
 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 
เร่ือง  ก าหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

…………………………………… 
   ด้วยนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้ครบวาระลงเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน  ๒๕๖๑ 
เพ่ือให้การด าเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  สอดคล้อง
ตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
    อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ว่าด้วย  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภา
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๑              
เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน  ๒๕๖๑ และค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ที่ ๐๒๗/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน  ๒๕๖๑ ประกอบกับมติการประชุม
คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย   ครั้งที่  ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่  ๑๐ กรกฎาคม  ๒๕๖๑                
จึงออกประกาศก าหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี                 
ไว้ดังต่อไปนี้ 

   ๑. ผู้ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม ดังนี้ 
   (ก) คุณสมบัต ิ
    (๑) มีสัญชาติไทย 
    (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ในวันที่ได้รับการเสนอชื่อ 
    (๓) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย หรือ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 
     (๔) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นที่ยอมรับในสังคม 
    (๕) มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพเป็นที่ยอมรับในสังคม 
    (๖) มีความเป็นผู้น า มีความรอบรู้  และความสามารถในการบริหาร  อันจะเป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนามหาวิทยาลัย 
    (๗) มีสถานภาพทางสังคม ที่จะเอ้ือต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  
    (๘) เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
    (๙) สามารถอุทิศตนและเวลาให้แก่กิจการของมหาวิทยาลัยตามสมควรแก่ต าแหน่งหน้าที่ 
 

   (ข) ลักษณะต้องห้าม 
    (๑) เป็นบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
    (๒) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนไร้ความสามารถ เป็นคนเสมือนไร้
ความสามารถ หรือเป็นโรคที่ก าหนดในกฎ ก.พ.อ. 

/(๓) เป็นผู้อยู่ระหว่างถูก… 



-๒- 

    (๓) เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
    (๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
    (๕) เป็นบุคคลล้มละลาย 
    (๖) เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท า
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
    (๗) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือ
หน่วยงานของรัฐ 

 ๒. การได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีหลักเกณฑ์และ
วิธีการ ดังนี้ 
   ๒.๑ ให้คณะ สถาบัน ส านัก  ศูนย์หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ                 
จัดประชุมบุคลากรของหน่วยงาน เพ่ือด าเนินการสรรหาและกลั่นกรองผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี แล้วเสนอรายชื่อไปยังคณะกรรมการสรรหาได้คณะละไม่เกินสี่ชื่อ และสถาบัน 
ส านั ก  ศูนย์  หรื อหน่ วยงานที่ เ รี ยกชื่ ออย่ า ง อ่ืนที่ มี ฐ านะเทียบเท่ าคณะ  เสนอได้หน่ วยงานละ                        
ไม่เกินสองชื่อ  พร้อมแนบแบบเสนอชื่อ และแบบประวัติและผลงานของผู้ถูกเสนอชื่อแต่ละคน                        
และรายงานการประชุม  
    ๒.๒ การ เสนอชื่ อผู้ สมควรด ารงต าแหน่ งนายกสภามหาวิทยาลั ยราชภัฏ อุดรธานี                       
ให้ใช้แบบเสนอชื่อ และเอกสารประกอบอืน่ตามที่คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ก าหนดแนบท้ายประกาศนี ้

 ๓. เอกสารประกอบการเสนอชื่อ 
  ๓.๑ แบบเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
(แบบ นสม. ๐๐๑) 
  ๓.๒  หนังสือแสดงความยินยอมรับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (แบบ นสม. ๐๐๒) 
  ๓.๓ แบบประมวลประวัติและผลงาน (แบบ นสม. ๐๐๓) 
  ๓.๔ แบบรับรองคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม (แบบ นสม. ๐๐๔) 
  ๓.๕ แบบตรวจสอบข้อมูลการด ารงต าแหน่ง (นสม.๐๐๕)   
  ๓.๖ รายงานการประชุมของหน่วยงาน 

 ๔.  การน าส่งรายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีต่อ
คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
  คณะ สถาบัน ส านัก ศูนย์หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะที่ด าเนินการ
ประชุมบุคลากรของหน่วยงาน เพ่ือด าเนินการสรรหาและกลั่นกรองผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีแล้ว ให้เสนอรายชื่อมายังคณะกรรมการสรรหาได้คณะละ ไม่เกินสี่ชื่อ และ
สถาบัน ส านัก ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะเสนอได้หน่วยงานละไม่เกินสอง
ชื่อตามแบบท่ีคณะกรรมการสรรหาก าหนด 

/ทั้งนี้... 



-๓- 
 

   ทั้งนี้ ให้น าส่งได้ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กรกฎาคม – ๑๐ สิงหาคม  ๒๕๖๑ ณ  กองบริหารงานบุคคล 
ส านักงานอธิการบดี ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (ในวันและเวลาราชการ) 
 
 ๕. การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม 
  คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลั ยราชภัฏ อุดรธานี  ด า เนิ นการประชุ ม                         
ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม  ๒๕๖๑ เพ่ือท าการประเมินคุณสมบัติ และพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จากจ านวนรายชื่อที่ได้รับการเสนอให้ได้จ านวนสามชื่อ แล้วเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัย โดยเรียงล าดับตามตัวอักษร  พร้อมประวัติ  ข้อมูล  และรายละเอียด ที่ใช้ประกอบการ
พิจารณา    
 
 ๖. การประชุมเพื่อพิจารณาเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
  สภามหาวิทยาลัยจะด าเนินการประชุมเพ่ือพิจารณาเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จากรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ  โดยวิธีลงคะแนนลับนับเปิดเผย หากมี
ผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน ให้ลงคะแนนใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน แล้วจัดท าล าดับรายชื่อผู้สมควร
ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จากล าดับที่หนึ่งถึงสาม และมอบหมายให้คณะกรรมการ
สรรหาด าเนินการทาบทามตามล าดับ หากล าดับที่หนึ่งยินยอมแล้วก็เป็นอันยุติการทาบทาม  
  เมื่อได้ผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีแล้ว ให้มหาวิทยาลัยน าความ
กราบบังคมทูล เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป 

   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

     ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
           
 

(ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ  ตั้งเจริญ) 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   

ประธานคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 
 

 
 

 


