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กําหนดการดําเนนิการสรรหาอธิการบดีฯ 
 (    )  ได้รับทราบวิธีการและขั้นตอนในการดําเนินการสรรหาอธิการบดีแล้ว 
 (    )  พร้อมย่ืนเอกสารและข้อมูลประวัติ ผลงาน วิสัยทศัน์ นโยบายและแนวทางพัฒนาและการแก้ปัญหา  

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีใน 4 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2566) จํานวน 10 ชุด  
ภายในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

          (     )  ข้าพเจ้าขอรับรองว่ามีคุณสมบัติตามข้อ 8 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย 
                   การสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2562 และตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
                   พ.ศ. 2547 
 (    )  พร้อมแถลงวิสัยทัศน์และนโยบายบริหารฯ ต่อคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีและบุคลากรของ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีฯ  พร้อมตอบข้อซักถามของบุคลากร ในวันที่ 13 มิถนุายน  
                  พ.ศ. 2562 
 (    )  ผู้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองพร้อมนําเสนอนโยบายฯ ตอบข้อซักถามของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
  ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในวันอังคาร ที่ 25 มิถนุายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 
 

 ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ หากคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี
ตรวจสอบภายหลังพบว่ามีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อบังคับ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง ข้าพเจ้ายินดีให้ถอดถอนช่ือ
ของข้าพเจ้าจากกระบวนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
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หมายเหตุ : สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย (เลขานุการคณะกรรมการ  

    สรรหาอธิการบดี  หมายเลขโทรศัพท ์ 077-913345) 
  


