ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม (ฉบับที่ ๑)
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้สมควรดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๖๔
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้สมควรดารงตาแหน่งผู้อานวยการ
สานักศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อให้การดาเนินการสรรหาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องตามเจตนารมณ์
ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
อาศัยอานาจตามความใน ข้อ ๗ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการสรรหาผู้อานวยการสถาบัน สานัก ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เที ย บเท่ าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๙ แก้ไ ขเพิ่ มเติม โดย (ฉบั บที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ และ (ฉบั บที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔
คณะกรรมการสรรหาผู้ อ านวยการส านั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๑ / ๒๕๖๔
เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงมีมติให้ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้ อ ๑ ประกาศนี้ เ รี ย กว่ า “ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ อ านวยการส านั ก ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม (ฉบับที่ ๑) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้สมควรดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานักศิลปะและ
วัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๖๔”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย”
“สภามหาวิทยาลัย”
“คณะกรรมการสรรหา”
“ข้าราชการ”

หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
หมายความว่า คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์
หมายความว่า คณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสานักศิลปะ
และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

หมายความว่า ข้าราชการในตาแหน่งทั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
“พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาให้ทางานใน
มหาวิทยาลัย โดยได้รับค่าจ้างหรือค่าตอบแทนจากงบประมาณ
แผ่นดินหรือเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
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“คณะอนุกรรมการ”

หมายความว่า คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการสรรหา
ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรมแต่งตั้ง
“บุคลากร”
หมายความว่า คณาจารย์ประจา ข้าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์
“สานักศิลปะและวัฒนธรรม” หมายความว่า สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์
ข้อ ๔ ผู้สมควรดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรมต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(ก) คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีคุณสมบั ติตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
กาหนดให้ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรมต้องสาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจาก
มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ทาการสอนหรือมีประสบการณ์ด้าน
การบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
(๒) มีคุณธรรม และจริยธรรมเป็นที่ยอมรับในสังคม รวมทั้งสามารถทางานกับฝ่ายบริหาร
และผู้ร่วมงานได้เป็นอย่างดี
(๓) มีความเชื่อมั่นและศรัทราในหลักเกณฑ์และการบริหารบ้านเมืองที่ดี
(๔) เป็นผู้มีความคิดริเริ่ม สนใจและเล็งเห็นความสาคัญของกิจการในหน่วยงานนั้น
(๕) สามารถอุทิศเวลาให้แก่กิจการของหน่วยงานได้เต็มเวลา
(๖) มีความรู้ ความสามารถด้านบริหาร หรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของ
หน่วยงาน หรือเคยผ่านการอบรมหลักสูตรสาหรับผู้บริหารและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน
(๗) มีความเป็นผู้นาและมีอุดมการณ์ตามมาตรา ๗ และมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
(ข) ลักษณะต้องห้าม
(๑) ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง
(๒) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือ
เป็นโรคที่กาหนดในกฎ ก.พ.อ. และกฎหมายอื่น
(๓) เป็ น ผู้ ถูกสั่ งพักราชการ หรือถูกสั่ งให้ ออกจากราชการไว้ก่อน ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่น
(๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
(๕) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
(๗) เคยถูกจ าคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุ ดให้ จาคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิ ดที่ได้
กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) เคยถูกลงโทษให้ ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐ วิส าหกิจ องค์การมหาชน หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
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(๙) เคยถูกลงโทษเพราะทาผิ ดวินัย ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอืน่
(๑๐) เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของรัฐ
(๑๑) เป็นผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม หรือรักษาการ หรือรักษา
ราชการ หรือปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งที่มีลักษณะเดียวกันที่ตนดารงตาแหน่งอยู่ในวันที่ยื่นใบสมัครหรือได้รับ
การเสนอชื่อ
ข้อ ๕ การได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรมกระทา
ได้ ๒ วิธี ได้แก่
(๑) การสมัคร
(๒) การเสนอชื่อ
ผู้ซึ่งเป็น กรรมการสรรหาไม่มีสิ ทธิสมัคร เสนอชื่อ หรือได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดารง
ตาแหน่งผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
ข้อ ๖ คณะกรรมการสรรหาจะดาเนินการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการสรรหาผู้อานวยการสานัก
ศิลปะและวัฒนธรรมให้แพร่หลายก่อนถึงกาหนดวันรับสมัครหรือวันรับการเสนอชื่อ ไม่น้อยกว่า ๗ วัน
ข้อ ๗ การสมัครและการเสนอชื่อ ให้ดาเนินการดังนี้
(๑) การสมัคร ตามข้อ ๕ (๑) ให้ผู้ ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลั กษณะต้องห้ามตามข้อ ๔ และมี
ความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาผู้สมควรดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม ส่งใบ
สมัคร และเอกสารประกอบต่อคณะกรรมการสรรหา ระหว่างวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๖
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ (ภายในเวลา ๑๖.๐๐ น.)
