
 
 
 

 
 

              
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดคีณะอักษรศาสตร ์

ฉบับท่ี 2/2562 
เรื่อง รับสมัครผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดคีณะอักษรศาสตร ์

---------------------------------------------------------------------- 
  

 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 สภา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 วันที่ 13 มีนาคม 2562 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้
สมควรด 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 าหนดกระบวนการสรรหาและการรับสมัครผู้สมควรด ารง
ต าแหน่งคณบดีคณะอักษรศาสตร์ 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 ดังนี ้
 (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 สามารถบริหารวิชาการได้เป็นอย่างด ี
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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. การรับสมัครผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะอักษรศาสตร์ มีดังนี้    
 

2.1 ผู้มีสิทธิสมัคร คือ ผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 1 ของประกาศนี ้
2.2 รายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีการรับสมัคร มีดังนี ้

 2.2.1 ก าหนดวันเวลาให้ยื่นใบสมัครตั้งแตวั่นที ่11 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2562 ในวัน
และเวลาราชการ 

2.2.2 การยื่นใบสมัคร 
  ผู้สมัครกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ก าหนด แล้วยื่นใบสมัครตามช่องทางต่างๆ 

ดังนี้  
  (1) ยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง หรือ ผู้ได้รับมอบฉันทะจากผู้สมัครโดยมีหลักฐาน

การมอบฉันทะเป็นหนังสือ ยื่นเอกสารการสมัคร ณ ส านักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ชั้น 3 ส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน ในวันและเวลาราชการ หรือ 
   (2) ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) มาที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาผู้
สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่ 22 หมู่ที่ 7 ถนนบรมราชชนนี 
แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โดยถือเอาวันเวลาที่ที่ท าการไปรษณีย์ต้นทางออกใบรับฝาก หรือ
วันที่ที่ท าการไปรษณีย์ ต้นทางประทับตรารับซองเอกสารเป็นวันรับเรื่อง หรือ 
   (3) ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail : council.su@gmail.com) ภายใน
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.30 น. โดยผู้สมัครที่จัดส่งเอกสารทางระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องกรอก
ข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ก าหนด และต้องได้รับการยืนยันตอบรับการรับสมัครจากฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
สรรหา ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  

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

 

mailto:council.su@gmail.com)%20ภายใน
mailto:council.su@gmail.com)%20ภายใน
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โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.council.su.ac.th หัวข้อการสรรหาผู้บริหาร 
หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ ส านักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร โทรศัพท์ 02 849 7500 ต่อ 31302 - 31304 
หมายเลขโทรสาร 02 849 7505 

 

2.2.3 ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครพร้อมด้วยรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีด า ขนาด 
1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จ านวน 1 รูป ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หลักฐานทางการศึกษา และ
เอกสารแสดงคุณสมบัติตามข้อ 1  
 

 2.3 ก าหนดเวลาในการด าเนินการสรรหาคณบดีคณะอักษรศาสตร์ 
2.3.1 วันที่ 11 เมษายน 2562 ส านักงานสภามหาวิทยาลัยเผยแพร่ข้อมูลเอกสารที่

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้รับจากสภามหาวิทยาลัย เพ่ือใช้ประโยชน์ต่างๆ อาทิ ผู้เข้ารับการสรรหาฯ ใช้
ประกอบการจัดท าวิสัยทัศน์ วิธีการด าเนินงาน และเป้าหมายในการท างานในช่วงระยะเวลา 4 ปีงบประมาณ ที่
ด ารงต าแหน่ง คณะใช้ประกอบการพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะอักษรศาสตร์ รวมทั้ง
เผยแพร่ ให้ บุ คลากร ได้ รั บทราบ  โ ดย เ ผยแพร่ ผ่ า น ทา ง เ ว็ บ ไ ซต์ ส า นั ก ง านสภามหาวิ ทย าลั ย 
(www.council.su.ac.th หัวข้อการสรรหาผู้บริหาร) ดังนี้ 

- แผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2564 
- สถานภาพ สถานการณ์ และความต้องการของคณะอักษรศาสตร์ 
- 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)   

 

