
 

 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

วาดวยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

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

 โดยท่ีเห็นเปนการสมควรกำหนดหลักเกณฑและวิธีการสรรหาผูสมควรท่ีจะไดรับการพิจารณา

ดำเนินการเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งเปนอธิการบดี 

 อาศ ั ยอำนาจตามความในมาตรา  ๒๓ และมาตรา  ๕๐ แห  งพระราชบ ัญญ ั ติ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๘ สภามหาวิทยาลัยไดมีมติในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันท่ี  

๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ เห็นชอบใหออกขอบังคับไวดังนี้ 

 ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการสรรหาอธิการบดี 

พ.ศ. ๒๕๖๐” 

 ขอ ๒0

๑ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

 ขอ ๓ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้ 

หมวด ๑ 

คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี 

 ขอ ๔ ใหมีคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งประกอบดวย 

 (๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง เปนประธานกรรมการ 

 (๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จำนวนสองคน เปนกรรมการ 

 (๓) นายกสมาคมธรรมศาสตรในพระบรมราชูปถัมภ ประธานสภาอาจารย ประธาน 

สภาพนักงานมหาวิทยาลัย และนายกองคการนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนกรรมการ 

 (๔) กรรมการจำนวนสองคนจากผูดำรงตำแหนงคณบดีท่ีไดรับการเลือกโดยท่ีประชุมคณบดี 

 (๕) กรรมการจำนวนหนึ่งคนจากผูดำรงตำแหนงผูอำนวยการสถาบัน ผูอำนวยการสำนักงาน 

ที่มีหนาที่หลักดานการใหบริการและสนับสนุนการศึกษา และผูอำนวยการสำนักงานที่มีหนาท่ีสนับสนุน

มหาวิทยาลัยเพ่ือความเปนเลิศท่ีไดรับการเลือกโดยท่ีประชุมของผูดำรงตำแหนงดังกลาวนั้น 

 (๖) กรรมการจำนวนสองคนจากคณาจารยประจำซึ่งไดทำการสอนในมหาวิทยาลัยมาแลว 

ไมนอยกวาสามปและไดร ับการเลือกตั ้งโดยพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และขาราชการที ่เปน 

คณาจารยประจำ 

 
 ๑ ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ 



๒ 

 

 (๗) กรรมการจำนวนหนึ่งคนที ่เปนพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการผู ซึ ่งได

ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมาแลวไมนอยกวาหาปและไดรับการเลือกตั้งโดยพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

วิชาการและขาราชการท่ีมิใชคณาจารยประจำ 

 ใหคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนเลขานุการ และใหผูอำนวยการ

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเปนผูชวยเลขานุการ 

 ในกรณีท ี ่ประธานกรรมการหร ือกรรมการตาม (๑) หร ือ (๒) พนจากตำแหนงของ 

การเปนประธานกรรมการหรือกรรมการ ใหผูนั้นปฏิบัติหนาท่ีเปนประธานกรรมการหรือกรรมการแลวแตกรณี

ตอไปจนกวาการดำเนินการสรรหาอธิการบดีจะแลวเสร็จ 

 ในกรณีที่ไมมีกรรมการตาม (๓) หรือมีแตพนจากการดำรงตำแหนงและยังมิไดมีการแตงตั้ง 

ผูดำรงตำแหนงแทน ใหคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีประกอบดวยกรรมการเทาท่ีมี 

 ในกรณีที ่กรรมการผู ใดเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัยและพนจากความเปนบุคลากร 

ไมว าโดยเหตุใด ใหกรรมการผู น ั ้นพนจากตำแหนงกรรมการสรรหาอธิการบดี และใหคณะกรรมการ 

สรรหาอธิการบดีประกอบดวยกรรมการเทาท่ีมี 

 กรรมการตาม (๔) ใหมีสายสังคมศาสตร และสายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สายละหนึ่งคน 

