
         บันทึกขอความ 
สวนราชการ  สํานักงานสภามหาวิทยาลัย  โทร. ๓๐๑๕, ๓๐๑๖, ๓๐๓๔ 

ท่ี อว 67.01/ว 2012              วันท่ี  18          ตลุาคม         ๒๕๖๕ 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะหเวียนประกาศรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก 

   คณาจารยประจํา และจากพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ 

เรียน  อธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน/สํานักงาน/โรงพยาบาลธรรมศาสตรฯ 

 /กอง/ผูจัดการสํานักพิมพ/โรงพิมพ มธ./ศูนยหนังสือ มธ./สํานักงานบริหารทรัพยสินและกีฬา/ เลขานุการคณะ 
  /สถาบัน/ประธานสภาอาจารย/ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัย 
 

  ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ไดกําหนดใหมีการรับสมัคร
เลือกตั้งเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา และจากพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ 
ตั้งแตวันท่ี ๑ - ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ ไปแลว นั้น บัดนี้ การรับสมัครและการตรวจสอบคุณสมบัติไดเสร็จสิ้นแลว 
คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ขอประกาศรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา และจากพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตามประกาศ
คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ฉบับที่ ๕ และ ๖ 
 

  คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ขอเรียนใหทราบเกี่ยวกับ                
การออกเสียงเลือกตั้งในวันเลือกตั้งอีกครั้ง ดังนี้ 
  ก. กรณีกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
  ๑. ผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตัง้ 
      พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ 
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรทีผ่านการทดลองการปฏิบัติงานแลว 
       ผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้ง และรายชื่อผูมีสิทธ ิ            
ออกเสียงเลือกตั้งไดที่หนา website ของมหาวิทยาลัย https://tu.ac.th/councilcommittee-election  
หากรายชื่อของผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งฯ ขาดหายไป ขอใหทักทวงไดที่ฝายเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการ
เลือกตั้ง (สํานักงานสภามหาวิทยาลัย อาคารอเนกประสงค ๑ ชั้น ๒ มธ. ทาพระจันทร โทร. 02 – 613 – 3015 
– 17, 3034) และที่ E – mail : council.tu@gmail.com ภายในวันที ่๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ 
  ๒. การออกเสยีงเลือกตั้ง 
      ๒.๑ ผู มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ตองไปออกเสียงเลือกตั้งดวยตนเอง พรอมกับแสดงบัตร
ประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่รถยนต หรือบัตรประจําตัวสมาชิก สอมธ.           
ณ สถานที่ทําการเลือกตัง้ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งฯ กําหนด 
      ๒.๒ กรณีที่ไมสามารถไปออกเสียงเลือกตั้งดวยตนเอง จะมอบอํานาจใหผูอื่นนําบัตรเลือกตั้ง     
ไปออกเสียงเลือกตั้งแทนก็ได แตจะตองปฏิบัติ ดังนี ้
   (๑ ) ก ารมอบ อํ าน าจนํ าบั ต ร เลื อกตั้ งที่ คณ ะกรรม การดํ า เนิ นก าร เลื อกตั้ งฯ                     
จัดสงใหไปลงคะแนน ผูรับมอบอํานาจจะตองเปนคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัย และผูรับมอบอํานาจจะรับ
มอบอํานาจไดเพียงหนึ่งคนเทานั้น 

