
 

 

 

 

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันซ่ึงเป็นผู้แทนพนักงานสถาบนั 

ฉบับที ่๑/๒๕๖๔ 

เรื่อง  กำหนดการในการดำเนินการสรรหากรรมการสภาสถาบนัซึ่งเป็นผู้แทนพนกังานสถาบนั 

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

  อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕  ของข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

กรรมการสภาสถาบันซ ึ่งเป็นผู ้แทนพนักงานสถาบัน  พ.ศ. ๒๕๕๙ และ ฉบับท ี่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๔

คณะกรรมการสรรหาฯ  จึงขอประกาศกำหนดการในการดำเนินการสรรหากรรมการสภาสถาบัน 

ซึ่งเป็นผู้แทนพนักงานสถาบัน  ดังนี้ 

วัน เดือน ปี การดำเนินการ/กิจกรรม 

วันที่ ๙ พฤศจิกายน 

๒๕๖๔ 

เวลา ๑๖.๐๐ น. 

๑. ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันซึ่งเป็นผู้แทน  

     พนักงาน สถาบัน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เพื่อดำเนินการ 

     -  พิจารณากำหนดการในการดำเนินการสรรหากรรมการ 

         สภาสถาบันซึ่งเป็นผู้แทนพนักงานสถาบัน 

     -  พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการเลือกตั้งและคุณสมบัติ  

        ของกรรมการสภาสถาบันซึ่งเป็นผู้แทนพนักงานสถาบัน 

     -  ออกประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ดังนี้ 

        (๑)  ฉบับที่ ๑/๒๕๖๔ เรื่องกำหนดการในการดำเนินการสรรหา 

              กรรมการสภาสถาบันซึ่งเป็นผู้แทนพนักงานสถาบัน 

        (๒)  ฉบับที่ ๒/๒๕๖๔ เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการเลือกตั้งและ  

              คุณสมบัติของกรรมการสภาสถาบันซึ่งเป็นผู้แทนพนักงาน  

              สถาบัน 

วันที่ ๑๐ – ๑๕ พฤศจิกายน 

๒๕๖๔ 

๒.  ประชาสัมพันธ์  ประกาศคณะกรรมการสรรหา ดังนี้ 

        (๑)  ฉบับที่ ๑/๒๕๖๔ เรื่องกำหนดการในการดำเนินการสรรหา 

               กรรมการสภาสถาบันซึ่งเป็นผู้แทนพนักงานสถาบัน 

        (๒)   ฉบับที่ ๒/๒๕๖๔ เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการเลือกตั้งและ  

               คุณสมบัติของกรรมการสภาสถาบันซึ่งเป็นผู้แทนพนักงาน  

               สถาบัน 



-๒- 

 

 

วัน เดือน ปี การดำเนินการ/กิจกรรม 

วันที่ ๑๕ – ๒๔ พฤศจิกายน 

๒๕๖๔ 

๓.   ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาสถาบัน ส่งใบสมัครพร้อม  

       เอกสารหลักฐานการสมัคร ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ กำหนด  

โดยให ้จัดส ่งเอกสารในรูปแบบไฟล์อ ิเล ็กทรอนิกส ์ทางอ ีเมล ์: 

 council@kmitl.ac.th  โดย ให ้ระบ ุห ัว เร ื่อ ง  “สม ัค ร กรรมการ 

สภาสถาบัน พร้อมระบุชื่อผู้สมัคร” และต้องส่งเอกสารหลักฐานทาง 

 อีเมล์ดังกล่าว ภายในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. 

โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 

๐ ๘๓ ๑๐๔๕ ๘๘๙   

โดยผู ้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครเข้ารับการ เลือกตั ้ง เป็น

กรรมการสภาสถาบัน ได้ที่ http:// www.kmitl.ac.th/   

วันที่ ๒๕  พฤศจิกายน  

๒๕๖๔ 

๔.   ตรวจสอบคุณสมบตัิและไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

วันที่ ๒๖ พฤศจกิายน 

๒๕๖๔ 

เวลา ๑๓.๓๐ น. 

 

๕.   ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันซึ่งเป็นผู้แทน   

      พนักงานสถาบัน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เพื่อรับรองคณุสมบตัิของผู้สมัคร   

      และจับสลากหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

๖.   ออกประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ  

      -  ฉบับที่ ๓/๒๕๖๔  เรื่อง  รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรบัเลือกตั้ง   

      -  ฉบับที่ ๔/๒๕๖๔  เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง  

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. 

๗.   พนักงานสถาบันและข้าราชการในสถาบัน  ออกเสียงลงคะแนน  

      ล่วงหนา้  โดยแสดงหลักฐานว่าวนัทีอ่อกเสียงลงคะแนนติดภารกิจ

ของสถาบัน ณ หน่วยเลือกตั้ง ดังนี ้

(๑)   ห้องประชุมพุทธชาต ิ  วิทยาเขตชมุพรเขตรอุดมศักดิ ์

       (๒)   อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ชัน้ ๑ 

วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. 

 

๘.   พนักงานสถาบันและข้าราชการในสถาบัน (วิทยาเขตชุมพรฯ) 

      ออกเสียงลงคะแนน  ณ หน่วยเลือกตั้ง ห้องประชุมพุทธชาติ  

       วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์   

mailto:council@kmitl.ac.th
http://www.kmitl.ac.th/


-๓- 

วัน เดือน ปี การดำเนินการ/กิจกรรม 

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. 

 

 

 

เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป 

๙.   พนักงานสถาบันและขา้ราชการในสถาบัน (ลาดกระบัง)  ออกเสียง 

      ลงคะแนน  ณ หน่วยเลือกตั้ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ กำหนด 

      ดังนี ้

(๑)  หอประชมุสถาบนั (ฝั่งคณะวิศวกรรมศาสตร ์) 

(๒)  อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น ๑ 

(๓)  หอประชมุจุฬาภรณวลัยลักษณ ์คณะวิทยาศาสตร ์ชั้น ๑ 

๑๐. ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันซึ่งเป็นผู้แทน  

       พนักงานสถาบัน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เพื่อตรวจนับคะแนนผลการ   

       เลือกตั้งและออกประกาศคณะกรรมการสรรหา ฉบับที่ ๕/๒๕๖๔   

       เรื่อง  ผลการสรรหาผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาสถาบัน   

๑๑. คณะกรรมการสรรหาฯ  รายงานสภาสถาบันทราบ 

วันที่ ๒๑ ธนัวาคม ๒๕๖๔ ๑๒. สภาสถาบันรับรองผลการสรรหาฯ   

 

 ทั้งนี้  กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์กนิษฐ ์ ขวญัพฤกษ์) 

ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน 

ประธานกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันซึง่เปน็ผู้แทนพนกังานสถาบนั 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 

 


