
 
 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (ฉบับที่ ๑) 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี 

 พ.ศ. ๒๕๖๔ 
   

 
โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพ่ือให้การด าเนินการสรรหาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องตาม
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๙ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการได้มา คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการ   
สรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงมีมติใหอ้อกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 
 
  ข้อ ๑ ผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
  ภายใต้บังคับมาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ        
พ.ศ. ๒๕๔๗ ก าหนดให้อธิการบดีต้องเป็นผู้มีความรู้ ความช านาญ และมีคุณสมบัติเหมาะสมกับวัตถุประสงค์
และภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย และเป็นที่ยอมรับนับถือของบุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลในท้องถิ่น
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการของมหาวิทยาลัย โดยอธิการบดีต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ท าการสอนหรือมี
ประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภา
มหาวิทยาลัยรับรอง หรือเคยด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภา
มหาวิทยาลัยรับรอง หรือด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ รวมทั้งมีคุณสมบัติอ่ืนและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในข้อ ๕ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์      
วิธีการได้มา คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี พ .ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังต่อไปนี้ 
  (ก)  คุณสมบัติอ่ืน 
 (๑)  เป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 
 (๒)  เป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษา 
 (๓) เป็นผู้มีประสบการณ์ที่ประสบความส าเร็จในการบริหารงานในมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 
 (๔) เป็นผู้มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ในการพัฒนากิจการของมหาวิทยาลัย ให้
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ  
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 (๕) เป็นผู้มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางการบริหาร ยึดมั่นในความถูกต้องและ        
ความเป็นธรรมในสังคม  
 (๖) เป็นผู้มีทักษะและศักยภาพในการติดต่อสื่อสารและสามารถประสานงาน             
สร้างความร่วมมือกับบุคคลหรือหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยและต่างประเทศได้  
                    (ข)  ลักษณะต้องห้าม 
 (๑) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
 (๒) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนไร้ความสามารถ               
หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นโรคที่ก าหนดในกฎ ก.พ.อ.  
 (๓)  เป็นผู้อยู่ ในระหว่างถูกสั่ งพักราชการ หรือถูกสั่ งให้ออกจากราชการไว้ก่อน                    
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือกฎหมายอื่น 
 (๔)  เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
 (๕)  เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
 (๖)  เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน   
ของรัฐ 
 (๗)  เป็นผู้ซึ่งมีผลประโยชน์ขัดแย้งกับการด าเนินภารกิจและกิจการของมหาวิทยาลัย 
หรือเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยประการที่น่าจะกระทบต่อหลักความเป็นกลางในการใช้อ านาจที่เกี่ยวข้องกับ      
การพิจารณาเลือกอธิการบดี ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
 (๘) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับมหาวิทยาลัย เว้นแต่เป็นสัญญา            
ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินกิจการทางวิชาการหรือการวิจัย 
 (๙)  เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (๑๐) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน           
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
 (๑๑) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก ไล่ออก หรือเลิกจ้าง เพราะกระท าผิดวินัย             
หรือผิดสัญญาจ้าง 
 (๑๒) เป็นกรรมการในคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ หรือรักษาการ หรือรักษาราชการ หรือปฏิบัติ
หน้าที่ในต าแหน่งที่มีลักษณะเดียวกัน ในวันที่ยื่นใบสมัครหรือได้รับการเสนอชื่อ 
 
 ข้อ ๒ การได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีกระท าได้ ๒ วิธี ได้แก่  
 (๑) การสมัคร 
 (๒) การเสนอชื่อ 
                     ผู้ซึ่งเป็นกรรมการสรรหาไม่มีสิทธิสมัคร เสนอชื่อ หรือได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรด ารง
ต าแหน่งอธิการบด ี 
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 ข้อ ๓ คณะกรรมการสรรหาจะด าเนินการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการสรรหาอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ให้แพร่หลายก่อนถึงก าหนดวันรับสมัครหรือวันรับการเสนอชื่อ ไม่น้อยกว่า   
สามสิบวัน (ภายในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔) 
 
