
       บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ          ส ำนักงำนสภำมหำวทิยำลัย  โทร. (๘๑) ๓๐๑๕-๑๗ 

ท่ี  อว ๖๗.๐๑/ว 948             วันท่ี     27      สิงหำคม     ๒๕๖๓ 

เรื่อง  กำรสมัครรบัเลือกตัง้เป็นกรรมกำรสรรหำอธิกำรบดีจำกคณำจำรย์ประจ ำ 

เรียน  คณำจำรยป์ระจ ำมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
 

  ตำมที่ได้มีพระบรมรำชโองกำรโปรดเกล้ำฯ แต่งตั้ง รองศำสตรำจำรย์ เกศินี  วิฑูรชำติ ด ำรง
ต ำแหน่งอธิกำรบดี ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑ นั้น เนื่องจำก รองศำสตรำจำรย์ เกศินี  วิฑูรชำติ                
จะด ำรงต ำแหน่งดังกล่ำวครบวำระ ในวันที่ ๒๖ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ และข้อบังคับมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์       
ว่ำด้วยกำรสรรหำอธิกำรบดี พ.ศ. ๒๕๖๐ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๑๐ ก ำหนดว่ำ 
“เมื่อวำระกำรด ำรงต ำแหน่งของอธิกำรบดีครบก ำหนด โดยเหลือเวลำไม่น้อยกว่ำหนึ่งร้อยแปดสิบวัน ให้
เลขำนุกำรสภำมหำวทิยำลัยจัดให้มีกำรเลือกกรรมกำรตำมข้อ ๔ (๔) และ (๕) และเลือกตั้งกรรมกำรตำมข้อ ๔ 
(๖) และ (๗) เสนอสภำมหำวิทยำลัยเพ่ือพิจำรณำแต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำอธิกำรบดีตำมข้อ ๔” ดังนั้น 
มหำวิทยำลัยได้ก ำหนดให้มีกำรเลือกตั้งกรรมกำรสรรหำอธิกำรบดีตำมข้อ ๔ (๖) และ (๗) และได้แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรเลือกตั้งกรรมกำรสรรหำอธิกำรบดีจำกคณำจำรย์ประจ ำ และพนักงำนมหำวิทยำลัย 
สำยสนับสนุนวิชำกำร 
 

  คณะกรรมกำรด ำเนินกำรเลือกตั้งฯ ได้พิจำรณำก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรเลือกตั้งฯ และ
ปฏิทนิกำรด ำเนินกำรเลือกตั้งฯ จึงขอจัดส่งเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรเลือกตั้งให้แก่ท่ำน ดังนี้ 
  ๑. ประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรเลือกตั้งกรรมกำรสรรหำอธิกำรบดี ฯ ฉบับที่ ๑        
กำรเลือกตั้งกรรมกำรสรรหำอธิกำรบดีจำกคณำจำรย์ประจ ำ 
  ๒. ปฏิทนิกำรด ำเนนิกำรเลอืกตั้งฯ 
  ๓. ใบสมัครรับเลือกตั้ง 
 

  คณะกรรมกำรด ำเนินกำรเลือกตั้งฯ ขอเชิญชวนคณำจำรย์ประจ ำมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์  
ผู้มีคุณสมบัติตำมข้อบังคับดังกล่ำว ได้ไปสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมกำรสรรหำอธิกำรบดีจำกคณำจำรย์
ประจ ำ ตำมก ำหนดวัน เวลำ และสถำนที่ที่ก ำหนดไว้ 
 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 
 

             
  (รองศำสตรำจำรย ์ดร.ศุภสวัสดิ ์ ชัชวำลย์) 

รองอธิกำรบดีฝ่ำยบรหิำรทรพัยำกรมนุษยแ์ละท่ำพระจนัทร ์
  เลขำนกุำรสภำมหำวิทยำลัย 

  ประธำนกรรมกำรด ำเนนิกำรเลือกตั้งฯ 
 
 



