
 
 
 

          
 ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดคีณะอักษรศาสตร์ 

ฉบับที่ 1/2562 
เรื่อง  ก าหนดกระบวนการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะอักษรศาสตร์ 

--------------------------- 
 ตามท่ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา  นิพัทธ์สุขกิจ จะครบวาระการด ารงต าแหน่งคณบดี
คณะอักษรศาสตร์ ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 นั้น ฉะนั้น เพ่ือให้การด าเนินการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
คณบดีคณะอักษรศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2559 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2560   
สภามหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 วันที่ 13 มีนาคม 2562 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา       
ผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะอักษรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศิลปากรมี ค าสั่งที่ 527/2562 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะอักษรศาสตร์ ลงวันที่ 1 เมษายน 2562 แล้ว 
 คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะอักษรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 
1/2562 วันที่ 10 เมษายน 2562 ได้พิจารณาก าหนดกระบวนการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะ
อักษรศาสตร์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ.2560 ดังนี้ 
 

1.  คุณสมบัติของผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะอักษรศาสตร์ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ .ศ.2560 ข้อ 6 ก าหนดว่า ผู้สมควรด ารง

ต าแหน่งคณบดีต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้ 
(1) คุณสมบัติ 

(1.1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและมีประสบการณ์ด้านการสอน หรือด้านการบริหาร อย่างใดอย่าง
หนึ่ง ดังนี้ 
 (1.1.1) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ท าการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี หรือมีประสบการณ์
ด้านการบริหารในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี
หรือเป็นผู้ที่เคยด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่ารองผู้อ านวยการ รองเลขาธิการ หรือต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มี
ฐานะเทียบเท่าในหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่มีสถานะเป็นนิติบุคคล ซึ่งมีภารกิจ
สอดคล้องหรือเก่ียวกับคณะที่จะสรรหาคณบดี  
 (1.1.2) ไดป้ริญญาชั้นหนึ่งชั้นใดหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย หรือจากสถาบันอุดมศึกษา
อ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ท าการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าหกปี หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารใน
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่าหกปี หรือเป็นผู้ที่เคยด ารง
ต าแหน่งไม่ต่ ากว่ารองผู้อ านวยการ รองเลขาธิการ หรือต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าใน
หน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่มีสถานะเป็นนิติบุคคล ซึ่งมีภารกิจสอดคล้องหรือเกี่ยวกับ
คณะที่จะสรรหาคณบดี 

(1.2) เป็นผู้ทรงเกียรติคุณและคุณธรรม เป็นที่ยอมรับนับถือของคนทั่วไปทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

(1.3) เป็นผู้มีความสามารถทางวิชาการเป็นที่ยอมรับ สามารถบริหารวิชาการได้เป็นอย่างดี 
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(1.4) เป็นผู้มีสมรรถนะ ประสบการณ์ และสัมฤทธิผลในด้านการบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน รวมทั้งมีวิสัยทัศน์และศักยภาพที่จะน าความเจริญและชื่อเสียงมาสู่
มหาวิทยาลัย 

(1.5) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีอันจะน ามาซึ่งการประสานสัมพันธ์และความร่วมมือภายในมหาวิทยาลัย 
  

(2) ลักษณะต้องห้าม 
(2.1) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
(2.2) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือเป็นโรค

ที่ก าหนดในกฎ ก.พ.อ. โดยอนุโลม 
(2.3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักงานหรือถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อนหรือ

ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
(2.4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี หรือกระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรง 
(2.5) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(2.6) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(2.7) เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท า

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(2.8) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานอ่ืน

ของรัฐ หรือเอกชน 
 

2. การสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะอักษรศาสตร์ มีการด าเนินการดังนี้ 
 

2.1 ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะอักษรศาสตร์ ตามข้อ 16 (1) ของข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ.2560 คือ 
 2.1.1 คณาจารย์ ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทพนักงานประจ าของคณะอักษร
ศาสตร์ ผู้ซึ่งได้ปฏิบัติงานต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีก่อนถึงวันที่ก าหนดให้บุคลากรมีส่วนร่วม
ในการเสนอชื่อ (นับถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562) รวมทั้งผู้อยู่ในระหว่างการลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติ
งานวิจัย หรือปฏิบัติงานอ่ืนๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ (ตามข้อ 4 และข้อ 16 (1) (1.1) ของ
ข้อบังคับฯ)  
 2.1.2 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมิได้เป็นกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
คณบดีคณะอักษรศาสตร์ (ตามข้อ 16 (1) (1.2) ของข้อบังคับฯ) 
 

