
แบบฟอร์ม สห.มบ. ๑ 
 

แบบฟอร์มข้อมูลประวัติของผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลยั  
หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ

(กรุณากรอกข้อมูลให้ได้มากที่สุด) 
 

ต าแหน่ง  นายกสภามหาวิทยาลัย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
1. ชื่อ – นามสกุล........................................................................................................................................................ 
 

2. วัน เดือน ปี เกิด ...............................................................  อายุ ..................... ........................................ ปี 
 

3. ต าแหน่งทางวิชาการ/บริหาร .............................................................................................................................. 
 

4. ประวัติการศึกษา 
   (1) ระดับปริญญาตรี ชื่อปริญญา .......................................... ปีที่จบ.................. สถาบนั.................. .................. 
        ประเทศ ...................................................................................................................... .................................. 
   (2) ระดับปริญญาโท  ชื่อปริญญา .......................................... ปีที่จบ.................. สถาบนั.................... .............. 
        ประเทศ...................................................................................... ................................................................... 
   (3) ระดับปริญญาเอก ชื่อปริญญา .......................................... ปีที่จบ.................. สถาบัน................... ............... 
        ประเทศ............................................................................................................................................ .............. 
 

5. สถานที่ติดต่อ ............................................................................................................... ......................................... 
............................................................................................................................. ..................................................... 
เบอร์โทรศัพท์ .................................................................E-mail……………………………………………………………..……... 
 

6. ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน (ไม่เกิน 3 อันดับ) 
    (1)  ......................................................................................................................... ........................................... 
    (2) ............................................................................................................................. ........................................ 
    (3) ......................................................................................................................................................... ........... 
 

7. ต าแหน่งหน้าที่ท่ีส าคัญในอดีต (ไม่เกิน 3 อันดับ) 
ต าแหน่ง ด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่ 

(1)  
(2)  
(3)  

 

8 .เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ (ถ้ามี) …………………………………………………………………..………………..…… 
   ปีที่ได้รับ .................................................................................................................................................. ........... 
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9. ความเชี่ยวชาญ (ระบุความเชี่ยวชาญเพียง 1 ด้าน) 
 1. ด้านการศึกษา  
 2. ด้านวิชาการ  
 3. ด้านการบริหารงานบุคคล  
 4. ด้านกฎหมาย  
 5. ด้านมนุษย์ศาสตร์  
 6. ด้านสังคมศาสตร์  
 7. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 8. ด้านการเงินการคลัง 
 ๙. ด้านบริหารองค์กร 
 ๑๐. ด้านการต่างประเทศ 
 ๑๑. ด้านเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
 ๑๒. ด้านอื่นที่เป็นประโยชน์และเก่ียวข้องกับบริบทของมหาวิทยาลัย 

 

10. การตรวจสอบคุณสมบัต ิและลักษณะต้องห้าม 
      10.1 คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้ามของผู้ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย    
ผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อ 7 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 25๖๑ 

คุณสมบัติ  
๑. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภา
มหาวิทยาลัยรับรอง และ 
๒. มีประสบการณ์ด้านการบริหารในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชนเป็นเวลารวม  
ไม่น้อยกว่าสี่ปี หรือเคยด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัย
รับรองรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่ปี หรือ 
๓. เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการศึกษา ด้านวิชาการ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านกฎหมาย  
ด้านมนุษย์ศาสตร์ ด้านสังคมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการเงินการคลัง และด้านอ่ืน ๆ 
ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาประกาศก าหนด หรือ 
๔. ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์หรือเคยด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 

ลักษณะต้องห้าม 
๑. เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
๒. เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
๓. เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก ไม่ว่าถูกจ าคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท า  
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษหรือพ้นระยะเวลารอการลงโทษหรือรอการก าหนดโทษ  
แล้วแต่กรณี เกินห้าปี 
๔. เป็นข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 
๕. เป็นข้าราชการการเมือง ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
๖. เป็นกรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งอื่นในพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง 
๗. เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ จากหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือจากหน่วยงาน
เอกชน เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 



-3- 
 

๘. เป็นผู้มีลักษณะขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของมหาวิทยาลัยไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม 
๙. เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับมหาวิทยาลัย 
๑๐. รับสัมปทานหรือคงไว้ซึ่งสัมปทานจากมหาวิทยาลัย หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
ที่รับสัมปทานจากมหาวิทยาลัย 

   

                   มีคุณสมบัติครบถ้วน             
                 มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน  เนื่องจาก ...............................................................................................            
 

10.2 ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 39/2559 เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาล  
ในสถาบันอุดมศึกษา ในข้อ 3 ของค าสั่งฯ คือ 

(1) ผู้ด ารงต าแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาจะด ารงต าแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาในเวลาเดียวกัน
เกินสามแห่งไม่ได้        
(2) ผู้ด ารงต าแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาจ านวนสองแห่งแล้ว อาจได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง  
นายกสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาอีกได้ไม่เกินหนึ่งแห่ง 
(3) ผู้ด ารงต าแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาจ านวนหนึ่งแห่งแล้ว อาจได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง  
นายกสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาอีกได้ไม่เกินสองแห่ง 
(4) ผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาจ านวนสี่แห่งแล้ว ไม่อาจได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
นายกสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาในเวลาเดียวกันนั้นได้อีก 

                 

                   มีคุณสมบัติครบถ้วน             
                   มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน   เนื่องจาก ...............................................................................................                    

 

11. ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ/วิทยาลัย.......(ชื่อส่วนงาน) ครั้งที่......................... 
เมื่อวันที่................................................ 
 
 
        ลงชื่อ...................................................... 
              (..........................................................) 
                                                                        คณบดี/ผู้อ านวยการ...............................                                                                                 
         วันที่............................................................. 

 
 
 
 

 


