
     บันทึกขอความ 
หนวยงาน สํานักงานสภามหาวทิยาลัยวลัยลักษณ โทรศัพท 0 7567 3817 และ 0 7567 3821 โทรสาร 0 7567 3846                      

ท่ี อว 75 01 02 02/ว 386 /2564  วันท่ี  15  มิถุนายน  2564 

เรื่อง  การเสนอช่ือผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
 
เรียน   กรรมการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ และกรรมการในคณะกรรมการประจําสภามหาวิทยาลัย ทุกทาน 
          (ตามรายชื่อ แนบทายหนังสือ) 
 
     สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีเพื่อทําหนาท่ีตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยฯ วาดวยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2557 และขอบังคับมหาวิทยาลัยฯ วาดวยการสรรหาอธิการบดี  
(แกไขเพิ่มเติม ครั้งท่ี 1) พ.ศ. 2559  และคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีไดกําหนดสถานภาพความตองการ              
ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย คุณสมบัติท่ีพึงประสงคของอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ขั้นตอนและกระบวนการ
สรรหาอธิการบดี  ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบมาพรอมน้ี            
 เพื่อใหการสรรหาอธิการบดีเปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุวัตถุประสงคตามเจตนารมณแหงขอบังคับ
มหาวิทยาลัยฯ วาดวยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2557 และฉบับแกไขเพิ่มเติม ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2559 และเพื่อให
ประชาคมของมหาวิทยาลัยฯ มีสวนรวมในกระบวนการสรรหาฯ อยางกวางขวาง ในการน้ี คณะกรรมการสรรหาฯ จึงขอ 
ใหทานพิจารณาเสนอช่ือผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จํานวนไมเกิน 3 รายชื่อ ตามแบบ
เสนอช่ือฯ ท่ีแนบมาพรอมน้ี โดยนําใสซองปดผนึกเปนเอกสารลับถึงเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ และสงไปยัง
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ภายในวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 กอนเวลา 16.30 น. ท้ังน้ี หากพนกําหนดวันและ
เวลาดังกลาวแลวจะถือวาทานไมประสงคจะเสนอรายชื่อ            
 อน่ึง เน่ืองจากกระบวนการน้ีเปนเพียงการเสนอรายชื่อบุคคลท่ีผูเสนอเห็นวามีคุณสมบัติเหมาะสมเทาน้ัน 
ดังน้ัน ทานจึงยังไมควรประสานงานหรือทาบทามบุคคลผูไดรับการเสนอชื่อฯ แตอยางใด  
 
    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดําเนินการตอไป  จะขอบคุณย่ิง     

          
                   ( นายธีระชัย  เชมนะสิริ )                                                  
ประธานกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
เรียน    กรรมการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ และกรรมการในคณะกรรมการประจําสภามหาวิทยาลัย ทุกทาน 
          (ตามรายชื่อ แนบทายหนังสือ) 
 

ก.  กรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ีไมใชกรรมการสรรหาอธิการบดี 
1. ศาสตราจารย ดร.วิจิตร  ศรีสอาน นายกสภามหาวิทยาลัย 
2. ศาสตราจารย ดร.สมบัติ  ธํารงธัญวงศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 
3. นายบุญชู  ประสพกิจถาวร กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
4. นายรุจาธิตย  สชุาโต กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
5. ศาสตราจารย นายแพทยวุฒิชัย  ธนาพงศธร กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
6. ศาสตราจารย ดร.ศุภชัย  ยาวะประภาษ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
7. คุณหญิงสุพัตรา  มาศดิตถ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
8. นายแพทยสุขุม  กาญจนพิมาย กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
9. นายสทิุน  พรชัยสุรยี กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
10. รองศาสตราจารย ดร.อภิชาติ  วรรณวิจิตร กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
11. ศาสตราจารย ดร.อุดม  ทุมโฆสิต กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
12. ศาสตราจารย ดร.สุรสิทธิ์  วชิรขจร กรรมการซ่ึงเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ 
13. รองศาสตราจารย ดร.วัฒนพงศ  เกิดทองมี กรรมการซ่ึงเลือกตั้งจากคณาจารยประจํา 
 

