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แบบฟอร์ม อ.4 
 

แบบตอบรับการทาบทาม เพ่ือเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่ง 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศลิปากร 

 
 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ............................................................................................................................... 
 
ต าแหน่งบริหาร (ถ้ามี) ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ต าแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี)............................................................................................................................................. 
 
สถานท่ีติดต่อ......................................................................................................................................................... 
 
.............................................................................................................................................................................. 
 
เบอร์โทรศัพท์............................................................E-mail........................................................................................... 
 
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
แล้ว (เอกสารแนบหน้า 2) 
1.ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติ 
 

  ครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้าม   ไม่ครบถ้วน 
 
2.ข้าพเจ้าขอแจ้งว่า  
 

   ยินดีตอบรับการทาบทามเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบด ีมหาวิทยาลยัศิลปากร  
  

  ขัดข้อง ……………………………… 
 
3.ข้าพเจ้าขอรับรองว่ามีสุขภาพ 
 

  มีสุขภาพแข็งแรง ไมม่ีโรคประจ าตัวท่ีอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน และได้แนบใบรับรองแพทยจ์าก
โรงพยาบาลของรัฐ หรือเอกชน ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่เป็นลักษณะตอ้งห้ามตามกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยโรคที่มีลักษณะต้องห้ามเป็น
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2549  (เอกสารแนบหน้า 3)  

 มีโรคประจ าตัว โปรดระบ.ุ................................................................................. 
 

4. ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบตัิตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2559 และประกาศตา่งๆ ที่เกี่ยวข้อง
ของคณะกรรมการสรรหาฯ อย่างเคร่งครัด 
 
    (ลงช่ือ)................................................................................................... 
 
  (.....................................................................................................) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หมาย เห ตุ  : กรุณ าส่ งแบบตอบรับการทาบทาม  ภายในวันที่  27  กั น ยายน  2565 เวล า 16 .30  น . ทาง e-mail: 
council.su@gmail.com ส าหรับเอกสารตน้ฉบับให้จดัสง่ถึงประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ผ่านฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ ส านักงาน
สภามหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 
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คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร มีดังนี้ 

 

กรุณาท าเคร่ืองหมาย ✓ หน้าชอ่งท่ีตรงกับคุณสมบัติของท่าน                                                                              
     1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2559 มาตรา 34 วรรคหนึ่ง ก าหนดอธิการบดี ต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด 
  

ท าเคร่ืองหมาย
✓ 

คุณสมบัติ 

 (1) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าช้ันปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภา
มหาวิทยาลัยรับรอง และได้ท าการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารใน
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรองตามเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี 

 (2) ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาช้ันหนึ่งช้ันใดหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภา
มหาวิทยาลยัรับรอง และไดท้ าการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือมีประสบการณ์ด้านการบรหิารใน
มหาวิทยาลยัหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรองตามเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อบังคับของ
มหาวิทยาลยัมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี 

 

 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศลิปากรว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.2559 ข้อ 5 ก าหนดว่าผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดตี้องมี
คุณสมบัติและไม่มลีักษณะต้องห้าม ดังน้ี 

   1) คุณสมบัติ 
ท าเคร่ืองหมาย 

✓ 
คุณสมบัติ 

 
 

(1) เป็นผู้ทรงเกียรตคิุณและคณุธรรม เป็นท่ียอมรับนับถือของคนท่ัวไปทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 
 

(2) เป็นผู้มีความสามารถทางวิชาการเป็นท่ียอมรับ สามารถบรหิารวิชาการได้เป็นอย่างดี 

 (3) เป็นผู้มีสมรรถนะ ประสบการณ์ และสัมฤทธิผลในด้านการบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถาบันอุดมศึกษา 
รวมทั้งมีวิสัยทัศน์และศักยภาพที่จะน าความเจริญและชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัย 

 
 

(4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีอันจะน ามาซึ่งการประสานสัมพันธ์และความร่วมมือภายในมหาวิทยาลัย 
  

2) ลักษณะต้องห้าม 
ท าเคร่ืองหมาย 

✓ 
ลักษณะต้องห้าม 

 (1) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
 
 

(2) ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือเป็นโรคที่ก าหนดใน
กฎ ก.พ.อ. โดยอนุโลม (โรคที่ก าหนด คือ วัณโรคในระยะอันตราย โรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง 
โรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัด หรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานใน
หน้าท่ี และโรคจิตที่ปรากฏอาการเด่นชัด หรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าท่ี) 

 (3) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

 (4) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอนัดี หรือกระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรง 
 (5) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
 (6) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
 (7) ไม่เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแตเ่ป็นโทษส าหรับความผดิที่ได้กระท าโดยประมาทหรือ

ความผิดลหโุทษ 
 (8) ไม่เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือ

เอกชน 
 

เอกสารแนบ 
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แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559  ก าหนดโดย
สรุป ดังนี้ 

 

ข้อ 7.1 (1) (1.1) พนักงานมหาวิทยาลัยสายบริหาร กลุ่มบริหารวิชาการ ได้แก่ต าแหน่ง อธิการบดี                 
รองอธิการบดี คณบดี ต าแหน่งอ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 9 ผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี และผู้ด ารงต าแหน่งกลุ่มบริหารวิชาการอ่ืนตามที่
สภามหาวิทยาลัยก าหนดตามข้อ 7 (1) ให้ท าสัญญาจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มบริหารวิชาการตาม
ระยะเวลาของวาระการด ารงต าแหน่ง หากผู้ด ารงต าแหน่งกลุ่มบริหารวิชาการดังกล่าวเป็นพนักงานประจ าอยู่แล้ว 
ให้ท าสัญญาจ้างการเป็นผู้บริหารวิชาการดังกล่าวอีกสัญญาหนึ่ง โดยยังคงมีสถานภาพเป็นพนักงานประจ า 

 

ดังนั้น กรณีเป็นข้าราชการของมหาวิทยาลัยศิลปากร และได้รับแต่งตั้งให้เป็นอธิการบดี จะต้องเปลี่ยน
สถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริหาร กลุ่มบริหารวิชาการ 

  กรณีเป็นข้าราชการของสถาบัน หน่วยงานอ่ืนๆ และได้รับแต่งตั้งให้เป็นอธิการบดี จะต้องลาออก
จากสังกัดนัน้ๆ และมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากรสายบริหาร กลุ่มบริหารวิชาการ 

 
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและการพิจารณาต่อเวลาราชการ และต่อ
การจ้างของบุคลากรสายวิชาการที่จะเกษียณอายุเมื่อมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ พ.ศ. 2561 

ข้อ 10 วรรคสอง พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการต่อการจ้าง จะด ารงต าแหน่ง หรือรักษาการแทน
ต าแหน่ง หรือปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งสายบริหาร กลุ่มบริหารวิชาการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยมิได้ และให้รวมถึงต าแหน่งผู้ท างานบริหารในต าแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี 
รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าด้วย 

 
 

3. โรคที่ก าหนดในกฎ ก.พ.อ. คือ วัณโรคในระยะอันตราย โรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคติดต่อ
ร้ายแรง หรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัด หรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ และโรคจิตที่
ปรากฏอาการเด่นชัด หรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

 


