
 
ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบด ี 

ฉบับที ่ ๑  
เร่ือง หลกัเกณฑ์ ขั้นตอน และวธิีการสรรหาอธิการบด ี 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
--------------------------------------  

  ด้วยศาสตราจารย ์ดร.สมคิด  เลิศไพฑูรย ์อธิการบดีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ จะด ารง
ต าแหน่งครบวาระในวนัท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการ    
สรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๐ ซ่ึงออกตามความในมาตรา ๒๓ และมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘   มีผลบงัคบัใช้ สภามหาวิทยาลยัในการประชุมคร้ังท่ี ๗/๒๕๖๐   
เม่ือวนัท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จึงไดมี้มติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ตามค าสั่งมหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร์ท่ี ๑๒๙๘/๒๕๖๐ ลงวนัท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐  
  อาศยัอ านาจตามความในขอ้ ๗ แห่งขอ้บงัคบัดงักล่าว และเพื่อให้การด าเนินการสรรหา
อธิการบดีเป็นไปโดยเรียบร้อย คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ในการประชุมคร้ังท่ี ๑/๒๕๖๐ เม่ือวนัจนัทร์
ท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ไดพ้ิจารณาก าหนดหลกัเกณฑ ์ขั้นตอน และวธีิการสรรหาอธิการบดีไวด้งัต่อไปน้ี  
 

  ๑. ขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาคม  
       เพื่อใหก้ารรับฟังความคิดเห็นจากประชาคมเป็นไปอยา่งทัว่ถึงและมีประสิทธิภาพ จึงจดั
ให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากผูป้ฏิบติังานในมหาวิทยาลัย นักศึกษา และศิษย์เก่า ในเร่ืองท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานหรือการบริหารมหาวิทยาลยั คณะกรรมการสรรหาไดมี้มติให้จดัรับฟังความ
คิดเห็นเป็น ๒ ทาง คือ  
       ก. การรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงาน คือ ส านักงาน คณะ วิทยาลัย สถาบัน            
สภาอาจารย ์สภาพนกังานมหาวิทยาลยั สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถมัภ ์สมาคมศิษยเ์ก่าในเครือ
ของคณะต่าง ๆ องค์การนักศึกษา (อมธ.) และสภานักศึกษาของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ระหว่างวนัท่ี        
๑ – ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐  
       ข. จดัให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาคมโดยตรงเป็นการทัว่ไปในวันที่ ๒๔ 
สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. โดยระบบการประชุมทางไกล (Teleconference) ๔ ศูนยก์ารศึกษา ดงัน้ี  
           - ท่าพระจนัทร์ : หอ้งประชุมสัญญา ธรรมศกัด์ิ ตึกโดม ชั้นสอง  
           - ศูนยรั์งสิต  : หอ้งประชุมปรีดี พนมยงค ์อาคารโดมบริหาร ชั้นสาม 
           - ศูนยล์  าปาง  : ๒๓๐๑ อาคารเรียนรวม ๔ ชั้น 
           - ศูนยพ์ทัยา  : หอ้งประชุม ๑๒๐๑ อาคารบรรยายรวม  
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           วตัถุประสงค์ของการประชุมประชาคม เพื่อคณะกรรมการสรรหาช้ีแจงกระบวนการ
สรรหา และเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาคมในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกับการด าเนินงานหรือการบริหาร
มหาวทิยาลยั อาทิ 
           - สภาพปัญหาการบริหารงานมหาวทิยาลยัในปัจจุบนั  
           - เสนอแนะวธีิการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ 
           - เสนอแนะทิศทางมหาวทิยาลยัในอนาคต 
           ขอความร่วมมือจากหัวหน้าหน่วยงานตามขอ้ ก. ด าเนินการจดัให้กรรมการประจ า
หน่วยงาน คณาจารย ์เจา้หนา้ท่ีสายสนบัสนุนวิชาการ ศิษยเ์ก่า และนกัศึกษา ของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ไดเ้สนอความคิดเห็น และรวบรวมสรุปประเด็น ส่งไปให้คณะกรรมการสรรหา โดยท าเป็นหนงัสือจดัส่งไป
ท่ี  ฝ่ายเลขานุการ ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ตึกโดม ช้ันสอง มธ. ท่าพระจันทร์ โทร. ๐๒-๖๑๓-๓๐๑๕ – ๖ 
โทรสาร ๐๒-๒๒๒-๐๑๕๒ หรือทาง E-mail : somsak@tu.ac.th ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ภายในวันที ่
๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  ถา้หากคณาจารย ์เจา้หนา้ท่ี ศิษยเ์ก่า และนกัศึกษา ของมหาวิทยาลยั ประสงคจ์ะ
แสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการสรรหาโดยตรง ขอเชิญไปร่วมประชุมท่ีระบุไว ้ ตามขอ้ ข. จากนั้น 
คณะกรรมการสรรหาจะด าเนินการประมวลการรับฟังความคิดเห็นจากประชาคม  แล้วน ารายงานสภา
มหาวทิยาลยัทราบ และจะจดัท าเป็นแนวทางในการสรรหาอธิการบดีต่อไป  
 

