
  
 
 
 
 

   ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร  

ฉบับท่ี 1/2563 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และข้ันตอนการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

ตามที่มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2560 เป็นต้นมา นั้น 

ด้วยนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
จะครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 อธิการบดีจึงแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภา
มหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยศิลปากรขึ้น ตามค าสั่งมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ที่ 2274/2562 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2562  

เพ่ือให้การด าเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  พ.ศ. 2559 
คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 จึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการสรรหา
นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้ 
 

1. คุณสมบัต ิและลักษณะต้องห้ามของนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ     
ตามข้อ 7 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และ

วิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2559 ดังนี้ 
(1) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและคุณธรรม เป็นที่ยอมรับทั้งในวงการราชการและเอกชน 
(2) เป็นผู้สามารถอุทิศเวลาให้แก่งานของมหาวิทยาลัยตามสมควรแก่ต าแหน่งหน้าที่ 
(3) เป็นผู้มีความสนใจในการพัฒนาอุดมศึกษาและการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
(4) เป็นผู้มีสถานภาพทางสังคมที่เหมาะสม  สามารถอ านวยให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
     เป็นไปด้วยดี 
(5) เป็นผู้ที่ยึดถือและรักษาประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเป็นส าคัญ 
(6) ไม่เป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

 

2. ส่วนงานที่มีสิทธิเสนอชื่อนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ตามข้อ 3 ของข้อบังคับฯ ได้แก่ ส่วนงานตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 133 ตอนพิเศษ 182 ง วันที่ 

19 สิงหาคม 2559 เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 และตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 
136 ตอนพิเศษ 15 ง วันที่ 16 มกราคม 2562 เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
และตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 
12 กันยายน 2562 ดังนั้นส่วนงานที่มีสิทธิเสนอชื่อฯ มีจ านวน 20 ส่วนงาน คือ 

 
 
 



 2 

2.1 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
2.2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
2.3 คณะโบราณคดี 
2.4 คณะมัณฑนศิลป์ 
2.5 คณะอักษรศาสตร์ 
2.6 คณะศึกษาศาสตร์ 
2.7 คณะวิทยาศาสตร์ 
2.8 คณะเภสัชศาสตร์ 
2.9 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
2.10 คณะดุริยางคศาสตร์ 
2.11 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
2.12 คณะวิทยาการจัดการ 
2.13 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
2.14 วิทยาลัยนานาชาติ 
2.15 บัณฑิตวิทยาลัย 
2.16 ส านักหอสมุดกลาง 
2.17 ส านักดิจิทัลเทคโนโลยี  
2.18 หอศิลป์ 
2.19 ส านักงานอธิการบดี 
2.20 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

 

3. หลักเกณฑ์การเสนอชื่อนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
คณะกรรมการสรรหาฯ ก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 
3.1 คณะกรรมการสรรหาฯ ก าหนดกลุ่มความเชี่ยวชาญของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

และจ านวนในแต่ละกลุ่มดังนี้ (ข้อ 4 ของข้อบังคับฯ)      
                

กลุ่มความเชี่ยวชาญ มี 5 กลุ่ม จ านวนคนในแต่ละกลุ่ม 
1.ด้านการเงิน/การจัดหารายได้ ไม่เกิน 3 คน 
2.ด้านกฎหมาย ไม่เกิน 3 คน 
3.ด้านการศึกษา/วิชาชีพ/วิจัย  ไม่เกิน 4 คน 
4.ด้านการบริหารจัดการองค์กร/ทรัพยากรบุคคล/ วิเทศสัมพันธ์ /

ดิจิทัลเทคโนโลยี ภาครัฐ/เอกชน  
ไม่เกิน 4 คน 

5.ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ไม่เกิน 3 คน 
                               รวมทุกกลุ่มความเชี่ยวชาญ    ไม่เกิน 14 คน 

 

3.2 การเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิจากส่วนงานของมหาวิทยาลัย (ข้อ 5 และข้อ 6 ของข้อบังคับฯ) ด าเนินการดังนี้ 

3.2.1 ให้ส่วนงาน (มี 20 ส่วนงาน) เสนอชื่อ ดังนี้  
(1) ผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ส่วนงานละ 1 ชื่อ  
(2) ผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ส่วนงานละไม่เกิน 

14 ชื่อ  
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โดยเสนอชื่อตามสาขาเชี่ยวชาญและจ านวนตามที่ก าหนดในข้อ 3.1 
3.2.2 ให้ส่วนงานตรวจสอบคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม ของผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภา

มหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 
- ข้อ 7 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยคุณสมบัติ ลั กษณะต้องห้าม 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2559 คือ 
(1) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและคุณธรรม เป็นที่ยอมรับทั้งในวงการราชการและเอกชน 
(2) เป็นผู้สามารถอุทิศเวลาให้แก่งานของมหาวิทยาลัยตามสมควรแก่ต าแหน่งหน้าที่ 
(3) เป็นผู้มีความสนใจในการพัฒนาอุดมศึกษาและการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
(4) เป็นผู้มีสถานภาพทางสังคมที่เหมาะสม สามารถอ านวยให้การด าเนินงานของ

มหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยดี 
(5) เป็นผู้ที่ยึดถือและรักษาประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเป็นส าคัญ 
(6) ไม่เป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

- ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 39/2559 เรื่อง การจัดระเบียบและ
แก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ในข้อ 3 ของค าสั่งฯ ดังนี้ 

(1) ผู้ด ารงต าแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาจะด ารงต าแหน่งนายกสภา
สถาบันอุดมศึกษาในเวลาเดียวกันเกินสามแห่งไม่ได้ 

(2) ผู้ด ารงต าแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาจ านวนสองแห่งแล้ว อาจได้รับแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาอีกได้ไม่เกินหนึ่งแห่ง 

(3) ผู้ด ารงต าแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาจ านวนหนึ่งแห่งแล้ว อาจได้รับ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาอีกได้ไม่เกินสองแห่ง 

(4) ผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาจ านวนสี่แห่งแล้ว ไม่อาจได้รับ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาในเวลาเดียวกันนั้นได้อีก 

3.2.3 ให้ส่วนงานกรอกข้อมูลประวัติของผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย และ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แต่ละรายตามแบบฟอร์ม ส.1 และสรุปรายชื่อทั้งหมดลงในแบบฟอร์ม ส.2 ซึ่ง
สามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ส านักงานสภามหาวิทยาลัย (www.council.ac.th หัวข้อ การสรรหานายกสภา
มหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) และเสนอประธานคณะกรรมการสรรหาฯ   
 

3.3 การเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อีก 1 ชื่อ (ข้อ 6 (2) 
ของข้อบังคับฯ) ให้ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ มีหนังสือถึงปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม เพ่ือให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาต่อไป  

 

4. รายละเอียดขั้นตอนการเสนอชื่อของส่วนงาน 
ภายในวันที่ 8 มกราคม 2563 ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ มีหนังสือถึงหัวหน้าส่วนงานทั้งหมดใน

มหาวิทยาลัย (20 ส่วนงาน) และปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือให้ด าเนินการ ดังนี้ 
4.1 ให้คณะและส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ด าเนินการ ดังนี้ (ระหว่างวันที่ 

8 มกราคม 2563 - 13 กุมภาพันธ์ 2563) 
(1) ให้ส านักงานคณบดี ส านักงานของส่วนงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ภาควิชา หรือหน่วยงาน

ที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา สาขาวิชา จัดประชุมเพ่ือพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภา
มหาวิทยาลัย จ านวน 1 ชื่อ และผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนไม่เกิน 14 ชื่อ 
โดยการเสนอชื่อให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ในข้อ 3.1 และตรวจสอบคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 3.2.2 

http://www.council/
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(2) ให้ส านักงานคณบดี ส านักงานของส่วนงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ภาควิชา หรือหน่วยงาน
ที่มีฐานะเทียบเทา่ภาควิชา สาขาวิชา ส่งรายชื่อตามข้อ 4.1 (1) พร้อมกับรายงานการประชุมต่อหัวหน้าส่วนงาน 
  

กรณีท่ีคณะ ไม่มีภาควิชา หรือสาขาวิชา ให้ด าเนินการดังนี้ 
- บุคลากรสายวิชาการ ให้คณะจัดให้มีการประชุมบุคลากรเพ่ือด าเนินการเสนอชื่อผู้

สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย จ านวน 1 ชื่อ และผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ านวนไม่เกิน 14 ชื่อ โดยการเสนอชื่อให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ในข้อ 3.1 
และตรวจสอบคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 3.2.2 แล้วจัดส่งรายชื่อดังกล่าว พร้อมกับรายงานการประชุม
ต่อหัวหน้าส่วนงาน 

- บุคลากรสายสนับสนุน ให้ส านักงานคณบดีจัดให้มีการประชุมบุคลากรเพ่ือด าเนินการ
เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย จ านวน 1 ชื่อ และผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการ         
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ านวนไม่เกิน 14 ชื่อ โดยการเสนอชื่อให้ด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์ในข้อ 3.1 และตรวจสอบคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 3.2.2 แล้วจัดส่งรายชื่อดังกล่าว พร้อม
กับรายงานการประชุมต่อหัวหน้าส่วนงาน 

