
 
ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
เร่ือง  การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  

…………………………………… 

    ด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา ๑๖ (๕) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้ครบวาระเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จึงได้มีมติเห็นชอบให้
ด าเนินการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  และแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ  เพ่ือด าเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
     อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๖ (๕) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ประกอบกับข้อ ๘ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการ สรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๘ และค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ที่ ๐๐๘/๒๕๖๒ 
ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และโดยมติคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ    
ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการสรรหากรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จึงออกประกาศก าหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ไว้ดังต่อไปนี้ 

   ๑. ผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม ดังนี้ 
   (ก) คุณสมบัต ิ
    (๑) มีสัญชาติไทย 
    (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ในวันที่ได้รับการเสนอชื่อ 
    (๓) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย หรือ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 
     (๔) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นที่ยอมรับในสังคม 
    (๕) เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ด้านการศึกษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี กฎหมาย การงบประมาณและการเงิน การบริหารงานบุคคล การปกครองส่วนท้องถิ่น              
การศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม (ค าอธิบายโปรดอ่านในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ บัญชีหมายเลข ๑) 
    (๖) มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพเป็นที่ยอมรับในสังคม 
    (๗) มีความสนใจและเห็นความส าคัญของการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา หรือการศึกษา
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    (๘) สามารถอุทิศตนและเวลาให้แก่กิจการของมหาวิทยาลัยตามสมควรแก่ต าแหน่งหน้าที่ 
 

/(ข) ลักษณะต้องห้าม… 



 
-๒- 
 

       (ข) ลักษณะต้องห้าม 
    (๑) เป็นบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
    (๒) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนไร้ความสามารถ เป็นคนเสมือนไร้
ความสามารถ หรือเป็นโรคที่ก าหนดในกฎ ก.พ.อ. 
     (๓) เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
    (๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
    (๕) เป็นบุคคลล้มละลาย 
    (๖) เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท า
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
    (๗) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือ
หน่วยงานของรัฐ 
    (๘) เป็นผู้มีต าแหน่งหรือสถานภาพทางสังคมที่มีส่วนได้เสียในผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 

  ๒. การได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มีหลักเกณฑ์
และวิธีการ ดังนี้ 
   ๒.๑ ให้คณะ สถาบัน ส านัก  ศูนย์หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ                 
จัดประชุมบุคลากรของหน่วยงาน เพ่ือด าเนินการสรรหาและกลั่นกรองผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
    ๒.๒ คณะต่างๆ มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิได้
ไม่เกินสี่ชื่อ พร้อมแนบแบบเสนอชื่อ และแบบประวัติและผลงานของผู้ถูกเสนอชื่อแต่ละคน และรายงานการ
ประชุม เสนอต่อคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
    ๒.๓ สถาบัน ส านัก ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  มีสิทธิเสนอ
ชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิได้ไม่เกินสองชื่อ พร้อมแนบแบบเสนอชื่อ 
และแบบประวัติและผลงานของผู้ถูกเสนอชื่อแต่ละคน และรายงานการประชุม เสนอต่อคณะกรรมการสรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ๒.๔ การเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ใช้แบบที่
คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิก าหนดในท้ายประกาศนี้ 

 ๓. เอกสารประกอบการเสนอชื่อ 
  ๓.๑ แบบเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (แบบ กสผ. ๐๐๑) 
  ๓.๒  หนังสือแสดงความยินยอมรับการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ (แบบ กสผ. ๐๐๒) 
  ๓.๓ แบบประมวลประวัติและผลงาน (แบบ กสผ. ๐๐๓) 
  ๓.๔ แบบรับรองคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้ถูกเสนอชื่อ (แบบ กสผ. ๐๐๔) 
  ๓.๕ แบบตรวจสอบข้อมูลผู้ถูกเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ (แบบ กสผ. ๐๐๕) 
  ๓.๖ รายงานการประชุมของหน่วยงาน 
 

/๔.  การน าส่งรายชื่อ… 



-๓- 

  ๔.  การน าส่งรายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิต่อ
คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ให้หน่วยงานด าเนินการประชุมบุคลากรของหน่วยงาน เพ่ือด าเนินการสรรหาและกลั่นกรองผู้
สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ด าเนินการเสนอชื่อฯตามแบบที่
คณะกรรมการสรรหาก าหนด  ดังนี้ 
  ๔.๑ คณะ สถาบัน ส านัก ให้เสนอรายชื่อมายังคณะกรรมการสรรหาได้คณะละไม่เกินสี่ชื่อ  
   ๔.๒ สถาบัน ส านัก ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะเสนอได้
หน่วยงานละไม่เกินสองช่ือ 

