ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี
ฉบับที่ ๑
เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการสรรหาอธิการบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐
-------------------------------------ด้วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิ ศไพฑู รย์ อธิ ก ารบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะดารง
ตาแหน่ งครบวาระในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และข้อบัง คับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการ
สรรหาอธิ ก ารบดี พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่ ง ออกตามความในมาตรา ๒๓ และมาตรา ๕๐ แห่ ง พระราชบัญ ญัติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ มี ผลบังคับใช้ สภามหาวิทยาลัยในการประชุ มครั้งที่ ๗/๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จึงได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิ การบดี ตามคาสั่งมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ที่ ๑๒๙๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๗ แห่ งข้อบังคับดังกล่าว และเพื่อให้การดาเนิ นการสรรหา
อธิการบดีเป็ นไปโดยเรี ยบร้อย คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ในการประชุ มครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันจันทร์
ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ได้พิจารณากาหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการสรรหาอธิการบดีไว้ดงั ต่อไปนี้
๑. ขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาคม
เพื่อให้การรับฟังความคิดเห็นจากประชาคมเป็ นไปอย่างทัว่ ถึงและมีประสิ ทธิ ภาพ จึงจัด
ให้มี ก ระบวนการรั บ ฟั ง ความคิ ดเห็ นจากผูป้ ฏิ บ ตั ิ ง านในมหาวิท ยาลัย นัก ศึ ก ษา และศิ ษ ย์เก่ า ในเรื่ องที่
เกี่ ยวข้องกับการดาเนิ นงานหรื อการบริ หารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการสรรหาได้มีมติให้จดั รับฟั งความ
คิดเห็นเป็ น ๒ ทาง คือ
ก. การรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น จากหน่ ว ยงาน คื อ ส านั ก งาน คณะ วิ ท ยาลัย สถาบัน
สภาอาจารย์ สภาพนักงานมหาวิทยาลัย สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมศิษย์เก่าในเครื อ
ของคณะต่าง ๆ องค์การนักศึกษา (อมธ.) และสภานักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่
๑ – ๒๓ สิ งหาคม ๒๕๖๐
ข. จัดให้มี ก ารรั บ ฟั ง ความคิ ดเห็ นจากประชาคมโดยตรงเป็ นการทัว่ ไปในวันที่ ๒๔
สิ งหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. โดยระบบการประชุมทางไกล (Teleconference) ๔ ศูนย์การศึกษา ดังนี้
- ท่าพระจันทร์ : ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง
- ศูนย์รังสิ ต
: ห้องประชุมปรี ดี พนมยงค์ อาคารโดมบริ หาร ชั้นสาม
- ศูนย์ลาปาง
: ๒๓๐๑ อาคารเรี ยนรวม ๔ ชั้น
- ศูนย์พทั ยา
: ห้องประชุม ๑๒๐๑ อาคารบรรยายรวม