ข. กรรมการชุดตาง ๆ ของคณะกรรมการประจําสภามหาวิทยาลัย 
 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
๑. นายแพทยนพพร  ชื่นกลิ่น                 
2. นางปทมา  ถวยงาม       
 
คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
1. นายนพพร  พิชา 
2. นายภานุ  เสถียรพจน 
3. นายยุทธ  เอ่ียมสอาด 
4. ดร.ณรงคศักดิ์  เอ่ียมสอาด 
5. รองศาสตราจารย ดร.ฤทธ  วัฒนชัยยิ่งเจริญ 
6. นายสุเมธ  มณีวัฒนา 
7. นายไพโรจน  สุวรรณจินดา 
8. นายทรงชัย  วงษวัชรดํารง 
9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพโรจน  นวลนุม 
10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อมรศักดิ์  สวัสดี 
11. รองศาสตราจารย ดร.สุรินทร  ไหมศรีกรด 
 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เติมศักดิ์  สุวรรณศักดิ์ 
2. นายบุญรอด  สิงหวัฒนาศิริ 



 
 
3. รองศาสตราจารย ดร.สมบัติ  กุสุมาวลี 
4. นายสุรพันธ  ปุสสเด็จ 
5. นายทวีศักดิ์  รัตนวงศเดช 
6. นายเอกราช  แกวเขียว 
7. รองศาสตราจารย ดร.สุวิทย  วุฒิสุทธิเมธาว ี
 
คณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน 
1. ดร.วศิน  ซ่ือสุทธจิต 
2. รองศาสตราจารย ดร.สรศาสตร  สุขเจริญสิน 
3. นายสุวิชญ  โรจนวานชิ 
4. ศาสตราจารย ดร.ธวชัชัย  ศุภดิษฐ 
 
คณะกรรมการกํากับดูแลการบริหารความเส่ียงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
1. นางวีระมล  มหาตมวดี 
2. นางจิราพร  สุเมธีประสิทธิ์ 
3. รองศาสตราจารย ดร.อัชกรณ  วงศปรีดี 
4. นางเสมอมาศ  ลิ้มจําเริญ 
 

คณะกรรมการท่ีปรึกษากฎหมายประจํามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
1. ศาสตราจารย ดร.สุรพล  นิติไกรพจน 
2. ศาสตราจารย ดร.นันทวัฒน  บรมานันท 
3. นายโอภาส  เขียววชิัย 
4. นายวราสิทธิ์  กาญจนสูตร 
 

คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
1. ศาสตราจารย ดร.บรรเจิด  สิงคะเนติ 
2. นายขจร  จิตสุขุมมงคล 
3. ศาสตราจารยวุฒิสาร  ตันไชย 
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกียรติกําจร  กุศล 
5. นายอนันตเดช  ศรีราพร 
 
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 
1. ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.สมจิต  หนุเจริญกุล 
2. ศาสตราจารย ดร.ธเนศ  อาภรณสุวรรณ 
3. ศาสตราจารย ดร.สันติ  แมนศิริ 
4. ศาสตราจารย ดร.อุทัย  ตันละมัย 
5. ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.อัจฉรา  จันทรฉาย 
6. ศาสตราจารยกิตติคุณ  ดร.ทักษิณ  เทพชาตรี 
7. ศาสตราจารย ดร.จริงแท  ศิริพานิช 
8. ศาสตราจารยเกียรติคุณ แพทยหญิงศิริวรรณ  จิรสิริธรรม 



 
 
9. ศาสตราจารยกิตติคุณเดชา  บุญคํ้า 
10. ศาสตราจารย ดร.ชิตชนก  เหลือสินทรัพย 
11. ศาสตราจารยกิตติคุณพีระศักดิ์  จันทรประทีป 
12. ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.ปราณี  กุลละวณิชย 
13. ศาสตราจารย ดร.วรรณา  ชูฤทธิ์ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบเสนอชื่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
......................................... 

