
 

 
 

 
 

               
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง 

ฉบับท่ี 2/2562 
เรื่อง รับสมัครผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง 

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

 ตามที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ จะครบวาระการด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ฉะนั้น เพ่ือให้การด าเนินการสรรหาผู้สมควร
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2560 
สภามหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมครั้งที่ 6/2562 วันที่ 12 มิถุนายน 2562 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้
สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง และมหาวิทยาลัยศิลปากรมีค าสั่งที่ 1179/2562 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 
2562 แล้วนั้น 
 คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง ในการประชุม
ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ได้พิจารณาก าหนดกระบวนการสรรหาฯ และการรับสมัครผู้สมควรด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าส่วนงาน
ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2560 ดังนี้ 
 

1.  คุณสมบัติของผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง 
ข้อ 5 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มี

ฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2560 ก าหนดว่า ผู้สมควรด ารงต าแหน่งหัวหน้าส่วนงานต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้าม ดังนี้ 

(1) คุณสมบัติ 
 (1.1) ได้ปริญญาชั้นหนึ่งชั้นใดหรือเทียบเท่า จากมหาวิทยาลัยหรือจากสถาบันอุดมศึกษา
อ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรองและได้ท าการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีใน
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน หรือเป็นผู้ที่เคยด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่ารองผู้อ านวยการ รองเลขาธิการ 
หรือต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าในหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐหรือเอกชนที่มีสถานะเป็นนิติ
บุคคล ซึ่งมีภารกิจสอดคล้องหรือเก่ียวกับส่วนงานที่จะสรรหาหัวหน้าส่วนงาน 

(1.2) เป็นผู้ทรงเกียรติคุณและคุณธรรม เป็นที่ยอมรับนับถือของคนทั่วไปทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

(1.3) เป็นผู้มีความสามารถทางวิชาการหรือวิชาชีพเป็นที่ยอมรับ 
(1.4) เป็นผู้มีสมรรถนะ ประสบการณ์ และสัมฤทธิผลในด้านการบริหาร รวมทั้งมีวิสัยทัศน์

และศักยภาพท่ีจะน าความเจริญและชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัย และส่วนงานที่สรรหาหัวหน้าส่วนงาน 
(1.5) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีอันจะน ามาซึ่งการประสานสัมพันธ์และความร่วมมือภายใน

มหาวิทยาลัยและส่วนงานที่จะสรรหาหัวหน้าส่วนงาน 
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(2) ลักษณะต้องห้าม 
(2.1) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
(2.2) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือ

เป็นโรคที่ก าหนดในกฎ ก.พ.อ. โดยอนุโลม 
(2.3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
(2.4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี หรือกระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมอย่าง

ร้ายแรง 
(2.5) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(2.6) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(2.7) เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้

กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(2.8) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน 

หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือเอกชน 
 

2. การรับสมัครผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง มีดังนี้    
 

2.1 ผู้มีสิทธิสมัคร คือ ผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 1 ของประกาศนี ้
2.2 รายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีการรับสมัคร มีดังนี ้

 2.2.1 ก าหนดวันเวลาให้ยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม – 22 สิงหาคม 2562 ใน
วันและเวลาราชการ 

2.2.2 การยื่นใบสมัคร 
  ผู้สมัครกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ก าหนด (เอกสารแนบ 1) โดยสามารถดาวน์

โหลดใบสมัครได้ที่ www.council.su.ac.th หัวข้อการสรรหาผู้บริหาร 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 าแหน่งผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่ 22 หมู่ที่ 7 ถนนบรมราช
ชนนี แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โดยถือเอาวันเวลาที่ที่ท าการไปรษณีย์ต้นทางออกใบรับฝาก 
หรือวันที่ที่ท าการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับซองเอกสารเป็นวันรับเรื่อง (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. โดยผู้สมัครที่จัดส่งเอกสารทางระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์จะต้องกรอก
ข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ก าหนด และต้องได้รับการยืนยันตอบรับการรับสมัครจากฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
สรรหาฯ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  

