
 
 
 

         

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง 
ฉบับที่ 1/2562 

เรื่อง  ก าหนดกระบวนการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง 
--------------------------- 

 ตามที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ จะครบวาระการด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก
หอสมุดกลาง ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ฉะนั้น เพื่อให้การด าเนินการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
ส านักหอสมุดกลาง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการสรรหาหัวหน้า
ส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2560 สภามหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมครั้งที่ 6/2562 
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง และ
มหาวิทยาลัยศิลปากรมีค าสั่งที่ 1179/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
ส านักหอสมุดกลาง ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 แล้วน้ัน 
 คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 
วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ได้พิจารณาก าหนดกระบวนการสรรหาฯ และการรับสมัครผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก
หอสมุดกลาง ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ พ.ศ.2560 ดังนี ้
 

1.  คุณสมบัตขิองผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง 
ข้อ 5 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ

เทียบเท่าคณะ พ.ศ.2560 ก าหนดว่า ผู้สมควรด ารงต าแหน่งหัวหน้าส่วนงานต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังน้ี 
(1) คุณสมบัต ิ

 (1.1) ได้ปริญญาชั้นหนึ่งชั้นใดหรือเทียบเท่า จากมหาวิทยาลัยหรือจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภา
มหาวิทยาลัยรับรองและได้ท าการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีในมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาอื่น หรือเป็นผู้ที่เคยด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่ารองผู้อ านวยการ รองเลขาธิการ หรือต าแหน่งที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าในหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐหรือเอกชนที่มีสถานะเป็นนิติบุคคล ซึ่งมีภารกิจสอดคล้อง
หรือเกี่ยวกับส่วนงานที่จะสรรหาหัวหน้าส่วนงาน 

(1.2) เป็นผู้ทรงเกียรติคุณและคุณธรรม เป็นที่ยอมรับนับถือของคนทั่วไปทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

(1.3) เป็นผู้มีความสามารถทางวิชาการหรือวิชาชีพเป็นที่ยอมรับ 
(1.4) เป็นผู้มีสมรรถนะ ประสบการณ์ และสัมฤทธิผลในด้านการบริหาร รวมทั้งมีวิสัยทัศน์และ

ศักยภาพที่จะน าความเจริญและชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัย และส่วนงานที่สรรหาหัวหน้าส่วนงาน 
(1.5) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีอันจะน ามาซึ่งการประสานสัมพันธ์และความร่วมมือภายในมหาวิทยาลัย

และส่วนงานที่จะสรรหาหัวหน้าส่วนงาน 
 

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

ก าหนดในกฎ ก.พ.อ. โดยอนุโลม 
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(2.3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
(2.4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี หรือกระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรง 
(2.5) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(2.6) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(2.7) เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดย

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(2.8) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานอื่น

ของรัฐ หรือเอกชน 
 

2. การด าเนินการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง มีรายละเอียดดังนี ้
2.1 ส่วนงานที่มีสิทธิเสนอชื่อ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าส่วน

งานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2560 ซึ่งคือ ส่วนงานตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 133 
ตอนพิเศษ 182 ง วันที่ 19 สิงหาคม 2559 เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559 (มีส่วนงาน 21 ส่วน
งาน) และตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 136 ตอนพิเศษ 15 ง วันที่ 16 มกราคม 2562 เรื่องการจัดตั้งส่วนงาน
ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 โดยส่วนงานมจี านวน 20 ส่วนงาน คือ 

2.1.1 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
2.1.2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
2.1.3 คณะโบราณคด ี
2.1.4 คณะมัณฑนศลิป ์
2.1.5 คณะอักษรศาสตร ์
2.1.6 คณะศึกษาศาสตร ์
2.1.7 คณะวิทยาศาสตร ์
2.1.8 คณะเภสัชศาสตร ์
2.1.9 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
2.1.10 คณะดุริยางคศาสตร ์
2.1.11 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
2.1.12 คณะวิทยาการจัดการ 
2.1.13 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
2.1.14 วิทยาลัยนานาชาติ 
2.1.15 บัณฑิตวิทยาลัย 
2.1.16 หอศิลป ์
2.1.17 ศูนย์คอมพิวเตอร ์
2.1.18 ส านักหอสมุดกลาง 
2.1.19 ส านักงานอธิการบดี 
2.1.20 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