2.2 การได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะอักษรศาสตร์ มี 3 ช่องทาง ดังนี้ 
2.2.1 การเสนอชื่อจากบุคลากรของคณะ คือ คณาจารย์ ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย

ประเภทพนักงานประจ าของคณะอักษรศาสตร์ ผู้ซึ่งได้ปฏิบัติงานต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
ก่อนถึงวันที่ก าหนดให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อ (นับถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562) รวมทั้งผู้อยู่ใน
ระหว่างการลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัย หรือปฏิบัติงานอ่ืนๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
โดยการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะอักษรศาสตร์โดยบุคลากร เสนอชื่อได้ 2 ช่องทาง คือ 

(1) เสนอชื่อทางระบบอินเทอร์เน็ตระหว่างวันที่ 24 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2562 
(2) ใช้สิทธิหย่อนบัตรเสนอชื่อ วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 
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 โดยใช้สิทธิเสนอชื่อได้คนละไม่เกิน 2 ชื่อ ส าหรับรายละเอียดขั้นตอนการเสนอชื่อของ
บุคลากรอยู่ในเอกสารแนบท้ายประกาศ  (เอกสารแนบ 1) 

 

2.2.2 การเสนอชื่อจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมิได้เป็นกรรมการสรรหาผู้
สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะอักษรศาสตร์ มีข้ันตอน ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสรรหาฯ มีหนังสือถึง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมิได้เป็น
กรรมการสรรหาฯ พร้อมแบบฟอร์มการเสนอชื่อฯ 

(2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมิได้เป็นกรรมการสรรหาฯ เสนอชื่อผู้สมควร
ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะอักษรศาสตร์ คนละไม่เกิน 2 ชื่อ  

(3) ส่งเอกสารกลับมาที่ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ โดยจัดส่งผ่านฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะอักษรศาสตร์ ส านักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร  
ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 โดยจัดส่งเป็นเอกสารลับ 

 

 2.2.3 การรับสมัคร   
 คณะกรรมการสรรหาฯ ก าหนดการรับสมัครผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะอักษรศาสตร์

(ตามข้อ 16 (2) ของข้อบังคับฯ) ดังต่อไปนี้  
(1) ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 1 ของประกาศฉบับนี้  
(2) ก าหนดวันเวลาให้ยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2562 
(3) วิธีการรับสมัคร ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ (เอกสารแนบ 2) 
รวมทั้งได้จัดท าประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 2/2562 เรื่อง รับสมัครผู้สมควร

ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะอักษรศาสตร์ ด้วย 
 

2.3 ก าหนดเวลาในการด าเนินการสรรหาคณบดีคณะอักษรศาสตร์ 
2.3.1 วันที่ 11 เมษายน 2562 คณะกรรมการสรรหาฯ มีหนังสือถึงคณะอักษรศาสตร์ ให้ด าเนินการ

ดังนี้ 
1) จัดเตรียมสถานที่ส าหรับจัดตั้งหน่วยหย่อนบัตรเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่ง

คณบดีคณะอักษรศาสตร์ จ านวน 1 หน่วย ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ 
จังหวัดนครปฐม 

2) ประชาสัมพันธ์การด าเนินการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะอักษรศาสตร์ 
ให้บุคลากรรับทราบ 

3) เผยแพร่ประกาศรับสมัครผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะอักษรศาสตร์ 
 

2.3.2 วันที่ 11 เมษายน 2562 ส านักงานสภามหาวิทยาลัยเผยแพร่ข้อมูลเอกสารที่คณะกรรมการ
สรรหาฯ ได้รับจากสภามหาวิทยาลัย เพ่ือใช้ประโยชน์ต่างๆ อาทิ ผู้เข้ารับการสรรหาฯ ใช้ประกอบการจัดท า
วิสัยทัศน์ วิธีการด าเนินงาน และเป้าหมายในการท างานในช่วงระยะเวลา 4 ปีงบประมาณที่ด ารงต าแหน่ง คณะใช้
ประกอบการพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะอักษรศาสตร์ รวมทั้งเผยแพร่ให้บุคลากรได้รับ
ทราบ โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ส านักงานสภามหาวิทยาลัย (www.council.su.ac.th หัวข้อการสรรหา
ผู้บริหาร) ดังนี้ 

- แผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2564 
- สถานภาพ สถานการณ์ และความต้องการของคณะอักษรศาสตร์ 
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- วิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะอักษรศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
- รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 
  (วันที่ 1 สิงหาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561) คณะอักษรศาสตร์ 
- รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คณะอักษรศาสตร์ 
- รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่

ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ในส่วนของคณะ
อักษรศาสตร์)   
 

2.3.3 ภายในวันที่ 11 เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรด ารง
ต าแหน่งคณบดีคณะอักษรศาสตร์ และให้ทักท้วงแก้ไขเพ่ิมเติมรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อฯ ภายในวันที่ 19 
เมษายน 2562  

 

2.3.4 ภายในวันที่ 19 เมษายน 2562 คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะ
อักษรศาสตร์ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด าเนินการเสนอชื่อและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็น
ผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะอักษรศาสตร์ เพ่ือท าหน้าที่ด าเนินการจัดให้บุคลากรเสนอชื่อผู้สมควรด ารง
ต าแหน่งคณบดีคณะอักษรศาสตร์ และตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้
เป็นไปตามมาตรา 40 ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2559 และข้อ 6 ของข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ.2560  

 

2.3.5 วันที่ 24 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2562 บุคลากรผู้มีสิทธิเสนอชื่อ ใช้สิทธิเสนอชื่อผู้
สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะอักษรศาสตร์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 

 

2.3.6 วันที ่8 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. บุคลากรผู้มีสิทธิเสนอชื่อและไม่ได้
ใช้สิทธิเสนอชื่อผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หย่อนบัตรเสนอชื่อ ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 

 

2.3.7 ภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 คณะอนุกรรมการด าเนินการเสนอชื่อและตรวจสอบ
คุณสมบัติฯ ส่งรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อฯ ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 40 
ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2559 และข้อ 6 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการ
สรรหาคณบดี พ.ศ.2560 แล้ว ต่อประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ผ่านเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ เพ่ือ
เสนอคณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาต่อไป โดยจัดส่งเป็นเอกสารลับ 

 

2.3.8 ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ รวบรวมรายชื่อผู้
ได้รับการเสนอชื่อและผู้สมัคร ตามข้อ 2.2.2, 2.2.3 และ 2.3.7 แล้วตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
ตามมาตรา 40 ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2559 และข้อ 6 ของข้อบังคับฯ แล้วเสนอ
ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ 

 

2.3.9 วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาฯ ประชุมครั้งที่ 2 พิจารณาตรวจสอบ
กลั่นกรองคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อและผู้สมัคร ตามข้อ 2.3.8 ให้เป็นไปตาม
มาตรา 40 ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2559 และ ข้อ 6 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร
ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ.2560 (ด าเนินการตามข้อ 18 ของข้อบังคับฯ) 
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2.3.10 วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาฯ ด าเนินการดังนี้ 
(1) ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี

คณะอักษรศาสตร์ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม โดยเรียงล าดับตามตัวอักษร (ตามข้อ 18 
ของข้อบังคับฯ) 

ทั้งนี้ ภายหลังจากการประกาศรายชื่อฯ แล้ว หากผู้ใดประสงค์จะทักท้วงเกี่ยวกับ
คุณสมบัตขิองผู้ได้รับการเสนอชื่อหรือผู้สมัคร ขอให้จัดส่งเป็นเอกสารลับถึงประธานคณะกรรมการสรรหาฯ 
โดยให้จัดส่งที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ ส านักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 
ภายในวันที่ 3 มิถุนายน 2562 โดยการให้ข้อมูลจะต้องลงชื่อ หน่วยงานที่สังกัด พร้อมหลักฐานที่ชัดเจน 