(๒) การเสนอชื่อ
(ก) ให้คณะกรรมการสรรหาออกประกาศรายชื่อ บุคลากร ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควร
ด ารงต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการส านั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ตามฐานข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ทางการซึ่ ง ได้ รั บ แจ้ ง จาก
มหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการสรรหาจะออกประกาศดังกล่าวภายในวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
(ข) ภายหลังการออกประกาศตาม (ก) หากบุคลากรผู้ใด เห็นว่าตนเป็นผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้
สมควรด ารงต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการส านั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม แต่ ไ ม่ ป รากฏรายชื่ อ ตามประกาศของ
คณะกรรมการสรรหา หรือเห็น ว่ามีร ายชื่อของบุคคลที่ไม่มีสิทธิเสนอชื่อฯ และประสงค์จะคัดค้านรายชื่อ
ดังกล่าวทั้งสองกรณี ให้ยื่นคาร้องต่อกองบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา
๑๖.๐๐ น. และให้กองบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยพิจารณาคาร้องดังกล่าวและส่งความเห็นพร้อมทั้งเหตุผล
ไปยังคณะกรรมการสรรหา ภายในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๐๐ น. เพื่อพิจารณาปรับปรุง
รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อและออกประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ต่อไป
(ค) ให้บุคลากรที่มีชื่อตามประกาศคณะกรรมการสรรหา มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ
และไม่มีลั กษณะต้องห้ ามตามข้อ ๔ ได้ คนละหนึ่ งชื่อ เพื่อ เข้ารับการสรรหา เป็นผู้ ส มควรดารงตาแหน่ ง
ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรมต่อคณะกรรมการสรรหา โดยส่งใบเสนอชื่อและเอกสารประกอบ ตาม
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ข้อ ๗ (๓) ระหว่างวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ (ภายในเวลา ๑๖.๐๐
น.)
(๓) การสมัครและการเสนอชื่อ ต้องมีเอกสารประกอบ ของผู้สมควรดารงตาแหน่งผู้อานวยการ
สานักศิลปะและวัฒนธรรมดังต่อไปนี้
- ใบสมัคร (แบบฟอร์ม สอ.๑) หรือ แบบเสนอชื่อ (แบบฟอร์ม สอ.๒) จานวน ๑ ฉบับ
- หนังสือแสดงความยินยอม กรณีการเสนอชื่อ (แบบฟอร์ม สอ.๓) จานวน ๑ ฉบับ
- แบบประวัติและผลงาน (แบบฟอร์ม สอ.๔) จานวน ๑ ชุด
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ จานวน ๑ ฉบับ
- สาเนาหลักฐานแสดงวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป จานวน ๑ ชุด
- หลักฐานที่แสดงถึงการได้ทาการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่า
สามปีในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง จานวน ๑ ฉบับ
- เอกสารเกี่ยวกับผลงาน แผนการบริหารจัดการ และแผนพัฒนาสานักศิลปะและวัฒนธรรม
รวมทั้งเอกสาร อื่น ๆ (ให้ผู้สมัครหรือผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อกาหนดเอง) จานวน ๑ ชุด พร้อมทั้งบทสรุปสาหรับ
คณะกรรมการสรรหา มีความยาวไม่เกิน ๕ หน้า อีกจานวน ๑ ชุด
เอกสารตามแบบฟอร์ม สอ.๑, สอ.๒, สอ.๓, และ สอ.๔ แนบท้ายประกาศนี้ สามารถดาวน์
โหลดได้ที่ www.srru.ac.th หรือขอรับเอกสารได้ที่สานักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
(๔) การยื่นใบสมัครหรือแบบเสนอชื่อ ให้ผู้สมัครหรือผู้เสนอชื่อส่งใบสมัครหรือแบบเสนอชื่อ
แล้วแต่กรณี พร้อมด้วยเอกสารตามที่คณะกรรมการสรรหากาหนด โดยสามารถส่งด้วยวิธีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
(ก) ใส่ ซ องปิ ด ผนึ ก และลงลายมื อ ชื่ อ ก ากั บ ตามรอยปิ ด ผนึ ก จ่ า หน้ า ซองถึ ง ประธาน
อนุกรรมการฝ่ายรับสมัครและรับการเสนอชื่อ โดยจะส่งทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ สานักงานสภามหาวิทยาลัย
ชั้น ๒ อาคาร ๓๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ถนนสุรินทร์ -ปราสาท ตาบลนอกเมือง อาเภอเมืองสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ ๓๒๐๐๐ ทั้งนี้คณะอนุกรรมการฝ่ายรับสมัครและรับการเสนอชื่อ จะต้องได้รับ
เอกสารภายในวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๐๐ น.