(3) ส่วนงานรวบรวมรายชื่อจากหน่วยงานทั้งหมด แล้วเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ/ส่วนงาน  
(3.1) ตรวจสอบการด าเนินการเสนอชื่อ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 3.1 และตรวจสอบ

คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 3.2.2 
(3.2) พิจารณารายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย จ านวน 1 ชื่อ และผู้

สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนไม่เกิน 14 ชื่อ ตามหลักเกณฑ์ในข้อ 3.1 และ
ตรวจสอบคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 3.2.2  

ทั้งนีใ้ห้คณะกรรมการประจ าคณะ/ส่วนงาน ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณารายชื่อผู้
สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ตามความเหมาะสม 

(4) กรอกข้อมูลประวัติผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละราย ในแบบฟอร์ม ส.1 หลังจากนั้นสรุปรายชื่อทั้งหมดลงในแบบฟอร์ม ส.2 ซึ่งสามารถ
ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ส านักงานสภามหาวิทยาลัย (www.council.ac.th หัวข้อการสรรหานายกสภา
มหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) และใหห้ัวหน้าส่วนงานลงนามก ากับในแบบฟอร์มทุกใบ                             

(5) ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 หัวหน้าส่วนงาน ส่งรายชื่อ และประวัติ (แบบฟอร์ม ส.1, 
แบบฟอร์ม ส.2) ของผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย จ านวน 1 ชื่อ และผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนไม่เกิน 14 ชื่อ ต่อประธานคณะกรรมการสรรหาฯ โดยน าส่งมาที่ 
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ ส านักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ พร้อมส่งสรุปรายชื่อ 
(แบบฟอร์ม ส.2) ทาง e-mail council.su@gmail.com 
 

4.2 ส านักงานอธิการบดี ด าเนินการ ดังนี้ (ระหว่างวันที่ 8 มกราคม 2563 - 13 กุมภาพันธ์ 2563) 
4.2.1 หน่วยงานภายในระดับกองหรือหน่วยงานภายในที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า

กอง ที่สังกัดในส านักงานอธิการบดี 
(1) ให้หน่วยงานภายในระดับกองหรือหน่วยงานภายในที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ

เทียบเท่ากอง ที่สังกัดในส านักงานอธิการบดี จัดประชุมบุคลากรภายในกองเพ่ือพิจารณาเสนอชื่อ ผู้สมควรด ารง
ต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย จ านวน 1 ชื่อ และผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวนไม่เกิน 14 ชื่อ โดยการเสนอชื่อให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ในข้อ 3.1 และตรวจสอบคุณสมบัติ ลักษณะ
ต้องห้าม ตามข้อ 3.2.2  
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(2) ผู้อ านวยการกองต่างๆ ในส านักงานอธิการบดี หรือหัวหน้าหน่วยงานภายในที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าผู้อ านวยการกอง ที่สังกัดในส านักงานอธิการบดี เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายก
สภามหาวิทยาลัย จ านวน 1 ชื่อ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนไม่เกิน 14 ชื่อ พร้อมกับรายงาน
การประชุม ต่อผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  
 

4.2.2 หน่วยงานภายในระดับกองที่มีภาระหน้าที่เฉพาะหรือตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย            
ที่สังกัดส านักงานอธิการบดี 

ให้หน่วยงานภายในระดับกองที่มีภาระหน้าที่เฉพาะหรือตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย            
ที่สังกัดส านักงานอธิการบดี จัดประชุมบุคลากรภายในกองเพ่ือพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภา
มหาวิทยาลัย จ านวน 1 ชื่อ และผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนไม่เกิน 14 ชื่อ 
โดยการเสนอชื่อให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ในข้อ 3.1 และตรวจสอบคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 3.2.2 
แล้วเสนอชื่อพร้อมกับรายงานการประชุมต่อผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 

 

4.2.3 หน่วยงานย่อยระดับงานที่มีภาระหน้าที่เฉพาะหรือตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย             
ที่สังกัดส านักงานอธิการบดี 

ให้หน่วยงานย่อยระดับงานที่มีภาระหน้าที่เฉพาะหรือตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
ที่สังกัดส านักงานอธิการบดี จัดประชุมบุคลากรภายในงานเพ่ือพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภา
มหาวิทยาลัย จ านวน 1 ชื่อ และผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนไม่เกิน 14 ชื่อ  
โดยการเสนอชื่อให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ในข้อ 3.1 และตรวจสอบคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 3.2.2 
แล้วเสนอชื่อพร้อมกับรายงานการประชุมต่อผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 

 

 4.2.4 ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีรวบรวมรายชื่อจากหน่วยงานในข้อ 4.2.1 - 4.2.3 แล้วจัด
ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักงานอธิการบดี  

