ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (ฉบับที่ ๗)
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินเพื่อกลั่นกรองผู้เข้าสู่กระบวนการสรรหาอธิการบดี
พ.ศ. ๒๕๖๓
โดยที่เป็ น การสมควรกาหนดหลั กเกณฑ์ และวิธีก ารในการประเมิ นเพื่ อกลั่ นกรองผู้ เข้า สู่
กระบวนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
อาศั ย อ านาจตามความในข้ อ ๙ (๗) ของข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สุ ริ น ทร์ ว่ า ด้ ว ย
หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๑ และข้อ ๘
(๕) วรรคสองของประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลั ยราชภัฏ สุ รินทร์ (ฉบับที่ ๑) เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้สมควรดารงตาแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๓
เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงมีมติให้ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุ ริ น ทร์ (ฉบั บ ที่ ๗) เรื่ อง หลั กเกณฑ์และวิธีการในการประเมินเพื่อกลั่ นกรองผู้ เข้าสู่ กระบวนการสรรหา
อธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๓”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
“อธิการบดี”
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
“คณะกรรมการสรรหา” หมายความว่า คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์

๒
ข้ อ ๔ หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารในการประเมิ น เพื่ อ กลั่ น กรองผู้ เ ข้ า สู่ ก ระบวนการสรรหา
อธิการบดี ประกอบด้วย
(๑) องค์ประกอบของการประเมินและความครอบคลุมของแต่ละองค์ประกอบ
(๒) น้าหนักคะแนนองค์ประกอบของการประเมินแต่ละด้าน
(๓) เกณฑ์การประเมินแต่ละองค์ประกอบ
(๔) แหล่งข้อมูลในการประเมินรายองค์ประกอบ
(๕) เกณฑ์การตัดสิ นทั้งระดับกรรมการสรรหาแต่ละรายและระดับคณะกรรมการสรรหา
และหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๕ องค์ประกอบของการประเมินเพื่อกลั่นกรองผู้เข้าสู่กระบวนการสรรหาอธิการบดีตาม
ข้อ ๘ (๕) วรรคสองของประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลั ยราชภัฏ สุรินทร์ (ฉบับที่ ๑)
มี ๒ ด้าน ดังต่อไปนี้
(๑) ด้านคุณสมบัติและคุณลักษณะส่วนบุคคล
(ก) ผลงานและความส าเร็จ ด้า นวิ ช าการและด้า นการวิจั ย รวมทั้ งด้ านภารกิ จอื่ น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมถึง คุณวุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม ตาแหน่งทางวิชาการ ระยะเวลาของการดารง
ตาแหน่ง ผลงานเด่นเชิงประจักษ์ การได้รับรางวัลหรือการยกย่อง การเป็นที่ยอมรับในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ ทั้งนี้ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี
(ข) ประสบการณ์ ผลงานและความส าเร็ จด้ า นการบริห ารงานในสถาบัน อุ ด มศึ ก ษา
มีระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่และมีผลงานเด่นเชิงประจักษ์ ซึ่งสะท้อนความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในบริบทของ
การอุดมศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และแสดงถึงศักยภาพเชิ งรุกในการบริหารงานสถาบันอุดมศึกษา
ภายใต้บริบทและความท้าทายที่เปลี่ยนแปลงไป
(ค) พฤติกรรมและคุณลั กษณะด้านต่าง ๆ ครอบคลุ มถึงความเป็นผู้ นา ความซื่อสั ตย์
ความไม่มีมลทินมัวหมอง ความมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ การยึดมั่นความถูกต้องและความเป็น
ธรรมในสั งคม ความมุ่งมั่ น ความอดทน ความรับผิ ดชอบ ความสามารถในการตั ดสิ น ใจ และทักษะหรื อ
ศักยภาพในการติดต่อสื่อสารและสามารถประสานงาน สร้างความร่วมมือกับบุคคลหรือหน่วยงานภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยรวมทั้งต่างประเทศได้
(๒) ด้ า นแผนการบริ ห ารจั ด การ และแผนพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ตามเอกสารที่ เ สนอ
โดยพิจารณาจากความครอบคลุมของแผน ระดับคุณภาพของแผน ความท้าทายของเป้าหมายและตัวชี้วัดความ
เป็นไปได้ในการนาไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสาเร็จ รวมทั้งเสนอแผนดังกล่าวที่แสดงถึงความมีวิสัยทัศน์กว้างไกล
ในการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษา ความเข้าใจในสถานการณ์และบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏ สุรินทร์
ในปัจจุบัน และสะท้อนความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ในการพัฒนากิจการของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับ
ทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ

๓
ข้อ ๖ น้าหนักคะแนนองค์ประกอบของการประเมินในแต่ละด้าน กาหนดดังนี้
(๑) ด้านคุณสมบัติและคุณลักษณะส่วนบุคคล น้าหนัก ๖๐ คะแนน
(๒) ด้านแผนการบริหารจัดการ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย น้าหนัก ๔๐ คะแนน
ข้อ ๗ เกณฑ์การประเมินแต่ละองค์ประกอบของการประเมิน กาหนดดังนี้
กรรมการสรรหาแต่ละคน จะให้คะแนนของแต่ละองค์ประกอบตามข้อ ๖
ผู้ เ ข้ า สู่ ก ระบวนการสรรหาอธิ ก ารบดี แ ต่ ล ะราย จะต้ อ งได้ ค ะแนนจากกรรมการสรรหา
แต่ละคน โดยมีผลคะแนนผ่านตามเกณฑ์การประเมิน ดังต่อไปนี้
(๑) คะแนนของแต่ละองค์ประกอบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
(๒) คะแนนรวมทุกองค์ประกอบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕
ข้ อ ๘ แบบการให้ ค ะแนนของคณะกรรมการสรรหาในการประเมิ น รายองค์ ป ระกอบ
ให้ใช้แบบตามตาราง (เอกสารหมายเลข ๑) แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๙ แหล่งข้อมูลในการประเมินรายองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา
(๑) ประวัติและผลงาน ของผู้เข้าสู่กระบวนการสรรหาอธิการบดี
(๒) แผนการบริหารจัดการ แผนพัฒนามหาวิทยาลัยตามเอกสารที่เสนอ
(๓) ข้อมูล และความคิดเห็ นจากบุคลากรของมหาวิทยาลั ยและจากหั ว หน้าส่ ว นราชการ
ในท้องถิ่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการสรรหาพิ จารณาประเมินเพื่อกลั่นกรองรายชื่อผู้เข้าสู่กระบวนการ
สรรหาอธิการบดี ในกรณีที่มีผู้เข้าสู่กระบวนการสรรหาอธิการบดีมากกว่า ๕ คน ให้คณะกรรมการสรรหา
