


       

ปฏิทินกําหนดการดําเนินการสรรหากรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๓ 
 

ลําดับ วัน/เดือน/ป เวลา กิจกรรมดําเนินงาน 
ขอบังคับ

ขอท่ี  
สถานท่ี  ผูรับผิดชอบ 

๑ ๗ พ.ค. ๒๕๖๓ ๑๔.๐๐ น. 
สภามหาวิทยาลัย ประชุมเพ่ือแตงตั้งคณะกรรมการ

สรรหาคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
ขอท่ี ๗ 

หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓  

อาคาร ๑๐๐ ป                            

สมเด็จพระศรีนครินทร 

สภามหาวิทยาลัย 

๒ ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๓  ๑๐.๓๐ น. 

คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการสงเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัย ประชุมเพ่ือพิจารณาหลักเกณฑวิธีการ

สรรหากรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

ขอท่ี ๘ 

หองประชุมเพชรบริหาร  ชั้น ๓  

อาคาร ๑๐๐ ป  

สมเด็จพระศรีนครินทร 

คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสงเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัย 

๓ ๒๘ พ.ค. ๒๕๖๓ ๐๘.๓๐ น. 

ประกาศหลักเกณฑและวิธีการสรรหาคณะกรรมการ

สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม

ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวย คณะกรรมการ

สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๗ และ

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ                  

ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวย 

คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย                         

พ.ศ.๒๕๕๐ 

ขอท่ี ๘ 

๑. ประกาศทางเว็บไซต 

www.vru.ac.th                               

๒. สงเอกสารทุกหนวยงานของ

มหาวิทยาลัยในระบบสํานักงาน

อิเล็กทรอนิกส (e-Office)                            

คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสงเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัย 

๔ 
๒๘ พ.ค. ๒๕๖๓  

ถึง 

๓ มิ.ย. ๒๕๖๓ 

๐๘.๓๐ น. 

ถึง 

๑๖.๓๐ น. 

คณาจารยประจํา ขาราชการ บุคลากร องคการ

นักศึกษา สภานักศึกษาและสมาคมศิษยเกา               

เสนอรายชื่อผูสมควรเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ              

ตอกองพัฒนานักศึกษา สํานักงานอธิการบดี 

ขอท่ี ๘ กองพัฒนานักศึกษา 

สํานักงานอธิการบดี 

กองพัฒนานักศึกษา 

สํานักงานอธิการบดี 



- ๒ - 

 

ลําดับ วัน/เดือน/ป เวลา กิจกรรมดําเนินงาน 
ขอบังคับ

ขอท่ี  
สถานท่ี  ผูรับผิดชอบ 

๕ ๔ มิ.ย. ๒๕๖๓ ๐๙.๓๐ น. 

คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการสงเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัย ประชุมเพ่ือพิจารณาคุณสมบัติเบื้องตน 

เพ่ือหาบุคคลท่ีเหมาะสมเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

ของคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

ขอท่ี ๘ 

หองประชุมเพชรบรหิาร  ชั้น ๓ 

อาคาร ๑๐๐ ป  

สมเด็จพระศรีนครินทร 

คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสงเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัย 

๖ ๔ มิ.ย. ๒๕๖๓  ๑๓.๐๐ 

ประธานคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการสงเสริม

กิจการมหาวิทยาลัย นําเสนอรายชื่อผูสมควรเปน

กรรมการ ผูทรงคุณวุฒิ ตอสภามหาวิทยาลัย 

ขอท่ี  

๙, ๑๐ 

หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓  

อาคาร ๑๐๐ ป                            

สมเด็จพระศรีนครินทร 

สภามหาวิทยาลัย 

๗ 
๗– ๑๔ มิ.ย. 

๒๕๖๓ 

๐๘.๓๐ น. 

ถึง 

๑๖.๓๐ น. 

ทาบทามบุคคลท่ีเหมาะสมเปนกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิ ของคณะกรรมการสงเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัย  

ขอท่ี ๘ - 

คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสงเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัย 

๘ ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๓ ๑๓.๓๐ น. 

