
ปฏิทินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
(ครบวาระการด ารงต าแหน่ง วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) 

วัน/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 
วันอังคารที่  
๘ ต.ค.๖๒ 

เวลา ๑๑.๐๐ น. ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการ
สภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวุฒิ ครัง้ที่ ๑ 

ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ วัน เวลา และสถานท่ีในการ
เสนอช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

วันพุธที่  
๙ ต.ค.๖๒ 

เวลา ๐๙.๐๐ น. ๑. ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ วิธกีาร 
วัน เวลา และสถานท่ี ในการเสนอช่ือ 

๒. ประกาศรายชื่อผูม้ีสิทธิเสนอช่ือ 

ประกาศให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยทราบ  
ผ่านช่องทาง website และบันทึกข้อความแจ้งเวียน 
ให้ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทราบ  
ผ่านระบบ e-document  

วันพุธที่  
๙ ต.ค.๖๒ 

เวลา ๐๙.๐๐  น. ประชุมอนุกรรมการฝ่ายประจ าหน่วย
เสนอช่ือ เพื่อรับทราบขั้นตอน และ
วิธีการเสนอช่ือ  

ประชุมรับทราบขั้นตอน และวิธีการเสนอช่ือ ห้องประชุม
สุพรรณกัลยา ๑ อาคารส านักงานอธิการบดี ช้ัน ๓  

วันศุกร์ที่  
๑๑ ต.ค.๖๒ 

ไม่เกินเวลา ๑๖.๓๐ น.  
 

สิ้นสุดการโต้แย้งข้อผิดพลาดตาม
ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิเสนอช่ือ 

สามารถโต้แย้งรายชื่อได้ที่ กองการบริหารงานบุคคล 
นายชัชวาลย์ หวานชะเอม โทร. ๑๑๗๒  

วันพุธที่  
๑๖ ต.ค.๖๒  
ถึงวันศุกร์ที่  
๑๘ ต.ค.๖๒ 

ไม่เกินเวลา ๑๖.๓๐ น. 
ของวันศุกร์ที่  
๑๘ ต.ค.๖๒ 

วันเสนอช่ือล่วงหน้า ส าหรับกรณีไป
ปฏิบัติราชการประจ านอกมหาวิทยาลัย 
หรือไปปฏิบัติราชการตามค าสั่งของ
มหาวิทยาลยั 

ท าบันทึกถึงประธานอนุกรรมการฝ่ายประจ าหน่วย    
เสนอช่ือ และจัดส่งไปท่ีอนุกรรมการและเลขานุการฝา่ย
ประจ าหน่วยเสนอช่ือท่ีตนเองสังกดั 

วันพฤหัสบดีที่  
๒๔ ต.ค.๖๒ 

เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 
 

รับบัตรและอุปกรณ์การเสนอช่ือ รับบัตรและอุปกรณ์การเสนอช่ือ ณ งานกิจการสภา
มหาวิทยาลยั กองกลาง อาคารส านักงานอธิการบดี ช้ัน ๑ 

วันศุกร์ที่  
๒๕ ต.ค.๖๒ 

เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 
 

เสนอช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการ
สภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวุฒิ  
(เสนอรายชื่อได้ไม่เกิน  ๗  รายชื่อ) 

ตามประกาศก าหนดขั้นตอน วิธีการ วัน เวลา  
และสถานท่ี ในการเสนอช่ือ 

วันศุกร์ที่  
๒๕ ต.ค.๖๒ 

เวลา ๑๖.๓๐ น.  
เป็นต้นไป 

 

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาเสนอช่ือ 
๑. อนุกรรมการฝ่ายประจ าหน่วยเสนอ

