
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง 
ฉบับท่ี 3/2562  

เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการในการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลางโดยส่วนงาน 
--------------------------- 

ตามที่ข้อ 16 วรรคสอง ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2560 ก าหนดให้คณะกรรมการสรรหาฯ ก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการ
เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งหัวหน้าส่วนงาน โดยค านึงถึงวิธีการที่สุจริตและเที่ยงธรรม และให้คณะกรรมการ
ประจ าคณะ และคณะกรรมการประจ าส่วนงาน พิจารณาตรวจสอบ กลั่นกรองคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
เพ่ือให้ได้รายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งหัวหน้าส่วนงาน ส่วนงานละไม่เกิน 3 ชื่อ พร้อมประวัติ ผลงานและเหตุผล
ประกอบ เสนอคณะกรรมการสรรหาฯ นั้น 
            เพ่ือให้การเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลางโดยส่วนงาน เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และมีแนวทางในการด าเนินการเดียวกัน คณะกรรมการสรรหาฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 วันที่ 18 
กรกฎาคม 2562 จึงก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก
หอสมุดกลางโดยส่วนงาน ดังนี้ 

1. วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ประธานกรรมการสรรหาฯ จัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการ        
สรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลางให้กับหัวหน้าส่วนงาน เพ่ือให้ส่วนงานใช้ประกอบการ
เสนอชื่อ และการพิจารณากลั่นกรองรายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง (จัดส่งเป็น CD)
ดังนี้ 

1) ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 1/2562 เรื่อง ก าหนดกระบวนการสรรหาผู้สมควรด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง   

2) ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 2/2562 เรื่อง รับสมัครผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง 
            3) ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 3/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการในการเสนอชื่อผู้
สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลางโดยส่วนงาน 

4) สถานภาพ สถานการณ์ และความต้องการของส่วนงาน ต่อส านักหอสมุดกลาง 
5) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 (วันที่ 1 สิงหาคม 

2560 - 31 กรกฎาคม 2561) ส านักหอสมุดกลาง  
6) รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ส านักหอสมุดกลาง 

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

7) สรุปรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส านักหอสมุดกลาง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) (เป็นส่วนหนึ่งจากรายงานผลการติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานและการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานฯ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) 
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 2. หัวหน้าส่วนงานน าเอกสารตามข้อ 1 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้บุคลากรของส่วนงานทราบ  

 

 3. วันที ่20 กรกฎาคม - 20 สิงหาคม 2562 ให้ส่วนงานด าเนินการ ดังนี้ 
  3.1 หัวหน้าส่วนงานแจ้งให้ภาควิชา สาขาวิชา หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า
ภาควิชา กอง ฝ่าย ด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง จ านวน
ไม่เกิน 2 ชื่อ พร้อมประวัติ ผลงาน และเหตุผลประกอบ แล้วเสนอต่อประธานคณะกรรมการประจ าส่วนงาน หรือที่
มีฐานะเทียบเท่า โดยให้คณะกรรมการประจ าส่วนงาน หรือที่มีฐานะเทียบเท่า ก าหนดหลักเกณฑ์การด าเนินการ
เพ่ือให้ได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง ตามความเหมาะสม 

ทั้งนี้ ในการด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งรายชื่อข้างต้น ให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ด้วย (ตามข้อ 3 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ พ.ศ.2560 ก าหนดว่า บุคลากร หมายถึง คณาจารย์ ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยของ
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ส านักงานอธิการบดี คณะและส่วนงาน ผู้ซึ่งได้ปฏิบัติงานต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าหนึ่งปีก่อนถึงวันที่ก าหนดให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อ รวมทั้งผู้อยู่ในระหว่างการลาศึกษา 
ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัย หรือปฏิบัติงานอื่นๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ)  
  3.2 หัวหน้าส่วนงานเชิญประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงาน หรือที่มีฐานะเทียบเท่า เพ่ือน า
รายชื่อที่ได้รับจากภาควิชา สาขาวิชา หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา กอง ฝ่าย            
มาพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับฯ และพิจารณากลั่นกรองเพ่ือให้ได้รายชื่อผู้
สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง จ านวนไม่เกิน 3 ชื่อ โดยให้
คณะกรรมการประจ าส่วนงาน หรือที่มีฐานะเทียบเท่า ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณารายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง ตามความเหมาะสม 

4. ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ประธานคณะกรรมการประจ าส่วนงาน หรือที่มีฐานะเทียบเท่า มี
หนังสือถึงประธานกรรมการสรรหาฯ เสนอรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก
หอสมุดกลาง จ านวนไม่เกิน 3 ชื่อ พร้อมกรอกประวัติ ผลงาน และเหตุผลประกอบ ของผู้ได้รับการเสนอชื่อฯ ทุก
ราย โดยกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม ผ.1 (สามารถ download แบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย www.council.su.ac.th หัวข้อการสรรหาผู้บริหาร) และให้ประธานคณะกรรมการประจ าส่วนงาน 
หรือที่มีฐานะเทียบเท่า ลงนามก ากับในแบบฟอร์มทุกใบ  

