สําเนา

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะดุริยางคศาสตร
ประเภทคณาจารยประจําและประเภทหัวหนาภาควิชาของคณะดุริยางคศาสตร
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ แนวทางดําเนินการ และขั้นตอนวิธีการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผูสมควร
ดํารงตําแหนงคณบดีคณะดุริยางคศาสตร ประเภทคณาจารยประจําและประเภทหัวหนาภาควิชา
หัวหนาสาขาวิชาหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอืน่ ที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชาหรือสาขาวิชาของ
คณะดุริยางคศาสตร
.................................................
ตามคํ า สั ่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรที ่ 2962/2564 ลงวั น ที ่ 1 ธั น วาคม 2564 ได แ ต ง ตั้ ง
คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะดุริยางคศาสตร ประเภทคณาจารย
ประจําและประเภทหัวหนาภาควิชาของคณะดุริยางคศาสตร ไปแลวนั้น ฉะนั้น เพื่อใหการเลือกตั้งกรรมการ
สรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะดุริยางคศาสตร ประเภทคณาจารยประจําและประเภทหัวหนาภาควิชา
ของคณะดุริยางคศาสตรเ ป น ไปด ว ยความเรี ย บร อ ย คณะกรรมการฯ จึ ง ขอกํา หนดหลั ก เกณฑ แนวทาง
ดําเนินการ และขั้นตอนวิธีการเลื อ กตั้งกรรมการสรรหาผูสมควรดํา รงตํา แหนง คณบดีคณะดุริยางคศาสตร
ประเภทคณาจารยประจําและประเภทหัวหนาภาควิชา หัวหนาสาขาวิชาหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยาง
อื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชาหรือสาขาวิชาของคณะดุริยางคศาสตร โดยมีรายละเอียดดังนี้
กรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะดุริยางคศาสตร ประเภทคณาจารยประจํา
1. จํานวนกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะดุริยางคศาสตร ประเภท
คณาจารยประจําของคณะดุริยางคศาสตร จํานวน 1 คน (ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการสรรหา
คณบดี พ.ศ. 2560 ฉบับลงวันที่ 19 มิถุนายน 2560 ขอ 7 (4))
2. คุณสมบัติของผูไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี
คณะดุริยางคศาสตร ประเภทคณาจารยประจําของคณะดุริยางคศาสตร มีดังตอไปนี้ (ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ศิลปากร วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทคณาจารย
ประจํา และประเภทหัวหนาภาควิชา หัวหนาสาขาวิชาหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา
ภาควิชาหรือสาขาวิชาของคณะ พ.ศ. 2560 ฉบับลงวันที่ 29 มิถุนายน 2560 หมวด 2 ขอ 8)
2.1 เปนคณาจารยประจําผูซึ่งไดปฏิบัติงานที่คณะตอเนื่องกันเปนระยะเวลาไมนอยกวา
หนึ่งปนับถึงวันเลือกตั้ง
2.2 มิใชผูดํารงตําแหนงอธิการบดี หัวหนาภาควิชา หัวหนาสาขาวิชาหรือหัวหน า
หนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชาหรือสาขาวิชา
2.3 ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสอบสวนทางวินัย
2.4 ไมเคยเปนผูถูกลงโทษทางวินัย เวนแตโทษภาคทัณฑ
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3. คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์เสนอชื่อ และลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสรรหาผูสมควรดํารง
ตํา แหน งคณบดี ค ณะดุริ ยางคศาสตร ประเภทคณาจารย ป ระจําของคณะดุ ริย างคศาสตร จะต อ งเปน
คณาจารย ขาราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย สัง กัดคณะดุริยางคศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ผูซึ่ง
ปฏิบัติงานในคณะดุริยางคศาสตร ตอเนื่องมาแลวไมนอยกวา 1 ป กอนถึงวันที่กําหนดใหมีสวนรวมในการเสนอชื่อ
รวมทั้งผูอยูในระหวางการลาศึกษา ฝกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัย หรือปฏิบัติงานอื่นๆ ทั้งภายในประเทศ
และตางประเทศ (ตามรายชื่อแนบทายประกาศ)
4. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เสนอชื่อ และลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสรรหาผูสมควร
ดํารงตําแหนงคณบดีคณะดุริยางคศาสตร ประเภทคณาจารยประจําของคณะดุริยางคศาสตร คณะกรรมการฯ
จะประกาศรายชื่อบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามขอ 3 รายละเอียดแนบทายประกาศฯ ณ สํานักงานคณบดีคณะ
ดุริยางคศาสตร ทั้งนี้ ผูมีสิทธิ์เสนอชื่อ และลงคะแนนเลือกตั้งหากประสงคจะขอแกไขรายชื่อเพิ่มเติม ขอใหทํา
หนังสือถึงประธานกรรมการฯ ภายใน 5 วัน นับแตวันถัดจากวันประกาศรายชื่อบุคลากรผูมีสิทธิ์ออกเสียง
เลือกตั้ง
5. วิธีการเลือ กตั้งกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะดุริยางคศาสตร
ประเภทคณาจารยประจําของคณะดุริยางคศาสตร มี 3 วิธี ดังนี้ (ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวย
หลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทคณาจารยประจํา และ
ประเภทหัวหนาภาควิชา หัวหนาสาขาวิชาหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชา
หรือสาขาวิชาของคณะ พ.ศ. 2560 ฉบับลงวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ขอ 13)
5.1 การเลือกตั้งโดยตรงและลงคะแนนโดยวิธีลับ
5.2 การลงคะแนนโดยผานระบบอิเล็กทรอนิกส
5.3 การเลือกตั้งลวงหนา
6. การเสนอชื่ อ กรรมการสรรหาผู ส มควรดํา รงตํา แหนง คณบดี ค ณะดุ ริ ย างคศาสตร
ประเภทคณาจารยประจําของคณะดุริยางคศาสตร ใหบุคลากรผูมีสิทธิ์เสนอชื่อของคณะดุริยางคศาสตร
เสนอชื่อผูแทนคณาจารยประจําของคณะดุริยางคศาสตร คนละ 1 ชื่อ (ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวย
หลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทคณาจารยประจํา และ
ประเภทหัวหนาภาควิชา หัวหนาสาขาวิชาหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชา
หรือสาขาวิชาของคณะ พ.ศ. 2560 ฉบับลงวันที่ 29 มิถุนายน 2560 หมวด 2 ขอ 9)
7. การประกาศรายชื่อผูตอบรับการทาบทามกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนง
คณบดีคณะดุริยางคศาสตร ประเภทคณาจารยประจําของคณะดุริยางคศาสตร
คณะกรรมการฯ จะประกาศรายชื่อผูตอบรับการทาบทามซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กําหนดไว
(ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนง
คณบดี ประเภทคณาจารยประจํา และประเภทหัวหนาภาควิชา หัวหนาสาขาวิชาหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่อ
อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชาหรือสาขาวิชาของคณะ พ.ศ. 2560 ฉบับลงวันที่ 29 มิถุนายน 2560) ใหทราบ
โดยทั่วกัน กอนวันเลือกตั้งไมนอยกวา 15 วัน
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การคัดคานเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูไดรับการเสนอชื่อที่ตอบรับการทาบทาม รายชื่อ ตําแหนง
และผูดํารงตําแหนง ใหดําเนินการไดกอนวันเลือกตั้งไมนอยกวา 5 วัน
กรณีที่มีผูตอบรับการทาบทามกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะดุริยางคศาสตร
ประเภทคณาจารยประจําของคณะดุริยางคศาสตรเพียงหนึ่งคน ใหถือวาผูตอบรับการทาบทามคนนั้นเปนผูไดรับ
เลือกตั้งเปนกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะดุริยางคศาสตร ประเภทคณาจารยประจําของ
คณะดุริยางคศาสตร โดยไมตองใหบุคลากรลงคะแนนเลือกตั้ง
8. กําหนดการเสนอชื่อ และลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนง
คณบดีคณะดุริยางคศาสตร ประเภทคณาจารยประจําของคณะดุริยางคศาสตร
8.1 การเลือกตั้งโดยตรงและลงคะแนนโดยวิธีลับ
8.1.1 ระหวางวันที่ 10 – 18 มกราคม 2565 ประชาสัมพันธหลักเกณฑ แนวทาง
ดําเนิน การ และขั้นตอนวิธีการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะดุริยางคศาสตร
ประเภทคณาจารยประจําคณะดุริยางคศาสตร
8.1.2 วันที่ 19 มกราคม 2565 ระหวางเวลา 09:00 – 15:00 น. ใหผูมีสิทธิ์เสนอชื่อฯ
