
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
เรื่อง  ก าหนดการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  แทนต าแหน่งที่ว่างลง 

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

เพ่ือให้การด าเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทนต าแหน่งที่ว่างลง
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๖ วรรคสอง (๑) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทน
ต าแหน่งที่ว่างลง ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงประกาศก าหนดการสรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามตารางแนบท้ายประกาศนี้ 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๕ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต) 
ประธานกรรมการสรรหา 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทนต าแหน่งที่ว่างลง 



ก ำหนดกำรสรรหำกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทนต ำแหน่งที่ว่ำงลง 
 

ล ำดับที่ วัน - เวลำ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ สถำนที ่
๑ ๓๑ พ.ค.๖๕  มหาวิทยาลัยจัดประชุม  รองอธิการบดี  

คณบดี  ผู้อ านวยการ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียก    
ชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร  และ  กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์  โดยให้แต่ละกลุ่ม
คัดเลือกกันเองเพ่ือเป็นคณะกรรมการสรรหาฯ   
ตามข้อบังคับ  กลุ่มละ  ๑  คน 

มหาวิทยาลัยฯ ห้องประชุมรวงผึ้ง 
ชั้น ๘ 

อาคาร ๑๔ 

๒ ๑๖ มิ.ย. ๖๕  สภามหาวิทยาลัย แต่งตั้งคณะกรรมการ       
สรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

สภามหาวิทยาลัยฯ มรภ. ก าแพงเพชร   
แม่สอด 

๓ ๒๘ มิ.ย. ๖๕ 
เวลา ๑๓.๐๐ น. 

 ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯเพ่ือด าเนินการ
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือด าเนินการ ดังนี้ 

๑. จัดท าประกาศฯ  เรื่องก าหนดแนวปฏิบัติในการ
เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็น
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทน
ต าแหน่งที่ว่างลง 

๒. จัดท าประกาศฯ เรื่องก าหนดการสรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทน
ต าแหน่งที่ว่างลง 

๓. จัดท าประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อ
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการสภา  
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทนต าแหน่งที่ว่างลง 

คณะกรรมการสรรหาฯ ห้องประชุม 
ดารารัตน์ 

ชั้น ๔  
อาคาร ๑๔ 

๔ ๒๙ มิ.ย.  
- ๕ ก.ค. ๖๕ 

เวลา ๐๘.๓๐ น. 
– ๑๖.๓๐ น.  

(ไม่เว้น
วันหยุดราชการ) 

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ ที่ประสงค์
จะเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทนต าแหน่งที่ว่างลง 
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที ่www.kpru.ac.th 
และส่งใบเสนอชื่อที่งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ 

คณะกรรมการสรรหาฯ งานการเจ้าหน้าที่
และนิติการ  

ชั้น ๓ 
อาคาร ๑๔ 

๕ ๖ ก.ค. ๖๕ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. 

 คณะกรรมการสรรหาจัดท าบัญชีรายชื่อบุคคล
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่ได้รับการเสนอชื่อ จาก 
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงาน
มหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ ให้เป็นกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทนต าแหน่งที่ว่างลง  
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อ  และท า
การสรรหาผู้ที่มีความเหมาะสมจ านวนไม่เกินสองเท่า
ของจ านวนที่ต้องการสรรหา คือ  ไม่เกิน  ๒  คน 

คณะกรรมการสรรหาฯ ห้องประชุม 
ดารารัตน์ 

ชั้น ๔  
อาคาร ๑๔ 



ล ำดับที่ วัน - เวลำ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ สถำนที ่
๖ ๖ ก.ค. ๖๕ ประธานกรรมการสรรหาฯ น าเสนอผลการสรร

หาที่เป็นรายชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสม ต่อนายกสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ประธานคณะกรรมการ 
สรรหาฯ 

๗ ๑๘ ก.ค. ๖๕  
เวลา ๑๓.๓๐ น. 

- นายกสภามหาวิทยาลัยประชุมกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๖ (๒) (๓) และ (๔) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  
พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมจากบัญชี
รายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาฯ น าเสนอและคัดเลือก
ให้เหลือ จ านวน ๑ คน 

- กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๖ 
(๒) (๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  มอบหมายให้อธิการบดีทาบทาม
ความสมัครใจของผู้ได้รับการคัดเลือกตามล าดับ ให้ครบ
จ านวน และรายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและ
ด าเนินการเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป 

สภามหาวิทยาลัย ห้องประชุมสภา
มหาวิทยาลัย  

ชั้น ๘ 
อาคาร ๑๔ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต) 
ประธานกรรมการสรรหา 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทนต าแหน่งที่ว่างลง 