-๒วัตถุประสงค์ของการประชุ มประชาคม เพื่อคณะกรรมการสรรหาชี้ แจงกระบวนการ
สรรหา และเพื่อรั บ ฟั ง ความคิ ดเห็ นจากประชาคมในเรื่ องที่ เกี่ ย วข้องกับการดาเนิ นงานหรื อการบริ หาร
มหาวิทยาลัย อาทิ
- สภาพปัญหาการบริ หารงานมหาวิทยาลัยในปัจจุบนั
- เสนอแนะวิธีการแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ
- เสนอแนะทิศทางมหาวิทยาลัยในอนาคต
ขอความร่ วมมือจากหัวหน้าหน่ วยงานตามข้อ ก. ดาเนิ นการจัดให้กรรมการประจา
หน่วยงาน คณาจารย์ เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนวิชาการ ศิษย์เก่า และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ได้เสนอความคิดเห็น และรวบรวมสรุ ปประเด็น ส่ งไปให้คณะกรรมการสรรหา โดยทาเป็ นหนังสื อจัดส่ งไป
ที่ ฝ่ ายเลขานุการ สานักงานสภามหาวิทยาลัย ตึกโดม ชั้ นสอง มธ. ท่ าพระจันทร์ โทร. ๐๒-๖๑๓-๓๐๑๕ – ๖
โทรสาร ๐๒-๒๒๒-๐๑๕๒ หรือทาง E-mail : somsak@tu.ac.th ตั้งแต่ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ภายในวันที่
๒๓ สิ งหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถ้าหากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัย ประสงค์จะ
แสดงความคิดเห็ นต่อคณะกรรมการสรรหาโดยตรง ขอเชิ ญไปร่ วมประชุ มที่ระบุไว้ ตามข้อ ข. จากนั้น
คณะกรรมการสรรหาจะดาเนิ นการประมวลการรั บฟั งความคิดเห็ นจากประชาคม แล้ว นารายงานสภา
มหาวิทยาลัยทราบ และจะจัดทาเป็ นแนวทางในการสรรหาอธิ การบดีต่อไป
๒. ขั้นตอนการได้ ชื่อผู้เหมาะสมดารงตาแหน่ งอธิการบดี
คณะกรรมการสรรหาพิจารณาการได้ชื่อผูเ้ หมาะสมเข้ารับการสรรหาจาก ๒ แนวทาง คือ
๒.๑ การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหา
(๑) เปิ ดให้มีการรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาเป็ นการทัว่ ไปตั้งแต่
วันที่ ๑ –๒๙ สิ งหาคม ๒๕๖๐ คุณสมบัติอธิการบดีตามข้อ ๓
(๒) ขอและยื่ น ใบสมัค รได้ ที่ ฝ่ ายเลขานุ ก าร ส านั ก งานสภามหาวิ ท ยาลั ย
ตึ ก โดม ชั้นสอง มธ. ท่ า พระจันทร์ โทร. ๐๒-๖๑๓-๓๐๑๕ – ๖ โทรสาร ๐๒-๒๒๒-๐๑๕๒ หรื อ ทาง
E-mail : somsak@tu.ac.th ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
๒.๒ การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหา
(๑) หน่วยงานที่มีสิทธิเสนอชื่อ
คณะกรรมการสรรหาก าหนดให้ ส่ ว นงานจัด ให้ ผูป้ ฏิ บ ัติ ง านในส่ ว นงาน
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เสนอชื่อผูส้ มควร
ดารงตาแหน่งอธิ การบดี ได้แก่ สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ สานักงานในกลุ่มสนับสนุน
การบริ หาร สานักงานกลุ่มให้บริ การและหน่วยงานที่เทียบเท่าสานักงาน คณะ วิทยาลัย สถาบัน และองค์การ
นักศึกษาแห่ งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อมธ.) จานวน ๕๑ หน่ วยงาน ซึ่ งเป็ นหน่ วยงานที่จดั ตั้งโดยอาศัย
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และปรากฏตามชื่อในข้อบังคับ

