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ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ฉบับท่ี 3/2562  

เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่ง 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรโดยส่วนงาน 

       

            ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2559            
ข้อ 16 ก าหนดโดยสรุปคือ การเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีโดยส่วนงาน ให้คณะกรรมการสรรหาฯ 
ก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีโดยส่วนงาน โดยค านึงถึงวิธีการที่
สุจริตและเที่ยงธรรม และให้บุคลากรในส่วนงานได้มีส่วนร่วมในการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีด้วย 
และให้คณะกรรมการประจ าส่วนงาน พิจารณาตรวจสอบ กลั่นกรองคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อ เพ่ือให้ได้
รายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีจากส่วนงาน ส่วนงานละไม่เกิน 3 ชื่อ พร้อมประวัติ ผลงาน และเหตุผล
ประกอบ เสนอคณะกรรมการสรรหาฯ นั้น 
            เพ่ือให้การเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีศิลปากรโดยส่วนงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และมีแนวทางในการด าเนินการส าหรับส่วนงาน คณะกรรมการสรรหาฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 วันที่             
7 มกราคม 2562 จึงก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ศิลปากรโดยส่วนงาน ดังนี้ 

1. ภายในวันที่ 9 มกราคม 2562 คณะกรรมการสรรหาฯ จัดส่งประกาศต่างๆ ของคณะกรรมการสรรหาฯ เกี่ยวกับ
การสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี และเอกสารที่คณะกรรมการสรรหาฯ ได้รับจากสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือให้ส่วนงานใช้ประกอบการพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี และพิจารณากลั่นกรองรายชื่อผู้
ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี อาทิ     
                1) ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 1/2562 เรื่อง ก าหนดกระบวนการสรรหาผู้สมควร
ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร   
              2) ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 2/2562 เรื่อง รับสมัครผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
            3) ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 3/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการในการเสนอชื่อผู้
สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรโดยส่วนงาน 

4) นโยบาย แนวคิดของสภามหาวิทยาลัย ในการสรรหาอธิการบดีคนใหม่  
5) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 -2564  
6) รายงานผลการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของ

อธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)  ซึ่ งจัดท า โดย
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ 

7) สรุปข้อมูลตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ.2560-2564 ผลการด าเนินการที่มีความก้าวหน้า
และเรื่องส าคัญท่ีควรเร่งด าเนินการ 

8) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 (วันที่ 1 สิงหาคม 2560 -31 
กรกฎาคม 2561) มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
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2. หัวหน้าส่วนงานน าข้อมูล และประกาศ ตามข้อ 1 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรของส่วนงานทราบ 

3. ภายในวันที ่9 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2562 ส่วนงานด าเนินการ 
 3.1 หัวหน้าส่วนงานแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด าเนินการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีของ
ส่วนงาน อย่างน้อย 3 คน โดยให้เสนอคณะกรรมการประจ าส่วนงาน หรือที่มีฐานะเทียบเท่า ให้ความเห็นชอบเรื่อง
การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด าเนินการเสนอชื่อฯ ด้วย ซึ่งหากมีความจ าเป็นอาจใช้วิธีการเวียนขอความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจ าส่วนงาน หรือที่มีฐานะเทียบเท่า ได ้ 
  ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการด าเนินการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีของส่วนงาน มีหน้าที่
ดูแลรับผิดชอบการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีของส่วนงาน และพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้ามของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี  
 3.2 จัดท าประกาศรายชื่อบุคลากรของส่วนงานที่มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี   
                       บุคลากร คือ คณาจารย์ ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ซึ่งได้ปฏิบัติงานต่อเนื่องกันเป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ก่อนถึงวันที่ก าหนดให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อ รวมทั้งผู้อยู่ในระหว่างการลา
ศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัย หรือปฏิบัติงานอ่ืนๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยนับถึงวันที่ 29 
มกราคม 2562 (ก าหนดวันเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีของส่วนงานในวันที่ 30 มกราคม 2562) 
 3.3 ติดประกาศรายชื่อบุคลากรของส่วนงานที่มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีให้
บุคลากรทราบล่วงหน้า และการแก้ไขรายชื่อเพ่ิมเติม (ถ้ามี) โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนจะมีการหย่อนบัตรเสนอ
ชื่อล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน (ก าหนดวันเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีล่วงหน้าในวันที่ 28 มกราคม 
2562) 

