
 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี 
ฉบบัท่ี ๑  

เร่ือง ขั้นตอนและวธีิการสรรหาคณบดีคณะสงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

----------------- 
  ดว้ยขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ วา่ดว้ยโครงสร้างและการบริหารงานภายใน 
ส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวนัท่ี ๕ มกราคม ๒๕๕๙ ออกตามความในพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีผลใชบ้งัคบัแลว้ และเน่ืองจากขณะน้ีผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อนุสรณ์ อุณโณ 
คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จะดาํรงตาํแหน่งครบวาระในวนัท่ี ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
มหาวิทยาลยัจะตอ้งดาํเนินการสรรหาคณบดี เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัและขอ้บงัคบัฯ ของ
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
 

  ในขอ้ ๘ แห่งขอ้บงัคบัฯ ดงักล่าวกาํหนดใหส้ภามหาวิทยาลยัแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
คณบดีและสภามหาวิทยาลยั จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา  
ตามองคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี  

๑. นายสุจริต  ปัจฉิมนนัท ์      ประธานกรรมการ 
      กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ  

๒. อธิการบดี               รองประธานกรรมการ 
  ๓. อาจารย ์กาญจนา  เหล่าโชคชยักลุ    กรรมการ 
       ผูแ้ทนประธานสภาอาจารย ์
  ๔. นายคณิต  ลิมปิพิชยั      กรรมการ 
       ผูแ้ทนกรรมการประจาํคณะจากผูท้รงคุณวฒิุภายนอก 
  ๕. อาจารย ์ดร.สายพิณ  ศุพทุธมงคล    กรรมการ 
       ผูแ้ทนคณาจารยป์ระจาํในคณะสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
  ๖. นายนพพล  จรัสวิทยา         กรรมการ 
       ผูแ้ทนผูป้ฏิบติังานในคณะสงัคมวิทยาและมนุษยวิทยาท่ีมิใช่คณาจารยป์ระจาํ 
  ๗. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและความยัง่ยนื          กรรมการและเลขานุการ 
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  ๘. ผูอ้าํนวยการสาํนกังานสภามหาวิทยาลยั   ผูช่้วยเลขานุการ 
  ๙. นายอดิศร  เพชรคุม้      ผูช่้วยเลขานุการ 

เพ่ือใหก้ารดาํเนินการสรรหาคณบดีคณะสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา เป็นไปโดยเรียบร้อย  
คณะกรรมการสรรหาคณบดี ในการประชุมคร้ังท่ี ๑/๒๕๕๙ เม่ือวนัท่ี ๑๒ กนัยายน ๒๕๕๙ โดยกาํหนด
คุณสมบติั ขั้นตอน กระบวนการ และวิธีการสรรหาคณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ดงัต่อไปน้ี  
  ๑. คุณสมบติัของคณบดี 
      (๑) คณบดีตอ้งมีคุณสมบติัตามท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบญัญติั
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘  “มาตรา ๔๒ คณบดีตอ้งสาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาชั้นใด
ชั้นหน่ึงหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลยัหรือสถานศึกษาชั้นสูงอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลยัรับรอง และไดท้าํการ
สอนในมหาวิทยาลยัหรือสถานศึกษาชั้นสูงอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลยัรับรองมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สามปี” 
      (๒) เป็นผูผ้า่นกระบวนการตามหลกัเกณฑแ์ห่งขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
วา่ดว้ยโครงสร้างและการบริหารงานภายในส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๙  
      (๓) มีคุณสมบติัเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัแนวนโยบายการบริหารมหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร์   
  ๒. ขั้นตอนการไดช่ื้อของผูเ้หมาะสมในการดาํรงตาํแหน่งคณบดีคณะสงัคมวิทยา 
และมานุษยวิทยา  
       ๒.๑ กาํหนดใหมี้การประชุมประชาคมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรคณะ 

ในวนัองัคารท่ี ๒๗ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หอ้งประชุม ๑ ชั้น ๑ คณะสงัคมวิทยา 

และมานุษยวิทยา มธ. ศูนยรั์งสิต โดยมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี  