กลั่ น กรองรายชื่ อ ให้ เ หลื อจ านวน ๕ คน หรื อตามที่ค ณะกรรมการสรรหาเห็ นสมควร โดยพิ จ ารณาจาก
แหล่งข้อมูลตามข้อ ๙ และประเมินตามองค์ประกอบในข้อ ๗
ให้พิจารณาผลการให้คะแนนของผู้เข้ารับการสรรหาแต่ละรายเทียบเคียงกับเกณฑ์ที่กาหนด
ของการประเมิ น องค์ ป ระกอบ กล่ า วคื อ ผู้ เ ข้ า สู่ ก ระบวนการสรรหาอธิ ก ารบดี แ ต่ ล ะรายต้ อ งได้ ค ะแนน
ผ่านเกณฑ์ทั้งรายองค์ประกอบ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐) และรวมทุกองค์ประกอบ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕)
จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินจากกรรมการสรรหาแต่ละคน
นาผลการผ่านการประเมินตามวรรคสองของผู้เข้าสู่กระบวนการสรรหาอธิการบดีแต่ละราย
มาพิจารณาว่าได้รั บ การประเมิน ผ่ านจากกรรมการสรรหาจานวนเท่าใด ทั้งนี้ ผู้เข้าสู่ กระบ วนการสรรหา
อธิการบดีจะต้องได้คะแนนผ่านเกณฑ์ตามวรรคสองจากกรรมการสรรหาเกินกว่ากึ่งหนึ่งขึ้นไป (๕ คนขึ้นไป
จากกรรมการสรรหา จานวนทั้งหมด ๘ คน) จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินจากคณะกรรมการสรรหา
และมีสิทธิเข้าแสดงวิสัยทัศน์และเข้ารับการสัมภาษณ์ในขั้นตอนต่อไป

๔
ในกรณีที่มีผู้เข้าสู่กระบวนการสรรหาอธิการบดีไม่เกิน ๕ คน คณะกรรมการสรรหาจะไม่
ดาเนินการประเมินตามวรรคหนึ่งถึงวรรคสาม โดยให้ผู้เข้าสู่กระบวนการสรรหาอธิการบดีทั้งหมดมีสิทธิเข้า
แสดงวิสัยทัศน์และเข้ารับการสัมภาษณ์ในขั้นตอนต่อไป
ข้อ ๑๑ กรณีที่มีผู้ เข้าสู่ กระบวนการสรรหาอธิการบดี ได้คะแนนผ่ านเกณฑ์ตามข้อ ๑๐
มากกว่า ๕ คน ให้จัดลาดับผู้ผ่านเกณฑ์ดังกล่าว โดยใช้จานวนกรรมการสรรหาข้างมากที่ให้ผ่านสาหรับผู้เข้า
รับการสรรหาแต่ละราย ตามตัวอย่าง ดังต่อไปนี้
ลาดับที่ ๑ นาย ก ได้คะแนนผ่านตามเกณฑ์จากกรรมการสรรหา จานวน ๘ คน
ลาดับที่ ๒-๓ นาย ค และนาย จ ได้คะแนนผ่านตามเกณฑ์จากกรรมการสรรหา จานวน ๗ คน
ลาดับที่ ๔ นาย ง ได้คะแนนผ่านตามเกณฑ์จากกรรมการสรรหา จานวน ๖ คน
ลาดับที่ ๕-๖ นาย ข และนาย ฉ ได้คะแนนผ่านตามเกณฑ์จากกรรมการสรรหา จานวน ๕ คน
ลาดับที่ ๗ นาย ช ได้คะแนนผ่านตามเกณฑ์จากกรรมการสรรหา จานวน ๔ คน
ลาดับที่ ๘ นาย ญ ได้คะแนนผ่านตามเกณฑ์จากกรรมการสรรหา จานวน ๓ คน
ลาดับที่ ๙ นาย ฎ ได้คะแนนผ่านตามเกณฑ์จากกรรมการสรรหา จานวน ๒ คน
ตามตัวอย่าง มีผู้ผ่านเกณฑ์ จานวน ๖ คน ได้แก่ นาย ก, ค, จ, ง, ข, ฉ (นาย ช, ญ, ฎ
ไม่ผ่าน) และเมื่อพิจารณาลาดับตามจานวนกรรมการสรรหาที่ประเมินผ่านเกณฑ์ ปรากฏว่า ผู้ผ่านเข้าสู่การ
สรรหาตามลาดับ จานวน ๖ คน พิจารณาจากจานวนกรรมการสรรหาที่ประเมินผ่าน ได้แก่ นาย ก, ค, จ, ง,
ข, ฉ (นาย ช, ญ, ฎ ไม่ผ่าน)
กรณีลาดับสุดท้ายหรือลาดับอื่นมีผู้ผ่านเกณฑ์จากกรรมการสรรหาจานวนเท่ากัน (เช่น ลาดับ
ที่ ๕ และ ๖ มี ๒ คน) และต้องเลือก ๑ คน ให้คณะกรรมการสรรหาลงมติเลือกระหว่างผู้เข้ารับการสรรหา
ที่ได้คะแนนเท่ากัน โดยใช้เสียงข้างมากของจานวนกรรมการสรรหาเป็นเกณฑ์ตัดสิน
ข้อ ๑๒ การประเมินเพื่อกลั่นกรองผู้เข้าสู่ประบวนการสรรหาอธิการบดีให้เหลือจานวนไม่เกิน
สองชื่อ ให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
