
 

สถานภาพความตองการ ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย และคุณสมบัติท่ีพึงประสงคของอธิการบดี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  

............................................... 

  ขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2557 ขอ 7 (2) ไดกําหนดให
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีดําเนินการจัดระบบและสรางชองทางใหประชาคมเสนอความคิดเห็นเก่ียวกับ
สถานภาพความตองการ ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย และคุณสมบัติท่ีพึงประสงคของอธิการบดี และนําขอมูล
ดังกลาวมาศึกษาวิเคราะหเพ่ือใชเปนเกณฑในการพิจารณาสรรหาตอไป และประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ในการประชุม ครั้งท่ี 2/2564 เม่ือวันท่ี 12 
มิถุนายน 2564  ไดมีมติเห็นชอบใหประกาศ สถานภาพความตองการ ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย คุณสมบัติ           
ท่ีพึงประสงคของอธิการบดี และขอมูลตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือใชเปนเกณฑในการพิจารณาสรรหาอธิการบดีตอไป           
มีรายละเอียด ดังนี้  

ก. ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  

  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ โดยเกิดจากการรณรงคเรียกรองของชาว
นครศรีธรรมราชและการจัดตั้งคณะกรรมการรณรงคใหมีมหาวิทยาลัยท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราชเพ่ือผลักดันใหมีการ
จัดต้ังมหาวิทยาลัยข้ึนตั้งแตป พ.ศ. 2510 ตอมาในวันท่ี 20 สิงหาคม 2534 คณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติโครงการ
จัดตั้งมหาวิทยาลัยท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช และเม่ือวันท่ี 8 กุมภาพันธ 2535 ไดรับพระมหากรุณาธิคุณจาก
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช           
บรมนาถบพิตร พระราชทานชื่ออันเปนสรอยพระนามในสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราช
กุมารี และทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เม่ือวันท่ี 29 มีนาคม 2535 โดยใน
กรอบแนวคิดการจัดตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณเปนมหาวิทยาลัยสมบูรณแบบ (Comprehensive University)           
ท่ีจัดการเรียนการสอนครอบคลุมท้ังดานสังคมศาสตร มนุษยศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยไดพัฒนา
สภาพแวดลอมใหเปนเมืองมหาวิทยาลัยในรูปแบบ Residential University ท่ี มีระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการแบบครบวงจร รวมท้ังสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ 
  ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณจะตองเปนไปตามปณิธาน ภารกิจ วิสัยทัศน ปรัชญาการศึกษา 
และอัตลักษณของมหาวิทยาลัยวลัยวลัยลักษณ ดังนี้ 

  ปณิธาน 
  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณมีจุดมุงหมายหลักในการบุกเบิก แสวงหา บํารุงรักษา และถายทอดความรู        
เพ่ือสรางสรรคจรรโลงความกาวหนา และความเปนเลิศทางวิชาการ อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาบุคคลใหเปน
ผูมีความเรืองปญญาและคุณธรรม รวมท้ังเอ้ืออํานวยตอความเจริญของสังคมและของมนุษยชาติมิมีวันเสื่อมสูญ             
มุงสรางบัณฑิตใหเปนท้ังคนดีและคนเกง โดยเนน 
   1. ความเปนคนท่ีทันสมัยในฐานะพลเมือง และพลโลก ท่ีมีอุดมการณประชาธิปไตย รูรอบ และมีทัศนคติ 
ท่ีกวางไกล 
  2. ความเปนนักวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงท่ีมีความรู ความสามารถ และทักษะในสาขาท่ีศึกษาลึกซ้ึงและ
ประยุกตไปสูการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 3. ความเปน “ศึกษิต” ท่ีมีมโนธรรม คุณธรรม และจรรยาวิชาชีพ   

 

 



 
 

  ภารกิจ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณมีภารกิจหลัก 4 ประการ ดังนี้ 

