ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ฉบับที่ 2/2561
เรื่อง รับสมัครผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
---------------------------------------------------------------------ตามที่ รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ จะครบวาระการดารงตาแหน่งคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ฉะนั้น เพื่อให้การดาเนินการสรรหาผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย เป็ นไปด้ว ยความเรีย บร้ อย และเป็นไปตามมาตรา 40 แห่ งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลั ย
ศิลปากร พ.ศ.2559 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการสรรหาคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2560
สภามหาวิทยาลั ยศิลปากร ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาผู้สมควรดารงตาแหน่ง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยศิลปากรมีคาสั่งที่ 543/2561 เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ลงวันที่ 27 มีนาคม 2561 แล้ว
คณะกรรมการสรรหาผู้ ส มควรดารงตาแหน่ง คณบดี บัณฑิตวิทยาลั ย ในการประชุมครั้ งที่
1/2561 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 ได้พิจารณากาหนดกระบวนการสรรหาและการรับสมัครผู้สมควรดารงตาแหน่ง
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการสรรหาคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2560
ดังนี้
1. คุณสมบัติของผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ข้อ 6 ของข้อ บั ง คับ มหาวิท ยาลั ย ศิ ล ปากรว่ าด้ ว ยการสรรหาคณบดี บั ณฑิ ต วิ ทยาลั ย พ.ศ.2560
กาหนดว่า ผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
(1) คุณสมบัติ
(1.1) เป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึ กษาไม่ ต่ ากว่ า ชั้ น ปริ ญ ญาเอกหรื อ เที ย บเท่ า จากมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาอื่ น ที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย รั บ รอง และได้ ท าการสอนมาแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า สามปี หรื อ มี
ประสบการณ์ด้านการบริหารในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรองมาแล้วไม่น้อย
กว่าสามปี หรือเป็นผู้ที่เคยดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่ารองผู้อานวยการ รองเลขาธิการ หรือตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่าง
อื่นที่มีฐ านะเทียบเท่าในหน่ว ยงานหรือองค์กรภาครัฐ หรือหน่ว ยงานเอกชนที่มีส ถานะเป็นนิติบุคคล ซึ่งมี
ภารกิจสอดคล้องหรือเกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย
ประสบการณ์ด้านการสอนและการบริหารตามข้อนี้ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยประกาศกาหนดหรือวินิจฉัย
(1.2) เป็นผู้ทรงเกียรติคุณและคุณธรรม เป็นที่ยอมรับนับถือของคนทั่วไปทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
(1.3) เป็นผู้มีความสามารถทางวิชาการเป็นที่ยอมรับ สามารถบริหารวิชาการได้เป็นอย่างดี
(1.4) เป็นผู้มีสมรรถนะ ประสบการณ์ และสัมฤทธิผลในด้านการบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น รวมทั้งมีวิสัยทัศน์และศักยภาพที่จะนาความเจริญและชื่อเสียงมาสู่
มหาวิทยาลัย
(1.5) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีอันจะนามาซึ่งการประสานสัมพันธ์และความร่วมมือภายในมหาวิทยาลัย