รับบัตร และเสนอชื่อผูสมควรเปนกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะดุริยางคศาสตร ประเภท
คณาจารยประจําของคณะดุริยางคศาสตร จํานวน 1 ชื่อ โดยวิธีลับ ณ สํานักงานคณบดีคณะดุริยางคศาสตร
และตั้งแตเวลา 15:01 น. เปนตนไป คณะกรรมการฯ ดําเนินการสรุปรายชื ่อ และ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผูไดรับการเสนอชื่อฯ เพื่อนําไปทาบทาม และนํารายชื่อของคณาจารยประจําผูตอบรับ
การทาบทามมาใหบุคลากรลงคะแนนเลือกตั้ง
8.1.3 วันที่ 20 มกราคม 2565 คณาจารยประจําผูผานการตรวจสอบคุณสมบั ติฯ
ตอบรับการทาบทาม
8.1.4 วั น ที่ 21 มกราคม 2565 ประกาศรายชื ่ อ คณาจารย ป ระจํ า ผู  ต อบรั บ
การทาบทาม ณ สํานักงานคณบดีคณะดุริยางคศาสตร และทางเว็บไซต www.music.su.ac.th
8.1.5 วันที่ 7 กุมภาพันธ 2565 ระหวางเวลา 09:00 – 15:00 น. ใหผูมีสิทธิ์ออกเสียง
เลือกตั้งฯ ลงคะแนนเลือกตั้ง โดยใหทําเครื่องหมายตามที่คณะกรรมการกําหนดลงในชองเครื่องหมายจํานวน
1 หมายเลขเทานั้น ณ สํานักงานคณบดีคณะดุริยางคศาสตร
8.2 การลงคะแนนโดยผานระบบอิเล็กทรอนิกส
ในกรณีที่ผูมีสิทธิ์เสนอชื่อและออกเสียงเลือกตั้งคนใดอยูระหวางการลาศึกษา ฝกอบรม ดูงาน
ปฏิบัติง านวิจัย ซึ่ง ไมสามารถมาเสนอชื่อและลงคะแนนเลือกตั้งในวันเลือกตั้งที่คณะกรรมการกําหนดได
ใหผูมีสิทธิ์เสนอชื่อและออกเสียงเลือกตั้ง คนนั้นแจง ความประสงคพรอมเหตุ ผ ลเปนหนัง สือตอประธาน
กรรมการ เมื่อประธานกรรมการอนุญาตใหผูมีสิทธิ์เสนอชื่อและออกเสียงเลือกตั้งคนนั้นใชสิทธิ์เสนอชื่อและ
เลือกตั้งแลว ใหผูมีสิทธิ์เสนอชื่อและออกเสียงเลือกตั้ง คนนั้น เสนอชื่อและเลือกตั้งผานระบบอิเล็ก ทรอนิก ส
ที่คณะกรรมการกําหนดได ดัง นี้ (ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้ง
กรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนง คณบดี ประเภทคณาจารย ประจํา และประเภทหัวหนาภาควิ ช า
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หัวหนาสาขาวิชาหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชาหรือสาขาวิชาของคณะ
พ.ศ. 2560 ฉบับลงวันที่ 29 มิถุนายน 2560 หมวด 2 ขอ 16)
8.2.1 ระหวางวันที่ 10 – 18 มกราคม 2565 ประชาสัมพันธหลักเกณฑ แนวทาง
ดําเนิน การ และขั้น ตอนวิธีการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะดุริยางคศาสตร
ประเภทคณาจารยประจําคณะดุริยางคศาสตร
8.2.2 ระหวางวันที่ 10 – 18 มกราคม 2565 ผูประสงคที่จะเสนอชื่อฯ โดยผาน
ระบบอิเล็กทรอนิกส ดําเนินการทํ าหนัง สื อถึง ประธานกรรมการเพื่ อขออนุญาตลงคะแนนโดยผ านระบบ
อิเล็กทรอนิกสที่ e-mail address: nuntisingh_n@silpakorn.edu
8.2.3 วันที่ 19 มกราคม 2565 ระหวางเวลา 09:00 – 15:00 น. ใหผูมีสิทธิ์เสนอชื่อฯ
เสนอชื่อผานระบบอิเล็กทรอนิกส ที่ e-mail address: nuntisingh_n@silpakorn.edu
และตั้งแตเวลา 15:01 น. เปนตนไป คณะกรรมการฯ ดําเนินการสรุปรายชื่อและ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผูไดรับการเสนอชื่อฯ เพื่อนําไปทาบทาม และนํารายชื่อของคณาจารยประจําผูตอบรับ
การทาบทามมาใหบุคลากรลงคะแนนเลือกตั้ง
8.2.4 วันที่ 20 มกราคม 2565 คณาจารยประจําผูผานการตรวจสอบคุณสมบัติ ฯ
ตอบรับการทาบทาม
8.2.5 วันที่ 21 มกราคม 2565 ประกาศรายชื่อคณาจารยประจําผูตอบรับการทาบทาม
ณ สํานักงานคณบดีคณะดุริยางคศาสตร และทางเว็บไซต www.music.su.ac.th
8.2.6 ระหวางวันที่ 21 มกราคม – 4 กุมภาพันธ 2565 ผูประสงคที่จะลงคะแนน
เลือกตั้งฯ โดยผานระบบอิเล็กทรอนิกส ดําเนินการทําหนังสือถึงประธานกรรมการเพื่อขออนุญาตลงคะแนน
โดยผานระบบอิเล็กทรอนิกสที่ e-mail address: nuntisingh_n@silpakorn.edu
8.2.7 วันที่ 7 กุมภาพันธ 2565 ระหวางเวลา 09:00 – 15:00 น. ใหผูมีสิทธิ์ ออก
เสียงเลือกตั้งลงคะแนนเลือกตั้งผานระบบอิเล็กทรอนิกสที่ e-mail address: nuntisingh_n@silpakorn.edu