  1. ผลิตและพัฒนากําลังคนระดับสูง ใหมีมาตรฐานท่ีสอดคลองกับความตองการในการพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคม ภาคใตและของประเทศ 
  2. ดําเนินการศึกษา คนควา วิจัย และพัฒนาองคความรูใหมใหสามารถนําไปใชในการผลิตใหมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ เพ่ือความสามารถในการพ่ึงตนเองและการแขงขันในระดับนานาชาติ 
  3. ใหบริการทางวิชาการแกหนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนในดานการใหคําปรึกษา และ
แนะนําการวิจัยและพัฒนา การทดสอบ การสํารวจ รวมท้ังการฝกอบรมและพัฒนาอันกอใหเกิดการถายทอด
เทคโนโลยีท่ีจําเปนและเหมาะสม เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคและประเทศชาติ 
 4. อนุรักษและฟนฟูศิลปะและวัฒนธรรมอันเปนจารีตประเพณี รวมท้ังศิลปะบริสุทธิ์และ
ศิลปะประยุกตเพ่ือใหมหาวิทยาลัยฯ เปนศูนยรวมของชุมชนและเปนแบบอยางท่ีดีของสังคม 

  วิสัยทัศน :  เปนองคกรธรรมรัฐ เปนแหลงเรียนรู เปนหลักในถ่ิน เปนเลิศสูสากล  

  ปรัชญาการศึกษา  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณเปนมหาวิทยาลัยคุณภาพ เพ่ือพัฒนาบัณฑิตท่ีมีขีดความ 
สามารถในการแขงขันสูง ภายใตกรอบแนวคิด “เกงวิชาการ เชี่ยวชาญการปฏิบัติ” (Academic Excellence with 
Professional Skills)                  
  เกงวิชาการ (Academic Excellence) เปนการจัดการเรียนการสอนโดยใชกรอบมาตรฐานวิชาชีพ
ระดับอุดมศึกษา The United Kingdom Professional Standards Frameworks (UKPSF)  เ พ่ือใหบัณฑิตมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห และการคิดสรางสรรคสิ่งใหม        
  เชี่ยวชาญการปฏิบัติ (Professional Skills) เปนการจัดการเรียนการสอนท่ีมีการฝกปฏิบัติการ       
ฝกภาคสนาม การจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (Cooperative and Work Integrated 
Education : CWIE) 

  อัตลักษณ  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณมุงสรางบัณฑิตท่ีมีขีดความสามารถในการแขงขันสูง เปนท้ัง “คนดีและ
คนเกง”  

  คนดี หมายถึง บัณฑิตท่ีมีความกตัญู มีวินัย มีจิตอาสาและมีคุณธรรมจริยธรรมสําคัญท่ีสอดคลอง
กับการประกอบอาชีพ 
   คนเกง หมายถึง บัณฑิตท่ีสามารถคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดสรางสรรค มีภาวะความเปนผูนํา 
และมีทักษะในการปฏิบัติและการประยุกตใชความรูในสถานการณจริงไดอยางเชี่ยวชาญ 

ข. สถานภาพความตองการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  
  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดดําเนินงานในพันธกิจตาง ๆ เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยใหมีความกาวหนาและ
บรรลุผลสําเร็จตามนโยบายท่ีสภามหาวิทยาลัยไดวางไวมาอยางตอเนื่อง และในชวงเวลาตั้งแตปงบประมาณ 2565 
เปนตนไป มหาวิทยาลัยจะตองเรงรัดดําเนินการเพ่ือพัฒนาในพันธกิจตาง ๆ ใหมีความกาวหนาและมีความเปนเลิศ
มากข้ึน ท้ังนี้ เพ่ือใหบรรลุผลตามปณิธาน ภารกิจ วิสัยทัศน ปรัชญาการศึกษา และอัตลักษณของมหาวิทยาลัย             
วลัยลักษณ  
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  คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีไดรับฟงความคิดเห็นเก่ียวกับสถานภาพความตองการและทิศทางในการ

พัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณจากประชาคมของมหาวิทยาลัย สรุปประเด็นสําคัญได ดังตอไปนี้ 

1. อธิการบดีจะตองศึกษาและวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัย ทรัพยากรท่ีมี บริบทแวดลอม          

ท้ังชุมชน สังคม ภูมิศาสตร และประวัติศาสตร เพ่ือนํามาสรางแผนพัฒนารวมกับประชาคมและสรางความโดดเดน

โดยใหความสําคัญกับชุมชนและทองถ่ิน มีการกําหนดเปาหมายและแผนงานระยะยาวไมนอยกวา 10 ปท่ีชัดเจน  

