
 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 
เรื่อง ขยายเวลาเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

___________________________ 
 

 โดยที่เป็นการสมควรดำเนินการสรรหาบุคคลผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย      
ให้มีจำนวนครบถ้วนตามข้อ ๘ (๓) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ กำหนด 
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
๒๕๔๗ และข้อ ๘ (๔) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และ
วิธ ีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบกับมติคณะกรรมการสรรหานายก            
สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงออกประกาศ
คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย เรื่อง ขยายเวลาเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ดังนี้ 
  ๑. ขยายเวลาเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย โดยให้หน่วยงาน หรือ
บุคคลที่มีสิทธิเสนอชื่อ เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ธันวาคม 
๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖  ในวันและเวลาราชการ โดยสามารถขอแบบเสนอชื่อและเสนอชื่อ    
ผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารราชนครินทร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
 ๒. การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยตามข้อ ๑ ให้พิจารณาบุคคล  
ตามคุณสมบัติของผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อ และหลักเกณฑ์การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายก
สภามหาวิทยาลัย ตามประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง       
การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
 
 จงึประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 ประกาศ ณ วันที่   ๒๖   ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 
         (ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง  จันทรางศุ) 
                        ประธานคณะกรรมการสรรหา 
                                                               นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
 
 
ที่  ๓ /๒๕๖๕ 



 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 
เรื่อง การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

___________________________ 
 

 เพ่ือให้การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว ่าด้วยคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบกับมติคณะกรรมการสรรหา
นายกสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั ้งที ่ ๑/๒๕๖๕ เมื ่อวันที ่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕  
จึงประกาศ เรื่อง การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ดังนี้ 
  ๑. คุณสมบัติของผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกสภามหาวิทยาลัย 
  (๑) มีความซื่อสัตย์และยุติธรรมเป็นที่ประจักษ์ 
  (๒) มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการศึกษา  มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี กฎหมาย การงบประมาณและการเงิน การบริหารงานบุคคล การปกครองส่วนท้องถิ่น  
การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม การจัดการความรู้ หรือด้านอ่ืน ๆ ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกำหนด 
  (๓) มีความเป็นผู้นำและมีความสามารถในการบริหารอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 
  (๔) มีสถานภาพทางสังคม ซึ่งเอ้ืออำนวยประโยชน์ต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 
  (๕) สามารถอุทิศเวลาให้แก่กิจการของมหาวิทยาลัยตามสมควรแก่ตำแหน่งหน้าที่ 
 

 ๒. หลักเกณฑ์การเสนอชื่อ 
  ๒.๑  หน่วยงานหรือบุคคลมีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏราชนครินทร์ มีดังนี้ 
        (๑)  คณะ สถาบัน สำนัก ศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ สามารถเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย หน่วยงานละไม่เกิน  
หนึ่งชื่อ วิธีการได้มาให้อยู่ในดุลยพินิจของหน่วยงานโดยผ่านการประชุมของคณะกรรมการประจำคณะ 
สถาบัน สำนัก ศูนย์ และหน่วยงานเทียบเท่าคณะ พร้อมทั้งระบุเหตุผลการเสนอชื่อ และแนบประวัติของ
ผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
  (๒) สภาคณาจารย์และข้าราชการมีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภา
มหาวิทยาลัยไม่เกินหนึ่งชื่อ โดยผ่านการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ และแนบประวัติของ 
ผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
  (๓) คณาจารย์ประจำ หรือบุคลากรสายบริหารหรือสายสนับสนุน มีสิทธิเสนอชื่อ 
ผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยคนละไม่เกินหนึ่งชื่อ พร้อมแนบประวัติของผู้ได้รับการ
เสนอชื่อ โดยต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าสิบคน 
 

/๒.๒  กำหนดเวลา และ... 



-๒- 
 
  ๒.๒ กำหนดเวลา และสถานที่ส่งแบบเสนอชื่อพร้อมประวัติและผลงานของผู้สมควรดำรง
ตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย (แบบ สม.มรร.) 
   ให้หน่วยงานหรือบุคคลตามข้อ ๒.๑ ส่งแบบเสนอชื ่อพร้อมประวัติและผลงาน 
ของผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย (แบบ สม.มรร.) ที่กำหนดไว้ท้ายประกาศนี้ ได้ตั้งแต่
วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงาน 
สภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารราชนครินทร์ ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลด แบบ สม.มรร. ได้ที่ www.rru.ac.th 
และ council.rru.ac.th 
  ๒.๓  วิธีการส่งแบบเสนอชื ่อพร้อมประวัติและผลงานของผู้ สมควรดำรงตำแหน่งนายก 
สภามหาวิทยาลัย (แบบ สม.มรร.) 
   ให้ผู้แทนหน่วยงานหรือบุคคลตามข้อ ๒.๑ ส่งแบบเสนอชื่อพร้อมประวัติและผลงาน
ของผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย (แบบ สม.มรร.) ที่กำหนดไว้ท้ายประกาศนี้ด้วยตนเอง 
โดยใส่ซองปิดผนึกและลงลายมือชื่อกำกับบนรอยปิดผนึกที่หัวและท้ายซอง 
 