(ข) ยื่นเอกสารด้วยตนเอง ณ สานักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๒ อาคาร ๓๑ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์ ถนนสุรินทร์ -ปราสาท ตาบลนอกเมือง อาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ภายในวันที่ ๑๖
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ (ภายในเวลา ๑๖.๐๐ น.)
(๓) ส่งเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ (e-mail) pitak.sankla@gmail.com ภายใน
วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ (ภายในเวลา ๑๖.๐๐ น.)
ข้อ ๘ เมื่อได้รายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อตามข้อ ๗ แล้ว ให้คณะกรรมการสรรหา
ดาเนินการตามกระบวนการ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้คณะอนุกรรมการฝ่ายรับสมัครและรับการเสนอชื่อซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการสรรหา
รวบรวมรายชื่อผู้สมัคร ตรวจสอบประวัติ คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม รวมทั้งตรวจสอบเอกสารที่แนบ การ
ดาเนินการในขั้นตอนนี้ ให้ดาเนินการเป็นลับและไม่คานึงถึงความถี่ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ จากนั้น ให้เสนอ
คณะกรรมการสรรหาภายในวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ เมื่อคณะกรรมการสรรหาพิจ ารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ ามของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว ให้
คณะกรรมการสรรหาประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม และประกาศรายชื่อผู้ไม่มี
คุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามที่เข้าข่ายไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการสรรหาผู้อานวยการสานักศิลปะและ
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วัฒนธรรมตามประกาศนี้ ภายในวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ (ถ้ามี) พร้อมทั้งเหตุผลให้ทราบโดยทั่วไป
ด้วย
(๒) กรณีที่มีผู้สมัครที่ไม่ผ่านการตรวจสอบตาม (๑) หรือมีผู้ ได้รับการเสนอชื่อที่ไม่ผ่านการ
ตรวจสอบตาม (๑) และมีความประสงค์จะยื่นคาร้องอุทธรณ์ผลการตรวจสอบดังกล่าว ให้ผู้สมัครหรือผู้ได้รับ
การเสนอชื่อแล้วแต่กรณี ยื่นคาร้องขออุทธรณ์ไปยังเลขานุการประธานกรรมการสรรหาโดยส่งเป็นจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ มาที่ (e-mail) krich.trongjit@gmail.com ภายในวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายใน
เวลา ๑๖.๐๐ น.