 
ขาพเจา  ....................................................................................  
   ตําแหนง     (    )  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     (    )  รองประธานกรรมการ ในคณะกรรมการประจําสภามหาวิทยาลัย 
    (    )  กรรมการ ในคณะกรรมการประจําสภามหาวทิยาลัย 
      
ขอเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ดังตอไปนี้  (ไมเกินจาํนวน  3 รายชื่อ และ เรียงตามลําดับตัวอักษร) 
 
1. ชื่อ ......................................................................................... 
    ขอมูลหรือคุณลักษณะอันเปนเหตุผลสนบัสนุนความเหมาะสมของบคุคลในการดํารงตาํแหนงอธิการบด ี       
    .......................................................................................................................................................................................... 
    .......................................................................................................................................................................................... 
    .......................................................................................................................................................................................... 
    .......................................................................................................................................................................................... 
    .......................................................................................................................................................................................... 
              
    ประวัติ/ผลงานโดยสังเขป 
    .......................................................................................................................................................................................... 
    .......................................................................................................................................................................................... 
    .......................................................................................................................................................................................... 
    .......................................................................................................................................................................................... 
    .......................................................................................................................................................................................... 
     
2. ชื่อ ......................................................................................... 
    ขอมูลหรือคุณลักษณะอันเปนเหตุผลสนบัสนุนความเหมาะสมของบคุคลในการดํารงตาํแหนงอธิการบด ี       
    .......................................................................................................................................................................................... 
    .......................................................................................................................................................................................... 
    .......................................................................................................................................................................................... 
    .......................................................................................................................................................................................... 
    .......................................................................................................................................................................................... 
    .......................................................................................................................................................................................... 
              
    ประวัติ/ผลงานโดยสังเขป 
    .......................................................................................................................................................................................... 
    .......................................................................................................................................................................................... 
    .......................................................................................................................................................................................... 
    .......................................................................................................................................................................................... 
    ..........................................................................................................................................................................................                    
          
 



 
 
 3. ชื่อ ......................................................................................... 
    ขอมูลหรือคุณลักษณะอันเปนเหตุผลสนบัสนุนความเหมาะสมของบคุคลในการดํารงตาํแหนงอธิการบด ี       
    .......................................................................................................................................................................................... 
    .......................................................................................................................................................................................... 
    .......................................................................................................................................................................................... 
    .......................................................................................................................................................................................... 
              
    ประวัติ/ผลงานโดยสังเขป 
    .......................................................................................................................................................................................... 
    .......................................................................................................................................................................................... 
    .......................................................................................................................................................................................... 
    .......................................................................................................................................................................................... 
    .......................................................................................................................................................................................... 
    .......................................................................................................................................................................................... 
 
       (ลายมือชื่อ)  .............................................................. 
             (...................................................................) 
                                               วันที่  ...... มิถุนายน  2564 
..................................................................................................................................................................................... 
 
หมายเหตุ  1. เนื่องจากกระบวนการนี้เปนเพียงการเสนอรายชื่อบุคคลที่ผูเสนอเห็นวามีคุณสมบัติเหมาะสมเทานั้น ดังนั้น 
ทานจึงยังไมควรประสานงานหรือทาบทามบุคคลผูไดรับการเสนอชื่อฯ แตอยางใด  
    2. กรณีมีขอสงสัยกรุณาสอบถามรายละเอียด ไดที ่

2.1 เลขานุการคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารย ดร.พูลสิทธิ์ หิรัญสาย 
ผูอํานวยการศูนยนวัตกรรมการการเรียนและการสอน)  โทร 0 7567 3760 และ 09 6453 9565  

2.2 ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี (หัวหนาสํานักงานสภามหาวทิยาลัย)               
โทร. 0 7567 3819  และ 0 7567 3821 
             3. กรณีที่มีขอมูลหรือคุณลักษณะอันเปนเหตุผลสนับสนุนความเหมาะสมฯ/ประวัติ/ผลงานมาก โดยไมสามารถ
ระบุ/กรอกขอความไดหมด ในแบบเสนอชื่อฯ นี้  ใหจัดทําเปนเอกสารเพิ่มเติมได 
             4. กรุณาสงแบบเสนอชื่อฯ นี้ โดยนําใสซองและปดผนึกเปนเอกสารลับถึง เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ                 
และสงไปยังสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ภายในวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 กอนเวลา 16.30 น. ทั้งนี้ หากพนกําหนด 
วันดังกลาวแลวจะถือวาทานไมประสงคจะเสนอรายชื่อบุคคลใด 

 
 
 
 
 
 
 