 
          -/(๒) ใหผูที่จะมอบ 



- ๒ - 
 

   (๒) ใหผูที่จะมอบอํานาจนําบัตรเลือกตั้งใสซองปดผนึก และลงลายมือชื่อกํากับบนซอง
ดังกลาว 
   (๓) การไปลงคะแนน ผูรับมอบอํานาจจะตองนําบัตรที่มีรูปถาย เชน บัตรประจําตัว
ประชาชน หรือบัตรพนักงานมหาวิทยาลัย หรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือ
ใบอนุญาตขับข่ีรถยนต หรือบัตรราชการอ่ืน ๆ ที่ออกโดยหนวยงานราชการ หรือบัตรประจําตัวสมาชิก สอมธ. หรือ
สําเนาบัตรดังกลาวของผูมอบอํานาจ พรอมหนังสือมอบอํานาจตามแบบฟอรมที่คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งฯ 
กําหนด ไปแสดงกับกรรมการฯ ดวย 
   (๔) ผูรับมอบอํานาจจะตองนําบัตรที่มีรูปถายตาม (๓) ของตนเองมาแสดงดวย 
   (5) หากไมปฏิบัติตามขอ (๑) ถึง (4) กรรมการฯ จะไมรับบัตรเลือกตั้งดังกลาว 
  ข. กรณีกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากพนกังานมหาวิทยาลัย สายสนบัสนุนวิชาการ 
  ๑. ผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตัง้ 
      พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ และขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรทีผ่านการทดลองการปฏิบัติงานแลว 
       ผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้ง และรายชื่อผูมีสิทธ ิ                
ออกเสียงเลือกตั้งไดที่หนา website ของมหาวิทยาลัย https://tu.ac.th/councilcommittee-election                
หากรายชื่อของผู มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งฯ ขาดหายไป ขอใหทักทวงไดที่ฝายเลขานุการคณะกรรมการ                
ดําเนินการเลือกตั้ งฯ  (สํานักงานสภามหาวิทยาลัย  อาคารอเนกประสงค  ๑  ชั้น  ๒ มธ. ท าพระจันทร                    
โทร. 02 – 613 – 3015 – 17, 3034) และที่ E – mail : council.tu@gmail.com ภายในวันที่ ๒๕ ตุลาคม 
๒๕๖๕ 
  ๒. การออกเสียงเลือกตั้ง 
        ๒.๑ ผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ตองไปออกเสียงเลือกตั้งดวยตนเอง พรอมกับแสดงบัตรที่มี  
รูปถาย เชน บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรพนักงานมหาวิทยาลัย หรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ                  
หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่รถยนต หรือบัตรราชการอ่ืน ๆ ที่ออกโดยหนวยงานราชการ       
หรือบัตรประจําตัวสมาชิก สอมธ. ณ สถานที่ทําการเลือกตั้งตามที่คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งฯ กําหนด 
       ๒.๒ กรณีที่ไมสามารถไปออกเสียงเลือกตั้งดวยตนเอง จะมอบอํานาจใหผูอื่นนําบัตรเลือกตั้ง
ไปออกเสียงเลือกตั้งแทนก็ได แตจะตองปฏิบัติ ดังนี้ 
   (๑) การมอบอํานาจนําบัตรเลือกตั้งที่คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งฯ จัดสงใหไป
ลงคะแนน ผูรับมอบอํานาจตองเปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ และขาราชการพลเรือน           
ในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งไมใชคณาจารยประจํา และผูรับมอบอํานาจจะรับมอบอาํนาจไดเพียงหนึ่งคนเทานั้น 
   (๒) ใหผูที่จะมอบอํานาจนําบัตรเลือกตั้งใสซองปดผนึก และลงลายมือชื่อกํากับบนซอง
ดังกลาว 
   (๓) การไปลงคะแนน ผูรับมอบอํานาจจะตองนําบัตรที่มีรูปถาย เชน บัตรประจําตัว
ประชาชน หรือบัตรพนักงานมหาวิทยาลัย หรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือ
ใบอนุญาตขับข่ีรถยนต หรือบัตรราชการอื่น ๆ ที่ออกโดยหนวยงานราชการ หรือบัตรประจําตัวสมาชิก สอมธ. หรือ
สําเนาบัตรดังกลาวของผูมอบอํานาจ พรอมหนังสือมอบอํานาจตามแบบฟอรมที่คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งฯ 
กําหนดไปแสดงกับกรรมการฯ ดวย 
   (๔) ผูรับมอบอํานาจจะตองนําบัตรที่มีรูปถายตาม (๓) ของตนเองมาแสดงดวย 
   (๕) หากไมปฏิบัติตามขอ (๑) ถึง (๔) กรรมการฯ จะไมรับบัตรเลือกตั้งดังกลาว 
 

