
สรุปขั้นตอนการเสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2559 

 
 
 
 

 
1.คณะวิชา 2.ศูนย์/สถาบัน/สํานัก /บัณฑิตวิทยาลัย  3.สํานักงานอธิการบดี 4.สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 5.สกอ. 

1.คณะแจ้งให้ภาควิชา สํานักงานคณบดี และ
หน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา ในคณะ 
จัดประชุมเพื่อพิจารณาเสนอชื่อ 
(1) ผู้สมควรดํารงตําแหน่งนายกสภาฯ 1 ชื่อ  
(2) ผู้สมควรดํารงตําแหน่งกรรมการสภาฯ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่เกิน 14 ชื่อ ตามสาขาเชี่ยวชาญ
และจํานวนในแต่ละสาขาวิชาที่คณะกรรมการ   
สรรหาฯ กําหนด พร้อมทั้งตรวจสอบคุณสมบัติ 

1.จัดประชุมบุคลากรภายในหน่วยงาน เพื่อ
พิจารณาเลือก 
(1) ผู้สมควรดํารงตําแหน่งนายกสภาฯ 1 ชื่อ  
(2) ผู้สมควรดํารงตําแหน่งกรรมการสภาฯ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่เกิน 14 ชื่อ ตามสาขาเชี่ยวชาญ
และจํานวนในแต่ละสาขาที่คณะกรรมการสรรหาฯ
กําหนด พร้อมทั้งตรวจสอบคุณสมบัติ 

 

1.ให้กองต่างๆ ในสํานักงานอธิการบดี จัดประชุม
บุคลากรภายในกองเพื่อพิจารณาเสนอชื่อ 
(1) ผู้สมควรดํารงตําแหน่งนายกสภาฯ 1 ชื่อ  
(2) ผู้สมควรดํารงตําแหน่งกรรมการสภาฯ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่เกิน 14 ชื่อ ตามสาขาเชี่ยวชาญและ
จํานวนในแต่ละสาขาตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ
กําหนด พร้อมทั้งตรวจสอบคุณสมบัติ 

1.จัดประชุมบุคลากรภายในหน่วยงาน เพื่อ
พิจารณาเลือก 
(1) ผู้สมควรดาํรงตําแหน่งนายกสภาฯ 1 ชื่อ  
(2) ผู้สมควรดํารงตําแหน่งกรรมการสภาฯ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่เกิน 14 ชื่อ ตามสาขา
เชี่ ยวชาญและจํ านวนในแต่ ละสาขาที่
คณะกรรมการสรรหาฯ กําหนด 
 

มีหนังสือถึง เลขาธิการ สกอ. ให้

เสนอชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้มหาวิทยาลัย

พิจารณา  จํานวน 3 ชื่อ  (ข้อ6 

(2)) (มหาวิทยาลัยคัดเลือกให้

เหลือ 1 ชื่อสํารองไว้จํานวนหนึ่ง 

2. คณะกรรมการประจําคณะ ดําเนินการ 
2.1 ตรวจสอบประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อ ตาม
ข้อ 7 ของข้อบังคับฯ และคําสั่ง คสช. 
2.2 พิจารณาเลือก 
(1) ผู้สมควรดํารงตําแหน่งนายกสภาฯ 1 ชื่อ  
(2) ผู้สมควรดํารงตําแหน่งกรรมการสภาฯ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่เกิน 14 ชื่อ ตามสาขาเชี่ยวชาญ
และจํานวนในแต่ละสาขาตามที่กําหนด 
2.3 กรอกข้อมูลประวัติแต่ละราย ใน
แบบฟอร์ม ส.1 หลังจากนั้นสรุปรายชื่อทั้งหมด
ลงในแบบฟอร์ม ส.2 (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจาก
เว็บไซต์สํานักงานสภาฯ
(www.council@su.ac.th หัวข้อการสรรหา
นายกสภาฯ) 
2.4 เสนอชื่อต่อประธานคณะกรรมการ       
สรรหาฯ พร้อมทั้งส่งสรุปรายชื่อ (แบบฟอร์มส.2) 
ทาง e-mail phoprasitjang@gmail.com 
 

2 คณะกรรมการประจําศูนย์ สถาบัน สํานัก
บัณฑิตวิทยาลัย ดําเนินการ 
2.1 ตรวจสอบประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อ ตาม
ข้อ 7 ของข้อบังคับฯ และคําสั่ง คสช. 
2.2 พิจารณาเลือก 
(1) ผู้สมควรดํารงตําแหน่งนายกสภาฯ 1 ชื่อ  
(2) ผู้สมควรดํารงตําแหน่งกรรมการสภาฯ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่เกิน 14 ชื่อ ตามสาขาเชี่ยวชาญ
และจํานวนในแต่ละสาขาตามที่กําหนด 
2.3 กรอกข้อมูลประวัติแต่ละราย ใน
แบบฟอร์ม ส.1หลังจากนั้นสรุปรายชื่อทั้งหมดลง
ในแบบฟอร์ม ส.2 (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจาก
เว็บไซต์สํานักงานสภาฯ
(www.council@su.ac.th หัวข้อการสรรหา
นายกสภาฯ) 
2.4 เสนอชื่อต่อประธานคณะกรรมการ 
สรรหาฯ พร้อมทั้งส่งสรุปรายชื่อ (แบบฟอร์มส.2) 
ทาง e-mail phoprasitjang@gmail.com   

