
 
 ขั้นตอนและกระบวนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปี พ.ศ. 2564 

(ฉบับแก้ไข ตามมติคณะกรรมการสรรหาฯ ในการประชุม ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2564) 
....................................... 

 
(หมายเหตุ  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2557 ข้อ 7 (1) ก าหนดไว้ดังนี้ 
“ให้คณะกรรมการด าเนินการสรรหาให้แล้วเสร็จภายใน 120 วันนับแต่วันที่ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา 
ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาได้ ให้คณะกรรมการสรรหาเสนอขอขยายระยะเวลา
การสรรหาต่อนายกสภามหาวิทยาลัยได้ครั้งละไม่เกิน 30 วัน โดยชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นประกอบด้วย” 
     สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่วันที่ 
28 เมษายน 2564  ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีจะต้องด าเนินการสรรหาฯ ให้แล้วเสร็จภายใน 
120 วัน คือ ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2564) 
 

 

การด าเนินการ 
 

ช่วงเวลา/วันที่ 
ผ่านมาแล้ว 

(วัน)  
1. ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งท่ี 1/2564    
    1.1 พิจารณาก าหนดแนวทาง/ขั้นตอน/กระบวนการการสรรหาฯ  
    1.2 พิจารณา (ร่าง) สถานภาพความต้องการ ทิศทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัย  และคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของอธิการบดี       

วันเสาร์ที่ 8 
พฤษภาคม 2564 
เวลา 13.30 น. 
(1 วัน) 

11 วัน 

2. น า  (ร่ าง) สถานภาพความต้องการ  ทิศทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัย และคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของอธิการบดี  แจ้งให้
ประชาคมของมหาวิทยาลัยทราบและแสดงความคิดเห็น  
(คณะกรรมการฯ ก าหนดให้มีการด าเนินการผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ 
(1) เว็บบอร์ด (2) พนักงานส่งจดหมายหรืออีเมล มายังเลขานุการฯ  
(3) หน่วยงานประชุมพนักงานแล้วส่งความเห็นมายังเลขานุการฯ          
(4) กรรมการฯ จัดเวทีรับฟังความเห็นจากประชาคม หรือพบพนักงาน 
ณ หน่วยงาน/อาคารต่าง ๆ (5) กรรมการฯ พบผู้แทนนักศึกษา) 

วันพุธที่ 12 
พฤษภาคม 2564 
ถึงวันศุกร์ที่ 28 
พฤษภาคม 2564 
(12 วัน) 

31 วัน 

3. ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งท่ี 2/2564    
3.1 รับทราบและพิจารณาความคิดเห็นจากประชาคมของ 

มหาวิทยาลัย  
3.2  พิจารณาก าหนดแนวทางในการด าเนินการ 

1) การรับสมัคร (ให้ประกาศรับสมัครทั่วไปอย่างกว้างขวาง) 
2) การเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้กว้างขวาง  โดย

ห้ามไม่ให้ใช้วิธีการเลือกตั้งทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือหยั่ง
เสียง ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ อาจจัดให้มีการสัมภาษณ์บุคคล
หรือกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องก็ได้ 

โดยคณะกรรมการฯ จะไม่ใช้แนวทางการเสาะหาผู้ที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสม ตามข้อบังคับฯ ข้อ 7 (๓) (ค) 
 

วันเสาร์ที่ 12 
มิถุนายน 2564 
เวลา 13.30 น. 
(1 วัน) 
 
 

46 วัน 
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การด าเนินการ 
 

ช่วงเวลา/วันที่ 
ผ่านมาแล้ว 

(วัน)  
4. แจ้งให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการในคณะกรรมการ     
ชุดต่าง ๆ ประจ าสภามหาวิทยาลัย หน่วยงาน และสมาคมศิษย์เก่า
ของมหาวิทยาลัย เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี จ านวน
ไม่เกิน 3 รายชื่อ พร้อมประวัติหรือผลงาน และข้อมูลหรือคุณลักษณะ
อันเป็นเหตุผลสนับสนุนความเหมาะสมของบุคคลในการด ารงต าแหน่ง
อธิการบดีต่อคณะกรรมการฯ ทั้งนี้ ให้เสนอชื่อเรียงตามล าดับตัวอักษร 
โดยไม่ต้องแจ้งจ านวนผู้เสนอชื่อ และส่งกลับมายังเลขานุการคณะ 
กรรมการฯ 

วันอังคารที่ 15 
มิถุนายน 2564 
ถึงวันพุธที่ 30 
มิถุนายน 2564 
(16 วัน) 
 

64 วัน 

5. ประกาศฯ รับสมัครและเปิดรับสมัครอธิการบดี ผ่านทางเว็บไซต์
ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และช่องทางอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการฯ 
เห็นว่ามีความเหมาะสม 

วันอังคารที่ 15 
มิถุนายน 2564 
ถึงวันพุธที่ 30 
มิถุนายน 2564 
(16 วัน) * 
* ช่วงเวลาเดียวกัน
กับข้อ 4. 