-๓มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่ วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙
แก้ไขเพิ่มเติ ม (ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ส่วนงานรายงานผลการเสนอชื่ อผูส้ มควรดารงตาแหน่ ง
อธิ การบดี หน่ วยงานละไม่เกิ น ๕ ชื่ อ ยกเว้นองค์กรนักศึกษา เสนอชื่ อได้ไม่เกิ น ๑๐ ชื่ อ ต่อคณะกรรมการ
สรรหา โดยการเรี ยงลาดับอักษร
(๒) ผูม้ ีสิทธิเสนอชื่อ
(๒.๑) ในข้อ ๑๑ (ก) (๒) กาหนดให้ส่วนงานจัดให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานในมหาวิทยาลัย
และนักศึกษาของส่ วนงานเสนอชื่อผูส้ มควรดารงตาแหน่งอธิ การบดี
“ผูป้ ฏิ บตั ิ งานในมหาวิทยาลัย ” หมายถึ ง คณาจารย์ประจา พนัก งาน
มหาวิทยาลัย ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ พนักงานมหาวิทยาลัย (ส่ วนงาน)
พนักงานเงินรายได้ ลูกจ้างประจา และให้หมายความรวมถึงบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานในหน่วยงานที่จดั หารายได้
ซึ่ ง มี ก ารบริ หารงานแบบวิส าหกิ จ บุ ค ลากรของโรงเรี ย นสาธิ ตแห่ ง มธ. และโรงเรี ย นอนุ บ าลแห่ ง มธ.
ผูป้ ฏิบตั ิงานในมหาวิทยาลัยที่วา่ นั้น ต้องผ่านการปฏิบตั ิงานมาแล้วไม่นอ้ กว่า ๑ ปี
“นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิต ระดับปริ ญญาโท และระดับปริ ญญาเอก
(๒.๒) ในแต่ละหน่ วยงานให้ผูม้ ี สิทธิ์ เสนอชื่ อได้เสนอชื่ อรวมกัน สาหรั บ
นักศึกษาให้องค์การนักศึกษาจัดให้มีการเสนอชื่อ
(๒.๓) ข้อปฏิบตั ิของหน่วยงาน
ในการเสนอชื่อของหน่วยงานตามข้อ (๑) ให้หน่วยงานปฏิบตั ิ ดังนี้
ก. ให้หัวหน้า หน่ วยงานแต่ ง ตั้ง คณะกรรมการดาเนิ นการเสนอชื่ อ
จานวน ๓ – ๗ คน และให้หมายความรวมถึงสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ดว้ ย
ข. คณะกรรมการดาเนิ นการเสนอชื่ อที่ แต่งตั้งโดยหน่ วยงานตามข้อ
(๒.๓) จัดท าประกาศรายชื่ อผูม้ ี สิ ทธิ เสนอชื่ อในหน่ วยงานจึ งจะมี สิท ธิ์ เสนอชื่ อและให้ป ระกาศรายชื่ อ
ดังกล่าวอย่างเปิ ดเผยในหน่วยงานก่อนวันเสนอชื่ออย่างน้อย ๓ วัน
ค. ผูม้ ีสิทธิ เสนอชื่ อทาการเสนอชื่ อได้คนละไม่เกิ น ๑ ชื่ อ ในแบบที่
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีกาหนด
ง. ให้คณะกรรมการดาเนินการเสนอชื่อแจ้งรายชื่อผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อ
เรี ยงตามลาดับอักษร โดยไม่ตอ้ งใส่ จานวนผูเ้ สนอชื่ อต่อคณะกรรมการสรรหา ภายในวันที่ ๓๐ สิ งหาคม
๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ น. หากเลยวันและเวลาที่ กาหนดจะถื อว่าท่า นไม่ ประสงค์เสนอชื่ อ ส าหรั บรายชื่ อ
ผูไ้ ด้รับการเสนอให้ดารงตาแหน่งอธิ การบดีของหน่วยงาน ต้องเป็ นรายชื่อที่ได้รับการเสนอจากผูป้ ฏิบตั ิงาน
ของหน่วยงานเท่านั้น

