
 

 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม (ฉบับที่ ๒) 
เรื่อง ปฏิทินการด าเนินการสรรหาผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

     
           
  โดยที่เป็นการสมควรก าหนดปฏิทินการด าเนินการสรรหาผู้อ านวยการส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม เพ่ือให้การด าเนินการสรรหาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  อาศัยอ านาจตามความข้อ ๗ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๙ แก้ไขเพ่ิมเติมโดย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
คณะกรรมการสรรหาผู้ อ านวยการส านักศิลปะแล ะวัฒนธรรม ในการประชุมครั้ งที่  ๑/๒๕๖๔                 
เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จงึมีมติให้ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม (ฉบับที่ ๒) เรื่อง ปฏิทินการด าเนินการสรรหาผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
  ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 
  ข้อ ๓. การด าเนินการในการสรรหาผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งด าเนินการ
ภายใต้ข้อบังคับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน 
ส านัก ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๙ แก้ไขเพ่ิมเติม
โดย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔  และประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการ
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม (ฉบับที่ ๑) เรื่อง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๖๔  มีก าหนดการตามปฏิทินการด าเนินการสรรหา
ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรมตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
  ในกรณีที่มี เหตุผลและความจ า เป็น คณะกรรมการสรรหาอาจเปลี่ยนแปลงปฏิทินการ 
ด าเนินการต่าง ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร 
 
  ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการสรรหารักษาการตามประกาศนี้ กรณีท่ีต้องตีความประกาศนี้ หรือ มี
ปัญหาขัดข้องในการด าเนินการตามประกาศนี้ ให้ประธานกรรมการสรรหามีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาด และให้ค า 
วินิจฉัยชี้ขาดนั้นเป็นที่สุด 
 
 
 



~ ๒ ~ 
 

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
   
  ประกาศ ณ วันที่  ๑  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
                (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉลอง  สุขทอง)   
                    กรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
                     ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



~ ๓ ~ 
 

 
ปฏิทินการด าเนินการสรรหาผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม  

เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม (ฉบับท่ี ๒)  
เรื่อง ปฏิทินการด าเนินการสรรหาผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
วัน/เดือน/ปี กิจกรรม 
๙ สิงหาคม 

๒๕๖๔ 
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม   

๓๐ สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 
- พิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม (ฉบับที่ ๑) 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
พ.ศ. ๒๕๖๔ และเอกสารแนบท้ายประกาศ 
- พิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม (ฉบับที่ ๒) 
เรื่อง ก าหนดปฏิทินการด าเนินการสรรหาผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๖๔  
- พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ และการด าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขาคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 ๑ กันยายน 
๒๕๖๔ 

- ออกประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม (ฉบับที่ ๑) เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้สมควรด ารงผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
- ออกประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม (ฉบับที่ ๒) เรื่อง 
ก าหนดปฏิทินการด าเนินการสรรหาผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๖๔  
- ประชาสัมพันธ์และจัดส่งประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
(ฉบับที่ ๑) และ (ฉบับที่ ๒) ให้ทราบโดยทั่วกันโดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย แจ้งเป็น
หนังสือเวียนไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และตามช่องทางต่าง ๆ  
- มีหนังสือถึงมหาวิทยาลัยเพื่อขอความอนุเคราะห์ให้แจ้งรายชื่อบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยฯ 

๒ กันยายน 
๒๕๖๔ 

- ออกประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม (ฉบับที่ ๓) เรื่อง 
รายชื่อบุคลากร ผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม  
พ.ศ. ๒๕๖๔ และเผยแพร่ประกาศดังกล่าวทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยรวมทั้งส่งหนังสือเวียนไปยัง
หน่วยงานต่าง ๆ 

๗ กันยายน 
๒๕๖๔ 

(ภายในเวลา 
๑๖.๐๐ น.) 

