
 

 

 

 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

เรื่อง การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

–––––––––––––– 

 ตามท่ีมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งให นายนิวัต กลิ่นงาม ดํารงตําแหนง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ต้ังแตวันท่ี ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น ดวย นายนิวัต กลิ่นงาม 

อธิการบดี พนจากตําแหนง โดยการลาออก เม่ือวันท่ี ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงจําเปนตองดําเนินการสรรหา

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพ่ือใหการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเปนไปดวยความ

เรียบรอย ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการสรรหาอธิการบดี   

พ.ศ. ๒๕๕๕ และแกไขเพ่ิมเติมโดยขอ ๓ ของขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ

และวิธีการสรรหาอธิการบดี (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา ในคราวประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงออกประกาศคณะกรรมการ

สรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ดังนี้ 

 ๑. ผูมีสิทธิเขารับการสรรหาเปนอธิการบดีตองมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ตามมาตรา ๒๙ อธิการบดีตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา        

จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง และไดทําการสอนหรือมีประสบการณ

ดานการบริหารมาแลวไมนอยกวาหาปในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง 

หรือเคยดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง        

หรือดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงศาสตราจารย รวมท้ังมีคุณสมบัติอ่ืนและไมมีลักษณะตองหามตามท่ี

กําหนดในขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการสรรหาอธิการบดี        

พ.ศ. ๒๕๕๕ และแกไขเพ่ิมเติมโดยขอ ๓ ของขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ

และวิธีการสรรหาอธิการบดี (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ควรมีคุณสมบัติเพ่ิมเติม ดังนี้ 

  (๑) มีคุณธรรมและจริยธรรมเปนท่ียอมรับในสังคม 

  (๒) มีแนวความคิดริเริ่มสรางสรรคและเปนผูท่ียอมรับในความสําคัญ และสนับสนุน     

การพัฒนาวิชาการ หรือวิชาชีพในทุกสาขา 

  (๓) มีความสนใจและเห็นความสําคัญของการศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรือการศึกษาเพ่ือ

พัฒนาทองถ่ิน หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ                  

  (๔) สามารถอุทิศเวลาใหแกกิจการของมหาวิทยาลัย          

  (๕) มีความรูความสามารถดานการบริหาร หรือเคยผานการอบรมหลักสูตรสําหรับผูบริหาร 

               ๒. ผูท่ีสมควร... 



 -๒- 
     

    ๒. ผูท่ีสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ตองไมมีลักษณะตองหาม ดังนี้ 

           (๑) ถูกลงโทษทางวินัยอยางรายแรง หรือถูกสั่งใหออกจากราชการเพราะมีเหตุมลทิน หรือ

มัวหมองในกรณีท่ีถูกสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง 

         (๒) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก 

    (๓) เปนบุคคลลมละลาย 

    (๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

 ๓. การไดมาซ่ึงรายชื่อผูดํารงตําแหนงอธิการบดี กระทําได ๒ วิธี ท้ังสองวิธีจะตองมีประวัติ    

ขอมูลรายละเอียดตามแบบฟอรมท่ีคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากําหนด 

  (๑) โดยการสมัคร จะเปนบคุคลภายในหรือบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยก็ได 

  (๒) โดยการเสนอชื่อจาก 

       (ก) บัณฑิตวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย สถาบัน สํานัก ศูนย สวนราชการหรือหนวยงานท่ี

เรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ เสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดี แหงละไมเกินสามชื่อพรอม

ท้ังมีเหตุผลประกอบการเสนอชื่อ วิธีการไดมาโดยการใหขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ พนักงาน

ในสถาบันอุดมศึกษา ในแตละหนวยงานรวมกันหยั่งเสียงแตละบุคคลใชสิทธิในการหยั่งเสียงไดหนึ่งครั้งเทานั้น 

ท้ังนี้ตามบัญชีรายชื่อสังกัดหนวยงานท่ีมหาวิทยาลัยประกาศกําหนด 

       (ข) ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเสนอชื่อ   

ผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดีไดคนละไมเกินหนึ่งชื่อ 

       พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ท่ีมีสิทธิในการท่ีจะเสนอชื่อตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวา

ระดับปริญญาตรีและปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยติดตอกันมาแลวไมนอยกวาหนึ่งป    

    (ค) กรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดีไดคนละไมเกินหนึ่งชื่อ 

 การเสนอชื่อบุคคลตาม (๒) จะเปนบุคคลภายในหรือบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยก็ได      