  ๓. การประกาศรายช่ือ 
   คณะกรรมการสรรหาประกาศรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ภายใน
วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 

  ๔. การเสนอรายช่ือต่อสภามหาวิทยาลัย 
    คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเสนอรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายก 
สภามหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป 
 
 ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย โทรศัพท์หมายเลข  
๐ ๓๘๕๐ ๐๐๐๐ ตอ่ ๖๗๓๐-๖๗๓๒ 
 
 ประกาศ ณ วันที่ ๑๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 
         (ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง  จันทรางศุ) 
                         ประธานคณะกรรมการสรรหา 
                                                               นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
 
 
 
ที่  ๑ /๒๕๖๕ 

http://council.rru.ac.th/


-๑- 
 

 
 
 
 

แบบเสนอชื่อพร้อมประวัติและผลงานของผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์   

 
 

 ข้าพเจ้าในนามของ (ระบุหน่วยงาน)..................................................................................................... . 
 ข้าพเจ้า (ผู้เสนอชื่อ) ชื่อ ...............................................นามสกุล........................... ................................ 
โทรศัพท์ (ท่ีทำงาน)...............................................................โทรศัพท์เคลื่อนที่.................................. ................. 
โทรสาร............................................................E-Mail Address………………………………………………………………… 
 

 ขอเสนอชื ่อผู ้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ซึ ่งมีคุณสมบัติ  
ตามข้อ ๕ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา
นายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้ 
 
 

 

๑. วัน เดือน ปีเกิด............................................................................................. ....................อายุ....................ปี 
 

๒. คุณวุฒิทางการศึกษา 
ปี พ.ศ. 

ที่สำเร็จการศึกษา 
วุฒกิารศึกษา 

สาขาวิชา  
(แบบเต็ม) 

สถาบันการศึกษา ประเทศ 

     
     
     
     
     
     

 

๓. ประวัติการทำงานและประสบการณ์ 
........................................................................................................................................................................ ...... 
............................................................................................................................ .................................................. 
........................................................................................................................................................................ ...... 
........................................................................................................................................................................ ...... 
............................................................................................................... ............................................................... 
........................................................................................................................................................................ ...... 

 

ชื่อ......................................................นามสกุล........................................................ 

 

 
รูปถ่าย 

 

(แบบ สม.มรร.) 



-๒- 
 

๔. ผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเป็นนายกสภามหาวิทยาลัย มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 

       มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นที่ยอมรับในสังคม 
 

  มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านต่อไปนี้ (สามารถเลือกได้หลายข้อ) 
      การศึกษา มนุษยศาสตร์ 
  สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  กฎหมาย การงบประมาณและการเงิน 
  การบริหารงานบุคคล การปกครองส่วนท้องถิ่น 
  การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
  อ่ืน ๆ (ระบุ) ...............................................................................................................   
 

  มีความเป็นผู้นำและมีความสามารถในการบริหารอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 
 

   มีความสนใจและเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรือการศึกษาเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

   มีสถานภาพทางสังคมซึ่งเอ้ืออำนวยประโยชน์ต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 
 

   สามารถอุทิศเวลาให้แก่กิจการของมหาวิทยาลัยตามสมควรแก่ตำแหน่งหน้าที่ 
 

๕. เกียรติคุณที่ได้รับ 
........................................................................................................................................................................ ...... 
............................................................................................................................ .................................................. 
........................................................................................................................................................................ ...... 
........................................................................................................................................................................ ...... 
............................................................................................................... ............................................................... 
 

๖. การดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยในปัจจุบัน  
....................................................................................................................... ....................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. ............................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 

๗. ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต (๕ ตำแหน่งสุดท้าย เรียงจากตำแหน่งปัจจุบันลงไป) 
............................................................................................................................. ................................................. 
........................................................................................................................................................................ ...... 
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................. .................  
........................................................................................................................................................................ ...... 
 



-๓- 
 

๘. ตำแหน่งปัจจุบัน.......................................................................สังกัด................................................ ............. 
สถานที่ติดต่อ....................................................................ถนน................................. ...................................... 
ตำบล/แขวง.................................................................อำเภอ/เขต....................................... .......................... 
จังหวัด............................................................. ............รหัสไปรษณีย์.............................................................. 
โทรศัพท์........................................โทรสาร.....................................โทรศัพท์เคลื่อนที่................ ..................... 

 
   ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ 
 
 
        (ลงชื่อ)...............................................ผู้เสนอ 
              (....................................................) 
        ตำแหน่ง......................................................... 
        วันที่.........เดือน..............................พ.ศ........... 
 
  กรณีผู้เสนอเป็นคณาจารย์ประจำ หรือบุคลากรสายบริหารหรือสายสนับสนุน ต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า
สิบคน (ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๖ (๓)) 

  ๑. ................................................................. ....  ๖. ................................................................ .... 
   ลงชื่อ............................................................  ลงชื่อ............................................................ 
   ตำแหน่ง.......................................................   ตำแหน่ง....................................................... 
 