-๔จ. ส าหรั บ การเสนอชื่ อ ในส่ ว นของนัก ศึ ก ษาให้ อ งค์ก ารนัก ศึ ก ษา
ดาเนินการจัดให้นกั ศึกษาได้เสนอชื่อ โดยให้นกั ศึกษาเสนอชื่อได้คนละไม่เกิน ๑ ชื่อ
(๓) กาหนดวันเสนอชื่อ
ให้แต่ล ะหน่ วยงานตามข้อ (๑) ดาเนิ นการให้ ผูป้ ฏิ บตั ิ งานที่ มีสิท ธิ์ เสนอใน
หน่วยงานเสนอชื่อผูส้ มควรดารงตาแหน่งอธิ การบดี โดยการทาพร้อมกันทุกหน่วยงาน ในวันที่ ๒๙ สิ งหาคม
๒๕๖๐ ตั้งแต่ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. สาหรับสถานที่เสนอชื่อให้แต่ละหน่วยงานเป็ นผูก้ าหนด
(๔) การมอบอานาจเสนอชื่อ
การเสนอชื่ อตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กาหนดในข้อ (๓) หากผูป้ ฏิ บตั ิงาน
ส่ วนงานใดไม่สามารถมาเสนอชื่ อด้วยตนเองได้ จะมอบอานาจให้ผูอ้ ื่ นนาบัตรเสนอชื่ อไปเสนอชื่ อก็ไ ด้
แต่จะต้องปฏิบตั ิ ดังนี้
(๔.๑) การมอบอานาจนาบัตรเสนอชื่อไปเสนอชื่ อ ผูร้ ับมอบหมายจะต้องเป็ น
อาจารย์ หรื อข้าราชการ หรื อพนักงานมหาวิทยาลัย หรื อลูกจ้างประจา หรื อพนักงาน โดยผูม้ อบอานาจและ
ผูร้ ับมอบอานาจต้องมีสถานะในกลุ่มเดี ยวกัน และให้ทาเป็ นเรื่ องลับ จะมอบอานาจข้ามกลุ่มกันไม่ได้ และ
ให้ใช้รูปแบบหนังสื อมอบอานาจตามที่คณะกรรมการสรรหากาหนด
(๔.๒) ให้ผมู ้ อบอานาจนาบัตรเสนอชื่ อใส่ ซองปิ ดผนึ กและลงลายมือชื่ อกากับ
บนซองดังกล่าว
(๔.๓) การไปเสนอชื่ อแทนผูร้ ั บมอบอานาจจะต้องนาบัตรที่ มีรูปถ่าย ได้แก่
บัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรพนักงานมหาวิทยาลัย หรื อบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรื อบัตร
ประจาตัวข้าราชการหรื อใบอนุ ญาตขับขี่รถยนต์ หรื อบัตรราชการอื่น ๆ ที่ออกโดยหน่วยงานราชการ หรื อ
บัตรประจาตัวนักศึกษา หรื อบัตรประจาตัวสมาชิ ก สอมธ. หรื อบัตรพนักงาน หรื อสาเนาบัตรดังกล่าวของ
ผูม้ อบอานาจพร้อมหนังสื อมอบอานาจตามแบบที่คณะกรรมการสรรหากาหนดไปแสดงกับกรรมการด้วย
(๔.๔) ผูร้ ับมอบอานาจสามารถรับมอบอานาจได้เพียง ๑ คน เท่านั้น หากไม่
ปฏิบตั ิตามข้อ (๔.๑) – (๔.๓) กรรมการดาเนินการประจาหน่วยเสนอชื่อจะต้องไม่รับบัตรเสนอชื่อดังกล่าว
(๔.๕) สาหรับกรณี ที่ผมู ้ ีสิทธิ์ เสนอชื่ อได้รับอนุ ญาตให้ลาศึกษาต่อ/ฝึ กอบรม/
ดูง าน หรื อลาในลักษณะอื่ นใด หรื อถู กสั่ ง ให้ไปราชการในวันที่ เสนอชื่ อให้หัวหน้า หน่ วยงานพิ จารณา
กาหนดหลักเกณฑ์หรื อวิธีการที่แจ้งให้บุคคลดังกล่าวได้เสนอชื่ อและประกาศให้ทราบโดยทัว่ กัน รวมทั้ง
หน่วยงานจะต้องแจ้งให้บุคคลดังกล่าวได้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอชื่ อด้วย โดยต้องปฏิบตั ิตามข้อ
(๔.๑) - (๔.๔)
๓. คุณสมบัติของอธิการบดี
อธิ ก ารบดี ต้อ งมี คุ ณ สมบัติ ต ามที่ บ ัญ ญัติ ไ ว้ใ นมาตรา ๓๗ แห่ ง พระราชบัญ ญัติ
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ “ตามมาตรา ๓๗ อธิ การบดี ตอ้ งมี คุณสมบัติอย่างหนึ่ งอย่างใด
ดังต่อไปนี้

