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

ท่ี อว ๖๗.๐๑/1144          วันท่ี      14     มิถุนายน    ๒๕๖5 

เรื่อง  ขอจัดส่งประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม 

เรียน  ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและนักศึกษาของวิทยาลัยนวัตกรรม 
 

  ตามที่มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยกฤต  อัศวธิตานนท์ ด ารงต าแหน่ง
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน ๒๕๖2 นั้น เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยกฤต  
อัศวธิตานนท์ จะด ารงต าแหน่งดังกล่าวครบวาระในวันที่ 18 กันยายน ๒๕๖5 มหาวิทยาลัยจะต้องด าเนินการ
สรรหาคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมคนใหม่ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยโครงสร้างและการบริหารงานภายในส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 9) พ.ศ. ๒๕๖5 และได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม
แล้ว 
 

  เพ่ือให้การด าเนินการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมเป็นไปโดยเรียบร้อย คณะกรรมการ
สรรหาฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖5 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน ๒๕๖5 ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และ
วิธีการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม รวมทั้งปฏิทินการด าเนินการสรรหาฯ ตามประกาศคณะกรรมการ                
สรรหาฯ ฉบับที่ ๑ และปฏิทินการด าเนินการสรรหาฯ ที่จัดส่งมาพร้อมนี้ 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
        

        
    (รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  สุภัทรกุล) 

    เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
     เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม 

ฉบับที ่๑ 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการสรรหาคณบดีวทิยาลัยนวตักรรม 

------------------------ 
 
  ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ 1120/๒๕๖2 ลงวันที่ 26 สิงหาคม ๒๕๖2 
แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยกฤต  อัศวธิตานนท์ ด ารงต าแหน่งคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม ตั้งแต่วันที่ 
19 กันยายน ๒๕๖2 นั้น เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยกฤต  อัศวธิตานนท์ จะด ารงต าแหน่ง
ดังกล่าวครบวาระในวันที่ 18 กันยายน ๒๕๖5 มหาวิทยาลัยจะต้องด าเนินการสรรหาคณบดีวิทยาลัย
นวัตกรรมคนใหม่ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยโครงสร้างและการบริหารงานภายใน              
ส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๙ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 9) พ.ศ. ๒๕๖5 
 

  เพื่อให้การด าเนินการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมเป็นไปโดยเรียบร้อย มหาวิทยาลัยได้
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม ประกอบด้วย 
  ๑. นายมานิจ  สขุสมจติร     ประธานกรรมการ
      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๒. อธิการบด ี             รองประธานกรรมการ 
  ๓. ประธานสภาอาจารย ์           กรรมการ 
  ๔. ดร.ดวรติ  ตัณฑ์ศุภศิร ิ           กรรมการ 
      ผู้ทรงคุณวฒุิภายนอก 
  ๕. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์นภา  พงศ์พนรัตน์ เชี่ยวชาญ       กรรมการ 
      ผู้แทนคณาจารย์ประจ าในวิทยาลัยนวตักรรม 
  ๖. นางสาวพาวิณ ี ศนุาลัย           กรรมการ 
      ผู้แทนผู้ปฏิบตัิงานในวิทยาลัยนวตักรรม 
  ๗. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  สุภัทรกุล         เลขานุการ 
          ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
  ๘. ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย      ผู้ชว่ยเลขานกุาร 
  ๙. หวัหน้างานสรรหา การประเมนิผู้บริหาร และประชุมผู้บริหาร     ผู้ชว่ยเลขานุการ 
 