(2) มีหนังสือทาบทามผู้ได้รับการเสนอชื่อฯ ตามข้อ 2.3.10 (1) พร้อมแจ้งให้ดาวน์โหลด
เอกสารตามข้อ 2.3.2 จากเว็บไซต์ของส านักงานสภามหาวิทยาลัย (www.council.su.ac.th หัวข้อการสรรหา
ผู้บริหาร) เพ่ือประกอบการตัดสินใจตอบรับการทาบทาม และจัดท าวิสัยทัศน์ วิธีการด าเนินงาน และเป้าหมายใน
การท างานในช่วงระยะเวลา 4 ปีงบประมาณที่ด ารงต าแหน่ง โดยให้ตอบรับการทาบทามภายในวันที่ 3 มิถุนายน 
2562 (ตามข้อ 19 ของข้อบังคับฯ) 

(3) แจ้งผลการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ให้ผู้สมัครทุกคนทราบ (ถ้ามี) โดย
ผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม จะแจ้งเอกสารประกอบการจัดท าวิสัยทัศน์ วิธีการ
ด าเนินงาน และเป้าหมายในการท างานในช่วงระยะเวลา 4 ปีงบประมาณที่ด ารงต าแหน่ง โดยสามารถดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการจัดท าตามข้อ 2.3.2 จากเว็บไซต์ของส านักงานสภามหาวิทยาลัย (www.council.su.ac.th 
หัวข้อการสรรหาผู้บริหาร) 
   

2.3.11 วันที ่3 มิถุนายน 2562 ครบก าหนดผู้ได้รับการทาบทาม ตอบรับการทามทาบ 
 

2.3.12 ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2562 คณะกรรมการสรรหาฯ ประกาศรายชื่อผู้ตอบรับการ
ทาบทามและผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะอักษรศาสตร์ โดยเรียงล าดับตาม
ตัวอักษร (ตามข้อ 20 ของข้อบังคับฯ)  

 

2.3.13 ภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะ
อักษรศาสตร์  ส่งเอกสารวิสัยทัศน์  วิธีการด าเนินงาน และเป้าหมายในการท างานในช่วงระยะเวลา                          
4 ปีงบประมาณ ที่ด ารงต าแหน่ง ต่อประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ผ่านเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ โดย
จัดส่งเป็นเอกสารลับ ทั้งนี้สามารถจัดส่งเอกสารตามช่องทางต่างๆ ได้ดังนี้ 

(1) จัดส่งด้วยตนเอง หรือผู้แทน ณ ส านักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ชั้น 3 ส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน ในวันและเวลาราชการ หรือ 

(2) ทางไปรษณียด์่วนพิเศษ (EMS) มาท่ีฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารง
ต าแหน่งคณบดีคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่ 22 หมู่ที่ 7 ถนนบรมราชชนนี แขวงตลิ่งชัน 
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โดยถือเอาวันเวลาที่ที่ท าการไปรษณีย์ต้นทางออกใบรับฝาก หรือวันที่ที่ท าการ
ไปรษณีย์ ต้นทางประทับตรารับซองเอกสารเป็นวันรับเรื่อง หรือ 
  (3) ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail : council.su@gmail.com) ภายในวันที่ 6 
มิถุนายน 2562 เวลา 16.30 น.  

ทั้งนี้ผู้เข้ารับการสรรหาฯ ที่จัดส่งเอกสารตามช่องทาง (2) – (3) จะต้องได้รับหนังสือ หรือ 
e-mail ตอบรับจากฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ จึงถือว่าได้ส่งเอกสารสมบูรณ์แล้ว 
 

mailto:council.su@gmail.com)
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 เอกสารประกอบประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 1/2562  

เรื่อง ข้ันตอนการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะอักษรศาสตร์ โดยบุคลากร 
 
 ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ ก าหนดให้การเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะอักษรศาสตร์  
โดยบุคลากรท าได้ 2 วิธี คือ การเสนอชื่อผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และการหย่อนบัตรเสนอชื่อ ณ หน่วยเลือกตั้ง 
นั้น การด าเนินการมีรายละเอียด ขั้นตอน ดังนี้ 
 

1. วันที่ 11 เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะ
อักษรศาสตร์ 
 

2. คณะอักษรศาสตร์ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อฯ และขอแก้ไขรายชื่อเพ่ิมเติม ภายในวันที่ 19 เมษายน 
2562 
 

3. วิธีการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะอักษรศาสตร์ มี 2 วิธีดังนี้ 
3.1 การเสนอชื่อผ่านระบบอินเทอร์เน็ต มีข้ันตอนดังนี้ 