  ๒. ข้ันตอนการได้ช่ือผู้เหมาะสมด ารงต าแหน่งอธิการบดี 
       คณะกรรมการสรรหาพิจารณาการไดช่ื้อผูเ้หมาะสมเขา้รับการสรรหาจาก ๒ แนวทาง คือ  
       ๒.๑ การรับสมคัรบุคคลเขา้รับการสรรหา 
   (๑) เปิดใหมี้การรับสมคัรบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเขา้รับการสรรหาเป็นการทัว่ไปตั้งแต่
วนัท่ี ๑ –๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐  คุณสมบติัอธิการบดีตามขอ้ ๓  
   (๒) ขอและยื่นใบสมัครได้ท่ี ฝ่ายเลขานุการ  ส านักงานสภามหาวิทยาลัย               
ตึกโดม ชั้ นสอง มธ. ท่าพระจันทร์ โทร. ๐๒-๖๑๓-๓๐๑๕ – ๖ โทรสาร ๐๒-๒๒๒-๐๑๕๒ หรือทาง          
E-mail : somsak@tu.ac.th ในวนัและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
       ๒.๒ การเสนอช่ือบุคคลเขา้รับการสรรหา 
   (๑) หน่วยงานท่ีมีสิทธิเสนอช่ือ 
           คณะกรรมการสรรหาก าหนดให้ส่วนงานจัดให้ผูป้ฏิบัติงานในส่วนงาน 
นกัศึกษาของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ และสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถมัภ ์ได้เสนอช่ือผูส้มควร
ด ารงต าแหน่งอธิการบดี ไดแ้ก่ สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถมัภ ์ส านกังานในกลุ่มสนบัสนุน 
การบริหาร ส านกังานกลุ่มใหบ้ริการและหน่วยงานท่ีเทียบเท่าส านกังาน คณะ วิทยาลยั สถาบนั และองคก์าร
นกัศึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (อมธ.) จ  านวน ๕๑ หน่วยงาน ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีจดัตั้งโดยอาศยั
พระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และปรากฏตามช่ือในขอ้บงัคบั 
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มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ วา่ดว้ยการจดัตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ส่วนงานรายงานผลการเสนอช่ือผูส้มควรด ารงต าแหน่ง
อธิการบดีหน่วยงานละไม่เกิน ๕ ช่ือ ยกเวน้องค์กรนกัศึกษา เสนอช่ือไดไ้ม่เกิน ๑๐ ช่ือ ต่อคณะกรรมการ
สรรหา โดยการเรียงล าดบัอกัษร  
   (๒) ผูมี้สิทธิเสนอช่ือ 
          (๒.๑) ในขอ้ ๑๑ (ก) (๒) ก าหนดให้ส่วนงานจดัให้ผูป้ฏิบติังานในมหาวิทยาลยั
และนกัศึกษาของส่วนงานเสนอช่ือผูส้มควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี 
        “ผูป้ฏิบติังานในมหาวิทยาลัย” หมายถึง คณาจารย์ประจ า พนักงาน
มหาวทิยาลยั ขา้ราชการ พนกังานมหาวทิยาลยัขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ พนกังานมหาวิทยาลยั (ส่วนงาน) 
พนกังานเงินรายได ้ลูกจา้งประจ า และใหห้มายความรวมถึงบุคลากรท่ีปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีจดัหารายได ้
ซ่ึงมีการบริหารงานแบบวิสาหกิจ บุคลากรของโรงเรียนสาธิตแห่ง มธ. และโรงเรียนอนุบาลแห่ง มธ. 
ผูป้ฏิบติังานในมหาวทิยาลยัท่ีวา่นั้น ตอ้งผา่นการปฏิบติังานมาแลว้ไม่นอ้กวา่ ๑ ปี  
        “นกัศึกษา” หมายถึง นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ระดบัประกาศนียบตัร
บณัฑิต ระดบัปริญญาโท และระดบัปริญญาเอก  
           (๒.๒) ในแต่ละหน่วยงานให้ผูมี้สิทธ์ิเสนอช่ือได้เสนอช่ือรวมกนั ส าหรับ
นกัศึกษาใหอ้งคก์ารนกัศึกษาจดัให้มีการเสนอช่ือ  
           (๒.๓) ขอ้ปฏิบติัของหน่วยงาน 
          ในการเสนอช่ือของหน่วยงานตามขอ้ (๑) ใหห้น่วยงานปฏิบติั ดงัน้ี  
          ก. ให้หัวหน้าหน่วยงานแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการเสนอช่ือ
จ านวน ๓ – ๗ คน และใหห้มายความรวมถึงสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถมัภด์ว้ย  
          ข. คณะกรรมการด าเนินการเสนอช่ือท่ีแต่งตั้งโดยหน่วยงานตามขอ้ 
