
 
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเภสัชศาสตร ์

ฉบับที ่๑ 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการสรรหาคณบดีคณะเภสัชศาสตร ์

------------------------ 
 
  ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ 1104/๒๕62 ลงวันที่ 26 สิงหาคม ๒๕๖2 
แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกร อรัมษ์  เจษฎาญานเมธา ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ๒๕๖2 นั้น เนื่องจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกร อรัมษ์  เจษฎาญานเมธา       
จะด ารงต าแหน่งดังกล่าวครบวาระในวันที่ 30 กันยายน ๒๕๖5 มหาวิทยาลัยจะต้องด าเนินการสรรหา
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์คนใหม่ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ว่าด้วยโครงสร้างและ               
การบริหารงานภายในส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๙ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 9) พ.ศ. ๒๕๖5 
 

  เพ่ือให้การด าเนินการสรรหาคณบดีคณะเภสัชศาสตร์เป็นไปโดยเรียบร้อย มหาวิทยาลัย      
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดคีณะเภสัชศาสตร์ ประกอบด้วย 
  ๑. ศาสตราจารย ์ดร.นักสิทธ์  คูวฒันาชัย    ประธานกรรมการ 
      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๒. อธิการบด ี             รองประธานกรรมการ 
  ๓. ประธานสภาอาจารย ์           กรรมการ 
  ๔. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.รุ่งเพ็ชร  สกุลบ ารุงศิลป ์       กรรมการ 
      ผู้ทรงคุณวฒุิภายนอก 
  ๕. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิง สชุาดา  สรูพันธุ์        กรรมการ 
      ผู้แทนคณาจารย์ประจ าในคณะเภสัชศาสตร ์
  ๖. นางปิน่พนติ  โปมิล            กรรมการ 
      ผู้แทนผู้ปฏิบตัิงานในคณะเภสัชศาสตร ์
  ๗. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  สุภัทรกุล         เลขานุการ 
      ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
  ๘. ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย      ผู้ชว่ยเลขานกุาร 
  ๙. หวัหน้างานสรรหา การประเมนิผู้บริหาร และประชุมผู้บริหาร     ผู้ชว่ยเลขานุการ 
 

  คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖5 เมื่อวันที่ 
5 กรกฎาคม ๒๕๖5 ได้ก าหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย            
และนั กศึ กษาของคณ ะฯ และก าหนดหลัก เกณ ฑ์  วิธีการ และขั้ นตอนการสรรหาคณ บดี                 
คณะเภสัชศาสตร์ ดังต่อไปนี้ 
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  ๑. การรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและนักศึกษาของคณะฯ 
      คณะกรรมการสรรหาฯ ก าหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงาน              
ในมหาวิทยาลัยและนักศึกษาของคณะฯ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖5 เวลา ๑๓.๔๕ น.          
ณ ห้องประชุมชั้น ๗ (ห้องชุมพล  พรประภา) อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม มธ. ศูนย์รังสิต และ
โดยระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Teams) โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
      (๑) เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาฯ ชีแ้จงกระบวนการสรรหาตามข้อบังคับฯ 
      (๒) เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและนักศึกษาของ    
คณะฯ และอาจมีข้อเสนอแนะต่อการบริหารงานภายในคณะฯ ในประเด็นดังนี้ 
   (๒.๑) สภาพปญัหาการบรหิารงานคณะฯ ในปัจจุบนั 
   (๒.๒) เสนอแนะวธิีการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
   (๒.๓) เสนอแนะทิศทางของคณะฯ ในอนาคต 
   (๒.๔) เสนอแนะคุณสมบตัิของคณบดีที่พึงประสงค์ 
  ๒. หลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการสรรหาคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
      ๒.๑ ขั้นตอนการรับสมัครและการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี                    
คณะเภสัชศาสตร์ 
    คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาการได้ชื่อผู้เหมาะสมเข้ารับการสรรหาจาก           
๒ แนวทาง คือ 
   ๒.๑.๑ การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหา 
    (๑) ก าหนดให้มีการรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหา                     
เป็นการทั่วไป ต้ังแต่วันท่ี ๗ กรกฎาคม – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖5 
    (๒) ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมประวัติ  ผลงาน แนวทางการบริหาร                
คณะเภสัชศาสตร์ และรูปถ่ายขนาด ๒ นิ้ว จ านวน ๑ รูป ได้ที่ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ตึกโดม ชั้นสอง มธ. ท่าพระจันทร์ โทรศัพท์ ๐๒ – ๖๑๓ - ๓๐๑๕ – 7 
และจัดส่งได้ที ่E - mail : council.tu@tu.ac.th 
   ๒.๑.๒ การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหา 
    (๑ ) ก าหนด ให้ มี ก าร เสนอชื่ อผู้ สมควรด ารงต าแหน่ งคณ บดี            
คณ ะ เภสั ชศ าสตร์  ในวั น พุ ธที่  ๑ ๐  สิ งห าคม  ๒ ๕ ๖ 5  เวล า ๐๙ .๐๐  น . – ๑๕ .๐๐  น .                      
ณ ส านักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ ชั้น ๖ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม มธ. ศูนย์รังสิต และ
โดยระบบออนไลน ์
    (๒) ให้ใช้วิธีการหย่อนบัตรเสนอชื่อ โดยให้แยกเป็น ๓ สาย คือ           
สายอาจารย์ สายเจ้าหน้าที่ และสายนักศึกษา และโดยระบบออนไลน ์
    (๓) คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอชื่อ ต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
และนักศึกษาของคณะเภสัชศาสตร์ คือ คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงาน           
เงินรายได้ (ส่วนงาน) ลูกจ้างประจ าส่วนงาน และนักศึกษาของคณะเภสัชศาสตร์ ทุกคน 
         ก ร ณี ค ณ า จ า ร ย์ ที่ อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง ก า ร ล า ศึ ก ษ า ทั้ ง ใ น                              
ประเทศและต่างประเทศ และบุคลากรทั้งสายอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ซึ่งปฏิบัติงานประจ าที่                        
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คณะเภสัชศาสตร์มีความจ าเป็นจะต้องเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างจังหวัดในวันเสนอชื่อดังกล่าว                       
ให้มีสิทธิเสนอชื่อได้ ส่วนหลักเกณฑ์และวิธีการ ให้เป็นไปตามที่คณะอนุกรรมการสรรหาฯ ก าหนด 
      ๒.๒ ขั้นตอนการสรรหาและกระบวนการพิจารณา 
    (๑) คณะกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อ       
และผู้สมัคร 
    (๒) คณะกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาด าเนินการทาบทามผู้ที่ได้รับการ                
เสนอชื่อ และพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมัครเข้ารับการสรรหา 
    (๓) คณะกรรมการสรรหาฯ จะก าหนดให้ผู้ตอบรับการทาบทามหรือผู้สมัคร        
ที่เข้ารับการสรรหาที่ผ่านการคัดเลือกได้จัดท าประวัติ ผลงาน และแนวทางการบริหารคณะฯ เสนอต่อ
คณะกรรมการสรรหาฯ เพ่ือพิจารณาและเผยแพร่ต่อผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและนักศึกษาของ
คณะฯ ทั้งนี้ แนวทางการบริหารคณะฯ ที่ผู้ตอบรับการทาบทามหรือผู้สมัครเข้ารับการสรรหาจัดท า       
ขึ้นนั้น ต้องสอดคล้องกับแนวนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ
ของรัฐ 
    (๔) คณะกรรมการสรรหาฯ จะก าหนดให้ผู้ตอบรบัการทาบทามหรือผู้สมคัรเข้า
รับการสรรหาได้แสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการด าเนินงานของคณะฯ และแถลงแนวทางการบริหารคณะฯ 
ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและนักศึกษาของคณะฯ              
เข้ า รั บ ฟั งก า รแ ถ ล งด้ ว ย  ใน วั น อั งค า รที่  ๑ ๓  กั น ย าย น  ๒ ๕ 6 5  เว ล า  ๐ ๙ .๔ ๕  น .                           
ณ ห้อง ๔๐๑๙ ชั้น ๔ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม มธ. ศูนย์รังสิต และโดยระบบการประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Teams) 
    (๕) การพิจารณาน าเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการสรรหาฯ       
จะด าเนินการให้เป็นไปตามข้อ ๑๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยโครงสร้างและ       
การบริหารงานภายในส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๙ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 9) พ.ศ. ๒๕๖5 ดังนี้ 
        “ข้อ ๑๔ การเลือกผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อ 
          ในการประชุมของคณะกรรมการสรรหาคณบดีเพ่ือลงมติเลือกผู้ที่สมควร
ได้รับการเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นคณบดี ให้ด าเนินการดังนี้ 
          (๑) การลงมติของคณะกรรมการสรรหาคณบดีให้ใช้วิธีลงคะแนนลับ และ
ให้กรรมการหนึ่งคนเลือกผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อได้เพียงคนเดียว 
          (๒) ให้คณะกรรมการสรรหาคณบดีเสนอชื่อผู้ที่ได้คะแนนเสียงข้างมาก
สองอันดับแรกต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นคณบดี 
          (๓ ) ในกรณี ที่ มี ผู้ ได้ ค ะแนน เสี ย งในอั น ดั บหนึ่ ง เท่ ากั น สองคน                            
ให้คณะกรรมการสรรหาคณบดีเสนอชื่อผู้ได้คะแนนอันดับหนึ่งสองคนนั้นต่อสภามหาวิทยาลัย ในกรณีที่
มีผู้ได้คะแนนเสียงในอันดับหนึ่งหลายคน ให้คณะกรรมการจัดให้มีการลงมติโดยใช้วิธีการลงคะแนนลับ
อีกครั้งหนึ่งเพ่ือให้ได้ผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงในสองอันดับแรก 
          (๔) คณะกรรมการสรรหาคณบดีอาจมีมติด้วยคะแนนเสียงที่เป็นเอกฉันท์
เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นคณบดีต่อสภามหาวิทยาลัยเพียงชื่อเดียวก็ได้” 
 
