
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดบีัณฑิตวิทยาลัย 
ฉบับที่ 1/2561 

เรื่อง  ก าหนดกระบวนการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
--------------------------- 

 ตามที่ รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ จะครบวาระการด ารงต าแหน่งคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ฉะนั้น เพ่ือให้การด าเนินการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.
2559 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2560 สภามหาวิทยาลัย
ศิลปากร ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารง
ต าแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยศิลปากรมีค าสั่งที่ 543/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ 
สรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ลงวันที่ 27 มีนาคม 2561 แล้ว 
 คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 ได้พิจารณาก าหนดกระบวนการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการสรรหาคณบดบีัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2560 ดังนี้ 
 

1.  คุณสมบัติของผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
ข้อ 6 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2560 

ก าหนดว่า ผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้ 
(1) คุณสมบัติ 

(1.1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ท าการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี หรือมี
ประสบการณ์ด้านการบริหารในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรองมาแล้วไม่น้อย
กว่าสามปี หรือเป็นผู้ที่เคยด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่ารองผู้อ านวยการ รองเลขาธิการ หรือต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่าง
อ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าในหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่มีสถานะเป็นนิติบุคคล ซึ่งมี
ภารกิจสอดคล้องหรือเก่ียวกับบัณฑิตวิทยาลัย  
 ประสบการณ์ด้านการสอนและการบริหารตามข้อนี้ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยประกาศก าหนดหรือวินิจฉัย 

(1.2) เป็นผู้ทรงเกียรติคุณและคุณธรรม เป็นที่ยอมรับนับถือของคนทั่วไปทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

(1.3) เป็นผู้มีความสามารถทางวิชาการเป็นที่ยอมรับ สามารถบริหารวิชาการได้เป็นอย่างดี 
(1.4) เป็นผู้มีสมรรถนะ ประสบการณ์ และสัมฤทธิผลในด้านการบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน รวมทั้งมีวิสัยทัศน์และศักยภาพที่จะน าความเจริญและชื่อเสียงมาสู่
มหาวิทยาลัย 

(1.5) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีอันจะน ามาซึ่งการประสานสัมพันธ์และความร่วมมือภายในมหาวิทยาลัย 
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(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. การสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ด าเนินการดังนี้ 
 

2.1 ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นไปตามข้อ 16 (1) ของข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2560 คือ 
 2.1.1 คณาจารย์ประจ าผู้สอนหรือเคยสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ที่สังกัดอยู่ใน 13 ส่วนงาน ดังนี้ 

(1)  คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
(2)  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
(3)  คณะโบราณคดี 
(4)  คณะมัณฑนศิลป์ 
(5)  คณะอักษรศาสตร์ 
(6)  คณะศึกษาศาสตร์ 
(7)  คณะวิทยาศาสตร์ 
(8)  คณะเภสัชศาสตร์ 
(9)  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(10) คณะดุริยางคศาสตร์ 
(11) คณะวิทยาการจัดการ 
(12) คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
(13) วิทยาลัยนานาชาติ 

 

2.1.2 บุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย ได้แก่ คณาจารย์ ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทพนักงานประจ าของบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ซึ่งไดป้ฏิบัติงานต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีก่อน
ถึงวันที่ก าหนดให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อ (นับถึงวันที่ 30 เมษายน 2561) รวมทั้งผู้อยู่ในระหว่างการ
ลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัย หรือปฏิบัติงานอ่ืนๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ (ตามข้อ 4 
ของข้อบังคับฯ) 
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 2.1.3 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมิได้เป็นกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
 

2.2 การได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มี 3 ช่องทาง ดังนี้ 
2.2.1 การเสนอชื่อจากคณาจารย์ประจ าผู้สอนหรือเคยสอนในระดับบัณฑิตศึกษา และบุคลากร

ของบัณฑิตวิทยาลัย โดยเสนอชื่อได้ 2 ช่องทาง คือ 
(1) เสนอชื่อทางระบบ Internet ระหว่างวันที่ 20-25 เมษายน 2561 
(2) ใช้สิทธิหย่อนบัตรเสนอชื่อ วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 
 โดยเสนอชื่อได้คนละไม่เกิน 2 ชื่อ ส าหรับรายละเอียดขั้นตอนการเสนอชื่ออยู่ ใน

เอกสารแนบท้ายประกาศ (เอกสารแนบ 1) 
 

2.2.2 การเสนอชื่อจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมิได้เป็นกรรมการสรรหาผู้
สมควรด ารงต าแหน่งคณบดบีัณฑิตวิทยาลัย มีข้ันตอน ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสรรหาฯ มีหนังสือถึง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมิได้เป็น
กรรมการสรรหาฯ พร้อมแบบฟอร์มการเสนอชื่อฯ 