  คณะกรรมการสรรหาคณบดวีทิยาลัยนวตักรรม ในการประชุมครัง้ที่ ๑/๒๕๖5 เมื่อวันที่ 
13 มิถุนายน ๒๕๖5 ได้ก าหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและ
นักศึกษาของคณะฯ และก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม 
ดังต่อไปนี้ 
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  ๑. การรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและนักศึกษาของ 
      วิทยาลัยนวัตกรรม 
      คณะกรรมการสรรหาฯ ก าหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงาน              
ในมหาวิทยาลัยและนักศึกษาของวิทยาลัยนวัตกรรม  ในวันจันทร์ที่  4 กรกฎาคม ๒๕๖5                   
เวลา 13.30 น. ณ ห้อง 508 ชั้น ๕ อาคารวิทยาลัยนวัตกรรม มธ. ท่าพระจันทร์ และโดยระบบ
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Teams) โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
      (๑) เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาฯ ชีแ้จงกระบวนการสรรหาตามข้อบังคับฯ 
      (๒) เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและนักศึกษาของ    
วิทยาลัยฯ และอาจมีข้อเสนอแนะต่อการบริหารงานภายในวิทยาลัยฯ ในประเด็นดังนี้ 
   (๒.๑) สภาพปญัหาการบรหิารงานวิทยาลัยฯ ในปัจจุบนั 
   (๒.๒) เสนอแนะวธิีการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
   (๒.๓) เสนอแนะทิศทางของวิทยาลัยฯ ในอนาคต 
   (๒.๔) เสนอแนะคุณสมบตัิของคณบดีที่พึงประสงค ์
  ๒. หลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม 
      ๒.๑ ขั้นตอนการรับสมัครและการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี                    
วิทยาลัยนวัตกรรม 
    คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาการได้ชื่อผู้เหมาะสมเข้ารับการสรรหาจาก           
๒ แนวทาง คือ 
   ๒.๑.๑ การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหา 
    (๑) ก าหนดให้มีการรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาเป็น
การทั่วไป ต้ังแต่วันท่ี 14 มิถุนายน – 11 กรกฎาคม ๒๕๖5 
    (๒) ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมประวัติ ผลงาน แนวทางการบริหาร                
วิทยาลัยนวัตกรรม และรูปถ่ายขนาด ๒ นิ้ว จ านวน ๑ รูป ได้ที่ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ตึกโดม ชั้นสอง มธ. ท่าพระจันทร์ โทรศัพท์ ๐๒ – ๖๑๓ - ๓๐๑๕ – 7 
และจัดส่งได้ที ่E-mail : council.tu@tu.ac.th 
   ๒.๑.๒ การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหา 
    (๑ ) ก าหนด ให้ มี ก าร เสนอชื่ อผู้ สมควรด ารงต าแหน่ งคณ บดี            
วิทยาลัยนวัตกรรม ในวันจันทร์ที่  11 กรกฎาคม ๒๕๖5 เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น.                         
ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารวิทยาลัยนวัตกรรม มธ. ท่าพระจันทร์ 
    (๒) ให้ใช้วิธีการหย่อนบัตรเสนอชื่อ โดยให้แยกเป็น ๓ สาย คือ           
สายอาจารย์ สายเจ้าหน้าที่ และสายนักศึกษา และโดยผ่านระบบออนไลน์  
          กรณีการมอบอ านาจผู้รับมอบอ านาจสามารถรับมอบอ านาจได้
เพียงหนึ่งคนเท่านั้น ส่วนหลักเกณฑ์และวิธีการให้เป็นไปตามที่คณะอนุกรรมการสรรหาฯ ก าหนด 
    (๓) คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอชื่อ ต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
และนักศึกษาของวิทยาลัยนวัตกรรม คือ คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงาน       
เงินรายได้ (ส่วนงาน) ลูกจ้างประจ าส่วนงาน และนักศึกษาของวิทยาลัยนวัตกรรม ทุกคน 
         กรณี คณ าจารย์ที่ อ ยู่ ระหว่ างการลาศึ กษ าทั้ ง ในประ เทศ                  
และต่างประเทศ และบุคลากรทั้งสายอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ซึ่งปฏิบัติงานประจ าที่วิทยาลัย  
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นวัตกรรมมีความจ าเป็นจะต้องเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างจังหวัดในวันเสนอชื่อดังกล่าว ให้มีสิทธิ    
เสนอชื่อได้ ส่วนหลักเกณฑ์และวิธีการ ให้เป็นไปตามที่คณะอนุกรรมการสรรหาฯ ก าหนด 
      ๒.๒ ขั้นตอนการสรรหาและกระบวนการพิจารณา 
    (๑) คณะกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาคุณสมบัติของผู้ไดร้ับการเสนอชื่อ และ
ผู้สมัคร 
    (๒) คณะกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาด าเนินการทาบทามผู้ที่ได้รับการ                
เสนอชื่อ และพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมัครเข้ารับการสรรหา 
    (๓) คณะกรรมการสรรหาฯ จะก าหนดให้ผู้ตอบรับการทาบทามหรือผู้สมัครที่
เข้ารับการสรรหาที่ผ่านการคัดเลือกได้จัดท าประวัติ ผลงาน และแนวทางการบริหารวิทยาลัยฯ เสนอต่อ
คณะกรรมการสรรหาฯ เพ่ือพิจารณาและเผยแพร่ต่อผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและนักศึกษาของ
วิทยาลัยฯ ทั้งนี้ แนวทางการบริหารวิทยาลัยฯ ที่ผู้ตอบรับการทาบทามหรือผู้สมัครเข้ารับการสรรหา
จัดท าขึ้นนั้น ต้องสอดคล้องกับแนวนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยใน
ก ากับของรัฐ 
    (๔) คณะกรรมการสรรหาฯ จะก าหนดให้ผู้ตอบรับการทาบทามหรือผู้สมัคร      
เข้ารับการสรรหาได้แสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการด าเนินงานของวิทยาลัยฯ และแถลงแนวทางการบริหาร
วิทยาลัยฯ ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและนักศึกษาของ
วิทยาลัยฯ เข้ารับฟังการแถลงด้วย ในวันอังคารที่  16 สิงหาคม ๒๕65 เวลา 13.30 น.                       
ณ ห้อง 508 ชั้น 5 อาคารวิทยาลัยนวัตกรรม มธ. ท่าพระจันทร์ 
    (๕) การพิจารณาน าเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการสรรหาฯ       
จะด าเนินการให้เป็นไปตามข้อ ๑๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยโครงสร้างและ                 
การบริหารงานภายในส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๙ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 9) พ.ศ. ๒๕๖5 ดังนี้ 
        “ข้อ ๑๔ การเลือกผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อ 
          ในการประชุมของคณะกรรมการสรรหาคณบดีเพ่ือลงมติเลือกผู้ที่สมควร
ได้รับการเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นคณบดี ให้ด าเนินการดังนี้ 
          (๑) การลงมติของคณะกรรมการสรรหาคณบดีให้ใช้วิธีลงคะแนนลับ และ
ให้กรรมการหนึ่งคนเลือกผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อได้เพียงคนเดียว 
          (๒) ให้คณะกรรมการสรรหาคณบดีเสนอชื่อผู้ที่ได้คะแนนเสียงข้างมาก
สองอันดับแรกต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นคณบดี 
          (๓ ) ในกรณี ที่ มี ผู้ ได้ ค ะแนน เสี ย งในอั น ดั บหนึ่ ง เท่ ากั น สองคน                            
ให้คณะกรรมการสรรหาคณบดีเสนอชื่อผู้ได้คะแนนอันดับหนึ่งสองคนนั้นต่อสภามหาวิทยาลัย ในกรณีที่
มีผู้ได้คะแนนเสียงในอันดับหนึ่งหลายคน ให้คณะกรรมการจัดให้มีการลงมติโดยใช้วิธีการลงคะแนนลับ
อีกครั้งหนึ่งเพ่ือให้ได้ผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงในสองอันดับแรก 
          (๔) คณะกรรมการสรรหาคณบดีอาจมีมติด้วยคะแนนเสียงที่เป็นเอกฉันท์
เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นคณบดีต่อสภามหาวิทยาลัยเพียงชื่อเดียวก็ได้” 
  ๓. คุณสมบัติของคณบดี 
      คุณสมบัติของคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม  จะเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๕        
แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วา่ดว้ยโครงสร้างและการบริหารงานภายในส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๙             
 