   (๑) เพ่ือใหก้รรมการสรรหาช้ีแจงกระบวนการสรรหา 

   (๒) ใหบุ้คลากรในคณะแสดงความคิดเห็นใน ๔ ประเดน็ คือ  

          (๒.๑) ปัญหาการบริหารงานของคณะในปัจจุบนั  

       (๒.๒) วิธีการแกไ้ขปัญหา  

       (๒.๓) ทิศทางของคณะในอนาคต  

           (๒.๔) คุณสมบติัของคณบดีท่ีพึงประสงค ์

     ๒.๒ เปิดใหบุ้คลากรของคณะสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยาเสนอช่ือผูส้มควรดาํรง 
ตาํแหน่งคณบดี คือ คณาจารย ์พนกังานมหาวิทยาลยั พนกังานเงินรายได ้สายสนบัสนุนวิชาการ 
ลูกจา้งประจาํ และนกัศึกษา ของคณะทุกคน โดยแยกกล่องเสนอช่ือออกเป็น ๓ กล่อง คณาจารย ์เจา้หนา้ท่ี  
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สายสนบัสนุน และนกัศึกษา กาํหนดใหเ้สนอช่ือในวนัพฤหสับดีท่ี ๒๙ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา 
๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ หอ้งประชุม ๑ ชั้น ๑ คณะสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ. ศูนยรั์งสิต  และ ณ หอ้ง 
โครงการบณัฑิตศึกษา ชั้น ๓ อาคารเอนกประสงค ์๓ มธ. ท่าพระจนัทร์ 
        สาํหรับคณาจารยท่ี์อยูร่ะหวา่งการลาศึกษาในต่างประเทศ และบุคลากรทั้งสายอาจารย ์
เจา้หนา้ท่ี และนกัศึกษา ซ่ึงปฏิบติังานประจาํแต่มีความจาํเป็นจะตอ้งเดินทางไปต่างจงัหวดั ใหมี้สิทธ์ิเสนอ
ช่ือ ส่วนวิธีการใหเ้ป็นไปตามท่ีอนุกรรมการกาํหนด 
       ๒.๓ ใหมี้การรับสมคัรบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเขา้รับการสรรหาเป็นการทัว่ไป ตั้งแต่วนัท่ี 

๑๕ – ๒๙ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๙  

  ๓. ผูส้นใจสมคัรเป็นคณบดีคณะสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยาใหย้ืน่ใบสมคัรพร้อมประวติั 
และแนวทางการบริหารคณะโดยสงัเขป พร้อมรูปถ่ายขนาด ๒ น้ิว ๑ รูป  