3.4 ภายในวันที่ 25 มกราคม 2562  
1) บุคลากรของส่วนงานที่มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี และมีภารกิจ

ส าคัญเร่งด่วนไม่สามารถมาเสนอชื่อฯ ในวันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 09.00 – 15.00 น. ได้ ให้ท าหนังสือถึง
ประธานคณะอนุกรรมการด าเนินการเสนอชื่อฯ เพ่ือแจ้งขอใช้สิทธิเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี 
ล่วงหน้า 

2) คณะอนุกรรมการด าเนินการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีของส่วนงาน 
จัดท าบัตรเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีตามจ านวนบุคลากรที่มีสิทธิเสนอชื่อ โดยบัตรเสนอชื่อให้จัดท า
ตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการสรรหาฯ ก าหนด คือ แบบฟอร์ม อ.1 ซึ่งสามารถ download แบบฟอร์มได้จาก
เว็บไซต์ส านักงานสภามหาวิทยาลัย www.council.su.ac.th หัวข้อการสรรหาอธิการบดี และให้ประธาน
คณะอนุกรรมการด าเนินการเสนอชื่อฯ ลงนามก ากับในบัตรเสนอชื่อฯ ทุกใบ  

3) คณะอนุกรรมการด าเนินการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีของส่วนงาน
เตรียมจัดตั้งหน่วยหย่อนบัตรเสนอฯ ล่วงหน้า  

3.5 วันที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 09.00 – 15.00 น. ก าหนดให้เป็นวันเสนอชื่อผู้สมควรด ารง
ต าแหน่งอธิการบดีล่วงหน้า โดยให้ด าเนินการดังนี้ 

1) เปิดหีบหย่อนบัตรเสนอชื่อเวลา 09.00 น. 
2) บุคลากรที่มีสิทธิเสนอชื่อฯ ซึ่งได้ท าเรื่องขอใช้สิทธิเสนอชื่อฯ ล่วงหน้า มาใช้สิทธิเสนอชื่อฯ 

โดยมาลงลายมือชื่อขอรับบัตรเสนอชื่อ จากคณะอนุกรรมการด าเนินการเสนอชื่อฯ จ านวน 1 บัตร ซึ่งบัตรเสนอชื่อ
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จะมีลายมือชื่อของประธานอนุกรรมการด าเนินการเสนอชื่อฯ ก ากับไว้ แล้วเขียนรายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
อธิการบดี คนละไม่เกิน 2 ชื่อ ลงในบัตรเสนอชื่อ ณ จุดหย่อนบัตรเสนอชื่อ แล้วน าไปหย่อนลงในกล่องเสนอชื่อที่จัด
ไว้  
                         ทั้งนี้ บัตรเสนอชื่อท่ีผู้มาใช้สิทธิได้เขียน/ท าเครื่องหมายใดๆ แล้วจะน ามาเปลี่ยนบัตรใหม่ไม่ได้
และห้ามผู้มาใช้สิทธิน าบัตรเสนอชื่อออกนอกบริเวณที่จัดให้มีการหย่อนบัตร หรือนอกบริเวณการควบคุมของ
คณะอนุกรรมการด าเนินการเสนอชื่อฯ  

 กรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่จะต้องตัดสินชี้ขาดนอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ ให้
คณะอนุกรรมการด าเนินการเสนอชื่อฯ เป็นผู้ตัดสินชี้ขาด 

3) หลังเวลา 15.00 น. ให้คณะอนุกรรมการด าเนินการเสนอชื่อฯ ปิดหีบบัตรเสนอชื่อฯ แล้วเก็บ
หีบบัตรเสนอชื่อฯ รวมทั้งบัญชีรายชื่อผู้มาใช้สิทธิเสนอชื่อฯ ล่วงหน้าให้เรียบร้อย 