2.ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี จัดให้มีการ
ประชุมผู้ อํานวยการกองต่างๆ ในสํานักงาน
อธิการบดี และดําเนินการ 
2.1 ตรวจสอบประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อ ตามข้อ 
7 ของข้อบังคับฯ และคําสั่ง คสช. 
2.2 พิจารณาเลือก 
(1) ผู้สมควรดํารงตําแหน่งนายกสภาฯ 1 ชื่อ  
(2) ผู้สมควรดํารงตําแหน่งกรรมการสภาฯ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่เกิน 14 ชื่อ ตามสาขาเชี่ยวชาญและ
จํานวนในแต่ละสาขาตามที่กําหนด 
2.3 กรอกข้อมูลประวัติแต่ละราย ในแบบฟอร์ม 
ส.1หลังจากนั้นสรุปรายชื่อทั้งหมดลงในแบบฟอร์ม 
ส.2 (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บไซต์สํานักงาน  
สภาฯ (www.council@su.ac.th หัวข้อการสรร
หานายกสภาฯ) 
2.4 เสนอชื่อต่อ ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ 
พร้อมทั้งส่งสรุปรายชื่อ (แบบฟอร์ม ส.2) ทาง  
e-mail phoprasitjang@gmail.com 

2 ตรวจสอบประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อ  
ตามข้อ 7 ของข้อบังคับฯ และคําสั่ง คสช. 
3. กรอกข้อมูลประวัติแต่ละราย ใน
แบบฟอร์ม ส.1 หลังจากนั้นสรุปรายชื่อ
ทั้งหมดลงในแบบฟอร์ม ส.2 (ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มจากเว็บไซต์สํานักงานสภาฯ
(www.council@su.ac.th หัวข้อการสรรหา
นายกสภาฯ) 
4 เสนอชื่อต่อประธานคณะกรรมการ      
สรรหาฯ พร้อมทั้งส่งสรุปรายชื่อ (แบบฟอร์ม 
ส.2) ทาง e-mail 
phoprasitjang@gmail.com 

 

                                           
 

นายกสภาฯ 1 ชื่อ กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ 15 ชื่อ โดย 15 ชื่อนี้ มาจากส่วนงาน  

(ม ี21 ส่วนงาน) 14 ชื่อ และมาจาก สกอ. 1 ชื่อ 
ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ มีหนังสือถึงส่วนงาน (มี21 ส่วนงาน) และจาก สกอ. ให้เสนอชื่อ (ข้อ 5 ข้อ 6) 

คณะกรรมการสรรหาฯ ประชุมกําหนดกลุ่มความเชี่ยวชาญของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และจํานวนในแต่ละกลุ่ม (ข้อ 4) 11 ม.ค. 60

13 ม.ค. 60

13 ม.ค. 
- ภายใน 
14 ก.พ.60  
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หมายเหตุ 1.กําหนดการอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 
            2.กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิชุดปัจจุบัน มีวาระถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2560  
 

ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ รวบรวมรายชื่อ และตรวจสอบคุณสมบัติผู้ได้รับการเสนอชื่อ
เป็นผู้สมควรดํารงตําแหน่งนายกสภาฯ และกรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อ 7 ของข้อบังคับฯ และคําสั่ง คสช. ในเบื้องต้น 

คณะกรรมการสรรหาฯ ประชุม พิจารณา 
1. รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้งหมด และตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้ได้รับการเสนอชื่อ ตามข้อ 7 ของข้อบังคับฯ และตามคําสั่ง คสช. 
2.เลือกผู้มีความเหมาะสม เป็นผู้สมควรดํารงตําแหน่ง 
    (1) นายกสภาฯ 1 ชื่อ และสํารองจํานวนหนึ่ง  
     (2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 14 ชื่อ ตามสาขาเชี่ยวชาญ และจํานวนที่กําหนดในแต่ละสาขา และสํารองในแต่ละสาขาเชี่ยวชาญ 
ไว้จาํนวนหนึ่ง 
     (3) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จาก สกอ. (ให้ สกอ.เสนอมา 3 ชื่อ) พิจารณาเลือกให้เหลือ จํานวน 1 ชื่อ และสํารองจํานวนหนึ่ง 

ทาบทาบความสมัครใจ จนกว่าจะได้รายชื่อครบ (นายกสภาฯ 1 ชื่อ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 15 ชื่อ            
  (กรณีทาบทามแล้วได้รายชื่อไม่ครบ กรรมการสรรหาฯ  ต้องพิจารณาให้ส่วนงานดําเนินการเสนอชื่อในส่วนที่ได้รายชื่อไม่ครบอีกครั้ง) 

ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ มีหนังสือนายกสภามหาวิทยาลัยเสนอรายชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งนายกสภาฯ  
1 ชื่อ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 15 ชื่อ ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา  

ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 15 มีนาคม 2560 พิจารณารายชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งนายกสภาฯ 1 ชื่อ และกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 15 ชื่อ (ตามข้อ 9) 

ภายใน 17 ก.พ.60 

21 ก.พ.60 

 

22 ก.พ.-  
9 มี.ค. 60 

วันที่ 10  มี.ค. 60 

 

15 มี.ค. 60  

 

ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 29 มีนาคม 2560 (รับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 15 มีนาคม 2560) หลังจากนั้น 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยดําเนินการตามขั้นตอนเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป 
29 มี.ค. 60  

 