          -/ค. วันเลือกตั้ง 



- ๓ - 

 
  ค. วันเลือกตั้ง 
      วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๕.๓๐ น. 
  ง. สถานท่ีทําการเลือกตั้ง 
      (๑) ศูนยทาพระจันทร  :  บริเวณดานหลังตึกโดม ใตหองอนุสรณสถานผูประศาสนการ 
         (ฝงสนามฟุตบอล) 
      (๒) ศูนยรังสิต   :  - บริเวณโถงชั้นลาง อาคารสํานักงานอธิการบดี 
         - บริเวณโถงกลางชั้นลาง อาคารเรียนรวมกลุมสังคมศาสตร (SC) 
         - หนาหอง X RAY ชั้น 1 อาคารกิตติวัฒนา โรงพยาบาลธรรมศาสตรฯ 
         - บริเวณโถงชั้นลาง อาคารปยชาติ 
         - บริเวณโถงชั้นลาง อาคารบรรยายเรียนรวม ๕ (บร.๕) 
           คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
         - บริเวณคอมมอนรูม คณะนิติศาสตร 
      (๓) ศูนยลําปาง  :  บริเวณชั้น 1 อาคารสิรินธรารัตน 
      (๔) ศูนยพัทยา  :  บริเวณหนาสํานักงานกองบริหารศูนยพัทยา อาคารศนูยนวัตกรรม 
         ธรรมศาสตร ชั้น 1 
  ผูมีสิทธิเลือกตั้งสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได ณ สถานท่ีเลือกตั้งไดเพียงแหงเดียวเทานั้น 
กรณีหากตรวจสอบพบในภายหลังวา มีการใชสิทธิมากกวาหนึ่งหนวยเลือกตั้ง ใหถือเปนการกระทําความผิด
ทางวินัย 
  จ. สถานทีน่ับคะแนน 
      (๑) ศูนยทาพระจันทร ศูนยลําปาง และศูนยพัทยา นับคะแนน ณ สถานที่เลือกตั้ง 
      (๒) ศูนยรังสิต ใหนําหีบเลือกตั้งจากทุกหนวยเลือกตั้งมารวมกันและนับคะแนน ณ โถงชั้นลาง 
อาคารสํานักงานอธิการบดี 
 

  เพื่อใหการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการดังกลาวเปนไปโดยเรียบรอย คณะกรรมการดําเนินการ
เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ จึงขอจัดสงเอกสารดังนี ้
  ๑. ประกาศคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งฯ ฉบับที่ ๕ และ ๖ พรอมใบสมัคร 
  ๒. แบบการมอบอํานาจในการนําสงบัตรเลือกตั้ง และบัตรเลือกตั้ง 
 

  ฉะนั้น เพ่ือใหคณาจารยประจําและพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ของทุกสวนงาน
ไดทราบอยางทั่วถึงกัน คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ขอความอนุเคราะหจากทาน 
ดังนี้ 
  (๑ ) จัดส งประกาศรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้ งฯ ทาง E-mail ใหแกคณาจารยประจําและ                
พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ทุกคนของทาน 
       สําหรับประกาศดังกลาว คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งฯ จะจัดสงใหแกสวนงาน                      
จํานวนหนึ่ง มิไดจัดสงใหคณาจารยประจําและพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ทุกคน เพ่ือเปนการ
ประหยัดการใชกระดาษ จึงขอไดกระจายเอกสารดังกลาวดวย 
  (๒) นําประกาศดังกลาวเผยแพรใน Website ของสวนงาน 
 
 

-/(๓) ติดประกาศ 
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  (๓ ) ติดประกาศตามบอรดตาง ๆ ของสวนงานของทาน ท้ังบอรดสวนกลาง และบอรด                       
ของสวนงานยอยภายในของทาน 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหดวย จักเปนพระคุณยิ่ง 
 