 ข้อ ๔ การสมัครและการเสนอชื่อ ให้ด าเนินการดังนี้ 
 (๑) การสมัครตามข้อ ๒ (๑) ให้ผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑ และมี
ความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี ส่งใบสมัคร และเอกสารประกอบ
ตามข้อ ๔ (๓) ต่อคณะกรรมการสรรหาตามท่ีก าหนดไว้ใน (๔)  
 (๒) การเสนอชื่อ  
                         (ก) ให้คณะกรรมการสรรหาออกประกาศรายชื่อบุคลากรซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเสนอชื่อ           
ผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี ตามฐานข้อมูลที่ เป็นทางการซึ่งได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัย โดย
คณะกรรมการสรรหาจะออกประกาศดังกล่าวภายในวันที่ ๓๐ สิหาคม ๒๕๖๔ 
      (ข) ภายหลังการออกประกาศตาม (ก) หากบุคลากรผู้ใด เห็นว่าตนเป็นผู้มีสิทธิเสนอชื่อ    
ผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี แต่ไม่ปรากฏรายชื่อตามประกาศของคณะกรรมการสรรหา และประสงค์    
จะคัดค้านรายชื่อดังกล่าวเพ่ือให้ตนเป็นผู้มีสิทธิเสนอชื่อ ให้บุคลากรผู้นั้นยื่นค าขอคัดค้านต่อมหาวิทยาลัย 
(กองบริหารงานบุคคล) ภายในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๒.๐๐ น. และให้มหาวิทยาลัย      
(กองบริหารงานบุคคล) พิจารณาค าร้องดังกล่าวและส่งความเห็นพร้อมทั้งเหตุผลไปยังคณะกรรมการสรรหา 
ภายในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๒.๐๐ น. เพ่ือพิจารณาปรับปรุงรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อและ
ออกประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ต่อไป  
         ภายหลังการออกประกาศตาม (ก) หากบุคลากรผู้ใดเห็นว่ามีบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอ
ชื่อโดยที่ผู้นั้นไม่มีสิทธิ หรือปรากฏบัญชีรายชื่อส่วนหนึ่งส่วนใดไม่ถูกต้อง ให้ยื่นค าขอคัดค้านต่อมหาวิทยาลัย 
(กองบริหารงานบุคคล) เพ่ือแก้ไขให้ถูกต้อง ภายในกรอบระยะเวลาเช่นเดียวกับ (ข) 
      (ค) ให้บุคลากร ที่มีชื่อตามประกาศคณะกรรมการสรรหามีสิทธิ เสนอชื่อบุคคลที่มี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑ ได้คนละหนึ่งชื่อ เพ่ือเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรด ารง
ต าแหน่งอธิการบดีต่อคณะกรรมการสรรหา โดยส่งแบบเสนอชื่อและเอกสารประกอบ ระหว่างวันที่ ๑ ถึง ๕ 
ตุลาคม ๒๕๖๔ (ภายในเวลา ๑๕.๐๐ น.) รวมวันหยุดราชการ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามวิธีการที่ก าหนดไว้ใน (๔) (ก) 
และ (ข) แล้วแต่กรณี 
 (๓) การสมัครและการเสนอชื่อ ต้องมีเอกสารและหลักฐานประกอบ ของผู้สมควรด ารง
ต าแหน่งอธิการบดี ดังต่อไปนี้ 
 - ใบสมัคร (แบบฟอร์ม สอ.๑) หรือ แบบเสนอชื่อ (แบบฟอร์ม สอ.๒) จ านวน ๑ ฉบับ 
 - หนังสือแสดงความยินยอม กรณกีารเสนอชื่อ (แบบฟอร์ม สอ.๓) จ านวน ๑ ฉบับ 
 - แบบประวัติและผลงาน (แบบฟอร์ม สอ.๔) จ านวน ๑ ชุด  
 - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ จ านวน ๑ ฉบับ  
 - ส าเนาหลักฐานแสดงวุฒิทางการศึกษา จ านวน ๑ ฉบับ  
 - ภาพถ่ายหน้าตรง ขนาด ๔ x ๖ นิ้ว แต่งเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือชุดสุภาพ 
ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นด า และถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน จ านวน ๑ ภาพ 
 - หลักฐานที่แสดงถึงการได้ท าการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อย
กว่าห้าปีในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือเคยด ารงต าแหน่งกรรมการ
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สภามหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารง
ต าแหน่งศาสตราจารย์ จ านวน ๑ ฉบับ  
 - เอกสารเกี่ยวกับผลงาน แผนการบริหารจัดการ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย รวมทั้ง
เอกสารอ่ืน ๆ (ให้ผู้สมัครหรือผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อก าหนดเอง) จ านวน ๑ ชุด พร้อมทั้งบทสรุปส าหรับ
คณะกรรมการสรรหา มีความยาวไม่เกิน ๕ หน้า อีกจ านวน ๑ ชุด  
 - วีดิทัศน์แนะน าตนเอง พร้อมทั้งวิสัยทัศน์ในพัฒนามหาวิทยาลัย โดยมีความละเอียด    
อย่างน้อย HD และไม่เกิน UHD และมีความยาวไม่เกิน ๑๕ นาท ี  
 - ใบรับรองการจัดส่งไฟล์เอกสารและหลักฐานในแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (แบบ สอ.๕) 
จ านวน ๑ ฉบับ 
 ทั้งนี้ ผู้สมัครหรือผู้เสนอชื่อสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สอ.๑, สอ.๒, สอ.๓, สอ.๔ และ 
สอ.๕ และจัดส่งไฟล์เอกสารและหลักฐานประกอบตามข้อ (๓) ได้ที่ www.srru.ac.th 
 คณะกรรมการสรรหาขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับพิจารณา กรณีท่ีผู้สมัครหรือผู้เสนอชื่อ จัดส่ง
เอกสารไม่ครบตามประกาศนี้ เว้นแต่กรณีมีผู้ถูกเสนอชื่อมากกว่าหนึ่งครั้ง อนุโลมให้ใช้เอกสารประกอบการ
เสนอชื่อ (สอ.๓ สอ.๔ และ สอ.๕) ชุดเดียวได้ 
 (๔) การยื่นใบสมัครหรือแบบเสนอชื่อ ให้ผู้สมัครหรือผู้เสนอชื่อส่งใบสมัครหรือแบบเสนอชื่อ
แล้วแต่กรณี พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามที่คณะกรรมการสรรหาก าหนด โดยสามารถส่งด้วยวิธีต่าง ๆ 
ดังต่อไปนี้ 
      (ก) ใส่ซองปิดผนึกและลงลายมือชื่อก ากับตามรอยปิดผนึก จ่าหน้าซองถึงประธาน
กรรมการสรรหา โดยจะส่งทางบริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด ด่วนพิเศษ (EMS) ตามที่อยู่ ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย ชั้น ๒ อาคาร ๓๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ถนนสุรินทร์-ปราสาท ต าบลนอกเมือง อ าเภอ
เมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ ๓๒๐๐๐ ระหว่างวันที่ ๑ ถึง ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ภายในเวลา 
๑๕.๐๐ น. ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาจะถือเอาวันที่ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ตีตราประทับรับหนังสือเป็น
วันยื่นใบสมัคร  
      (ข) ยื่นเอกสารด้วยตนเอง ณ ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๒ อาคาร ๓๑ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ถนนสุรินทร์-ปราสาท ต าบลนอกเมือง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
ระหว่างวันที่ ๑ ถึง ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ (ภายในเวลา ๑๕.๐๐ น.) 
 

