
 
ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (ฉบับที่ ๒) 

เรื่อง ปฏิทินการด าเนินการสรรหาอธิการบดี  
 พ.ศ. ๒๕๖๔ 

    
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดปฏิทินการด าเนินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์ เพ่ือให้การด าเนินการสรรหาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

อาศัยอ านาจตามความข้อ ๙ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการได้มา คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการสรรหา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔  จึงมีมติ
ให้ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

 

ข้อ ๑  การด าเนินการในการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ซ่ึงด าเนินการ
ภายใต้ข้อบังคับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา คุณสมบัติ และลักษณะ
ต้องห้ามของผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๑ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ และประกาศ
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (ฉบับที่ ๑)  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา     
ผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๔ มีก าหนดการตามปฏิทินการด าเนินการสรรหาอธิการบดี      
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี ้

ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็น คณะกรรมการสรรหาอาจเปลี่ยนแปลงปฏิทินการ
ด าเนินการต่าง ๆ ได้ตามท่ีเห็นสมควร 
   

  ข้อ ๒ ให้ประธานกรรมการสรรหารักษาการตามประกาศนี้ กรณีท่ีต้องตีความประกาศนี้ หรือ
มีปัญหาขัดข้องในการด าเนินการตามประกาศนี้  ให้ประธานกรรมการสรรหามีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาด และให้ค า
วินิจฉัยชี้ขาดนั้นเป็นที่สุด 
 

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
   

  ประกาศ ณ วันที่   ๓๐  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
         (รองศาสตราจารย์กฤษณ์  ปิ่นทอง)  
   กรรมการสรรหาอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่แทน 
                        ประธานกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 



ปฏิทินการด าเนินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  
เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ (ฉบับที่ ๒)  

เรื่อง ปฏิทินการด าเนินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม 
๑๑ สิงหาคม 

๒๕๖๔ 
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

๒๖ สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

ประชุมคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 
 - พิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (ฉบับที่ ๑)  
   เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี พ.ศ. .... และ 
   เอกสารแนบท้ายประกาศ 
 - พิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (ฉบับที่ ๒) 
   เรื่อง ก าหนดปฏิทินการด าเนินการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. .... 
- พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

๓๐ สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

-  ออกประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (ฉบับที่ ๑) เรื่อง  
   หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๔  
-  ออกประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (ฉบับที่ ๒) เรื่อง 
   ก าหนดปฏิทินการด าเนินการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
-  ออกประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (ฉบับที่ ๓) 
   เรื่อง รายชื่อบุคลากร ผู้มีสิทธิ เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่ง อธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๕ กันยายน
๒๕๖๔ 

(ภายในเวลา 
๑๒:๐๐) 

วันสุดท้ายของการยื่นค าร้องต่อมหาวิทยาลัย ในการขอเพ่ิมเติมรายชื่อบุคลากร ผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้
สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีคลาดเคลื่อนหรือไม่ถูกต้อง โดยยื่นค าร้องมาที่กองบริหารงานบุคคล 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ 
 

๗ กันยายน 
๒๕๖๔ 

(ภายในเวลา 
๑๒:๐๐ น.) 

มหาวิทยาลัย (กองบริหารงานบุคคล) แจ้งผลการพิจารณากรณีที่มีผู้ยื่นค าร้องขอเพ่ิมเติมรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมายังประธานคณะกรรมการสรรหา 

๘ กันยายน 
๒๕๖๔ 

 

ประชุมคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
- ประกาศรายชื่อบุคลากร ผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๔ ฉบับ
เพ่ิมเติมหรือแก้ไขปรับปรุง (ถ้ามี) 
- พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการกลั่นกรองผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี  

๑ – ๕  ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

- รับสมัครผู้แสดงความจ านงเข้าสู่กระบวนการสรรหาอธิการบดี ตามวิธีการที่ระบุในประกาศ 
  คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี (ฉบับที่ ๑)  
- ผู้มีสิทธิเสนอชื่อยื่นแบบเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี ตามวิธีการที่ระบุในประกาศ 
  คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี (ฉบับที่ ๑)  

* กรณีส่งเอกสารทางไปรษณีย์ คณะกรรมการสรรหาต้องได้รับเอกสารทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 
๑ - ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔   ก่อนเวลา ๑๕.๐๐ น.  
 * ยื่นด้วยตนเอง ภายในวันที่ ๑ – ๕  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 



