
 
 

 
 
 

ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
เรื่อง กรอบเวลาการดำเนินการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ประจำปี พ.ศ. 2565 

 

 เพ่ือให้การดำเนินการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา                 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จึงได้กำหนดกรอบเวลาการดำเนินการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปี พ.ศ. 2565  

 อาศัยอำนาจตามความในข้อ 13 ของข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2565 และโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา       
ในคราวประชุมครั้งที่  5/2565 เมื่อวันที่  27 พฤษภาคม 2565 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา                 
จึงขอประกาศกรอบเวลาการดำเนินการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปี 
พ.ศ. 2565 ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี ้

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

  ประกาศ ณ วันที่  2  มิถุนายน พ.ศ. 2565 
 
 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช) 
                                                   นายกสภามหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศ 

กรอบเวลาการดำเนินการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
ประจำปี พ.ศ. 2565   

 

 ด้วยวาระในการดำรงตำแหน่งของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 9 สิงหาคม 2565 เพ่ือให้การดำเนินการ   
สรรหาอธิการบดี ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
อธิการบดี พ.ศ. 2565 สภามหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 27 
พฤษภาคม 2565 จึงกำหนดกรอบเวลาการดำเนินการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัย         
ราชภัฏยะลา ประจำปี พ.ศ. 2565  ดังนี้ 

ลำดับ วัน/เวลา/สถานที ่ การดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 9 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดี ครบวาระการ

ดำรงตำแหน่ง 4 ปี ในวันที่  9 สิงหาคม 2565 ตามที่ได้มี         
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง เมื่อวันที่          
10 สิงหาคม 2561 และตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2565  
ข้อ 5 วรรคหนึ่ง “การดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
อธิการบดี และการดำเนินการสรรหาอธิการบดี ให้ดำเนินการ
ภายในหกสิบวันก่อนที่อธิการบดีจะครบวาระการดำรงตำแหน่ง 
หรือภายในหกสิบวันหลังจากที่อธิการบดีพ้นจากตำแหน่ง” ซึ่ง
ก่อนอธิการบดีจะครบวาระหกสิบวัน เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 11 
มิถุนายน 2565 
• ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี 
• ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยหลักเกณฑ์    

และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2565  

• เลขานุการ 
สภามหาวิทยาลัย 

 

2 27 พฤษภาคม 2565 • ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  เลขานุการสภาฯ เสนอ (ร่าง) 
กรอบเวลาการดำเนินการสรรหาอธิการบดี  เพ่ือให้สภา
มหาวิทยาลัยฯพิจารณาปรึกษาหารือปฏิทินการดำเนินการและ
ขอมติสภามหาวิทยาลัยฯเห็นชอบ มอบหมายให้คณะกรรมการ
กลั่ น ก รอ งกฎ ห มายดำ เนิ น ก ารยก ร่ า ง  ป ระกาศสภ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและ
คัดเลือกบุคลากร เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสรรหา
อธิการบดี พ.ศ. 2565 ทั้งนี้  ให้ดำเนินการในกรอบเวลา      
ก่อนจะครบวาระหกสิบวันของอธิการบดี เพ่ือเสนอสภาฯ
พิจารณาให้เห็นชอบต่อไป 

• เลขานุการ 
สภามหาวิทยาลัย 
 

3 13 มิถุนายน 2565 • เสนอหนั งสือบันทึ กข้อความ หรือใช้มติสภาฯ วันที่  27 • เลขานุการ 
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ลำดับ วัน/เวลา/สถานที ่ การดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
พฤษภาคม 2565  เรียน นายกสภามหาวิทยาลัย เรื่อง          
ขออนุญาตดำเนินการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและคัดเลือกบุคลากร 
เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี โดยให้ลงวันที่ 
13 มิถุนายน 2565 เพ่ือขอความเห็นชอบให้ดำเนินการใน
เรื่องดังกล่าว และขอความเห็นชอบมอบหมายให้คณะกรรมการ
กลั่นกรองกฎหมายร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา เรื่อง การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและคัดเลือกบุคลากร 
เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2565 

สภามหาวิทยาลัย 
• ผู้ช่วยเลขานุการ

และนิติกร
ผู้รับผิดชอบ 

4 17 มิถุนายน 2565 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย พิจารณากลั่นกรอง 
(ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง การสรรหา
ผู้ ท ร งคุ ณ วุฒิ แ ล ะคั ด เลื อ กบุ ค ล าก ร  เพื่ อ แ ต่ งตั้ ง เป็ น
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2565 

