
 
 
 

          
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดคีณะอักษรศาสตร์ 

ฉบับที่ 3/2562 
เรื่อง  แก้ไขเพิ่มในประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 1/2562 เรื่อง ก าหนดกระบวนการสรรหาผู้สมควรด ารง

ต าแหน่งคณบดคีณะอักษรศาสตร์ 
--------------------------- 

  

ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะอักษรศาสตร์ ฉบับที่ 
1/2562 เรื่อง ก าหนดกระบวนการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะอักษรศาสตร์ ลงวันที่ 11 เมษายน 
2562 ข้อ 2.2.1 ก าหนดให้การเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะอักษรศาสตร์โดยบุคลากร สามารถ
เสนอชื่อทางระบบ Internet ระหว่างวันที่ 24 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2562 ได้นั้น 

ด้วยส านักงานสภามหาวิทยาลัยได้รับแจ้งจากศูนย์คอมพิวเตอร์ว่า เครื่อง server ส าหรับ
จัดเก็บฐานข้อมูลในการใช้ระบบการเสนอชื่อผ่านทางอินเทอร์เน็ตเสีย ไม่สามารถใช้งานตามปกติได้ โดยการ
จัดหาเครื่อง server ใหม่ และการติดตั้งโปรแกรมใหม่จะต้องใช้เวลาอย่างน้อยประมาณ 1 สัปดาห์ 

คณะกรรมการสรรหาฯ โดยการเวียนขอความเห็นชอบตามหนังสือที่ ศธ 6802/พ (ว) 070  
ลงวันที่ 23 เมษายน 2562 ได้พิจารณาแล้วเนื่องจากเครื่อง server ส าหรับจัดเก็บฐานข้อมูลในการใช้ระบบ
การเสนอชื่อผ่านทางอินเทอร์เน็ตเสีย ไม่สามารถใช้งานตามปกติได้ และต้องใช้เวลาอย่างน้อยประมาณ 1 
สัปดาห์ ในการด าเนินการแก้ไข ท าให้การใช้สิทธิเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะอักษรศาสตร์ ผ่าน
ทางระบบอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 24 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2562 ไม่สามารถด าเนินการได้ จึงมีมติให้
ยกเลิกการเสนอชื่อทางระบบอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 24 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2562 และให้ใช้วิธีการ
หย่อนบัตรเสนอชื่อล่วงหน้า ในวันที่ 25,26,29,30 เมษายน และ1 -2 พฤษภาคม 2562 แทน จึงต้องแก้ไข
เพ่ิมเติมความในประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 1/2562 เรื่อง ก าหนดกระบวนการสรรหาผู้สมควร
ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะอักษรศาสตร์ ดังนี้ 

1. ให้ยกเลิกความในข้อ 2.2.1 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“2.2.1 การเสนอชื่อจากบุคลากรของคณะ คือ คณาจารย์ ข้าราชการและพนักงาน

มหาวิทยาลัยประเภทพนักงานประจ าของคณะอักษรศาสตร์ ผู้ซึ่งไดป้ฏิบัติงานต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าหนึ่งปีก่อนถึงวันที่ก าหนดให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อ (นับถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562) รวมทั้งผู้
อยู่ในระหว่างการลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัย หรือปฏิบัติงานอ่ืนๆ ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยให้บุคลากรมาใช้สิทธิหย่อนบัตรเสนอชื่อ ณ หน่วยหย่อนบัตรเสนอชื่อของคณะอักษรศาสตร์ 
ตามก าหนดการดังนี้ 

 (1) ใช้สิทธิหย่อนบัตรเสนอชื่อล่วงหน้า ในวันที่ 25,26,29,30 เมษายน และ1-2 
พฤษภาคม 2562 

 (2) ใช้สิทธิหย่อนบัตรเสนอชื่อ วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 
 โดยใช้สิทธิเสนอชื่อได้คนละไม่เกิน 2 ชื่อ ส าหรับรายละเอียดขั้นตอนการเสนอชื่อของ

บุคลากรอยู่ในเอกสารแนบท้ายประกาศ” 
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เอกสารประกอบประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 3/2562 
เรื่อง ข้ันตอนการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะอักษรศาสตร์ โดยบุคลากร 

 
ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ ก าหนดให้บุคลากรที่มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่ง

คณบดีคณะอักษรศาสตร์  ใช้สิทธิในการเสนอชื่อโดยวิธีหย่อนบัตรเสนอชื่อ ณ หน่วยเลือกตั้ง นั้น การ
ด าเนินการมีรายละเอียด ขั้นตอน ดังนี้ 
 