 
ประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรเลือกตั้งกรรมกำรสรรหำอธิกำรบดี 

จำกคณำจำรย์ประจ ำ และพนักงำนมหำวิทยำลัย สำยสนับสนุนวิชำกำร 
ฉบับที่ ๑ 

เรื่อง  การเลือกตั้งกรรมการสรรหาอธิการบดีจากคณาจารย์ประจ า 
------------------------------ 

 
  ตำมค ำสั่งมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ที่ ๘๖๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒6 สิงหำคม ๒๕๖๓ แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรเลือกตั้งกรรมกำรสรรหำอธิกำรบดีจำกคณำจำรย์ประจ ำ  และพนักงำนมหำวิทยำลัย     
สำยสนับสนุนวิชำกำร นั้น  เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเลือกตั้งกรรมกำรสรรหำอธิกำรบดีจำกคณำจำรย์ประจ ำ       
จ ำนวน ๒ คน เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ 
 

  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในข้อ ๕ แห่งข้อบังคับมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ว่ำด้วยกำรสรรหำ
อธิกำรบดี พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบข้อ ๑๗ แห่งข้อบังคับมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ว่ำด้วยวิธีกำรได้มำซึ่งกรรมกำร
สภำมหำวิทยำลัยตำมมำตรำ ๒๐ (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยอนุโลม คณะกรรมกำรด ำเนินกำร
เลือกตั้งกรรมกำรสรรหำอธิกำรบดีจำกคณำจำรย์ประจ ำและพนักงำนมหำวิทยำลัย สำยสนับสนุนวิชำกำร จึงขอ
ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรเลือกตั้งกรรมกำรสรรหำอธิกำรบดีจำกคณำจำรย์ประจ ำ ดังนี้ 
 

  ๑. การรับสมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการสรรหาอธิการบดีจากคณาจารย์ประจ า 
      ๑.๑ ก ำหนดวันเวลำรับสมัคร 
   ตั้ งแ ต่ วั น ที่  ๓ ๑  สิ งห าค ม  – ๙  กั น ย ายน  ๒ ๕ ๖ ๓  ใน วั น แล ะ เวล ำรำช ก ำร                            
(เวลำ ๐๘.๓๐ น.   – ๑๖.๓๐ น.) 
      ๑.๒ หลักฐำนกำรสมัครรับเลือกตั้ง คือ ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ำยขนำด ๒ นิ้ว สีขำว-ด ำ                   
จ ำนวน ๒ รูป 
      ๑.๓ ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐำนประกอบกำรสมัครไปให้ครบถ้วน 