- 4 - 
 

แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 9) พ.ศ. ๒๕๖5 คือ “คณบดีต้องมีคุณสมบัติตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 
๔๒ และต้องสามารถปฏิบัติงานในคณะหรือวิทยาลัยได้เต็มเวลา” 
      พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๔๒ ก าหนดว่า 
“คณบดีต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษา
ชั้นสูงอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ท าการสอนในมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาชั้นสูงอื่นที่     
สภามหาวิทยาลัยรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี” 
  ๔. ข้อจ ากัดสิทธิคณะกรรมการสรรหาฯ 
      ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยโครงสร้างและการบริหารงานภายใน   
ส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๙ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 9) พ.ศ. ๒๕๖5 ข้อ ๑๒ ก าหนดว่า “ผู้ที่ได้รับ
การแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาคณบดีต้องถูกจ ากัดสิทธิ ดังนี้ 
      (๑) ไม่มีสิทธิสมัครหรือได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งคณบดีในคราวการสรรหา
ครั้งที่ตนเองเป็นกรรมการ 
      (๒) ไม่มีสิทธิด ารงต าแหน่งรองคณบดีหรือผู้ช่วยคณบดีของคณบดีที่ตนสรรหา” 
  ๕. ระยะเวลาการด าเนินการสรรหาฯ 
      ระยะเวลาการด า เนินการสรรหาฯ เป็ น ไปตามปฏิทินการสรรหาคณบดี             
วิทยาลัยนวัตกรรม ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 

  จึงประกาศมาให้ทราบทัว่กนั 
 

       ประกาศ     ณ     วนัที่      14    มถิุนายน     พ.ศ.     ๒๕๖5 
        
       

        
    (รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  สุภัทรกุล) 

     ผู้ชว่ยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
     เลขานกุารคณะกรรมการสรรหาฯ 
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