
 

 
 

 

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

เรื่อง  กระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ แทนตำแหน่งที่ว่างลง จำนวน 14 ตำแหน่ง 

     

 เพ่ือให้การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ ดำเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อยตามเจตนารมณ์ ในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 

 อาศัยอำนาจตามความในข้อ 8 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ     
ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2556 คณะกรรมการ 
สรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จึงจัดทำกระบวนการและรายละเอียดเกี่ยวกับการสรรหา      
ผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ แทนตำแหน่งที่ว่างลง 
จำนวน 14 ตำแหน่ง ดังนี้ 

 ๑. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จำนวน  ๒  ตำแหน่ง 
 ๒. ด้านกฎหมาย  จำนวน  ๒  ตำแหน่ง 
 ๓. ด้านการงบประมาณและการเงิน  จำนวน  ๒  ตำแหน่ง  
 ๔. ด้านการบริหารงานบุคคล  จำนวน  2  ตำแหน่ง 
 ๕. ด้านการศึกษา  จำนวน  2  ตำแหน่ง 
 ๖. ด้านเศรษฐศาสตร์  จำนวน  ๒  ตำแหน่ง 
 ๗. ด้านสังคมศาสตร์  จำนวน  2  ตำแหน่ง 

 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 ประกาศ  ณ  วันที่   12   มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖5 
 

 

 (รองศาสตราจารย์ชาญ  ถนัดงาน) 
 ประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
 
 
 
 



- ร่าง - 

กำหนดการ และข้ันตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

ลำดับ ขั้นตอน วันที่และเวลา สถานที ่
1 ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือพิจารณา 
(1)  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วย
 หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
 ผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
(๒)  ขั้นตอนการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคณุวุฒิ 
(๓)  คุณสมบัติของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
(๔)  กำหนดแบบฟอร์มใบเสนอช่ือ/ใบสมัคร 
(๕)  กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาเพื่อให้ได้ผู้ที่สมควร 
 ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

วันท่ี 10 มกราคม 2565 
เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป 

ห้องประชุมสโรบล ช้ัน 2 
อาคารสำนักงานอธิการบด ี
มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี

ราชมงคลกรุงเทพ 
 

2 ประกาศรับสมัครการเสนอรายชื่อ/การสมัคร (ด้วยตนเอง) 
(๑) ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั ้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี 
 และเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
(๒)  กำหนดยื่นใบเสนอช่ือ/ใบสมัคร (ด้วยตนเอง) 
 ผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 พร้อมเอกสารประกอบการสมัครของผู้ถูกเสนอช่ือ/ผูส้มัคร 
 
 

วันท่ี 12 มกราคม 2565 
เวลา 08.30 น.   

ถึง  
วันท่ี 26 มกราคม 2565  

เวลา 16.30 น. 

ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ช้ัน 1 
อาคารสำนักงานอธิการบดี 

และเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 

3 การตรวจสอบคุณสมบัติเบ้ืองต้น 
 คณะกรรมการสรรหาฯ ตรวจสอบประวัต ิ คุณสมบัติของ         
ผู ้ได้ร ับการเสนอชื ่อ/ผู ้สมัคร รวมถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของ
เอกสารต่าง ๆ 

วันท่ี 27 มกราคม 2565 
เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป 

ห้องประชุมสโรบล ช้ัน 2 
อาคารสำนักงานอธิการบด ี
มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี

ราชมงคลกรุงเทพ 

4 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อ/ผู้สมัคร 
 คณะกรรมการสรรหาฯ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อ/
ผ ู ้สม ัคร ผ ู ้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น 

วันท่ี 28 มกราคม 2565 ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ช้ัน 1 
อาคารสำนักงานอธิการบดี 

และเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 

5 พิจารณากลั่นกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
      คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณากลั ่นกรองเพื ่อให ้ได ้มา                
ซึ่งผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทคโนโลยีราชมงคลราชมงคลกรุงเทพ              
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

วันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป 

ห้องประชุมสโรบล ช้ัน 2 
อาคารสำนักงานอธิการบด ี
มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี

ราชมงคลกรุงเทพ 

6 จัดทำข้อมูลประวัติ ผลงาน ประสบการณ์และอื่น ๆ 
      คณะกรรมการสรรหาฯ จ ัดทำข ้อม ูลประว ัต ิ  ผลงาน 
ประสบการณ์ ความเหมาะสมอื่นๆ และเหตุผลประกอบความเห็น
สนับสนุนเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 

วันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2565 ห้องประชุมสโรบล ช้ัน 2 
อาคารสำนักงานอธิการบด ี
มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี

ราชมงคลกรุงเทพ 

 

แบบ คสก. ๑ 



กระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ แทนตำแหน่งที่ว่างลง จำนวน 14 ตำแหน่ง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
________________________ 

 
  กระบวนการสรรหาผู ้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู ้ทรงคุณวุฒิ                     
ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ แทนตำแหน่งที่ว่างลง จำนวน 14 ตำแหน่ง ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.  ๒๕๕๖  
มีดังนี ้

๑. การได้มาซึ่งผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  จำนวน             
๑4 ตำแหน่ง กระทำได้ดังนี้ 
                   ๑.๑ โดยคำแนะนำของนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา 
๑๕ (๒) (๓) และ (๔) ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘   

 ๒. ขั้นตอนการสรรหา 
 ๒.๑ คณะกรรมการสรรหารวบรวมรายชื ่อผู ้ที ่ได้รับการเสนอชื่อ/ผู ้สมัคร เป็นผู ้สมควร             
ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 ๒.๒ คณะกรรมการสรรหาพิจารณาผู้ได้รับการเสนอชื่อ/ผู้สมัคร เป็นผู้ที่มีความเหมาะสม             
ในการดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู ้ทรงคุณวุฒิ  แต่ละด้านตามหลักเกณฑ์ในประกาศ
คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ                
เร ื ่อง กระบวนการสรรหาผู ้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู ้ทรงคุณวุฒิ  ที ่ม ีความรู้                      
ความเชี่ยวชาญ แทนตำแหน่งที่ว่างลง จำนวน 14 ตำแหน่ง 

๓. ขั้นตอนการพิจารณาแต่งตั้ง 
 ๓.๑ คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู ้ทรงคุณวุฒิ จัดทำบัญชีรายชื่อ
เรียงลำดับตามตัวอักษร พร้อมประวัติผลงาน ความเหมาะสมอื่น ๆ ของผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้สมควร              
ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านนั้น ๆ เพื่อเสนอ                
ต่อสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 
  ๓.๒ ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเสนอชื ่อบุคคลผู ้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการ                          
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านนั้น ๆ เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง               
ตามข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มา                  
ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

แบบ คสก. ๒ 



 

 
 

 

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

เรื่อง  คุณสมบัติของผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ แทนตำแหน่งที่ว่างลง จำนวน 14 ตำแหน่ง 

     

 เพ่ือให้การสรรหาบุคคลที่สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ในมาตรา ๑๕ (๕) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบกับข้อ ๕ ข้อ ๖ และข้อ ๘ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงกำหนดคุณสมบัติของผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ                       
ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ แทนตำแหน่งที่ว่างลง จำนวน ๑4 ตำแหน่ง ประกอบด้วย  

 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จำนวน  ๒  ตำแหน่ง  
 ด้านกฎหมาย  จำนวน  ๒  ตำแหน่ง  
 ด้านการงบประมาณและการเงิน  จำนวน  ๒  ตำแหน่ง  
 ด้านการบริหารงานบุคคล  จำนวน  2  ตำแหน่ง  
 ด้านการศึกษา  จำนวน  2  ตำแหน่ง  
 ด้านเศรษฐศาสตร์  จำนวน  ๒  ตำแหน่ง  
 ด้านสังคมศาสตร์  จำนวน  ๒  ตำแหน่ง 

ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
(1) เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในปณิธาน และสนใจภารกิจของมหาวิทยาลัย 
(2) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคม 
(3) เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในอาชีพการงาน มีภาวะผู้นำในทางวิชาการหรือวิชาชีพ                     

ที่เก่ียวข้องเป็นที่ยอมรับทั่วไป 
(4) เป็นผู้ที่สามารถสละเวลาให้กับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ 
(5) ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 
(6) ไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล กับประโยชน์ส่วนรวม                  

ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กล่าวคือไม่เป็นคู่สัญญา หรือมีส่วนได้เสียในสัญญา              
ที่ทำกับมหาวิทยาลัย หรือไม่เป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับมหาวิทยาลัย 

 ประกาศ  ณ  วันที่   12   มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖5 
 

 
 (รองศาสตราจารย์ชาญ  ถนัดงาน) 
 ประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

แบบ คสก. 3 



 

 

ใบเสนอชื่อบุคคล / ใบสมัคร  
เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
 

               วันที่............เดือน................................พ.ศ. ๒๕๖5 

เรื่อง การเสนอชื่อบุคคล / การสมัคร เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

เรียน ประธานกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑.  ใบเสนอชื่อบุคคล / ใบสมัคร  เข้ารับการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ               
(แบบ คสก.๔) จำนวน ๑ ชุด พร้อมสำเนาซึ่งรับรองความถูกต้องแล้วทุกหน้า จำนวน ๑๔ ชุด 

  ๒. แบบ คสก. ๕ จำนวน ๑ ชุด พร้อมสำเนาซึ่งรับรองความถูกต้องแล้วทุกหน้า จำนวน ๑๔ ชุด 
   ๓.  รูปถ่ายสีหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ แต่งกายสุภาพ ขนาด ๑ นิ้ว  ซึ่งถ่าย

มาแล้วไม่เกิน ๑ ปี (ไม่รวมขอบขาวและไม่รับรูปสแกน) ข้าราชการสวมเครื่องแบบปกติขาว 
หร ือเต ็มยศ ประด ับเคร ื ่องราชอ ิสร ิยาภรณ์ช ั ้นตราท ี ่ ได ้ร ับส ูงส ุด บ ุคคลทั ่วไป                      
ชายสวมชุดสากล  สตรีสวมชุดสุภาพ จำนวน ๓ รูป  โดยเขียนชื่อ - สกุล ด้านหลังรูป 

      ๔.  เอกสารรวบรวมผลงานของผู้ถูกเสนอชื่อ / ผู้สมัคร จำนวน ๑ ชุด พร้อมสำเนาซึ่งรับรอง
ความถูกต้องแล้วทุกหน้า จำนวน ๑๔ ชุด นำส่งพร้อมใบสมัคร โดยใส่ซองปิดผนึก 

      ๕.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาเอกสารที่ทางราชการ
ออกให้ของผู้ถูกเสนอชื่อ / ผู้สมัคร ผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

      ๖. เอกสารประกอบอ่ืนๆ (ถ้ามี)  จำนวน ๑ ชุด  พร้อมรับรองสำเนาจำนวน ๑๔ ชุด โปรดระบุ 

   ๖.๑ ......................................................................................................................................  
   ๖.๒ ......................................................................................................................................  
  
 ตามประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ เรื ่อง กระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู ้ทรงคุณวุฒิ ที ่มีความรู้                    
ความเชี ่ยวชาญ แทนตำแหน่งที ่ว ่างลง จำนวน ๑4 ตำแหน่ง ลงวันที ่ 12 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖5 กำหนดให้                      
ผู้มีคุณสมบัติ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการ                          
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕56  ยื่นใบสมัครในระหว่างวันที่ ๑2 - 26  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖5 นั้น 
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รูปถ่ายสี 
๑ นิ้ว(ไม่รวมขอบขาว) 

(ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
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 ในการนี้ ข้าพเจ้า...........................................................................ตำแหน่ง...................................... ...................
มีความประสงค์     เสนอชื่อ  .................................................................................................................................. 
   สมัคร  
เข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นผู้ที ่สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู ้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้าน...................................................................................... 

