
      บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย โทร. (๘๑) ๓๐๑๕ - ๗ 

ท่ี อว ๖๗.๐๑/112         วันท่ี       25   มกรำคม   ๒๕๖6 

เรื่อง  ขอจัดส่งประกำศคณะกรรมกำรสรรหำคณบดีคณะเศรษฐศำสตร์ 

เรียน  ผู้ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัยและนักศึกษำของคณะเศรษฐศำสตร์ 
 

  ตำมที่มหำวิทยำลัยได้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศุภชัย  ศรีสุชำติ ด ำรงต ำแหน่งคณบดี      
คณะเศรษฐศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภำคม ๒๕๖3 นั้น เนื่องจำก ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศุภชัย  ศรีสุชำติ  
จะด ำรงต ำแหน่งดังกล่ำวครบวำระในวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖6 มหำวิทยำลัยจะต้องด ำเนินกำรสรรหำคณบดี
คณะเศรษฐศำสตร์คนใหม่ให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับ
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ว่ำด้วยโครงสร้ำงและกำรบริหำรงำนภำยในส่วนงำน พ.ศ. ๒๕๕๙ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ปัจจุบัน (ฉบับที่ 9) พ.ศ. ๒๕๖5 และได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำคณบดีคณะเศรษฐศำสตร์แล้ว 
 

  เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรสรรหำคณบดีคณะเศรษฐศำสตร์เป็นไปโดยเรียบร้อย คณะกรรมกำร
สรรหำฯ ในกำรประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖6 เมื่อวันที่ 24 มกรำคม ๒๕๖6 ได้ก ำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และ
วิธีกำรสรรหำคณบดีคณะเศรษฐศำสตร์ รวมทั้งปฏิทินกำรด ำเนินกำรสรรหำฯ ตำมประกำศคณะกรรมกำร 
สรรหำฯ ฉบับที่ ๑ และปฏิทินกำรด ำเนินกำรสรรหำฯ ที่จัดส่งมำพร้อมนี้ 
 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 
 

      

 
(รองศำสตรำจำรย์ ดร.ศุภสวัสดิ์  ชัชวำลย์) 
รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ 

กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยจำกผู้ด ำรงต ำแหน่งรองอธิกำรบดี 
เลขำนุกำรสภำมหำวิทยำลัย 

เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ประกำศคณะกรรมกำรสรรหำคณบดีคณะเศรษฐศำสตร์ 

ฉบับที ่๑ 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีกำรสรรหำคณบดีคณะเศรษฐศำสตร์ 

------------------------ 
 
  ตำมค ำสั่งมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ที่  475/๒๕63 ลงวันที่ 29 เมษำยน ๒๕๖3         
แต่งตั้ง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศุภชัย  ศรีสุชำติ ด ำรงต ำแหน่งคณบดีคณะเศรษฐศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 
พฤษภำคม ๒๕๖3 นั้น เนื่องจำก ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศุภชัย  ศรีสุชำติ จะด ำรงต ำแหน่งดังกล่ำว      
ครบวำระในวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖6 มหำวิทยำลัยจะต้องด ำเนินกำรสรรหำคณบดีคณะเศรษฐศำสตร์           
คนใหม่ ตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ว่ำด้วยโครงสร้ำงและกำรบริหำรงำนภำยในส่วนงำน               
พ.ศ. ๒๕๕๙ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 9) พ.ศ. ๒๕๖5 
 