ยึดม่ันในกรอบวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย “เปนองคกรธรรมรัฐ เปนแหลงเรียนรู เปนหลักในถิ่น เปนเลิศสูสากล” 

รวมถึงเขาใจหลักการบริหารมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ และยึดหลักบริหารจัดการแบบ “รวมบริการ ประสาน

ภารกิจ” ท่ีบูรณาการการทํางานของทุกหนวย ชวยลดความซํ้าซอน มีความยืดหยุน รวดเร็ว และเกิดประสิทธิภาพ

สูงสุดในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะในสถานการณฉุกเฉิน วิกฤติ และมีการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็ว ซ่ึงเปาหมายและ

แผนงานดังกลาวจะตองมีความตอเนื่องและตอยอดแผนงานเดิม ไมละเลยแผนงานท่ียังไมบรรลุเปาหมาย มีความ

ชัดเจน เปนไปได และยั่งยืน  

2. อธิการบดีจะตองแสดงวิสัยทัศน เปาหมาย แผนงาน และความสามารถท่ีจะบริหารจัดการใหสอดรับ

กับกรอบนโยบายแรกเริ่มของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณท่ีจะแสดงถึง “ความเปนเมืองมหาวิทยาลัย (Residential 

University)” ซ่ึงจะตองไมละเลยประชาคมวลัยลักษณ 

3. อธิการบดีจะตองใหความสําคัญการสรางภาพลักษณของมหาวิทยาลัยท่ีความโดดเดนผานผลลัพธใน  

5 ประเด็นสําคัญ ไดแก 

3.1. มีทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรใหมีความโดดเดน หลักสูตรท่ีเกิดจากความรวมมือกับสถาบันใน

ตางประเทศ หลักสูตรท่ีตอบสนองกับความตองการของตลาดและพ้ืนท่ี และหลักสูตรระยะสั้นท่ีสงเสริมและยกระดับ

ศักยภาพในการทํางาน 

3.2. มีทิศทางในการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ       

ใหมีความโดดเดน ใหความสําคัญกับการเรียนควบคูการปฏิบัติในรูปแบบตาง ๆ และสนับสนุนโครงสรางพ้ืนฐาน          

ท่ีสําคัญตอการเรียนรูและใชชีวิตในเมืองมหาวิทยาลัยท่ีเหมาะสมกับสังคมการเรียนรูสมัยใหม 

3.3. มีทิศทางและเปาหมายตามวิสัยทัศน “เปนหลักในถ่ิน เปนเลิศสูสากล” มีระบบและกลไก       

การบริหารงานวิจัยตอบสนองทิศทางการพัฒนา และมาตรการเชิงบวกในการสงเสริมและผลักดันใหเกิดการทําวิจัย 

3.4. มีทิศทางและเปาหมายการใหบริการวิชาการท่ีชัดเจนท้ังในระดับทองถ่ิน ระดับชาติ และระดับ

สากล รวมถึงสนับสนุนใหเกิดการถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีท่ีเกิดจากการวิจัยผานแหลงเรียนรู/ศูนยอบรม/

ศูนยพัฒนาใหกับชุมชน 

3.5. อธิการบดีจะตองใหความสําคัญในการกําหนดทิศทางและเปาหมายท่ีจะเขาถึงแกนแททาง

วัฒนธรรมนครศรีธรรมราช และอนุรักษความหลากหลายทางวัฒนธรรมหรือพหุวัฒนธรรมใหยั่งยืนและดีงาม และ

สนับสนุนใหเกิดการพัฒนาแหลงเรียนรูและแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัย 

4. อธิการบดีจะตองใหความสําคัญระหวางเปาหมายในงาน ความสุข และความสามัคคีของผูปฏิบัติงาน 

ท่ีสมดุล สงเสริมการบริหารจัดการองคกรแบบมีสวนรวมทุกภาคสวน มีการกระจายอํานาจการบริหารงานไปสู

ผูบริหารระดับหนวยงาน 
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5. อธิการบดีจะตองใหความสําคัญกับการมีเสรีภาพและความเสมอภาคในการปฏิบัติงาน การกําหนด