8.3 การเลือกตั้งลวงหนา
ในกรณีที่ผูมีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งคนใดไมสามารถมาใชสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งในวันเลือกตั้ง
ที่คณะกรรมการกําหนดได ใหผูมีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งคนนั้นแจงความประสงคพรอมเหตุผลเปนหนังสือตอ
ประธานกรรมการเพื่อขอลงคะแนนเลือกตั้งลวงหนาได (ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนง คณบดี ประเภทคณาจารยประจํา และประเภท
หัวหนาภาควิชา หัวหนาสาขาวิชาหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิ ช าหรือ
สาขาวิชาของคณะ พ.ศ. 2560 ฉบับลงวันที่ 29 มิถุนายน 2560 หมวด 2 ขอ 15) เมื่อประธานกรรมการอนุญาต
ใหผูมีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งคนนั้นใชสิทธิ์เลือกตั้งแลว ใหผูมีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งคนนั้นเลือกตั้งลวงหนา ดังนี้
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8.3.1 ระหวางวันที่ 10 – 18 มกราคม 2565 ประชาสัมพันธหลักเกณฑ แนวทาง
ดําเนิน การ และขั้นตอนวิธีการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะดุริยางคศาสตร
ประเภทคณาจารยประจําคณะดุริยางคศาสตร
8.3.2 วันที่ 19 มกราคม 2565 ระหวางเวลา 09:00 – 15:00 น. ใหผูมีสิทธิ์เสนอชื่อฯ
รับบัตร และเสนอชื่อผูสมควรเปนกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะดุริยางคศาสตร ประเภท
คณาจารยประจําของคณะดุริยางคศาสตร จํานวน 1 ชื่อ โดยวิธีลับ ณ สํานักงานคณบดีคณะดุริยางคศาสตร
และตั้งแตเวลา 15:01 น. เปนตนไป คณะกรรมการฯ ดําเนินการสรุปรายชื ่อ และ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผูไดรับการเสนอชื่อฯ เพื่อนําไปทาบทาม และนํารายชื่อของคณาจารยประจําผูตอบรับ
การทาบทามมาใหบุคลากรลงคะแนนเลือกตั้ง
8.3.3 วันที่ 20 มกราคม 2565 คณาจารยประจําผูผานการตรวจสอบคุณสมบั ติฯ
ตอบรับการทาบทาม
8.3.4 วั น ที่ 21 มกราคม 2565 ประกาศรายชื ่ อ คณาจารย ป ระจํ า ผู  ต อบรั บ
การทาบทาม ณ สํานักงานคณบดีคณะดุริยางคศาสตร และทางเว็บไซต www.music.su.ac.th
8.3.5 ระหวางวันที่ 21 – 31 มกราคม 2565 ผูประสงคที่ จะลงคะแนนเลื อ กตั้ ง
ลวงหนาดําเนินการทําหนังสือถึงประธานกรรมการเพื่อขออนุญาตลงคะแนนเลือกตั้งลวงหนา โดยผานระบบ
อิเล็กทรอนิกสที่ e-mail address: nuntisingh_n@silpakorn.edu
8.3.6 วันที่ 2 กุมภาพันธ 2565 ระหวางเวลา 09:00 – 15:00 น. ใหผูมีสิทธิ์ลงคะแนน
เลือกตั้งลวงหนาลงคะแนนเลือกตั้ง จํานวน 1 ชื่อ โดยสามารถลงคะแนนได 2 วิธี ไดแก
วิธีที่ 1 ลงคะแนนเลือกตั้งลวงหนาโดยวิธีลับ ณ สํานักงานคณบดีคณะดุริยางคศาสตร
โดยใหทําเครื่องหมายตามที่คณะกรรมการกําหนดลงในชองเครื่องหมายจํานวน 1 หมายเลขเท านั้น ณ สํานักงาน
คณบดีคณะดุริยางคศาสตร หรือ
วิธีที่ 2 ลงคะแนนเลือกตั้งลวงหนาโดยวิธีเลือกตั้งผานระบบอิเล็กทรอนิกสที่ e-mail
address: nuntisingh_n@silpakorn.edu
9. บัตรเลือกตั้ง
บัตรเลือกตั้งที่มีลักษณะดังตอไปนี้ ใหถือวาเปนบัตรเสีย
9.1 บัตรปลอม
9.2 บัตรที่ทําเครื่องหมายอื่นนอกจากเครื่องหมายที่คณะกรรมการกําหนด
9.3 บัตรที่มิไดทําเครื่องหมายตามที่คณะกรรมการกําหนดลงใน “ชองทําเครื่องหมาย”
9.4 บัตรที่ไมอาจทราบไดวาลงคะแนนเลือกตั้งใหกับผูใด
9.5 บัตรเลือกตั้งที่ผูมีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งจงใจทําเครื่องหมายลงในชองทําเครื่องหมาย
พรอมกับไดเขียนขอความหรือถอยคําหรือเครื่องหมายที่เปนสัญลักษณอื่นใดสามารถสื่อความหมายไดวา
ผูใดเปนผูลงคะแนนหรือลงคะแนนใหกับผูใด หรือใชสื่อความหมายระหวางผูลงคะแนนดวยกันกับผูต อบรับ
การทาบทาม
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9.6 บัตรที่มิใชบัตรที่กรรมการประจําหนวยเลือกตั้งมอบให
9.7 บัตรที่ทําเครื่องหมายลงคะแนนใหกับผูตอบรับการทาบทามเกินหนึ่งหมายเลข