  2.3.2 วันที ่24 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาฯ ด าเนินการ ดังนี้ 
 (1) ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่ง

คณบดีคณะอักษรศาสตร์ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม โดยเรียงล าดับตามตัวอักษร (ตาม
ข้อ 18 ของข้อบังคับฯ) 

ทั้งนี้  ภายหลังจากการประกาศรายชื่อฯ แล้ว หากผู้ใดประสงค์จะทักท้วง
เกี่ยวกับคุณสมบัตขิองผู้ได้รับการเสนอชื่อหรือผู้สมัคร ขอให้จัดส่งเป็นเอกสารลับถึงประธานคณะกรรมการ
สรรหาฯ โดยให้จัดส่งที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ ส านักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน 
กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 3 มิถุนายน 2562 โดยการให้ข้อมูลจะต้องลงชื่อ หน่วยงานที่สังกัด พร้อมหลักฐานที่
ชัดเจน 

 (2) แจ้งผลการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ให้ผู้สมัครทุกคนทราบ  
(ถ้ามี) โดยผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม จะแจ้งเอกสารประกอบการจัดท า
วิสัยทัศน์ วิธีการด าเนินงาน และเป้าหมายในการท างานในช่วงระยะเวลา 4 ปีงบประมาณ ที่ด ารงต าแหน่ง โดย
สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการจัดท าตามข้อ 2.3.2 จากเว็บไซต์ของส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
(www.council.su.ac.th หัวข้อ การสรรหาผู้บริหาร) 
      

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

http://www.council.su.ac.th/
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2.3.4 ภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี
คณะอักษรศาสตร์ 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) ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (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 

 

  2.3.5 วันที่ 10 มิถุนายน 2562 คณะกรรมการสรรหาฯ ด าเนินการดังนี้ 
(1) เชิญผู้เข้ารับการสรรหาฯ ทุกคน มารายงานตัว และจับฉลากเพ่ือจัดล าดับการแสดง

วิสัยทัศน์ ตามวิธีการทีค่ณะกรรมการสรรหาฯ ก าหนด ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวัง
สนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม  

(2) เชิญผู้เข้ารับการสรรหาฯ แสดงวิสัยทัศน์ ต่อบุคลากรของมหาวิทยาลัย (ตามข้อ 20 
วรรคสอง ของข้อบังคับฯ) และตอบข้อซักถามของบุคลากรและผู้เข้าร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ฯ ณ คณะ
อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 

(3) คณะกรรมการสรรหาฯ สัมภาษณ์ผู้เข้ารับการสรรหาฯ ที่มาแสดงวิสัยทัศน์ฯ ทุกคน 
(ตามข้อ 20 วรรคสอง ของข้อบังคับฯ) ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ 
จังหวัดนครปฐม 

 

ทั้งนี้ ในการแสดงวิสัยทัศน์ฯ และสัมภาษณ์ผู้เข้ารับการสรรหาฯ คณะกรรมการสรรหาฯ 
อาจก าหนดขั้นตอน วิธีการ ในการด าเนินการเพ่ือสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้เข้ารับการสรรหาฯ ต่อไป ตามที่
คณะกรรมการสรรหาฯ จะก าหนด 

หากผู้เข้ารับการสรรหาฯ ไมส่่งเอกสารวิสัยทัศน์ฯ ไม่สามารถแสดงวิสัยทัศน์ต่อบุคลากร 
หรือไม่เข้ารับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการสรรหาฯ ตามวันเวลาและสถานที่ที่ก าหนดได้ ให้ถือว่าท่านสละ
สิทธิ์ที่จะรับการพิจารณาเข้าสู่ต าแหน่งคณบดีคณะอักษรศาสตร์ 

 

 2.4 คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณากลั่นกรองให้ได้ผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งคณบดี
คณะอักษรศาสตร์จ านวนอย่างน้อยสองคน เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรพิจารณาต่อไป 

 

 อนึ่ง ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็นก าหนดการและเงื่อนเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตาม
ความเหมาะสม 
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เอกสารแนบ 
 
 
 

 
 

บัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงและ 
เงินประจ าต าแหน่งของพนักงาน

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
 
 
 