• เลขานุการ
คณะกรรมการ
กลั่นกรองกฎหมาย 

5 24 มิถุนายน 2565 ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  คณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย  
เสนอวาระเพ่ือพิจารณา (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา เรื่อง การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและคัดเลือกบุคลากร        
เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2565     
(โดยในประกาศฯ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทำงาน โดยมี 
อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายเป็นประธาน 
และ แต่งตั้ งคณะทำงาน  เพ่ือดำเนินงานตามประกาศสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและ
คัดเลือกบุคลากรเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี 
พ.ศ. 2565 (โดยออกเป็นคำสั่งมหาวิทยาลัยฯ) เพ่ือให้ได้มาซึ่ง
รายชื่อกรรมการสรรหาอธิการบดี ตามองค์ประกอบคณะกรรมการ
สรรหา (2) (3) และ (4) เพ่ือเสนอสภาฯ พิจารณาแต่งตั้งต่อไป 
     ทั้ งนี้  คำสั่ งมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่ งตั้ งคณ ะทำงาน
ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการสรรหา
อธิการบดี อาจมีจำนวนห้าถึงเจ็ดคน ตามการเสนอของอธิการบดี
หรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย ประกอบด้วย 
1. อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายเป็น
ประธานคณะทำงาน   
2. ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย เป็นรองประธานคณะทำงาน 
3. ผู้อำนวยการกองกลาง เป็นคณะทำงาน 
4. นิติกร เป็นคณะทำงาน 
5. ผู้ช่วยเลขานุการสภา เป็นคณะทำงานและเลขานุการ 
ทำหน้าที่ดำเนินการตามประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
เรื่อง การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและคัดเลือกบุคลากร เพื่อแต่งตั้ง
เป็นคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2565 

• ฝ่ายเลขานุการสภา 
(ผู้อำนวยการ
กองกลาง) 
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ลำดับ วัน/เวลา/สถานที ่ การดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
6 27 มิถุนายน -  

6 กรกฎาคม 2565 
คณะทำงาน ดำเนินการตาม ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา เรื่อง การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและคัดเลือกบุคลากร       
เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2565 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งกรรมการสรรหาอธิการบดี ตามองค์ประกอบ ดังนี้ 
   (๒ ) บุคคลภายนอก ซึ่ งมิ ใช่กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนหกคน เป็นกรรมการ (โดยสรรหารายชื่อเพ่ือ
เสนอสภา ไม่เกินสิบคน)  
   (๓ ) ข้ าราชการพล เรือน ในมหาวิทยาลั ยหรือพนั กงาน
มหาวิทยาลัย ตามมาตรา ๑๘ (ก) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ที่มิใช่ผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารมหาวิทยาลัยและปฏิบัติ
หน้าที่ในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี จำนวนหนึ่งคน 
เป็นกรรมการ 
   (๔ ) ข้ าราชการพล เรือน ในมหาวิทยาลั ยหรือพนั กงาน
มหาวิทยาลัย ตามมาตรา ๑๘ (ค) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการที่มิใช่ผู้ดำรงตำแหน่ง
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและปฏิบัติหน้าที่ ในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่
น้อยกว่าหนึ่งปี จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ  

• ผู้ช่วยเลขานุการ
สภา (ผู้อำนวยการ
กองกลาง) 

7 8 กรกฎาคม 2565 ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ วาระพิเศษ เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2565 (วาระลับ) 

• คณะทำงาน  เสนอวาระประชุมเพ่ือพิจารณาแต่งตั้ ง
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีต่อสภามหาวิทยาลัย      
เพ่ือพิจารณาตามองค์ประกอบข้อ 9 ของข้อบังคับสภาฯ 
ดังนี้ 
(1) สภามหาวิทยาลัยฯ คัดเลือกประธานกรรมการจาก
กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวนหนึ่งคน 
(2) สภาสภามหาวิทยาลัยฯ คัดเลือกกรรมการจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจำนวนหกคน จากรายชื่อไม่เกิน   
สิบคนที่คณะทำงานเสนอ 
(3) กรรมการสายวิชาการ (ก) ที่คัดเลือกจำนวนหนึ่งคน 
(4) กรรมการสายสนับสนุน (ค) ที่คัดเลือกจำนวนหนึ่งคน 
 

• คณะทำงาน  

8 11 กรกฎาคม –  
2 สิงหาคม 2565 

• คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ดำเนินการสรรหาอธิการบดี    
ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2565 
 

• คณะกรรมการ
ดำเนินการสรรหา
และคัดเลือกบุคคล
เป็นคณะกรรมการ
สรรหาอธิการบดี 
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ลำดับ วัน/เวลา/สถานที ่ การดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
9 5  สิงหาคม 2565  

เวลา 09.30-12.00 น. 
• ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ (วาระพิเศษ) เพ่ือพิจารณาเลือก      

บุคคลตามบัญชีรายชื่อคนหนึ่งเป็นอธิการบดีโดยการลงคะแนน
โดยตรงและลับ และให้ใช้เสียงอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยที่อยู่ในที่ประชุม     

• เลขานุการสภาและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย 

10 11 สิงหาคม 2565 • ตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการสรรหาอธิการบดีและ
รายละเอียดทั้งหมด เพ่ือส่งรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็น
อธิการบดี ต่ อสำนั กงานปลั ดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือดำเนินการเสนอ         
เพ่ือโปรดเกล้าฯ ต่อไป และสภาฯ มีมติแต่งตั้งให้ผู้ได้รับการ
สรรหาเป็นอธิการบดี เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี ตั้งแต่
วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป 

• คณะกรรมการ
กลั่นกรองกฎหมาย 

• ฝ่ายเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย  
(ผู้อำนวยกองกลาง) 

หมายเหตุ กรอบระยะเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ภายในห้วงระยะเวลาที่กำหนด  
 


