนา ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  
ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 2. ให้คณะกรรมการบริหารคณะหรือหน่วยงานจัดประชุมอาจารย์และบุคลากรในหน่วยงาน
เพ่ือเสนอชื่อผู้มีสิทธิได้รับการสรรหาเป็นประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 3. การเสนอชื่อให้หน่วยงานเสนอชื่อได้หน่วยงานละ 1 ชื่อ โดยแนบเอกสารประกอบการเสนอชื่อ 
ดังนี้ 
  3.1 แบบเสนอชื่อผู้มีสิทธิได้รับการสรรหาเป็นประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย (ตามเอกสารแนบท้าย) 
  3.2 แบบแสดงข้อมูลประวัติผู้มีสิทธิได้รับการสรรหาเป็นประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย (ตามเอกสารแนบท้าย) 
  3.3 ให้หน่วยงานที่ เสนอชื่อส่งเอกสารตามข้อ 3 ระหว่างวันที่  15 - 22 มกราคม  
พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ณ ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 
 4. คณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยประชุมเพ่ือตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เหลือจ านวนไม่เกิน 3 คน วันพุธที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561 
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเอ.ซี. คาร์เตอร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 
 
 













หน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มีดังนี ้

 
 

1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาแนวทาง 
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

 
2. เสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและแผนพัฒนาการจัดการอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
 
3. ส่งเสริมให้มีทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีโอกาสศึกษาในมหาวิทยาลัย

อันเป็นการสนับสนุนความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 
 
4. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสัมพันธภาพและการเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยกับประชาชน 

 



 
แบบเสนอชื่อผู้มีสิทธิได้รับการสรรหาเป็นประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการบริหารคณะ/หน่วยงานได้ประชุมแล้ว ในวันที่.......................................ครั้งที่ ..................../2561 
มติที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอชื่อ ดังนี้  
 
 
1. ชื่อหน่วยงาน ...................................................................................................................................................................  
 
 
2. ผู้ที่เหมาะสมได้รับการสรรหา คือ .................................................................................................. .................................  
 

  

 

 

 

 

 

 

 
(ลงชื่อ)....................................................................หัวหน้าหน่วยงานผู้เสนอชื่อ 

                             (                                              ) 
                      ................../.................../................... 
 

 
                                    

                         
หมายเหตุ : ***ให้หน่วยงานที่เสนอชื่อ จัดท าแบบแสดงข้อมูล ประวัติ และสามารถเพิ่มเติมรายละเอียด 
การปฏิบัติงาน และผลงานที่ส าคัญของผู้มีสิทธิได้รับการสรรหาฯ เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาฯ ใช้ประกอบ 
การพิจารณา ส่งแนบพร้อมแบบเสนอชื่อผู้มีสิทธิได้รับการสรรหาฯ ส่งกลับภายในวันศุกร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 
2561 เวลา 16.30 น. ณ ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 14 อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ *** 

      



 
แบบแสดงข้อมูลประวัติผู้มีสิทธิได้รับการสรรหาเป็นประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ข้อมูลส่วนตัว 
1. ชื่อ .................................................................. ...................... ชื่อสกุล ............................................................... .............. 
2. ต าแหน่งการท างาน (ปัจจุบัน) ................................................................................................... ..................................... 
    ........................................................................................................................................................................................  
3. ประวัติการศึกษา           วิชาเอก      ปีที่ส าเร็จการศึกษา         สถาบัน    
    วุฒิการศึกษาสูงสุด ......................................    ............................   ......................................................................... 
4. ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการจัดการอุดมศึกษา...................................................................................................... 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

เป็นเวลา................ป ี 
5. ประสบการณ์ในการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ..................................................................................................... 
    ........................................................................................................................................................................................ 
    ........................................................................................................................................................................................  
    เป็นเวลา................ปี  
6. ผลงานที่ส าคัญ ................................................................................................................................................................ 
   ........................................................................................................................................................................................ .. 
   .......................................................................................................................................................................................... 
   ..........................................................................................................................................................................................  
   ......................................................................................................................................................................................... 
7.มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ (ให้ท าเครื่องหมาย  ใน ) 
   มีคุณธรรม และจริยธรรม เป็นที่ยอมรับนับถือในสังคม  
   มีความเป็นผู้น า และความสามารถในการบริหารอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย  
   มีความสนใจ และเห็นความส าคัญของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา การศึกษาเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มีความสนใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับประชาชน  
   ด ารงต าแหน่งหรือมีสถานภาพทางสังคมที่เหมาะสมในอันที่จะเอ้ือประโยชน์ต่อการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย 

 สามารถอุทิศเวลาให้แก่งานของมหาวิทยาลัยได้ตามสมควรกับต าแหน่งหน้าที่ 
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ  
 
 

  (ลงชื่อ).................................................................หัวหน้าหน่วยงานผู้เสนอชื่อ 
                              (                       ) 

                     ......... ........../.... .............../....... ............  
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