      ๑.๔  กำรก ำหนดหมำยเลขผู้สมัครรับเลือกตั้ ง ผู้ ใดสมัครก่อนจะได้รับหมำยเลขก่อน           
โดยคณะกรรมกำรฯ จะถือวัน เวลำที่ยื่นใบสมัครเป็นเกณฑ์ก ำหนด 
      ๑.๕ ขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ 
   (๑) ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย ตึกโดม ชั้น ๒ มธ. ท่ำพระจันทร์ 
   (๒ ) งำนบริห ำรส ำนั กงำนและบริห ำรอำคำรสถำนที่  กองบริห ำรศูนย์ รั งสิ ต                   
อำคำรส ำนักงำนอธิกำรบดี ชั้นล่ำง มธ. ศูนย์รังสิต 
   (๓) หมวดบริหำรส ำนักงำน กองบริหำรศูนย์ล ำปำง มธ. ศูนย์ล ำปำง 
   (๔) กองบริหำรศูนย์พัทยำ มธ. ศูนย์พัทยำ 
   (๕) Download ใบสมัครได้ที่หน้ำ website ของมหำวิทยำลัย 
https://tu.ac.th/rectorselection และส่งใบสมัครได้ที่ E-mail : council.tu@tu.ac.th หรือ 
council.tu@gmail.com และขอให้จัดส่งเอกสำรฉบับจริงภายในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ 
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  ๒. ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
      ตำมข้อ ๔ (๖) และวรรคเจ็ด แห่งข้อบังคับมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ว่ำด้วยกำรสรรหำ
อธิกำรบดี พ.ศ. ๒๕๖๐ ก ำหนดดังนี้ 
      ๑. ข้อ ๔ (๖) กรรมกำรจ ำนวนสองคนจำกคณำจำรย์ประจ ำซึ่งได้ท าการสอนในมหาวิทยาลัย
มาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี และได้รับกำรเลือกตั้งโดยพนักงำนมหำวิทยำลัยสำยวิชำกำร และข้ำรำชกำรที่เป็น
คณำจำรย์ประจ ำ 
      ๒. ข้อ ๔ วรรคเจ็ด กรรมกำรตำม (๖) มีได้ส่วนงานละไม่เกินหนึ่งคน และต้องไม่อยู่ในสังกัด
ของส่วนงานเดียวกันกับประธานสภาอาจารย์ 
      นอกจำกนี้ ต้องไมม่ีลักษณะต้องห้ำม ดังนี้ 
      (๑ ) เป็ น ผู้ ด ำ ร งต ำแห น่ งรอ งอธิ ก ำรบ ดี  ผู้ ช่ ว ยอธิ ก ำรบ ดี  ห รื อหั วห น้ ำส่ ว น งำน                          
รองหัวหน้ำส่วนงำน หรือผู้ช่วยหัวหน้ำส่วนงำนตำมมำตรำ ๙ วรรคหนึ่ง หรือผู้ด ำรงต ำแหน่งอ่ืนที่มีฐำนะเทียบเท่ำ 
      (๒) เป็นผู้ที่อยู่ระหว่ำงถูกด ำเนินกำรทำงวินัยอย่ำงร้ำยแรง 
      (๓) เคยถูกลงโทษทำงวินัยหรือจรรยำบรรณของข้ำรำชกำรมำก่อน 
 