9.8 บัตรที่ทําเครื่องหมายลงคะแนนเลือกตั้งนอก “ชองทําเครื่องหมาย”
9.9 บัตรที่ทําเครื่องหมายลงคะแนนใหกับผูตอบรับการทาบทามใน “ชองทําเครื่องหมาย”
เกินหนึ่งเครื่องหมายใน “ชองทําเครื่องหมาย” เดียวกัน
10. การตรวจนับคะแนนเสียงเลือกตั้ง
คณะกรรมการจะนับคะแนนเลื อกตั้ง หลัง จากสิ้นสุ ดการลงคะแนนเลื อกตั้ง โดยเป ดเผย
ในกรณีที่มีผูไดรับคะแนนเลือกตั้งสูงสุดเทากัน และทําใหไมสามารถตัดสินใจไดตามเกณฑ จะใชวิธีจับฉลาก
ตัดสินระหวางผูไดรับคะแนนเสียงเลือกตั้งสูงสุดเทากัน เพื่อใหไดผูไดรับเลือกตั้ง
11. การประกาศผลการเลือ กตั้ง ในวันที่ 8 กุมภาพันธ 2565 ณ สํานักงานคณบดีค ณะ
ดุริยางคศาสตร และทางเว็บไซต www.music.su.ac.th
กรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะดุริยางคศาสตร ประเภทหัวหนาภาควิชา หัวหนา
สาขาวิชา หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชาหรือสาขาวิชา
1. จํานวนกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะดุริยางคศาสตร ประเภท
หัวหนาภาควิชา หัวหนาสาขาวิชาหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชาหรือ
สาขาวิชา จํานวน 1 คน (ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2560 ฉบับลงวันที่
19 มิถุนายน 2560 ขอ 7 (5))
2. คุณสมบัติของผูไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี
คณะดุริยางคศาสตร ประเภทหัวหนาภาควิชา หัวหนาสาขาวิชาหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่
มีฐานะเทียบเทาภาควิชาหรือสาขาวิชา มีดังตอไปนี้ (ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทคณาจารยประจํา และประเภทหัวหนา
ภาควิชา หัวหนาสาขาวิชาหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชาหรือสาขาวิชาของ
คณะ พ.ศ. 2560 ฉบับลงวันที่ 29 มิถุนายน 2560 หมวด 3 ขอ 18)
หัวหนาภาควิชา หัวหนาสาขาวิชาหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา
ภาควิชาหรือสาขาวิชาของคณะ
ในกรณีที่คณะไมมีการแบงหนวยงานเปนภาควิชา หรือสาขาวิชา หรือหนวยงานที่เรียกชื่อ
อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชาหรือสาขาวิชา ใหบุคลากรของคณะลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการประจําคณะ
ประเภทคณาจารยประจําแทน
3. คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี
คณะดุริยางคศาสตร ประเภทหัวหนาภาควิชา หัวหนาสาขาวิชาหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอืน่
ที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชาหรือสาขาวิชา จะตองเปนคณาจารย ขาราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด
คณะดุริยางคศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ผูซึ่งปฏิบัติงานในคณะดุริยางคศาสตร ตอเนื่องมาแลวไมนอยกวา
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1 ป กอนถึง วัน ที่กําหนดใหมีสวนรวมในการเสนอชื่อ รวมทั้ง ผูอยูในระหวางการลาศึกษา ฝกอบรม ดูง าน
ปฏิบัติงานวิจัย หรือปฏิบัติงานอื่นๆ ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ (ตามรายชื่อแนบทายประกาศ)
4. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนง
คณบดีคณะดุริยางคศาสตร ประเภทหัวหนาภาควิชา หัวหนาสาขาวิชาหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่อ
อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชาหรือสาขาวิชา คณะกรรมการฯ จะประกาศรายชื่อบุคลากรที่มีคุณสมบัติ
ตามขอ 3 รายละเอียดแนบทายประกาศฯ ณ สํานักงานคณบดีคณะดุริยางคศาสตร ทั้งนี้ ผูมีสิทธิ์เสนอชื่อ และ
ลงคะแนนเลือกตั้งหากประสงคจะขอแกไขรายชื่อเพิ่มเติม ขอใหทําหนังสือถึงประธานกรรมการฯ ภายใน 5 วัน
นับแตวันถัดจากวันประกาศรายชื่อบุคลากรผูมีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง
5. วิธีการเลือ กตั้งกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะดุริยางคศาสตร
ประเภทหัวหนาภาควิชา หัวหนาสาขาวิชาหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา
ภาควิชาหรือสาขาวิชา มี 3 วิธี ดังนี้ (ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้ง
กรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทคณาจารยประจํา และประเภทหัวหนาภาควิชา หัวหนา
สาขาวิชาหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชาหรือสาขาวิชาของคณะ พ.ศ. 2560
ฉบับลงวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ขอ 13)
5.1 การเลือกตั้งโดยตรงและลงคะแนนโดยวิธีลับ
5.2 การลงคะแนนโดยผานระบบอิเล็กทรอนิกส
5.3 การเลือกตั้งลวงหนา
6. การประกาศรายชื่อตําแหนงหัวหนาภาควิชา หัวหนาสาขาวิชาหรือหัวหนาหนวยงาน
ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชาหรือสาขาวิชา พรอมดวยชื่อของผูดํารงตําแหนง ดั งกลาว
คณะกรรมการฯ จะประกาศรายชื่อตําแหนงหัวหนาภาควิชา หัวหนาสาขาวิชาหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่อ
อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชาหรือสาขาวิชา พรอมดวยชื่อของผูดํารงตําแหนงดังกลาว ใหทราบโดยทั่วกัน
กอนวันเลือกตั้งไมนอยกวา 15 วัน (ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้ง
กรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทคณาจารยประจํา และประเภทหัวหนาภาควิชา หัวหนา
สาขาวิชาหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชาหรือสาขาวิชาของคณะ พ.ศ. 2560
ฉบับลงวันที่ 29 มิถุนายน 2560)
การคัดคานเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูไดรับการเสนอชื่อที่ตอบรับการทาบทาม รายชื่อ ตําแหนง
และผูดํารงตําแหนง ใหดําเนินการไดกอนวันเลือกตั้งไมนอยกวา 5 วัน
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7. กําหนดการลงคะแนนเลือ กตั้ง กรรมการสรรหาผูส มควรดํารงตําแหน งคณบดี ค ณะ
ดุริยางคศาสตร ประเภทหัวหนาภาควิชา หัวหนาสาขาวิชาหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทาภาควิชาหรือสาขาวิชาของคณะดุริยางคศาสตร
7.1 การเลือกตั้งโดยตรงและลงคะแนนโดยวิธีลับ
7.1.1 วั น ที ่ 10 – 18 มกราคม 2565 ประชาสั ม พั น ธ ห ลั ก เกณฑ แนวทาง
ดําเนิน การ และขั้นตอนวิธีการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนง คณบดีคณะดุริยางคศาสตร
ประเภทหัวหนาภาควิชา หัวหนาสาขาวิชาหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชา
หรือสาขาวิชา
7.1.2 วันที่ 21 มกราคม 2565 ประกาศรายชื่อตําแหนง หัวหนาภาควิชา หัวหนา
สาขาวิชาหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชาหรือสาขาวิชา พรอมดวยชื่อของ
ผูดํารงตําแหนง ณ สํานักงานคณบดีคณะดุริยางคศาสตร และทางเว็บไซต www.music.su.ac.th
7.1.3 วันที่ 7 กุมภาพันธ 2565 ระหวางเวลา 09:00 – 15:00 น. ใหผูมีสิทธิ์ออกเสียง
เลือกตั้งฯ ลงคะแนนเลือกตั้ง โดยใหทําเครื่องหมายตามที่คณะกรรมการกําหนดลงในชองเครื่องหมายจํานวน 1
หมายเลขเทานั้น ณ สํานักงานคณบดีคณะดุริยางคศาสตร
7.2 การลงคะแนนโดยผานระบบอิเล็กทรอนิกส
ในกรณีที่ผูมีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง คนใดอยูระหวางการลาศึกษา ฝกอบรม ดูง าน ปฏิบั ติ
งานวิจัย ซึ่งไมสามารถมาลงคะแนนเลือกตั้งในวันเลือกตั้งที่คณะกรรมการกําหนดได ใหผูมีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง
คนนั้นแจงความประสงคพรอมเหตุผลเปนหนังสือตอประธานกรรมการ เมื่อประธานกรรมการอนุญาตใหผูมีสิทธิ์
ออกเสียงเลือกตั้งคนนั้นใชสิทธิ์เลือกตั้งแลว ใหผูมีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งคนนั้นเลือกตั้งผานระบบอิเล็กทรอนิกส
ที่คณะกรรมการกําหนดได ดังนี้ (ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเลือ กตั้ง
กรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทคณาจารยประจํา และประเภทหัวหนาภาควิชา หัวหนา
สาขาวิชาหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชาหรือสาขาวิชาของคณะ พ.ศ. 2560
ฉบับลงวันที่ 29 มิถุนายน 2560 หมวด 2 ขอ 16)
7.2.1 วั น ที ่ 10 – 18 มกราคม 2565 ประชาสั ม พั น ธ ห ลั ก เกณฑ แนวทาง
ดําเนิน การ และขั้นตอนวิธีการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะดุริยางคศาสตร
ประเภทหัวหนาภาควิชา หัวหนาสาขาวิชาหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชา
หรือสาขาวิชา
7.2.2 วันที่ 21 มกราคม 2565 ประกาศรายชื่อตําแหนงหัวหนาภาควิชา หัวหนา
สาขาวิชาหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชาหรือสาขาวิชา พรอมดวยชื่อ
ของผูดํารงตําแหนง ณ สํานักงานคณบดีคณะดุริยางคศาสตร และทางเว็บไซต www.music.su.ac.th
7.2.3 ระหวางวันที่ 21 มกราคม – 4 กุมภาพันธ 2565 ผูประสงคที่จะลงคะแนน
เลือกตั้งฯ โดยผานระบบอิเล็กทรอนิกส ดําเนินการทําหนังสือถึงประธานกรรมการเพื่อขออนุญาตลงคะแนนโดย
ผานระบบอิเล็กทรอนิกสที่ e-mail address: nuntisingh_n@silpakorn.edu
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7.2.4 วันที่ 7 กุมภาพันธ 2565 ระหวางเวลา 09:00 – 15:00 น. ใหผูมีสิทธิ์ออกเสียง
เลือกตั้งลงคะแนนเลือกตั้งผานระบบอิเล็กทรอนิกสที่ e-mail address: nuntisingh_n@silpakorn.edu
7.3 การเลือกตั้งลวงหนา
ในกรณีที่ผูมีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งคนใดไมสามารถมาใชสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งในวันเลือกตั้ง
ที่คณะกรรมการกําหนดได ใหผูมีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งคนนั้นแจงความประสงคพรอมเหตุผลเปนหนังสือตอ
ประธานกรรมการเพื่อขอลงคะแนนเลือกตั้งลวงหนาได (ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนง คณบดี ประเภทคณาจารยประจํา และประเภท
หัวหนาภาควิชา หัวหนาสาขาวิชาหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิ ช าหรือ
สาขาวิชาของคณะ พ.ศ. 2560 ฉบับลงวันที่ 29 มิถุนายน 2560 หมวด 2 ขอ 15) เมื่อประธานกรรมการอนุญาต
ใหผูมีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งคนนั้นใชสิทธิ์เลือกตั้งแลว ใหผูมีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งคนนั้นเลือกตั้งลวงหนา ดังนี้
7.3.1 ระหวางวันที่ 10 – 18 มกราคม 2565 ประชาสัมพันธหลักเกณฑ แนวทาง
ดําเนิน การ และขั้นตอนวิธีการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะดุริยางคศาสตร
ประเภทคณาจารยประจําคณะดุริยางคศาสตร
7.3.2 วันที่ 21 มกราคม 2565 ประกาศรายชื่อตําแหนงหัวหนาภาควิชา หัวหนา
สาขาวิชาหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชาหรือสาขาวิชา พรอมดวยชื่อของ
ผูดํารงตําแหนง ณ สํานักงานคณบดีคณะดุริยางคศาสตร และทางเว็บไซต www.music.su.ac.th
7.3.3 ระหวางวันที่ 21 – 31 มกราคม 2565 ผูประสงคที่จะลงคะแนนเลือกตั้ง
ลวงหนาดําเนินการทําหนังสือถึงประธานกรรมการเพื่อขออนุญาตลงคะแนนเลือกตั้งลวงหนา โดยผานระบบ
อิเล็กทรอนิกสที่ e-mail address: nuntisingh_n@silpakorn.edu
7.3.4 วันที่ 2 กุมภาพันธ 2565 ระหวางเวลา 09:00 – 15:00 น. ใหผูมีสิทธิ์ลงคะแนน
เลือกตั้งลวงหนาลงคะแนนเลือกตั้ง จํานวน 1 ชื่อ โดยสามารถลงคะแนนได 2 วิธี ไดแก
วิธีที่ 1 ลงคะแนนเลือกตั้งลวงหนาโดยวิธีลับ ณ สํานักงานคณบดีคณะดุริยางคศาสตร
โดยใหทําเครื่องหมายตามที่คณะกรรมการกําหนดลงในชองเครื่องหมายจํานวน 1 หมายเลขเทานั้น ณ สํานักงาน
คณบดีคณะดุริยางคศาสตร หรือ
วิธีที่ 2 ลงคะแนนเลือกตั้งลวงหนาโดยวิธีเลือกตั้งผานระบบอิเล็กทรอนิกสที่ e-mail
address: nuntisingh_n@silpakorn.edu
8. บัตรเลือกตั้ง
บัตรเลือกตั้งที่มีลักษณะดังตอไปนี้ ใหถือวาเปนบัตรเสีย
8.1 บัตรปลอม
8.2 บัตรที่ทําเครื่องหมายอื่นนอกจากเครื่องหมายที่คณะกรรมการกําหนด