-๕(๑) ส าเร็ จ การศึ ก ษาไม่ ต่ า กว่า ชั้น ปริ ญ ญาเอกหรื อ เที ย บเท่ า จากมหาวิ ท ยาลัย หรื อ
สถานศึกษาชั้นสู งอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ทาการสอนในมหาวิทยาลัยหรื อสถานศึกษาชั้นสู ง
อื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรองมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสามปี
(๒) สาเร็ จการศึ กษาระดับปริ ญญาชั้นใดชั้นหนึ่ งหรื อเที ยบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรื อ
สถานศึกษาชั้นสู งอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ทาการสอนในมหาวิทยาลัยหรื อสถานศึกษาชั้นสู ง
อื่ นที่ สภามหาวิทยาลัย รั บ รองมาแล้วไม่ น้อยกว่าห้าปี หรื อเคยดารงตาแหน่ ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย
มาแล้วรวมเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่าสองปี ”
คณะกรรมการสรรหาอธิ การบดีจะนาข้อบังคับฯ ตาม “ข้อ ๗ (๔) กลัน่ กรอง คัดเลื อก
และทาบทามผูม้ ีคุณสมบัติ วิสัยทัศน์ ศักยภาพ ความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถทางวิชาการซึ่ งเป็ นที่
ยอมรับในระดับชาติ หรื อนานาชาติ มีความมุ่งมัน่ ในการพัฒนามหาวิทยาลัยตลอดจนมีคุณธรรมจริ ยธรรม
เป็ นที่ยอมรับของสังคม” มาประกอบการพิจารณา
อนึ่ ง ผูต้ ่อเวลาราชการไม่สามารถดารงตาแหน่ งผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยได้ เป็ นไปตาม
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่ องหลักเกณฑ์ วิธี การ และเงื่ อนไขการต่ อเวลาราชการพลเรื อนในสถาบันอุ ดมศึ กษา
พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบมติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๖/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๐ โดยกาหนดให้
ทางานด้านการสอน และการวิจยั เท่านั้น
๔. ขั้นตอนการสรรหาและกระบวนการพิจารณา
๔.๑ คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีจะจัดให้ผตู้ อบรับการทาบทามหรื อผูส้ มัครที่เข้ารับ
การสรรหาที่ ผ่ า นการคัด เลื อ กจัด ท าแนวทางการด าเนิ น งานมหาวิ ท ยาลัย ประวัติ ส่ ว นตัว เสนอต่ อ
คณะกรรมการสรรหาอธิ การบดีเพื่อพิจารณาและนาออกเผยแพร่ ต่อผูป้ ฏิ บตั ิงาน นักศึกษา และศิษย์เก่าของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แนวทางการดาเนินงานที่ผตู้ อบรับการทาบทามผูส้ มัครเข้ารับการสรรหาจัดทาขึ้น
นั้ น ต้อ งสอดคล้ อ งกับ เป้ าหมาย แผนกลยุ ท ธ์ นโยบาย และแนวทางการพัฒ นามหาวิ ท ยาลัย ของ
สภามหาวิทยาลัย
๔.๒ กาหนดให้ผูต้ อบรั บการทาบทามได้แสดงวิสัยทัศน์เกี่ ยวกับการดาเนิ นงานและ
แถลงแนวทางการบริ หารต่อคณะกรรมการสรรหาอธิ การบดี โดยเปิ ดโอกาสให้ผปู้ ฏิบตั ิงาน นักศึกษา และ
ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้ารับฟั งการแถลงด้วย ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.
โดยระบบประชุ มทางไกล (Teleconference) ๔ ศูนย์ การศึกษา
๔.๓ ขั้นตอนการพิจารณานาเสนอชื่ อต่อสภามหาวิทยาลัย
(๑) คณะกรรมการสรรหาพิ จ ารณาน าข้อ ๑๑ (ข) (๕) – (๗) แห่ ง ข้อ บัง คับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการสรรหาอธิ การบดี พ.ศ. ๒๕๖๐ มากาหนดหลัก เกณฑ์ตามวิธีการที่
คณะกรรมการสรรหาพิจารณากาหนดเพื่อคัดเลือกและกลัน่ กรองให้ได้ผเู ้ หมาะสม

-๖(๒) พิจารณาเสนอชื่ อผูม้ ีคุณสมบัติและคุณลักษณะเหมาะสมเป็ นผูด้ ารงตาแหน่ ง
อธิ การบดี จานวนไม่เกิ น ๒ ชื่ อต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา เว้นแต่ในกรณี ที่คณะกรรมการสรรหา
อธิการบดีพิจารณาลงมติดว้ ยคะแนนเสี ยงเอกฉันท์ จะเสนอเพียงชื่อเดียวก็ได้
(๓) จัดทารายงานสรุ ปขั้นตอนกระบวนการดาเนินงานและจัดทาบัญชีรายชื่อ
ผูไ้ ด้รับการเสนอชื่ อเรี ยงตามลาดับอักษร พร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับคุ ณสมบัติ คุณลักษณะ รายงานสรุ ปการ
ประชุ ม ประชาคม ตลอดจนแนวทางการบริ หารมหาวิ ท ยาลั ย ของผู ้ที่ จ ะได้ รั บ การเสนอชื่ อ ต่ อ
สภามหาวิทยาลัยต่อไป
๕. ระยะเวลาการดาเนิ นงานตามปฏิ ทินการสรรหาอธิ การบดี พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็ นไปตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายมานิจ สุ ขสมจิตร)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการสรรหาอธิ การบดี

