
 

 
 
 
 

ข�อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี 
ว�าด�วย การสรรหาอธิการบดี  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
---------------------------------------------- 

 โดยท่ีเป+นการสมควรแก�ไขปรับปรุงข�อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี ว�าด�วยการสรรหา
อธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๕ และ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ฉบับท่ีใช�อยู�ในป5จจุบันให�มีความเหมาะสมในการดําเนินการ
สรรหาอธิการบดีให�เป+นไปด�วยความเรียบร�อย  
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และมาตรา ๒๘ วรรคสอง แห�งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี ในการประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๙ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงเห็นสมควรให�ออกข�อบังคับไว� ดังต�อไปนี้ 
 ข�อ ๑  ข�อบังคับนี้เรียกว�า “ข�อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี ว�าด�วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 
๒๕๖๒” 

ข�อ ๒  ข�อบังคับนี้ให�ใช�บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศเป+นต�นไป 
ข�อ ๓  ให�ยกเลิกข�อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี ว�าด�วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

และ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
ข�อ ๔  ในข�อบังคับนี้ 

 “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี
 “สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี 
 “นายกสภามหาวิทยาลัย” หมายถึง นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี
 “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี
 “คณะกรรมการสรรหา”..หมายถึง คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎ                    
สุราษฎร�ธานี 
 “บุคลากร”..หมายถึง ข�าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และบุคลากรเงิน
รายได�ของมหาวิทยาลัยท่ีบรรจุและแต�งต้ังให�ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยในตําแหน�งท่ีใช�คุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
ข้ึนไปและได�ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมาแล�วเป+นเวลาไม�น�อยกว�า ๑ ปI ในวันท่ีมีการเลือกผู�แทนบุคลากรตามข�อ 
๗ (๕) และ (๖) หรือวันท่ีท่ีคณะกรรมการสรรหาออกประกาศกําหนดการสรรหาอธิการบดีตามข�อ ๙ (๑) 
 ข�อ ๕  ให�ดําเนินการสรรหาอธิการบดีตามข�อบังคับนี้ภายในเก�าสิบวัน ก�อนอธิการบดีจะครบวาระการ
ดํารงตําแหน�ง 
 กรณีท่ีอธิการบดีพ�นจากตําแหน�งก�อนครบวาระ ให�ดําเนินการสรรหาอธิการบดีให�เสร็จสิ้นภายใน
เก�าสิบวัน นับแต�วันท่ีอธิการบดีพ�นจากตําแหน�ง 
 ข�อ ๖  ให�สภามหาวิทยาลัยประเมินสถานภาพของมหาวิทยาลัย และกําหนดแนวทางการพัฒนาและการ
แก�ป5ญหาของมหาวิทยาลัยภายในสี่ปIข�างหน�า เพ่ือเป+นกรอบในการเสนอชื่อผู�สมควรดํารงตําแหน�งอธิการบดี 
 

๒/ข�อ ๗ ... 
 
 
 



                                                               -๒- 
 
 ข�อ ๗ ให�สภามหาวิทยาลัยแต�งต้ังคณะกรรมการสรรหา ประกอบด�วย 

(๑)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู�ทรงคุณวุฒิ ๑ คน เป+นประธาน 
(๒)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู�ทรงคุณวุฒิ ๑ คน เป+นรองประธาน 
(๓)  ผู�ทรงคุณวุฒิในเขตพ้ืนท่ีบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย ๑ คน ซ่ึงสภามหาวิทยาลัย 

เลือก เป+นกรรมการ 
(๔)  นายกสมาคมศิษย�เก�ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี เป+นกรรมการ 
(๕)  ผู�แทนบุคลากร สายวิชาการ ๑ คน เป+นกรรมการ 
(๖)  ผู�แทนบุคลากร สายสนับสนุน ๑ คน เป+นกรรมการ 
(๗)  ประธานสภาคณาจารย�และข�าราชการ  เป+นกรรมการ 
(๘)  ผู�อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย เป+นเลขานุการ 