ช่ือ ขานรายชื่อผู้ไดร้ับการเสนอช่ือ
โดยไม่นับความถี ่

๒. สรปุรายช่ือผูไ้ดร้ับการเสนอช่ือ 
ทั้งหมดลงแบบฟอร์ม 

๓. น ารายช่ือผู้ไดร้ับการเสนอช่ือ 
เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะ วิทยาลัย ส านัก หรือหน่วยงาน
ที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะ เพื่อพิจารณากลั่นกรอง
คุณสมบัตผิู้ได้รับการเสนอช่ือเบื้องต้น 

สถานท่ีตามที่อนุกรรมการฝ่ายประจ าหน่วยเสนอช่ือ
ก าหนด 

 

  



- ๒ - 
 

วัน/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 
วันจันทร์ที่  
๒๘ ต.ค.๖๒ 

ถึงวันอังคารที่  
๕ พ.ย.๖๒ 

- ๑. คณะกรรมการประจ าคณะ  
วิทยาลัย ส านัก หรือหน่วยงาน 
ที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีเทียบเท่าคณะ  
จัดประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรอง 
รายชื่อผู้ได้รับการเสนอช่ือ  
โดยไม่นับความถี่ หรือหยั่งเสียง 

๒. กลั่นกรองให้เหลือไม่เกิน ๗ รายชื่อ  
โดยให้พิจารณาจดักลุม่รายชื่อ  
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น ๔ กลุ่ม และไม่
ต้องทาบทามผู้ได้รับการเสนอช่ือ 

ให้พิจารณาจัดกลุ่มรายช่ือ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น ๔ กลุ่ม ได้แก ่
๑. กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  
๒. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
๓. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
๔. กลุ่มผู้น าท้องถิ่น/ภาคธุรกิจ/ภาคอุตสาหกรรม 
      
 

วันอังคารที ่
๕ พ.ย.๖๒ 

ไม่เกินเวลา ๑๖.๓๐ น. คณะกรรมการประจ าคณะ วิทยาลัย 
ส านัก หรอืหน่วยงาน ที่เรียกช่ืออย่างอื่น
ที่เทียบเท่าคณะ รายงานผลการ
พิจารณากลั่นกรองผูไ้ดร้ับการเสนอช่ือ
เบื้องต้นต่อประธานกรรมการสรรหา 
พร้อมเหตุผลประกอบการพิจารณา
กลั่นกรองและแนบประวัติโดยย่อ
ของผู้ผ่านการกลั่นกรอง 

ท าบันทึกถึงประธานกรรมการสรรหา ส่งไปยังกองกลาง 
อาคารส านักงานอธิการบดี ช้ัน ๑ 

วันพฤหัสบดีที่  
๑๔ พ.ย.๖๒ 

เวลา ๐๙.๐๐ น. ประชุมคณะกรรมการสรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งท่ี ๒ เพื่อพิจารณา
กลั่นกรองคุณสมบตัิผูส้มควรด ารง
ต าแหน่ง จากรายช่ือผูผ้่านการ
กลั่นกรองเบื้องต้น 

  

ระหว่างวันศุกร์ที่  
๑๕ พ.ย.๖๒ - 

วันพุธท่ี ๒๐ พ.ย.
๖๒ 

ไม่เกินเวลา ๑๖.๓๐ น.   ด าเนินการทาบทามและส่งแบบ 
ตอบรับการทาบทามพร้อมเอกสาร  
ของผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการ
สภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวุฒิ 

 

วันอาทิตย์ที ่
๒๔ พ.ย.๖๒ 

เวลา ๐๙.๐๐ น. น าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลยั 
เพื่อพิจารณาเสนอส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ  
เพื่อทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ  
แต่งตั้งต่อไป 

 

 

  



- ๓ - 

วัน/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 
วันจันทร์ที ่
๒๕ พ.ย.๖๒ 

- หลังจากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลยั
เห็นชอบผลการสรรหาแล้ว  
ฝ่ายเลขานุการรวบรวมเอกสาร 
ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสรรหา
ทั้งหมดเพื่อโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้ง 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ต่อไป 

 

 