(2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมิได้เป็นกรรมการสรรหาฯ เสนอชื่อผู้สมควร
ด ารงต าแหน่งคณบดบีัณฑิตวิทยาลัย คนละไม่เกิน 2 ชื่อ  

(3) ส่งเอกสารกลับมาที่ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ผ่านเลขานุการคณะกรรมการ          
สรรหาฯ ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 โดยจัดส่งเป็นเอกสารลับ 

 

 2.2.3 การรับสมัคร   
 คณะกรรมการสรรหาฯ ก าหนดกระบวนการรับสมัคร (ตามข้อ 17 วรรค 3 ของข้อบังคับฯ) 

และประกาศรับสมัครผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ตามข้ันตอนดังต่อไปนี้  
(1) ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 1 ของประกาศฉบับนี้  
(2) ก าหนดวันเวลาให้ยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2561 
(3) วิธีการรับสมัคร ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ (เอกสารแนบ 2) 

 

2.3 ก าหนดเวลาและข้ันตอนในการด าเนินการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
2.3.1 วันที่ 3 เมษายน 2561 คณะกรรมการสรรหาฯ ด าเนินการดังนี้ 

2.3.1.1 มีหนังสือถึงส่วนงานที่มีการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา (จ านวน 13 ส่วน
งาน) และบัณฑิตวิทยาลัย ให้ด าเนินการดังนี้ 

   (1) ประชาสัมพันธ์การด าเนินการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
ให้บุคลากรรับทราบ 

 (2) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย ประจ าส่วนงาน จ านวน 3-5 คน โดยให้ท าหน้าที่ ดังนี้ 

 (2.1) ด าเนินการจัดให้มีการหย่อนบัตรเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย ตามประกาศที่คณะกรรมการสรรหาฯ ก าหนด 

(2.2) ดูแลหน่วยหย่อนบัตรเสนอชื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
(2.3) รวบรวมรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อฯ เสนอต่อประธานคณะกรรมการ        

สรรหาฯ  
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 (2.4) อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

(3) จัดเตรียมสถานที่ส าหรับจัดตั้งหน่วยหย่อนบัตรเสนอชื่อประจ าส่วนงาน 
 

2.3.1.2 มีหนังสือถึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมิได้เป็นกรรมการสรรหาฯ 
ให้เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยให้เสนอชื่อได้คนละไม่เกิน 2 ชื่อ และจัดส่งให้
ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ผ่านเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 โดย
จัดส่งเป็นเอกสารลับ 

 

2.3.2 วันที่ 3 เมษายน 2561 ส านักงานสภามหาวิทยาลัยเผยแพร่ข้อมูลเอกสารเพ่ือให้ผู้เข้ารับการ
สรรหาฯ ใช้ประกอบการจัดท าวิสัยทัศน์ วิธีการด าเนินงาน และเป้าหมายในการท างานในช่วงระยะเวลา 4 ปี ที่
ด ารงต าแหน่ง ในเว็บไซต์ส านักงานสภามหาวิทยาลัย (www.council.su.ac.th หัวข้อการสรรหาผู้บริหาร) อาท ิ

- แผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2564 
- รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 

(วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึง 31 กรกฎาคม 2560)  
- รายงานประจ าปีการศึกษา 2559 ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร (วันที่              

1 สิงหาคม 2559 ถึง 31 กรกฎาคม 2560)  
- สถานภาพ สถานการณ์และความต้องการของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับทิศทางของบัณฑิต

วิทยาลัย เพ่ือใช้ประกอบในการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และข้อเสนอแนะของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561  

 

2.3.3 วันที่ 9 เมษายน 2561 คณะกรรมการสรรหาฯ ส่งรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อฯ ตามที่บัณฑิต
วิทยาลัยจัดท าขึ้นให้ส่วนงาน (จ านวน 14 ส่วนงาน) ตรวจสอบ และหากส่วนงานประสงค์จะทักท้วงแก้ไข 
เพ่ิมเติมรายชื่อ ให้แจ้งประธานคณะกรรมการสรรหาฯ (ผ่านเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ) ภายในวันที่ 
11 เมษายน 2561  

กรณมีีส่วนงานเสนอทักท้วงแก้ไข เพ่ิมเติมรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อฯ ประธานคณะกรรมการ
สรรหาฯ จะจัดส่งรายชื่อฯ ที่ส่วนงานเสนอทักท้วง แก้ไข เพ่ิมเติมให้บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบ และให้บัณฑิต
วิทยาลัยแจ้งผลการตรวจสอบต่อประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ภายในวันที่ 18 เมษายน 2561 

