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

ท่ี อว 75 01 02 02/ว 387 /2564  วันท่ี  15  มิถุนายน  2564 

เรื่อง  การเสนอช่ือผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
 
เรียน   หัวหนาหนวยงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (ตามรายช่ือหนวยงาน 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 
ความรวมมือจากหัวหนาหนวยงานของมหาวิทยาลัยทุกทาน โปรดตระหนักและใหความสําคัญเปนพิเศษในเรื่องการ
เสนอช่ือผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดี โดยขอใหทานจัดประชุมพนักงานในหนวยงาน (เฉพาะพนักงาน และ
ลูกจางประจํา ไมรวมลูกจางช่ัวคราว) หรือปรึกษาหารือดวยวิธีอื่นใดเพื่อพิจารณาใหไดขอสรุปรวมกันในการเสนอช่ือ        
ผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดี จํานวนไมเกิน  3 รายชื่อตามแบบเสนอช่ือฯ ท่ีแนบมาพรอมน้ี โดยนําใสซองปดผนึก
เปนเอกสารลับถึงเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ และสงไปยังสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ภายในวันพุธที่ 30 
มิถุนายน 2564 กอนเวลา 16.30 น. ท้ังน้ี หากพนกําหนดวันและเวลาดังกลาวแลวจะถือวาหนวยงานทาน                 
ไมประสงคจะเสนอรายชื่อ            
 อน่ึง เน่ืองจากกระบวนการน้ีเปนเพียงการเสนอรายช่ือบุคคลท่ีผูเสนอเห็นวามีคุณสมบัติเหมาะสมเทาน้ัน 
ดังน้ัน หนวยงานท่ีเสนอชื่อฯ จึงยังไมควรประสานงานหรือทาบทามบุคคลผูไดรับการเสนอชื่อฯ แตอยางใด 

 
    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดําเนินการตอไป จะขอบคุณย่ิง     

                    
          ( นายธีระชัย  เชมนะสิริ )                                                     
ประธานกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
เรียน      หัวหนาหนวยงาน   
   (ตามรายชื่อหนวยงาน แนบทายหนังสือ) 
 

สํานักวิชา    มี  14 สํานักวิชา  ไดแก 
   1. สํานักวิชาการจัดการ 
   2. สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 
   3. สํานักวิชาพยาบาลศาสตร 
    4. สํานักวิชาพหุภาษาและศึกษาท่ัวไป 
   5. สํานักวิชาแพทยศาสตร 

6. สํานักวิชาเภสชัศาสตร 
7. สํานักวิชารัฐศาสตรและนิติศาสตร 
8. สํานักวิชาวิทยาศาสตร 
9. สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี 
10. สํานักวิชาศิลปศาสตร 
11. สํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 

   12. สํานักวิชาสหเวชศาสตร 
    13. สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร 
   14. สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร  
 

วิทยาลัย    มี  4 วิทยาลัย  ไดแก 
   1. วิทยาลัยทันตแพทยศาสตรนานาชาติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
   2. วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
   3. วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตรอัครราชกุมารี  
     4. บัณฑิตวิทยาลัย 
 

สถาบัน    มี  2 สถาบัน  ไดแก   
    1. สถาบันวิจัยและนวัตกรรม  
   2. สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ 

 

ศูนย หรือหนวยงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาศูนย   มี 14 ศูนย/หนวยงาน ไดแก 
    1. ศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
    2. ศูนยกิจการนานาชาติ 
    3. ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (*1) 
    4. ศูนยนวัตกรรมการเรยีนและการสอน 
   5. ศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล 
   6. ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
    7. ศูนยบริการการศึกษา 
   8. ศูนยบริการวิชาการ 
   9. ศูนยบริหารทรัพยสิน 



 
 
    10. ศูนยสมารทฟารม 
   11. ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ   

12. อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ 
13. อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
14. อุทยานพฤกษศาสตร  
 

สวน หรือสํานักงาน หรือหนวย    มี  14  สวน/หนวยงาน  ไดแก 
    1. สวนการเงินและบัญชี 

2. สวนกิจการนักศึกษา 
  3. สวนทรพัยากรมนษุยและองคกร  
  4. สวนนิติการ  
  5. สวนบริการกลาง 

6. สวนแผนงานและยุทธศาสตร  
7. สวนพัสดุ  

  8. สวนภูมิสถาปตยกรรมและสิ่งแวดลอม 
  9. สวนสื่อสารองคกร  

    10. สวนอาคารสถานท่ี (*2) 
   11. สวนอํานวยการและสารบรรณ    
   12. สํานักงานสภามหาวิทยาลัย (*3) 
   13. หนวยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ กรุงเทพมหานคร 
   14. หนวยตรวจสอบภายใน    