1. วันที่ 11 เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะ
อักษรศาสตร์ 
 

2. คณะอักษรศาสตร์ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อฯ และขอแก้ไขรายชื่อเพ่ิมเติม ภายในวันที่ 19 เมษายน 
2562 
 

3. วิธีการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะอักษรศาสตร์ 
3.1 การใช้สิทธิหย่อนบัตรเสนอชื่อล่วงหน้า 

คณะกรรมการสรรหาฯ ก าหนดให้วันที่ 25,26,29,30 เมษายน และ 1– 2 พฤษภาคม 2562 
เวลา 09.00 – 15.00 น. เป็นวันเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะอักษรศาสตร์ล่วงหน้า โดยให้
ด าเนินการดังนี้ 

(1) ประธานอนุกรรมการด าเนินการเสนอชื่อฯ หรือผู้ที่ประธานอนุกรรมการด าเนินการเสนอ
ชื่อฯ มอบหมาย เปิดหีบหย่อนบัตรเสนอชื่อเวลา 09.00 น. ของทุกวัน 

(2) บุคลากรที่มีสิทธิเสนอชื่อฯ มาใช้สิทธิเสนอชื่อ ล่วงหน้า โดยมาลงลายมือชื่อขอรับบัตร
เสนอชื่อ จากคณะอนุกรรมการด าเนินการเสนอชื่อฯ จ านวน 1 บัตร ซึ่งบัตรเสนอชื่อจะมีลายมือชื่อของ
ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ หรือผู้ที่ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ มอบหมาย ลงนามก ากับไว้ แล้วเขียน
รายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะอักษรศาสตร์ คนละไม่เกิน 2 ชื่อ ลงในบัตรเสนอชื่อ ณ จุดหย่อนบัตร
เสนอชื่อ แล้วน าไปหย่อนลงในกล่องเสนอชื่อท่ีจัดไว้  
                         ทั้งนี้ บัตรเสนอชื่อท่ีผู้มาใช้สิทธิได้เขียน/ท าเครื่องหมายใดๆ แล้วจะน ามาเปลี่ยนบัตรใหม่
ไม่ไดแ้ละห้ามผู้มาใช้สิทธิน าบัตรเสนอชื่อออกนอกบริเวณที่จัดให้มีการหย่อนบัตร หรือนอกบริเวณการควบคุม
ของคณะอนุกรรมการด าเนินการเสนอชื่อฯ  

 กรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่จะต้องตัดสินชี้ขาดนอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ ให้
คณะอนุกรรมการด าเนินการเสนอชื่อฯ เป็นผู้ตัดสินชี้ขาด 

(3) หลังเวลา 15.00 น. ของทุกวัน ให้ประธานคณะอนุกรรมการด าเนินการเสนอชื่อฯ หรือผู้
ที่ประธานคณะอนุกรรมการด าเนินการเสนอชื่อฯ มอบหมายปิดหีบบัตรเสนอชื่อ พร้อมทั้งลงนามก ากับ แล้ว
เก็บหีบบัตรเสนอชื่อ รวมทั้งบัญชีรายชื่อผู้มาใช้สิทธิเสนอชื่อล่วงหน้าให้เรียบร้อย ณ สถานที่ที่คณะอักษร
ศาสตร์จัดไว้ให้ 

กรณีบุคลากรที่มีสิทธิเสนอชื่อฯ มาใช้สิทธิเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะ
อักษรศาสตร์ล่วงหน้าครบทุกคนแล้ว (100%) และเสร็จสิ้นก่อนเวลา 15.00 น. หรือเสร็จสิ้นก่อนวันที่ 2 
พฤษภาคม 2562 ให้คณะอนุกรรมการด าเนินการเสนอชื่อฯ ปิดหีบบัตรเสนอชื่อฯ ก่อนเวลา 15.00 น. หรือ
ก่อนวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ได ้
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(4) บุคลากรที่มีสิทธิเสนอชื่อ ซึ่งมาใช้สิทธิเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะอักษร
ศาสตร์ล่วงหน้า ในวันที่ 25,26,29,30 เมษายน และ 1– 2 พฤษภาคม 2562 แล้ว จะไม่มีสิทธิมาเสนอชื่อผู้
สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะอักษรศาสตร์ ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ได้อีก 