ปฏิทนิ การดําเนินการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๐
ลําดับ
๑

๒

วัน เดือน ปี
ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
วันจันทร์ ที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์
ตึกโดม ชั้นสอง มธ. ท่าพระจันทร์

กิจกรรม/การดําเนินการ
๑. แต่งตั้งผูท้ าํ หน้าที่เลขานุการ
๒. พิจารณาแนวทาง กรอบ ทิศทางการสรรหาอธิ การบดี
๓. สรุ ปสาระสําคัญข้อบังคับ มธ. ว่าด้วยการสรรหาอธิ การบดี
พ.ศ. ๒๕๖๐
๔. พิจารณาปฏิทินการดําเนิ นงานของคณะกรรมการสรรหาอธิ การบดี
๕. พิจารณาประกาศหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการสรรหา
๖. พิจารณากําหนดรายชื่ อหน่วยงานที่มีสิทธิ เสนอชื่ออธิ การบดี
๗. เปิ ดรับสมัครผูเ้ หมาะสมดํารงตําแหน่งอธิ การบดี ตั้งแต่วนั ที่
๑ – ๒๙ สิ งหาคม ๒๕๖๐
ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
๑. ให้หน่วยงาน องค์กรนักศึกษา มธ. และสมาคมศิษย์เก่าดําเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ สิ งหาคม ๒๕๖๐ รับฟังความคิดเห็นในหน่วยงาน และเสนอความเห็นเป็ นลายลักษณ์
เวลา ๐๙.๓๐ น.
อักษร ตั้งแต่วนั ที่ ๑ – ๒๓ สิ งหาคม ๒๕๖๐ และรวบรวมส่ งกลับให้
คณะกรรมการสรรหาภายในวันที่ ๒๓ สิ งหาคม ๒๕๖๐
๒. จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาคม มธ.โดยตรงเป็ นการ
ทัว่ ไป โดยระบบประชุมทางไกล (Teleconference) ๔ ศูนย์การศึกษา
- ท่าพระจันทร์ : ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้น ๒
- ศูนย์รังสิ ต : ห้องประชุมปรี ดีฯ อาคารโดมบริ หาร ชั้น ๓
- ศูนย์ลาํ ปาง : ๒๓๐๑ อาคารเรี ยนรวม ๔ ชั้น
การประชุ มประชาคม
- ศูนย์พทั ยา : ห้องประชุม ๑๒๐๑ อาคารบรรยายรวม
๓. วัตถุประสงค์ของการประชุมประชาคม
(๓.๑) เพื่อคณะกรรมการสรรหาชี้แจงกระบวนการสรรหา
(๓.๒) เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาคมในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับ
การดําเนิ นงานหรื อการบริ หารมหาวิทยาลัย อาทิ
(๑) สภาพปัญหาการบริ หารงานมหาวิทยาลัยในปัจจุบนั
(๒) เสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
(๓) เสนอแนะทิศทางมหาวิทยาลัยในอนาคต

วันเสนอชื่ อ
วันอังคารที่ ๒๙ สิ งหาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.

๑. ให้หน่วยงานจัดให้มีการเสนอชื่อวันเดียวกันทุกหน่วยงาน
ในวันอังคารที่ ๒๙ สิ งหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
๒. ผูป้ ฏิบตั ิงาน นักศึกษา และสมาคมธรรมศาสตร์ ฯ เสนอชื่อ และให้
หน่วยงานรายงานผลการเสนอชื่อภายในวันพุธที่ ๓๐ สิ งหาคม
๒๕๖๐ หน่วยงานละไม่เกิน ๕ ชื่อ กรณี อมธ. เสนอได้ไม่เกิน ๑๐ ชื่อ
เรี ยงลําดับอักษร โดยไม่ตอ้ งแจ้งจํานวนผูเ้ สนอชื่อ และเป็ นรายชื่อที่
ได้รับการเสนอจากผูป้ ฏิบตั ิงานของหน่วยงานเท่านั้น