ข้อ ๕  การด าเนินการให้ได้มาซึ่งชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี 
ภายหลังได้รายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อตามข้อ ๔ แล้ว ให้คณะกรรมการสรรหา

ด าเนนิการตามกระบวนการ ดังต่อไปนี้  
(๑) ให้คณะอนุกรรมการฝ่ายรับสมัครและรับการเสนอชื่อซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการสรรหา 

รวบรวมรายชื่อผู้สมัคร ตรวจสอบประวัติ คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม รวมทั้งตรวจสอบเอกสารที่แนบ 
จากนั้นให้เสนอคณะกรรมการสรรหาภายในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เพ่ือให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาให้
ความเห็นชอบ  

(๒) ให้คณะอนุกรรมการฝ่ายรับสมัครและรับการเสนอชื่อ ด าเนินการตรวจสอบการเสนอชื่อ
จากผู้มีสิทธิเสนอชื่อ ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของการเสนอชื่อ รวบรวมรายชื่อผู้ถูกเสนอชื่อ 
ตรวจสอบประวัติ คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้ามของผู้ได้รับการเสนอชื่อ รวมทั้ งตรวจสอบเอกสารที่แนบ       
การด าเนินการในขั้นตอนนี้ ให้ด าเนินการเป็นลับ และไม่ค านึงถึงความถี่ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ จากนั้นให้



~ ๕ ~ 
 

เสนอคณะกรรมการสรรหาภายในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เพ่ือให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาให้ความ
เห็นชอบรายชื่อของผู้ได้รับการเสนอชื่อ  

เมื่อคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครและผู้ได้รับ
การเสนอชื่อเรียบร้อยแล้ว ให้คณะกรรมการสรรหาประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม และประกาศรายชื่อผู้ไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามที่เข้าข่ายไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการ
สรรหาอธิการบดีตามประกาศนี้ (ถ้ามี) ภายในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ พร้อมทั้งเหตุผล ให้ทราบโดยทั่วไป
ด้วย 

(๓) กรณีที่มีผู้สมัครที่ไม่ผ่านการตรวจสอบตาม (๑) หรือมีผู้ได้รับการเสนอชื่อที่ไม่ผ่าน 
การตรวจสอบตาม (๒) และมีความประสงค์จะยื่นค าร้องอุทธรณ์ผลการตรวจสอบดังกล่าว ให้ผู้สมัครหรือ 
ผู้ได้รับการเสนอชื่อแล้วแต่กรณี ยื่นค าร้องขออุทธรณ์ไปยังประธานกรรมการสรรหาโดยส่งเป็นจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์มาที่ (Email) recruit@srru.ac.th ภายในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๒.๐๐ น.  

(๔) คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาค าร้องอุทธรณ์ตาม (๓) (ถ้ามี) ภายในวันที่   
๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ หลังจากได้รายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อที่ผ่านการตรวจสอบ รวมทั้งพิจารณา
อุทธรณ์ตาม (๓) (ถ้ามี) แล้ว คณะกรรมการสรรหาจะประกาศรายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อที่เข้าสู่
กระบวนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ต่อไป  

จากนั้น คณะกรรมการสรรหาจะเปิดโอกาสให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยแสดงความคิดเห็น
เป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับผู้เข้าสู่กระบวนการสรรหาอธิการบดีตามแบบฟอร์มออนไลน์ที่คณะกรรมการ  
สรรหาก าหนดและส่งค าถามที่ประสงค์จะถามผู้เข้าสู่กระบวนการสรรหาอธิการบดี ตามแบบท่ีคณะกรรมการ
สรรหาก าหนด ภายในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๐๐ น.  

ประธานกรรมการสรรหาจะมีหนังสือไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ประธานสภา
อุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ ประธานสภาหอการค้าจังหวัดสุรินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ 
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ วัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เจ้าคณะจังหวัด
สุรินทร์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๓ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ และพัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ ส่งรายชื่อผู้เข้าสู่กระบวนการสรรหาอธิการบดีที่ผ่าน 
การตรวจสอบ เพ่ือขอความอนุเคราะห์ให้แสดงความคิดเห็นเป็นหนังสือเกี่ยวกับบุคคลผู้เข้าสู่กระบวนการ  
สรรหาอธิการบดี โดยก าหนดให้แจ้งมาที่ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ภายในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ ภายใน
เวลา ๑๖.๐๐ น.  