๔. ขอและยืน่ใบสมคัรไดท่ี้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาคณบดี สาํนกังานสภา 
มหาวิทยาลยั ตึกโดม ชั้นสอง มธ. ท่าพระจนัทร์ โทรศพัท ์๐๒-๖๑๓-๓๐๑๕ – ๖ โทรสาร ๐๒-๒๒๒-
๐๑๕๒ หรือทาง Email : somsak@tu.ac.th ในวนัปฏิบติังานตามปกติ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  
  ๕. กาํหนดใหมี้การสมัภาษณ์ และแถลงแนวทางการบริหารของผูต้อบรับการทาบทามให้
ดาํรงตาํแหน่งคณบดีต่อคณะกรรมการสรรหา โดยเปิดโอกาสใหบุ้คลากรและนกัศึกษาของคณะสงัคม
วิทยาและมานุษยวิทยา เขา้รับฟังได ้ในวนัองัคารท่ี ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.  
ณ หอ้งประชุม ๑ ชั้น ๑ คณะสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ. ศูนยรั์งสิต  
  ๖. ขั้นตอนการพิจารณานาํช่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลยั  
       คณะกรรมการพิจารณาเลือกผูส้มควรไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ป็นไปตามขอ้ ๑๔  
แห่งขอ้บงัคบั วา่ดว้ยโครงสร้างและการบริหารงานภายในส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๙ ดงัน้ี 
       “ขอ้ ๑๔ การเลือกผูส้มควรไดรั้บการเสนอช่ือ  
       ในการประชุมของคณะกรรมการสรรหาคณบดีเพ่ือลงมติเลือกผูท่ี้สมควรไดรั้บการ
เสนอช่ือต่อสภามหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งเป็นคณบดี ใหด้าํเนินการดงัน้ี 
       (๑) การลงมติของคณะกรรมการสรรหาคณบดีใหใ้ชวิ้ธีลงคะแนนลบั และใหก้รรมการ
หน่ึงคนเลือกผูท่ี้สมควรไดรั้บการเสนอช่ือไดเ้พียงคนเดียว 
       (๒) ใหค้ณะกรรมการสรรหาคณบดี เสนอช่ือผูท่ี้ไดค้ะแนนเสียงขา้งมากสองอนัดบั
แรกต่อสภามหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งเป็นคณบดี 
       (๓) ในกรณีท่ีมีผูไ้ดค้ะแนนเสียงในอนัดบัหน่ึงเท่ากนัสองคน ใหค้ณะกรรมการสรรหา
คณบดีเสนอช่ือผูไ้ดค้ะแนนอนัดบัหน่ึงสองคนนั้นต่อสภามหาวิทยาลยั ในกรณีท่ีมีผูไ้ดค้ะแนนเสียงใน 
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อนัดบัหน่ึงหลายคนใหค้ณะกรรมการจดัใหมี้การลงมติโดยใชวิ้ธีการลงคะแนนลบัอีกคร้ังหน่ึงเพ่ือใหไ้ด ้
ผูท่ี้ไดรั้บคะแนนเสียงในสองอนัดบัแรก  
       (๔) คณะกรรมการสรรหาคณบดีอาจมีมติดว้ยคะแนนเสียงท่ีเป็นเอกฉนัทเ์สนอช่ือ 
ผูส้มควรไดรั้บการแต่งตั้งเป็นคณบดีต่อสภามหาวิทยาลยัเพียงช่ือเดียวกไ็ด”้  
  ๗. ระยะเวลาการดาํเนินการตามปฏิทินการสรรหาคณบดีคณะสงัคมวิทยา 
และมานุษยวิทยา พ.ศ. ๒๕๕๙ ใหเ้ป็นไปตามเอกสารแนบทา้ยประกาศน้ี 
 

จึงประกาศมาใหท้ราบทัว่กนั 
      
    ประกาศ ณ วนัท่ี  ๑๓  กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๙  
        

       
        (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกลุ) 
             รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและความยัง่ยนื 
                  กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหาคณบดี 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปฏิทินการดาํเนินการสรรหาคณบดีคณะสงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา   

ลาํดบั วนั เดือน ปี เวลา และสถานท่ี การดาํเนินการ 
 
 
๑.  

ประชุมคร้ังท่ี ๑ 
วนัจนัทร์ท่ี ๑๒ กนัยาน ๒๕๕๙  

เวลา ๑๒.๐๐ น. 
ณ หอ้งประชุมสาํนกังานอธิการบดี  
ตึกโดม ชั้นสอง มธ.ท่าพระจนัทร์ 

๑. กาํหนดหลกัเกณฑ ์ขั้นตอน กระบวนการสรรหาผูเ้หมาะสม  
๒. พิจารณากาํหนดปฏิทินการดาํเนินการสรรหาตามกระบวนการ 
๓. พิจารณาประกาศของคณะกรรมการสรรหาฯ 
     - ประกาศรับสมคัรผูเ้หมาะสมดาํรงตาํแหน่งคณบดี ตั้งแต่วนัพธุท่ี 
๑๕ – ๒๙ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 
๒.  

ประชุมประชาคมคณะ  
วนัองัคารท่ี ๒๗ กนัยายน  ๒๕๕๙ 

เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หอ้งประชุม ๑ ชั้น ๑ 
คณะสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ.ศูนย์

รังสิต  
 

๑. ประชุมประชาคมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร และนกัศึกษา
วนัองัคารท่ี ๒๗ กนัยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. หอ้งประชุม ๑ 

