
 
 

 
 

 

 

 
 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับที่ ๒) 
เร่ือง กรอบเวลาการด าเนินการสรรหาผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๗ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
และวิธีการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นท่ีมีฐานะ
เทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๙ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ค าส่ังคณะบุคคลปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัย           
ราชภัฏสุรินทร์ ท่ี ๑๐/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหา
ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบมติคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในคราวประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔  
มีมติให้ออกประกาศ ดังต่อไปนี้ 

 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับท่ี ๒) เรื่อง กรอบเวลาการด าเนินการสรรหาผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๖๔” 

 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป  
 

   ข้อ ๓ การด าเนินการในการสรรหาผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ซึ่งด าเนินการภายใต้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อ านวยการ
สถาบัน ส านัก ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๙ และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ มีกรอบระยะเวลาการด าเนินการ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 

 ในกรณี ท่ีมี เหตุผลและความจ าเป็น  คณะกรรมการสรรหา ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจเปล่ียนแปลงระยะเวลาการด าเนินการต่าง ๆ ได้ตามท่ีเห็นสมควร 
  





๑ 

 

 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศ 
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับท่ี ๒)  

เรื่อง กรอบเวลาการด าเนินการสรรหาผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

การด าเนินการ ระยะเวลา 
แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ค าส่ังคณะกรรมการบุคคลปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์ท่ี ๑๐/๒๕๖๔) 

๙ สิงหาคม  ๒๕๖๔ 

ประชุมคณะกรรมการสรรหาอ านวยการส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ คร้ังที่ ๑/๒๕๖๔ 

- พิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธี การสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่ ง ผู้อ านวยการส านั ก 
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

- พิจารณาแต่งต้ังเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๒๓ สิงหาคม  ๒๕๖๔ 

ประชุมคณะกรรมการสรรหาอ านวยการส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๔ 

- พิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
สรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

- พิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
สรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ฉบับท่ี ๒) เรื่อง กรอบเวลา
การด าเนินการสรรหาผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

- พิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
สรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ฉบับท่ี ๓) เรื่อง รายช่ือ
บุคลากร ผู้มีสิทธิเสนอช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๒ กันยายน  ๒๕๖๔ 



๒ 

 

 
 

การด าเนินการ ระยะเวลา 
- พิจารณาแต่งต้ังอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ และการด าเนินต่าง ท่ี

เกี่ยวข้อง 
- ออกประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้
สมควรด ารงต าแหน่ งผู้อ านวยการส านั กวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

- ประชาสัมพันธ์และจัดส่งประกาศคณะกรรมการสรรหา ให้ทราบ
โดยท่ัวกัน โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยและเว็บไซต์
ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมท้ังแจ้งเป็น
หนังสือเวียนไปยังหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

- ออกประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้
สมควรด ารงต าแหน่ งผู้อ านวยการส านั กวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ฉบับท่ี ๒) เรื่อง กรอบเวลา
การด าเนินการสรรหาผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

- ออกประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้
สมควรด ารงต าแหน่ งผู้อ านวยการส านั กวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ฉบับท่ี ๓) เรื่อง รายช่ือ
บุคลากร ผู้มีสิทธิเสนอช่ือผู้สมควรด านงต าแหน่ง ผู้อ านวยการ
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ประชาสัมพันธ์และจัดส่งประกาศคณะกรรมการสรรหา ให้ทราบ
โดยท่ัวกัน โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยและเว็บไซต์
ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

วันสุดท้ายของการยื่นค าร้องต่อคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในการขอเพิ่มเติมรายช่ือและคัดค้าน
รายช่ือผู้มี สิทธิเสนอช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่ งผู้อ านวยการส านัก 
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔  
(ภายในเวลา ๑๕.๐๐ น.) 

- รับสมัครผู้แสดงความจ านงเข้าสู่กระบวนการสรรหาผู้อ านวยการ
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามวิธีการท่ีระบุใน
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ 

๑๓ - ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
(ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง 

๑๕.๐๐ น.) 