3.1.1 ผู้มีสิทธิเสนอชื่อตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อ 
3.1.2 วันที่ 24 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2562 ก าหนดให้เสนอชื่อผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดย

ผู้มีสิทธิเสนอชื่อเข้ามาในเว็บไซต์ของส านักงานสภามหาวิทยาลัย http://www.council.su.ac.th และ
ด าเนินการตามวิธีการและขั้นตอนดังนี้   
 

1) คลิกเมนู “การเสนอชื่อผ่านระบบ Internet” ทางด้านขวามือของหน้าจอ 
 
 

            
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 1 
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2) พิมพ์ชื่อ-สกุล และรหัสบัตรประชาชน แล้วคลิก “เข้าสู่ระบบ” 
 

 
 
            
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) เลือกคณะที่ต้องการเสนอชื่อ แล้วคลิกเมนู “เสนอชื่อ” ตรงตัวหนังสือสีฟ้า  
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

4) เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี จ านวนไม่เกิน 2 รายชื่อ จากนั้นคลิกเมนู “ยืนยัน
ข้อมูล” โดยกรอกรายะละเอียดดังนี้ 
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4.1) ค าน าหน้าชื่อ อาทิ  ดร., ศ., รศ., ผศ., นาย, นาง, นางสาว 
4.2) กรอก ชื่อ-สกุล ผู้ที่ต้องการเสนอชื่อให้ถูกต้อง หากกรอกเพียงชื่อ หรือ นามสกุล 

เพียงอย่างเดียว จะถือว่ารายชื่อนั้นไม่สมบูรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

5) เมื่อคลิกยืนยันข้อมูลแล้ว จะมี POP UP ยืนยันการการกรอกมูลแสดงบนหน้าจอ เพื่อให้
ตรวจสอบความถูกต้อง หากถูกต้องแล้วให้คลิก “OK” 
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6) จากนั้นหน้าจอจะแจ้งว่า “ระบบได้รับการเสนอชื่อของท่านเรียบร้อยแล้ว” แสดงว่าการ
เสนอชื่อเสร็จสมบูรณ์ จากนั้นท่านสามารถคลิก “ออกจากระบบ” หรือหากต้องการพิมพ์ไว้เป็นหลักฐาน 
สามารถคลิก “พิมพ์เป็นหลักฐาน” ได้ 
 

 
 
 

      ทั้งนี้ ข้อมูลทั้งหมดจะเป็นความลับเฉพาะบุคคล 
 

3.2 การหย่อนบัตรเสนอชื่อ ณ หน่วยเลือกตั้ง 
 3.2.1 ผู้มีสิทธิเสนอชื่อตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อ 

3.2.2 วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 – 15.00 น. ให้ผู้ที่มีสิทธิเสนอชื่อและไม่ได้ใช้
สิทธิเสนอชื่อผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (ตามข้อ 3.1) มาลงลายมือชื่อขอรับบัตรเสนอชื่อ จากคณะอนุกรรมการ
ด าเนินการเสนอชื่อและตรวจสอบคุณสมบัติฯ จ านวน 1 บัตร ซึ่งบัตรเสนอชื่อจะมีลายมือชื่อของประธาน
กรรมการสรรหาฯ หรือกรรมการสรรหาฯ ที่ประธานฯ มอบหมาย ก ากับไว้ แล้วเขียนรายชื่อผู้สมควรด ารง
ต าแหน่งคณบดีคณะอักษรศาสตร์ คนละไม่เกิน 2 ชื่อ ลงในบัตรเสนอชื่อ ณ จุดหย่อนบัตรเสนอชื่อ แล้วน าไป
หย่อนลงในกล่องเสนอชื่อที่จัดไว้  

 

  ทั้งนี้ บัตรเสนอชื่อท่ีผู้มาใช้สิทธิได้เขียน/ท าเครื่องหมายใดๆ แล้วจะน ามาเปลี่ยนบัตรใหม่
ไม่ไดแ้ละห้ามผู้มาใช้สิทธิน าบัตรเสนอชื่อออกนอกบริเวณที่จัดให้มีการหย่อนบัตร หรือนอกบริเวณการควบคุม
ของคณะอนุกรรมการด าเนินการเสนอชื่อฯ  

กรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่จะต้องตัดสินชี้ขาดนอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ ให้
คณะอนุกรรมการด าเนินการเสนอชื่อฯ เป็นผู้ตัดสินชี้ขาด 