  ให�เจ�าหน�าท่ีสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ๑ คน เป+นผู�ช�วยเลขานุการ 
  การเลือกกรรมการตามข�อ ๗ (๓) ให�เป+นไปตามมติของสภามหาวิทยาลัย 
  การเลือกกรรมการตามข�อ ๗ (๕) และ (๖) ให�ออกเป+นประกาศของมหาวิทยาลัย 
  ในกรณีท่ีกรรมการสรรหาคนใดคนหนึ่งสมัคร หรือตอบรับการทาบทามเป+นผู�สมควรดํารงตําแหน�ง
อธิการบดี ให�กรรมการผู�นั้นพ�นจากตําแหน�งกรรมการสรรหา และให�คณะกรรมการสรรหาท่ีเหลืออยู�เป+นองค�
ประชุมเพ่ือดําเนินการสรรหาต�อไป 

ข�อ ๘  ให�คณะกรรมการสรรหามีหน�าท่ีสรรหาผู�สมควรดํารงตําแหน�งอธิการบดี ซ่ึงมีคุณสมบัติตามมาตรา 
๒๘ (๑) และมาตรา ๒๙ แห�งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และต�องมีคุณลักษณะพึงประสงค�
ดังต�อไปนี้ 

(๑) มีภาวะผู�นําท่ีกล�าเปลี่ยนแปลง สามารถระดมทรัพยากรและบุคคลเพ่ือร�วมกันพัฒนา
มหาวิทยาลัยให�บรรลุเปMาหมาย ตามวิสัยทัศน�และยุทธศาสตร�ของมหาวิทยาลัยอย�างมีประสิทธิภาพและคุ�มค�า 

(๒) มีวิสัยทัศน�กว�างไกล มีความคิดริเริ่มสร�างสรรค� ทันสมัยทันเหตุการณ�ในการบริหาร
มหาวิทยาลัย 

(๓) เป+นผู�ท่ีสามารถแสวงหารายได�และทรัพยากรอ่ืนเข�าสู�มหาวิทยาลัย 
(๔) เป+นผู�ท่ีได�รับการยอมรับทางวิชาการ 
(๕) มีมนุษยสัมพันธ�ท่ีดี ส�งเสริมความสามัคคี มีศักยภาพในการจัดหาความร�วมมือในทางวิชาการ

และการวิจัย สามารถติดต�อประสานงานท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได�อย�างมีประสิทธิภาพและเป+น
ระบบ 

คุณลักษณะต�องห�ามของผู�สมควรดํารงตําแหน�งอธิการบดี ดังต�อไปนี้ 
(๑) เป+นผู�ดํารงตําแหน�งทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ�าหน�าท่ีของพรรค

การเมือง 
(๒) เป+นผู�มีผลประโยชน�ขัดแย�งกับกิจการของมหาวิทยาลัยไม�ว�าทางตรงหรือทางอ�อม 
(๓) เป+นคู�สัญญาหรือมีส�วนได�เสียในสัญญาท่ีทํากับมหาวิทยาลัย เว�นแต�เป+นสัญญาท่ีเก่ียวข�องกับ

การดําเนินกิจการทางวิชาการ  
(๔) เป+นหุ�นส�วนหรือผู�ถือหุ�นในห�างหุ�นส�วนหรือบริษัทท่ีเข�าเป+นคู�สัญญากับมหาวิทยาลัย เว�นแต�

เป+นผู�ถือหุ�นเพ่ือประโยชน�แห�งการลงทุนตามปกติ 
 

๓/ข�อ ๙ ให�คณะกรรมการ ... 



