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ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ฉบับที่ 2/2562 
เรื่อง รับสมัครผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 

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

ตามที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ลาออก
จากการด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป และสภา
มหาวิทยาลัยในการประชุมวาะพิเศษ ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา 
ผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งที่ 2158/2561 ลงวันที่          
26 ธันวาคม 2561 แล้วนั้น 

 ด้วยข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.2559 ข้อ 15 ก าหนด
กระบวนการได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี มีดังต่อไปนี้ 

(1) การเสนอชื่อโดยผู้มีสิทธิเสนอชื่อ ดังนี้ 
(1.1) ส่วนงาน 
(1.2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงมิได้เป็นกรรมการสรรหา 
(1.3) สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร 

(2) การรับสมัคร  
 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2559 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการ   
สรรหาอธิการบดี พ.ศ.2559 คณะกรรมการสรรหาฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 วันที่ 7 มกราคม 2562 จึง
ก าหนดการรับสมัครผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้ 
 

1. คุณสมบัติของผูส้มควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

1.1 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2559 มาตรา 34 วรรคหนึ่ง ก าหนดอธิการบดี ต้องมี
คุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้ 
 (1) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ท าการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่ปี หรือมีประสบการณ์
ด้านการบริหารในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรองตามเกณฑ์ที่ก าหนดใน
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่ปี  
 (2) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นหนึ่งชั้นใดหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  และได้ท าการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าแปดปี หรือมี
ประสบการณ์ด้านการบริหารในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรองตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าหกปี  
 นอกจากคุณสมบัติตามข้อ 1.1 อธิการบดีต้องมีคุณสมบัติอ่ืนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่
ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
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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 ทั้งภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัย 
 (1.3) เป็นผู้มีความสามารถทางวิชาการเป็นที่ยอมรับ สามารถบริหารวิชาการได้เป็น

อย่างดี 
 (1.4) เป็นผู้มีสมรรถนะ ประสบการณ์ และสัมฤทธิผลในด้านการบริหาร โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งมีวิสัยทัศน์และศักยภาพที่จะน าความเจริญและชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัย 
 (1.5) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีอันจะน ามาซึ่งการประสานสัมพันธ์และความร่วมมือภายใน

มหาวิทยาลัย  
(1.6) คุณสมบัติอ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดตามความเหมาะสม (สภามหาวิทยาลัย

ไม่ได้ก 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 าหรับความผิดที่

ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (2.8) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน 

หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือเอกชน 
 (2.9) ลักษณะต้องห้ามอ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดตามความเหมาะสม (สภา

มหาวิทยาลัยไม่ได้ก าหนดลักษณะต้องห้ามอ่ืนไว้) 
 

2. การด าเนินการรับสมัครผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร มีรายละเอียดดังนี้ 
 

2.1 ให้มีการรับสมัครผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้ 
2.1.1 ผู้มีสิทธิสมัคร ได้แก่ ผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 1 ของประกาศนี้ 
2.1.2 รายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีการรับสมัคร 
 (1) ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ส านักงานสภา

มหาวิทยาลัย www.council.su.ac.th หัวข้อการสรรหาผู้บริหาร ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม – 14 กุมภาพันธ์ 
2562 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ ส านักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร โทรศัพท์ 02 849 7500 ต่อ 31301 
- 31304 หมายเลขโทรสาร 02 849 7505 

 

http://www.council.su.ac.th/
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 (2) เอกสารประกอบการสมัคร ได้แก่ 
  (2.1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน 1 ชุด 

(2.2) เอกสารแสดงคุณสมบัติตามข้อ 1 จ านวน 1 ชุด  
                   - หลักฐานทางการศึกษา 
                   - ประสบการณ์การสอน หรือประสบการณ์การบริหารในมหาวิทยาลัย

หรือสถาบันอุดมศึกษา 
 (2.3) ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามตามกฎ 

ก.พ.อ. ว่าด้วยโรคที่มีลักษณะต้องห้ามเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2549 (วัณโรคในระยะ
อันตราย โรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัด 
หรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ และโรคจิตที่ปรากฏอาการเด่นชัด หรือรุนแรงและเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่) 

 

(3) ก าหนดวันเวลายื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม – 14 กุมภาพันธ์ 2562 
โดยมีวิธีการยื่นใบสมัครในช่องทางต่างๆ ดังนี้ 

  (3.1) ยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง หรือผู้ได้รับมอบหมาย ณ ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ชั้น 3 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ในวันและเวลา
ราชการ 

  (3.2) ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ลงทะเบียนตอบรับมาที่ นางประไพพรรณ               
ข าภาษี ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ส านักงาน
สภามหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่ 22 หมู่ที่ 7 ถนนบรมราชชนนี แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โดย
ถือเอาวันเวลาที่ที่ท าการไปรษณีย์ต้นทางออกใบรับฝาก หรือวันที่ที่ท าการไปรษณีย์ ต้นทางประทับตรารับซอง
เอกสารเป็นวันรับเรื่อง 