 

2.3.4 ภายในวันที่ 19 เมษายน 2561 มหาวิทยาลัยโดยอธิการบดีประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อ
ผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  

 

2.3.5 วันที่ 20 - 25 เมษายน 2561 ผู้มีสิทธิเสนอชื่อ ใช้สิทธิเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยผ่านระบบ Internet 

 

2.3.6 วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ผู้มีสิทธิเสนอชื่อซึ่งไม่ได้ใช้สิทธิเสนอชื่อผ่านระบบ Internet 
หย่อนบัตรเสนอชื่อ ณ หน่วยหย่อนบัตรเสนอชื่อของส่วนงานที่ตนสังกัดอยู่ 

 

2.3.7 ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการด าเนินการเสนอชื่อฯ ส่งรายชื่อผู้ได้รับการ
เสนอชื่อฯ ให้คณะกรรมการสรรหาฯ (เสนอผ่านเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ) โดยจัดส่งเป็นเอกสารลับ 
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2.3.8 ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ รวบรวมรายชื่อผู้
ได้รับการเสนอชื่อจาก 3 ช่องทางตามข้อ 2.2 แล้วตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 ของ
ข้อบังคับฯ 

 

2.3.9 วันที ่9 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาฯ ประชุม พิจารณา 
(1) ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ได้รับการเสนอชื่อและผู้สมัคร ให้เป็นไป

ตามข้อ 6 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2560 (ตามข้อ 18 
ของข้อบังคับฯ) 

(2) กลั่นกรองรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือให้ได้รายชื่อผู้เหมาะสมที่จะได้รับการทาบทาม
ให้เข้ารับการสรรหาฯ (ตามข้อ 19 ของข้อบังคับฯ) 

(3) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการแสดงวิสัยทัศน์ และสัมภาษณ์ ผู้เข้ารับการสรรหาฯ (ตามข้อ 
20 วรรค 2 ของข้อบังคับฯ) 

 

2.3.10 วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาฯ ด าเนินการดังนี้ 
(1) ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี

บัณฑิตวิทยาลัยที่มีคุณสมบัติครบถ้วน โดยเรียงล าดับตามตัวอักษร (ตามข้อ 18 ของข้อบังคับฯ) และเผยแพร่ใน
เว็บไซต์ของส านักงานสภามหาวิทยาลัย (www.council.su.ac.th หัวข้อการสรรหาผู้บริหาร) 

 ทั้งนี้ ภายหลังจากการประกาศรายชื่อฯ แล้ว หากผู้ใดประสงค์จะทักท้วงเกี่ยวกับ
คุณสมบัตแิละลักษณะต้องห้ามของผู้ได้รับการเสนอชื่อหรือผู้สมัคร สามารถทักท้วงได้ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 
2561 

(2) มีหนังสือทาบทามผู้ได้รับการเสนอชื่อฯ ตามข้อ 2.3.9 (2) พร้อมแจ้งให้ดาวน์โหลดเอกสาร
ตามข้อ 2.3.2 จากเว็บไซต์ของส านักงานสภามหาวิทยาลัย (www.council.su.ac.th หัวข้อ การสรรหา
ผู้บริหาร) เพ่ือประกอบการตัดสินใจตอบรับการทาบทาม และจัดท าวิสัยทัศน์ วิธีการด าเนินงาน และเป้าหมายใน
การท างานในช่วงระยะเวลา 4 ปี ที่ด ารงต าแหน่ง โดยให้ตอบรับการทาบทามภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 
(ตามข้อ 19 ของข้อบังคับฯ) 

(3) แจ้งผลการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ให้ผู้สมัครทุกคนทราบ (ถ้ามี) โดย
ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วน จะแจ้งเอกสารประกอบการจัดท าวิสัยทัศน์ วิธีการด าเนินงาน และเป้าหมายใน
การท างานในช่วงระยะเวลา 4 ปี ที่ด ารงต าแหน่ง โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการจัดท าตามข้อ 
2.3.2 จากเว็บไซต์ของส านักงานสภามหาวิทยาลัย (www.council.su.ac.th หัวข้อ การสรรหาผู้บริหาร) 
   

2.3.11 วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาฯ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหา
เป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยเรียงล าดับตามตัวอักษร (ตามข้อ 20 ของข้อบังคับฯ) และ
เผยแพร่ในเว็บไซต์ของส านักงานสภามหาวิทยาลัย (www.council.su.ac.th หัวข้อ การสรรหาผู้บริหาร) 

 