(๓) หลังจากได้รายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อที่ผ่านการตรวจสอบ รวมทั้งพิจารณา
อุทธรณ์ตาม (๒) (ถ้ามี) แล้ว คณะกรรมการสรรหาจะประกาศรายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อที่เข้าสู่
กระบวนการสรรหาผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมจากที่ประกาศไป
ก่อนแล้ว ภายในวันที่วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
ให้ผู้มีสิทธิเข้าสู่กระบวนการสรรหาจัดทาวีดิทัศน์การแสดงวิสัยทัศน์ซึ่งครอบคลุมถึงการแนะนา
ตน แนวคิดและแผนการบริหารจัดการ และแผนพัฒนาสานักศิลปะและวัฒนธรรม ความยาวไม่เกิน ๒๐ นาที
เสนอต่อคณะกรรมการสรรหา ภายในวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และในวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
ให้คณะกรรมการสรรหาเผยแพร่วี ดิทัศน์การแสดงวิสัยทัศน์ให้ทราบเป็นการทั่วไปผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
และเปิดโอกาสให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ประสงค์จะถามคาถามผู้เข้าสู่กระบวนการสรรหา ให้ส่งคาถาม
มายังคณะกรรมการสรรหาได้ ภายในวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๐๐ น. มายัง (e-mail)
krich.trongjit@gmail.com
(๔) คณะกรรมการสรรหาจะจัดให้มีการตอบคาถามด้วยวาจาของผู้เข้ารับการสรรหา ณ ห้อง
ฉัททัน ต์ และผ่ านระบบสื่ ออิเล็ กทรอนิ กส์ โดยคณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้ คั ดเลื อ กหรือ ปรับค าถามที่
บุคลากรส่งมาให้เกิดความเหมาะสมและเป็นธรรม ในวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาจะจัดเตรียมสถานที่สาหรับผู้เข้าสู่กระบวนการสรรหาระหว่างรอการตอบคาถาม
พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้ารับฟังได้หรือรับฟังผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แล้วแต่กรณี
ภายหลังการตอบคาถามตามวรรคหนึ่งแล้ว คณะกรรมการสรรหาจะดาเนินการสัมภาษณ์ผ่าน
ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
ผู้เข้าสู่กระบวนการสรรหาที่ไม่มาแสดงวิสัยทัศน์หรือไม่เข้ารับการสัมภาษณ์ต่อคณะกรรมการ
สรรหาตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง รวมทั้งไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่ าง ๆ ที่คณะกรรมการสรรหากาหนด ให้ถือ
ว่าสละสิทธิ์การเข้าสู่กระบวนการสรรหาผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม ในครั้งนี้
(๕) คณะกรรมการสรรหาจะดาเนินการคัดเลือกผู้สมควรดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานักศิลปะ
และวัฒนธรรม จากรายชื่อผู้เข้าสู่กระบวนการสรรหาผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม ภายหลังการ
สัมภาษณ์ให้เหลือจานวนไม่เกินสองคน และจัดทาเป็นบัญชีรายชื่อเรียงตามลาดับอักษร เพื่อเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งเสนอประวัติ ผลงาน แผนการ บริหารจัดการและแผนพัฒนาสานักศิลปะและวัฒนธรรม
เอกสารอื่น ๆ รวมทั้งความคิดเห็ นของคณะกรรรมการสรรหา ทั้งนี้การคัดเลือกเข้าสู่กระบวนการสรรหา
ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรมให้เหลือจานวนไม่เกิน ๒ คนนั้น ให้คณะกรรมการสรรหาลงมติผ่าน
ระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยวิธีลับ ตามวิธีที่ใช้ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยให้กรรมการ
สรรหาแต่ละคนลงมติเลือกผู้สมควรดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรมได้จานวนไม่เกิน ๒
คน และให้ผู้ที่ได้รับการเลือกจากคณะกรรมการสรรหาด้วยความถี่สูงสุด ๒ อันดับแรกเป็นผู้สมควรได้รับการ
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เสนอชื่ อ ต่ อ สภามหาวิ ท ยาลั ย ในกรณี ที่ มี อั น ดั บ ใดได้ ค ะแนนเท่ า กั น และมี จ านวนมากกว่ า ๒ คน ให้
คณะกรรมการสรรหาลงมติเพิ่มอีกสาหรับอันดับที่ได้คะแนนเท่ากันจนกว่าจะได้ครบจานวนทั้ง ๒ คน
ในกรณีที่มีเหตุผลและความจาเป็น ซึ่งคณะกรรมการสรรหาเห็นว่าไม่มีผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม
ในการดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม คณะกรรมการสรรหาอาจไม่เสนอชื่อผู้สมควร
ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรมก็ได้ ทั้งนี้ ให้รายงานเหตุแห่งการไม่เสนอชื่อดังกล่าวต่อ
สภามหาวิทยาลัยพร้อมทั้งเหตุผลประกอบ