(1) ตรวจสอบการด าเนินการเสนอชื่อจากหน่วยงานในข้อ 4.2.1 - 4.2.3 ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ในข้อ 3.1 และตรวจสอบคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 3.2.2 

(2) พิจารณารายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย จ านวน 1 ชื่อ และผู้
สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนไม่เกิน 14 ชื่อ ตามหลักเกณฑ์ในข้อ 3.1 และ
ตรวจสอบคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 3.2.2 

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริหารส านักงานอธิการบดี ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณารายชื่อ
ผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามความเหมาะสม 

(3) กรอกข้อมูลประวัติผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละราย ในแบบฟอร์ม ส.1 หลังจากนั้นสรุปรายชื่อทั้งหมดลงในแบบฟอร์ม ส.2 ซึ่งสามารถ
ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ส านักงานสภามหาวิทยาลัย (www.council.ac.th หัวข้อการสรรหานายกสภา
มหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) และให้ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีลงนามก ากับใน
แบบฟอร์มทุกใบ                             

(4) ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ส่งรายชื่อ และ
ประวัติ (แบบฟอร์ม ส.1, แบบฟอร์ม ส.2) ของผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย จ านวน 1 ชื่อ และผู้
สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนไม่เกิน 14 ชื่อ ต่อประธานคณะกรรมการ           
สรรหาฯ โดยน าส่งมาท่ี เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ ส านักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 
พร้อมส่งสรุปรายชื่อ (แบบฟอร์ม ส.2) ทาง e-mail council.su@gmail.com 
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4.3 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ด าเนินการ ดังนี้ (ระหว่างวันที่ 8 มกราคม 2563 - 13 กุมภาพันธ์ 
2563) 

(1) ให้ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยจัดประชุมบุคลากรภายในหน่วยงานเพ่ือ
พิจารณาเลือก ผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย จ านวน 1 ชื่อ และผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนไม่เกิน 14 ชื่อ โดยการเสนอชื่อให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ในข้อ 3.1 และ
ตรวจสอบคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 3.2.2 

(2) กรอกข้อมูลประวัติผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละราย ในแบบฟอร์ม ส.1 หลังจากนั้นสรุปรายชื่อทั้งหมดลงในแบบฟอร์ม ส.2 ซึ่งสามารถ
ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ส านักงานสภามหาวิทยาลัย (www.council.ac.th หัวข้อการสรรหานายสภามหาวิทยาลัย
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ) และให้ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยลงนามก ากับใน
แบบฟอร์ม ทุกใบ                             

(3) ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย ส่งรายชื่อ และ
ประวัติ (แบบฟอร์ม ส.1, แบบฟอร์ม ส.2) ของผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย จ านวน 1 ชื่อ และผู้
สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนไม่เกิน 14 ชื่อ ต่อประธานคณะกรรมการ           
สรรหาฯ โดยน าส่งมาท่ี เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ ส านักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 
พร้อมส่งสรุปรายชื่อ (แบบฟอร์ม ส.2) ทาง e-mail council.su@gmail.com 
 

  4.4 คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ มีหนังสือถึงปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม เพ่ือให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณาเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้สมควร
ด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนอย่างน้อย 3 ชื่อ ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563  
 

5.ขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาฯ  
5.1 ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ มอบหมายให้ฝ่าย

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ รวบรวมรายชื่อที่ได้รับมาทั้งหมด (ข้อ 4.1- 4.4) แล้วพิจารณาตรวจสอบ
คุณสมบัติในเบื้องต้น ตามข้อ 3.2.2 
 

5.2 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครัง้ที่ 2/2563 พิจารณา 
5.2.1 รายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ ตามที่ส่วนงาน และคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอมา พร้อมท้ังตรวจสอบการเสนอชื่อของส่วนงานตาม
หลักเกณฑ์ข้อ 3.1 และตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ในข้อ 3.2.2 

5.2.2 พิจารณาเลือก 
- ผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย จ านวน 1 ชื่อ และส ารองจ านวนหนึ่ง  

ทั้งนี้ผู้ที่มีสิทธิได้รับการพิจารณาเสนอชื่อเป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภา
มหาวิทยาลัย จะต้องได้รับการเสนอชื่อจากส่วนงานไม่น้อยกว่า 4 ส่วนงาน  

- ผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามกลุ่มความเชี่ยวชาญ 
และจ านวนที่ก าหนด จ านวน 14 ชื่อ และส ารองจ านวนหนึ่ง  

- ผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จาก คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา จ านวน 1 ชื่อ และส ารองจ านวนหนึ่ง 
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