~ ๒ ~ 
 

 
วัน/เดือน/ปี กิจกรรม 
๘ ตุลาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 
- คณะอนุกรรมการฝ่ายรับสมัครและการเสนอชื่อ ด าเนินการตรวจสอบประวัติ คุณสมบัติ ลักษณะ 
  ต้องห้าม และเอกสารต่างๆ ของผู้สมัครและผู้ได้รับการ เสนอชื่อ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ 
  สรรหาพิจารณา 

๑๑ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ประชุมคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
- พิจารณาผลการตรวจสอบประวัติ คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครและผู้ได้รับการ 
  เสนอชื่อทั้งหมด ที่ผ่านการกลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการฝ่ายการรับสมัครและรับการเสนอชื่อ 
- ออกประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อเข้าสู่ 
  กระบวนการสรรหาอธิการบดี และออกประกาศรายชื่อผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติหรือ 
  มีลักษณะต้องห้าม ให้ทราบโดยทั่วกัน 
- ประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อที่เข้าสู่กระบวนการสรรหาอธิการบดี 
  ให้ทราบโดยทั่วกันทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ให้แจ้งบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ประสงค์ 
  จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบุคคลที่เข้าสู่กระบวนการสรรหาอธิการบดี ส่งความคิดเห็นดังกล่าว 
  มาได้โดยระบุไว้ในประกาศดังกล่าวด้วย 
- ประธานคณะกรรมการสรรหามีหนังสือไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ประธานสภาอุตสาหกรรม
จังหวัดสุรินทร์ ประธานสภาหอการค้าจังหวัดสุรินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ 
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวดัสุรินทร์ วัฒนธรรมจังหวัดสุรนิทร์ ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เจ้าคณะ
จังหวัดสุรินทร์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๓ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ และพัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ เพ่ือขอความอนุเคราะห์ให้แสดงความ
คิดเหน็เกี่ยวกับผู้เข้าสู่กระบวนการสรรหาอธิการบดี 
- เผยแพร่ผลงาน แผนการบริหารจัดการ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย รวมทั้ง เอกสารอ่ืน ๆ  
  ของผู้เข้าสู่กระบวนการสรรหาผ่านเว็บไซต์ www.srru.ac.th ให้ทราบโดยทั่วกัน 

๑๔ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
(๑๒.๐๐ น.) 

วันสุดท้ายของการยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการสรรหา ในกรณีผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อที่ไม่
ผ่านการตรวจสอบประวัติ คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้าม 

๑๔ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

ประชุมคณะกรรมการสรรหา ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๔  เวลา ๑๓.๓๐ น. 
- พิจารณาค าขออุทธรณ์กรณีผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อที่ไม่ผ่านการตรวจสอบประวัติ 
  คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้าม (ถ้ามี) 
- ประกาศรายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อที่เข้าสู่กระบวนการสรรหาอธิการบดี  
  เพ่ิมเติม (ถ้ามี) และประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 

๒๖ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
(๑๖.๐๐ น.) 

- วันสุดท้ายของการรับฟังความคิดเห็นจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ประธานสภาอุตสาหกรรม
จังหวัดสุรินทร์ ประธานสภาหอการค้าจังหวัดสุรินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ 
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวดัสุรินทร์ วัฒนธรรมจังหวัดสุรนิทร์ ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เจ้าคณะ
จังหวัดสุรินทร์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๓ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ และพัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ เกี่ยวกับผู้เข้าสู่กระบวนการสรรหา
อธิการบดี 

๘ พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

- วันสุดท้ายของการรับการแสดงความคิดเห็นจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยและค าถาม ต่อผู้เข้าสู่
กระบวนการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.๒๕๖๔ 



~ ๓ ~ 
 

 
วัน/เดือน/ปี กิจกรรม 

๑๑ 
พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

ประชุมคณะกรรมการสรรหา ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
-  สัมภาษณ์ผู้เข้าสู่กระบวนการสรรหาอธิการบดี  
- คัดเลือกผู้เข้าสู่กระบวนการสรรหาอธิการบดีให้เหลือ ๒ คน   
- เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี ต่อคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์  

.. เดือน ..  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ ประชุม  
ครั้งที่ ......./๒๕๖๔ 
- พิจารณาคัดเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี  
- เสนอเรื่องเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี ในกรณีที่มีผู้ได้รับการคัดเลือก 
  ให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี 

 
หมายเหตุ : ก าหนดปฏิทินการด าเนินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตาม    
               ความเหมาะสม 

 
 
 