 
หมายเหตุ  
 

(*1)  ใหโครงการบริหารจัดการของเสียฯ ใชสิทธิในการเสนอชื่อรวมกับศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรฯ  
(*2)  ใหโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียวใชสิทธิในการเสนอชื่อรวมกับสวนอาคารสถานท่ี 
(*3)  ใหผูบริหารจัดการประจําสํานักงานอธิการบดีใชสิทธิในการเสนอชื่อรวมกับสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
 

ขาพเจา  ............................................................................. ตําแหนง (หัวหนาหนวยงาน) ................................................. 
   ไดจัดประชุม เมื่อวันที่ ........ มิถุนายน 2564 หรือปรึกษาหารือดวยวิธีอ่ืนใด เพื่อพิจารณาใหไดขอสรุปรวมกันใน
การเสนอชื่อฯ ในหนวยงานแลว ขอเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ดังตอไปนี้ (ไมเกินจํานวน 3 รายชื่อ และเรียง
ตามลําดับตัวอักษร)    
 
1. ชื่อ ......................................................................................... 
    ขอมูลหรือคุณลักษณะอันเปนเหตุผลสนบัสนุนความเหมาะสมของบคุคลในการดํารงตาํแหนงอธิการบด ี       
    .......................................................................................................................................................................................... 
    .......................................................................................................................................................................................... 
    .......................................................................................................................................................................................... 
    .......................................................................................................................................................................................... 
    .......................................................................................................................................................................................... 
              
    ประวัติ/ผลงานโดยสังเขป 
    .......................................................................................................................................................................................... 
    .......................................................................................................................................................................................... 
    .......................................................................................................................................................................................... 
    .......................................................................................................................................................................................... 
    .......................................................................................................................................................................................... 
     
2. ชื่อ ......................................................................................... 
    ขอมูลหรือคุณลักษณะอันเปนเหตุผลสนบัสนุนความเหมาะสมของบคุคลในการดํารงตาํแหนงอธิการบด ี       
    .......................................................................................................................................................................................... 
    .......................................................................................................................................................................................... 
    .......................................................................................................................................................................................... 
    .......................................................................................................................................................................................... 
    .......................................................................................................................................................................................... 
    .......................................................................................................................................................................................... 
              
    ประวัติ/ผลงานโดยสังเขป 
    .......................................................................................................................................................................................... 
    .......................................................................................................................................................................................... 
    .......................................................................................................................................................................................... 
    .......................................................................................................................................................................................... 
    ..........................................................................................................................................................................................                    
    .......................................................................................................................................................................................... 
      
 



 
 
 3. ชื่อ ......................................................................................... 
    ขอมูลหรือคุณลักษณะอันเปนเหตุผลสนบัสนุนความเหมาะสมของบคุคลในการดํารงตาํแหนงอธิการบด ี       
    .......................................................................................................................................................................................... 
    .......................................................................................................................................................................................... 
    .......................................................................................................................................................................................... 
    .......................................................................................................................................................................................... 
              
    ประวัติ/ผลงานโดยสังเขป 
    .......................................................................................................................................................................................... 
    .......................................................................................................................................................................................... 
    .......................................................................................................................................................................................... 
    .......................................................................................................................................................................................... 
    .......................................................................................................................................................................................... 
    .......................................................................................................................................................................................... 
 
       (ลายมือชื่อ)  .............................................................. 
             (...................................................................) 
               หัวหนาหนวยงาน 
                                               วันที่  ...... มิถุนายน  2564 
..................................................................................................................................................................................... 
 
หมายเหตุ   1. เนื่องจากกระบวนการนี้เปนเพียงการเสนอรายชื่อบุคคลที่ผูเสนอเห็นวามีคุณสมบัติเหมาะสมเทานั้น ดังนั้น 
หนวยงานที่เสนอชื่อฯ จึงยังไมควรประสานงานหรือทาบทามบุคคลผูไดรับการเสนอชื่อฯ แตอยางใด  
                2. กรณีมีขอสงสัยกรุณาสอบถามรายละเอียด ไดที่ 

 2.1 เลขานุการคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารย ดร.พูลสทิธิ์  หิรัญสาย 
       ผูอํานวยการศูนยนวัตกรรมการการเรียนและการสอน)  โทร 73760  
 2.2 ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี (หัวหนาสํานักงานสภามหาวทิยาลัย)   
       โทร. 73819, 73817, 73821 

                3. กรณีที่มีขอมูลหรือคุณลักษณะอันเปนเหตุผลสนับสนุนความเหมาะสมฯ/ประวัติ/ผลงานมาก โดยไม
สามารถระบุ/กรอกขอความไดหมด ในแบบเสนอชื่อฯ นี้  ใหจัดทําเปนเอกสารเพิ่มเติมได 
                4. กรุณาสงแบบเสนอชื่อฯ นี้ โดยนําใสซองและปดผนึกเปนเอกสารลับถึง เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ                
และสงไปยังสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ภายในวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 กอนเวลา 16.30 น.  ทั้งนี้ หากพนกําหนด
วันดังกลาวแลว จะถือวาหนวยงานไมประสงคจะเสนอรายชื่อบุคคลใด 

 
 
 
 
 
 
 