   ทั้ งนี้   ให้น าส่ งตั้ งแต่ วันที่  ๒๙ มีนาคม – ๒๘ เมษายน ๒๕๖๒ ในวันและเวลาราชการ                      
ณ กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 
 ๕. การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม 
  คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ด าเนินการประชุมในวันที่           
๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ เพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ถูกเสนอชื่อตามข้อ ๙ (๒)                    
แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการ  สรรหากรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๘  แล้วจัดท าตารางสรุปข้อมูลแบ่งกลุ่มผู้ถูกเสนอชื่อตามตามบัญชีกลุ่ม
ความรู้ความเชี่ยวชาญ  เพ่ือเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย  
   ในกรณีที่ไม่สามารถเสนอชื่อครบตามจ านวนและสาขาความเชี่ยวชาญ ให้คณะกรรมการสรรหา
เสนอรายชื่อให้ครบตามจ านวนและสาขาความเชี่ยวชาญ 
    
 ๖. การประชุมเพื่อพิจารณาเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
  นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานด าเนินการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๖
(๒) (๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ เพ่ือพิจารณาเลือกผู้สมควรเป็น
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จากบัญชีรายชื่อคณะกรรมการสรรหาเสนอ ในแต่ละกลุ่ม โดยวิธีการ
ลงคะแนนลับนับเปิดเผย หากมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันให้ลงคะแนนใหม่ เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน 
แล้วจัดท าล าดับผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จากล าดับที่หนึ่งถึงล าดับ
สุดท้ายของแต่ละกลุ่ม แล้วมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาด าเนินการทาบทามตามล าดับ หากล าดับที่หนึ่ง
ยินยอมแล้ว ก็เป็นอันยุติการทาบทาม 
  เมื่อได้ผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว นายกสภามหาวิทยาลัย
น าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป 

   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

     ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
(นายจรูญ  ถาวรจักร์) 

อธิการบดี 
ประธานกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 



 

บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

เร่ือง  การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ 
----------------------------------- 

กลุ่มความรู้ความเชี่ยวชาญและจ านวนในการเสนอรายช่ือ 
ผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 

ล าดับ
ที ่ กลุ่มความรู้ความเชี่ยวชาญ ลักษณะงาน อาชีพ หรือหน้าที่ 

จ านวน 
(คน) 

๑ การศึกษา เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการศึกษา การบริหารการศึกษา 
อาจารย์ผู้สอนสาขาการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ฯลฯ 

๑ 

๒ มนุษยศาสตร์ เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาศาสตร์ โบราณคดี นิเทศศาสตร์ 
การสื่อสาร ปราชญ์ท้องถิ่น นักวิจัย อาจารย์ผู้สอนสาขา
มนุษยศาสตร์ในระดับอุดมศึกษา ฯลฯ 

๑ 

๓ สังคมศาสตร์ เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 
ในสาขาอาชีพต่างๆ เช่น พัฒนาการ สหกรณ์ ที่ดิน แรงงาน 
จัดหางาน สัสดี พัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประกันสังคม 
พาณิชย์ เศรษฐศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ ผู้น าองค์กรอิสระ 
อาจารย์ผู้สอนสาขาสังคมศาสตร์ในระดับอุดมศึกษา ฯลฯ 

๒ 

๔ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในสาขา
อาชี พ ต่ า ง ๆ  เ ช่ น  แ พทย์  วิ ศ ว ก ร  พย าบ าล  นั ก วิ จั ย 
นักวิทยาศาสตร์  นักประดิษฐ์ นักอุตสาหกรรม นักสถิติ โยธาธิ
การและผังเมือง เกษตร ประมง ป่าไม้ อาจารย์ผู้สอนสาขา
วิทยาศาสตร์ในระดับอุดมศึกษา ฯลฯ 

๒ 

๕ กฎหมาย เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพกฎหมาย เช่น ผู้พิพากษา 
อัยการ ทนายความ ผู้บังคับการ (ต ารวจ) อาจารย์ผู้สอนสาขา
นิติศาสตร์ในระดับอุดมศึกษา ฯลฯ 