2.3.12 ภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย ส่งเอกสารวิสัยทัศน์ วิธีการด าเนินงาน และเป้าหมายในการท างานในช่วงระยะเวลา 4 ปี ที่ด ารงต าแหน่ง 
ให้ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ (เสนอผ่านเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ) โดยจัดส่งเป็นเอกสารลับ 
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 เอกสารประกอบประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 1/2561  

เรื่อง ข้ันตอนและวิธีการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
โดยคณาจารย์ประจ าผู้สอนหรือเคยสอนในระดับบัณฑิตศึกษา และบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย 

 
 ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ ก าหนดให้ คณาจารย์ประจ าผู้สอนหรือเคยสอนในระดับ
บัณฑิตศึกษา และบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย ใช้สิทธิเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยได้ 
2 วิธี คือ (1) การเสนอชื่อผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และ (2) การหย่อนบัตรเสนอชื่อ ณ หน่วยหย่อนบัตรของส่วน
งานที่สังกัดอยู่ นั้น การด าเนินการมีรายละเอียด ขั้นตอน ดังนี้ 
 

1.วันที่ 19 เมษายน 2561 มหาวิทยาลัยโดยอธิการบดีประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 

2.วิธีการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มี 2 วิธีดังนี้ 
2.1 การเสนอชื่อผ่านระบบ Internet มีข้ันตอนดังนี้ 

1) ผู้มีสิทธิเสนอชื่อตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อ ณ ส่วนงานที่ตนสังกัดอยู่ 
2) วันที่ 20 - 25 เมษายน 2561 ก าหนดให้เสนอชื่อผ่านระบบ Internet โดยผู้มีสิทธิเสนอชื่อ

เข้ามาในเว็บไซต์ของส านักงานสภามหาวิทยาลัย http://www.council.su.ac.th และด าเนินการตามวิธีการ
และข้ันตอนดังนี ้  
 

2.1) คลิกเมนู “การเสนอชื่อผ่านระบบ Internet” ทางด้านขวามือของหน้าจอ 
 
 
 

            
       
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 1 
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2.2)  พิมพ์ชื่อ-สกุล และรหัสบัตรประชาชน แล้วคลิก “เข้าสู่ระบบ” 
 

 
 
            
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3)  เลือกคณะที่ต้องการเสนอชื่อ แล้วคลิกเมนู “เสนอชื่อ” ตรงตัวหนังสือสีฟ้า  
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2.4) เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี จ านวนไม่เกิน 2 รายชื่อ จากนั้นคลิกเมนู 
“ยืนยันข้อมูล” โดยกรอกรายะละเอียดดังนี้ 

2.4.1) ค าน าหน้าชื่อ อาทิ  ดร. ,ศ. ,รศ. ,ผศ. ,นาย ,นาง ,นางสาว 
2.4.2) กรอก ชื่อ-สกุล ผู้ที่ต้องการเสนอชื่อให้ถูกต้อง หากกรอกเพียงชื่อ หรือ 

นามสกุล เพียงอย่างเดียว จะถือว่ารายชื่อนั้นไม่สมบูรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2.5) เมื่อคลิกยืนยันข้อมูลแล้ว จะมี POP UP ยืนยันการการกรอกมูลแสดงบนหน้าจอ 
เพ่ือให้ตรวจสอบความถูกต้อง หากถูกต้องแล้วให้คลิก “OK” 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

2.6) จากนั้นหน้าจอจะแจ้งว่า “ระบบได้รับการเสนอชื่อของท่านเรียบร้อยแล้ว” แสดงว่า
การเสนอชื่อเสร็จสมบูรณ์ จากนั้นท่านสามารถคลิก “ออกจากระบบ” หรือหากต้องการพิมพ์ไว้เป็นหลักฐาน 
สามารถคลิก “พิมพ์เป็นหลักฐาน” ได้ 
 

 
 
 

      ทั้งนี้ ข้อมูลทั้งหมดจะเป็นความลับเฉพาะบุคคล 
 

2.2 การหย่อนบัตรเสนอชื่อ ณ หน่วยหย่อนบัตรประจ าส่วนงาน 
 2.2.1 ผู้มีสิทธิเสนอชื่อตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อ ณ หน่วยหย่อนบัตรประจ าส่วนงาน 