(๒.๓)  จดัท าประกาศรายช่ือผูมี้สิทธิเสนอช่ือในหน่วยงานจึงจะมีสิทธ์ิเสนอช่ือและให้ประกาศรายช่ือ
ดงักล่าวอยา่งเปิดเผยในหน่วยงานก่อนวนัเสนอช่ืออยา่งนอ้ย ๓ วนั  
          ค. ผูมี้สิทธิเสนอช่ือท าการเสนอช่ือได้คนละไม่เกิน ๑ ช่ือ ในแบบท่ี
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีก าหนด  
          ง. ใหค้ณะกรรมการด าเนินการเสนอช่ือแจง้รายช่ือผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือ
เรียงตามล าดบัอกัษร โดยไม่ตอ้งใส่จ านวนผูเ้สนอช่ือต่อคณะกรรมการสรรหา ภายในวนัท่ี ๓๐ สิงหาคม 
๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ น. หากเลยวนัและเวลาท่ีก าหนดจะถือว่าท่านไม่ประสงค์เสนอช่ือ ส าหรับรายช่ือ         
ผูไ้ดรั้บการเสนอใหด้ ารงต าแหน่งอธิการบดีของหน่วยงาน ตอ้งเป็นรายช่ือท่ีไดรั้บการเสนอจากผูป้ฏิบติังาน
ของหน่วยงานเท่านั้น  
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          จ. ส าหรับการเสนอช่ือในส่วนของนักศึกษาให้องค์การนักศึกษา
ด าเนินการจดัใหน้กัศึกษาไดเ้สนอช่ือ โดยใหน้กัศึกษาเสนอช่ือไดค้นละไม่เกิน ๑ ช่ือ 
   (๓) ก าหนดวนัเสนอช่ือ  
          ให้แต่ละหน่วยงานตามข้อ (๑) ด าเนินการให้ผูป้ฏิบติังานท่ีมีสิทธ์ิเสนอใน
หน่วยงานเสนอช่ือผูส้มควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี โดยการท าพร้อมกนัทุกหน่วยงาน ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม 
๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. ส าหรับสถานท่ีเสนอช่ือใหแ้ต่ละหน่วยงานเป็นผูก้  าหนด 
   (๔) การมอบอ านาจเสนอช่ือ  
          การเสนอช่ือตามวนั เวลา และสถานท่ีท่ีก าหนดในขอ้ (๓) หากผูป้ฏิบติังาน
ส่วนงานใดไม่สามารถมาเสนอช่ือด้วยตนเองได้ จะมอบอ านาจให้ผูอ่ื้นน าบตัรเสนอช่ือไปเสนอช่ือก็ได ้     
แต่จะตอ้งปฏิบติั ดงัน้ี 
          (๔.๑) การมอบอ านาจน าบตัรเสนอช่ือไปเสนอช่ือ ผูรั้บมอบหมายจะตอ้งเป็น
อาจารย ์หรือขา้ราชการ หรือพนกังานมหาวิทยาลยั หรือลูกจา้งประจ า หรือพนกังาน โดยผูม้อบอ านาจและ
ผูรั้บมอบอ านาจตอ้งมีสถานะในกลุ่มเดียวกนั และให้ท าเป็นเร่ืองลบั จะมอบอ านาจขา้มกลุ่มกนัไม่ได ้และ
ใหใ้ชรู้ปแบบหนงัสือมอบอ านาจตามท่ีคณะกรรมการสรรหาก าหนด 
          (๔.๒) ใหผู้ม้อบอ านาจน าบตัรเสนอช่ือใส่ซองปิดผนึกและลงลายมือช่ือก ากบั
บนซองดงักล่าว  
          (๔.๓) การไปเสนอช่ือแทนผูรั้บมอบอ านาจจะตอ้งน าบตัรท่ีมีรูปถ่าย ได้แก่ 
บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรพนักงานมหาวิทยาลัย หรือบตัรประจ าตวัเจา้หน้าท่ีของรัฐ หรือบตัร
ประจ าตวัขา้ราชการหรือใบอนุญาตขบัข่ีรถยนต์ หรือบตัรราชการอ่ืน ๆ ท่ีออกโดยหน่วยงานราชการ หรือ
บตัรประจ าตวันกัศึกษา หรือบตัรประจ าตวัสมาชิก สอมธ. หรือบตัรพนกังาน หรือส าเนาบตัรดงักล่าวของ    
ผูม้อบอ านาจพร้อมหนงัสือมอบอ านาจตามแบบท่ีคณะกรรมการสรรหาก าหนดไปแสดงกบักรรมการดว้ย 
          (๔.๔) ผูรั้บมอบอ านาจสามารถรับมอบอ านาจไดเ้พียง ๑ คน เท่านั้น หากไม่
ปฏิบติัตามขอ้ (๔.๑) – (๔.๓) กรรมการด าเนินการประจ าหน่วยเสนอช่ือจะตอ้งไม่รับบตัรเสนอช่ือดงักล่าว  
          (๔.๕) ส าหรับกรณีท่ีผูมี้สิทธ์ิเสนอช่ือไดรั้บอนุญาตให้ลาศึกษาต่อ/ฝึกอบรม/ 
ดูงาน หรือลาในลักษณะอ่ืนใด หรือถูกสั่งให้ไปราชการในวนัท่ีเสนอช่ือให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณา
ก าหนดหลกัเกณฑ์หรือวิธีการท่ีแจง้ให้บุคคลดงักล่าวไดเ้สนอช่ือและประกาศให้ทราบโดยทัว่กนั รวมทั้ง
หน่วยงานจะตอ้งแจง้ให้บุคคลดงักล่าวไดท้ราบรายละเอียดเก่ียวกบัการเสนอช่ือดว้ย โดยตอ้งปฏิบติัตามขอ้ 
(๔.๑) - (๔.๔) 
 