๑ 

๖ การงบประมาณและการเงิน เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการงบประมาณและการเงิน เช่น 
หัวหน้าหน่วยงานที่ท าหน้าที่การเงิน การคลัง การธนาคาร 
อาจารย์ผู้สอนสาขาบริหารธุรกิจในระดับอุดมศึกษา ฯลฯ 

๑ 

๗ การบริหารงานบุคคล เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารงานบุคคล เช่น หัวหน้า
หน่วยงานที่ท าหน้าที่ด้านบริหารงานบุคคลทั้งภาครัฐและ
เอกชน  อาจารย์ผู้ สอนสาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ใน
ระดับอุดมศึกษา ฯลฯ 

๑ 

๘ การปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการปกครองท้องถิ่น เช่น หัวหน้า
หน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่น อาจารย์ผู้สอนสาขารัฐศาสตร์ 
รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารรัฐกิจในระดับอุดมศึกษา ฯลฯ 

๑ 

บัญชีหมายเลข ๑ 



ล าดับ
ที ่ กลุ่มความรู้ความเชี่ยวชาญ ลักษณะงาน อาชีพ หรือหน้าที่ 

จ านวน 
(คน) 

๙ การศาสนา  
ศิลปะและวัฒนธรรม 

เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการศาสนา เช่น เจ้าคณะจังหวัด 
หัวหน้าหน่วยงานด้านการศาสนาต่างๆ หรือด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม เช่น ศิลปินแห่งชาติ ศิลปินในท้องถิ่น นักประวัติศาสตร์   
นักโบราณคดี นักแสดง ฯลฯ 

๑ 

  รวมทั้งสิ้น ๑๑ 
 

หมายเหตุ.-  
   ๑. การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยให้แต่งตั้งจากบุคคลในเขตพ้ืนที่บริการ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (ม.๑๖ (๕) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
๒๕๔๗) 
   ๒. เขตพ้ืนที่บริการการศึกษา หมายความว่ า เขต พ้ืนที่บริการการศึกษาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ข้อ ๔ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และ
วิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๘)  



บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

เร่ือง  การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ลงวันที่  ๒๘ มีนาคม  ๒๕๖๒ 
----------------------------------- 

 
ขั้นตอนกระบวนการและวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  

 
ล าดับที่ ขั้นตอนและวิธีการ วัน เดือน ปี สถานที ่

๑ ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒   
๑. รับทราบการด ารงต าแหน่งครบวาระของกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๒. เสนอชื่อกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อ ๗ ของข้อบังคับฯ 
๓. พิจารณารายชื่อบุคคลจากการน าเสนอเป็นคณะกรรมการ

สรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. ลงมติให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี ที่ ๐๐๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) 

วันที่ ๒๓  
กุมภาพันธ์  
๒๕๖๒ 
เวลา  
๐๙.๓๐ น. 

ห้องประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ชั้น 
๘ อาคารเฉลิม
พระเกียรติฯ 
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุดรธานี 

๒ การประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ  
การประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 

๑. ศึกษาข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วย 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒. ก าหนดกระบวนการและขั้นตอนการสรรหา เพ่ือจัดท า
ประกาศ เพ่ือก าหนดวัน เวลา สถานที่ และรายละเอียด 
เพ่ือด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

๓. จัดท าแบบเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(ตามข้อ ๘ ๙ แห่งข้อบังคับฯ) 

วันที่ ๒๘  
มีนาคม 
๒๕๖๒ 
เวลา  
๑๓.๓๐ น. 

ห้องประชุม ๔  
ชั้น ๒ 
อาคารเฉลิมพระ
เกียรติฯ 
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุดรธานี 

๓ ด าเนินการสรรหา ตามขั้นตอนดังนี้ 
๑. คณะกรรมการสรรหาแจ้งให้คณะ สถาบัน ส านัก ศูนย์ 

หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
จัดประชุมบุคลากรของหน่วยงานเพ่ือด าเนินการสรรหา
และกลั่นกรองผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลั ยผู้ ท ร งคุณวุฒิ แล้ ว เสนอรายชื่ อ ไปยั ง
คณะกรรมการสรรหาได้คณะละ ไม่เกินสี่ชื่อ และ 
สถาบัน ส านัก  ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มี

 
วันที่ ๒๙  
มีนาคม – 
๒๘ เมษายน 
๒๕๖๒ 
 
 
 