โดยตองเสนอพรอมความยินยอมของผูไดรับการเสนอชื่อดวย 

    ๔. เอกสารแสดงวิสัยทัศนผูสมัครหรือผูไดรับการเสนอชื่อเขารับการสรรหาเปนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ๓ หัวขอ ดังนี้ 

        ๔.๑ นโยบาย 

           ๔.๒ เปาหมาย 

                        ๔.๓ แผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

                        ท้ังนี้ให ครอบคลมุภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยท้ัง ๔ ดาน รวมถึงการบริหารในสถานการณฉุกเฉิน 

    ๕. หลักเกณฑการประเมินการจัดลําดับบุคคลของผูสมัครหรือผูไดรับการเสนอชื่อเขารับการ

สรรหาเปนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ๓ หัวขอ ดังนี้ 

          ๕.๑ คุณลักษณะท่ัวไป  

          ๕.๒ การแสดงวิสัยทัศน  

          ๕.๓ การสนับสนุนและการยอมรับจากประชาคม  

        ๖. ใหติดตอ... 



 -๓- 
 

 ๖. ใหติดตอขอรับใบสมัครหรือแบบเสนอชื่อเขารับการสรรหาเปนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา ได ณ หนวยธุรการและสารบรรณ ชั้น ๒ อาคารอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ตั้งแตวันท่ี ๒๒ 

มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันท่ี ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และสามารถดาวนโหลดใบสมัครหรือแบบเสนอชื่อฯ 

ไดทางเว็บไซตของมหาวิทยาลัยฯ ท่ี www.skru.ac.th 

 ๗. ยื่นใบสมัครหรือแบบเสนอชื่อเขารับการสรรหาเปนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

โดยติดรูปถายขนาด ๒ นิ้ว และกรอกขอความครบถวนสมบูรณพรอมแนบรูปถายขนาด ๓x๔ ซม. และเอกสาร

แสดงวิสัยทัศนมีความยาวไมเกิน ๒๐ หนากระดาษ A๔ ณ หนวยธุรการและสารบรรณ ชั้น ๒ อาคารอํานวยการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ตั้งแตวันท่ี ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันท่ี ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓        

(ทุกวันในเวลาราชการ) หรือสงใบสมัครหรือแบบเสนอชื่อทางไปรษณีย ถึงประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หนวยธุรการและสารบรรณ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา     

160 หมูท่ี 4 ถนนกาญจนวนิช ตําบลเขารูปชาง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย ๙๐๐๐๐ ตั้งแตวันท่ี 

๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันท่ี ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ (โดยใหถือเอาวันท่ีไปรษณียตนทางประทับตรา

รับจดหมายดังกลาวเปนสําคัญ) 

               กรณีใบสมัครหรือแบบเสนอชื่อ และเอกสารแสดงวิสัยทัศน ท่ี มีขอความมากกวาหนึ่ ง

หนากระดาษ ใหผูสมัครลงลายมือชื่อกํากับไวทุกหนา 

 ๘. ประชาคมเสนอคําถามผานทางแบบฟอรมออนไลน หรือเสนอคําถามโดยยื่นเอกสารเปน 

ลายลักษณอักษร ตั้งแตวันท่ี ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันท่ี ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ หนวยธุรการ

และสารบรรณ ชั้น ๒ อาคารอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.) 

 ๙. ผูสมัครหรือผูไดรับการเสนอชื่อเขารับการสรรหาเปนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ตองแสดงวิสัยทัศนตอประชาคมตามท่ีคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจัดให        

โดยใชเวลาคนละไมเกิน ๓๐ นาที และถามตอบคนละไมเกิน ๑๕ นาที ท้ังนี้จัดใหผูมีสิทธิหยั่งเสียงลงคะแนน   

เม่ือการแสดงวิสัยทัศนเสร็จสิ้น ในวันท่ี ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา    

๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   

                     อนึ่ง ในการดําเนินการตามขอ ๙ ใหผูสมัครหรือผูไดรับการเสนอชื่อทุกคน มาพรอมกันในวันท่ี 

๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุม VIP หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา     

๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพ่ือตกลงเรื่องจัดลําดับการแสดงวิสัยทัศนและการสัมภาษณ      

ถาไมมาแสดงตนตามเวลาท่ีกําหนดจะถือวาสละสิทธิ์ในการแสดงวิสัยทัศนตอประชาคม 

     ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๓  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓                                                       

                                                                         
                     (รองศาสตราจารย ดร.ชูศักดิ์  เอกเพชร) 

                                            ประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  