8.3 บัตรที่มิไดทําเครื่องหมายตามที่คณะกรรมการกําหนดลงใน “ชองทําเครื่องหมาย”
8.4 บัตรที่ไมอาจทราบไดวาลงคะแนนเลือกตั้งใหกับผูใด
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8.5 บัตรเลือกตั้งที่ผูมีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งจงใจทําเครื่องหมายลงในชองทําเครื่องหมาย
พรอมกับไดเขียนขอความหรือถอยคําหรือเครื่องหมายที่เปนสัญลักษณอื่นใดสามารถสื่อความหมายไดวาผูใด
เปนผูลงคะแนนหรือลงคะแนนใหกับผูใด หรือใชสื่อความหมายระหวางผูลงคะแนนดวยกันกับผูตอบรับการ
ทาบทาม
8.6 บัตรที่มิใชบัตรที่กรรมการประจําหนวยเลือกตั้งมอบให
8.7 บัตรที่ทําเครื่องหมายลงคะแนนใหกับผูตอบรับการทาบทามเกินหนึ่งหมายเลข
8.8 บัตรที่ทําเครื่องหมายลงคะแนนเลือกตั้งนอก “ชองทําเครื่องหมาย”
8.9 บัตรที่ทําเครื่องหมายลงคะแนนใหกับผูตอบรับการทาบทามใน “ชองทําเครื่องหมาย”
เกินหนึ่งเครื่องหมายใน “ชองทําเครื่องหมาย” เดียวกัน
9. การตรวจนับคะแนนเสียงเลือกตั้ง
คณะกรรมการจะนับคะแนนเลือกตั้งหลังจากสิ้นสุดการลงคะแนนเลือกตั้ง กรรมการสรรหา
ผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะดุริยางคศาสตร ประเภทคณาจารยประจําของคณะดุริยางคศาสตรเรียบรอยแลว
โดยผูมีสิทธิ์ไดรับการทาบทามตองไมสังกัดภาควิชา สาขาวิชาหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา
ภาควิชาหรือสาขาวิชาเดียวกัน กับผูไ ดรับเลือกตั้ง เปนกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนง คณบดีคณะ
ดุริยางคศาสตร ประเภทคณาจารยประจําของคณะดุริยางคศาสตร
10. การประกาศผลการเลือ กตั้ง ในวันที่ 8 กุมภาพันธ 2565 ณ สํานักงานคณบดีคณะ
ดุริยางคศาสตร และทางเว็บไซต www.music.su.ac.th
จึงประกาศใหทราบทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

(ผูชวยศาสตราจารยชวลิต ขาวเขียว)
คณบดีคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประธานกรรมการ

บัญชีรายชื่อแนบทายประกาศ
คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะดุริยางคศาสตร
ประเภทคณาจารยประจําและประเภทหัวหนาภาควิชาของคณะดุริยางคศาสตร
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ แนวทางดําเนินการ และขั้นตอนวิธีการเลือกตั้งกรรมการสรรหา
ผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะดุริยางคศาสตร ประเภทคณาจารยประจําและประเภทหัวหนาภาควิชา
หัวหนาสาขาวิชาหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชาหรือสาขาวิชา
ของคณะดุริยางคศาสตร
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ผศ.ดร.ทัศนา
ผศ.จามร
อ.ดําริห
อ.ดร.นลิน
ผศ.วุฒิชัย
ผศ.ดร.พิมพชนก
อ.อลิสา
อ.พิสุทธิ์
ผศ.วรพล
ผศ.ดร.ภัทรภร
อ.ดร.นุกูล
รศ.ดร.ศักดิ์ศรี
อ.ชนุตร
อ.พลวิทย
อ.กิตติพันธ
อ.สําเภา
ผศ.ศรัณย
ผศ.รัตนะ
อ.ดร.กานต
รศ.คมธรรม
อ.อานันท
อ.กิตติธัช
อ.พงษพัฒน

ชื่อ - นามสกุล
นาควัชระ
ศุภผล
บรรณวิทยกิจ
เพ็ชรอินทร
เลิศสถากิจ
สุวรรณธาดา
วัชรประภาพงศ
ประทีปะเสน
กาญจนวีระโยธิน
ผลิตากุล
แดงภูมี
วงศธราดล
เตชธนนันท
โอภาพันธุ
จันทรบัวลา
ไตรอุดม
สืบสันติวงศ
วงศสรรเสริญ
สุริยาศศิน
ดํารงเจริญ
นาคคง
สําเภาทอง
พงษประดิษฐ

ลําดับที่
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์
ผศ.เผาพันธ
อ.กิตติคุณ
อ.ชัยบรรฑิต
อ.วรุตม
อ.ภูมิภักดิ์
อ.สุปรีติ
อ.นาวี
นางสาวรุงนภา
นางสาวลลวรรณ
นางสาวธนกฤตา
นางสาวปลีลา
นางสาวพาฝน
นางสาวสุพัด
นางพรทิพา
นางนพกมล
นางพิจิตรา
นายสุรพล
นางสาววราภรณ
นายธนพล
นางสาวณัฐธยาน
นางสาวภัศรา
นางสาวพรพรรณ
นางสาวทวิตรา
นายภูวดล
นายศิวนัส

ชื่อ - นามสกุล
ราชรักษ
อํานาจธรรม
สดประเสริฐ
พืชผลทรัพย
ภาสุรกุล
จารุประกร
อังศวานนท
หงสกุล
ดวงทอง
เปรมประเสริฐ
แจมดวง
ศักดิ์สิริชัย
นุหัง
ทองฉวี
เชยอักษร
พิศาลไกรกิตติ
บัวบาล
งามอาการ
ศรีบุญเรือน
ยงคโพธิ์
นันทิสิงห
อินทรเล็ก
โพธิ์ทอง
เอี่ยมจีน
แสงภู
บุญศรีพรชัย