กรณีบุคลากรที่มีสิทธิเสนอชื่อฯ มาใช้สิทธิเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีล่วงหน้า
ครบทุกคนแล้ว (100%) และเสร็จสิ้นก่อนเวลา 15.00 น. ให้คณะอนุกรรมการด าเนินการเสนอชื่อฯ ปิดหีบบัตร
เสนอชื่อฯ ก่อนเวลา 15.00 น. ได้ 

4) บุคลากรที่มีสิทธิเสนอชื่อฯ ซึ่งมาขอใช้สิทธิเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีล่วงหน้า 
ในวันที่ 28 มกราคม 2562 แล้ว จะไม่มีสิทธิมาเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี ในวันที่ 30 มกราคม 2562 
ได้อีก 

3.6 บุคลากรผู้มีสิทธิเสนอชื่อที่อยู่ในระหว่างการลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัย หรือ
ปฏิบัติงานอื่นๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ให้คณะอนุกรรมการด าเนินการเสนอชื่อฯ ด าเนินการ ดังนี้ 

1) แจ้งเรื่องการใช้สิทธิเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี 
2) จัดส่งบัตรเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี (แบบฟอร์ม อ.1) ผ่านทาง e-mail ของผู้

มีสิทธิเสนอชื่อ  
3) ผู้ประสงค์จะเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี ให้กรอกข้อมูลในบัตรเสนอชื่อ 

(แบบฟอร์ม อ.1) แล้วส่งกลับมาที่ e-mail ของประธานคณะอนุกรรมการด าเนินการเสนอชื่อฯ ภายในวันที่ 28 
มกราคม 2562 เวลา 15.00 น. ในประเทศไทย 

4) กรณีมีผู้ใช้สิทธิเสนอชื่อฯ ให้ประธานคณะอนุกรรมการด าเนินการเสนอชื่อฯ รวบรวมรายชื่อ
ตามข้อ 3.6 3) เพ่ือน ามานับรวมกับรายชื่อ ณ หน่วยหย่อนบัตรเสนอชื่อ ตามข้อ 3.7 ด้วย 

 

3.7 วันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 09.00 -15.00 น. ก าหนดให้มีการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
อธิการบดี ของบุคลากรในส่วนงาน โดยคณะอนุกรรมการด าเนินการเสนอชื่อฯ ของแต่ละส่วนงาน จัดตั้งหน่วยหย่อน
บัตรเสนอชื่อ เพ่ือให้มีการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีของส่วนงาน โดยให้ด าเนินการดังนี้ 

1) เปิดหีบหย่อนบัตรเสนอชื่อเวลา 09.00 น. 
2) บุคลากรที่มีสิทธิเสนอชื่อ มาตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อ 
3) บุคลากรที่มีสิทธิเสนอชื่อ ที่มิได้ใช้สิทธิเสนอชื่อฯ ล่วงหน้า มาลงลายมือชื่อขอรับบัตรเสนอชื่อ 

จากคณะอนุกรรมการด าเนินการเสนอชื่อฯ จ านวน 1 บัตร ซึ่งบัตรเสนอชื่อจะมีลายมือชื่อของประธานอนุกรรมการ
ด าเนินการเสนอชื่อฯ ก ากับไว้ แล้วเขียนรายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี คนละไม่เกิน 2 ชื่อ ลงในบัตรเสนอ
ชื่อ ณ จุดหย่อนบัตรเสนอชื่อ แล้วน าไปหย่อนลงในกล่องเสนอชื่อที่จัดไว้  
                        ทั้งนี้ บัตรเสนอชื่อที่ผู้มาใช้สิทธิได้เขียน/ท าเครื่องหมายใดๆ แล้วจะน ามาเปลี่ยนบัตรใหม่ไม่ได้
และห้ามผู้มาใช้สิทธิน าบัตรเสนอชื่อออกนอกบริเวณที่จัดให้มีการหย่อนบัตร หรือนอกบริเวณการควบคุมของ
คณะอนุกรรมการด าเนินการเสนอชื่อฯ  
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กรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่จะต้องตัดสินชี้ขาดนอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ ให้
คณะอนุกรรมการด าเนินการเสนอชื่อฯ เป็นผู้ตัดสินชี้ขาด 

