
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

เร่ือง การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักกิจการนักศึกษา 
 

  
ตามที่ผู้อ านวยการส านักกิจการนิสิตนักศึกษา จะครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่ 25 เมษายน  

พ.ศ. 2564 ท าให้ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักกิจการนักศึกษาว่างลง 
 อ้างถึง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคุณสมบัติ และวิธีการสรรหา
ผู้อ านวยการสถาบัน พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ 4 และข้อ 6 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศก าหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
ส านักกิจการนักศึกษาดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ 
 

 1. ต าแหน่งที่จะด าเนินการสรรหา 
  ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักกิจการนักศึกษา 
 

2. คุณสมบัติของผู้ท่ีสมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักกิจการนักศึกษา 
  ให้ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคุณสมบัติ 

และวิธีการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๔ ดังต่อไปนี้ 
  ๒.๑ ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน
ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  
  ๒.๒ มีประสบการณ์ในสายงานทีต่้องรับผิดชอบมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี 
  ๒.๓ มีคุณธรรมและจริยธรรมที่เป็นที่ยอมรับในสังคม 
  ๒.๔ มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ หรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของส านัก
กิจการนักศึกษา 
  ๒.๕ เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่ม สนใจ และเล็งเห็นความส าคัญในกิจการของส านักกิจการนักศึกษา  

๒.๖ สามารถอุทิศเวลาให้แก่กิจการของส านักกิจการนักศึกษา  
 

 3. วิธีการได้มาซึ่งรายช่ือของผู้ท่ีสมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักกิจการนักศึกษา  
  สามารถด าเนินการได้ ๒ วิธี ดังมีรายละเอียด ต่อไปนี้  

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

และสังคมศาสตร์ (๓) คณะวิทยาการจัดการ (๔) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (5) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (6) วิทยาลัยการดนตรี (7) ส านักงานอธิการบดี เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านักกิจการนักศึกษา ได้ไม่เกินหน่วยงานละ 2 รายชื่อ  

 



- ๒ - 
 

๒)  วิธีการได้มาซึ่งรายชื่อของบุคคลที่จะได้รับการสรรหาให้ทุกหน่วยงานด าเนินการดังนี้ 
(2.1) ให้ใช้วิธีการหยั่งเสียง โดยผู้มีสิทธิ์ เสนอชื่อประกอบด้วย บุคลากร 

สายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนที่จ้างโดยเงินงบประมาณแผ่นดิน หรือเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 6 เดือน ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศ  

(2.2) ผู้ที่มีสิทธิ์เสนอชื่อให้ไปใช้สิทธิ์ ดังนี้ 
 (1) คณาจารย์ให้ใช้สิทธิ์ที่คณะ/วิทยาลัยการดนตรีที่ตนสังกัด 

 (2) คณาจารย์ที่ไปปฏิบัติหน้าที่ ณ ส านักต่างๆ/ศูนย์การศึกษาอู่ทอง 
ทวารวดี ให้ใช้สิทธิ์ที่คณะที่ตนสังกัด/คณะที่หลักสูตรสังกัด 

 (3) ครูและบุคลากรสายสนับสนุนที่สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ให้ใช้สิทธิ์ที่คณะครุศาสตร์ 

 (4) บุคลากรสายสนับสนุนที่สังกัดคณะ/วิทยาลัยการดนตรี ให้ใช้สิทธิ์ 
ที่คณะ/วิทยาลัยการดนตรีที่ตนสังกัด 

 (5) บุคลากรสายสนับสนุนที่สังกัดสถาบันและส านักต่างๆ บัณฑิตวิทยาลัย  
ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ส านักงานสภามหาวิทยาลัย และหน่วยตรวจสอบภายใน ให้ใช้สิทธิ์ที่ส านักงาน
อธิการบดี 
 (2.3) ให้หน่วยงานด าเนินการเพ่ือให้ได้รายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาระหว่าง 
วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2564 ถึงวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2564 และจัดส่งรายชื่อพร้อมให้ผู้ที่ได้รับการ
เสนอชื่อกรอกแบบประวัติและข้อมูลรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่ก าหนดและน าส่งมายังเลขานุการคณะกรรมการ
สรรหาฯ ณ ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ ภายในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2564  
เวลา 16.๐0 น. โดยหน่วยงานสามารถขอรับแบบเสนอชื่อ/แบบประวัติ ได้ที่ ส านักงานสภามหาวิทยาลัย  
ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์  

๓.๒ การสมัครด้วยตนเอง  
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเพ่ือด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักกิจการนักศึกษา ให้ขอรับ 

ใบสมัคร ณ ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 14 อาคาร ๑๐๐ ปีศรีสุริยวงศ์ และกรอกรายละเอียดต่างๆ  
ตามแบบฟอร์มดังกล่าวและจัดส่ง ณ จุดขอรับใบสมัครฯ ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันศุกร์ที่ 
19 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 16.๐0 น.    
 

 4. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นผู้อ านวยการส านักกิจการนักศึกษา 
  มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นผู้อ านวยการส านักกิจการนักศึกษา 
ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564 ที่ป้ายประชาสัมพันธ์ หน้าส านักงานอธิการบดี ชั้น ๑ อาคาร ๑๐๐ ป ี 
ศรีสุริยวงศ์ และเว็บไซต์ส านักงานสภามหาวิทยาลัย (http://uc.bsru.ac.th)  
 

 5.  การกลั่นกรองเพื่อให้ได้รายช่ือไม่เกิน ๓ รายช่ือ 
การกลั่นกรองเพ่ือให้ได้รายชื่อผู้ที่สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักกิจการนักศึกษา 

จ านวนไมเ่กิน ๓ รายชื่อ เพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย มีข้ันตอน ดังนี้ 
๕.1  ให้ผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อ (ข้อ 4) จัดท าเอกสารแสดงประวัติ ผลงาน วิสัยทัศน์ 

นโยบาย และแนวทางการพัฒนาส านักกิจการนักศึกษา ที่ครอบคลุมในด้าน ต่อไปนี้ (1) วิสัยทัศน์ นโยบาย  
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