  เพื่อให้กำรด ำเนินกำรสรรหำคณบดีคณะเศรษฐศำสตร์เป็นไปโดยเรียบร้อย มหำวิทยำลัยได้
แต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำคณบดีคณะเศรษฐศำสตร์ ประกอบด้วย 
  ๑. ศำสตรำจำรย ์ดร. จรญั จันทลักขณำ    ประธำนกรรมกำร 
      กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๒. อธิกำรบด ี              รองประธำนกรรมกำร 
  ๓. ประธำนสภำอำจำรย ์           กรรมกำร 
  ๔. นำงเกศรำ  มัญชุศร ี                 กรรมกำร 
      ผู้ทรงคุณวฒุิภำยนอก 
  ๕. รองศำสตรำจำรย์ ดร.อภิชำต  สถตินริำมัย         กรรมกำร 
      ผู้แทนคณำจำรย์ประจ ำ คณะเศรษฐศำสตร์ 
  ๖. นำงภัชรนิทร ์ ตะวัน                              กรรมกำร 
      ผู้แทนผู้ปฏิบตัิงำนในมหำวิทยำลัย คณะเศรษฐศำสตร์ 
  ๗. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ศภุสวัสดิ์  ชัชวำลย ์         เลขำนุกำร 
          รองอธกิำรบดีฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ 
      กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยจำกผู้ด ำรงต ำแหนง่รองอธิกำรบดี 
      เลขำนุกำรสภำมหำวิทยำลัย 
  ๘. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย      ผู้ชว่ยเลขำนกุำร 
  ๙. หวัหน้ำงำนสรรหำ กำรประเมนิผู้บริหำร และประชุมผู้บริหำร     ผู้ชว่ยเลขำนุกำร 

 