(3.3) ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail : khampasi_p@silpakorn.edu) 
ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.30 น. 
 ทั้งนี้ผู้สมัครที่ยื่นใบสมัครตามช่องทาง (3.2) – (3.3) จะต้องได้รับหนังสือ หรือ     
e-mail ตอบรับจากฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ จึงถือว่าได้ส่งใบสมัครสมบูรณ์แล้ว 

 

 2.2 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการสรรหาฯ ด าเนินการ 
(1) ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อ และผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรด ารง

ต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม 
(2) มีหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบคุณสมบัติให้ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาฯ ทุกคนทราบ 

โดยจะจัดส่งให้ทั้งรูปแบบหนังสือและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)  
ทั้งนี้ ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาฯ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน จะแจ้งรายละเอียดต่างๆ ให้

ทราบด้วย อาทิ การจัดท าวิสัยทัศน์ การสัมภาษณ์ การเชิญมาเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงเกี่ยวกับการจัดท าเอกสาร
วิสัยทัศน์ ฯลฯ 

(3) ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการแสดงวิสัยทัศน์ และการสัมภาษณ์ ผู้ตอบรับการทาบทาม 
และผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  

(4) ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ของ
ผู้ตอบรับการทาบทาม และผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  

ประกาศตามข้อ (1) (3) และ (4) จะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
(www.council.su.ac.th หัวข้อ การสรรหาอธิการบดี) 
 

mailto:khampasi_p@silpakorn.edu)%20ภายใน
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2.3 วันที่ 6 มีนาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาฯ ประกาศรายชื่อผู้ตอบรับการทาบทาม และ
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยเรียงล าดับตาม
ตัวอักษร ผ่านทางเว็บไซต์ส านักงานสภามหาวิทยาลัย (www.council.su.ac.th หัวข้อ การสรรหาอธิการบดี) 

    

2.4 วันที่ 8 มีนาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาฯ เชิญผู้ตอบรับการทาบทาม และผู้สมัครเข้ารับ
การสรรหาเป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร มาร่วมรับฟังการชี้แจง รายละเอียดและ
ตอบข้อซักถามต่างๆ อาทิ การจัดท าวิสัยทัศน์ การแสดงวิสัยทัศน์ เพ่ือให้ผู้ตอบรับการทาบทาม ผู้สมัคร มีความ
เข้าใจที่ตรงกัน (ไม่เป็นการตัดสิทธิในการเข้ารับการสรรหาฯ กรณไีม่สามารถเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงได้) 

  

2.5 ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2562 ผู้ตอบรับการทาบทาม และผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้
สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ส่งเอกสารวิสัยทัศน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิธีการด าเนินงานและเป้าหมายในการท างาน โดยมีวิธีการจัดส่งดังนี้ 

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

(2) ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ลงทะเบียนตอบรับมาที่ นางประไพพรรณ ข าภาษี 
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัยศิลปากร เลขท่ี 22 หมู่ที่ 7 ถนนบรมราชชนนี แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โดย
ถือเอาวันเวลาที่ที่ท าการไปรษณีย์ต้นทางออกใบรับฝาก หรือวันที่ที่ท าการไปรษณีย์ ต้นทางประทับตรารับซอง
เอกสารเป็นวันรับเรื่อง 

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

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

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

2.7 วันที่ 26 มีนาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณากลั่นกรองเพ่ือหาบุคคลที่มีความ
เหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  จ านวนอย่างน้อยสองคน เพ่ือเสนอสภา
มหาวิทยาลัยศิลปากรพิจารณาพร้อมเหตุผล ประวัติ ผลงาน พร้อมทั้งเอกสารอื่นที่จ าเป็น  
 กรณีมีเหตุผลและความจ าเป็นอย่างยิ่ง คณะกรรมการสรรหาฯ อาจเสนอชื่อบุคคลที่มีความ
เหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งอธิการบดีเพียงหนึ่งชื่อก็ได้ แต่ต้องชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าวพร้อม
หลักฐานต่อสภามหาวิทยาลัย 
 

3.อัตราเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่งของผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
อัตราเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่งของผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นไป

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง บัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูง เงินประจ าต าแหน่ง ค่าตอบแทน และ
หลักเกณฑ์วิธีการจ่าย ลงวันที่ 22 กันยายน 2559 มีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ  

 

4.หากผู้ตอบรับการทาบทาม และผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ไม่สามารถด าเนินการใดๆ ได้ตามประกาศนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ในการเข้า
รับการสรรหาเป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
 

http://www.council.su.ac.th/
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