
 
 
 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน  
เรื่อง หลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน 

พ.ศ. ๒๕64 
 

อนุสนธิคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ ๒/2564 ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์  
พ.ศ. 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน 

อาศัยอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าส่วนงานภายใน ทีเ่รียกชื่ออย่างอ่ืนมีฐานะเทียบเท่า
คณะ พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ซึ่งออกตามความในมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน จึงประกาศหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหา
ผู้อำนวยการสถาบัน  

1. การสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน ประกอบด้วย 

    1.1 ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
    1.2 ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. คุณสมบัติของผู้สมควรได้รับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบัน 
 ผู้สมควรได้รับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
 2.๑ สำเร็จการศกึษาไม่ตำ่กว่าปรญิญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือ

สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 
 2.๒ ได้ทำการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี 

ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 
  2.๓ มีคุณธรรม และจริยธรรมเป็นทีย่อมรบัในสังคม 
  2.๔ มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ หรือวิชาชีพที่เก่ียวข้องกับการดำเนินงานของ
สถาบัน  
  2.๕ เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่ม สนใจ มีวิสัยทัศน์เห็นความสำคัญของกิจการในสถาบันนั้น 
  2.๖ สามารถอุทิศเวลาให้แก่กิจการของสถาบัน และควรเป็นที่ยอมรับของบุคลากร 
ในสถาบัน 

 

  3. ผู้อำนวยการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละส่ีปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่ได้อีกแต่จะ
ดำรงตำแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้ และให้นำความในมาตรา ๓๐ วรรคสองและวรรคสามแห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาใช้บังคับแก่การพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระของผู้อำนวยการโดยอนุโลม 
       เมื่อผู้อำนวยการพ้นจากตำแหน่ง ให้รองผู้อำนวยการพ้นจากตำแหน่งด้วย 
 
 
 

 
4. การได้มา... 

 

เอกสารแนบ ๓ 
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  4. การได้มาซึ่งรายช่ือผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน  
       4.๑ ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ 
ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ลูกจ้างชั่วคราวประเภทวิชาการ 
ที่สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เสนอชื่อ ผู้สมควรได้รับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน  
ได้ไม่เกินคนละหนึ่งชื่อ ทั้งนี้ ต้องแนบแบบตอบรับการทาบทาม และกรอกประวัติและผลงานตามแบบที่
คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันกำหนด 
      4.๒ ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบัน สามารถยื่นใบสมัคร 
ต่อคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน  พร้อมทั้งแนบแบบกรอกประวัติและผลงานตามแบบที่
คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันกำหนด 
      4.๓ การขอรับแบบเสนอชื่อ หรือ แบบสมัคร สามารถขอรับได้ทีค่ณะกรรมการสรรหา
ผู้อำนวยการสถาบัน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน ตั้งแต่วันที่ 1  
มีนาคม พ.ศ. 2564  ถึงวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องงานบริหารทั่วไป 
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ อาคาร ๑๐ (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)   
      4.๔ คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน หากตอบรับการเสนอชื่อ หรือได้เสนอชื่อ
ตนเองหรือสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบัน จะต้องลาออกจากการเป็นกรรมการสรรหาและ
เลือกกรรมการสรรหาใหม่จากกลุ่มผู้แทนกรรมการเดียวกันกับผู้ที่ลาออก 

  5. การประกาศรายช่ือผูเ้ข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน 
      คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน พิจารณาคุณสมบัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อและ
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน และประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบัน
ในวันศุกร์  ที ่๑๒ มีนาคม พ.ศ. 2564 

  6. การแสดงวิสัยทัศน์ 
      ผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบัน จะต้องแสดง
วิสัยทัศน์ ดังนี้ 

   6.1 แสดงวสิัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน หรือผู้ที่มีความ 
สนใจทั่วไป  ในวันจันทร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564 คนละไม่เกิน 20 นาที ช่วงเวลาเป็นไปตามที่
คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันกำหนด   
     6.2 แสดงวสิัยทัศน์ต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  7. การหย่ังเสียงผู้เข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน 

      7.1 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ 
ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ลูกจ้างชั่วคราวประเภทวิชาการ 
ตามสังกัดที่กำลังดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันนั้น ลงคะแนนหยั่งเสียงผู้อำนวยการสถาบัน ในวันศุกร์
ที่ ๑๙  มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 1๐ โดยลงคะแนนได้คนละ
ไม่เกิน 1 ชื่อ (ลงคะแนนลับนับคะแนนเปิดเผย) และนับคะแนน ตั้งแต่เวลา 15.01 น. เป็นต้นไปจนแล้วเสร็จ 
 
 

7.2 ข้าราชการ... 
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     7.2 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ 
ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ลูกจ้างชั่วคราวประเภทวิชาการ 
ที่ตดิราชการหรือติดภารกิจสามารถลงคะแนนล่วงหน้าได้ โดยขอรับแบบบันทึกและบัตรลงคะแนน เพ่ือใช้สิทธิ
และหย่อนบัตรลงหีบหย่อนบัตรสถาบันนั้น ๆ ต่อกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันที่ได้รับมอบหมาย 
ในวันอังคารที ่๑๖ – วันพฤหัสบดีที่ 1๘  มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.0๐ น.  ณ งานบริหารทั่วไป 
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคาร 10 (แบบคำร้องรับได้ทีจุ่ดคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ
สถาบัน) 

  8. การเสนอชือ่ต่อสภามหาวิทยาลัย  
    คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน ดำเนินการให้ได้รายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง 

ผู้อำนวยการสถาบัน จากรายชื่อในข้อ 4.๑ และดำเนินการเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 2 ครบถ้วน พร้อมผล
การเสนอชื่อ ผลการหยั่งเสียง รายละเอียดการนำเสนอวิสัยทัศน์ ประวัติและผลงาน ของทุกราย เรียงลำดับ
ตามผลการหยั่งเสียงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร    
ครัง้ที่ ๓/๒๕๖๔ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  อนึ่ง หากมีข้อสงสัยและข้อซักถามสามารถติดต่อประสานได้ทีป่ระธานกรรมการ 
สรรหาผู้อำนวยการสถาบัน รองศาสตราจารย์ ดร.ไตรรัตน์  โภคพลากรณ์ หมาย 08  1916  1918 

 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน  

   ประกาศ  ณ  วันที่ ๙ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖4 
 

 
 
                                                         (รองศาสตราจารย์ ดร.ไตรรัตน์  โภคพลากรณ์) 

                                                    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
                            ประธานกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน  