 
ส านักงาน
อธิการบดี 
ชั้น ๑ อาคารเฉลิม
พระเกียรติฯ/
ส านักงานคณะ/
สถาบัน/ส านัก/ 
บัณฑิตวิทยาลัย 

บัญชีหมายเลข ๒ 



ล าดับที่ ขั้นตอนและวิธีการ วัน เดือน ปี สถานที ่
ฐานะเทียบเท่าคณะเสนอได้หน่วยงานละไม่เกินสองชื่อ 
ตามแบบที่คณะกรรมการสรรหาก าหนด ได้แก่ แบบ กสผ. 
๐๐๑ – ๐๐๕ พร้อมเอกสารประกอบ 
(ตามข้อ ๙ แห่งข้อบังคับฯ) 
 

 
 
  

มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุดรธานี 
 
 

๒. คณะ สถาบัน ส านัก ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่าง
อ่ื น ที่ มี ฐ า น ะ เ ที ย บ เ ท่ า ค ณ ะ  น า ส่ ง ร า ย ชื่ อ ม า ยั ง
คณะกรรมการสรรหา  

ภายใน 
วันที่ ๒๘ 
เมษายน 
๒๕๖๒  
เวลา  
๑๕.๐๐ น. 

กองบริหารงาน
บุคคล 
ส านักงาน
อธิการบดี 
ชั้น ๑ อาคารเฉลิม
พระเกียรติฯ 
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุดรธานี 
 

การประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 
๓. - คณะกรรมการสรรหาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ถูกเสนอ

ชื่อ แล้วจัดท าตารางสรุปข้อมูลแบ่งกลุ่มผู้ถูกเสนอชื่อ เพ่ือ
เสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย 
(ตามข้อ ๑๐ วรรคหนึ่ง แห่งข้อบังคับฯ) 
 
- ในกรณีที่ไม่สามารถเสนอชื่อครบตามจ านวนและสาขา
ความเชี่ยวชาญ ให้คณะกรรมการสรรหาเสนอรายชื่อให้
ครบตามจ านวนและสาขาความเชี่ยวชาญ 
(ตามข้อ ๑๐ วรรคสอง แห่งข้อบังคับฯ) 
 

วันที่ ๒๙ 
เมษายน 
๒๕๖๒ 
เวลา       
๐๙.๐๐ น. 

ห้องประชุม ๔ ชั้น 
๒ 
อาคารเฉลิมพระ
เกียรติฯ 
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุดรธานี 
 

๔. นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานด าเนินการประชุม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๖(๒) (๓) และ 
(๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
เพ่ือพิจารณาเลือกผู้สมควรเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ จากบัญชีรายชื่อคณะกรรมการสรรหาเสนอ 
ในแต่ละกลุ่ม โดยวิธีการลงคะแนนลับนับเปิดเผย หากมีผู้
ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันให้ลงคะแนนใหม่ เฉพาะผู้ที่ได้
คะแนนสูงสุดเท่ากัน แล้วจัดท าล าดับผู้สมควรด าร ง
ต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จาก
ล าดับที่หนึ่งถึงล าดับสุดท้ายของแต่ละกลุ่ม มอบหมายให้
คณะกรรมการสรรหาด าเนินการทาบทามตามล าดับ หาก
ล าดับที่หนึ่งยินยอมแล้ว ก็เป็นอันยุติการทาบทาม 
(ตามข้อ ๑๑ แห่งข้อบังคับฯ) 
 
 

วันที่ ๑ 
พฤษภาคม 
๒๕๖๒ 
 

ห้องประชุมสภา
มหาวิทยาลัย 
ชั้น ๘ อาคารเฉลิม
พระเกียรติฯ 
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุดรธานี 



ล าดับที่ ขั้นตอนและวิธีการ วัน เดือน ปี สถานที ่
๕. มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาด าเนินการทาบทาม

ตามล าดับ  หากล าดับที่หนึ่งในแต่ละกลุ่มยินยอมแล้ว           
ก็เป็นอันยุติการทาบทาม 
(ตามข้อ ๑๑ แห่งข้อบังคับฯ) 
 

- คณะกรรมการสรร
หาด าเนินการ 

การประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ 
๖. รับรองรายงานการประชุมและรับรองผลการทาบทาม  

เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัย 

 
๑๕ 
พฤษภาคม 
๒๕๖๒ 
เวลา  
๑๓.๓๐ น. 