  ๓. ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง 
      ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ตำมข้อ ๑๔ และข้อ ๓๐ แห่งข้อบังคับมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์    
ว่ำด้วยวิธีกำรได้มำซึ่งกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย ตำมมำตรำ ๒๐ (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้แก่ 
พนักงำนมหำวิทยำลัย  สำยวิชำกำร และข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบัน อุดมศึกษำ  สำยวิชำกำรของ
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ทุกคนที่ผ่ำนกำรทดลองกำรปฏิบัติงำนแล้ว 
 

  ๔. การตรวจสอบรายช่ือผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง 
      ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งสำมำรถตรวจสอบรำยชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง และรำยชื่อผู้ มีสิทธิออก
เสียงเลือกตั้งได้ที่หน้า website ของมหาวิทยาลัย https://tu.ac.th/rectorselection หำกรำยชื่อของผู้มีสิทธิ
ออกเสียงเลือกตั้งตำมข้อบังคับฯ และประกำศฉบับนี้ขำดหำยไป ขอให้ทักท้วงได้ที่ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรเลือกตั้ง ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย ภายในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ 
 

  ๕. การออกเสียงลงคะแนน 
      ๕ .๑  ผู้ มี สิ ท ธิ ออก เสี ย งลงคะแนน เลื อกตั้ ง  ต้ องไปออก เสี ย งเลื อกตั้ งด้ วยตน เอง                      
พร้อมกับแสดงบัตรที่มีรูปถ่ำย ได้แก่ บัตรประจ ำตัวประชำชน หรือบัตรพนักงำนมหำวิทยำลัย หรือบัตรประจ ำตัว
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หรือบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำร หรือใบอนุญำตขับขี่รถยนต์ หรือบัตรรำชกำรอ่ืน ๆ ที่ออกโดย
หน่วยงำนรำชกำร หรือบัตรประจ ำตัวสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ณ สถำนที่ท ำกำร
เลือกตั้งตำมท่ีคณะกรรมกำรฯ ก ำหนด 
      ๕.๒ กรณีท่ีไม่สำมำรถไปออกเสียงเลือกตั้งด้วยตนเอง จะมอบอ ำนำจให้ผู้อ่ืนน ำบัตรเลือกตั้งไป
ออกเสียงเลือกตั้งแทนก็ได้ แต่จะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
   (๑ ) กำรมอบอ ำนำจน ำบั ตรเลือกตั้ งที่ คณ ะกรรมกำรฯ จัดส่ งให้ ไปลงคะแนน                      
ผู้รับมอบอ านาจต้องเป็นคณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยเท่านั้น 
   (๒) ให้ผู้ที่จะมอบอ ำนำจน ำบัตรเลือกตั้งที่คณะกรรมกำรฯ จัดส่งให้ใส่ซองปิดผนึก และ                 
ลงลำยมือชื่อก ำกับบนซองดังกล่ำว 
   (๓) กำรไปลงคะแนน ผู้รับมอบอ ำนำจจะต้องน ำบัตรที่มีรูปถ่ำย ได้แก่ บัตรประจ ำตัว
ประชำชน หรือบัตรพนักงำนมหำวิทยำลัย หรือบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หรือบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำร หรือ 
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ใบอนุญำตขับขี่รถยนต์ หรือบัตรรำชกำรอ่ืน ๆ ที่ออกโดยหน่วยงำนรำชกำร หรือบัตรประจ ำตัวสมำชิกสหกรณ์                 
ออมทรัพย์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ หรือส ำเนำบัตรดังกล่ำวของผู้มอบอ ำนำจ พร้อมหนังสือมอบอ ำนำจตำมแบบ
ที่คณะกรรมกำรฯ ก ำหนดไปแสดงกับกรรมกำรฯ ด้วย 
   (๔) ผู้รับมอบอ ำนำจจะต้องน ำบัตรที่มีรูปถ่ำยตำม (๓) ของตนเองมำแสดงด้วย 
   (๕) เนื่องจำกคณะกรรมกำรด ำเนินกำรเลือกตั้งฯ ได้ก ำหนดสถำนที่เลือกตั้งไว้หลำยแห่ง
แล้ว ฉะนั้น ในการรับมอบอ านาจ คณาจารย์ ๑ คน ให้รับมอบอ านาจได้ไม่เกิน ๑ คน เท่ำนั้น 
   (๖) หำกไม่ปฏิบัติตำมข้อ (๑) ถึง (๕) กรรมกำรฯ จะไม่รับบัตรเลือกตั้งดังกล่ำว 
 

  ๖. วันเลือกตั้ง 
   วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๕.๓๐ น. 
 

  ๗. สถานที่ท าการเลือกตั้ง 
      ๗.๑ ท่ำพระจันทร์  :  บริเวณด้ำนหลังตึกโดม ใตห้้องอนุสรณสถำนผู้ประศำสน์กำร 
     (ฝั่งสนำมฟุตบอล) 
      ๗.๒ ศูนย์รังสิต      :  - บริเวณโถงชั้นล่ำง อำคำรส ำนักงำนอธิกำรบดี 
             - บริเวณโถงกลำงชั้นลำ่ง อำคำรเรียนรวมกลุ่มสังคมศำสตร์ (SC) 