64 วัน 

6. ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งท่ี 3/2564  
     6.1 พิจารณากลั่นกรองและประเมินคุณสมบัติของผู้สมัคร และผู้ที่
ได้รับการเสนอชื่อฯ  
     6.2 ให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อฯ ที่ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติฯ 
แล้ว ส่งแบบตอบรับฯ ภายในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 ก่อน
เวลา ๑๖.๓๐ น. หากพ้นก าหนดวันและเวลาดังกล่าวแล้วจะถือว่าไม่
ประสงค์ท่ีจะด ารงต าแหน่งอธิการบดี 
     6.3 ให้ผู้สมัคร และผู้ที่ตอบรับการเสนอชื่อฯ ส่งเอกสารแนวทาง 
การบริหารมหาวิทยาลัย ภายในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 ก่อน
เวลา ๑๖.๓๐ น. หากพ้นก าหนดวันและเวลาดังกล่าวแล้ว จะถือว่า       
สละสิทธิ์ที่จะเข้าสู่กระบวนการสรรหาอธิการบดีต่อไป       

วันเสาร์ที่ 10 
กรกฎาคม 2564 
เวลา 13.30 น. 
(ประชุมคณะ
กรรมการฯ 1 วัน) 
(ให้ส่งเอกสารฯ    
19 วัน) 
 
 

94 วัน 

7. ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งท่ี 4/2564   
     7.1 พิจารณาก าหนดเกณฑ์และคะแนนในการพิจารณาคุณสมบัติ
ของผู้ที่จะมารับการสัมภาษณ์  
     7.2 เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติให้ขยายระยะเวลา         
ในการสรรหาฯ ออกไปไม่เกิน 30 วัน 
     7.3 เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาก าหนดกระบวนการ 
ขั้นตอน และวิธีการน าเสนอวิสัยทัศน์ ของบุคคลที่คณะกรรมการฯ 
น าเสนอ * 
     7.4 พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจัดท าประชาพิจารณ์ “แนวทางการ
บริหาร มวล.” ของผู้เข้าสู่กระบวนการสรรหาฯ 

วันพฤหัสบดีที่ 5 
สิงหาคม 2564   
เวลา 13.30 น. 
(1 วัน) 
 
* ข้อ 7.3 เสนอ
สภา มวล. ในการ
ประชุมในวันที่ 14 
สิงหาคม 2564 

100 วัน 
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การด าเนินการ 
 

ช่วงเวลา/วันที่ 
ผ่านมาแล้ว 

(วัน)  
8. น าเอกสารแนวทางการบริหาร มวล.ของทุกท่านไปประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ให้ประชาคมมหาวิทยาลัยทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ  
      เพ่ือให้ประชาคมได้สอบถามเพ่ิมเติมหรือให้ข้อมูลหรือข้อคิดเห็น     
ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการฯ โดยให้ระบุชื่อ           
ผู้สอบถาม/ผู้ให้ข้อมูล/ผู้แสดงข้อคิดความเห็นให้ชัดเจน และให้จัดท า   
เป็นหนังสือ หรือหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ แล้วส่งไปยังเลขานุการคณะ
กรรมการฯ หรือส่งไปยังส านักงานสภามหาวิทยาลัยโดยตรง เพ่ือฝ่าย
เลขานุการคณะกรรมการฯ จะได้ประมวลค าถาม/ข้อมูล/ข้อคิดเห็น
น าเสนอคณะกรรมการฯ เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาต่อไป    

วันพุธที่ 11 
สิงหาคม 2564 
ถึงวันศุกร์ที่ 20  
สิงหาคม 2564 
(10 วัน) 

115 วัน 

9. ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 5/2564        
     9.1 ศึกษาเอกสารแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยของทุกท่าน
และพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่จะมารับการสัมภาษณ์    
     9.2 พิจารณาจัดล าดับการสัมภาษณ์ วิธีการสัมภาษณ์ และเวลา           
ที่จะใช้ในการสัมภาษณ์ 
 

วันจันทร์ที่ 23 
สิงหาคม 2564 
เวลา 09.00 น. 
(1 วัน) 
 
 

118 วัน 
(จะครบ 120 
วัน ในวันที่ 25 

สิงหาคม 
2564) 

10. ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 6/2564   
     10.1 สัมภาษณ์ผู้ที่ตอบรับเข้าสู่กระบวนการสรรหาอธิการบดี     
     10.2 พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของผู้ที่จะมารับการสัมภาษณ์
เพ่ือให้ได้ผู้ที่เหมาะสมและน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยไม่เกิน 2 คน              
โดยเรียงรายชื่อตามล าดับตัวอักษร  
     10.3 พิจารณา (ร่าง) รายงานผลการด าเนินการสรรหาฯ ที่จะ
น าเสนอนายกสภาฯ ก่อนน าเสนอต่อสภาฯ เพ่ือพิจารณาต่อไป 

วันเสาร์ที่ 18 
กันยายน 2564 
เวลา 09.00 น. 
(1 วัน) 
 
 

พ้นก าหนด 
เวลา 24 วัน 

(แต่อยู่ในระยะ 
เวลาที่ขอขยาย          

30 วัน           
ซึ่งก าหนดแล้ว
เสร็จภายใน
วันที่ 24 
กันยายน 
2564) 

11. คณะกรรมการฯ เชิญบุคคลที่ได้รับการพิจารณาตามข้อ 10.2 
น าเสนอวิสัยทัศน์ต่อสภามหาวิทยาลัย ก่อนที่สภามหาวิทยาลัยจะมี
การลงมติ เห็นชอบบุคคลที่มีคุณสมบัติ เหมาะสมด ารงต าแหน่ ง
อธิการบดี  (สภามหาวิทยาลัยจะต้องก าหนดให้มีการลงมติในวัน
เดียวกันกับวันที่มีการน าเสนอวิสัยทัศน์) 

เดือนตุลาคม 2564 
ในวันและเวลา
ตามท่ีสภา
มหาวิทยาลัย
ก าหนด  

- 

12. กรณีที่สภามหาวิทยาลัยได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้บุคคลใดด ารง
ต าแหน่งอธิการบดี ส านักงานสภามหาวิทยาลัยจะได้ด าเนินการตาม
กระบวนการและเสนอเรื่องไปยังส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด าเนินการเพ่ือทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป 

คาดว่าจะเสนอ
เรื่องแล้วเสร็จ
ภายในเดือน
ตุลาคม 2564 

- 

 