ชั้น ๑ คณะสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา โดยมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี  
     (๑) เพื่อใหก้รรมการสรรหาช้ีแจงกระบวนการสรรหา 
     (๒) ใหบุ้คลากรในคณะแสดงความคิดเห็นในประเดน็ต่าง ๆ ดงัน้ี 
            (๒.๑) ปัญหาการบริหารงานของคณะในปัจจุบนั  (๒.๒)วธีิการ 
             แกไ้ขปัญหา  (๒.๓) ทิศทางของคณะสงัคมวิทยาฯ ในอนาคต 
             (๒.๔) คุณสมบติัของคณบดีท่ีพึงประสงค ์ 
๒. เปิดใหบุ้คลากรเสนอช่ือผูเ้หมาะสมในวนัพฤหสับดีท่ี ๒๙ กนัยายน 
๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น.  ณ หอ้งประชุม ๑ ชั้น ๑ คณะ
สงัคมวิทยาฯ มธ.  ณ หอ้งโครงการบณัฑิตศึกษา ชั้น ๓ อาคาร
เอนกประสงค ์๓  มธ. ท่าพระจนัทร์ 

 
 
๓. 

ประชุมคร้ังท่ี ๓ 
วนัองัคารท่ี ๔  ตุลาคม  ๒๕๕๙ 

 เวลา  ๑๓.๓๐ น. ณ หอ้งประชุม สนง.
อธิการบดี ตึกโดม ชั้นสอง  

มธ. ท่าพระจนัทร์  
 

๑. ประกาศผลการรับสมคัรและการเสนอช่ือผูเ้หมาะสม 
๒. พิจารณาคุณสมบติัและแนวทางการบริหารเบ้ืองตน้ของผูส้มคัร  
๓. พิจารณาคุณสมบติัของผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือ และผูส้มคัร 
๔. พิจารณากาํหนดจาํนวน หลกัเกณฑก์ารทาบทามผูเ้หมาะสม และ
กาํหนดเวลาใหผู้เ้หมาะสมจดัทาํแนวทางการบริหารคณะ 
๕. ระยะเวลาการทาบทามตั้งแต่วนัพธุท่ี ๕ – ๑๔ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  
๖. ประกาศช่ือผูต้อบรับการทาบทามวนัพธุท่ี ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 
๔. 

ประชุมคร้ังท่ี ๔ 
วนัองัคารท่ี ๑๘  ตุลาคม ๒๕๕๙ 

เวลา ๑๓.๓๐ น.  ณ หอ้งประชุม ๑ ชั้น ๑
คณะสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา   

 มธ. ศูนยรั์งสิต  

๑. พิจารณาคุณสมบติัและแนวทางบริหารของผูต้อบรับการทาบทาม 
๒. ผูต้อบรับแถลงแนวทางการบริหาร เปิดใหบุ้คลากรคณะเขา้รับฟัง 
๓. พิจารณาลงมติเสนอช่ือผูเ้หมาะสมเสนอต่อสภามหาวิทยาลยั 
๔. สรุปรายงานผลการสรรหาตามกระบวนการเสนอประธานลงนาม 

 



 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ใบสมคัรเขา้รับการสรรหาเป็นคณบดีคณะสงัคมวิทยาและมานุษยวทิยา 
 

๑. ช่ือ.......................................................................นามสกลุ............................................................................ 
    อาย.ุ........................................ปี    ตาํแหน่งทางวชิาการ........................................................ 
    สงักดั..................................................................สาขา/แผนก........................................................................ 
    เร่ิมปฏิบติัราชการในมหาวิทยาลยั.........................................ตั้งแต่วนัท่ี....................................................... 
    เร่ิมปฏิบติัราชการในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วนัท่ี.......................................................................... 
    ปัจจุบนัเป็น          พนกังานมหาวิทยาลยั       ขา้ราชการ               อ่ืน ๆ.......................................... 
๒. คุณวฒิุทางการศึกษา
...................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………... 
๓. ตาํแหน่งอ่ืน ๆ ในอดีต 
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 
๔. ตาํแหน่งอ่ืน ๆ ในปัจจุบนั 
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 
๕. ผลงานท่ีสาํคญั ๆ 
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 
๖. เอกสารประกอบแนบใบสมคัรโดยสงัเขป ดงัน้ี  
 ๖.๑ ประวติั 
 ๖.๒ แนวทางการบริหาร 
             (..........................................................) 
       วนัท่ี...........เดือน...............................พ.ศ. ๒๕๕๙ 

รูปถ่าย 
ขนาด ๒ น้ิว 
จาํนวน ๒ รูป 


