ประกาศสานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการเลือกตั้ง การเสนอชื่อคณะกรรมการประจาสานักหอสมุดกลาง
ประเภทผู้แทนบุคลากร
-----------------------------------ด้วยสานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร จะต้องดาเนินการสรรหากรรมการประจา
สานักหอสมุดกลาง ประเภทผู้แทนบุคลากรตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยคณะกรรมการประจาสานัก
หอสมุดกลาง พ.ศ. 2559 ฉบับลงวันที่ 20 ธันวาคม 2559 นั้น กาหนดให้มีคณะกรรมการประจาสานัก
หอสมุดกลาง ประเภทผู้แทนบุคลากร ที่ได้มาจากการเลือกตั้ง เพื่อให้การดาเนินการสรรหาเป็นไปโดย
เรียบร้อยจึงออกประกาศกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เลือกตั้ง การเสนอชื่อ รวมทั้งคุณสมบัติ และลักษณะ
ต้องห้าม ดังต่อไปนี้
1. จานวนกรรมการประจาสานักหอสมุดกลาง ประเภทผู้แทนบุคลากร มีจานวนได้ไม่เกิน 3 คน
2. วิธีการได้มาซึ่งรายชื่อของผู้รับการเลือกตั้ง
2.1 เสนอชื่อจากหน่วยงานภายในสานักหอสมุดกลาง ไม่เกิน 3 คน
2.2 รับสมัครจากข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยตามคุณสมบัติที่กาหนด
3. คณะกรรมการและอนุกรรมการดาเนินการเลือกตั้ง
ให้ ผู้ อ านวยการส านั ก หอสมุ ด กลางเป็ น ผู้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการและหรื อ คณะอนุ ก รรมการ
ดาเนินการเลือกตั้ง
4. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้า มของผู้สมัครหรือถูกเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งในตาแหน่ง
กรรมการประจาสานักหอสมุดกลาง ประเภทผู้แทนบุคลากร
4.1 เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทพนักงาน
ประจาของสานักหอสมุดกลางมีอายุการทางานไม่น้อยกว่า 1 ปี และเป็นผู้ที่ได้ผ่านการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานแล้ว
4.2 ไม่เป็นผู้บริหาร กลุ่มบริหารวิชาการ
4.3 ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งรองผู้อานวยการ
4.4 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสอบสวนทางวินัยในวันสมัครรับเลือกตั้ง
4.5 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างต้องรับโทษเพราะกระทาผิดทางวินัยเว้นแต่โทษภาคทัณฑ์
5. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง

-25.1 เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทพนักงาน
ประจาของสานักหอสมุดกลาง มีอายุการทางานไม่น้อยกว่า 1 ปี และเป็นผู้ที่ได้ผ่านการ
ประเมินผลการทดลองการปฏิบัติงานแล้ว
5.2 ไม่เป็นผู้บริหาร กลุ่มบริหารวิชาการ
6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง
วันที่ 8 กันยายน 2563 ณ สานักงานสานักหอสมุดกลาง ชั้น 5 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
และเว็บไซต์สานักหอสมุดกลาง www.lib.su.ac.th
7. ประกาศรายชื่อบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง
วันที่ 8 กันยายน 2563 ณ สานักงานสานักหอสมุดกลาง ชั้น 5 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
และเว็บไซต์สานักหอสมุดกลาง www.lib.su.ac.th
8. กาหนดวัน เวลา สถานที่รับสมัครและเสนอชื่อผู้รับการเลือกตั้ง
ระหว่างวันที่ 10 - 18 กันยายน 2563 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ สานักงานสานักหอสมุดกลาง
ชั้น 5 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล , ฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ และฝ่ายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี
9. กาหนดวัน เวลา สถานที่ลงคะแนนเลือกตั้ง และสถานที่นับคะแนน
วันที่ 22 กันยายน 2563 ระหว่างเวลา 9.00 - 15.00 น. ณ สถานที่ต่อไปนี้
1. สานักงานสานักหอสมุดกลาง ชั้น 5 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
2. ฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ
3. ฝ่ายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
10. วิธีการเลือกตั้งและตรวจนับคะแนนเลือกตั้ง
10.1 การเลือกตั้งใช้วิธีเลือกตั้งโดยตรงและลงคะแนนลับ โดยทาเครื่องหมายตามที่
คณะกรรมการสรรหาฯ กาหนด ลงในช่องลงคะแนนของผู้รับเลือกตั้ง ได้ไม่เกิน จานวนที่พึงจะมีได้ในการ
เลือกตั้ง บัตรเลือกตั้งที่ออกเสียงเกินจานวนที่กาหนดให้ถือเป็นบัตรเสีย
10.2 ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งต้องลงลายมือชื่อเพื่อขอรับบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการประจา
สานักหอสมุดกลางประเภทผู้แทนบุคลากร 1 บัตร จากคณะกรรมการสรรหาฯ แล้ว ทาเครื่องหมายตามที่
ก าหนด เสร็ จ แล้ ว น าไปหย่ อ นบั ต รลงในกล่ อ งรั บ บั ต รที่ จั ด ไว้ บั ต รลงคะแนนที่ ผู้ ม าใช้ สิ ท ธิ ไ ด้ เ ขี ย น
เครื่องหมายใด ๆ นั้น จะนามาขอเปลี่ยนบัตรใหม่ไม่ได้
10.3 ผู้ได้รับคะแนนเลือกตั้งสูงสุดตามลาดับตามที่กาหนดไว้ในประกาศผลคะแนนเป็นผู้
ได้รับเลือกตั้ง
10.4 ในกรณีที่มีผู้สมัครหลายคนได้คะแนนเลือกตั้งเท่ากันจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถ

-3เรียงลาดับผู้ได้รับการเลือกตั้งได้ตามจานวน ให้ผู้ได้คะแนนเลือกตั้งเท่ากันจับสลากต่อหน้าคณะกรรมการ
สรรหาฯ เพื่อให้ได้กรรมการจนครบตามจานวนที่คณะกรรมการสรรหาฯ ประกาศไว้
10.5. ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นที่จะต้องตัดสินชี้ขาด นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในประกาศ
ฉบับนี้ ให้ประธานกรรมการสรรหาฯ เป็นผู้ตัดสินชี้ขาด
10.6. ในกรณีที่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งไม่เกินจานวนกรรมการประจาสานักหอสมุดกลาง
ประเภทผู้แทนบุคลากรที่ต้องเลือกในครั้งนั้น ให้ผู้รับเลือกตั้งทั้งหมดตามประกาศเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง โดย
ไม่ต้องมีการลงคะแนนเลือกตั้ง
10.7. เมื่อปิดการลงคะแนนเลือกตั้งแล้ว ให้คณะกรรมการตรวจนับคะแนนโดยเปิดเผย
ณ หน่ ว ยเลื อ กตั้ ง ที่ ไ ด้ ป ระกาศไว้ ต่ อ เนื่ อ งกั น ไปจนกว่ า จะเสร็ จ เมื่ อ การนั บ คะแนนเสร็ จ แล้ ว ให้
คณะกรรมการสรรหาฯ ประกาศผลการนับคะแนน ณ หน่วยเลือกตั้งนั้น ๆ และส่งผลการนับคะแนนมายัง
สานักงานสานั กหอสมุดกลางเพื่อ รายงานผลการเลือกตั้งกรรมการประจาสานักหอสมุดกลาง ประเภท
ผู้แทนบุคลากรต่ออธิการบดีภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
11.บัตรเลือกตั้งต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นบัตรเสีย
11.1 บัตรที่ทาเครื่องหมายไม่ชัดเจนและไม่อาจเข้าใจได้ว่าผู้ลงคะแนนประสงค์จะเลือก
ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ใด
11.2 บัตรที่มีรอยขูด ลบ ขีดฆ่า
11.3 บัตรที่ทาเครื่องหมายเกินจานวนกรรมการประจาคณะประเภทผู้แทนสายสนับสนุน
ที่จะมีได้ตามจานวนที่ประกาศในฉบับนี้
11.4 บัตรที่มิได้ทาเครื่องหมายลงตามแบบที่ได้กาหนดวิธีใช้บัตรไว้ในบัตรนั้นแล้ว
บัตรดังกล่าวตามข้อ 11.1. 11.2. 11.3. และ 11.4. ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการสรรหาฯ สลักหลัง
ว่า “เสีย” และลงลายมือชื่อกากับไว้ หากในการนับคะแนนปรากฏว่ามีบัตรเสีย ให้แยกบัตรเสียออกไว้เป็น
ส่วนหนึ่งและมิให้นับบัตรเสียเป็นคะแนนไม่ว่ากรณีใด ๆ
12. การคัดค้านผลการเลือกตั้ง
ผู้สมัครหรือผู้ถูกเสนอชื่อรับเลือกตั้งหรือผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งอาจคัดค้านผลการ
เลือกตั้งได้ภายใน 7 วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง โดยทาเป็นหนังสือเสนอต่ออธิการบดีเพื่อวินิจฉัย
และให้ถือว่า คาวินิจฉัยนั้นเป็นที่สุด
จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2563
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นันทพล จั่นเงิน )
ผู้อานวยการสานักหอสมุดกลาง