  ๓. คุณสมบัติของอธิการบดี 
       อธิการบดีต้องมีคุณสมบัติตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ “ตามมาตรา ๓๗ อธิการบดีตอ้งมีคุณสมบติัอย่างหน่ึงอย่างใด 
ดงัต่อไปน้ี  
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       (๑) ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากว่าชั้ นปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถานศึกษาชั้นสูงอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลยัรับรอง  และไดท้  าการสอนในมหาวิทยาลยัหรือสถานศึกษาชั้นสูง
อ่ืนท่ีสภามหาวทิยาลยัรับรองมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สามปี 
       (๒) ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาชั้นใดชั้นหน่ึงหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลยัหรือ
สถานศึกษาชั้นสูงอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลยัรับรอง  และไดท้  าการสอนในมหาวิทยาลยัหรือสถานศึกษาชั้นสูง
อ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลยัรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี หรือเคยด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
มาแลว้รวมเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่สองปี”     
       คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีจะน าขอ้บงัคบัฯ ตาม “ขอ้ ๗ (๔) กลัน่กรอง คดัเลือก 
และทาบทามผูมี้คุณสมบติั วิสัยทศัน์ ศกัยภาพ ความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถทางวิชาการซ่ึงเป็นท่ี
ยอมรับในระดบัชาติ หรือนานาชาติ มีความมุ่งมัน่ในการพฒันามหาวิทยาลยัตลอดจนมีคุณธรรมจริยธรรม
เป็นท่ียอมรับของสังคม” มาประกอบการพิจารณา    
       อน่ึง ผูต่้อเวลาราชการไม่สามารถด ารงต าแหน่งผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัได้ เป็นไปตาม
ประกาศ ก.พ.อ. เร่ืองหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการต่อเวลาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา    
พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบมติสภามหาวิทยาลยัคร้ังท่ี ๖/๒๕๕๐ เม่ือวนัท่ี ๔ มิถุนายน ๒๕๕๐ โดยก าหนดให้
ท างานดา้นการสอน และการวจิยัเท่านั้น  
 

