ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร (ฉบับที่ ๔)
เรื่อง แกไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร (ฉบับที่ ๑)
พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามที่ไดมีการประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร (ฉบับที่
๑) เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม
๒๕๖๓ นั้น
เพื่ อให การดํ าเนิ นการสรรหามี ค วามเหมาะสมยิ่ ง ขึ้ น อาศั ย อํ า นาจตามความข อ ๙ ของ
ขอบั งคั บมหาวิ ทยาลัยราชภั ฏสุ รินทร ว าด วยหลักเกณฑ วิธี การได มา คุณ สมบั ติ และลั กษณะตองห ามของ
ผูดํารงตํา แหนงอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการสรรหาอธิ การบดีมหาวิท ยาลั ยราชภัฏสุรินทร ในการ
ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จึงมีมติใหออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้ เรี ยกว า “ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
สุรินทร (ฉบับที่ ๔) เรื่อง แกไขประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร (ฉบับที่ ๑)
พ.ศ. ๒๕๖๓”
ขอ ๒ ให ยกเลิ กความในข อ ๖ ของประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิ การบดี มหาวิทยาลั ย
ราชภัฏสุรินทร (ฉบั บที่ ๑) เรื่อง หลั กเกณฑและวิธีการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๓
และใหใชความตอไปนี้แทน
“ข อ ๖ คณะกรรมการสรรหาจะดํ า เนิ นการประชาสั มพั นธ เกี่ ยวกั บการสรรหาอธิ การบดี
มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ สุ รินทร ให แ พรห ลายก อนถึ ง กํ า หนดวั นรั บ สมั ค รหรื อวั นรั บ การเสนอชื่ อไม นอยกว า
สามสิบวัน
คณะกรรมการสรรหาจะจัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดําเนินการสรรหาอธิการบดีตอบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย ตามวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการสรรหากําหนด”
ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ ๘ (๓) ของประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร (ฉบั บที่ ๑) เรื่อง หลั กเกณฑและวิธีการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๓
และใหใชความตอไปนี้แทน

-๒“(๓) กรณี ที่มีผูส มัครที่ไมผานการตรวจสอบตาม (๑) หรือมีผูไดรับการเสนอชื่อที่ ไมผานการ
ตรวจสอบตาม (๒) และมีความประสงค จะยื่นคํารองอุทธรณ ผลการตรวจสอบดั งกลาว ใหผูสมัครหรือผูได รับ
การเสนอชื่ อ แล ว แต ก รณี ยื่ น คํ า ร อ งขออุ ท ธรณ ไปยั ง ประธานกรรมการสรรหา โดยส ง เป น จดหมาย
อิเล็กทรอนิกสมาที่ (e-mail) recruit@srru.ac.th ภายในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ภายในเวลา ๑๒.๐๐ น.”
จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(รองศาสตราจารยสุมนต สกลไชย)
ประธานกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

หมายเหตุ โดยที่ ค ณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ได พิจารณาเห็ นว า กระบวนการสรรหาอธิ การบดี ต าม
ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิ การดีมหาวิ ทยาลัยราชภัฏสุ รินทร (ฉบั บที่ ๑) ไดกําหนดสาระที่ครอบคลุ ม
หลายขั้ นตอน หากเป ดโอกาสให บุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ยและผู ส นใจได รับ ฟ งการให ขอมู ลโดยตรงจาก
คณะกรรมการสรรหาและมี โอกาสซั กถามเกี่ ย วกั บ การสรรหาดั ง กล าวจะเป นประโยชน อย า งยิ่ ง ต อ การ
ดํา เนินการสรรหาอธิการบดี ประกอบกับคณะกรรมการสรรหาเห็ นสมควรปรับกํ าหนดวั นเวลาบางขั้นตอน
เพื่อให การประกาศรายชื่อผูเข าสู กระบวนการสรรหาอธิการบดีส ามารถกระทํ าได เร็ วขึ้ น จึ งจํ าเป นตอ งออก
ประกาศฉบับนี้

ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร (ฉบับที่ ๕)
เรื่อง แกไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามที่ ได มี ก ารประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สุ ริน ทร
(ฉบับที่ ๒) เรื่อง ปฏิทินการดําเนินการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นั้น
เพื่ อให การดํ าเนิ นการสรรหามี ค วามเหมาะสมยิ่ ง ขึ้ น อาศั ย อํ า นาจตามความข อ ๙ ของ
ขอบั งคั บมหาวิ ทยาลัยราชภั ฏ สุ รินทร ว าด วยหลักเกณฑ วิธี การได มา คุณ สมบั ติ และลั กษณะตองห ามของ
ผูดํารงตํา แหนงอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการสรรหาอธิ การบดีมหาวิท ยาลั ยราชภัฏสุรินทร ในการ
ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จึงมีมติใหออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้ เรีย กว า “ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิ การบดี มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
สุรินทร (ฉบั บที่ ๕) เรื่ อง แก ไขเพิ่มเติ มประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลั ยราชภัฏสุรินทร
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓”
ขอ ๒ ใหเพิ่มกิจกรรมในปฏิทินการดําเนินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร
แนบทา ยประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิ การบดี มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏสุรินทร (ฉบับที่ ๒) เรื่ อง ปฏิ ทินการ
ดําเนินการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังตอไปนี้
วัน/เดือน/ป
๒๕ พฤษภาคม
๒๕๖๓

กิจกรรม
คณะกรรมการสรรหาจะจัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดําเนินการสรรหาอธิการบดีตอ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย ณ หองประชุมชางเผือก อาคารคณะครุศาสตร และโดย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส

ขอ ๓ ใหย กเลิ กความของกิ จกรรมในปฏิ ทินการดํ าเนิ นการสรรหาอธิ การบดีมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏสุรินทร แนบทายประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร (ฉบับที่ ๒) เรื่อง
ปฏิทิ นการดํ า เนิ นการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๓ เฉพาะกิจกรรมของวันที่ ๒๖ และวันที่ ๒๗ มิ ถุ นายน
๒๕๖๓ และใหใชความตอไปนี้แทน

-๒“วัน/เดือน/ป
กิจกรรม
๒๖ มิถุนายน
วันสุดทายของการยื่นอุทธรณตอคณะกรรมการสรรหา ในกรณีผูสมัครหรือผูไดรับการ
๒๕๖๓
เสนอชื่อที่ไมผานการตรวจสอบประวัติ คุณสมบัติและลักษณะตองหาม
(ภายใน ๑๒.๐๐ น.)
๒๖ มิถุนายน
๒๕๖๓
(เวลา ๑๓.๐๐ น.
หรือตามที่
คณะกรรมการ
กําหนด)

ประชุมคณะกรรมการสรรหา ครั้งที่ ๓ (ถามี)
- พิจารณาคําขออุทธรณของผูสมัครหรือผูไดรับการเสนอชื่อที่ไมผานการตรวจสอบ
ประวัติ คุณสมบัติและลักษณะตองหาม (ถามี)
- ประกาศรายชื่อผูสมัครและผูไดรับการเสนอชื่อที่เขาสูกระบวนการสรรหาอธิการบดี
(เพิ่มเติม) ถามี และประชาสัมพันธใหทราบโดยทั่วกัน”

จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
(รองศาสตราจารยสุมนต สกลไชย)
ประธานกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

หมายเหตุ
โดยที่ ค ณะกรรมการสรรหาอธิ การบดี ได พิ จารณาเห็ นว า ประกาศคณะกรรมการสรรหา
อธิ การบดี มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏสุ ริน ทร (ฉบั บ ที่ ๒) ได กํ าหนดปฏิ ทิ นการดํ า เนิ นการสรรหาอธิการบดี โดย
กําหนดใหสอดคลองกับประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร (ฉบับที่ ๑) เรื่อง
หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารสรรหาผู ส มควรดํ า รงตํ า แหน ง อธิ ก ารบดี พ.ศ. ๒๕๖๓ แต เนื่ อ งจากประกาศ
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลั ยราชภัฏสุรินทร (ฉบับที่ ๑) ไดมีการแก ไขเพิ่มเติมเพื่ อประโยชน
แก การสรรหาอธิ ก ารบดี จึ ง ต อ งแก ไขเพิ่ ม เติ มปฏิ ทิ น การดํ า เนิ น การสรรหาอธิ ก ารบดี ให ส อดคล องกั น
จึงจําเปนตองออกประกาศฉบับนี้