คณะหรือวิทยาลัยใดจะอยูในสายใดใหเปนไปตามมติของท่ีประชุมคณบดี 

 กรรมการตาม (๖) มีไดสวนงานละไมเกินหนึ่งคน และตองไมอยูในสังกัดของสวนงานเดียวกัน

กับประธานสภาอาจารย 

 กรรมการตาม (๗) ตองไมอยูในสังกัดเดียวกันกับประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัย 

 ขอ ๕ ให นำหลักเกณฑและว ิธ ีการได มาซ ึ ่งบ ุคคลเพื ่อเสนอแตงต ั ้ง เป นกรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๐ (๖) หรือ (๗) ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรว าดวยวิธ ีการ 

ไดมาซ่ึงกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา ๒๐ (๖) หรือ (๗) มาใชกับการเลือกตั้งกรรมการตามขอ ๔ (๖)  

หรือ (๗) โดยอนุโลม  

 ขอ ๖ ผูท่ีไดรับการแตงตั้งเปนคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีตองถูกจำกัดสิทธิ ดังนี้ 

 (๑) ไมมีสิทธิสมัครหรือไดรับการเสนอชื่อเปนอธิการบดี 

 (๒) ไมสามารถดำรงตำแหนงรองอธิการบดีหรือผูชวยอธิการบดีของอธิการบดีท่ีตนสรรหา 

 ขอ ๗ ใหคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมีอำนาจและหนาที ่ดำเนินการสรรหาบุคคล 

ที่มีคุณสมบัติตามมาตรา ๗๗ ที่มีคุณลักษณะเหมาะที่จะดำรงตำแหนงอธิการบดีเสนอตอสภามหาวิทยาลัย  

อำนาจเชนวานี้ใหรวมถึง 

 (๑) กำหนดหลักเกณฑ ขั ้นตอน วิธีการ กำหนดการ และการดำเนินการที ่เกี ่ยวของกับ 

การสรรหาอธิการบดี เทาท่ีไมขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ 

 (๒) จัดใหมีการเปดรับสมัคร การเสนอชื่อ การคัดสรร เฟนหา หรือดำเนินการอ่ืนเพ่ือแสวงหา

ผูท่ีมีคุณสมบัติและคุณลักษณะเหมาะสม 

  

  



๓ 

 

 (๓) จัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นจากผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย นักศึกษา และ

ศิษยเกาในเรื ่องที่เกี ่ยวของกับการดำเนินงานหรือการบริหารมหาวิทยาลัย ในการนี้อาจใหผู สมัครเขารับ 

การสรรหาหรือผูที ่ไดตอบรับการทาบทามจากคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีไดแสดงวิสัยทัศนเกี ่ยวกับ 

แนวทางการดำเนินงานหรือการบริหารมหาวิทยาลัย 

 (๔) กลั ่นกรอง คัดเล ือก และทาบทามผู ท ี ่ม ีค ุณสมบัต ิ ว ิส ัยทัศน ศักยภาพ ความรู  

ประสบการณ ความสามารถทางวิชาการซ่ึงเปนท่ียอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ มีความมุงม่ันในการพัฒนา

มหาวิทยาลัยตลอดจนมีคุณธรรมจรยิธรรมเปนท่ียอมรบัจากสังคม 

 ขอ ๘ ในการประชุมของคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีใหประธานกรรมการเปนประธานท่ี

ประชุมและมีหนาท่ีดำเนินการประชุมใหเปนไปดวยความเปนระเบียบเรียบรอย 

 ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหกรรมการที่เปน

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิเปนประธานท่ีประชุม 

 ขอ ๙ ใหนำความในขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการประชุมและวิธีการ

ดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ในสวนที่เกี่ยวกับการประชุมสภามหาวิทยาลัยมาใชบังคับการประชุมของ

คณะกรรมการสรรหาอธกิารบดีโดยอนุโลม   

หมวด ๒ 

การดำเนินการสรรหา 

 ขอ ๑๐ เมื่อวาระการดำรงตำแหนงของอธิการบดีใกลครบกำหนด โดยเหลือเวลาไมนอยกวา 

หนึ่งรอยแปดสิบวัน ใหเลขานุการสภามหาวิทยาลัยดำเนินการจัดใหมีการเลือกกรรมการตามขอ ๔ (๔)  