 พร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้ส่งเอกสารประวัติและข้อมูลเบื้องต้น ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไว้อย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน เพ่ือประกอบการพิจารณามาด้วยแล้ว 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

  
 ลงชื่อ............................................................................. 
        (.......................................................................) 
         ผู้เสนอชื่อ / ผู้สมัคร 
 
 
 
 

ผู้ได้รับการเสนอชื่อแสดงความยินยอมให้เสนอชื่อ  
เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
 

 ข้าพเจ้า.......................................................................ตำแหน่ง.................................................. ...ได้พิจารณา
และรับทราบเงื่อนไข เข้าใจในข้อบังคับและยินยอมในการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ตลอดจนได้ส่งประวัติและข้อมูลเบื้องต้นไว้อย่างถูกต้อง                 
และครบถ้วน 

 

 
                                                           ลงชื่อ............................................................................. 
                 (.......................................................................) 
                 ผู้ได้รับการเสนอชื่อ                                                               
  
 



 

 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลและคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ได้รับการเสนอชื่อ / ผู้สมัคร 
เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 

ในด้าน……………………………………………...... 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 
๑. ข้อมูลส่วนตัว 

 ชื่อ นาย/นาง/นางสาว....................................................... .................นามสกุล.................................................. .. 
 วัน เดือน ปีเกิด......................................................................อายุ............................ปี.................................เดือน 

อาชีพ......................................................สถานที่ทำงาน....................................................................................... 
 สถานภาพ  โสด สมรส หม้าย หย่า 
 ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี.................หมู่ที่...................ซอย...................... .............ถนน........................................... 

ตำบล/แขวง................................................อำเภอ/เขต............. ........................จงัหวดั....................................... 
รหัสไปรษณีย์................................โทรศัพท์......................... ...........E-Mail.......................................................... 

 คู่สมรสชื่อ นาย/นาง/นางสาว.............................................นามสกุล................................................................... 

๒. ประวัติการศึกษา 
......................................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 

๓. ประสบการณ์การทำงานหรอืด้านการบริหาร (โปรดระบุตำแหน่งและผลงาน) 
.........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... ..............................
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 

๔. ตำแหน่งวิชาการ (ถ้ามี) 
 (๑) ศาสตราจารย์ สาขา.................................................................... ...................ป ีพ.ศ...................................... 
    มหาวิทยาลัย/สถาบัน/อื่นๆ.................................................................. ......................................................... 
 (๒) รองศาสตราจารย์ สาขา........................................................... ......................ป ีพ.ศ...................................... 
    มหาวิทยาลัย/สถาบัน/อื่นๆ.............................................................. ............................................................. 
 (๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขา..............................................................................ป ีพ.ศ...................................... 
    มหาวิทยาลัย/สถาบัน/อื่นๆ................................................... ........................................................................ 
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๕. ประสบการณ์หรือผลงานด้านคุณธรรมและจริยธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคม 
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 

๖. ความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านที่สมัครหรือได้รับการเสนอชื่อ 
............................................................................................................................. ............................................................
....................................................................... ..................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................. ............................................................ 

๗. มีความรู้ความเข้าใจในปณิธาน และสนใจในภารกิจของมหาวิทยาลัยในด้านใดและจะพัฒนาในด้านนั้น 
ให้กบัมหาวิทยาลัยอย่างไร 

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

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

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

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

๘. ความสามารถในการอุทิศเวลาให้กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 

๙. ความสามารถในการมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
............................................................................................................................. ............................................................
........................................................................................................................................................ .................................
.................................................................................................. .......................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................ 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและคุณสมบัติเบื้องต้นดังกล่าว ถูกต้องตามความเป็นจริง 
 

 
 ลงชื่อ...................................................................... 
 (...................................................................) 
 ผู้ได้รับการเสนอชื่อ / ผู้สมัคร  
 เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 วันที่........... เดือน........................... พ.ศ................ 