ในการจัดส่งหนังสือถึงประธานกรรมการสรรหาฯ ให้จัดส่งผ่านฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ         
สรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง ส านักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน โดยส่ง
เป็นเอกสารลับ 

 

 5. กรณีส่วนงานใดไม่ประสงค์จะเสนอรายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก
หอสมุดกลาง ให้ท าหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งประธานกรรมการสรรหาฯ  
 

                   จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน 
ประกาศ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 

 

             (ศาสตราจารย์ ดร.จตุรนต์ ถิระวัฒน์) 
      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยศิลปากร 

          ประธานคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง 
  

หมายเหตุ ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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แบบฟอร์ม ผ.1  
ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง 

ส าหรับส่วนงาน  
(ใช้ในการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ) 

1. ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว/อ่ืนๆ)........................................................................................................................................ 
2. ต าแหน่ง.......................................................................................................................................................................................... 
3.  ต าแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี)   อาจารย์        ผู้ช่วยศาสตราจารย์      รองศาสตราจารย ์  

     ศาสตราจารย์    อื่นๆ โปรดระบุ .............. 
4.  ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง....................................................... สถาบัน/หน่วยงาน............................................................................... 
     ที่อยู่ของสถาบัน/หน่วยงาน............................................................................................................................................................ 
5.  อาย.ุ.................................ปี 
6.  ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้ 

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

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

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...............ป ี
     2)  คณะ........................................ ชื่อสถาบัน.....................................................ประเทศ ..........................ระยะเวลา...............ป ี
     3)  คณะ........................................ ชื่อสถาบัน.....................................................ประเทศ ..........................ระยะเวลา...............ป ี
9. ประสบการณ์ด้านการบริหารในสถาบนัการศึกษาระดับอุดมศึกษา /หรือหน่วยงานอื่นๆ 

   1)  ต าแหน่ง ……………………….……………….. คณะ/หน่วยงาน.......................................ชื่อสถาบัน.............................................. 
       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)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 



4 

 

11. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง (กรุณา
ท าเคร่ืองหมาย  หน้าช่องที่ตรงกับคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ)                                                                              

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
พ.ศ.2560 ข้อ 5 ก าหนดว่าผู้สมควรด ารงต าแหน่งหัวหน้าส่วนงานต้องมีคุณสมบัติและไม่มลีักษณะตอ้งห้าม ดังนี้ 
   1) คุณสมบัติ 
ท าเคร่ืองหมาย 

 
คุณสมบัติ 

 
 

(1) ไดป้ริญญาชั้นหนึ่งชั้นใดหรือเทียบเท่า จากมหาวิทยาลัยหรือจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภา
มหาวิทยาลัยรับรองและได้ท าการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีใน
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน หรือเป็นผู้ที่เคยด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่ารองผู้อ านวยการ 
รองเลขาธิการ หรือต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าในหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ
หรือเอกชนที่มีสถานะเป็นนิติบุคคล ซึ่งมีภารกิจสอดคล้องหรือเก่ียวกับส่วนงานที่จะสรรหา
หัวหน้าส่วนงาน 

 
 

(2) เป็นผู้ทรงเกียรติคุณและคุณธรรม เป็นที่ยอมรับนับถือของคนทั่วไปทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

 (3) เป็นผู้มีความสามารถทางวิชาการหรือวิชาชีพเป็นที่ยอมรับ 
 
 

(4) เป็นผู้มีสมรรถนะ ประสบการณ์ และสัมฤทธิผลในด้านการบริหาร รวมทั้งมีวิสัยทัศน์และ
ศักยภาพที่จะน าความเจริญและชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัย และส่วนงานที่สรรหาหัวหน้าส่วนงาน 

 (5) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีอันจะน ามาซึ่งการประสานสัมพันธ์และความร่วมมือภายในมหาวิทยาลัย
และส่วนงานที่จะสรรหาหัวหน้าส่วนงาน 

  

2) ลักษณะต้องห้าม (เท่าท่ีสามารถตรวจสอบได้) 
ท าเคร่ืองหมาย 

 
คุณสมบัติ 

 (1) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
 
 

(2) ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือเป็นโรคที่ก าหนดใน
กฎ ก.พ.อ. โดยอนุโลม (โรคที่ก าหนด คือ วัณโรคในระยะอันตราย โรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสรุาเรื้อรัง 
โรคตดิต่อร้ายแรง หรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัด หรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
และโรคจิตที่ปรากฏอาการเด่นชัด หรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าท่ี) 

 (3) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

 (4) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอนัดี หรือกระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรง 
 (5) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
 (6) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
 (7) ไม่เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแตเ่ป็นโทษส าหรับความผดิที่ได้กระท าโดยประมาทหรือ

ความผิดลหโุทษ 
 (8) ไม่เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือ

เอกชน 
  

 

 

 