ภาระงานตามประสบการณและความเชี่ยวชาญของบุคลากรสายวิชาการแตละบุคคล การกําหนดเปาหมายท้ังเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพท่ีเปนมาตรฐานและเหมาะสมกับบริบท  

6. อธิการบดีจะตองใหความสําคัญกับการกําหนดมาตรฐานสัดสวนอัตรากําลังท่ีเหมาะสมระหวางจํานวน

นักศึกษา จํานวนบุคลากรสายวิชาการ จํานวนบุคลากรสายปฏิบัติการ และจํานวนผูบริหารแตละระดับ 

7. อธิการบดีจะตองใหความสําคัญกับการกําหนดเปาหมายและแผนงาน จัดสรรงบประมาณ และสงเสริม

กิจกรรมสําหรับการพัฒนาตนเองในดานตาง ๆ ของบุคลากรตามทักษะท่ีบุคลากรแตละกลุมตองพัฒนา การสงเสริม

ความม่ันคงและการสรางแรงจูงใจในการทํางาน มีแผนงาน ระบบ และกลไกในการสนับสนุนการเขาสูระดับความ

เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายปฏิบัติการท่ีเหมาะสม ชัดเจน เปนรูปธรรม และสามารถไปสูเปาหมาย

ไดจริง สรางแรงจูงใจใหบุคลากรปฏิบัติงานไดอยางเต็มศักยภาพ และการสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณในการ

ทํางานท่ีทันสมัยและเหมาะสมกับงาน  

8. อธิการบดีจะตองใหความสําคัญกับการใชงบประมาณท่ีรัดกุมและเหมาะสมกับรายรับ รวมถึงการ

จัดหารายไดจากแหลงอ่ืนเพ่ือทดแทนรายไดจากคาธรรมเนียมการศึกษา  

 

ค. คุณสมบัติและคุณลักษณะสําหรับผูท่ีจะมาดํารงตําแหนงอธิการบดี  
  1. ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ พ.ศ. 2535  
“มาตรา 23  อธิการบดีตองมีคุณสมบัติ ไดรับปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ งหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง และไดทําการสอนมาแลวไมนอยกวา 5 ปในมหาวิทยาลัย         
หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือมีประสบการณดานการบริหารมาแลวไมนอยกวา 5 ป” 

  2. ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2557 
“ขอ 8  คุณสมบัติผู ท่ีจะมาดํารงตําแหนงอธิการบดี จะตองมีคุณสมบัติตามมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ พ.ศ. 2535 และจะตองมีคุณสมบัติเพ่ิมเติม ดังตอไปนี้ 

(1) เขาใจและยึดม่ันในหลักการของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐและอุดมการณของมหาวิทยาลัย 
(2) มีวิสัยทัศนกวางไกลในการบริหารสถาบันอุดมศึกษา มีความเปนนักวิชาการ และเปนท่ีประจักษ

ชัดวามีความรู ความสามารถ และความสําเร็จทางดานการบริหารเปนอยางดี 
(3) มีความคิดริเริ่มและสามารถนํามหาวิทยาลัยไปในทิศทางและนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยท่ีดี  
(4) มีภาวะผูนําท่ีเปนท่ียอมรับนับถือโดยท่ัวไป  
(5) เปนผูท่ีสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดเต็มเวลา 
(6) เปนผูท่ีไมมีผลประโยชนอันอาจจะขัดหรือแยงกับมหาวิทยาลัย 

  3. ขอควรคํานึงเกี่ยวกับคุณสมบัติและคุณลักษณะสําหรับผูท่ีจะมาดํารงตําแหนงอธิการบดีท่ีคณะกรรมการ
สรรหาอธิการบดีไดกําหนดเพ่ิมเติม  

(1) เปนผูท่ีมีทักษะในการบริหารงานบุคคล และมีความสามารถในการสรางกระบวนการมีสวนรวม 
ในการบริหารงาน เปดกวางในการรับฟงความคิดเห็นจากทุกภาคสวน เลือกใชคนใหเหมาะสมกับงาน บริหารงาน
แบบกระจายอํานาจ และการสรางผูนํารุนใหม 
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(2) เปนผูท่ีมีความสามารถในการสรางเสริมความสามัคคีในประชาคมของมหาวิทยาลัย รวมถึง
ระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคมภายนอก 