คณะกรรมการสรรหากรรมการสงเสรมิกิจการ

มหาวิทยาลัย ประชุมเพ่ือพิจารณาสรุปรายชื่อ

คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

ขอท่ี ๘ 

หองประชุมเพชรบรหิาร  ชั้น ๓ 

อาคาร ๑๐๐ ป  

สมเด็จพระศรีนครินทร 

คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสงเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัย 

๙ ๒ ก.ค. ๒๕๖๓ ๑๓.๐๐ น. 

ประธานคณะกรรมการสรรหาการสงเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัย นําเสนอรายชื่อผูสมควรเปนกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิ ตอสภามหาวิทยาลัย 

ขอท่ี 

๙,๑๐ 

หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓  

อาคาร ๑๐๐ ป                            

สมเด็จพระศรีนครินทร 

สภามหาวิทยาลัย 

 

-------------------------------------------- 



แบบเสนอช่ือกรรมการผูทรงคุณวุฒขิองคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

จากคณาจารยประจํา ขาราชการ บุคลากร องคการนักศึกษา และสมาคมศิษยเกา 

-------------------------------- 

 

 ขาพเจาขอเสนอชื่อบุคคลพรอมประวัติและประสบการณผูท่ีสมควรเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิของ

คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

๑. ................................................................ความรูและความเชี่ยวชาญดาน.............................................. 

๒. ................................................................ความรูและความเชี่ยวชาญดาน.............................................. 

๓. ................................................................ความรูและความเชี่ยวชาญดาน.............................................. 

๔. ................................................................ความรูและความเชี่ยวชาญดาน.............................................. 

๕. ................................................................ความรูและความเชี่ยวชาญดาน.............................................. 

๖. ................................................................ความรูและความเชี่ยวชาญดาน.............................................. 

๗. ................................................................ความรูและความเชี่ยวชาญดาน.............................................. 

๘. ................................................................ความรูและความเชี่ยวชาญดาน.............................................. 

๙. ................................................................ความรูและความเชี่ยวชาญดาน.............................................. 

 

 

ลงชื่อ ......................................................................... ผูเสนอชื่อ 

              (.........................................................................) 

    วันท่ี ............... เดือน.................................... พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

 

หมายเหตุ กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากผูมีความรู ความเชี่ยวชาญ ดานการศึกษา มนุษยศาสตร สังคมศาสตร 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กฎหมาย การงบประมาณและการเงิน การบริหารงานบุคคล การปกครองสวนทองถ่ิน 

การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และดานอ่ืน ๆ  



 

ประวัติและประสบการณผูไดรับการเสนอช่ือ 

ความเช่ียวชาญ 

      การศึกษา       มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร       วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี         กฎหมาย 

      การงบประมาณและการเงิน        การบริหารงานบุคคล       การปกครองสวนทองถ่ิน  

       การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม         อ่ืน ๆ  

 

ชื่อ (คํานําหนาชื่อ)...............................................................นามสกุล................................................อายุ.................ป 

วุฒิการศึกษาสูงสุด...................................................................................................................................................... 

สถาบันการศึกษา ........................................................................................................................................................ 

ตําแหนงปจจุบัน.......................................................................................................................................................... 

ท่ีอยูปจจุบัน................................................................................................................................................................. 

โทรศัพท......................................................................... e- mail............................................................................. 

สถานท่ีทํางาน/หนวยงานท่ีสังกัด.................................................................................................................................. 

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

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

โทรศัพท.........................................................................โทรศัพทมือถือ............................................................... 

โทรสาร......................................................................... ………………………………………………………………. 

ประสบการณการทํางานและผลงานสําคัญท่ีเก่ียวของกับความเชี่ยวชาญขางตน 

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

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

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

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

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

 

ลงชื่อ...........................................................................ผูเสนอชื่อ 

                                                              (..........................................................................) 

      วันท่ี ........... เดือน..........................................พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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