 



- 4 - 
 

  ๓. คุณสมบัติของคณบดี 
      คุณสมบัติของคณบดีคณะเภสัชศาสตร์  จะเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๕          
แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ว่าด้วยโครงสร้างและการบริหารงานภายในส่วนงาน                    
พ.ศ. ๒๕๕๙ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 9) พ.ศ. ๒๕๖5 คือ “คณบดีต้องมีคุณสมบัติตามที่บัญญัติ
ไว้ในมาตรา ๔๒ และต้องสามารถปฏิบัติงานในคณะหรือวิทยาลัยได้เต็มเวลา” 
      พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๔๒ ก าหนดว่า 
“คณบดีต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษา
ชั้นสูงอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ท าการสอนในมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาชั้นสูงอื่นที่     
สภามหาวิทยาลัยรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี” 
  ๔. ข้อจ ากัดสิทธิคณะกรรมการสรรหาฯ 
      ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยโครงสร้างและการบริหารงานภายใน   
ส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๙ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 9) พ.ศ. ๒๕๖5 ข้อ ๑๒ ก าหนดว่า “ผู้ที่ได้รับ
การแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาคณบดีต้องถูกจ ากัดสิทธิ ดังนี้ 
      (๑) ไม่มีสิทธิสมัครหรือได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งคณบดีในคราวการสรรหา
ครั้งที่ตนเองเป็นกรรมการ 
      (๒) ไม่มีสิทธิด ารงต าแหน่งรองคณบดีหรือผู้ช่วยคณบดีของคณบดีที่ตนสรรหา” 
  ๕. ระยะเวลาการด าเนินการสรรหาฯ 
      ระยะเวลาการด า เนินการสรรหาฯ เป็ น ไปตามปฏิทินการสรรหาคณบดี             
คณะเภสัชศาสตร์ ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 

  จึงประกาศมาให้ทราบทัว่กนั 
 

       ประกาศ     ณ     วนัที่     6    กรกฎาคม     พ.ศ.     ๒๕๖5 
 

             
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  สุภัทรกุล) 

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

ใบสมัครเข้ารบัการสรรหาเป็นคณบดคีณะเภสัชศาสตร ์
 
๑. ชื่อ.........................................................................นามสกุล..... ..................................................................... 
    อายุ.........................................ปี  ต าแหน่งทางวิชาการ........................................................ 
    สังกัด.............................................................................................................................................................. 
    ปัจจุบันเป็น          พนักงานมหาวิทยาลัย       ข้าราชการ           อ่ืนๆ.......................................... 
 

๒. คุณวุฒิทางการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา
............................................................................................................................. .............................................. 
...........................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 
๓. ระยะเวลาในการท าการสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หรือสถาบันอ่ืน (โปรดระบุ) 
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
................................................................... ........................................................................................................  
4. ต าแหน่งหน้าที่ในอดีต 
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
.................................................................................................................................................................... ....... 
5. ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน 
............................................................................................... ............................................................................ 
............................................................................................................................. .............................................. 
.................................................................................................................................... ....................................... 
6. ผลงานที่ส าคัญ 
.......................................................................... .................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
7. เอกสารประกอบแนบใบสมัคร ดังนี้ 
 7.๑ ประวัติและผลงาน 
 7.๒ แนวทางหรือนโยบายการบริหารคณะ 
 

ข้าพเจ้าขอสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 
 
      (............................................................................) 
      วันที่...........เดือน...............................พ.ศ. ๒๕๖5 

รูปถ่าย 

ขนาด ๒ น้ิว 

จ านวน ๑ รูป 



ปฏิทินการด าเนินการสรรหาคณบดีคณะเภสัชศาสตร ์
 

ล าดับ รายการ กิจกรรม 
๑. ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖5 

ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ 
วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม ๒๕๖5 

เวลา 14.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสัญญา  ธรรมศักดิ์ ตึกโดม 

ชั้นสอง มธ. ทา่พระจนัทร ์
และโดยระบบการประชุมผ่านสือ่

อิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Teams) 

๑. ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนการสรรหาและปฏิทนิ 
๒. ก าหนดให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและนักศึกษาของคณะเภสัชศาสตร์ 
เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม         
๒ ๕ ๖ 5  เวล า  ๐ ๙ .๐ ๐  น . – ๑ ๕ .๐ ๐  น . ณ  ส านั ก งาน เลข านุ ก า ร                
คณะเภสัชศาสตร์ ชั้น ๖ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม มธ. ศูนย์รังสิต              
และโดยระบบออนไลน์ 
๓. ก าหนดรับสมัครผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๗ 
กรกฎาคม – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖5 เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. 
๔. ก าหนดหลักเกณฑ์การรับฟังความคิดเห็น และการทาบทาม 
๕. พิจารณาประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
๖. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาฯ 

๒. ประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๖5 
ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖5 
เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องบรรยาย ๑ ชั้น ๗ 

และการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัตงิาน
ในมหาวิทยาลัยและนักศึกษาของ 

คณะเภสัชศาสตร์ 
เวลา ๑๓.๔๕ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๗ 

(ห้องชุมพล  พรประภา) 
อาคารเรียนและปฏบิัติการรวม มธ. ศูนย์รังสิต 

และโดยระบบการประชุมผ่านสือ่
อิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Teams) 

1. การรับฟังความคิดเห็นจากผูป้ฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและนักศึกษาของ
คณะฯ โดยมีวัตถปุระสงค์ ดงันี ้
    (๑) เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาชี้แจงกระบวนการสรรหาตามข้อบังคับฯ 
    (๒) เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปฏิบตัิงานในมหาวทิยาลัยและนักศึกษาของ
คณะฯ ในประเดน็ต่าง ๆ ดังนี ้
         (๒.๑) สภาพปัญหาการบริหารงานของคณะฯ ในปัจจบุนั 
         (๒.๒) เสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
         (๒.๓) เสนอแนะทิศทางของคณะฯ ในอนาคต 
         (๒.๔) เสนอแนะคุณสมบัติของคณบดีที่พึงประสงค ์

3. ประชุมคร้ังที่ 3/๒๕๖5 
ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖5 
เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ  ห้องประชุมสัญญา  ธรรมศักดิ์ 
ตึกโดม ชั้นสอง มธ. ท่าพระจันทร์ 
และโดยระบบการประชุมผ่านสือ่

อิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Teams) 

๑. รายงานผลการรับสมัครและการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบด ี
คณะเภสัชศาสตร์ 
๒. พิจารณาคุณสมบัติของผู้ได้รบัการเสนอชื่อ และผู้สมัคร 
๓. พิจารณาก าหนดจ านวนผูท้ี่จะทาบทาม 
๔. ก าหนดระยะเวลาการทาบทาม ตั้งแต่วันที่ ๑๙ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
๕. พิจารณาหลักเกณฑ์การแถลงแนวทางการบริหารคณะฯ 

4. วันที่ ๑ กันยายน 256๕ ประกาศรายงานผลการทาบทาม 
5. ประชุมคร้ังที่ 4/๒๕๖๕ 

ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ 
วันอังคารที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ 

เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๖ 
คณะเภสัชศาสตร์ 

และการแถลงแนวทางการบริหาร 
คณะเภสัชศาสตร์ 

เวลา ๐๙.๔๕ น. ณ ห้อง ๔๐๑๙ ชั้น ๔ 
อาคารเรียนและปฏบิัติการรวม มธ. ศูนย์รังสิต 

และโดยระบบการประชุมผ่านสือ่
อิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Teams) 

๑. รายงานผลการทาบทาม 
๒. พิจารณาแนวทางการบริหารคณะฯ ของผู้ตอบรับการทาบทาม 
๓. ก าหนดให้ผู้ตอบรับการทาบทามแถลงแนวทางการบริหารคณะฯ ต่อ
คณะกรรมการสรรหาฯ และเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัตงิานในมหาวทิยาลัยและ
นักศึกษาของคณะฯ เข้ารับฟังดว้ย 
๔. พิจารณากลั่นกรอง คัดเลือก และลงมติเลือกผู้ทีส่มควรได้รับการเสนอชื่อต่อ
สภามหาวิทยาลัย 
๕. พิจารณารายงานผลการสรรหาคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เพือ่น าเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลยัต่อไป 

 