2.2.2 วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 – 15.00 น. ให้ผู้ที่มสีิทธิเสนอชื่อซ่ึงไม่ได้ใช้สิทธิ
เสนอชื่อผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (ตามข้อ 2.1) มาลงลายมือชื่อขอรับบัตรเสนอชื่อ จากคณะกรรมการด าเนินการ
เสนอชื่อฯ จ านวน 1 บัตร ซึ่งบัตรเสนอชื่อจะมีลายมือชื่อของประธานกรรมการสรรหา หรือกรรมการสรรหาฯ 
ที่ประธานฯ มอบหมาย ก ากับไว้ แล้วเขียนรายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย คนละไม่เกิน 2 
ชื่อ ลงในบัตรเสนอชื่อ ณ จุดหย่อนบัตรเสนอชื่อ แล้วน าไปหย่อนลงในกล่องเสนอชื่อท่ีจัดไว้  

 

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

กรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่จะต้องตัดสินชี้ขาดนอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ ให้
คณะกรรมการด าเนินการเสนอชื่อฯ เป็นผู้ตัดสินชี้ขาด 

 

3.วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 หลังเวลา 15.00 น. เป็นต้นไป คณะกรรมการด าเนินการเสนอชื่อฯ รวบรวมรายชื่อ
ผู้ได้รับการเสนอชื่อ ณ หน่วยหย่อนบัตรเสนอชื่อ  

     บัตรเสีย มีลักษณะดังนี้ 
(1) บัตรปลอม 
(2) บัตรที่เขียนรายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

เกินสองชื่อ 
(3) บัตรที่มีรอยขูด ลบ หรือขีดฆ่า 

    บัตรที่มีลักษณะดังกล่าว ให้คณะกรรมการด าเนินการเสนอชื่อฯ 
สลักหลังว่า “เสีย” และให้ประธานคณะกรรมการด าเนินการเสนอชื่อฯ ลงลายมือชื่อก ากับไว้ และในการนับผล
การเสนอชื่อ หากปรากฏว่ามีบัตรเสีย ให้แยกบัตรเสียออกไว้ส่วนหนึ่ง และห้ามนับบัตรเสียไม่ว่ากรณีใดๆ 
  (4) บัตรที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขในการหย่อนบัตรเสนอชื่อฯ ที่คณะกรรมการ
ด าเนินการเสนอชื่อและตรวจสอบคุณสมบัติฯ ก าหนด 
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4. ให้คณะกรรมการด าเนินการเสนอชื่อฯ รวบรวมรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยทุกรายตามที่บุคลากรเสนอชื่อมา และจัดส่งรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อฯ ให้ประธาน
คณะกรรมการสรรหาฯ ผ่านเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ โดยเรียงล าดับตามตัวอักษร ภายในวันที่ 3 
พฤษภาคม 2561 (จัดส่งเป็นเอกสารลับ) 
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เอกสารประกอบประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 1/2561 

เรื่อง วิธีการรับสมัครผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 

1. ก าหนดให้ยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2561 
 

2. ดาวโหลดใบสมัครที่ www.council.su.ac.th หัวข้อการสรรหาผู้บริหาร 
 

3. ผู้สมัครกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ก าหนด แล้วยื่นใบสมัครตามช่องทางต่างๆ ดังนี้  
 

3.1 ยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง หรือ ผู้ได้รับมอบฉันทะจากผู้สมัครโดยมีหลักฐานการมอบฉันทะเป็นหนังสือ 
ยื่นเอกสารการสมัคร ณ ส านักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ชั้น 3 ส านักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ในวันและเวลาราชการ หรือ 

 

3.2 ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) มาที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่ 22 หมู่ที่ 7 ถนนบรมราชชนนี แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพฯ 10170 โดยถือเอาวันเวลาที่ที่ท าการไปรษณีย์ต้นทางออกใบรับฝาก หรือวันที่ที่ท าการไปรษณีย์ต้น
ทางประทับตรารับซองเอกสารเป็นวันรับเรื่อง หรือ 

 

3.3 ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail : chantimak6@hotmail.com, khampasi_p@silpakorn.edu) 
ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 โดยผู้สมัครที่จัดส่งเอกสารทางระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์จะต้องกรอก
ข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ก าหนด และต้องได้รับการยืนยันตอบรับการรับสมัครจากฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
สรรหาฯ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  

 
 ทั้งนีส้ามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ส านักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร โทรศัพท์ 02 849 7500 

ต่อ 31302 – 31304 หมายเลขโทรสาร 02 849 7505 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 2 

http://www.council.su.ac.th/
mailto:chantimak6@hotmail.com,%20khampasi_p@silpakorn.edu)%20ภายใน
mailto:chantimak6@hotmail.com,%20khampasi_p@silpakorn.edu)%20ภายใน
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เอกสารแนบ 3 
 
 

เอกสารประกอบประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 1/2561 
เรื่อง บัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงและเงินประจ าต าแหน่งของ 

พนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

 
 