 



                       เอกสารรวบรวมผลงาน 
 

1. ชื่อ (ภาษาไทย): …………………………………...……………………………………..………………..                      
2. ชื่อ (ภาษาอังกฤษ): ……………………………………………………………………...……………….. 
3. วัน เดือน ปีเกิด: …………………………………………………………………………...………………. 
4. อายุปัจจุบัน: …………………………………………………………………………………...……………  
5. ตำแหน่งทางวิชาการปัจจุบัน: ………………………………………………………….…...…………  
6. สถานที่ติดต่อ:  

โทรศัพท์ …………………………………………… โทรสาร ……………………………………………  
E-mail: …………………………………………………………………………………………………..…… 

7. ประวัติการศึกษา 
  ระดับ                   ชื่อปริญญา               ชื่อสถาบัน                  ปี พ.ศ. ที่จบ 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ                                 .                                                    
    

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง                              .                                                 . 
 
ปริญญาตรี                                            .                                                  .  
 

  ปริญญาโท                                             .                                                  . 
 
  ปริญญาเอก                                            .                                                  . 
             

8. ประวัติการทำงาน 
8.1 ประวัติการรับราชการ/บริษัท 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
..................................................................................................... ...........................................................
............................................................................. ...................................................................................
................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... ...........................
............................................................................................................. ................................................... 

 
 

รูปถ่ายสี 
๑ นิ้ว(ไม่รวมขอบขาว) 

(ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 



- 2 - 
 

8.2 เกียรติประวัติที่ได้รับการยกย่อง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..................................................................................................
...................................................................………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                                                                                                         

9.  ตำแหน่ง และการยอมรับทางวิชาการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….................................................................................................
....................................................................………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

10. ผลงานทางวิชาการ/ผลงานอ่ืนๆ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….................................................................................................
....................................................................………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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11. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….................................................................................................
....................................................................………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                                                                                                         
. 
                                                                                                                                                            
. 
                                                                                                                                                            
. 
                                                                                                                                                            
. 

 
 



 
 

 

 

 

 
หลักเกณฑ์การพิจารณารายชื่อผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

ของคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

ลำดับที่ หลักเกณฑ์และคุณสมบัติ 

1 มีคุณสมบัติ ตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้ 
1.1  เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในปณิธาน และสนใจภารกิจของมหาวิทยาลัย 
1.2  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคม 
1.3  เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในอาชีพการงาน มีภาวะผู้นำในทางวิชาการหรือวิชาชีพ 
       ที่เก่ียวข้องเป็นที่ยอมรับทั่วไป 
1.4  เป็นผู้ที่สามารถสละเวลาให้กับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ 
1.5  ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 

2 มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคม 
3 มีความรู้ความเชี่ยวชาญแต่ละด้าน ทีไ่ด้รับการเสนอรายชื่อ/ทีส่มัคร 
๔ ไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมที่เกี่ยวข้อง             

กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กล่าวคือ ไม่เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญา
ที่ทำกับมหาวิทยาลัย หรือไม่เป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทที่เข้าเป็น
คู่สัญญากับมหาวิทยาลัย 

 ให้คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ คัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ด้วยวิธีการลงคะแนนลับ โดยให้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านนั้น ๆ 

 ในกรณีที่ผ ู ้ถ ูกเสนอช ื ่อ/ผ ู ้สม ัคร ได ้คะแนนเท ่าก ันในการลงคะแนนเพื ่อเล ือกกรรมการ                            
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิด้านใดด้านหนึ่ง ทำให้ไม่สามารถเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิได้
ให้คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิลงคะแนนใหม่เฉพาะบุคคลที่มีคะแนนเท่ากัน
และให้ผู ้ที ่ได้ร ับคะแนนสูงสุดเป็นผู ้ได ้ร ับการคัดเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู ้ทรงคุณวุฒิ                        
ในด้านนั้น ๆ 

แบบ คสก. 6 แบบ คสก. 6 
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