และ (๕) และเลือกตั ้งกรรมการตามขอ ๔ (๖) และ (๗) เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื ่อพิจารณาแตงตั้ง

คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ตามขอ ๔   

 ใหคณะกรรมการสรรหาอธ ิการบดีดำเน ินการสรรหาอธ ิการบดีให แล วเสร ็จภายใน 

หนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันท่ีไดมีคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี 

 ในกรณีท่ีไมสามารถดำเนินการไดทันภายในกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง   

ใหเลขานุการสภามหาวิทยาลัยหรือประธานคณะกรรมการสรรหารายงานปญหาอุปสรรค ตลอดจนเหตุผล

ความจำเปนตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติใหขยายเวลาการดำเนินการสรรหาตามวรรคหนึ่งหรือ

วรรคสองแลวแตกรณี   

 ขอ ๑๑1

๒ ใหคณะกรรมการสรรหาอธกิารบดีดำเนินการสรรหาตามลำดับ ดังตอไปนี ้  

 (ก) ข้ันตอนการรับสมัครและการเสนอชื่อ   

  (๑) จัดใหมีการประกาศรับสมัครบุคคลเขารับการสรรหา   

  (๒) กำหนดใหสวนงานจัดใหผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยของสวนงานเสนอชื่อผูสมควร

ดำรงตำแหนงอธิการบดี 

 
  ๒ ขอ ๑๑  แกไขเพ่ิมเติมโดยขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการสรรหาอธิการบดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 



๔ 

 

  (๓) 2

๓ กำหนดใหองคการนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจ ัดใหน ักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยเสนอชื่อผูสมควรดำรงตำแหนงอธิการบดี  

  (๔)3

๔ กำหนดใหสมาคมธรรมศาสตรในพระบรมราชูปถัมภเสนอข่ือผูสมควรดำรงตำแหนง

อธิการบดี 

 หลักเกณฑว ิธ ีการสมัครเขาร ับการสรรหาเป นอธ ิการบดี ตาม (๑) ใหเปนไปตามท่ี

คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีกำหนดโดยออกเปนประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี 
 คุณสมบัติของผูมีสิทธิเสนอชื่อตลอดจนหลักเกณฑและวิธีการเสนอชื่อผูสมควรดำรงตำแหนง 

อธิการบดี ตาม (๒) (๓) และ (๔) ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีกำหนดโดยทำเปนประกาศ 

คณะกรรมการสรรหาอธกิารบดี4

๕   

 (ข) ข้ันตอนการสรรหาและกระบวนการพิจารณา 

  (๑) ใหคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีคัดเลือกและกลั่นกรองตามวิธีการท่ีคณะกรรมการ

สรรหาอธิการบดีกำหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีอาจจัดใหมีการหาขอมูลจากบุคคลหรือกลุม

บุคคลท่ีเก่ียวของเพ่ือใชประกอบการพิจารณาก็ได  

  (๒) ใหคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีพิจารณาดำเนินการทาบทามผูท่ีไดรับการเสนอชื่อ

ไดจำนวนไมเกินหาคน และพิจารณาคัดเลือกผูท่ีสมัครเขารับการสรรหา   

  (๓) ใหผูตอบรับการทาบทามหรือผูสมัครเขารับการสรรหาท่ีผานการคัดเลือกตาม (๒) 

จัดทำแนวทางการดำเนินงานมหาวิทยาลัยเสนอตอคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีเพื่อพิจารณาและนำออก

เผยแพรตอผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย นักศึกษา และศิษยเกาของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ แนวทางการดำเนินงาน

ท่ีผูตอบรับการทาบทามหรือผูสมัครเขารับการสรรหาจัดทำขึ ้นนั้นตองสอดคลองกับเปาหมาย นโยบาย  

และแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย  

  (๔) ใหผูตอบรับการทาบทามและผูสมัครเขารับการสรรหาท่ีผานการคัดเลือกตาม (๒)

แลว แถลงแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยตอคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี โดยเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงาน 