 

           
  (รองศาสตราจารย ดร.ศภุสวัสดิ์  ชัชวาลย) 

รองอธกิารบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงรองอธิการบด ี

  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
  ประธานกรรมการดําเนินการเลือกตั้งฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต.ุ- เอกสารประกาศคณะกรรมการดาํเนินการเลือกตั้งฯ ฉบับท่ี ๕ และ ๖ พรอมใบสมัคร 
  แบบการมอบอํานาจในการนําสงบัตรเลือกตั้ง และบัตรเลือกตั้ง 
  สามารถ Download ไดท่ีหนา website ของมหาวิทยาลัย 
  ท่ี https://tu.ac.th/councilcommittee-election หรือสแกน QR Code 
  ท่ีแนบมาพรอมนี้ 



 
ประกาศคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

และจากพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ 
ฉบับที่ ๖ 

เรื่อง  รายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
จากพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ 

------------------------------ 
 
  ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ไดกําหนดใหมีการรับสมัคร
เลือกตั้งเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตั้งแตวันที่ ๑ – ๑๒ 
ตุลาคม ๒๕๖๕ ไปแลว นั้น 
 

  บัดนี้ การรับสมัครเลือกตั้งดังกลาวไดเสร็จสิ้นแลว ปรากฏวามีผูสมัครรับเลือกตั้งฯ จํานวน 2 คน   
ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครรับ
เลือกตั้งฯ แลว เมื่อวันที่  ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ จึงขอประกาศรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ดังนี ้
  หมายเลข  ๑ นางสาวภาวรรณ  พันธไพโรจน 
  หมายเลข  ๒ นางนฤภร  ผลฉัตร 
  สําหรับรายละเอียดใบสมัครของผูสมัครรับเลือกตั้งฯ ปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศนี ้
 

  จึงประกาศมาใหทราบทั่วกัน 
 

ประกาศ     ณ     วันที่    18      ตุลาคม     พ.ศ.     ๒๕๖๕ 
 

           
  (รองศาสตราจารย ดร.ศภุสวัสดิ์  ชัชวาลย) 

รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงรองอธิการบด ี

  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
  ประธานกรรมการดําเนินการเลือกตั้งฯ 

 
 
 
 
 
 



     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
  ใบสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
  จากพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ 

๑. ชื่อ    นางสาว ภาวรรณ    นามสกุล  พันธ์ไพโรจน ์
  อายุ  52  ปี ตำแหน่ง   นักวิชาการศึกษาชำนาญการ หัวหน้างานทั่วไป 

พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
   สังกัดหน่วยงาน    คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
   เร่ิมปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่    9  มิถุนายน 2546  
๒. คุณวุฒิ 

ปริญญาโท  รัฐศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ สำหรับนักบริหาร (EPA) 
คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

๓. ตำแหน่งอื่น ๆ ในอดีต 
- หัวหน้างานทั่วไป และผู้จัดการศูนย์บริหารงานทั่วไปและบริการวิชาการ
- หัวหน้างานวางแผนและประกันคุณภาพการศกึษา
- เลขานุการที่ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ(ทคพย.)
- เลขานุการคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนประเด็นยุทธศาสตร์ตัวชี้วัดและประเมินผลแห่งชาติ
- กรรมการเครือข่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง

มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)
- กรรมการบริหารคณะแพทย์ศาสตร์ กรรมการบริหารคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- รองประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัย คนที่ 2
- รองประธานคนที่ 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เลขานุการกรรมการสภาพนักงานพนักงานมหาวิทยาลัย
- เลขาธิการสภาข้าราชการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- กรรมการสรรหาคณบดี และ ประเมนิผลการปฏิบัติงานคณบดี  
- ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการ
- กรรมการสอบคัดเลือก ประเมินทดลองการปฏิบัติงานและต่อสัญญาจ้าง หน่วยงานในศูนย์สุขศาสตร์

สังคมศาสตร์ และ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกยีรติ
๔. ตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจบุัน 