                    - หน้ำห้อง X RAY ชั้น 1 อำคำรกิตติวัฒนำ โรงพยำบำลธรรมศำสตร์ฯ 
             - บริเวณโถงชั้นล่ำง อำคำรปิยชำติ 
             - บริเวณชั้น ๑ อำคำรบรรยำยรวม ๔ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
             - บริเวณคอมมอนรูม คณะนิติศำสตร์ 
      ๗.๓ ศูนย์ล ำปำง     :  ชั้น 1 อำคำรสิรินธรำรัตน์ 
      ๗.๔ ศูนย์พัทยำ      :  หนำ้ส ำนักงำนกองบริหำรศูนย์พัทยำ อำคำรศูนย์นวัตกรรมธรรมศำสตร์ 
     ชั้น 1 
      ๗.๕ ส ำหรับสถำนที่ท ำกำรเลือกตั้งที่ศูนย์รังสิตทุกหน่วยเลือกตั้ง เมื่อสิ้นสุดเวลำเลือกตั้งแล้ว 
ให้น ำบัตรเลือกตั้งไปนับรวมกันที่บริเวณโถงชั้นล่ำง อำคำรส ำนักงำนอธิกำรบด ี
 

  คณะกรรมกำรด ำเนินกำรเลือกตั้งฯ จึงขอเชิญชวนคณำจำรย์ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งได้ไปสมัคร
รับเลือกตั้งตำมก ำหนดวัน เวลำ และสถำนที่ดังกล่ำว และเชิญชวนคณำจำรย์ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งได้ไปออก
เสียงเลือกตั้งตำมก ำหนดวัน เวลำ และสถำนที่ท ำกำรเลือกตั้ งข้ำงต้น ส ำหรับปฏิทินกำรด ำเนินงำนปรำกฏตำม
เอกสำรแนบท้ำยประกำศฉบับนี้ 
 

  จึงประกำศมำให้ทรำบทั่วกัน 
 

ประกำศ     ณ     วันที่  27  สิงหำคม     พ.ศ.     ๒๕๖๓ 
 

             
  (รองศำสตรำจำรย์ ดร.ศุภสวัสดิ์  ชัชวำลย์) 

รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรมนุษย์และท่ำพระจันทร์ 
  เลขำนุกำรสภำมหำวิทยำลัย 

  ประธำนกรรมกำรด ำเนินกำรเลือกตั้งฯ 
 

 



มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
----------------------- 

ปฏิทินกำรเลือกตั้งกรรมกำรสรรหำอธิกำรบดี 
จำกคณำจำรย์ประจ ำ 

 
รำยกำร กิจกรรม 

วันที่ ๒๖ สิงหำคม ๒๕๖๓ - ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำรเลือกตั้งฯ 
วันที่ ๓๑ สิงหำคม – ๙ กันยำยน ๒๕๖๓ 
เวลำ ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. 

- รบัสมัครกรรมกำรสรรหำอธิกำรบดีจำกคณำจำรย์ประจ ำ 
  - ท่าพระจันทร์ ณ ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย ตึกโดม ชั้น ๒ 
  - ศูนย์รังสิต งำนบริหำรส ำนักงำนและบริหำรอำคำรสถำนที ่ 
                  กองบริหำรศูนย์รังสิต อำคำรส ำนักงำนอธิกำรบดี  
                  ชั้นล่ำง  
  - ศูนย์ล าปาง ณ หมวดบริหำรส ำนักงำน กองบริหำรศูนย์ล ำปำง 
  - ศูนยพ์ัทยา ณ กองบริหำรศูนย์พัทยำ 
  - หรือ Download ใบสมัครได้ท่ีหน้ำ website ของมหำวิทยำลัย 
https://tu.ac.th/rectorselection และส่งใบสมัครได้ที่               
E-mail : council.tu@tu.ac.th หรือ council.tu@gmail.com 
และขอให้จัดส่งเอกสำรฉบับจริงภายในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ 

วันที่ ๓ กันยำยน ๒๕๖๓ - ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง 
วันที่ ๑๐ กันยำยน ๒๕๖๓ - ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
วันที่ ๑๑ กันยำยน ๒๕๖๓ - ประกำศรำยชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ – วันเลือกตั้ง ตั้งแต่เวลำ ๐๘.๓๐ น. – ๑๕.๓๐ น. 