 

4.วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 หลังเวลา 15.00 น. เป็นต้นไป คณะอนุกรรมการด าเนินการเสนอชื่อและตรวจสอบ
คุณสมบัติฯ รวบรวมรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อ ณ หน่วยหย่อนบัตรเสนอชื่อ รวมทั้งน ารายชื่อที่ได้รับจากการ
เสนอชื่อผ่านระบบ Internet มารวมด้วย  

     บัตรเสีย มีลักษณะดังนี้ 
(1) บัตรปลอม 
(2) บัตรที่เขียนรายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะอักษร

ศาสตร์ เกินสองชื่อ 
(3) บัตรที่มีรอยขูด ลบ หรือขีดฆ่า 

    บัตรที่มีลักษณะดังกล่าว ให้คณะอนุกรรมการด าเนินการเสนอ
ชื่อฯ สลักหลังว่า “เสีย” และให้ประธานคณะอนุกรรมการด าเนินการเสนอชื่อฯ ลงลายมือชื่อก ากับไว้ และใน
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การนับผลการเสนอชื่อ หากปรากฏว่ามีบัตรเสีย ให้แยกบัตรเสียออกไว้ส่วนหนึ่ง และห้ามนับบัตรเสียไม่ว่ากรณี
ใดๆ 
  ( 4 )  บั ต รที่ ฝ่ าฝื น เ งื่ อน ไข ในการหย่ อนบั ตร เ สนอชื่ อฯ  ที่
คณะอนุกรรมการด าเนินการเสนอชื่อและตรวจสอบคุณสมบัติฯ ก าหนด 
 

5. ให้คณะอนุกรรมการด าเนินการเสนอชื่อและตรวจสอบคณุสมบัตฯิ ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
ของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะอักษรศาสตร์ทุกรายตามที่บุคลากรเสนอชื่อมา 
โดยพิจารณาแต่ละรายตามคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ.2559 และตามข้อ 6 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ.2560 
และจัดส่งรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว ให้คณะกรรมการสรรหาฯ ภายในวันที่ 
14 พฤษภาคม 2562 
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เอกสารประกอบประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 1/2562 

เรื่อง วิธีการรับสมัครผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะอักษรศาสตร์ 
 

1. ก าหนดให้ยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2562 
 

2. ดาวโหลดใบสมัครที่ www.council.su.ac.th หัวข้อการสรรหาผู้บริหาร 
 

3. ผู้สมัครกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ก าหนด แล้วยื่นใบสมัครตามช่องทางต่างๆ ดังนี้  
 

3.1 ยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง หรือ ผู้ได้รับมอบฉันทะจากผู้สมัครโดยมีหลักฐานการมอบฉันทะเป็นหนังสือ 
ยื่นเอกสารการสมัคร ณ ส านักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ชั้น 3 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ตลิ่งชัน ในวันและเวลาราชการ หรือ 

 

3.2 ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) มาที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
คณบดีคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่ 22 หมู่ที่ 7 ถนนบรมราชชนนี แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพฯ 10170 โดยถือเอาวันเวลาที่ที่ท าการไปรษณีย์ต้นทางออกใบรับฝาก หรือวันที่ที่ท าการไปรษณีย์ต้น
ทางประทับตรารับซองเอกสารเป็นวันรับเรื่อง หรือ 

 

3.3 ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail : council.su@gmail.com) ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 
16.30 น. โดยผู้สมัครที่จัดส่งเอกสารทางระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ก าหนด และ
ต้องได้รับการยืนยันตอบรับการรับสมัครจากฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  

 

ทั้งนี้ผู้สมัครฯ ที่จัดส่งเอกสารตามช่องทาง 3.2-3.3 จะต้องได้รับหนังสือ หรือ e-mail ตอบรับจาก
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ จึงถือว่าได้ส่งเอกสารสมบูรณ์แล้ว 

 

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมสามารถสอบถามได้ที่ส านักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
โทรศัพท ์02 849 7500 ต่อ 31302 – 31304 หมายเลขโทรสาร 02 849 7505 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 2 

http://www.council.su.ac.th/
mailto:council.su@gmail.com)%20ภายใน
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เอกสารแนบ 3 
 
 
 
 

บัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงและ 
เงินประจ าต าแหน่งของพนักงาน

มหาวิทยาลัยศิลปากร 