1) นักวิชาการศึกษาชำนาญการ หัวหน้างานทั่วไป ศูนย์บริการวชิาการ
2) กรรมการเครือข่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง

มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)
3) กรรมการบริหารคณะแพทย์ศาสตร์ กรรมการบริหารคณะสหเวชศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4) ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการ

(โปรดพลิก) 

รูปถ่าย 
ขนาด ๒ น้ิว 
จ านวน ๒ รูป 

หมายเลข ๑
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๕. ผลงานที่สำคัญ ๆ 

1) จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้านสวัสดิการ โดยการเทียบเคียงภาพรวม 25 สถาบัน และการ
เทียบเคียงเฉพาะกลุ่ม 5 สถาบัน ได้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   มหาวิทยาลัยมหิดล 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เสนอกรรมการสภา
พนักงาน ในการประชุม ครั้งที่ 4/2562 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา อาทิเงินชดเชย, สวัสดิการ
ยืดหยุ่น, การเหลื่อมเวลาปฏิบัติงานเพื่อลดปัญหาจราจร และเงินประจำตำแหน่งชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ 

2) จัดทำข้อเสนอเพ่ือปรับเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ปี 2565  
3) จัดโครงการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่น ครั้งที่ 1 ตามเกณฑ์ ปขมท. วันที่ 25 พฤษภาคม 2565  
4) พัฒนากระบวนงานในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา โดยจัดทำคู่มือการจัดอบรมหลักสูตรการพยาบาล

เฉพาะทาง การพัฒนาระบบงานการจ่ายเงินค่าสอน Online ,การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจใน
การบริหารงานด้านบริการวิชาการ, คู่มืองานวางแผนและประกันคุณภาพ และ วิจัย เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบาย
การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

5) วิทยากรปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ประจำปี 2559 ในหัวข้อ “Learn 
How to Learn: Learn from Role Models” 

6) กรรมการกองบรรณาธิการ จุลสารการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2552 – 2554 
และได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าหน้าที่ตัวอย่างลงในจุลสารประกันคุณภาพ  ปี 2552 

7) ปฏิบัติงานในงานวางแผนและประกันคุณภาพ ในการให้ความรู้ การจัดทำโครงการ จัดทำระบบ
การจัดเก็บเอกสารเพ่ือรองรับการประเมิน (2546-2559) ทำให้คณะ ได้รับการรับรองคุณภาพการศึกษาอยู่
ในระดับดี-ดีมากจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สกอ. และภายนอก สมศ. ได้รับการรับรองสถาบัน
จากสภาการพยาบาลสูงสุด 5 ปีการศึกษา ติดต่อกัน ได้รับรางวัลหน่วยงานที่มีคะแนนผลการประเมินสูงสุด 
จากการประเมินคุณภาพ สมศ. รอบ 3 และได้รับรางวัลแนวปฏิบัติที่ดีโครงการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย 

 

๖. ความคิดเห็นเมื่อได้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ 
กำกับดูแลกิจการของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ   เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อบุคลากร

ทุกสายงานและความยั่งยืนของมหาวิทยาลัยโดยส่วนรวม ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน      

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังต่อไปนี้ เป็นความจริงทุกประการ (โปรดกาเครื่องหมาย ✓หรือ  ) 
  ปฏิบัตงิานในมหาวิทยาลัยมาแลว้ไมน่้อยกว่า ๑๐ ป ี

 ไม่เปน็ผู้ดำรงตำแหน่งรองอธกิารบดี ผู้ช่วยอธิการบดี หรือหัวหน้าสว่นงาน รองหัวหน้าสว่นงาน หรือ  
      ผูช้่วยหวัหน้าสว่นงานตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง หรอืผู้ดำรงตำแหนง่อื่นทีม่ีฐานะเทียบเทา่ 

   ไม่เปน็ผู้ที่อยู่ระหว่างถกูดำเนินการทางวินัยอย่างรา้ยแรง 
   ไม่เคยถูกลงโทษทางวนิัยหรือจรรยาบรรณ 
 