(5) วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 หลังเวลา 15.00 น. ให้ประธานคณะอนุกรรมการด าเนินการ
เสนอชื่อฯ หรือผู้ที่ประธานคณะอนุกรรมการด าเนินการเสนอชื่อฯ มอบหมาย ปิดหีบบัตรเสนอชื่อพร้อมทั้งลง
นามก ากับ แล้วเก็บหีบบัตรเสนอชื่อฯ รวมทัง้บัญชีรายชื่อผู้มาใช้สิทธิเสนอชื่อล่วงหน้าให้เรียบร้อย ณ สถานที่ที่
คณะอักษรศาสตร์จัดไว้ให้ เพ่ือน ามาใช้ในการหย่อนบัตรเสนอชื่อ ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 

 

3.2 บุคลากรผู้มีสิทธิเสนอชื่อที่อยู่ในระหว่างการลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัย หรือ
ปฏิบัติงานอืน่ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ให้คณะอนุกรรมการด าเนินการเสนอชื่อฯ ด าเนินการ ดังนี้ 

(1) ประสานคณะอักษรศาสตร์เพ่ือสอบถามข้อมูล e-mail ของผู้มีสิทธิเสนอชื่อที่อยู่ใน
ระหว่างการลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัย หรือปฏิบัติงานอื่นๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

(2) จัดส่งบัตรเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะอักษรศาสตร์ ผ่านทาง e-mail 
ของผู้มีสิทธิเสนอชื่อ  

(3) ผู้ประสงค์จะเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะอักษรศาสตร์ ให้กรอกข้อมูลใน
บัตรเสนอชื่อ แล้วส่งกลับมาที่ e-mail : dirakrit_5252@hotmail.com ของประธานคณะอนุกรรมการ
ด าเนินการเสนอชื่อฯ ภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 น. ในประเทศไทย 

(4) กรณีมีผู้ใช้สิทธิเสนอชื่อฯ ทาง e-mail ให้ประธานคณะอนุกรรมการด าเนินการเสนอชื่อฯ 
รวบรวมรายชื่อตามข้อ 3.2 (3) เพ่ือน ามานับรวมกับรายชื่อ ณ หน่วยหย่อนบัตรเสนอชื่อ ในวันที่ 8 พฤษภาคม 
2562 

 
3.3 การหย่อนบัตรเสนอชื่อ วันที ่8 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 – 15.00 น. 

(1) ประธานอนุกรรมการด าเนินการเสนอชื่อฯ หรือผู้ที่ประธานอนุกรรมการด าเนินการเสนอ
ชื่อฯ มอบหมาย เปิดหีบหย่อนบัตรเสนอชื่อเวลา 09.00 น. 

(2) ให้ผู้ที่มีสิทธิเสนอชื่อและไม่ได้ใช้สิทธิเสนอชื่อล่วงหน้า (ตามข้อ 3.1) มาลงลายมือชื่อ
ขอรับบัตรเสนอชื่อ จากคณะอนุกรรมการด าเนินการเสนอชื่อฯ จ านวน 1 บัตร ซึ่งบัตรเสนอชื่อจะมีลายมือชื่อ
ของประธานกรรมการสรรหาฯ หรือกรรมการสรรหาฯ ที่ประธานฯ มอบหมาย ลงนามก ากับไว้ แล้วเขียน
รายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะอักษรศาสตร์ คนละไม่เกิน 2 ชื่อ ลงในบัตรเสนอชื่อ ณ จุดหย่อนบัตร
เสนอชื่อ แล้วน าไปหย่อนลงในกล่องเสนอชื่อท่ีจัดไว้  

 

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

กรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่จะต้องตัดสินชี้ขาดนอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ ให้
คณะอนุกรรมการด าเนินการเสนอชื่อฯ เป็นผู้ตัดสินชี้ขาด 

(3) หลังเวลา 15.00 น. เป็นต้นไป คณะอนุกรรมการด าเนินการเสนอชื่อฯ รวบรวมรายชื่อผู้
ได้รับการเสนอชื่อ ณ หน่วยหย่อนบัตรเสนอชื่อ  
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4. ให้คณะอนุกรรมการด าเนินการเสนอชื่อฯ ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ได้รับการเสนอชื่อ
เป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะอักษรศาสตร์ทุกรายตามที่บุคลากรเสนอชื่อมา โดยพิจารณาแต่ละราย
ตามคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2559 และ
ตามข้อ 6 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ.2560 และจัดส่งรายชื่อผู้ได้รับการ
เสนอชื่อที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว ให้คณะกรรมการสรรหาฯ ภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 

 
 

 