หลักเกณฑ์และวิธีการในการกลั่นกรองผู้สมควรดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานักศิลปะและ
วัฒนธรรมตามวรรคหนึ่งให้ เป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหากาหนด
ข้ อ ๙ ในการสรรหาผู้ อ านวยการส านั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมให้ ด าเนิ น การตามแนวทาง
ดังต่อไปนี้
(๑) คณะกรรมการสรรหาจะกาหนดวันและเวลาหรือสถานที่การดาเนินการสรรหาผู้อานวยการ
สานักศิลปะและวัฒนธรรมตามขั้นตอนและกระบวนการต่าง ๆ ที่กาหนดในประกาศนี้ ให้เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม (ฉบับที่ ๒) เรื่อง ปฏิทินการดาเนินการสรรหา
ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๖๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี)
(๒) เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการด าเนิ น การสรรหาผู้ อ านวยการส านั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม
คณะกรรมการสรรหาจะแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการด้านต่าง ๆ เพื่อช่วยการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ได้ แ ก่ คณะอนุ ก รรมการฝ่ า ยการประชาสั ม พั น ธ์ คณะอนุ ก รรมการฝ่ า ยรั บ สมั ค รและรั บ การเสนอชื่ อ
คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดการตอบคาถามและสัมภาษณ์ คณะอนุกรรมการด้านประสานงานและธุรการทั่วไป
และคณะอนุกรรมการอื่นเท่าที่จาเป็น
(๓) การติดต่อกับผู้เข้าสู่กระบวนการสรรหานั้น เนื่องจากขณะนี้การติดต่อผ่านทางไปรษณีย์
อาจเกิดข้อขัดข้องหรือไม่ทันการณ์ ฉะนั้น จึงให้ผู้ เข้าสู่กระบวนการสรรหาและผู้เกี่ยวข้องมีหน้าที่ติดตาม
ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ การสรรหาผู้ อ านวยการส านั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมที่ เ ผยแพร่ ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์
www.srru.ac.th ส่วนการติดต่อโดยตรงกับผู้ เข้าสู่กระบวนการสรรหา จะใช้วิธีส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ไปยังผู้เข้าสู่กระบวนการสรรหาตามที่อยู่ของ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ให้ไว้แทนการส่งหนังสือทางไปรษณีย์
ก็ได้
(๔) ปัจจุบันสถานการณ์อันเนื่องจากโรคโคโรนาไวรัส (Covid-19) ยังคงส่งผลต่อการดาเนิน
ชีวิตและกิจการ/กิจกรรมต่าง ๆ และรัฐบาลได้ออกประกาศกาหนดมาตรการในการควบคุม กากับ เฝ้าระวัง
ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการสรรหาผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรมทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาอาจต้องปรับปฏิทินหรือวิธีการดาเนินการตามประกาศนี้หากมีความ
จ าเป็ น การจั ด การ ประชุ ม หรื อ การติ ด ต่ อ หรื อ การด าเนิ น การใด ๆ ของคณะกรรมการสรรหาและ
คณะอนุกรรมการต่าง ๆ อาจ จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการผ่านสื่อออนไลน์อื่น หรื อวิธีการ
อื่นที่คณะกรรมการสรรหาเห็นสมควร รวมถึงการจัดการตอบคาถามและการสัมภาษณ์อาจใช้วิธีการผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
(๕) เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการด าเนิ น การสรรหาผู้ อ านวยการส านั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม
คณะกรรมการสรรหาอาจออกประกาศ เพิ่ ม เติ ม หรื อ ก าหนดแนวปฏิ บั ติ เ พิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ การสรรหา
ผู้ อ านวยการส านั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมก็ ไ ด้ หรื อ ในกรณี ที่ มี เ หตุ ผ ลและความจ าเป็ น อาจปรั บ เปลี่ ย น

~๗~

กาหนดการหรือเปลี่ยนแปลงประกาศเกี่ยวกับการสรรหาผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรมได้ โดยจะแจ้ง
ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้า
ข้อ ๑๐ กรณีที่ต้องตีความประกาศนี้ หรือมีปัญหาขัดข้องในการดาเนินการตามประกาศนี้ หรือ
กรณีที่ประกาศนี้มิได้กาหนดไว้ ให้ประธานกรรมการสรรหาโดยคาแนะนาของคณะกรรมการสรรหามีอานาจ
วินิจฉัยชี้ขาด และให้คาวินิจฉัยชี้ขาดนั้นเป็นที่สุด
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉลอง สุขทอง)
กรรมการสรรหาผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการสรรหาผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม

