
 

 
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการหอศลิปวัฒนธรรมแห่งกรงุเทพมหานคร 

มูลนิธหิอศลิปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
 

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพ่ือรับการคัดเลือกเข้าดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร 
   

----------------------------------- 
  
 ด้วย  มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพ่ือคัดเลือกและ
แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 
 1.ตําแหน่งที่รับสมัคร 

ตําแหน่งผู้อํานวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  จํานวน  1  อัตรา 
  

2.หน้าที่รับความรับผิดชอบ 
2.1  บริหารกิจการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปตามกฎหมาย อํานาจ หน้าที่ 

ข้อบังคับ ข้อกําหนด ระเบียบ ประกาศ นโยบาย และวัตถุประสงค์ ของมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร 

2.2  เสนอเป้าหมาย  แผนงาน โครงการระยะยาว และแผนที่จะดําเนินงานในแต่ละปีต่อคณะกรรมการ
มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เพ่ือให้การดําเนินงานในส่วนของหอศิลปฯ บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

2.3  เสนอรายงานประจําปีเก่ียวกับผลการดําเนินงานด้านต่างๆ ขอหอศิลปฯ รวมทั้งรายงานการเงินและ
การบัญชี ตลอดจนแผนงาน โครงการและงบประมาณของปีต่อไปต่อคณะกรรมการมูลนิธิฯ เพ่ือพิจารณา 

2.4  เสนอความเห็นเก่ียวกับการปรับปรุงกิจการและการดําเนินงานในส่วนของหอศิลปฯ ให้มี
ประสิทธิภาพ และเป็นไปตามวัตถุประสงค ์

2.5  ปฎิบัติภารกิจอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการมูลนิธิมอบหมาย 
 
3.คุณสมบัติทั่วไป    

 3.1   สัญชาติไทย 
 3.2   มีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ย่ืนใบสมัคร 
 3.3   สามารถทํางานให้หอศิลปกรุงเทพฯได้เต็มเวลา 
 3.4   มีคุณวุฒิ หรือประสบการณ์เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ และอํานาจหน้าที่ของหอศิลปฯ 
 3.5  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
 3.6   ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 3.7   ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทํา
โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
 3.8   ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ดํารง
ตําแหน่งซึ่งรับผิดชอบทางการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 
 3.9   ไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการที่เก่ียวข้องกับหอศิลปฯ หรือในกิจการที่ขัดหรือแย้งกับ
วัตถุประสงค์ของหอศิลปฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 



 3.10 ไม่เป็นผู้เคยกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรืออยู่ระหว่างการสอบวินัย และไม่เคยถูกไล่ออก ปลด
ออก  หรือให้ออกจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด เพราะผิดระเบียบ 
วินัย 
 3.11 ไม่เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน เพราะร่ํารวยผิดปกติ หรือ
มีทรัพย์สินเพ่ิมขึ้นผิดปกติ 
 
 4.คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
 4.1  สําเร็จการศึกษา ไม่ตํ่ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า   
 4.2  มีประสบการณ์ในงานบริหารในด้านศิลปวัฒนธรรม หรือที่จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานหอ
ศิลปกรุงเทพฯ ไม่น้อยกว่า 10 ปี 
 4.3  มีความสามารถด้านการเขียนและพูดภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีประสบการณ์ในการประสาน
ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
 
 5.เงื่อนไขการจ้าง 
 5.1  ผู้อํานวยการหอศิลปกรุงเทพฯ มีวาระดํารงตําแหน่งตามที่ คณะกรรมการมูลนิธิฯกําหนด ในสัญญา
คราวละไม่เกิน 4 ปี  
 5.2  การจ้างตามสัญญาปฏิบัติงานในตําแหน่งผู้อํานวยการหอศิลปกรุงเทพฯ มีระยะเวลาทดลอง
ปฏิบัติงาน ภายใน 180 วัน นับแต่วันทําสัญญา 
 5.3  ระหว่างการดํารงตําแหน่งจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 
 6.อัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน  
 อัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนของผู้อํานวยการหอศิลปกรุงเทพฯ  ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและ
ประสบการณ์ของผู้สมัคร และตามที่คณะกรรมการมูลนิธิฯ กําหนด 
 
 7.การเปิดรับสมัคร 
 กําหนดการเปิดรับสมัครต้ังแต่ วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม ถึง วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2558 ระหว่าง
เวลา 10.00 – 18.30 น. ทุกวัน (ยกเว้นวันจันทร์ ที่ 4 พฤษภาคม 2558) 
 ผู้สนใจสมัครรับการคัดเลือก ต้องย่ืนใบสมัครและเอกสารหลักฐานประกอบ ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาฯ
กําหนด จํานวน 4 ชุด(พร้อมกับลงนามรับรองสําเนาถูกต้องในเอกสารทั้งหมด) โดยจัดใส่ซองปิดผนึกส่งถึง 
   

ประธานกรรมการสรรหาผู้อํานวยการหอศลิปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
เลขที่ 939 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  10330 

   
  ทั้งน้ี ผู้สมัครสามารถย่ืนใบสมัครและเอกสารหลักฐานประกอบได้ (1) ด้วยตนเอง หรือ (2) 
มอบหมายให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้ย่ืนแทน หรือ (3) จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ทั้งน้ี ให้ถือว่าวัน/เดือน/ปี ที่
ที่ทําการไปรษณีย์ประทับตราเป็นวันย่ืนใบสมัคร 

 
8.รายการเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร 
8.1   ใบสมัครที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว พร้อมติดรูปถ่ายสี หน้าตรงไม่สวมหมวก โดย

สามารถ Download ใบสมัครได้ที่ www.bacc.or.th  หรือติดต่อขอรับใบสมัครได้ตามท่ีอยู่ ข้างต้น 
8.2   ประวัติย่อ (Resume) ของผู้สมัคร 
8.3   สําเนาหลักฐานการศึกษา และการฝึกอบรม 



8.4   สําเนาทะเบียนบ้าน 
8.5   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  
8.6   หลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบสําคัญสมรส  ใบเปลี่ยนช่ือ – นามสกุล(กรณีที่ช่ือ - นามสกุล ใน

หลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) 
8.7   หลักฐานการรับรองการทํางานในอดีต(ถ้ามี) 
8.8   หลักฐานแสดงถึงความสามารถ ประสบการณ์ในการทํางาน และประสบการณ์ในระดับ

ผู้บริหารตามที่กําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
8.9   ผลงาน /โครงการสําคัญ ในความรับผิดชอบหรือประสบการณ์และความสําเร็จที่ภาคภูมิใจ

ในอดีตที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน (ถ้ามี) 
8.10 เอกสารนําเสนอวิสัยทัศน์และแนวคิดในการบริหารจัดการหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง

กรุงเทพมหานคร ในหัวข้อ “ การบริหารงานในตําแหน่งผู้ อํานวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร ”   

 

9.การพิจารณาคัดเลือก 
9.1  คณะกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้สมัครจากใบสมัคร

เอกสารหลักฐานประกอบ และจะประกาศรายช่ือที่ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมเบื้องต้น โดยจะปิด
ประกาศไว้ ณ ที่ทําการ ของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และแจ้งผู้มีสิทธิ ตามที่อยู่ในเอกสาร
การสมัครโดยจดหมายลงทะเบียน หรือ ทางโทรศัพท์ หรือ ทาง e-mail address ในกรณีเร่งด่วนจําเป็น 

9.2  คณะกรรมการสรรหาฯ จะเชิญผู้ที่มีรายช่ือตามประกาศในข้อ 9.1 เข้าแสดงวิสัยทัศน์และ
ตอบข้อซักถามในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558  ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 18.00 น.ตามลําดับ
การนัดหมาย ผู้สมัครที่ไม่เข้าแสดงวิสัยทัศน์และตอบข้อซักถาม ตามลําดับ เวลา สถานที่ ที่คณะกรรมการ
สรรหาฯ กําหนด ให้ถือว่าผู้สมัครท่านน้ันประสงค์ที่จะสละสิทธ์ิในการเข้ารับการสรรหา 

9.3  คณะกรรมการสรรหาฯ สงวนสิทธ์ิที่จะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
ตามท่ีเห็นสมควร เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการมูลนิธิฯเพ่ือพิจารณา และผลการตัดสินของคณะกรรมการ
มูลนิธิฯเป็นที่สุด 

9.4 กรณีที่ขั้นตอนการสรรหาผู้อํานวยการ ตามประกาศฉบับน้ีไม่สามารถดําเนินการได้ 
คณะกรรมการสรรหาฯ อาจพิจารณาวิธีการสรรหาอื่น โดยอาศัยระเบียบมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์การสรรหาผู้ปฏิบัติงานของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2551 มาใช้โดยอนุโลม 

 
   ประกาศ  ณ   วันที่  24 เมษายน 2558 
 
 
 

        (นายไกรศักด์ิ ชุณหะวัณ) 
     ประธานกรรมการสรรหาผู้อํานวยการ 

                หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้าย 
 
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เรื่อง การรับ

สมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร มูลนิธิหอ
ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

 
มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เป็นองค์กรนิติบุคคล บริหารงานในรูปแบบมูลนิธิ โดยมี

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ดังน้ี 
 
วิสัยทัศน์ 

“เปน็หอศิลปวัฒนธรรมของประชาชน เพื่อส่งเสริมความหลากหลายทางศลิปวัฒนธรรม 
เพื่อพัฒนาสังคมที่ย่ังยืน” 

 
พันธกิจ 
1. รณรงค์ให้ประชาชนและชุมชนรู้รักศิลปะและสนับสนุนกระบวนสร้างการศึกษา การสนทนา

แลกเปลี่ยนระหว่างศิลปินกับประชาชน และชุมชน 

2. สนับสนุนกระบวนการสร้างสรรค์จินตนาการเพ่ือให้เกิดภูมิปัญญาใหม ่

3. สร้างคุณค่า แรงดลบันดาลใจทางศิลปวัฒนธรรมให้แก่ประชาชน และชุมชน  เพ่ือความสมดุลใน
การพัฒนาสังคม 

4. สรรค์หาแนวทางและหลักการการปฏิบัติ  เพ่ือให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนในการสร้างงาน
ศิลปวัฒนธรรม 

 
ยุทธศาสตร์หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรงุเทพมหานคร 
1. พัฒนาองคาพยพด้านศิลปะสู่สากล 
2. สร้างความหลากหลายทางวัฒนธรรม ยอมรับการแตกต่าง การแสดงออกและความเขา้ใจซึ่งกัน

และกันในสังคม 
3. เพ่ือปลูกฝังการเรียนรู้ศิลปะสู่สังคม เพ่ือกระตุ้นความคิด การต้ังคําถาม 
4. ส่งเสริมต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม 
5. การสื่อสารประชาสัมพันธ์ 
6. การสร้างความมั่นคงขององค์กร 
7. สร้างความมีสว่นร่วม สนับสนุนเครือข่ายในการพัฒนาศิลปวัฒนธรรม 

 

------------------------------------------------------------ 

 