 
 
 
 



3 
 

2.2 เอกสารประกอบการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง  ซึ่งสภา
มหาวิทยาลัยมอบให้คณะกรรมการสรรหาฯ คือ 

1) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2564 
2) สถานภาพ สถานการณ์ และความต้องการของส่วนงาน ต่อส านักหอสมุดกลาง 
3) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 (วันที่ 1 

สิงหาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561) ส านักหอสมุดกลาง  
4) รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ส านักหอสมุดกลาง 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2560 (วันที่ 1 สิงหาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561) ส านักหอสมุดกลาง   
5) สรุปรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส านักหอสมุดกลาง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) (เป็นส่วนหนึ่งจากรายงานผลการติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานและการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานฯ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) 
 

2.3 ส านักงานสภามหาวิทยาลัยเผยแพร่ข้อมูลเอกสารตามข้อ 2.2 ในเว็บไซต์ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
(www.council.su.ac.th หัวข้อการสรรหาผู้บริหาร) เพื่อใช้ประกอบการจัดท าวิสัยทัศน์ และเผยแพร่ให้ส่วนงานและ
บุคลากรได้รับทราบ  

 

2.4 กระบวนการได้มาซึ่งรายช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง 
ข้อ 15 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี

ฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2560 ก าหนด กระบวนการได้มาซึ่งรายช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งหัวหน้าส่วนงาน มีดังนี ้
(1) การเสนอชื่อโดยผู้มีสิทธิเสนอช่ือ ดังนี ้

(1.1) การเสนอชื่อโดยส านักงานสภามหาวิทยาลัย ส านักงานอธิการบดี คณะและส่วน
งาน โดยใหแ้ต่ละส่วนงานมีสิทธิ์เสนอรายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งหัวหน้าส่วนงานได้ส่วนงานละไม่เกินสามชื่อ 

(1.2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมิได้เป็นกรรมการสรรหา 
(2)  การรับสมัคร 

คณะกรรมการสรรหาฯ จึงก าหนดการด าเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลางในแต่ละช่องทาง ดังนี้  

2.4.1 การเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง จากส่วนงาน จ านวน 
20 ส่วนงาน (ตามข้อ 2.1)  

2.4.1.1 วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ประธานกรรมการสรรหาฯ มีหนังสือถึงหัวหน้าส่วนงานตามข้อ 
2.1 จัดส่งประกาศต่างๆ ของคณะกรรมการสรรหาฯ พร้อมเอกสารตามข้อ 2.2 เพื่อให้ส่วนงานด าเนินการเสนอชื่อผู้สมควร
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง ส่วนงานละไม่เกิน 3 ชื่อ พร้อมประวัติ ผลงาน และเหตุผลประกอบ เสนอ
คณะกรรมการสรรหาฯ โดยด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 3/2562 วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 
เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลางโดยส่วนงาน 

2.4.1.2 หัวหน้าส่วนงานแจ้งให้ภาควิชา สาขาวิชา หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐ านะ
เทียบเท่าภาควิชา กอง ฝ่าย ด าเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง 
จ านวนไม่เกิน 2 ชื่อ พร้อมประวัติ ผลงาน และเหตุผลประกอบ แล้วเสนอต่อประธานคณะกรรมการประจ าส่วนงาน 
หรือที่มีฐานะเทียบเท่า โดยให้คณะกรรมการประจ าส่วนงาน หรือที่มีฐานะเทียบเท่า ก าหนดหลักเกณฑ์การด าเนินการ
เพื่อให้ได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง ตามความเหมาะสม 
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2.4.1.3 หัวหน้าส่วนงานเชิญประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงาน หรือที่มีฐานะเทียบเท่า เพื่อ
น ารายชื่อที่ได้รับจากภาควิชา สาขาวิชา หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา กอง ฝ่าย มา
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับฯ และพิจารณากลั่นกรองเพื่อให้ได้รายชื่อผู้สมควร
ได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง จ านวนไม่เกิน 3 ชื่อ โดยให้คณะกรรมการ
ประจ าส่วนงาน หรือที่มีฐานะเทียบเท่า ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณารายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก
หอสมุดกลาง ตามความเหมาะสม 