-๒๓

ประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๓๐ น. ห้องประชุมสัญญาฯ
ตึกโดม ชั้นสอง มธ.ท่าพระจันทร์

๔

ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐
เวลา ๑๓.๓๐ น. ห้องประชุมสัญญาฯ
ตึกโดม ชั้นสอง มธ.ท่าพระจันทร์

๕

วันอังคารที่ ๒๖ กันยายน – ๑๖
ตุลาคม ๒๕๖๐
ประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๓๐ น.ห้องประชุมสัญญาฯ
ตึกโดม ชั้นสอง มธ.ท่าพระจันทร์

๑. รายงานสรุ ปความคิดเห็นของประชาคมทั้ง ๔ ศูนย์การศึกษา
๒. รายงานสรุ ปความคิดเห็นประชาคมต่อสภามหาวิทยาลัยทราบ
๓. พิจารณาชื่ อและคุณสมบัติผไู้ ด้รับการเสนอชื่อ/สมัครเพือ่ ทาบทาม
๔. วางหลักเกณฑ์การทาบทาม และทาบทามได้ไม่เกิน ๕ รายชื่อ
๕. กําหนดระยะเวลาทาบทาม วันจันทร์ ที่ ๑๑ – ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐
๑. รายงานผลการทาบทาม และประมวลแนวทางการบริ หาร/ประวัติ
๒. พิจารณาแนวทางการบริ หารของผูต้ อบรับการทาบทาม
๓. จัดพิมพ์แนวทางการบริ หารของผูต้ อบรับการทาบทาม
๔. วางหลักเกณฑ์การสัมภาษณ์ และการแถลงแนวทางการบริ หาร
มหาวิทยาลัยของผูต้ อบรับการทาบทาม
จัดพิมพ์ และเผยแพร่ แนวทางการบริ หารมหาวิทยาลัยของผูต้ อบรับ
การทาบทามให้ผปู ้ ฏิบตั ิงาน ศิษย์เก่า และนักศึกษา ของ มธ.ได้ทราบ
๑. พิจารณาวางหลักเกณฑ์การเสนอชื่อเป็ นผูเ้ หมาะสมกับตําแหน่ง
อธิ การบดี มธ. เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
๒. กําหนดสัมภาษณ์ผตู ้ อบรับการทาบทามต่อคณะกรรมการสรรหา
และเปิ ดโอกาสให้ประชาคมเข้ารับฟังการแถลงแนวทางการบริ หาร
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. โดยระบบ
ประชุมทางไกล (Teleconference) ๔ ศูนย์การศึกษา
๓. พิจารณารายงานผลการสรรหาอธิ การบดี ตามขั้นตอน เพื่อ
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยวันจันทร์ ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเป็ นอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รู ปถ่าย
ขนาด ๒ นิ้ว
จํานวน ๒ รู ป

๑. ชื่อ.......................................................................นามสกุล ............................................................................
อายุ.........................................ปี
ตําแหน่งทางวิชาการ...........................................................
สังกัดคณะ...........................................................สาขา/ภาควิชา......................................................................
เริ่ มปฏิบตั ิราชการในมหาวิทยาลัย..................................................ตั้งแต่วนั ที่.................................................
เริ่ มปฏิบตั ิราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วนั ที่.............................................................................
ปั จจุบนั เป็ น
พนักงานมหาวิทยาลัย
ข้าราชการ
อื่น ๆ..........................................
๒. คุณวุฒิทางการศึกษา
.....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
๓. ตําแหน่งที่สาํ คัญอื่น ๆ ในอดีต
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………
๔. ตําแหน่งสําคัญอื่น ๆ ในปั จจุบนั
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
๕. สามารถติดต่อสื่ อสารได้
สถานที่ติดต่อได้สะดวกที่สุด.................................................................................................................................
โทรศัพท์............................................................................โทรสาร.......................................................................
E-mail:……………………………………………………ID LINE :…………………………………………..
๖. เอกสารประกอบแนบใบสมัครโดยสังเขป ดังนี้
๖.๑ ประวัติ
๖.๒ แนวทางการบริ หาร
(..........................................................)
วันที่.........เดือน...........................พ.ศ. ๒๕๖๐