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

 

http://www.council.su.ac.th/
mailto:council.su@gmail.com)%20ภายใน
mailto:council.su@gmail.com)%20ภายใน
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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 าหนดการด าเนินการสรรหาฯ 
2.3.1 วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ส านักงานสภามหาวิทยาลัยเผยแพร่ข้อมูลเอกสารเพ่ือให้ผู้

เข้ารับการสรรหาฯ ใช้ประกอบการจัดท าวิสัยทัศน์ วิธีการด าเนินงาน และเป้าหมายในการท างานในช่วงระยะเวลา 
4 ปี ที่ด ารงต าแหน่ง ผ่านทางเว็บไซต์ส านักงานสภามหาวิทยาลัย (www.council.su.ac.th หัวข้อการสรรหา
ผู้บริหาร) อาท ิ

(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 านัก

หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2560 (วันที่ 1 สิงหาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561) 
ส านักหอสมุดกลาง   

(5) สรุปรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส านัก
หอสมุดกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) (เป็นส่วนหนึ่งจาก
รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานและการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้า
ส่วนงานฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) 

 

2.3.2 วันที่ 5 กันยายน 2562 คณะกรรมการสรรหาฯ ด าเนินการดังนี้ 
(1) ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อและผู้สมัครเป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่ง

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

 ผู้ที่ประสงค์จะทักท้วงเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ได้รับการ
เสนอชื่อหรือผู้สมัคร สามารถท าหนังสือทักท้วงถึงประธานกรรมการสรรหาฯ ผ่านฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
สรรหาฯ ได้ถึงวันที่ 12 กันยายน 2562 

(2) มีหนังสือทาบทามผู้ได้รับการเสนอชื่อฯ พร้อมแจ้งให้ดาวน์โหลดเอกสารตามข้อ 
2.3.1 จากเว็บไซต์ของส านักงานสภามหาวิทยาลัย (www.council.su.ac.th หัวข้อการสรรหาผู้บริหาร) เพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจตอบรับการทาบทาม และจัดท าวิสัยทัศน์ วิธีการด าเนินงาน และเป้าหมายในการท างาน
ในช่วงระยะเวลา 4 ปี ที่ด ารงต าแหน่ง โดยให้ตอบรับการทาบทามภายในวันที่ 12 กันยายน 2562 (ตามข้อ 20 
ของข้อบังคับฯ) 

(3) แจ้งผลการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ให้ผู้สมัครทุกคนทราบ        
(ถ้ามี) โดยผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้าม จะแจ้งรายละเอียดในการจัดท าวิสัยทัศน์ฯ 
และแจ้งเอกสารประกอบการจัดท าวิสัยทัศน์ วิธีการด าเนินงาน และเป้าหมายในการท างานในช่วงระยะเวลา 4 ปี 
ที่ด ารงต าแหน่ง โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการจัดท าตามข้อ 2.3.1 จากเว็บไซต์ของส านักงาน
สภามหาวิทยาลัย (www.council.su.ac.th หัวข้อการสรรหาผู้บริหาร) 
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2.3.3 ภายในวันที่ 17 กันยายน 2562 ประธานกรรมการสรรหาฯ ประกาศรายชื่อผู้ตอบรับการ
ทาบทามและผู้สมัครเป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง โดยเรียงล าดับตามตัวอักษร (ตาม
ข้อ 21 ของข้อบังคับฯ) และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของส านักงานสภามหาวิทยาลัย (www.council.su.ac.th หัวข้อ
การสรรหาผู้บริหาร) 

 

2.3.4 ภายในวันที่ 24 กันยายน 2562 ผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง ส่งเอกสารวิสัยทัศน์ วิธีการด าเนินงาน และเป้าหมายในการท างานในช่วง
ระยะเวลา 4 ปี ที่ด ารงต าแหน่ง ต่อประธานกรรมการสรรหาฯ (เสนอผ่านฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ) 
โดยจัดส่งเป็นเอกสารลับ ทั้งนี้สามารถจัดส่งเอกสารตามช่องทางต่างๆ ได้ดังนี้ 

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

(2) ทางไปรษณียด์่วนพิเศษ (EMS) มาท่ีฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาผู้สมควร
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง ส านักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่ 22 หมู่ที่ 7 ถนนบรม
ราชชนนี แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โดยถือเอาวันเวลาที่ที่ท าการไปรษณีย์ต้นทางออกใบรับ
ฝาก 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 