 
คณะกรรมการสรร
หาด าเนินการ 

๗. การประชุมสภามหาวิทยาลัย เพ่ือรับรองผลการทาบทาม  
โดยเมื่อได้รายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว  ให้นายกสภามหาวิทยาลัย
น าความกราบบังคมทูล เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้งต่อไป 
(ตามข้อ ๑๑  วรรคสอง แห่งข้อบังคับฯ) 

การประชุม
สภา
มหาวิทยาลัย
ในคราว
ต่อไป 

ห้องประชุมสภา
มหาวิทยาลัย 
ชั้น ๘ อาคารเฉลิม
พระเกียรติฯ 
มหาวิทยาลัย     
ราชภัฏอุดรธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่ง 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 
เรื่อง เสนอชื่อเข้ารับการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

เรียน ประธานกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
 ข้าพเจ้า ............................................................ ต าแหน่ง ............................................................... . 
สังกัด คณะ /สถาบัน /ส านัก..................................................................................................................... ........ 
 
ขอเสนอชื่อ ........................................................................................................................................................ 
เข้ารับการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
(เลือกได้เพียง ๑ ด้าน) 
  ด้านการศึกษา     ด้านมนุษยศาสตร์   ด้านสังคมศาสตร์  
  ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ด้านกฎหมาย      ด้านการงบประมาณและการเงิน  
  ด้านการบริหารงานบุคคล    ด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น  
  ด้านการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม 
 ทั้งนี้ การจัดท าบัญชีสรุปข้อมูลแบ่งกลุ่มผู้ถูกเสนอชื่อ คณะกรรมการสรรหาฯ จะเป็นผู้พิจารณา
ด าเนินการตามข้อ ๑๐ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการ 
สรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 พร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหนังสือแสดงความยินยอมรับการเสนอชื่อ  แบบประมวลประวัติและ
ผลงาน และแบบรับรองคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม มาพร้อมกับแบบเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีนี้แล้ว 

 ทั้ งนี้  ข้ าพเจ้ า ได้ตรวจสอบรายละเ อียดก่ อนเสนอชื่ อแล้ ว  และขอรับรองว่ าบุคคลที่                                  
คณะ/สถาบัน/ส านัก ......................................................................... เสนอเข้ารับการสรรหาผู้สมควรด ารง
ต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้าม แต่ประการใด 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 (ลงชื่อ)                                            ผู้เสนอชื่อ 
  (...............................................................) 
              คณบดี/ผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก 

วันที่ ........... เดือน ............................. พ.ศ. .............. 
ที่อยู่ (ของผู้เสนอชื่อ)........................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................  
หมายเลขโทรศัพท์ (บ้าน/ที่ท างาน)...................................................................... 
............................................................................................................................................................................  
หมายเลขโทรศัพท์ (มือถือ)..................................................................... 

 

แบบ กสผ. ๐๐๑ 



 
 

หนังสือแสดงความยินยอมรับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่ง 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 
 
เรื่อง แสดงความยินยอมรับการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

เรียน ประธานกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

ข้าพเจ้า .................................................................................................................... .......... 
 

ยินยอมรับการเสนอชื่อ 
 
 พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าได้ส่งแบบประมวลประวัติและผลงาน (กสผ. ๐๐๓) ใบรับรองวุฒิการศึกษา และ
แบบรับรองคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม (กสผ. ๐๐๔) มาพร้อมกับแบบตอบรับนี้แล้ว 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 
 
 (ลงชื่อ)                                               ผู้ถูกเสนอชื่อ 
  

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

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

แบบ กสผ. ๐๐๒ 



 
แบบประมวลประวัติและผลงาน 

ผูร้ับการเสนอชื่อเข้ารับสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่ง 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

  
 
๑. ชื่อ.................................................................นามสกลุ......................................................................... 
เลขประจ าตัวประชาชน   
๒. เกดิวันที่..................เดือน...............................พ.ศ..................................อายุ....................ป ี
๓. ประวัติการศกึษา 

คุณวฒุ ิ สาขาวชิา สถาบนัการศึกษา วัน/เดือน/ปีที่จบ 
    
    
    