เมื่อผู้เข้าสู่กระบวนการสรรหาอธิการดีตามข้อ ๑๐ ได้แสดงวิสัยทัศน์และเข้ารับการสัมภาษณ์
ต่อคณะกรรมการสรรหา รวมทั้งดาเนินการตามกระบวนการที่คณะกรรมการสรรหากาหนด (ถ้ามี) ครบถ้วน
แล้ว ให้กรรมการสรรหาแต่ละคนให้คะแนนผู้เข้ารับการสรรหาแต่ละรายตามองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
(๑) ด้านคุณสมบัติและคุณลักษณะส่วนบุคคล
(ก) ผลงานและความส าเร็จ ด้า นวิ ช าการและด้า นการวิจั ย รวมทั้ งด้ านภารกิ จอื่ น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมถึง คุณวุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม ตาแหน่งทางวิชาการ ระยะเวลาของการดารง
ตาแหน่ง ผลงานเด่นเชิงประจักษ์ การได้รับรางวัลหรือการยกย่อง การเป็นที่ยอมรับในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ ทั้งนี้ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี
(ข) ประสบการณ์ ผลงานและความส าเร็ จด้ า นการบริห ารงานในสถาบัน อุ ด มศึ ก ษา
มีระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่และมีผลงานเด่นเชิงประจักษ์ ซึ่งสะท้อนความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในบริ บทของการ

๕
อุดมศึกษาและสถาบัน อุดมศึกษาของรัฐ และแสดงถึงศักยภาพเชิงรุกในการบริหารงานสถาบันอุดมศึกษา
ภายใต้บริบทและความ ท้าทายที่เปลี่ยนแปลงไป
(ค) พฤติกรรมและคุณลั กษณะด้านต่าง ๆ ครอบคลุ มถึงความเป็นผู้ นา ความซื่อสั ตย์
ความไม่มี มลทินมัวหมอง ความมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางการบริหาร การยึดมั่นความถูกต้อง
และความเป็ น ธรรมในสั ง คม ความมุ่ ง มั่ น ความอดทน ความรั บ ผิ ด ชอบ ความสามารถในการตั ด สิ น ใจ
และทัก ษะหรื อศั กยภาพในการติด ต่อ สื่ อ สารและสามารถประสานงาน สร้า งความร่ ว มมือ กับ บุค คลหรื อ
หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรวมทั้งต่างประเทศได้
(๒) ด้านแผนการบริหารจัดการ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยตามเอกสารที่เสนอ
โดยพิ จ ารณาจากความครอบคลุ ม ของแผน ระดั บ คุ ณ ภาพของแผน ความท้ า ทายของ
เป้าหมายและตัวชี้วัด ความเป็นไปได้ในการนาไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสาเร็จ รวมทั้งเสนอแผนดังกล่าวที่แสดง
ถึงความมีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษา ความเข้าใจในสถานการณ์และบริบทของ
มหาวิทยาลั ย ในปั จ จุ บั น และสะท้อนความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ในการพัฒ นากิจ การของมหาวิทยาลั ย
ที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ
(๓) ด้านการเสนอวิสัยทัศน์และการสัมภาษณ์
ครอบคลุมถึง คุณภาพของการแสดงวิสัยทัศน์ และการตอบคาถาม ทั้งเนื้อหาและวิธีการ
น าเสนอ การสั ม ภาษณ์ ซึ่ ง แสดงถึ ง บุ ค ลิ ก ภาพ ไหวพริ บ สติ ปั ญ ญา ความรอบรู้ ภาวะผู้ น า วิ สั ย ทั ศ น์
ความเข้าใจในพันธกิจหรื อบริ บทหรือวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย แนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒ นา
มหาวิทยาลัย ความสามารถในการสื่อสาร รวมทั้งความสามารถในการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ
แบบการให้คะแนนของคณะกรรมการสรรหาในการประเมินรายองค์ประกอบตามวรรคสอง
ให้ใช้แบบตามตาราง (เอกสารหมายเลข ๒) แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๑๓ แหล่งข้อมูลในการประเมินรายองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาตามข้อ ๑๔
พิจารณาจาก
(๑) ประวัติ และผลงาน ของผู้เข้าสู่กระบวนการสรรหาอธิการบดี
(๒) แผนการบริหารจัดการ แผนพัฒนามหาวิทยาลัยตามเอกสารที่เสนอ
(๓) การแสดงวิสัยทัศน์และการสัมภาษณ์
(๔) ข้อมู ล และความคิ ดเห็ นจากบุ ค ลากรของมหาวิท ยาลั ยและจากหั ว หน้า ส่ ว นราชการ
ในท้องถิ่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๔ น้าหนักคะแนนองค์ประกอบของการประเมินในแต่ละด้าน กาหนดดังนี้
(๑) ด้านคุณสมบัติและคุณลักษณะส่วนบุคคล น้าหนักคะแนน ๕๐ คะแนน
(๒) ด้านแผนการบริหารจัดการ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยตามเอกสารที่เสนอ น้าหนัก
คะแนน ๓๐ คะแนน
(๓) ด้านการเสนอวิสัยทัศน์และการสัมภาษณ์ น้าหนักคะแนน ๒๐ คะแนน

๖
ข้อ ๑๕ ให้คณะกรรมการสรรหาแต่ละคนพิจารณาผลการให้คะแนนของผู้เข้าสู่กระบวนการ
สรรหาอธิก ารบดีแต่ล ะรายเทีย บเคีย งกับเกณฑ์ที่กาหนดของการประเมินองค์ประกอบ กล่ า วคือ ผู้ เข้า สู่
กระบวนการสรรหาอธิการบดีแต่ละรายต้องได้คะแนนผ่านเกณฑ์ทั้งรายองค์ประกอบ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐)
และรวมทุกองค์ประกอบ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕) จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินจากกรรมการสรรหา
แต่ละคน
นาผลการผ่านการประเมินตามวรรคหนึ่งของผู้เข้าสู่กระบวนการสรรหาอธิการบดีแต่ละราย
มาพิจ ารณาว่า ได้รับ การประเมินผ่ านจากกรรมการสรรหาจานวนเท่าใด ทั้ งนี้ ผู้ เข้าสู่กระบวนการสรรหา
อธิการบดีจะต้องได้คะแนนผ่านเกณฑ์ตามวรรคสองจากกรรมการสรรหาเกินกว่ากึ่งหนึ่งขึ้นไป (๕ คนขึ้นไป
จากกรรมการสรรหาจานวนทั้งหมด ๘ คน) จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินจากคณะกรรมการสรรหา
กรณีที่ลาดับที่ ๒ มีผู้ผ่านเกณฑ์จากกรรมการสรรหาจานวนเท่ากันมากกว่าหนึ่งคน และต้อง
เลือกให้เหลือ ๑ คน ให้คณะกรรมการสรรหาลงมติเลือกระหว่างผู้เข้ารับการสรรหาที่ได้คะแนนเสียงเท่ากัน
ดังกล่าวเพื่อตัดสิน โดยใช้เสียงข้างมากของจานวนกรรมการสรรหาเป็นเกณฑ์ตัดสิน
เนื่องจากกระบวนการและแหล่งข้อมูลเพื่อการประเมินกลั่ นกรองมีความแตกต่างกัน ดังนั้น
การให้คะแนนของกรรมการสรรหาและผลการประเมินผู้เข้ารับการสรรหาในชั้นการกลั่นกรองก่อนการแสดง
วิสัยทัศน์และการสัมภาษณ์ จึงไม่ผูกพันการให้คะแนนของกรรมการสรรหาและการประเมินเพื่อกลั่นกรอง
ตามวรรคหนึ่ง
ข้อ ๑๖ กรณีที่ต้องตีความประกาศนี้ หรือมีปัญหาข้อขัดข้องในการดาเนินการตามประกาศนี้
หรื อกรณีที่ป ระกาศนี้ มิได้กาหนดไว้ ให้ ประธานกรรมการสรรหาโดยคาแนะนาของคณะกรรมการสรรหา
มีอานาจวินิจฉัยชี้ขาด และให้คาวินิจฉัยชี้ขาดนั้นเป็นที่สุด
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(รองศาสตราจารย์สุมนต์ สกลไชย)
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