ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เรื่อง การดาเนินการเลือกนายกสโมสรอาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ
และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร พ.ศ. 2565
-----------------------------------------โดยที่เป็น การสมควรให้ มีการสรรหานายกสโมสรอาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลั ย
พนั กงานราชการ และบุ คลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ กาแพงเพชร แทนตาแหน่งที่ว่างลง เพื่อให้ การดาเนินการ
เป็ น ไปด้ว ยความเรีย บร้ อย อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่ งพระราชบัญ ญั ติมหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เรื่อง การดาเนินการ
เลื อกนายกสโมสรอาจารย์ ข้าราชการ พนั กงานมหาวิท ยาลั ย พนั กงานราชการและบุ คลากร มหาวิท ยาลั ย
ราชภัฏกาแพงเพชร พ.ศ. ๒๕๖๕”
ข้อ ๒ ป ระกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 บรรดาประกาศ หรือคาสั่งอื่นใด ที่กาหนดไว้แล้วในประกาศนี้ หรือที่ขัดหรือแย้งกับ
ประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ 4 ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“ คณะกรรมการ ” หมายความว่ า คณะกรรมการด าเนิ น การสรรหานายกสโมสรอาจารย์
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“นายกสโมสร” หมายความว่า นายกสโมสรอาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงาน
ราชการ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“ผู้ มี สิ ท ธิ ” หมายความว่ า ข้ าราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย
พนั กงานราชการ อาจารย์พิ เศษ อาจารย์ประจาตามสั ญ ญาจ้าง ลู กจ้างชั่ว คราวเงินเดือนเต็มวุฒิ ที่มีสิ ท ธิ
เสนอชื่อและเป็นผู้มีสิทธิเลือกนายกสโมสร
ข้อ 5 คุณสมบัติของผู้สมัครหรือได้รับการเสนอชื่อให้เป็นนายกสโมสร
(1) เป็นสมาชิกสามัญมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี

-2(2) ต้องเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ
อาจารย์พิเศษ อาจารย์ประจาตามสัญญาจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวเงินเดือนเต็มวุฒิ
(3) ไม่เป็น ผู้ดารงตาแหน่งบริห าร ได้แก่ อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี
รองคณบดี ผู้อานวยการสถาบัน ผู้อานวยการสานัก ผู้อานวยการกอง รองผู้อานวยการสถาบัน รองผู้อานวยการ
สานัก รองผู้อานวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะหรือกอง
(4) ต้ อ งเป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาไม่ ต่ ากว่ า ปริ ญ ญาตรี หรื อ เที ย บเท่ า จากมหาวิ ท ยาลั ย
หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
(5) ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก หรือไม่เคยถูกลงโทษทางวิ นัย
หรืออยู่ระหว่างการสอบสวนทางวินัย
(6) ต้องเป็นผู้ที่ประพฤติเรียบร้อย มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดี
(7) ต้องเป็นผู้มีน้าใจเสียสละเพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัย อุทิศเวลาให้กับมหาวิทยาลัยและ
ให้ความร่วมมือกับกิจการของมหาวิทยาลัยอย่างสม่าเสมอตลอดมา
ข้อ 6 ให้คณะกรรมการดาเนินการตามวิธีการคัดเลือกนายกสโมสร ดังต่อไปนี้
(1) ให้บุคลลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 5 สมัครด้วยตนเอง หรือผู้มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลที่มี
คุณสมบัติตามข้อ 5 ได้
การเสนอชื่อตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ
(2) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครหรือได้รับการเสนอชื่อ และจัดทาบัญชีรายชื่อเรียงลาดับตาม
ตัวอักษรประกาศให้ทราบทั่วกัน
(3) ดาเนินการจัดให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนตามวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด การลงคะแนนให้กระทา
โดยวิธีลับและการนับคะแนนให้กระทาโดยเปิดเผย
หากมีผู้ได้รับเลือกด้วยคะแนนเสียงสูงสุดที่เท่ากันมากกว่าหนึ่งคน ให้ใช้วิธีจับฉลาก
หากผู้มีสิทธิเลือกนายกสโมสรไม่สามารถลงคะแนนในวันที่กาหนดได้ เนื่องจากไปราชการให้ใช้สิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าโดย
(ก) จัดทาบั น ทึกข้อความขออนุญ าตลงคะแนนล่ วงหน้า พร้อมแนบส าเนาหลั กฐาน
ขออนุญาตไปราชการซึ่งได้รับการอนุมัติก่อนวันลงคะแนนล่วงหน้าตามวัน เวลา ที่คณะกรรมการกาหนด
(ข) น าเอกสารตามข้อ (ก) ใส่ซองปิดผนึก และยื่นขอรับบัตรลงคะแนนต่อประธาน
คณะกรรมการ พร้อมลงลายมือชื่อกากับรอยปิดผนึกในวันลงคะแนน ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการไปราชการ
ให้ยื่นต่อเลขานุการคณะกรรมการ
หากผู้มีสิทธิเลือกนายกสโมสรไม่สามารถลงคะแนนในวันที่กาหนดได้ เนื่องจากเป็นผู้ได้รับการ
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือเป็นผู้มีความเสี่ยงสูง ให้คณะกรรมการพิจารณาวิธีการลงคะแนน
เป็นกรณีพิเศษ
(5) ให้ ค ณะกรรมการด าเนิ น การนั บ คะแนนทั น ที ห ลั ง จากหมดระยะเวลาลงคะแนน
และรายงานผู้ได้รับคะแนนสูงสุด เพื่อเสนออธิการบดีให้ออกคาสั่งแต่งตั้ง