  ๔. ขั้นตอนการสรรหาและกระบวนการพจิารณา  
       ๔.๑ คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีจะจดัใหผู้ต้อบรับการทาบทามหรือผูส้มคัรท่ีเขา้รับ
การสรรหาท่ีผ่านการคัดเลือกจัดท าแนวทางการด าเนินงานมหาวิทยาลัย ประวัติส่วนตัว เสนอต่อ
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีเพื่อพิจารณาและน าออกเผยแพร่ต่อผูป้ฏิบติังาน นกัศึกษา และศิษยเ์ก่าของ
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ แนวทางการด าเนินงานท่ีผูต้อบรับการทาบทามผูส้มคัรเขา้รับการสรรหาจดัท าข้ึน
นั้ น ต้องสอดคล้องกับเป้าหมาย แผนกลยุทธ์  นโยบาย และแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยของ                
สภามหาวทิยาลยั 
       ๔.๒ ก าหนดให้ผูต้อบรับการทาบทามได้แสดงวิสัยทศัน์เก่ียวกบัการด าเนินงานและ
แถลงแนวทางการบริหารต่อคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี โดยเปิดโอกาสให้ผูป้ฏิบติังาน นกัศึกษา และ
ศิษยเ์ก่าของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ เขา้รับฟังการแถลงดว้ย ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.       
โดยระบบประชุมทางไกล (Teleconference) ๔ ศูนย์การศึกษา  
       ๔.๓ ขั้นตอนการพิจารณาน าเสนอช่ือต่อสภามหาวทิยาลยั  
   (๑) คณะกรรมการสรรหาพิจารณาน าข้อ ๑๑ (ข) (๕) – (๗) แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๐ มาก าหนดหลกัเกณฑ์ตามวิธีการท่ี
คณะกรรมการสรรหาพิจารณาก าหนดเพื่อคดัเลือกและกลัน่กรองใหไ้ดผู้เ้หมาะสม  
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            (๒) พิจารณาเสนอช่ือผูมี้คุณสมบติัและคุณลกัษณะเหมาะสมเป็นผูด้  ารงต าแหน่ง
อธิการบดี จ านวนไม่เกิน ๒ ช่ือต่อสภามหาวิทยาลยั เพื่อพิจารณา เวน้แต่ในกรณีท่ีคณะกรรมการสรรหา
อธิการบดีพิจารณาลงมติดว้ยคะแนนเสียงเอกฉนัท ์จะเสนอเพียงช่ือเดียวก็ได ้
   (๓) จดัท ารายงานสรุปขั้นตอนกระบวนการด าเนินงานและจดัท าบญัชีรายช่ือ 
ผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือเรียงตามล าดบัอกัษร พร้อมรายละเอียดเก่ียวกบัคุณสมบติั คุณลกัษณะ รายงานสรุปการ
ประชุมประชาคม ตลอดจนแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยของผู ้ท่ี จะได้รับการเสนอช่ือต่อ                    
สภามหาวทิยาลยัต่อไป  
  ๕. ระยะเวลาการด าเนินงานตามปฏิทินการสรรหาอธิการบดี พ .ศ. ๒๕๖๐ เป็นไปตาม
เอกสารแนบทา้ยประกาศน้ี  
 