 ๒. .....................................................................  ๗. .................................................................... 
   ลงชื่อ............................................................  ลงชื่อ............................................................ 
   ตำแหน่ง.......................................................   ตำแหน่ง....................................................... 
 

 ๓. .....................................................................  ๘. .................................................................... 
   ลงชื่อ............................................................  ลงชื่อ............................................................ 
   ตำแหน่ง.......................................................   ตำแหน่ง....................................................... 
 

 ๔. .....................................................................  ๙. .................................................................... 
   ลงชื่อ............................................................  ลงชื่อ............................................................ 
   ตำแหน่ง.......................................................   ตำแหน่ง....................................................... 
 

 ๕. .....................................................................  ๑๐. ............................................................... ... 
   ลงชื่อ............................................................  ลงชื่อ............................................................ 
   ตำแหน่ง.......................................................   ตำแหน่ง....................................................... 

 



-๑- 
 

 

 
 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 
เรื่อง กำหนดการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

___________________________ 
 

 ตามที่สภามหาวิทยาลัยออกคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อทำหน้าที่สรรหาผู้สมควรดำรง
ตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณา นั้น 
 เพื่อให้การดำเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ดำเนิ นการด้วยความ
เรียบร้อย เกิดผลดีและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย จึงประกาศกำหนดการ
สรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ดังนี้ 
 

ที ่ วัน เวลา กิจกรรม 

๑ วันพฤหัสบดีที่  
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ประชุมครั้งที่ ๑ เพื่อ
พิจารณา 

(๑) ร่าง ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย เรื่อง 
การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

(๒) ร่าง ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย เรื่อง 
กำหนดการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

(๓) ร่าง แบบ สม.มรร. แบบเสนอชื่อพร้อมประวัติและผลงานของ 
ผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

๒ วันศุกร์ที ่ 
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
ถึงวันอังคารที่  
๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕  
 

ประชาสัมพันธ์ เพื่อแจ้งหัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรในหน่วยงาน 
ดังนี้ 

(๑) ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย เรื่อง การ
สรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

(๒) ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย เรื ่อง 
กำหนดการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

 
 

 

 

/ที่ ... 



-๒- 
 

ที ่ วัน เวลา กิจกรรม 

๓ วันจันทร์ที ่ 
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
ถึงวันอังคารที่  
๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

รับการเสนอชื่อจากส่วนราชการหรือหน่วยงานเทียบเท่าคณะ หน่วยงาน 
และบุคคล ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 

(๑) คณะ สถาบัน สำนัก ศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายก
สภามหาวิทยาลัย หน่วยงานละไม่เกินหนึ่งชื ่อ วิธีการได้มาให้อยู ่ใน 
ดุลยพินิจของหน่วยงานโดยผ่านการประชุมของคณะกรรมการประจำ
คณะ สถาบัน สำนัก ศูนย์ และหน่วยงานเทียบเท่าคณะ พร้อมทั้งระบุ
เหตุผลการเสนอชื่อ และแนบประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อ 

(๒) สภาคณาจารย์และข้าราชการมีสิทธิเสนอชื ่อผู ้สมควรดำรง
ตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยไม่เกินหนึ่งชื่ อ โดยผ่านการประชุม 
สภาคณาจารย์และข้าราชการ และแนบประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อ 

(๓) คณาจารย์ประจำ หรือบุคลากรสายบริหารหรือสายสนับสนุน  
มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยคนละไม่เกิน
หนึ่งชื ่อ พร้อมแนบประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อโดยต้องมีผู ้รับรอง 
ไม่น้อยกว่าสิบคน 

๔ วันพฤหัสบดีที่  
๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕  

จัดทำรายชื่อพร้อมประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อ เรียงลำดับตามตัวอักษร
เสนอคณะกรรมการสรรหา  

๕ วันเสาร์ที่  
๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๕  
เวลา ๐๙.๓๐ น.  

ประช ุมคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาว ิทยาล ัย  คร ั ้ งท ี ่  ๒  
เพ่ือพิจารณาผู้มีคุณสมบัติสมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย 

๖ วันจันทร์ที่ 
๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

จัดทำประวัติพร้อมรายชื่อผู้มีคุณสมบัติสมควรดำรงตำแหน่งนายกสภา
มหาวิทยาลัยเสนอคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย  

๗ วันพฤหัสบดีที่  
๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ 
เวลา ๑๓.๓๐ น.  

ประช ุมคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาว ิทยาล ัย  คร ั ้ งท ี ่  ๓  
เพื่อพิจารณาและประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง
นายกสภามหาวิทยาลัย จำนวนสามถึงห้าคนเรียงตามตัวอักษร และ
นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

๘ วันเสาร์ที่  
๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ 

เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

    ประกาศ ณ วันที่ ๑๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
         (ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง  จันทรางศุ) 
                         ประธานคณะกรรมการสรรหา 
                                                               นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
ที่  ๒  /๒๕๖๕ 