       (ลงชื่อ) ..........................................  ผู้สมัคร 
             (นางสาวภาวรรณ พันธ์ไพโรจน์) 
                  1 /  ตุลาคม   /  2565   
 

 



หมายเลข ๒ 
 
                                                มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    
  

             ใบสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
              จากพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ 

 

๑. ชื่อ…………..…นางนฤภร………………..นามสกุล…………..…ผลฉัตร………………… 
   อายุ…………48……….ปี ต าแหน่ง…..................…นักประชาสัมพันธ…์…………………………… 
    พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ  
   สังกัดหน่วยงาน….งานส่ือสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ.... 
   เร่ิมปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันท่ี………...…27 สิงหาคม 2544…………......... 
 

๒. คุณวุฒิ 
ปริญญาตรศีิลปศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ สาขานิเทศศาสตร์ เอกวารสารศาสตร์ โท
วิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ปริญญาโท คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน สาขาการจัดการการส่ือสารองค์กรภาครัฐ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

๓. ต าแหน่งอื่น ๆ ในอดีต 
ทีมเย่ียมส ารวจภายใน (Internal Surveyer) โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 
ทีมใหค้ ำปรึกษำ (Facilitator) โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 

 

๔. ต าแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน 
ไม่มี 

 

๕. ผลงานท่ีส าคัญ ๆ 
รางวัลงานวิจัยดีเด่น ประเภทชมเชย เรื่อง ภาพลักษณ์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 
ในงานมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาล โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 
 
         
 
 
 
 
 
 

   (โปรดพลิก) 
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๖. ความคิดเห็นเม่ือได้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
วิชาการ 
สภามหาวิทยาลัยต้องการผู้แทนท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและแรงกดดัน 
นอกจากนี้ยังสามารถแสดงทัศนคติในเชิงบวก กล้าท่ีจะคิดใหม่ท าใหม่เพื่อผลักดันและพัฒนาให้
มหาวิทยาลัยมีความก้าวหน้าและเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าของประเทศ 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังต่อไปนี้ เป็นความจริงทุกประการ (โปรดกาเครื่องหมาย หรือ  ) 

      ปฏิบัติงานในมหาวทิยาลัยมาแลว้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ป ี
       ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี หรือหัวหน้าส่วนงาน รองหัวหน้า
ส่วนงาน หรือผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง หรือผู้ด ารงต าแหน่งอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า 
       ไม่เป็นผู้ทีอ่ยู่ระหว่างถกูด าเนินการทางวนิัยอย่างรา้ยแรง 
       ไม่เคยถูกลงโทษทางวนิัยหรือจรรยาบรรณ 
 
 
        
 

 



 
ใบมอบอํานาจนําบัตรเลือกตั้งไปยื่นตอคณะกรรมการฯ 

 
 ขาพเจา................................................................................................................................................................. 
ขอมอบอํานาจให.................................................................................ตําแหนง................................................................ 
เปนผูนําบัตรเลือกตั้งเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ของขาพเจา  
มามอบใหแกกรรมการดําเนินการเลือกตั้ง (ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง) แทนขาพเจา ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
พรอมนี้ไดแนบบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรพนักงานมหาวิทยาลัย หรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ หรือบัตร
ประจําตัวขาราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ รถยนต  หรือบัตรราชการอ่ืน ๆ ที่ ออกโดยหนวยงานราชการ                     
หรือบัตรประจําตัวสมาชิก สอมธ. หรือสําเนาบัตรดังกลาวของขาพเจามาดวยแลว 
 
      (ลงชื่อ).................................................................................... 
         ผูมอบอํานาจ 
 
      (ลงชื่อ).................................................................................... 
         ผูรับมอบอํานาจ 
 

 ทั้งนี้ ใหผูท่ีจะมอบอาํนาจนําบัตรเลือกตั้งใสซองปดผนึก และลงลายมือชื่อกํากับบนซองดังกลาว 
 
 
 
 
 
 