 

2.3.5 วันที่ 1 ตุลาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาฯ ประชุมครั้งที่ 3 โดยด าเนินการดังนี้ 
(1) เชิญผู้เข้ารับการสรรหาฯ ทุกคน มารายงานตัว และจับสลากเพ่ือจัดล าดับการ

แสดงวิสัยทัศน์ ตามวิธีการที่คณะกรรมการสรรหาฯ ก าหนด ณ ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม  

(2) เชิญผู้เข้ารับการสรรหาฯ แสดงวิสัยทัศน์ วิธีการด าเนินงาน และเป้าหมายในการ
ท างานในช่วงระยะเวลา 4 ปี ที่ด ารงต าแหน่ง ต่อบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ตามข้อ 21 วรรคสอง ของ
ข้อบังคับฯ) และตอบข้อซักถามของผู้เข้าร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ฯ (มีการถ่ายทอดสดผ่านระบบ Intranet) 
ณ ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม  

(3) คณะกรรมการสรรหาฯ สัมภาษณ์ผู้เข้ารับการสรรหาฯ ที่มาแสดงวิสัยทัศน์ฯ ทุก
คน ณ ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 

 

ทั้งนี้ ในการแสดงวิสัยทัศน์ฯ และสัมภาษณ์ผู้เข้ารับการสรรหาฯ คณะกรรมการ          
สรรหาฯ อาจก าหนดขั้นตอน วิธีการ ในการด าเนินการเพ่ือสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้เข้ารับการสรรหาฯ ต่อไป 
ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาฯ จะก าหนด 

 

2.3.6 คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณากลั่นกรองเพ่ือหาบุคคลที่มีความเหมาะสมที่จะด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลางจ านวนอย่างน้อยสองคน เพ่ือเสนอให้สภามหาวิทยาลัยศิลปากร
พิจารณาต่อไป 

 

mailto:council.su@gmail.com)
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                 เอกสารแนบ 1 
 
 

เอกสารประกอบประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 2/2562 
เร่ือง ใบสมัครผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง 
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ใบสมัครผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง 
เลขที่ใบสมัคร.................................................... 
1. ชื่อ-นามสกลุ (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................................................ 
2. ต าแหน่งทางวิชาการ    อาจารย์   ผู้ช่วยศาสตราจารย์   รองศาสตราจารย์   ศาสตราจารย์    อื่นๆ โปรดระบุ .............. 
3. ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง....................................................... สถาบนั/หน่วยงาน............................................................................................. 
     ที่อยู่ของสถาบัน/หน่วยงาน......................................................................................................................................................................... 
4. วัน/เดือน/ปี ที่เกิด.....................................................................อายุนับจนถึงวันสมัคร..................ปี................เดือน……………………………. 
5. ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้ 

.........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................  
โทรศัพท.์........................................................................โทรสาร......................................... E-mail............................................................  

6. สถานภาพการสมรส  โสด  สมรส  หม้าย  หย่า 
 อื่นๆ...................................................................................................................................................................................... 
7. คุณวุฒิการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี  ชื่อปริญญาบัตร....................................................................................สาขาวิชา........................................................... 
ชื่อสถาบันการศึกษา...............................................................................ประเทศ......................................................... 

   ระดับปริญญาโท  ชื่อปริญญาบัตร........................................................................................สาขาวิชา.....................................................
ชื่อสถาบันการศึกษา...............................................................................ประเทศ........................................................... 

   ระดับปริญญาเอก ชื่อปริญญาบัตร......................................................................................สาขาวิชา......................................................
ชื่อสถาบันการศึกษา...............................................................................ประเทศ........................................................ 

