
 
 

 
 
 

 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

………………………………………… 
ด้วยวาระการด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ของผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลย  ภูมิพันธุ์ 

จะครบวาระ ๔ ปี ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ 
และมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๕ ข้อ ๖ ข้อ ๗ และข้อ ๘  
ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด ว่าด้วย คุณสมบัติและวิธีการสรรหาอธิการบดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ประกอบกับค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที่ ๒๓/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ลงวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด จึงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี ไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑ คุณสมบัติผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  
 ๑ .๑ ผู ้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี ต้องเป็นผู ้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๙ แห่ง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ กล่าวคือต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ท าการสอนหรือ
มีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภา
มหาวิทยาลัยรับรอง หรือเคยด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่
สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือเคยด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่นและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามที่ก าหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

 ๑.๒ คุณสมบัติอื่นตามที่ก าหนดในข้อ ๕ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด   
ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาอธิการบดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้ 
       ๑. มีคุณธรรม และจริยธรรมเป็นที่ยอมรับในสังคม 
       ๒. มีแนวความคิดริเริ ่มสร้างสรรค์ และเป็นผู ้ที ่ยอมรับในความส าคัญของการ
พัฒนาวิชาการและสนับสนุนวิชาชีพทุกสาขา 
       ๓. มีความสนใจและเห็นความส าคัญของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา การศึกษา
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
       ๔. สามารถอุทิศเวลาให้แก่กิจการของมหาวิทยาลัย 
       ๕. มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารหรือเคยผ่านการอบรมหลักสูตรส าหรับผู้บริหาร 

ข้อ ๒ กระบวนการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  
 (๑) สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 (๒) คณะกรรมการสรรหา ฯ ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ฯ 

ปฏิทินก าหนดการสรรหา ฯ และก าหนดใบสมัคร แบบเสนอชื่อ แบบประวัติ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
สรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี 

 
 

/(๓) ประชาสัมพันธ์… 

(ฉบับร่าง) 



 (๓) ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้สมควรด ารง
ต าแหน่งอธิการบดี และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี ไปยังคณะ 
สถาบัน ส านัก รวมทั้งองค์กร หน่วยงานในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการมหาวิทยาลัย และประชาสัมพันธ์  
ผ่านสื่อต่าง ๆ และเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 

 (๔) เปิดรับสมัครและรับการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี 
 (๕) คณะกรรมการสรรหา ฯ ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เพ่ือพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติผู้สมัคร

และผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อผู ้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี และประกาศรายชื่อ ผู้สมัครและผู้ที่ได้รับการ
เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีที่ผ่านคุณสมบัติ 

 (๖) คณะกรรมการสรรหา ฯ ประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เพ่ือให้ผู้ที่มีรายชื่อในประกาศรายชื่อ
ผู้สมัครและผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อผู ้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี น าเสนอทัศนะแนวทางการบริหาร
มหาวิทยาลัยต่อคณะกรรมการสรรหา ฯ บุคลากร นักศึกษา ประชาคม และบุคคลภายนอกในท้องถิ่นที่สนใจ 
ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา ฯ พิจารณาเสนอรายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี โดยจัดท าบัญชีรายชื่อ 
ผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีตามล าดับอักษรจ านวนไม่ เกินสามคน พร้อมประวัติข้อมูลรายละเอียดที่ใช้
ประกอบการพิจารณา เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 

 (๗) คณะกรรมการสรรหา ฯ ประชุมครั้งที่  ๔/๒๕๖๔ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการสรรหา ฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ 

 (๘) ผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีน าเสนอวิสัยทัศน์แนวทางในการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี 

ข้อ ๓ การได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี มีดังนี ้
 ๓.๑ โดยการสมัครด้วยตนเอง ซึ่งผู้สมัครจะเป็นบุคคลภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยก็ได้ 

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ในวัน เวลาราชการ โดยส่งใบสมัคร 
และแบบประวัติด้วยตนเอง ได้ที่คณะท างานคณะกรรมการสรรหาฯ ณ ส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏร้อยเอ็ด ทั้งนี้ หากผู้สมัครไม่สามารถส่งใบสมัครด้วยตนเองได้ ให้ท าหนังสือมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืน
ด าเนินการแทนได ้

 ๓.๒ โดยการเสนอชื่อจากคณะ สถาบัน ส านัก วิทยาลัย ศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืน ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประกอบด้วย 

        (๑) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
       (๒) คณะพยาบาลศาสตร์ 
       (๓) คณะครุศาสตร์ 
       (๔) คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
        (๕) คณะนิติรัฐศาสตร์ 
       (๖) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
       (๗) บัณฑิตวิทยาลัย 
       (๘) ส านักงานอธิการบดี 
       (๙) ส านักวิชาการและประมวลผล 
       (๑๐) ส านักกิจการนักศึกษา 
       (๑๑) สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
 
 

/การเสนอรายชื่อ… 

๒ 



การเสนอรายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี หน่วยงานดังกล่าวแต่ละแห่งสามารถเสนอชื่อได้
ไม่เกินสองรายชื่อ และวิธีการได้มาซึ่งรายชื่อที่จะเสนอให้อยู่ในดุลพินิจของหน่วยงาน โดยเน้นเรื่องการมีส่วนร่วม
ของบุคลากร พร้อมทั้งมีเหตุผลประกอบการเสนอชื่อและต้องเสนอชื่อพร้อมด้วยความยินยอมของผู้ได้รับการ
เสนอชื่อด้วย ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถส่งแบบเสนอชื่อและแบบประวัติได้ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
ถึงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ในวัน เวลาราชการ ได้ที่คณะท างานคณะกรรมการสรรหาฯ ณ ส านักงาน
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา            
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด   

ข้อ ๔ คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี จะพิจารณาผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหา
อธิการบดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ือให้ได้บุคคลที่เหมาะสมไม่เกินสามคน และประธานคณะกรรมการสรรหา
อธิการบดีจะน ารายชื่อผู ้ได้รับการพิจารณาเรียงตามล าดับอักษร พร้อมทั้งสรุปผลการสรรหาเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดต่อไป 
 
           จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 ประกาศ  ณ  วันที่  ๖  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
 
 
                    (ศาสตราจารย์ละออศรี  เสนาะเมือง) 
         กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
                                               ประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
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