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ใบสมัครผู้สมควรด ำรงต ำแหน่งอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยศิลปำกร 
เลขที่ใบสมัคร.................................................... 

 
 

1. ชื่อ-นำมสกุล (นำย/นำง/นำงสำว/อ่ืนๆ)......................................................................................................................................... 
2. ต ำแหน่ง.......................................................................................................................................................................................... 
3.  ต ำแหน่งทำงวิชำกำร (ถ้ามี)   อาจารย์        ผู้ช่วยศาสตราจารย์      รองศาสตราจารย ์  

    ศาสตราจารย์    อื่นๆ โปรดระบุ .............. 
4.  ปัจจุบันด ำรงต ำแหน่ง....................................................... สถำบัน/หน่วยงำน................................................................................ 
     ที่อยู่ของสถำบัน/หน่วยงำน.............................................................................................................................................................. 
5.  อำย.ุ.................................ปี 
6.  ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้ 

................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. .................................  
โทรศัพท.์........................................................................โทรสำร......................................... E-mail.....................................................  

7. สถำนภำพกำรสมรส  โสด  สมรส  หม้าย  หย่า 
 อื่นๆ........................................................................................................................................................................................................ 
8. คุณวุฒิกำรศึกษำ  

ระดับปริญญำตรี  ชื่อปริญญำบัตร....................................................................................สำขำวิชำ....................................................
ชื่อสถำบันกำรศึกษำ...............................................................................ประเทศ.................................................... 

   ระดับปริญญำโท  ชื่อปริญญำบัตร....................................................................................สำขำวิชำ...................................................
ชื่อสถำบันกำรศึกษำ...............................................................................ประเทศ.................................................... 

   ระดับปริญญำเอก ชื่อปริญญำบัตร......................................................................................สำขำวิชำ.................................................
ชื่อสถำบันกำรศึกษำ...............................................................................ประเทศ.................................................... 

    อื่นๆ ..................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 

9. ประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอน ในสถำบันกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ  
     1)  คณะ........................................ ชื่อสถำบัน.....................................................ประเทศ ..............................ระยะเวลำ...............ป ี
     2)  คณะ........................................ ชื่อสถำบัน.....................................................ประเทศ ..............................ระยะเวลำ...............ป ี
     3)  คณะ........................................ ชื่อสถำบัน.....................................................ประเทศ ..............................ระยะเวลำ...............ป ี
10. ประสบกำรณ์ด้ำนกำรบริหำรในสถำบันกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ /หรือหน่วยงำนอื่นๆ 

   1)  ต ำแหน่ง ……………………….……………….. คณะ/หน่วยงำน.......................................ชื่อสถำบัน................................................  
       ประเทศ …………………………………..……..  ระยะเวลำ..............................ปี 
   2)  ต ำแหน่ง …………….………………………….. คณะ/หน่วยงำน.......................................ชื่อสถำบัน................................................  
      ประเทศ ……………………………………..…….. ระยะเวลำ..............................ปี 
   3) ต ำแหน่ง ………………………..………………..  คณะ/หน่วยงำน......................................ชื่อสถำบัน...............................................  
      ประเทศ ……………………..……………………..   ระยะเวลำ..............................ปี 

11. ผลงำน (สำมำรถพิมพ์แนบได้) 
 1)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   2)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
   3)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
   4)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
   5)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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12. คุณสมบัติของท่ำน (กรุณำท ำเคร่ืองหมำย  หน้ำช่องทีต่รงกับคุณสมบัติของท่ำน)                                                                              
     12.1 พระราชบญัญัตมิหาวิทยาลัยศลิปากร พ.ศ.2559 มาตรา 34 วรรคหนึ่ง ก าหนดอธิการบดี ต้องมีคุณสมบัติอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด 
  

ท ำเคร่ืองหมำย
 

คุณสมบัติ 

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

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

 
 

 12.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.2559 ข้อ 5 ก าหนดว่าผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีต้องมี
คุณสมบัติและไม่มลีักษณะต้องห้าม ดังน้ี 

   1) คุณสมบัติ 
ท ำเคร่ืองหมำย 

 
คุณสมบัติ 

 
 

(1) เป็นผู้ทรงเกียรตคิุณและคณุธรรม เป็นท่ียอมรับนับถือของคนท่ัวไปทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 
 

(2) เป็นผู้มคีวามสามารถทางวิชาการเป็นท่ียอมรับ สามารถบรหิารวิชาการได้เป็นอย่างดี 

 (3) เป็นผู้มสีมรรถนะ ประสบการณ์ และสัมฤทธิผลในด้านการบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถาบันอุดมศึกษา 
รวมทั้งมีวิสัยทัศน์และศักยภาพที่จะน าความเจริญและชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัย 

 
 

(4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีอันจะน ามาซึ่งการประสานสัมพันธ์และความร่วมมือภายในมหาวิทยาลัย 
  

2) ลักษณะต้องห้ำม 
ท ำเคร่ืองหมำย 

 
คุณสมบัติ 

 (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 
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 12.3 คุณสมบัติอื่นๆ นอกเหนือจากข้อ 12.1 .และ 12.2 
...................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................... 

 
ข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำรประกอบใบสมัคร ดังนี้ 
 

  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน 1 ชุด 
  

  หลักฐานทางการศึกษา จ านวน 1 ชุด 
 

  หลักฐานประสบการณ์สอนในสถาบันอุดมศึกษา/ประสบการณ์การบริหารในสถาบันอุดมศึกษา 
 

  ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามตามกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยโรคที่มีลักษณะต้องห้ามเป็น
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2549 * 
 

  อื่นๆ โปรดระบุ................................................................................................................................................. 
 

 
ขอรับรองว่าข้อมูลที่กล่าวมาข้างตน้เป็นความจริง 

 
 
 
        ลงช่ือ......................................................ผูส้มัคร 
              (..........................................................) 
        วันท่ี............................................................. 
 
 
 
 

หมำยเหตุ 1.ทุกข้อสามารถพิมพ์ขอ้มูลเพิ่มเติมได ้
   2.กรณีคณะกรรมการสรรหาฯ ประสงค์จะขอเอกสารเพิ่มเติมจะแจ้งให้ผู้สมัครทราบ 

 3.*โรคที่ก าหนดในกฎ ก.พ.อ. คือ วัณโรคในระยะอันตราย โรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคติดต่อร้ายแรง 
หรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัด หรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ และโรคจิตที่ปรากฏอาการเด่นชัด หรือ
รุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าท่ี   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


