
 
 

 
 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ฉบับที่ 1/2562 

เรื่อง ก าหนดกระบวนการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
--------------------------- 

ตามท่ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ลาออกจาก
ต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป และสภามหาวิทยาลัยในการ
ประชุมวาระพิเศษ ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งที่ 2158/2561 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561 แล้วนั้น 

เพ่ือให้การด าเนินการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2559 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี 
พ.ศ.2559 คณะกรรมการสรรหาฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 จึงก าหนด
กระบวนการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้ 
 

1. คุณสมบัติของผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

1.1 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2559 มาตรา 34 วรรคหนึ่ง ก าหนดอธิการบดี ต้องมี
คุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
 (1) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ท าการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่ปี หรือมีประสบการณ์ด้าน
การบริหารในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรองตามเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่ปี  
 (2) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นหนึ่งชั้นใดหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย หรือ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ท าการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าแปดปี หรือมีประสบการณ์
ด้านการบริหารในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรองตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดใน
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าหกปี  

นอกจากคุณสมบัติตามข้อ 1.1 อธิการบดีต้องมีคุณสมบัติอ่ืนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดใน
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  

 

1.2  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.2559 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2559 
ข้อ 5 ก าหนดว่า ผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้   

(1) คุณสมบัติ 
 (1.1) คุณสมบัติตามมาตรา 34 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร 

พ.ศ.2559 
 (1.2) เป็นผู้ทรงเกียรติคุณและคุณธรรม เป็นที่ยอมรับนับถือของคนทั่วไป ทั้งภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย 
 (1.3) เป็นผู้มีความสามารถทางวิชาการเป็นที่ยอมรับ สามารถบริหารวิชาการได้เป็น

อย่างดี 
 (1.4) เป็นผู้มีสมรรถนะ ประสบการณ์ และสัมฤทธิผลในด้านการบริหาร โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งมีวิสัยทัศน์และศักยภาพที่จะน าความเจริญและชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัย 
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 (1.5) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีอันจะน ามาซึ่งการประสานสัมพันธ์และความร่วมมือภายใน
มหาวิทยาลัย 

(1.6) คุณสมบัติ อ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดตามความเหมาะสม (สภา
มหาวิทยาลัยไม่ได้ก าหนดคุณสมบัติอื่นไว้) 

 

 (2) ลักษณะต้องห้าม 
 (2.1) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
 (2.2) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ

หรือเป็นโรคที่ก าหนดในกฎ ก.พ.อ. โดยอนุโลม 
 (2.3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
 (2.4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี หรือกระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมอย่าง

ร้ายแรง 
 (2.5) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
 (2.6) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
 (2.7) เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้

กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (2.8) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน 

หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือเอกชน 
 (2.9) ลักษณะต้องห้ามอ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดตามความเหมาะสม (สภา

มหาวิทยาลัยไม่ได้ก าหนดลักษณะต้องห้ามอ่ืนไว้) 
 

2. การด าเนินการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร มีรายละเอียดดังนี้ 
2.1 ส่วนงานที่มีสิทธิเสนอชื่อ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี 

พ.ศ.2559 ซึ่งคือส่วนงานตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559          
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 มีจ านวน 21 ส่วนงาน คือ 

2.1.1 คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
2.1.2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
2.1.3 คณะโบราณคดี 
2.1.4 คณะมัณฑนศิลป์ 
2.1.5 คณะอักษรศาสตร์ 
2.1.6 คณะศึกษาศาสตร์ 
2.1.7 คณะวิทยาศาสตร์ 
2.1.8 คณะเภสัชศาสตร์ 
2.1.9 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
2.1.10 คณะดุริยางคศาสตร์ 
2.1.11 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
2.1.12 คณะวิทยาการจัดการ 
2.1.13 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
2.1.14 วิทยาลัยนานาชาติ 
2.1.15 บัณฑิตวิทยาลัย 
2.1.16 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
2.1.17 ส านักหอสมุดกลาง 
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2.1.18 ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
2.1.19 หอศิลป์ 
2.1.20 ส านักงานอธิการบดี 
2.1.21 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

 

2.2  เอกสารประกอบการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ซ่ึงสภามหาวิทยาลัย
มอบให้คณะกรรมการสรรหาฯ คือ 

1) นโยบาย แนวคิดของสภามหาวิทยาลัย ในการสรรหาอธิการบดีคนใหม่  
2) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 -2564  
3) รายงานผลการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่

ของอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)  ซึ่ งจัดท าโดย
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ 

4) สรุปข้อมูลตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ.2560 -2564 ผลการด าเนินการที่มี
ความก้าวหน้าและเรื่องส าคัญท่ีควรเร่งด าเนินการ 

5) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 (วันที่ 1 สิงหาคม 
2560 -31 กรกฎาคม 2561) มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

2.3 ส านักงานสภามหาวิทยาลัยเผยแพร่เอกสารตามข้อ 2.2 ในเว็บไซต์ของส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย (www.council.su.ac.th หัวข้อการสรรหาอธิการบดี) เพ่ือใช้ประกอบการจัดท าวิสัยทัศน์ และ
เผยแพร่ให้ส่วนงานและบุคลากรได้รับทราบ  

 

 2.4 กระบวนการได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดมีหาวิทยาลัยศิลปากร  
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี  พ.ศ.2559 ข้อ 15 ก าหนด

กระบวนการได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี มีดังนี ้
   1) การเสนอชื่อโดยผู้มีสิทธิเสนอชื่อ ดังนี้ 
   1.1) ส่วนงาน 
 1.2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมิได้เป็นกรรมการสรรหา 
 1.3) สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร  
   2) การรับสมัคร 
                                    คณะกรรมการสรรหาฯ จึงก าหนดการด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
อธิการบดีในแต่ละช่องทาง ดังนี้  

                  2.4.1 การเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี จากส่วนงาน จ านวน 21 ส่วนงาน (ตามข้อ 
2.1)  

2.4.1.1 ภายในวันที่ 9 มกราคม 2562 คณะกรรมการสรรหาฯ มีหนังสือถึงหัวหน้าส่วนงาน 
ตามข้อ 2.1 จัดส่งประกาศต่างๆ ของคณะกรรมการสรรหาฯ พร้อมเอกสารตามข้อ 2.2 เพ่ือให้ส่วนงานด าเนินการเสนอ
ชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ส่วนงานละไม่เกิน 3 ชื่อ พร้อมประวัติ ผลงาน และเหตุผล
ประกอบ เสนอคณะกรรมการสรรหาฯ 

2.4.1.2 ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ส่วนงานประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงาน 
หรือที่มีฐานะเทียบเท่า พิจารณาตรวจสอบ กลั่นกรองคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรด ารง
ต าแหน่งอธิการบดี จ านวนไม่เกิน 3 ชื่อ โดยให้คณะกรรมการประจ าส่วนงาน หรือที่มีฐานะเทียบเท่า ก าหนด
หลักเกณฑ์การพิจารณารายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี ตามความเหมาะสม แล้วกรอกประวัติ ผลงาน 
และเหตุผลประกอบ ตามแบบฟอร์ม อ.2 (สามารถ download แบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ส านักงานสภา
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มหาวิทยาลัย www.council.su.ac.th หัวข้อการสรรหาอธิการบดี) และให้หัวหน้าส่วนงานลงนามก ากับใน
แบบฟอร์มทุกใบ       

2.4.1.3 ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 หัวหน้าส่วนงานมีหนังสือถึงประธานคณะกรรมการ
สรรหาฯ เสนอรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี จ านวนไม่เกิน 3 ชื่อ พร้อม
รายละเอียดตามแบบฟอร์ม อ.2 โดยในการจัดส่งหนังสือถึงประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ให้จัดส่งผ่านฝ่าย
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี ส านักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน 
กรุงเทพฯ โดยส่งเป็นเอกสารลับ 
  กรณีส่วนงานใดไม่ประสงค์จะเสนอรายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี ให้ท า
หนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรถึงประธานคณะกรรมการสรรหาฯ พร้อมเหตุผล 
  ทั้งนี้  การด าเนินการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีของส่วนงาน               
มีรายละเอียด ขั้นตอนการด าเนินงานตามประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 3/2562 เรื่อง ก าหนด
หลักเกณฑ์ และวิธีการในการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรโดยส่วนงาน  

 

 2.4.2 การเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี  จากกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒซิึ่งไม่ได้เป็นกรรมการสรรหา  

2.4.2.1 ภายในวันที่ 9 มกราคม 2562 ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ มีหนังสือถึง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่ได้เป็นกรรมการสรรหา พร้อมแนบบัตรเสนอชื่อ (แบบฟอร์ม อ.1) 
เพ่ือให้เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร คนละไม่เกิน 2 ชื่อ  

2.4.2.2 ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง
ไม่ได้เป็นกรรมการสรรหา ส่งบัตรเสนอชื่อฯ ให้ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ  
                   ในการจัดส่งหนังสือถึงประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ให้จัดส่งผ่านฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี ส านักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 
โดยส่งเป็นเอกสารลับ 

 

2.4.3 สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร 
2.4.3.1 ภายในวันที่ 9 มกราคม 2562 ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ มีหนังสือถึง

นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร จัดส่งประกาศต่างๆ ของคณะกรรมการสรรหาฯ พร้อมเอกสารตาม
ข้อ 2.2 เพ่ือให้ด าเนินการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี ในนามของสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัย
ศิลปากร ไม่เกิน 2 ชื่อ  
             2.4.3.2 ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัย
ศิลปากร เชิญประชุมคณะกรรมการสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือพิจารณารายชื่อผู้สมควรด ารง
ต าแหน่งอธิการบดี ไม่เกิน 2 ชื่อ โดยให้คณะกรรมการสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร ก าหนด
หลักเกณฑ์การพิจารณารายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี ตามความเหมาะสม แล้วกรอกประวัติ ผลงาน 
และเหตุผลประกอบ ตามแบบฟอร์ม อ.2 (สามารถ download แบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย www.council.su.ac.th หัวข้อการสรรหาอธิการบดี) และให้นายกสมาคมนักศึกษาเก่า
มหาวิทยาลัยศิลปากรลงนามก ากับในแบบฟอร์มทุกใบ   
                            2.4.3.3 ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัย
ศิลปากร มีหนังสือถึงประธานคณะกรรมการสรรหาฯ เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ไม่เกิน 2 ชื่อ พร้อมรายละเอียดตามแบบฟอร์ม อ.2 โดยในการจัดส่งหนังสือถึงประธานคณะกรรมการ
สรรหาฯ ให้จัดส่งผ่านฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ โดยส่งเป็นเอกสารลับ  
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กรณีสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร ไม่ประสงค์จะเสนอรายชื่อผู้สมควรด ารง
ต าแหน่งอธิการบดี ให้ท าหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรถึงประธานคณะกรรมการสรรหาฯ พร้อมเหตุผล 
 

ทั้งนี้ในการด าเนินการเสนอชื่อตามข้อ 2.4.1-2.4.3 หากไม่เสนอรายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
อธิการบดี ตามระยะเวลาที่ก าหนดดังกล่าวให้ถือว่าสละสิทธิ์ในการเสนอชื่อ 

 

      2.4.4  การรับสมัคร  
                  2.4.4.1 ภายในวันที่ 9 มกราคม 2562 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ประกาศประชาสัมพันธ์การ

สรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ในเว็บไซต์ของส านักงานสภามหาวิทยาลัย และ         
สื่อต่างๆ อาทิ หนังสือพิมพ์ สถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครให้ผู้สนใจทั่วไปทราบ   
      2.4.4.2 วันที่ 9 มกราคม – 14 กุมภาพันธ์ 2562 รับสมัครผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยผู้สนใจสามารถ Download ใบสมัคร (แบบฟอร์ม อ.3) จากเว็บไซต์ของ
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย (เว็บไซต์ www.council.su.ac.th หัวข้อการสรรหาอธิการบดี) โดยมีวิธีการยื่นใบ
สมัครในช่องทางต่างๆ ดังนี้ 

  (1) ยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง หรือผู้ ได้รับมอบหมาย ณ ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ชั้น 3 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ในวันและเวลาราชการ 

  (2) ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ลงทะเบียนตอบรับมาที่ นางประไพพรรณ 
ข าภาษ ีผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่ 22 หมู่ที่ 7 ถนนบรมราชชนนี แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โดยถือเอา
วันเวลาที่ที่ท าการไปรษณีย์ต้นทางออกใบรับฝาก หรือวันที่ที่ท าการไปรษณีย์ ต้นทางประทับตรารับซองเอกสาร
เป็นวันรับเรื่อง 

(3) ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail : khampasi_p@silpakorn.edu) 
ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.30 น. 
 ทั้งนี้ผู้สมัครที่ยื่นใบสมัครตามช่องทาง (2) – (3) จะต้องได้รับหนังสือ หรือ e-mail ตอบ
รับจากฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ จึงถือว่าได้ส่งใบสมัครสมบูรณ์แล้ว 

   

           2.5 ภายในวันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2562 ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ส่งรายชื่อผู้ได้รับการเสนอ
ชื่อและผู้สมัครจากทุกช่องทางให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ รวบรวม และส่งให้คณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัติฯ เพ่ือด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ในเบื้องต้น 
 

2.6 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการสรรหาฯ ด าเนินการดังนี้ 
 2.6.1 พิจารณาตรวจสอบ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ได้รับการเสนอชื่อ และผู้สมัคร

เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามคุณสมบัติในมาตรา 34 วรรค
หนึ่งแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2559 และข้อ 5 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
การสรรหาอธิการบดี พ.ศ.2559 

 2.6.2 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อ และผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรด ารง
ต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม 

 2.6.3 พิจารณากลั่นกรองเพ่ือให้ได้รายชื่อผู้มีความเหมาะสมที่จะได้รับการทาบทามให้เข้ารับการ
สรรหาจ านวนหนึ่ง  