2.4.1.4 ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ประธานคณะกรรมการประจ าส่วนงาน หรือที่มีฐานะ
เทียบเท่า มีหนังสือถึงประธานกรรมการสรรหาฯ เสนอรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง จ านวนไม่เกิน 3 ชื่อ พร้อมกรอกประวัติ ผลงาน และเหตุผลประกอบ ของผู้ได้รับการ
เสนอชื่อฯ ทุกราย โดยกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม ผ.1 (สามารถ download แบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย www.council.su.ac.th หัวข้อการสรรหาผู้บริหาร) และให้ประธานคณะกรรมการประจ าส่วนงาน หรือ
ที่มีฐานะเทียบเท่า ลงนามก ากับในแบบฟอร์มทุกใบ  

ในการจัดส่งหนังสือถึงประธานกรรมการสรรหาฯ ให้จัดส่งผ่านฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
สรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง ส านักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน โดยส่งเป็น
เอกสารลับ 
  กรณีส่วนงานใดไม่ประสงค์จะเสนอรายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก
หอสมุดกลาง ให้ท าหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรถึงประธานคณะกรรมการสรรหาฯ  
    

2.4.2 การเสนอชื่อจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมิได้เป็นกรรมการสรรหาผู้
สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง  

2.4.2.1 วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาฯ มีหนังสือถึงกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมิได้เป็นกรรมการสรรหาฯ พร้อมแบบฟอร์มการเสนอชื่อฯ  

2.4.2.2 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมิได้เป็นกรรมการสรรหาฯ เสนอชื่อผู้สมควร
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง คนละไม่เกิน 2 ชื่อ  

2.4.2.3 ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมิได้เป็น
กรรมการสรรหาฯ ส่งแบบฟอร์มการเสนอชื่อฯ ต่อประธานกรรมการสรรหาฯ ผ่านฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ โดย
จัดส่งเป็นเอกสารลับ 

 

 2.4.3 การรับสมัคร  
2.4.3.1 วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ประกาศประชาสัมพันธ์การรับ

สมัครผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง ในเว็บไซต์ของส านักงานสภามหาวิทยาลัย และสื่อต่างๆ 
อาทิ สถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ ส านักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครให้ผู้สนใจ
ทั่วไปทราบ   

2.4.3.2 วันที่ 19 กรกฎาคม – 22 สิงหาคม 2562 รับสมัครผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
ส านักหอสมุดกลาง โดยผู้สนใจสามารถ Download ใบสมัคร จากเว็บไซต์ของส านักงานสภามหาวิทยาลัย (เว็บไซต์ 
www.council.su.ac.th หัวข้อการสรรหาผู้บริหาร) โดยมีวิธีการยื่นใบสมัครในช่องทางต่างๆ ดังนี้ 

 

http://www.council.su.ac.th/
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1) ยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง หรือ ผู้ได้รับมอบฉันทะจากผู้สมัครโดยมีหลักฐานการมอบ
ฉันทะเป็นหนังสือ ยื่นเอกสารการสมัคร ณ ส านักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ชั้น 3 ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน ในวันและเวลาราชการ หรือ 

2) ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) มาที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาผู้สมควร
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่ 22 หมู่ที่ 7 ถนนบรมราชชนนี แขวงตลิ่งชัน          
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โดยถือเอาวันเวลาที่ที่ท าการไปรษณีย์ต้นทางออกใบรับฝาก หรือวันที่ที่ท าการไปรษณีย์
ต้นทางประทับตรารับซองเอกสารเป็นวันรับเรื่อง (ภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 16.30 น.) หรือ 

3) ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail : council.su@gmail.com) ภายในวันที่ 22 
สิงหาคม 2562  เวลา 16.30 น. โดยผู้สมัครที่จัดส่งเอกสารทางระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์จะต้องกรอกข้อมูลตาม
แบบฟอร์มที่ก าหนด และต้องได้รับการยืนยันตอบรับการรับสมัครจากฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ ทาง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  

 

ทั้งนี้ผู้สมัครฯ ที่จัดส่งเอกสารตามช่องทาง 2) – 3) จะต้องได้รับหนังสือ หรือ e-mail ตอบรับ
จากฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ จึงถือว่าได้ส่งเอกสารสมบูรณ์แล้ว 

 

2.5 ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาฯ ได้รับรายชื่อผู้ได้รับการเสนอช่ือฯ จากทั้ง 3 
ช่องทาง ตามข้อ 2.4 แล้วมอบให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
เบื้องต้นตามมาตรา 40 ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2559 และตามข้อ 5 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ศิลปากรว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2560 

 

2.6 วันที่ 3 กันยายน 2562 คณะกรรมการสรรหาฯ ประชุมครั้งที่ 2 เพื่อพิจารณา 
2.6.1 ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ได้รับการเสนอชื่อและผู้สมัครฯ ให้เป็นไปตาม

มาตรา 40 ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2559 และตามข้อ 5 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่า
ด้วยการสรรหาหัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทา่คณะ พ.ศ.2560 (ตามข้อ 19 ของข้อบังคับฯ) 

2.6.2 กลั่นกรองรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อฯ เพื่อให้ได้รายชื่อผู้เหมาะสมที่จะได้รับการทาบทามให้
เข้ารับการสรรหาฯ (ตามข้อ 20 ของข้อบังคับฯ) 

2.6.3 พิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับการจัดท าวิสัยทัศน ์การแสดงวิสัยทศัน์ และการสัมภาษณ์ 
2.6.4 พิจารณาหลักเกณฑ์การพิจารณาผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง 

 

2.7 วันที่ 5 กันยายน 2562 คณะกรรมการสรรหาฯ ด าเนินการดังนี ้
2.7.1 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อและผู้สมัครเป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก

หอสมุดกลางที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยเรียงล าดับตามตัวอักษร (ตามข้อ 19 ของข้อบังคับฯ) 
และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของส านักงานสภามหาวิทยาลัย (www.council.su.ac.th หัวข้อการสรรหาผู้บริหาร) 

 ผู้ที่ประสงค์จะทักท้วงเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ได้รับการเสนอชื่อหรือ
ผู้สมัคร สามารถท าหนังสือทักท้วงถึงประธานกรรมการสรรหาฯ ผ่านฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ ได้ถึงวันที่ 12 
กันยายน 2562 

2.7.2  มีหนังสือทาบทามผู้ได้รับการเสนอชื่อฯ ตามข้อ 2.6.2 พร้อมแจ้งให้ดาวน์โหลดเอกสารตามข้อ 
2.2 จากเว็บไซต์ของส านักงานสภามหาวิทยาลัย (www.council.su.ac.th หัวข้อการสรรหาผู้บริหาร) เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจตอบรับการทาบทาม และจัดท าวิสัยทัศน์ วิธีการด าเนินงาน และเป้าหมายในการท างานในช่วงระยะเวลา 4 ปี ที่
ด ารงต าแหน่ง โดยให้ตอบรับการทาบทามภายในวันที่ 12 กันยายน 2562 (ตามข้อ 20 ของข้อบังคับฯ) 

mailto:council.su@gmail.com)%20ภายใน
mailto:council.su@gmail.com)%20ภายใน
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2.7.3 แจ้งผลการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ให้ผู้สมัครทุกคนทราบ (ถ้ามี) โดยผู้สมัคร
ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้าม จะแจ้งรายละเอียดในการจัดท าวิ สัยทัศน์ฯ และแจ้งเอกสาร
ประกอบการจัดท าวิสัยทัศน์ วิธีการด าเนินงาน และเป้าหมายในการท างานในช่วงระยะเวลา 4 ปี ที่ด ารงต าแหน่ง โดย
สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการจัดท าตามข้อ 2.2 จากเว็บไซต์ของส านักงานสภามหาวิทยาลัย (www.council.su.ac.th 
หัวข้อการสรรหาผู้บริหาร) 