  จึงประกาศมาใหท้ราบโดยทัว่กนั 
 

     ประกาศ  ณ วนัท่ี     ๒๗     กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐  
 
 
 
 (นายมานิจ  สุขสมจิตร) 
 กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวุฒิ    
 ประธานกรรมการสรรหาอธิการบดี 



ปฏทินิการดําเนินการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ลาํดบั วนั เดือน ปี กิจกรรม/การดาํเนินการ 

๑ ประชุมคร้ังท่ี ๑/๒๕๖๐ 

วนัจนัทร์ท่ี ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. 

๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ หอ้งประชุมสัญญา ธรรมศกัด์ิ 

ตึกโดม ชั้นสอง มธ. ท่าพระจนัทร์ 

๑. แต่งตั้งผูท้าํหนา้ท่ีเลขานุการ 

๒. พิจารณาแนวทาง กรอบ ทิศทางการสรรหาอธิการบดี 

๓. สรุปสาระสาํคญัขอ้บงัคบั มธ. วา่ดว้ยการสรรหาอธิการบดี  

      พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๔. พิจารณาปฏิทินการดาํเนินงานของคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี 

๕. พิจารณาประกาศหลกัเกณฑ ์ขั้นตอน และวธีิการสรรหา 

๖. พิจารณากาํหนดรายช่ือหน่วยงานท่ีมีสิทธิเสนอช่ืออธิการบดี 

๗. เปิดรับสมคัรผูเ้หมาะสมดาํรงตาํแหน่งอธิการบดี ตั้งแต่วนัท่ี  

      ๑ – ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

๒ ประชุมคร้ังท่ี ๒/๒๕๖๐ 

วนัพฤหสับดีท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

เวลา ๐๙.๓๐ น. 

 

 

 

 

 

การประชุมประชาคม  

๑. ใหห้น่วยงาน องคก์รนกัศึกษา มธ. และสมาคมศิษยเ์ก่าดาํเนินการ

รับฟังความคิดเห็นในหน่วยงาน และเสนอความเห็นเป็นลายลกัษณ์

อกัษร ตั้งแต่วนัท่ี ๑ – ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐  และรวบรวมส่งกลบัให้

คณะกรรมการสรรหาภายในวนัท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐  

๒. จดัใหมี้การรับฟังความคิดเห็นจากประชาคม มธ.โดยตรงเป็นการ

ทัว่ไป โดยระบบประชุมทางไกล (Teleconference) ๔ ศูนยก์ารศึกษา 

       - ท่าพระจนัทร์ : หอ้งประชุมสัญญา ธรรมศกัด์ิ ตึกโดม ชั้น ๒  

       - ศูนยรั์งสิต      : หอ้งประชุมปรีดีฯ อาคารโดมบริหาร ชั้น ๓ 

       - ศูนยล์าํปาง     : ๒๓๐๑ อาคารเรียนรวม ๔ ชั้น 

       - ศูนยพ์ทัยา      : หอ้งประชุม ๑๒๐๑ อาคารบรรยายรวม  

๓. วตัถุประสงคข์องการประชุมประชาคม  

      (๓.๑)  เพื่อคณะกรรมการสรรหาช้ีแจงกระบวนการสรรหา  

      (๓.๒) เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาคมในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การดาํเนินงานหรือการบริหารมหาวทิยาลยั อาทิ 

           (๑) สภาพปัญหาการบริหารงานมหาวิทยาลยัในปัจจุบนั   

           (๒) เสนอแนะวิธีการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ   

           (๓) เสนอแนะทิศทางมหาวิทยาลยัในอนาคต 

 วนัเสนอช่ือ 

วนัองัคารที ่๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐  

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 

๑. ใหห้น่วยงานจดัใหมี้การเสนอช่ือวนัเดียวกนัทุกหน่วยงาน  

ในวนัองัคารท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 

๒. ผูป้ฏิบติังาน นกัศึกษา และสมาคมธรรมศาสตร์ฯ เสนอช่ือ และให้

หน่วยงานรายงานผลการเสนอช่ือภายในวนัพุธท่ี ๓๐ สิงหาคม 

๒๕๖๐  หน่วยงานละไม่เกิน ๕ ช่ือ กรณี อมธ. เสนอไดไ้ม่เกิน ๑๐ ช่ือ 

เรียงลาํดบัอกัษร โดยไม่ตอ้งแจง้จาํนวนผูเ้สนอช่ือ และเป็นรายช่ือท่ี

ไดรั้บการเสนอจากผูป้ฏิบติังานของหน่วยงานเท่านั้น 
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๓ ประชุมคร้ังท่ี ๓/๒๕๖๐ 

วนัพฤหสับดีท่ี ๗ กนัยายน ๒๕๖๐ 

เวลา ๐๙.๓๐ น. หอ้งประชุมสัญญาฯ 

ตึกโดม ชั้นสอง มธ.ท่าพระจนัทร์ 

๑. รายงานสรุปความคิดเห็นของประชาคมทั้ง ๔ ศูนยก์ารศึกษา 

๒. รายงานสรุปความคิดเห็นประชาคมต่อสภามหาวทิยาลยัทราบ 

๓. พิจารณาช่ือและคุณสมบติัผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือ/สมคัรเพือ่ทาบทาม 