 2.6.4 มีหนังสือทาบทามความสมัครใจของผู้มีความเหมาะสมให้เข้ารับการสรรหาฯ ตามข้อ 
2.6.3 โดยจะจัดส่งทั้งในรูปแบบหนังสือและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) และให้ผู้ได้รับการทาบทามตอบรับ
เป็นหนังสือภายใน 7 วันนับถัดจากวันที่รับทราบหรือถือว่าทราบหนังสือทาบทาม 

http://www.council.su.ac.th/
mailto:khampasi_p@silpakorn.edu)%20ภายใน
mailto:khampasi_p@silpakorn.edu)%20ภายใน
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                           ทั้งนี้จะแจ้งรายละเอียดต่างๆ ให้ทราบด้วย อาทิ การจัดท าวิสัยทัศน์ การสัมภาษณ์ การ
เชิญมาเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงเกี่ยวกับการจัดท าเอกสารวิสัยทัศน์ ฯลฯ 

 2.6.5 มีหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบคุณสมบัติให้ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาฯ ทุกคนทราบ โดยจะ
จัดส่งให้ทั้งรูปแบบหนังสือและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)  

ทั้งนี้ ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาฯ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน จะแจ้งรายละเอียดต่างๆ ให้ทราบ
ด้วย อาทิ การจัดท าวิสัยทัศน์ การสัมภาษณ์ การเชิญมาเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงเกี่ยวกับการจัดท าเอกสารวิสัยทัศน์ ฯลฯ  

2.6.6 ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการแสดงวิสัยทัศน์ และการสัมภาษณ์ ผู้ตอบรับการทาบทาม และ
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  

2.6.7 ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ตอบ
รับการทาบทาม และผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  

ประกาศตามข้อ 2.6.2 2.6.6 และ 2.6.7 จะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
(www.council.su.ac.th หัวข้อ การสรรหาอธิการบดี) 
  

            2.7 วันที่ 1 มีนาคม 2562 ครบก าหนดผู้ได้รับการทาบทาม ตอบรับการทามทาบ  
 

2.8 วันที่ 6 มีนาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาฯ ประกาศรายชื่อผู้ตอบรับการทาบทามและผู้สมัคร
เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยเรียงล าดับตามตัวอักษร แล้ว
เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซตส์ านักงานสภามหาวิทยาลัย (www.council.su.ac.th หัวข้อ การสรรหาอธิการบดี) 

 

2.9 วันที่ 8 มีนาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาฯ เชิญผู้ตอบรับการทาบทาม และผู้สมัครเข้ารับการ
สรรหาเป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร มาร่วมรับฟังการชี้แจง รายละเอียดและตอบข้อ
ซักถามต่างๆ อาทิ การจัดท าวิสัยทัศน์ การแสดงวิสัยทัศน์ เพ่ือให้ผู้ตอบรับการทาบทาม ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาฯ       
มีความเข้าใจที่ตรงกัน (ไม่เป็นการตัดสิทธิในการเข้ารับการสรรหาฯ กรณไีม่สามารถเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงได้) 

 

2.10 ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2562 ผู้ตอบรับการทาบทาม และผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควร
ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ส่งเอกสารวิสัยทัศน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร วิธีการ
ด าเนินงานและเป้าหมายในการท างาน โดยมีวิธีการจัดส่งดังนี้ 

(1) จัดส่งด้วยตนเอง หรือผู้ได้รับมอบหมาย ณ ส านักงานสภามหาวิทยาลัย
ศิลปากร ชั้น 3 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ในวันและเวลาราชการ 

  (2) ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ลงทะเบียนตอบรับมาที่ นางประไพพรรณ          
ข าภาษ ีผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่ 22 หมู่ที่ 7 ถนนบรมราชชนนี แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โดยถือเอา
วันเวลาที่ที่ท าการไปรษณีย์ต้นทางออกใบรับฝาก หรือวันที่ที่ท าการไปรษณีย์ ต้นทางประทับตรารับซองเอกสาร
เป็นวันรับเรื่อง 

(3) ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail : khampasi_p@silpakorn.edu) 
ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 16.30 น. 

ทั้งนี้ผู้เข้ารับการสรรหาฯ ที่จัดส่งเอกสารตามช่องทาง (2) – (3) จะต้องได้รับ
หนังสือ หรือ e-mail ตอบรับจากฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ จึงถือว่าได้ส่งเอกสารสมบูรณ์แล้ว 
                  

2.11 วันที่ 21 มีนาคม 2562 ก าหนดให้ผู้ตอบรับการทาบทาม และผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้
สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร มาแสดงวิสัยทัศน์ และสัมภาษณ์  
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