(3) เปนผูมีความสามารถในการสื่อสาร สามารถสรางแรงจูงใจและแรงบันดาลใจในการทํางาน และ
สามารถประสานงาน สรางเครือขายและความสัมพันธท่ีดีท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  

(4) เปนผูมีความโปรงใส ซ่ือสัตย สุจริต เปนธรรม เท่ียงตรง ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบ            
การบริหารงานได 

(5) เปนแบบอยางท่ีดี มีเมตตาธรรม คุณธรรม จริยธรรม เคารพความเสมอภาค ความเทาเทียม และ
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 

(6) เปนผูมีวุฒิภาวะทางอารมณภายใตแรงกดดันและสถานการณตาง ๆ  
(7) เปนผูท่ีบริหารงานท่ีมีดุลยภาพระหวางผลของงานและความสุขของผูปฏิบัติงาน มีความยืดหยุน

ประนีประนอม และลดความขัดแยง 
(8) เปนผูบริหารงานท่ีรองรับความเปลี่ยนแปลง ความกาวหนา ความทันสมัย และการสรางโอกาส 

ในการแขงขันของมหาวิทยาลัย  
(9) เปนผูท่ีไดรับการยอมรับโดยท่ัวไป ไมมีประวัติเสื่อมเสีย หรือมีคดีความท่ีมีผลตอการเสนอ               

โปรดเกลาฯ แตงตั้งเปนอธิการบดี 
(10) เปนผู ท่ีมีความเปนกลางทางการเมือง ไมฝกใฝทางการเมือง และเปดกวางในเสรีภาพทาง

การเมือง 
(11) เปนผูท่ีรักษาผลประโยชนของมหาวิทยาลัย ไมเห็นแกประโยชนสวนตนและพวกพอง 

ง. การจัดทําเอกสารแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  
1. ผูท่ีผานการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและตอบรับการทาบทามเพ่ือดํารงตําแหนงอธิการบดี จะตอง

จัดทําเอกสารแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยท่ีสอดคลองกับสถานภาพความตองการและทิศทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัยฯ ตามท่ีไดกําหนดไวในขอ ก. และขอ ข. ขางตน โดยจะตองประเมินสถานภาพความตองการของ
มหาวิทยาลัยฯ เพ่ือนําไปสูการกําหนดแผนงานและแนวทางการบริหารงาน ประเมินศักยภาพและโอกาสของ
มหาวิทยาลัยฯ จัดลําดับความสําคัญของงานและโครงการตาง ๆ รวมถึงกรอบระยะเวลาในการดําเนินการ ดังนั้น 
เอกสารแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยฯ จะตองครอบคลุมถึงประเด็นตาง ๆ ท่ีสําคัญ ซ่ึงในเบื้องตนประกอบดวย 
(1) แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย (2) แนวทางการบริหารทรัพยากร และ (3) แนวทางการบริหารจัดการ               
ซ่ึงรวมถึงการสื่อสารภายในและภายนอกองคกร และการมีสวนรวมของประชาคม 

2. กําหนดใหจัดทําเอกสารแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ตามขอ 1 ขางตน แลวนําเสนอตอคณะ 
กรรมการสรรหาฯ เพ่ือพิจารณาตอไป ท้ังนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ จะไดกําหนดรูปแบบ วิธีการจัดทําเอกสารฯ 
และกําหนดวันสงเอกสารฯ ใหทราบในภายหลังอีกครั้งหนึ่ง  

           (หมายเหตุ   ในกรณีท่ีผูสมัคร หรือผูท่ีไดรับการเสนอชื่อฯ ท่ีมีความสนใจจะเขาสูกระบวนการสรรหา
อธิการบดีและตองการใชขอมูลท่ัวไปของมหาวิทยาลัยฯ เชน แผนยุทธศาสตร 20 ป รายงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา รายงานประจําป เปนตน สําหรับนําไปใชในการจัดทําเอกสารแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยฯ           
ท่ีสอดคลองกับสถานภาพความตองการและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ตามท่ีไดกําหนดไวใน ขอ ก. และขอ ข. 
ขางตน สามารถติดตอขอรับขอมูลดังกลาวไดจากเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ)  
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