  คณะกรรมกำรสรรหำคณบดคีณะเศรษฐศำสตร ์ในกำรประชุมครัง้ที่ ๑/๒๕๖6 เมื่อวันที่ 
๒๔ มกรำคม ๒๕๖6 ได้ก ำหนดให้มีกำรรบัฟังควำมคดิเห็นจำกผู้ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัยและนักศึกษำ
ของคณะฯ และก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และขั้นตอนกำรสรรหำคณบดีคณะเศรษฐศำสตร์ ดังต่อไปนี้ 
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  ๑. การรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและนักศึกษาของคณะฯ 
      คณะกรรมกำรสรรหำฯ ก ำหนดให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้ปฏิบัติงำน              
ในมหำวิทยำลัยและนักศึกษำของคณะฯ ในวันอังคารที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมป๋วย  อึ๊งภากรณ์ ชั้น 4 อาคารคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต และโดยระบบ          
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM) โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
      (๑) เพื่อให้คณะกรรมกำรสรรหำฯ ชีแ้จงกระบวนกำรสรรหำตำมข้อบังคับฯ 
      (๒) เพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัยและนักศึกษำของคณะฯ  
และอำจมีข้อเสนอแนะต่อกำรบริหำรงำนภำยในคณะฯ ในประเด็นดังนี้ 
   (๒.๑) สภำพปญัหำกำรบรหิำรงำนคณะฯ ในปัจจุบนั 
   (๒.๒) เสนอแนะวธิีกำรแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ 
   (๒.๓) เสนอแนะทิศทำงของคณะฯ ในอนำคต 
   (๒.๔) เสนอแนะคุณสมบตัิของคณบดีที่พึงประสงค์ 
  ๒. หลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการสรรหาคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ 
      ๒.๑ ขั้นตอนการรับสมัครและการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี                    
คณะเศรษฐศาสตร์ 
    คณะกรรมกำรสรรหำฯ พิจำรณำกำรได้มำซึ่งชื่อผู้เหมำะสมเข้ำรับกำรสรรหำ
จำก ๒ แนวทำง คือ 
   ๒.๑.๑ การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหา 
    (๑) ก ำหนดให้มีกำรรับสมคัรบคุคลเข้ำรบักำรสรรหำ เพื่อด ำรงต ำแหน่ง
คณบดีคณะเศรษฐศำสตร์ ต้ังแต่วันที่ 25 มกราคม – 22 กุมภาพันธ์ 2566 โดยประกำศเป็นกำร
ทั่วไป 
    (๒) ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมประวัติ ผลงำน แนวทำงกำรบริหำร                
คณะเศรษฐศำสตร์ และรูปถ่ำยขนำด ๒ นิ้ว จ ำนวน ๑ รูป ได้ที่ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ        
สรรหาฯ ส านักงานสภามหาวิทยาลัย  อาคารอเนกประสงค์  ๑ ชั้น ๒ มธ. ท่าพระจันทร์                              
โทรศัพท์  ๐๒  – ๖๑๓  - ๓๐๑๕ – 7  โทรศัพท์  087  – 791  - 7427 และจัดส่ งได้ที่                        
E - mail : council.tu@gmail.com 
   ๒.๑.๒ การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหา 
    (1) ก ำหนดให้มีกำรเสนอชื่อบุคคลเข้ำรับกำรสรรหำ เพื่อด ำรงต ำแหน่ง
คณบดีคณะเศรษฐศำสตร์ ในวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. 
                 ณ  ห้ อ งธุ ร ก ำร  ชั้ น  ๕  แ ละค อ ม ม อ น รู ม  ชั้ น  ๑  อ ำค ำร 
คณะเศรษฐศำสตร์ มธ. ท่ำพระจันทร์ 
              ณ ส ำนักงำนเลขำนุกำร ชั้น ๓ และคอมมอนรูม ชั้น ๑ อำคำร 
คณะเศรษฐศำสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต 
    (2) กำรเสนอชื่อให้แยกเป็น 3 สำย คือ สำยอำจำรย์ สำยเจ้ำหน้ำที่ 
และสำยนักศึกษำ ของคณะเศรษฐศำสตร์ทุกคน  
    (3) ให้ใช้วิธีกำรหย่อนบัตรเสนอชื่อ และโดยระบบออนไลน์ ส ำหรับ