   - ท่าพระจันทร์ :-  บริเวณด้ำนหลังตึกโดม 
      ใต้ห้องอนุสรณสถำนผู้ประศำสน์กำร 
      (ฝั่งสนำมฟุตบอล)  

    - ศูนย์รังสิต : - บริเวณโถงชั้นล่ำง อำคำรส ำนักงำนอธิกำรบดี 
                     - บริเวณโถงกลำงชั้นล่ำง อำคำรเรียนรวม 
                       กลุ่มสังคมศำสตร์ (SC) 
                     - หน้ำห้อง X RAY  ชั้น 1 อำคำรกิตติวัฒนำ 
                        โรงพยำบำลธรรมศำสตร์ฯ 
                     - บริเวณโถงชั้นล่ำง อำคำรปิยชำติ 
                     - บริเวณชั้น ๑ อำคำรบรรยำยรวม ๔ 
                       คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
                     - บริเวณคอมมอนรูม คณะนิติศำสตร์ 
    - ศูนย์ล าปาง : - ชั้น 1 อำคำรสิรินธรำรัตน์ 
    - ศนูย์พัทยา : - หน้ำส ำนักงำนกองบริหำรศูนย์พัทยำ 
                        อำคำรศูนย์นวัตกรรมธรรมศำสตร์ ชั้น 1 

วันที่ ๒๕ กันยำยน ๒๕๖๓ - ประกำศรำยชื่อผู้ได้รับเลือกตั้ง 
 

https://tu.ac.th/rectorselection
mailto:council.tu@tu.ac.th%20หรือ


                                                 มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์      
               ใบสมคัรรบัเลือกตั้งเป็นกรรมกำรสรรหำอธกิำรบด ี
                                จำกคณำจำรย์ประจ ำ 

 
๑. ชื่อ………………………………………..นำมสกุล…………………………………………………...... 
     อำย…ุ……………….ป ีต ำแหนง่ทำงวิชำกำร .............................................................................. 
 ข้ำรำชกำร   พนักงำนมหำวิทยำลัย         พนักงำนมหำวิทยำลัย (ข้ำรำชกำรเปลี่ยนสถำนภำพ) 
     สังกัดหนว่ยงำน……………………………………………………………………………………….................... 
     เริ่มปฏิบตัิรำชกำรในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ตั้งแต่วนัที่……………………………………………... 
๒. คุณวุฒ ิ

………………………………………………………………………………………………………................................................ 
………………………………………………………………………………………………………................................................ 
………………………………………………………………………………………………………................................................ 

๓. ต ำแหนง่อื่น ๆ ในอดีต 
………………………………………………………………………………………………………................................................ 
………………………………………………………………………………………………………................................................ 
………………………………………………………………………………………………………................................................ 
………………………………………………………………………………………………………................................................ 
………………………………………………………………………………………………………................................................ 

๔. ต ำแหนง่อื่น ๆ ในปัจจุบนั 
………………………………………………………………………………………………………................................................ 
………………………………………………………………………………………………………................................................ 
………………………………………………………………………………………………………................................................ 
………………………………………………………………………………………………………................................................ 
………………………………………………………………………………………………………................................................ 

๕. ผลงำนที่ส ำคัญ ๆ 
………………………………………………………………………………………………………................................................ 
………………………………………………………………………………………………………................................................ 
………………………………………………………………………………………………………................................................ 
………………………………………………………………………………………………………................................................ 
………………………………………………………………………………………………………................................................ 

๖. ควำมคิดเห็นเมื่อได้เป็นกรรมกำรสรรหำอธกิำรบดีจำกคณำจำรย์ประจ ำ 
………………………………………………………………………………………………………................................................ 
………………………………………………………………………………………………………................................................ 
………………………………………………………………………………………………………................................................ 
………………………………………………………………………………………………………................................................ 
………………………………………………………………………………………………………................................................ 

 

รูปถ่าย 
ขนาด ๒ น้ิว 
จ านวน ๒ รูป 