 

2.8 ภายในวันที่ 17 กันยายน 2562 ประธานกรรมการสรรหาฯ ประกาศรายชื่อผู้ตอบรับการทาบทามและ
ผู้สมัครเป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง โดยเรียงล าดับตามตัวอักษร (ตามข้อ 21 ของข้อบังคับฯ) 
และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของส านักงานสภามหาวิทยาลัย (www.council.su.ac.th หัวข้อการสรรหาผู้บริหาร) 

 

2.9 ภายในวันที่ 24 กันยายน 2562 ผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก
หอสมุดกลาง ส่งเอกสารวิสัยทัศน์ วิธีการด าเนินงาน และเป้าหมายในการท างานในช่วงระยะเวลา 4 ปี ที่ด ารงต าแหน่ง  
ต่อประธานกรรมการสรรหาฯ (เสนอผ่านฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ) โดยจัดส่งเป็นเอกสารลับ ทั้งนี้
สามารถจัดส่งเอกสารตามช่องทางต่างๆ ได้ดังนี้ 

1) จัดส่งด้วยตนเอง หรือผู้แทน ณ ส านักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ชั้น 3 ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน ในวันและเวลาราชการ หรือ 

2) ทางไปรษณียด์่วนพิเศษ (EMS) มาที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง ส านักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่ 22 หมู่ที่ 7 ถนนบรมราชชนนี แขวงตลิ่งชัน 
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โดยถือเอาวันเวลาที่ที่ท าการไปรษณีย์ต้นทางออกใบรับฝาก หรือวันที่ที่ท าการไปรษณีย์ 
ต้นทางประทับตรารับซองเอกสารเป็นวันรับเรื่อง (ภายในวันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 16.30 น.) หรือ 
  3) ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail : council.su@gmail.com) ภายในวันที่  24 กันยายน 
2562 เวลา 16.30 น.  
 

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

 

2.10 วันที่ 1 ตุลาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาฯ ประชุมครั้งที่ 3 โดยด าเนินการดังนี ้
2.10.1 เชิญผู้เข้ารับการสรรหาฯ ทุกคน มารายงานตัว และจับสลากเพื่อจัดล าดับการแสดง

วิสัยทัศน์ ตามวิธีการที่คณะกรรมการสรรหาฯ ก าหนด ณ ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนาม
จันทร์ จังหวัดนครปฐม  

2.10.2 เชิญผู้เข้ารับการสรรหาฯ แสดงวิสัยทัศน์ วิธีการด าเนินงาน และเป้าหมายในการท างาน
ในช่วงระยะเวลา 4 ปี ที่ด ารงต าแหน่ง ต่อบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ตามข้อ 21 วรรคสอง ของข้อบังคับฯ) 
และตอบข้อซักถามของผู้ เข้าร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ฯ (มีการถ่ายทอดสดผ่านระบบ Intranet) ณ ส านัก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม  

2.10.3 คณะกรรมการสรรหาฯ สัมภาษณ์ผู้เข้ารับการสรรหาฯ ที่มาแสดงวิสัยทัศน์ฯ ทุกคน        
ณ ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศลิปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 

 

ทั้งนี้ ในการแสดงวิสัยทัศน์ฯ และสัมภาษณ์ผู้เข้ารับการสรรหาฯ คณะกรรมการสรรหาฯ อาจ
ก าหนดขั้นตอน วิธีการ ในการด าเนินการเพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้เข้ารับการสรรหาฯ ต่อไป ตามที่คณะกรรมการ
สรรหาฯ จะก าหนด 
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เอกสารประกอบประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที ่1/2562 

เรื่อง บัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงและเงินประจ าต าแหน่งของ 
พนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 
 

 

เอกสารแนบทา้ยประกาศ 