หลักเกณฑ์และวิธีกำรเสนอชื่อโดยระบบออนไลน์ให้เป็นไปตำมที่คณะอนุกรรมกำรสรรหำฯ ก ำหนด 
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    (4) คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอชื่อ ต้องเป็นผู้ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัย 
ได้แก่ คณำจำรย์ ข้ำรำชกำร พนักงำนมหำวิทยำลัย พนักงำนเงินรำยได้ (ส่วนงำน) ลูกจ้ำงประจ ำส่วนงำน  
และนักศึกษำของคณะเศรษฐศำสตร์ทุกคน 
        กรณีคณำจำรย์ที่อยู่ระหว่ำงกำรลำศึกษำทั้ งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ และบุคลำกรทั้ งสำยอำจำรย์  เจ้ำหน้ำที่  และนั กศึกษำ ซึ่ งปฏิบัติงำนประจ ำที่                      
คณะเศรษฐศำสตร์มีควำมจ ำเป็นจะต้องเดินทำงไปปฏิบัติงำนในต่ำงจังหวัดในวันเสนอชื่อดังกล่ำว       
ให้มีสิทธิเสนอชื่อได้ ส่วนหลักเกณฑ์และวิธีกำร ให้เป็นไปตำมที่คณะอนุกรรมกำรสรรหำฯ ก ำหนด 
      ๒.๒ ขั้นตอนการสรรหาและกระบวนการพิจารณา 
    (๑) คณะกรรมกำรสรรหำฯ จะพิจำรณำคุณสมบัติของผู้ได้รับกำรเสนอชื่อ       
และผู้สมัคร 
    (๒) คณะกรรมกำรสรรหำฯ จะพิจำรณำด ำเนินกำรทำบทำมผู้ที่ได้รับกำร                
เสนอชื่อ และพิจำรณำคัดเลือกผู้ที่สมัครเข้ำรับกำรสรรหำ 
    (๓) คณะกรรมกำรสรรหำฯ จะก ำหนดให้ผู้ตอบรับกำรทำบทำมหรือผู้สมัคร        
ที่เข้ำรับกำรสรรหำที่ผ่ำนกำรคัดเลือกได้จัดท ำประวัติ ผลงำน และแนวทำงกำรบริหำรคณะฯ เสนอต่อ
คณะกรรมกำรสรรหำฯ เพ่ือพิจำรณำและเผยแพร่ต่อผู้ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัยและนักศึกษำของ
คณะฯ ทั้งนี้ แนวทำงกำรบริหำรคณะฯ ที่ผู้ตอบรับกำรทำบทำมหรือผู้สมัครเข้ำรับกำรสรรหำจัดท ำ       
ขึ้นนั้น ต้องสอดคล้องกับแนวนโยบำยกำรบริหำรมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ซึ่งเป็นมหำวิทยำลัยในก ำกับ
ของรัฐ 
    (๔) คณะกรรมกำรสรรหำฯ จะก ำหนดให้ผู้ตอบรับกำรทำบทำมหรือผู้สมัคร 
เข้ำรับกำรสรรหำได้แสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของคณะฯ และแถลงแนวทำงกำรบริหำรคณะฯ 
ต่อคณะกรรมกำรสรรหำฯ โดยเปิดโอกำสให้ผู้ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัยและนักศึกษำของคณะฯ              
เข้ำรับฟังกำรแถลงด้วย ในวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมป๋วย          
อึ๊งภากรณ์ อาคารคณะเศรษฐศาสตร์ ชั้น ๔ มธ. ศูนย์รังสิต และโดยระบบการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Teams) 
    (๕) กำรพิจำรณำน ำเสนอชื่อต่อสภำมหำวิทยำลัย คณะกรรมกำรสรรหำฯ       
จะด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมข้อ ๑๔ แห่งข้อบังคับมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ว่ำด้วยโครงสร้ำงและ       
กำรบริหำรงำนภำยในส่วนงำน พ.ศ. ๒๕๕๙ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 9) พ.ศ. ๒๕๖5 ดังนี้ 
        “ข้อ ๑๔ กำรเลือกผู้สมควรได้รับกำรเสนอชื่อ 
          ในกำรประชุมของคณะกรรมกำรสรรหำคณบดีเพ่ือลงมติเลือกผู้ที่สมควร
ได้รับกำรเสนอชื่อต่อสภำมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำแต่งตั้งเป็นคณบดี ให้ด ำเนินกำรดังนี้ 
          (๑) กำรลงมติของคณะกรรมกำรสรรหำคณบดีให้ใช้วิธีลงคะแนนลับ  
และให้กรรมกำรหนึ่งคนเลือกผู้ที่สมควรได้รับกำรเสนอชื่อได้เพียงคนเดียว 
          (๒) ให้คณะกรรมกำรสรรหำคณบดีเสนอชื่อผู้ที่ได้คะแนนเสียงข้ำงมำก
สองอันดับแรกต่อสภำมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำแต่งตั้งเป็นคณบดี 