 
                                                               -๓- 
 
 

ข�อ ๙ ให�คณะกรรมการสรรหามีอํานาจและหน�าท่ีในการออกประกาศ และประชาสัมพันธ�การกําหนด
วิธีการและข้ันตอนในการสรรหาบุคคลดํารงตําแหน�งอธิการบดี  ดังนี้ 

(๑) การรับสมัคร การเสนอชื่อ และการเสาะหาผู�ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม 
     ก. วิธีการสมัคร ให�ผู�สนใจสมัครเข�ารับการสรรหาในตําแหน�งอธิการบดี ตามแบบท่ีคณะ 

กรรมการสรรหากําหนด 
     ข. วิธีการเสนอชื่อ ให�คณะกรรมการสรรหากําหนดหลักเกณฑ�และวิธีการเสนอชื่อผู�ท่ีมีความ

เหมาะสม 
  ค. วิธีการเสาะหาผู�ท่ีมีความเหมาะสม ให�คณะกรรมการสรรหาเสาะหาผู�ท่ีมีความเหมาะสมเข�า

สู�กระบวนการสรรหาอธิการบดี 
(๒)  ตรวจสอบคุณสมบัติของผู�สมัคร ผู�ได�รับการเสนอชื่อ และหรือผู�ได�รับการเสาะหาว�ามี

คุณสมบัติตามมาตรา ๒๘ (๑) และมาตรา ๒๙ แห�งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
(๓) ทาบทามผู�ท่ีมีคุณสมบัติท่ีจะดํารงตําแหน�งอธิการบดีตาม (๒) โดยให�ผู�ท่ีได�รับการทาบทามมี

หนังสือตอบรับหรือปฏิเสธการทาบทาม กรณีท่ีตอบรับการทาบทามให�ผู�ท่ีตอบรับเสนอเอกสาร แนวทางการ
พัฒนาและการแก�ป5ญหาของมหาวิทยาลัยในสี่ปIข�างหน�า โดยจัดทํารายละเอียดเก่ียวกับคุณลักษณะของผู�ตอบรับ
การทาบทามในแบบประมวลประวัติและผลงาน ตามท่ีคณะกรรมการสรรหากําหนด                                                           
 (๔) พิจารณาข�อมูลประวัติ ผลงาน แนวทางพัฒนาและแก�ป5ญหามหาวิทยาลัย โดยให�มีการแสดง
วิสัยทัศน� และยุทธศาสตร�การพัฒนามหาวิทยาลัยของผู�ท่ีตอบรับการทาบทามตาม ๙ (๓) ต�อท่ีประชุมบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยและบุคลากรในท�องถ่ิน และกลั่นกรองให�เหลือจํานวนไม�น�อยกว�าสองชื่อแต�ไม�เกินสามชื่อ               
เพ่ือพิจารณาเป+นผู�สมควรดํารงตําแหน�งอธิการบดีเรียงตามลําดับตัวอักษรเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

ข�อ ๑๐ การประชุมสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาเลือกผู�ดํารงตําแหน�งอธิการบดีจากรายชื่อท่ีคณะ 
กรรมการสรรหาเสนอตามข�อ ๙ (๔) ต�องมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยเข�าร�วมประชุมจํานวนไม�น�อยกว�าสามในสี่
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยเท�าท่ีมีอยู� และการลงมติเลือกผู�ดํารงตําแหน�งอธิการบดีให�ลงคะแนนโดยวิธีลับ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยหนึ่งคนมีสิทธิลงคะแนนเสียงได�หนึ่งเสียง หากมีคะแนนเสียงเท�ากันให�ประธานท่ี
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ลงคะแนนเสียงเพ่ิมได�อีกหนึ่งเสียง มติเลือกเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ แต�งต้ัง                  
ให�ดํารงตําแหน�งอธิการบดีต�องมีคะแนนเสียงเกินก่ึงหนึ่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยเท�าท่ีมีอยู� 
 กรณีท่ีการลงคะแนนเสียงในครั้งแรกหากไม�มีผู�ใดได�คะแนนเสียงเกินก่ึงหนึ่งของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเท�าท่ีมีอยู� ให�ลงคะแนนเสียงครั้งท่ีสองด�วยวิธีลับ หากการลงคะแนนเสียงในครั้งท่ีสองยังไม�มีผู�ท่ีได�
คะแนนเสียงเกินก่ึงหนึ่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยเท�าท่ีมีอยู�อีก ให�ลงคะแนนเสียงครั้งท่ีสามโดยวิธีลับ                
โดยการลงคะแนนเสียงในครั้งท่ีสามนี้ให�ตัดผู�ท่ีได�คะแนนเสียงน�อยท่ีสุดจากการลงคะแนนเสียงครั้งท่ีสองออก            
จากการเป+นผู�ท่ีได�รับการพิจารณาแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งอธิการบดี หากตัดไปแล�วทําให�เหลือผู�ท่ีจะได�รับการ
พิจารณารับเลือกเพียงคนเดียว ให�ท่ีประชุมลงคะแนนเสียง “รับ” หรือ “ไม�รับ” และคะแนนเสียงท่ีจะเสนอชื่อ 
 