- วันสุดท้ายของการยื่นค าร้องต่อกองบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย ในการขอเพ่ิมเติมรายชื่อและ
คัดค้านรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ  

 
 
 
 



~ ๔ ~ 
 

 
 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม 
๙ กันยายน 

๒๕๖๔ 
 

- กองบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแจ้งผลการพิจารณากรณีที่มีผู้ยื่นค าร้องขอเพ่ิมเติมรายชื่อผู้มีสิทธิ
หรือคัดค้านรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
มายังประธานคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
- คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม ประกาศรายชื่อบุคลากร ผู้มีสิทธิเสนอ
ชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๖๔ ฉบับเพ่ิมเติมหรือแก้ไข
ปรับปรุง (ถ้ามี) 
- ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ พิจารณา
หลักเกณฑ์และวิธีการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

๑๐ - ๑๖ 
กันยายน ๒๕๖๔ 

- รับสมัครผู้แสดงความจ านงเข้าสู่กระบวนการสรรหาผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม ตาม
วิธีการที่ระบุในประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม (ฉบับที่ ๑) 
- ผู้มีสิทธิเสนอชื่อยื่นแบบเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม ตาม
วิธีการที่ระบุในประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม (ฉบับที่ ๑)  
    * ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ โดยคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม จะต้อง
ได้รับเอกสารภายในวันที่  ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ ก่อนเวลา ๑๖.๐๐ น.  
    * ยื่นด้วยตนเอง หรือส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ภายในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ 
      ก่อนเวลา ๑๖.๐๐ น. 

๑๘ กันยายน 
๒๕๖๔ 

- คณะอนุกรรมการฝ่ายรับสมัครและการเสนอชื่อ ด าเนินการตรวจสอบประวัติ คุณสมบัติ ลักษณะ
ต้องห้าม และเอกสารต่างๆ ของผู้สมัครและผู้ได้รับการ เสนอชื่อ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา
ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม พิจารณา 

๒๐ กันยายน 
๒๕๖๔ 

ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ 
- พิจารณาผลการตรวจสอบประวัติ คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครและผู้ได้รับการ เสนอ
ชื่อทั้งหมด ที่ผ่านการกลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการ 
- ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม และประกาศรายชื่อผู้ไม่มีคุณสมบัติหรือมี
ลักษณะต้องห้ามที่เข้าข่ายไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการสรรหาผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
- เผยแพร่ผลงาน แผนการบริหารจัดการ และแผนพัฒนาส านักศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้ง เอกสาร
อ่ืน ๆ ของผู้เข้าสู่กระบวนการสรรหาผ่านเว็บไซต์ www.srru.ac.th ให้ทราบโดยทั่วกัน 

๒๒ กันยายน 
๒๕๖๔ 

(ภายในเวลา 
๑๖.๐๐ น.) 

- วันสุดท้ายของการยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการสรรหา ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม ใน
กรณีผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อที่ไม่ผ่านการตรวจสอบประวัติ คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้าม  

๒๔ กันยายน 
๒๕๖๔ 

(๑๓.๐๐ น.) 
 

ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ (ถ้ามี) 
- พิจารณาค าขออุทธรณ์กรณีผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ คุณสมบัติ (ถ้ามี) 
- ประกาศรายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อที่เข้าสู่กระบวนการสรรหาผู้อ านวยการส านักศิลปะ
และวัฒนธรรม เพ่ิมเติม (ถ้ามี) และประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 



~ ๕ ~ 
 

 
วัน/เดือน/ปี กิจกรรม 
๒๗ กันยายน - ผู้เข้าสู่กระบวนการสรรหาผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม ส่งวีดิทัศน์การแสดงวิสัยทัศน์ 
๒๘ กันยายน - เผยแพร่วีดิทัศน์การแสดงวิสัยทัศน์ให้ทราบเป็นการทั่วไป 
๒๙ กันยายน 

๒๕๖๔ 
- วันสุดท้ายของการส่งค าถามของบุคลากรมายังคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักศิลปะและ

วัฒนธรรม 
๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
(๙.๐๐ น. เป็นต้น

ไป) 

- ผู้เข้าสู่กระบวนการสรรหาผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรมตอบค าถาม ณ ห้องฉัททันต์  
- ด าเนินการสัมภาษณ์ผู้เข้าสู่กระบวนการสรรหาผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
- ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ พิจารณา
กลั่นกรองผู้ที่สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม ให้ได้จ านวนไม่เกินสองคน 
และจัดท าบัญชีรายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรมเสนอต่อคณะ
บุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย 

ตุลาคม ๒๕๖๔ คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประชุม ครั้งที่ ........../๒๕๖๔ 
- พิจารณาคัดเลือกผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 
หมายเหตุ : ก าหนดปฏิทินการด าเนินการสรรหาผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรมสามารถเปลี่ยนแปลง
ได้ตามความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 