(2) ลักษณะต้องห้าม
(2.1) เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
(2.2) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ ความสามารถหรือเป็นโรค
ที่กาหนดในกฎ ก.พ.อ. โดยอนุโลม
(2.3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักงานหรือถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อนหรือ
ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
(2.4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี หรือกระทาการอันเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรง
(2.5) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(2.6) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(2.7) เคยถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(2.8) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานอื่น
ของรัฐ หรือเอกชน
2. การรับสมัครผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มีดังนี้
2.1 ผู้มีสิทธิสมัคร คือ ผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 1 ของประกาศนี้
2.2 รายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีการรับสมัคร มีดังนี้
2.2.1 กาหนดวันเวลาให้ยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2561 ในวัน
และเวลาราชการ
2.2.2 การยื่นใบสมัคร
ผู้สมัครกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กาหนด (เอกสารแนบ 1) แล้วยื่นใบสมัครตาม
ช่องทางต่างๆ ดังนี้
(1) ยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง หรือ ผู้ได้รับมอบฉันทะจากผู้สมัครโดยมีหลักฐาน
การมอบฉันทะเป็นหนังสือ ยื่นเอกสารการสมัคร ณ สานักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ชั้น 3 สานักงาน
อธิการบดี ตลิ่งชัน มหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันและเวลาราชการ หรือ
(2) ทางไปรษณีย์ ด่วนพิเศษ (EMS) มาที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาผู้
สมควรดารงตาแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่ 22 หมู่ที่ 7 ถนนบรมราชชนนี แขวง
ตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โดยถือเอาวันเวลาที่ที่ทาการไปรษณีย์ต้นทางออกใบรับฝาก หรือวันที่ที่
ทาการไปรษณีย์ ต้นทางประทับตรารับซองเอกสารเป็นวันรับเรื่อง หรือ
(3) ทางไปรษณีย์ อิเล็ กทรอนิกส์ (E-mail : chantimak6@hotmail.com,
khampasi_p@silpakorn.edu) ภายในวั น ที่ 1 พฤษภาคม 2561 โดยผู้ ส มั ค รที่ จั ด ส่ ง เอกสารทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์จะต้องกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กาหนด และต้องได้รับการยืนยันตอบรับการรับสมัครจาก
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหา ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
ทั้งนี้ส ามารถดาวน์โ หลดใบสมัครได้ที่ www.council.su.ac.th หัว ข้อ การสรรหา
ผู้บริหาร หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ สานักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร โทรศัพท์ 02 849 7500 ต่อ 31302 31304 หมายเลขโทรสาร 02 849 7505
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2.2.3 ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครพร้อมด้วยรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดา ขนาด
1 นิ้ ว ถ่ายมาแล้ว ไม่เกิน 1 ปี จานวน 1 รูป สาเนาบัตรประจาตัว ประชาชน หลั กฐานทางการศึกษา และ
เอกสารแสดงคุณสมบัติตามข้อ 1
2.3 กาหนดการดาเนินการสรรหาฯ
2.3.1 วันที่ 3 เมษายน 2561 สานักงานสภามหาวิทยาลัย เผยแพร่ข้อมูลเอกสารเพื่อให้ผู้
เข้ารับการสรรหาฯ ใช้ประกอบการจัดทาวิสัยทัศน์ วิธีการดาเนินงาน และเป้าหมายในการทางานในช่วงระยะเวลา
4 ปี ที่ดารงตาแหน่ง ในเว็บไซต์ของสานักงานสภามหาวิทยาลัย (www.council.su.ac.th หัวข้อ การสรรหา
ผู้บริหาร) อาทิ
- แผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2564
- รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา
2559 (วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึง 31 กรกฎาคม 2560)
- รายงานประจาปีการศึกษา 2559 ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร (วันที่
1 สิงหาคม 2559 ถึง 31 กรกฎาคม 2560)
- สถานภาพ สถานการณ์และความต้องการของมหาวิทยาลัยเกี่ย วกับทิศทางของ
บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อใช้ประกอบในการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และข้อเสนอแนะของที่ประชุม สภา
มหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2561 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
2.3.2 วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาฯ ประชุม พิจารณา
(1) ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ได้รับการเสนอชื่อและผู้สมัคร ให้
เป็นไปตามข้อ 6 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการสรรหาคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2560 (ตาม
ข้อ 18 ของข้อบังคับฯ)
(2) กลั่นกรองรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อให้ได้รายชื่อผู้เหมาะสมที่จะได้รับการ
ทาบทามให้เข้ารับการสรรหาฯ (ตามข้อ 19 ของข้อบังคับฯ)
(3) กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการแสดงวิสัยทัศน์ และสัมภาษณ์ ผู้เข้ารับการสรรหาฯ
(ตามข้อ 20 วรรค 2 ของข้อบังคับฯ)
2.3.3 วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาฯ ดาเนินการ ดังนี้
(1) ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ เป็นผู้สมควรดารงตาแหน่ ง
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยที่มีคุณสมบัติครบถ้วน โดยเรียงลาดับตามตัวอักษร (ตามข้อ 18 ของข้อบังคับฯ) และ
เผยแพร่ในเว็บไซต์ของสานักงานสภามหาวิทยาลัย (www.council.su.ac.th หัวข้อ การสรรหาผู้บริหาร)
ทั้ งนี้ ภายหลั งจากการประกาศรายชื่ อฯ แล้ ว หากผู้ ใ ดประสงค์ จ ะทั ก ท้ ว ง
เกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ได้รับการเสนอชื่อหรือผู้สมัคร สามารถทักท้วงได้ถึงวันที่ 18
พฤษภาคม 2561
(2) แจ้งผลการตรวจสอบคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้าม ให้ผู้สมัครทุกคนทราบ โดย
ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วน จะแจ้งเรื่องเอกสารเพื่อประกอบการจัดทาวิสัยทัศน์ วิธีการดาเนินงาน และเป้าหมายใน
การทางานในช่วงระยะเวลา 4 ปี ที่ดารงตาแหน่ง โดยสามารถดาวน์โหลดตามข้อ 2.3.1 จากเว็บไซต์ของสานักงานสภา
มหาวิทยาลัย (www.council.su.ac.th หัวข้อ การสรรหาผู้บริหาร)
2.3.4 วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาฯ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการ
สรรหาเป็ นผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดี บั ณฑิตวิทยาลั ย โดยเรียงลาดับตามตัว อักษร (ตามข้อ 20 ของ
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เอกสารแนบ 1

เอกสารประกอบประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 2/2561
เรื่อง ใบสมัครผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
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รูปถ่ายขนาด 1”

ใบสมัครผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
เลขที่ใบสมัคร....................................................
1. ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................................................
2. ตาแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  ศาสตราจารย์  อื่นๆ โปรดระบุ ..............
3. ปัจจุบันดารงตาแหน่ง....................................................... สถาบัน/หน่วยงาน.............................................................................................
ทีอ่ ยู่ของสถาบัน/หน่วยงาน.........................................................................................................................................................................
4. วัน/เดือน/ปี ที่เกิด.....................................................................อายุนับจนถึงวันสมัคร..................ปี................เดือน…………………………….
5. ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์.........................................................................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. ประสบการณ์ด้านการบริหารในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา /หรือหน่วยงานอื่นๆ
1) ตาแหน่ง …………………………………….. คณะ/หน่วยงาน............................. ..........ชื่อสถาบัน...............................................
ประเทศ …………………………………….. ระยะเวลา............... ...............ปี
2) ตาแหน่ง …………………………………….. คณะ/หน่วยงาน............................. ..........ชื่อสถาบัน...............................................
ประเทศ …………………………………….. ระยะเวลา............... ...............ปี
3) ตาแหน่ง …………………………………….. คณะ/หน่วยงาน............................. ..........ชื่อสถาบัน...............................................
ประเทศ …………………………………….. ระยะเวลา............... ...............ปี
10. ผลงาน (สามารถพิมพ์แนบได้)
1) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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11. คุณสมบัติที่เหมาะสมในการเป็นผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร (กรุณาทา
เครื่องหมาย  หน้าช่องที่ตรงกับคุณสมบัติของท่าน)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการสรรหาคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2560 ข้อ 6 กาหนดว่า ผู้สมควรดารง
ตาแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
11.1 คุณสมบัติ
ทา
เครื่องหมาย


คุณสมบัติ
1.เป็นผู้สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าชั้นปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือ สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภา
มหาวิทยาลัยรับรอง และได้ทาการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารในมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี หรือเป็นผู้ที่เคยดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่า
รองผู้อานวยการ รองเลขาธิการ หรือตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าในหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ
หรือหน่วยงานเอกชนที่มีสถานะเป็นนิติบุคคล ซึ่งมีภารกิจสอดคล้องหรือเกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย
2.เป็นผู้ทรงเกียรติคุณและคุณธรรม เป็นที่ยอมรับนับถือของคนทั่วไปทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
3.เป็นผู้มีความสามารถทางวิชาการเป็นที่ยอมรับ สามารถบริหารวิชาการได้เป็นอย่างดี
4.เป็นผู้มสี มรรถนะ ประสบการณ์ และสัมฤทธิผลในด้านการบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาอื่น รวมทั้งมีวิสยั ทัศน์และศักยภาพที่จะนาความเจริญและชื่อเสียงมาสูม่ หาวิทยาลัย
5.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีอันจะนามาซึง่ การประสานสัมพันธ์และความร่วมมือภายในมหาวิทยาลัย

11.2 ลักษณะต้องห้าม
ทาเครื่องหมาย
ไม่มีลักษณะต้องห้าม

1.ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
2.ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือเป็นโรคที่กาหนดในกฎ
ก.พ.อ. โดยอนุโลม
3.ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักงานหรือถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสัง่ ให้ออกจากงานไว้ก่อนหรือถูกสั่งให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อน
4.ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี หรือกระทาการอันเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรง
5.ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
6.ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
7.ไม่เคยถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดทีไ่ ด้กระทาโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ
8.ไม่เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือเอกชน

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในใบสมัครนี้เป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ......................................................ผูส้ มัคร
(..........................................................)
วันที่.............................................................
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เอกสารแนบ 2

เอกสารประกอบประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 2/2561
เรื่อง บัญชีเงินเดือนขั้นต่าขั้นสูงและเงินประจาตาแหน่งของ
พนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร

8