 

๔/เพ่ือทรงพระกรุณา ... 
 
 



                                                              -๔- 
 
เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ แต�งต้ังผู�นั้นให�ดํารงตําแหน�งอธิการบดีต�องมีคะแนนเสียง..“รับ”..เกินก่ึงหนึ่ง                  
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยเท�าท่ีมีอยู� ถ�าคะแนนเสียงไม�เกินก่ึงหนึ่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยเท�า                  
ท่ีมีอยู�ให�คณะกรรมการสรรหาดําเนินการสรรหาผู�สมควรดํารงตําแหน�งอธิการบดีใหม� 
 กรณีท่ีการลงคะแนนเสียงในครั้ ง ท่ีสามมีผู� ท่ีจะได�รับการพิจารณารับเลือกหลายคน                   
แต�ผลการลงคะแนนเสียงยังไม�มีผู�ใดได�คะแนนเสียงเกินก่ึงหนึ่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยเท�าท่ีมีอยู�                       
ให�ดําเนินการลงคะแนนเสียงครั้งท่ีสี่ โดยวิธีการเดียวกับการลงคะแนนเสียงในครั้งท่ีสาม หากยังไม�มีผู�ใด                     
ได�รับคะแนนเสียงเกินก่ึงหนึ่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยเท�าท่ีมีอยู� อีกให�ดําเนินการลงคะแนนเสียง                  
โดยให�ตัดผู� ท่ีได�คะแนนเสียงน�อยท่ีสุดจากการลงคะแนนเสียงในครั้งท่ีผ�านมาออกจากการเป+นผู�ได�รับการ                  
พิจารณาแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งอธิการบดี  ท้ังนี้  ให�การดําเนินการพิจารณาเลือกผู�ดํารงตําแหน�งอธิการบดี
จะต�องดําเนินการให�เสร็จสิ้นภายในการประชุมคราวนั้นจนกว�าจะได�ผู� ท่ีได�คะแนนเสียงเกินก่ึงหนึ่งหรือให�
คณะกรรมการสรรหาดําเนินการสรรหาผู�สมควรดํารงตําแหน�งอธิการบดีใหม�แล�วแต�กรณี 

ข�อ ๑๑  การตีความตามข�อบังคับนี้ หรือการดําเนินการอ่ืนใดท่ีมิได�ระบุไว�ในข�อบังคับนี้ และเป+นกรณี
จําเป+นเพ่ือให�การสรรหาผู�สมควรดํารงตําแหน�งอธิการบดี ตามข�อบังคับนี้เป+นไปด�วยความเรียบร�อย ให�อยู�ใน
วินิจฉัยของนายกสภามหาวิทยาลัย 

ข�อ ๑๒  ให�นายกสภามหาวิทยาลัยรักษาการให�เป+นไปตามข�อบังคับนี้ 
  ในกรณีท่ีมีป5ญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามข�อบังคับนี้ ให�นายกสภามหาวิทยาลัยมีอํานาจตีความ

และวินิจฉัย 
 

บทเฉพาะกาล 

ข�อ ๑๓ มิให�นําข�อ ๕ แห�งข�อบังคับฉบับนี้ มานับกับวันดําเนินการสรรหาอธิการบดีในการสรรหา
อธิการบดีในครั้งแรกหลังจากข�อบังคับนี้ใช�บังคับ 

 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๙  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 

                                                            (นายวิชยั  ศรีขวัญ) 
         นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