ให้เลขานุการคณะกรรมการสรรหาส่งความคิดเห็นเกี่ยวกับบุคคลผู้เข้าสู่กระบวนการ     
สรรหาอธิการบดีตามที่ได้รับ ไปยังคณะกรรมการสรรหาเพ่ือทราบ และใช้ประกอบการพิจารณาต่อไป ในกรณี
ที่ความคิดเห็นดังกล่าวระบุชื่อบุคคลหรือมีข้อมูลส่วนหนึ่งส่วนใดเชื่อมโยงตัวบุคคลที่อาจก่อให้ความเสียหาย
แก่บุคคลนั้น ให้เลขานุการปกปิดชื่อบุคคลดังกล่าวออก รวมทั้งปกปิดชื่อบุคคลหรือชื่อผู้ส่งจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ด้วย 

(๕) คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณารายชื่อผู้เข้าสู่กระบวนการสรรหาอธิการบดีตาม (๔) 
โดยพิจารณาจากประวัติ ผลงาน แผนการบริหารจัดการ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยรวมทั้งเอกสารอ่ืน ๆ ที่
ได้เสนอเป็นเอกสารไว้แล้ว รวมทั้งน าข้อมูลและความคิดเห็นจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลใน
ท้องถิ่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการของมหาวิทยาลัยตาม (๔) วรรคสอง และวรรคสาม และแนวทางที่
คณะกรรมการสรรหาร่วมกันก าหนด เพ่ือประกอบการพิจารณา 



~ ๖ ~ 
 

(๖) คณะกรรมการสรรหาจะจัดให้มีการสัมภาษณ์ ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔       
เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมทัณฑวาล์ธิเธียเตอร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ หรือผ่านทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ อย่างใดอย่างหนึ่ง  

ผู้เข้าสู่กระบวนการสรรหาที่เข้ารับการสัมภาษณ์ต่อคณะกรรมการสรรหาตามวรรคหนึ่งและ
วรรคสอง รวมทั้งไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่คณะกรรมการสรรหาก าหนด ให้ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าสู่
กระบวนการสรรหาอธิการบดีในครั้งนี้ 

(๗) คณะกรรมการสรรหาจะด าเนินการคัดเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีจากรายชื่อ 
ผู้เข้าสู่กระบวนการสรรหาอธิการบดี ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  เวลา ๑๓.๓๐ น. ให้เหลือจ านวนสอง
ชื่อ และจัดท าเป็นบัญชีรายชื่อเรียงตามล าดับอักษร เพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย พร้อมทั้งเสนอประวัติ 
ผลงาน แผนการบริหารจัดการและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)  

ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็น ซึ่งคณะกรรมการสรรหาเห็นว่าไม่มีผู้มีคุณสมบัติ
เหมาะสมในการด ารงต าแหน่งอธิการบดี คณะกรรมการสรรหาอาจไม่เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการ
บดีก็ได้ ทั้งนี้ ให้รายงานเหตุแห่งการไม่เสนอชื่อดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัยพร้อมทั้งเหตุผลประกอบ 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการกลั่นกรองผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีตามวรรคหนึ่ งให้
คณะกรรมการสรรหาพิจารณาตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการสรรหาก าหนด และลงมติลับโดยใช้แบบการลง
มติผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  โดยให้คณะกรรมการสรรหาแต่ละคนลงมติ
เลือกผู้เข้าสู่กระบวนการสรรหาอธิการบดี และให้พิจารณาจัดล าดับจากบุคคลผู้ได้รับคะแนนนิยมสูงสุด       
สองล าดับแรก กรณีท่ีมีผู้ได้รับคะแนนนิยมเท่ากันและท าให้ได้บุคคลเกินกว่าสองคน ให้คณะกรรมการสรรหา
ลงมติเลือกเพ่ิมเติมจากบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้คะแนนนิยมเท่ากันนั้น จนกว่าจะได้ผู้เข้าสู่กระบวนการสรรหา
อธิการบดีครบทั้งสองคน  

       
ข้อ ๖ แนวทางด าเนินการในการสรรหาอธิการบดี 
(๑) คณะกรรมการสรรหาจะก าหนดวันและเวลาหรือสถานที่การด าเนินการสรรหา