๓ 

 

 
 

การด าเนินการ ระยะเวลา 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้
สมควรด ารงต าแหน่ งผู้อ านวยการส านั กวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

- ผู้มี สิทธิ เสนอ ช่ือยื่นแบบเสนอ ช่ือ ผู้สมควรด ารงต าแหน่ ง
ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตาม
วิธีการท่ีระบุในประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
สรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
- ยื่นเอกสารด้วยตนเอง ตามวิธีการท่ีระบุไว้ใน ข้อ ๗ (๔)(ก) 
- ยื่นเอกสารทางไปรษณีย์ ตามวิธีการท่ีระบุไว้ใน ข้อ ๗ (๔)(ข) 
- ยื่ น เอก สาร ใน รูป แบ บ อิ เล็ กท รอ นิ ก ส์  ท่ี อ ยู่ ไป รษ ณี ย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) aritsrru@srru.ac.th ตามวิธีการท่ีระบุไว้
ใน ข้อ ๗ (๔)(ค) 

- คณะอนุกรรมการฝ่ายรับสมัครและการเสนอช่ือ ส่งเอกสาร
ประวัติ คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และเอกสารต่างๆ ของ
ผู้สมัครและผู้ถูกเสนอช่ือต่อคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการ
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อนเวลา ๑๐.๐๐ น. 

- คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านั กวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสน เทศ พิจารณาผลการตรวจสอบประวั ติ 
คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครและ ผู้ถูกเสนอช่ือ
ท้ังหมด จากคณะอนุกรรมการฝ่ายรับสมัครและการเสนอช่ือ  
โดยเริ่มต้ังแต่ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป 

- ประกาศรายช่ือผู้ท่ีผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้าม เพื่ อเข้าสู่กระบวนการสรรหาผู้อ านวยการส านัก 
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และออกประกาศรายช่ือผู้
ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม (ถ้ามี) ให้
ทราบโดยท่ัวกัน 

๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

- วันสุดท้ายของการยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการสรรหา ในกรณี
ผู้สมัครหรือผู้ถูกเสนอช่ือท่ีไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติหรือมี
ลักษณะต้องห้าม ภายในเวลา ๑๖.๐๐ น. ตามช่องทางท่ีระบุไวใน
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ 

๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 



๔ 

 

 
 

การด าเนินการ ระยะเวลา 
และเทคโนโลยีสารสนเทศเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้
สม ควรด าร งต าแ ห น่ ง ผู้ อ าน วย ก ารส านั ก วิ ท ยบ ริ ก า ร 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อท่ี ๘ (๑) 

- ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ถ้ามี) คร้ังที่  ๓/๒๕๖๔  เพื่ อ
พิจารณาค าขออุทธรณ์กรณีผู้สมัครหรือผู้ถูกเสนอช่ือท่ีไม่ผ่านการ
ตรวจสอบคุณสมบัติ (ถ้ามี) 

- ประกาศรายช่ือผู้สมัครและผู้ถูกเสนอช่ือท่ีเข้าสู่กระบวนการสรร
หาผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพิ่มเติม (ถ้ามี) และประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยท่ัวกัน 

คณะกรรมการสรรหาจัดให้ผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้าม แสดงวิสัยทัศน์ด้วยวาจาต่อคณะกรรมการสรรหา ต้ังแต่เวลา 
๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ไม่เกินคนละ ๒๐ 
นาที 

๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

- คณะกรรมการสรรหาด าเนินการสัมภาษณ์ ผู้ผ่านการตรวจสอบ
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
ต้ังแต่ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ 
ไม่เกินคนละ ๒๐ นาที 

- ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ถ้ามี) คร้ังที่ ๔/๒๕๖๔ เพื่อพิจารณา
กล่ันกรองผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ได้จ านวนไม่เกินสองคนและจัดท า
บัญชีผู้ได้รับการเสนอช่ือเรียงล าดับตามล าดับอักษร เสนอต่อ
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ประธานกรรมการสรรหา รายงานผลการสรรหาผู้อ านวยการส านัก 
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศต่อคณะบุคคลปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

คณะบุคคลปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  ประชุม  
ครั้งท่ี…/๒๕๖๔ เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

หมายเหตุ :  ก าหนดการกรอบเวลาการด าเนินการสรรหาผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 