-3ข้อ 7 เมื่อการนั บคะแนนเสร็จสิ้น ให้เก็บบัตรลงคะแนนใส่ซองปิดผนึ กพร้อมลงลายมือชื่อ
ประธานกรรมการไว้เป็นหลักฐาน หากไม่มีผู้ใดทักท้วงภายในสามวันอาจทาลายบัตรลงคะแนนนั้นก็ได้
ข้อ 8 กาหนดการการดาเนินการเลือกนายกสโมสร ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ข้อ 9 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้
ในกรณี ที่ เ กิ ด ปั ญ หาจากการปฏิ บั ติ ต ามประกาศนี้ ใ ห้ อ ธิ ก ารบดี มี อ านาจตี ค วามและ
วินิจฉัยชี้ขาด การวินิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดีถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต)
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
Signature Code : F28QiKTRUhNy74vxRWQt

ลำดับที่
๑

๒
๓
๔

๕

๖
๗

๘

กำหนดกำร กำรดำเนินกำรเลือกนำยกสโมสรอำจำรย์และข้ำรำชกำรฯ
แนบท้ำยประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
ฉบับประกำศ ณ วันที่ 11 กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖5
วัน-เวลำ
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
8 กุมภาพันธ์ ๒๕๖5

สถำนที่

มหาวิทยาลัยฯ จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินการสรรหานายกสโมสรอาจารย์ ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
10 กุมภาพันธ์ ๒๕๖5 คณะกรรมการดาเนินการสรรหานายกสโมสรอาจารย์และ
ข้าราชการ ประชุมเพื่อดาเนินการเลือกนายกสโมสร
อาจารย์และข้าราชการ
๑1 กุมภาพันธ์ ๒๕๖5 มหาวิทยาลัยฯ จัดทาประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง
การดาเนินการเลือกนายกสโมสรอาจารย์และข้าราชการฯ
๑4 กุมภาพันธ์ ๒๕๖5 มหาวิทยาลัยฯ จัดทาบันทึกแจ้ง คณาจารย์ประจา
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการและ
บุคลากร เพื่อแจ้งคุณสมบัติและขั้นตอนการดาเนินการเลือก
นายกสโมสรอาจารย์และข้าราชการฯ
๑5 – ๒4 กุมภาพันธ์ ผู้ประสงค์จะสมัคร กรอกใบสมัครหรือเสนอชื่อผู้สมัคร
๒๕๖5
เข้ารับการคัดเลือกเป็นนายกสโมสรอาจารย์และ
ข้าราชการฯ โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่
https://ga.kpru.ac.th/post/14 และส่งคืนแบบฟอร์ม
ที่กองกลาง สานักงานอธิการบดี ในเวลาราชการ
๒5 กุมภาพันธ์ ๒๕๖5 คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครและผู้ได้รับการ
เสนอชื่อ พร้อมทั้งประกาศรายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการ
เสนอชื่อ
28 กุมภาพันธ์ - 4
ผู้มีสิทธิเลือกนายกสโมสรอาจารย์และข้าราชการฯ ที่ไม่
มีนาคม ๒๕๖5
สามารถลงคะแนนในวันที่กาหนดได้ เนื่องจากไปราชการใช้
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. สิทธิออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้า โดย วิธีลับ
กรณีที่สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ให้ลงคะแนน ณ กองกลาง ชั้น ๔ อาคารเรียนรวมและ
อานวยการ (อาคาร ๑๔)
กรณีที่สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
ให้ลงคะแนน ณ ห้องเกียรติภูมิอาคารเฉลิม
พระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด

กองกลาง

สานักงาน
อธิการบดี

กองกลาง

สานักงาน
อธิการบดี

7 มีนาคม ๒๕๖5

คณะกรรมการ ห้องสานักงาน
สีเขียว ชั้น ๑

ดาเนินการเลือกนายกสโมสรอาจารย์และข้าราชการฯ
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. และบันทึกรายงานมหาวิทยาลัยฯ ทราบและพิจารณา

คณะกรรมการ สานักงาน
อธิการบดี
คณะกรรมการ สานักงาน
อธิการบดี
กองกลาง

กองกลาง
ชั้น ๔

คณะกรรมการ สานักงาน
อธิการบดี
ประธานการ
ดาเนินการ

กองกลาง

ลำดับที่

๙

วัน-เวลำ

8 มีนาคม ๒๕๖5

กิจกรรม
จัดทาคาสั่งแต่งตั้ง โดย วิธีลับ กรณีที่สังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร ให้ลงคะแนน ณ ห้องสานักงาน
สีเขียว ชั้น ๑ อาคารเรียนรวมและอานวยการ
(อาคาร ๑๔)
กรณีที่สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
ให้ลงคะแนน ณ ห้องเกียรติภูมิอาคารเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
การนับคะแนนให้กระทาโดยเปิดเผยทันทีที่สิ้นสุดการ
ลงคะแนน และบันทึกรายงานมหาวิทยาลัยฯ ทราบและ
พิจารณาจัดทาคาสั่งแต่งตั้ง
จัดทาคาสั่งแต่งตั้งนายกสโมสรอาจารย์และข้าราชการ
พร้อมเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต)
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
Signature Code : F28QiKTRUhNy74vxRWQt

ผู้รับผิดชอบ

สถำนที่

คณะกรรมการ สานักงาน
อธิการบดี