    อื่นๆ. ............................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................................... 
8. ประสบการณ์ด้านการสอน ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
     1)  คณะ.......................................ชื่อสถาบัน.......................................................ประเทศ .............................ระยะเวลา...............ปี 
     2)  คณะ.......................................ชื่อสถาบัน.......................................................ประเทศ .............................ระยะเวลา...............ปี 
     3)  คณะ........................................ชื่อสถาบัน.......................................................ประเทศ ............................ระยะเวลา...............ปี 
9. ประสบการณ์ด้านการบริหารในสถาบนัการศึกษาระดับอุดมศึกษา /หรือหน่วยงานอื่นๆ 

   1)  ต าแหน่ง …………………………………….. คณะ/หน่วยงาน............................. ..........ชื่อสถาบนั...............................................  
       ประเทศ ……………………………………..  ระยะเวลา............... ...............ปี 
   2)  ต าแหน่ง …………………………………….. คณะ/หน่วยงาน............................. ..........ชื่อสถาบัน...............................................  
      ประเทศ ……………………………………..   ระยะเวลา............... ...............ปี 
   3) ต าแหน่ง ……………………………………..  คณะ/หน่วยงาน............................. ..........ชื่อสถาบัน...............................................  
      ประเทศ ……………………………………..   ระยะเวลา............... ...............ปี 

10. ผลงาน (สามารถพิมพ์แนบได้) 
 1)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   2)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   3)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   4)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   5)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

รูปถ่ายขนาด 1” 
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11. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศิลปากร   
(กรุณาท าเคร่ืองหมาย  หน้าช่องที่ตรงกับคุณสมบัติของท่าน)                                                                              

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.
2560 ข้อ 5 ก าหนดว่า ผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลางต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี ้

11.1 คุณสมบัติ 
 

ท า
เคร่ืองหมาย 
 

คุณสมบัติ 

 1.ได้ปริญญาชั้นหนึ่งชั้นใดหรือเทียบเท่า จากมหาวิทยาลัยหรือจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภา
มหาวิทยาลัยรับรองและได้ท าการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีใน
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน หรือเป็นผู้ที่เคยด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่ารองผู้อ านวยการ รอง
เลขาธิการ หรือต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าในหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐหรือ
เอกชนที่มีสถานะเป็นนิติบุคคล ซึ่งมีภารกิจสอดคล้องหรือเกี่ยวกับส่วนงานที่จะสรรหาหัวหน้าส่วน
งาน 

 2.เป็นผู้ทรงเกียรติคุณและคุณธรรม เป็นที่ยอมรับนับถือของคนทั่วไปทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

 3.เป็นผู้มีความสามารถทางวิชาการหรือวิชาชีพเป็นที่ยอมรับ 
 4.เป็นผู้มีสมรรถนะ ประสบการณ์ และสัมฤทธิผลในด้านการบริหาร รวมทั้งมีวิสัยทัศน์และศักยภาพที่

จะน าความเจริญและชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัย และส่วนงานที่สรรหาหัวหน้าส่วนงาน 
 5.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีอันจะน ามาซึ่งการประสานสัมพันธ์และความร่วมมือภายในมหาวิทยาลัยและ

ส่วนงานที่จะสรรหาหัวหน้าส่วนงาน 
 

11.2 ลักษณะต้องห้าม  
ท าเคร่ืองหมาย 

 
ไม่มีลักษณะต้องห้าม 

 1.ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
 2.ไม่เป็นคนวิกลจรติหรือจติฟั่นเฟอืนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือเป็นโรคที่ก าหนดในกฎ 

ก.พ.อ. โดยอนุโลม 
 3.ไม่เป็นผู้อยู่ในระหวา่งถูกสั่งพักงานหรือถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสัง่ให้ออกจากงานไว้ก่อนหรือถูกสั่งให้ออกจาก

ราชการไว้ก่อน 
 4.ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี หรือกระท าการอันเป็นการฝ่าฝนืจริยธรรมอย่างร้ายแรง 
 5.ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
 6.ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
 7.ไม่เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดทีไ่ด้กระท าโดยประมาทหรือ

ความผิดลหโุทษ 
 8.ไม่เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกจิ องค์การมหาชน หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือเอกชน 

        ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในใบสมัครนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
        ลงช่ือ......................................................ผูส้มัคร 
              (..........................................................) 
         วันท่ี............................................................. 
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เอกสารแนบ 2 
 

เอกสารประกอบประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 2/2562 
เร่ือง บัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงและเงินประจ าต าแหน่งของ 

พนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
 
 
 