4) หลังเวลา 15.00 น. เป็นต้นไป คณะอนุกรรมการด าเนินการเสนอชื่อฯ รวบรวมรายชื่อผู้ได้รับ
การเสนอชื่อ ณ หน่วยหย่อนบัตรเสนอชื่อ โดยน ารายชื่อตามข้อ 3.6 มานับรวมด้วย (ถ้ามี) 
                        บัตรเสีย มีลักษณะดังนี้ 

(1) บัตรปลอม 
(2) บัตรที่เขียนรายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี เกินสองชื่อ 
(3) บัตรที่มีรอยขูด ลบ หรือขีดฆ่า 

  บัตรที่มีลักษณะดังกล่าว ให้คณะอนุกรรมการด าเนินการเสนอชื่อฯ สลักหลังว่า 
“เสีย” และให้ประธานคณะอนุกรรมการด าเนินการเสนอชื่อฯ ลงลายมือชื่อก ากับไว้ และในการนับผลการเสนอชื่อ 
หากปรากฏว่ามีบัตรเสีย ให้แยกบัตรเสียออกไว้ส่วนหนึ่ง และห้ามนับบัตรเสียไม่ว่ากรณีใดๆ 
   

5) คณะอนุกรรมการด าเนินการเสนอชื่อฯ ประชุมเพ่ือพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้ามผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีทุกราย ที่บุคลากรเสนอชื่อมา ตามคุณสมบัติใน
มาตรา 34 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2559 และข้อ 5 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ศิลปากรว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.2559 และจัดส่งรายชื่อที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติทั้งหมดให้หัวหน้า
ส่วนงานต่อไป  
 

6) ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 หัวหน้าส่วนงานเชิญคณะกรรมการประจ าส่วนงาน หรือที่มี
ฐานะเทียบเท่า ประชุมเพ่ือพิจารณาตรวจสอบ กลั่นกรองคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรด ารง
ต าแหน่งอธิการบดี จ านวนไม่เกิน 3 ชื่อ โดยให้คณะกรรมการประจ าส่วนงาน หรือที่มีฐานะเทียบเท่า ก าหนด
หลักเกณฑ์การพิจารณารายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี ตามความเหมาะสม แล้วกรอกประวัติ ผลงาน และ
เหตุผลประกอบ ของผู้ได้รับการเสนอชื่อฯ ทุกราย ในแบบฟอร์ม อ.2 (สามารถ download แบบฟอร์มได้จาก
เว็บไซต์ส านักงานสภามหาวิทยาลัย www.council.su.ac.th หัวข้อการสรรหาอธิการบดี) และให้หัวหน้าส่วนงาน
ลงนามก ากับในแบบฟอร์มทุกใบ 

 

7) ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562  หัวหน้าส่วนงานมีหนังสือถึงประธานคณะกรรมการสรรหาฯ เสนอ
รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี จ านวนไม่เกิน 3 ชื่อ พร้อมรายละเอียดตาม
แบบฟอร์ม อ.2  
                       วิธีการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ให้เรียงล าดับตาม
ตัวอักษร พร้อมจัดท า CD รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อฯ เป็น File Word  

วิธีการจัดส่งเอกสารให้จัดส่งเป็นเอกสารลับ ถึงประธานคณะกรรมการสรรหาฯ โดยส่งผ่านฝ่าย
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ ส านักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ  

   

5. ส่วนงานจัดส่งรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี จ านวนไม่เกิน 3 ชื่อ  
 

6. กรณีส่วนงานใดไม่ประสงค์จะเสนอรายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี ให้ท าหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรถึง
ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ พร้อมเหตุผล 
 

7. ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 