อธิการบดีตามขั้นตอนและกระบวนการต่าง ๆ ที่ก าหนดในประกาศนี้ ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
สรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (ฉบับที่ ๒) เรื่อง ปฏิทินการด าเนินการสรรหาอธิการบดี      
พ.ศ. ๒๕๖๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 

(๒) เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการสรรหาอธิการบดี คณะกรรมการสรรหาจะแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการด้านต่าง ๆ เพ่ือช่วยการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ คณะอนุกรรมการฝ่ายการ
ประชาสัมพันธ์ คณะอนุกรรมการฝ่ายรับสมัครและรับการเสนอชื่อ คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดการแสดง
วิสัยทัศน์ คณะอนุกรรมการด้านประสานงานและธุรการทั่วไป และคณะอนุกรรมการอื่นเท่าที่จ าเป็น 

(๓) การติดต่อกับผู้เข้าสู่กระบวนการสรรหานั้น เนื่องจากขณะนี้การติดต่อผ่านทางไปรษณีย์
อาจเกิดข้อขัดข้องหรือไม่ทันการณ์ ฉะนั้น จึงให้ผู้เข้าสู่กระบวนการสรรหาและผู้เกี่ยวข้องมีหน้าที่ติดตาม
ข่าวสารเกี่ยวกับการสรรหาอธิการบดีที่เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ www.srru.ac.th ส่วนการติดต่อโดยตรงกับ
ผู้เข้าสู่กระบวนการสรรหา จะใช้วิธีส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปยังผู้เข้าสู่กระบวนการสรรหาตามที่อยู่
ของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ให้ไว้แทนการส่งหนังสือทางไปรษณีย์ก็ได้ 

 
 



~ ๗ ~ 
 

(๔) ปัจจุบันสถานการณ์อันเนื่องจากโรคโคโรนาไวรัส (Covid-19) ยังคงส่งผลต่อการด าเนิน
ชีวิตและกิจการ/กิจกรรมต่าง ๆ และรัฐบาลได้ออกประกาศก าหนดมาตรการในการควบคุม ก ากับ เฝ้าระวัง   
ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการสรรหาอธิการบดีทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้น 
คณะกรรมการสรรหาอาจต้องปรับปฏิทินหรือวิธีการด าเนินการตามประกาศนี้หากมีความจ าเป็น การจัดการ
ประชุมหรือการติดต่อหรือการด าเนินการใด ๆ ของคณะกรรมการสรรหาและคณะอนุกรรมการต่าง ๆ อาจ
จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการผ่านสื่อออนไลน์อ่ืน หรือวิธีการอ่ืนที่คณะกรรมการสรรหา
เห็นสมควร รวมถึงการจัดการแสดงวิสัยทัศน์และการสัมภาษณ์อาจใช้วิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

(๕) เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการสรรหาอธิการบดี คณะกรรมการสรรหาอาจออก
ประกาศเพ่ิมเติมหรือก าหนดแนวปฏิบัติเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการสรรหาอธิการบดีก็ได้ หรือในกรณีท่ีมีเหตุผลและ
ความจ าเป็นอาจปรับเปลี่ยนก าหนดการหรือเปลี่ยนแปลงประกาศเกี่ยวกับการสรรหาอธิการบดีได้โดยจะแจ้ง
ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้า 

 
  ข้อ ๗  กรณีที่ต้องตีความประกาศนี้ หรือมีปัญหาขัดข้องในการด าเนินการตามประกาศนี้ 
หรือกรณีที่ประกาศนี้มิได้ก าหนดไว้ ให้ประธานกรรมการสรรหาโดยค าแนะน าของคณะกรรมการสรรหามี
อ านาจวินิจฉัยชี้ขาด และให้ค าวินิจฉัยชี้ขาดนั้นเป็นที่สุด 
 
 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
   
  ประกาศ ณ วันที่   ๓๐  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
         (รองศาสตราจารย์กฤษณ์  ปิ่นทอง)  
   กรรมการสรรหาอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่แทน 
                        ประธานกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 