๔. วางหลกัเกณฑก์ารทาบทาม และทาบทามไดไ้ม่เกิน ๕ รายช่ือ  

๕. กาํหนดระยะเวลาทาบทาม วนัจันทร์ที ่๑๑ – ๑๘ กนัยายน  ๒๕๖๐ 

๔ ประชุมคร้ังท่ี ๔/๒๕๖๐ 

วนัพฤหัสบดีที ่๒๑ กนัยายน ๒๕๖๐ 

เวลา ๑๓.๓๐ น. หอ้งประชุมสัญญาฯ 

ตึกโดม ชั้นสอง มธ.ท่าพระจนัทร์ 

 ๑. รายงานผลการทาบทาม และประมวลแนวทางการบริหาร/ประวติั 

 ๒. พิจารณาแนวทางการบริหารของผูต้อบรับการทาบทาม 

 ๓. จดัพิมพแ์นวทางการบริหารของผูต้อบรับการทาบทาม 

 ๔. วางหลกัเกณฑก์ารสัมภาษณ์ และการแถลงแนวทางการบริหาร

มหาวทิยาลยัของผูต้อบรับการทาบทาม 

 วนัองัคารที ่๒๖ กนัยายน  – ๑๖ 

ตุลาคม ๒๕๖๐ 

 จดัพิมพ ์และเผยแพร่แนวทางการบริหารมหาวทิยาลยัของผูต้อบรับ

การทาบทามใหผู้ป้ฏิบติังาน ศิษยเ์ก่า และนกัศึกษา ของ มธ.ไดท้ราบ 

๕ ประชุมคร้ังท่ี ๕/๒๕๖๐ 

วนัพฤหัสบดีที ่๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

เวลา ๐๙.๓๐ น.หอ้งประชุมสัญญาฯ 

ตึกโดม ชั้นสอง มธ.ท่าพระจนัทร์ 

๑. พิจารณาวางหลกัเกณฑก์ารเสนอช่ือเป็นผูเ้หมาะสมกบัตาํแหน่ง

อธิการบดี มธ. เพื่อเสนอต่อสภามหาวทิยาลยั 

 ๒. กาํหนดสัมภาษณ์ผูต้อบรับการทาบทามต่อคณะกรรมการสรรหา 

และเปิดโอกาสใหป้ระชาคมเขา้รับฟังการแถลงแนวทางการบริหาร 

ในวนัพฤหสับดีท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๓๐ น.  โดยระบบ

ประชุมทางไกล (Teleconference) ๔ ศูนยก์ารศึกษา 

 ๓. พิจารณารายงานผลการสรรหาอธิการบดี ตามขั้นตอน เพื่อ

นาํเสนอสภามหาวทิยาลยัวนัจนัทร์ท่ี ๓๐ ตุลาคม  ๒๕๖๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ใบสมคัรเขา้รับการสรรหาเป็นอธิการบดีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

๑. ช่ือ.......................................................................นามสกุล............................................................................ 

    อาย.ุ........................................ปี              ตาํแหน่งทางวชิาการ........................................................... 

    สังกดัคณะ...........................................................สาขา/ภาควชิา...................................................................... 

    เร่ิมปฏิบติัราชการในมหาวทิยาลยั..................................................ตั้งแต่วนัท่ี................................................. 

    เร่ิมปฏิบติัราชการในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วนัท่ี............................................................................. 

    ปัจจุบนัเป็น          พนกังานมหาวทิยาลยั       ขา้ราชการ               อ่ืน ๆ.......................................... 

๒. คุณวฒิุทางการศึกษา

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

๓. ตาํแหน่งท่ีสาํคญัอ่ืน ๆ ในอดีต 

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………… 

๔. ตาํแหน่งสาํคญัอ่ืน ๆ ในปัจจุบนั 

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

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

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

๕. สามารถติดต่อส่ือสารได ้

      สถานท่ีติดต่อไดส้ะดวกท่ีสุด................................................................................................................................. 

      โทรศพัท.์...........................................................................โทรสาร....................................................................... 

      E-mail:……………………………………………………ID LINE :………………………………………….. 

๖. เอกสารประกอบแนบใบสมคัรโดยสังเขป ดงัน้ี  

     ๖.๑ ประวติั  

     ๖.๒ แนวทางการบริหาร 

          (..........................................................) 

       วนัท่ี.........เดือน...........................พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รูปถ่าย 

ขนาด ๒ น้ิว 

จาํนวน ๒ รูป 
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