    
๔. ต าแหนง่ปัจจุบนั/อาชีพปัจจุบัน 
 ....................................................................................................................................................... 
๕. สถานที่ท างาน...................................................................................................................................... 
ถนน..............................................ซอย.........................................ต าบล/แขวง........................................ 
อ าเภอ/เขต.............................................จังหวดั...........................................รหัสไปรษณีย์....................... 
โทรศัพท์ที่ท างาน....................................เบอรต์่อ....................โทรศัพท์บ้าน............................................ 
โทรศัพท์เคลื่อนที ่(มือถือ).......................................................โทรสาร (FAX).......................................... 
E-mail :…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๖. ที่อยู่ปัจจบุัน บ้านเลขที.่..........................ถนน................................ซอย................................................
ต าบล/แขวง.............................................อ าเภอ/เขต...............................................................................
จังหวดั......................................................รหัสไปรษณีย์.............................. 
๗. ประสบการณ์ท างาน และผลงานที่ได้รับการยอมรับ (อาจแนบเอกสารเพิ่มเตมิ) 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
๘. ความรู้ ความเชี่ยวชาญด้าน.............................................................................................. (ด้านที่เสนอ) 
 ๘.๑ ......................................................................................................................... ................................ 
 ๘.๒.......................................................................................................................... ................................ 
 ข้าพเจ้าฯ ขอรับรองว่า ประวัติดังกล่าวถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ และสามารถน าหลักฐาน
มาแสดงให้ตรวจสอบได้ 
 
 
         ลงชื่อ.......................................................เจ้าของประวัติ 
               (.......................................................) 
             วันที่.......................................................... 

 

ติดรูปถ่าย 

ขนาด ๑ นิ้ว 

แบบ กสผ. ๐๐๓ 



 

แบบรับรองคุณสมบัติและไม่มีลกัษณะต้องห้าม 
ผูร้ับการเสนอชื่อเข้ารับสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่ง 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
  

เรื่อง รับรองคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามผู้รับการเสนอชื่อเข้าสรรหาฯ 

เรียน ประธานกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
(ก) คุณสมบัต ิ
 (๑) มีสัญชาติไทย 
 (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ในวันที่ได้รับการเสนอชื่อ 

(๓) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษา
อ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 

  (๔) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นที่ยอมรับในสังคม 
 (๕) เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ด้าน...................................................................................... 
 (๖) มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพเป็นที่ยอมรับในสังคม 
 (๗) มีความสนใจและเห็นความส าคัญของการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา หรือการศึกษาเพ่ือ

พัฒนาท้องถิ่น หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (๘) สามารถอุทิศตนและเวลาให้แก่กิจการของมหาวิทยาลัยตามสมควรแก่ต าแหน่งหน้าที่ 
 
(ข) ลักษณะต้องห้าม 
 (๑) เป็นบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
 (๒) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนไร้ความสามารถ เป็นคนเสมือน             

ไร้ความสามารถ หรือเป็นโรคที่ก าหนดในกฎ ก.พ.อ. 
  (๓) เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
 (๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
 (๕) เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (๖) เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท า         

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (๗) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ 
 (๘) เป็นผู้มีต าแหน่งหรือสถานภาพทางสังคมที่มีส่วนได้เสียในผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 

 ข้าพเจ้า (ผู้ถูกเสนอชื่อ)....................................................................................... ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าฯ           
มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม (ก) และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม (ข) แต่ประการใด 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
         ลงชื่อ...........................................................ผู้ถูกเสนอชื่อ 
               (...........................................................) 
             วันที่............................................................... 

 

แบบ กสผ. ๐๐๔ 



 

แบบตรวจสอบข้อมูลการด ารงต าแหน่งของ 
นาย/นาง/นางสาว  ............................................................... 

ผู้ถูกเสนอชื่อเข้ารับสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่ง 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   

 
 
 

                         ๑. ด ารงต าแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษา..........แห่ง ได้แก่ 

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

                ๒. ด ารงต าแหน่งกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ..........แห่ง ได้แก่ 

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

       ๓. ด ารงต าแหน่งกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาประเภทอ่ืน...........แห่ง  ได้แก่    

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

       ๔. ด ารงต าแหน่งอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษา.......แห่ง ได้แก่                               

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

       ๕. ด ารงต าแหน่งผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษา......แห่ง ได้แก่          

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

      ๖. ไม่ได้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวข้างต้นในหน่วยงานหรือสถาบันอุดมศึกษาใด 

 

 

         ลงชื่อ...........................................................ผู้ถูกเสนอชื่อ 
               (...........................................................) 
                                                  วันที่ ............ เดือน ............................. พ.ศ. .............. 

 
 

แบบ กสผ. ๐๐๕ 