          (๓ ) ในกรณี ที่ มี ผู้ ได้ ค ะแนน เสี ย งในอั น ดั บหนึ่ ง เท่ ำกั น สองคน                            
ให้คณะกรรมกำรสรรหำคณบดีเสนอชื่อผู้ได้คะแนนอันดับหนึ่งสองคนนั้นต่อสภำมหำวิทยำลัย ในกรณีที่
มีผู้ได้คะแนนเสียงในอันดับหนึ่งหลำยคน ให้คณะกรรมกำรจัดให้มีกำรลงมติโดยใช้วิธีกำรลงคะแนนลับ 
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อีกครั้งหนึ่งเพ่ือให้ได้ผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงในสองอันดับแรก 
          (๔) คณะกรรมกำรสรรหำคณบดีอำจมีมติด้วยคะแนนเสียงที่เป็นเอกฉันท์
เสนอชื่อผู้สมควรได้รับกำรแต่งตั้งเป็นคณบดีต่อสภำมหำวิทยำลัยเพียงชื่อเดียวก็ได้” 
  ๓. คุณสมบัติของคณบดี 
      คุณสมบัติของคณบดีคณะเศรษฐศำสตร์ จะเป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อ ๕ แห่ง
ข้อบังคับมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ว่ำด้วยโครงสร้ำงและกำรบริหำรงำนภำยในส่วนงำน  พ.ศ. 
๒๕๕๙ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 9) พ.ศ. ๒๕๖5 คือ “คณบดีต้องมีคุณสมบัติตำมที่บัญญัติไว้ใน
มำตรำ ๔๒ และต้องสำมำรถปฏิบัติงำนในคณะหรือวิทยำลัยได้เต็มเวลำ” 
      พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ มำตรำ ๔๒ ก ำหนดว่ำ 
“คณบดีต้องส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่ำจำกมหำวิทยำลัยหรือสถำนศึกษำ
ชั้นสูงอื่นที่สภำมหำวิทยำลัยรับรอง และได้ท ำกำรสอนในมหำวิทยำลัยหรือสถำนศึกษำชั้นสูงอื่นที่     
สภำมหำวิทยำลัยรับรองมำแล้วไม่น้อยกว่ำสำมปี” 
  ๔. ข้อจ ากัดสิทธิคณะกรรมการสรรหาฯ 
      ข้อบังคับมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ว่ำด้วยโครงสร้ำงและกำรบริหำรงำนภำยใน   
ส่วนงำน พ.ศ. ๒๕๕๙ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 9) พ.ศ. ๒๕๖5 ข้อ ๑๒ ก ำหนดว่ำ “ผู้ที่ได้รับ
กำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรสรรหำคณบดีต้องถูกจ ำกัดสิทธิ ดังนี้ 
      (๑) ไม่มีสิทธิสมัครหรือได้รับกำรเสนอชื่อให้ด ำรงต ำแหน่งคณบดีในครำวกำรสรรหำ
ครั้งที่ตนเองเป็นกรรมกำร 
      (๒) ไม่มีสิทธิด ำรงต ำแหน่งรองคณบดีหรือผู้ช่วยคณบดีของคณบดีที่ตนสรรหำ” 
  ๕. หลักเกณฑ์การทาบทาม 
      (๑) คณะกรรมกำรสรรหำฯ จะพิจำรณำคุณสมบัติของผู้ได้รับกำรเสนอชื่อ 
      (๒) คณะกรรมกำรสรรหำฯ จะพิจำรณำทำบทำมผู้ที่ได้รับกำรเสนอชื่อครบทั้ง       
๓ สำย คือ สำยอำจำรย์ สำยเจ้ำหน้ำที่ และสำยนักศึกษำ  
  ๖. ระยะเวลาการด าเนินการสรรหาฯ 
      ระยะเวลำกำรด ำ เนินกำรสรรหำฯ เป็ น ไปตำมปฏิทินกำรสรรหำคณบดี             
คณะเศรษฐศำสตร์ ปรำกฏตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศนี้ 
 

  จึงประกำศมำให้ทรำบทัว่กนั 
 

       ประกำศ     ณ     วนัที่    25    มกรำคม     พ.ศ.     ๒๕๖6 
 

    

 
(รองศำสตรำจำรย ์ดร.ศุภสวัสดิ ์ ชัชวำลย์) 
รองอธิกำรบดีฝ่ำยบรหิำรทรพัยำกรมนุษย์ 

    กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยจำกผู้ด ำรงต ำแหน่งรองอธิกำรบดี 
      เลขำนกุำรสภำมหำวิทยำลัย 
           เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำฯ  



 
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร ์

ใบสมัครเข้ำรบักำรสรรหำเป็นคณบดคีณะเศรษฐศำสตร์ 
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ข้ำพเจ้ำขอสมัครเข้ำรับกำรสรรหำเป็นคณบดีคณะเศรษฐศำสตร์ 
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รูปถ่าย 

ขนาด ๒ น้ิว 

จ านวน ๑ รูป 