ในมหาวิทยาลัย นักศึกษา และศิษยเกาของมหาวิทยาลัยเขาฟงการแถลงไดดวย ในการนี้ คณะกรรมการ 

สรรหาอธิการบดีอาจทำการสัมภาษณผูตอบรับการทาบทามและผูสมัครเขารับการสรรหาท่ีผานการคัดเลือก

ตาม (๒) ดวยก็ได  

  (๕) ใหคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีพิจารณาเสนอชื่อผูมีคุณสมบัติและคุณลักษณะ

เหมาะสมเปนผูดำรงตำแหนงอธิการบดีจำนวนไมเกินสองชื่อตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา เวนแตในกรณี 

ท่ีคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีพิจารณาลงมติดวยคะแนนเสียงเอกฉันทจะเสนอชื่อเพียงชื่อเดียวก็ได  

  (๖) ใหคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีจัดทำเปนบัญชีรายชื่อผูไดรับการเสนอชื่อตาม (๕) 

เรียงตามลำดับตัวอักษร พรอมรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติ คุณลักษณะ ตลอดจนแนวทางการบริหาร

 
  ๓ ขอ ๑๑ (๓) แกไขเพ่ิมเติมโดยขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการสรรหาอธิการบดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  ๔ ขอ ๑๑ (๔) แกไขเพ่ิมเติมโดยขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการสรรหาอธิการบดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  ๕ ความในวรรคสามของ (ก) ของขอ ๑๑ แกไขเพิ่มเติมโดยขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการสรรหา

อธิการบดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 



๕ 

 

มหาวิทยาลัยของผูท่ีไดรับการเสนอชื่อ แตจะระบุคะแนน จำนวนความถี่ หรือผลการสรรหาทั้งในขั้นตอน 

การเสนอชื่อของสวนงานและของคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมิได  

  (๗) คณะกรรมการสรรหาตองจัดทำรายงานแสดงขั้นตอนและผลของการดำเนินการ 

สรรหาพรอมขอคิดเห็นตาง ๆ ท่ีไดจากการดำเนินกระบวนการรับฟงความคิดเห็นจากผูปฏิบ ัต ิงาน 

ในมหาวิทยาลัย นักศึกษา หรือศิษยเกา เสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือใชประกอบการพิจารณา  

หมวด ๓ 

การสรรหาอธิการบดีในกรณีท่ีอธิการบดีพนจากตำแหนงดวยเหตุอ่ืน 

นอกจากการพนจากตำแหนงตามวาระ 

  ขอ ๑๒ ในกรณีที ่อธิการบดีพนจากตำแหนงดวยเหตุอื ่นนอกจากการพนจากตำแหนง 

ตามวาระ ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่อธิการบดี 

พนจากตำแหนง  

 ใหนำความในหมวด ๑ ขอ ๔ ถึงขอ ๙ และหมวด ๒ ขอ ๑๐ มาใชกับการสรรหาอธิการบดี

ตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม  

 ใหคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีตามวรรคหนึ่งดำเนินการสรรหาอธิการบดีใหแลวเสร็จ

ภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันท่ีไดมีคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา 

หมวด ๔ 

การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย 

 ขอ ๑๓ การออกเสียงลงมติของสภามหาวิทยาลัยตามขอบังคับนี้ ใหใชวิธีลงคะแนนลับ และ

ตองไดรับคะแนนเสียงมากกวาก่ึงหนึ่งของจำนวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยท้ังหมด  

 ในกรณีท่ีไมมีผูไดรับคะแนนเสียงตามวรรคหนึ่งใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยลงมติอีกครั้ง 

โดยในการลงมติครั้งนี้ ใหใชคะแนนเสียงเกินก่ึงหนึ่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ีมาประชุม  

 ในการลงมติตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หากมีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานที่ประชุม 

สภามหาวิทยาลัยออกเสียงชี้ขาด 

 

 

 

  

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๔  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 
 
 

(ศาสตราจารยพิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร) 

นายกสภามหาวิทยาลัย  
 


