ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี
ฉบับที่ ๑
เรื่ อง ขั้นตอนและวิธีการสรรหาคณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙
-----------------

ด้วยข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยโครงสร้างและการบริ หารงานภายใน
ส่ วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ ออกตามความในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีผลใช้บงั คับแล้ว และเนื่องจากขณะนี้ผชู ้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ อุณโณ
คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จะดํารงตําแหน่งครบวาระในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
มหาวิทยาลัยจะต้องดําเนินการสรรหาคณบดี เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติและข้อบังคับฯ ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ในข้อ ๘ แห่งข้อบังคับฯ ดังกล่าวกําหนดให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
คณบดีและสภามหาวิทยาลัย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ตามองค์ประกอบดังต่อไปนี้
๑. นายสุ จริ ต ปัจฉิ มนันท์
ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
๒. อธิ การบดี
รองประธานกรรมการ
๓. อาจารย์ กาญจนา เหล่าโชคชัยกุล
กรรมการ
ผูแ้ ทนประธานสภาอาจารย์
๔. นายคณิ ต ลิมปิ พิชยั
กรรมการ
ผูแ้ ทนกรรมการประจําคณะจากผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
๕. อาจารย์ ดร.สายพิณ ศุพทุ ธมงคล
กรรมการ
ผูแ้ ทนคณาจารย์ประจําในคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
๖. นายนพพล จรัสวิทยา
กรรมการ
ผูแ้ ทนผูป้ ฏิบตั ิงานในคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาที่มิใช่คณาจารย์ประจํา
๗. รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารและความยัง่ ยืน
กรรมการและเลขานุการ

-๒๘. ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
ผูช้ ่วยเลขานุการ
๙. นายอดิศร เพชรคุม้
ผูช้ ่วยเลขานุการ
เพื่อให้การดําเนินการสรรหาคณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เป็ นไปโดยเรี ยบร้อย
คณะกรรมการสรรหาคณบดี ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ โดยกําหนด
คุณสมบัติ ขั้นตอน กระบวนการ และวิธีการสรรหาคณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ดังต่อไปนี้
๑. คุณสมบัติของคณบดี
(๑) คณบดีตอ้ งมีคุณสมบัติตามที่บญั ญัติไว้ในมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ “มาตรา ๔๒ คณบดีตอ้ งสําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาชั้นใด
ชั้นหนึ่งหรื อเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรื อสถานศึกษาชั้นสู งอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ทาํ การ
สอนในมหาวิทยาลัยหรื อสถานศึกษาชั้นสู งอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรองมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสามปี ”
(๒) เป็ นผูผ้ า่ นกระบวนการตามหลักเกณฑ์แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ว่าด้วยโครงสร้างและการบริ หารงานภายในส่ วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๙
(๓) มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับแนวนโยบายการบริ หารมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
๒. ขั้นตอนการได้ชื่อของผูเ้ หมาะสมในการดํารงตําแหน่งคณบดีคณะสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา
๒.๑ กําหนดให้มีการประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรคณะ
ในวันอังคารที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑ คณะสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา มธ. ศูนย์รังสิ ต โดยมีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
(๑) เพื่อให้กรรมการสรรหาชี้แจงกระบวนการสรรหา
(๒) ให้บุคลากรในคณะแสดงความคิดเห็นใน ๔ ประเด็น คือ
(๒.๑) ปั ญหาการบริ หารงานของคณะในปั จจุบนั
(๒.๒) วิธีการแก้ไขปัญหา
(๒.๓) ทิศทางของคณะในอนาคต
(๒.๔) คุณสมบัติของคณบดีที่พึงประสงค์
๒.๒ เปิ ดให้บุคลากรของคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเสนอชื่อผูส้ มควรดํารง
ตําแหน่งคณบดี คือ คณาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานเงินรายได้ สายสนับสนุนวิชาการ
ลูกจ้างประจํา และนักศึกษา ของคณะทุกคน โดยแยกกล่องเสนอชื่อออกเป็ น ๓ กล่อง คณาจารย์ เจ้าหน้าที่

-๓สายสนับสนุน และนักศึกษา กําหนดให้เสนอชื่อในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา
๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ. ศูนย์รังสิ ต และ ณ ห้อง
โครงการบัณฑิตศึกษา ชั้น ๓ อาคารเอนกประสงค์ ๓ มธ. ท่าพระจันทร์
สําหรับคณาจารย์ที่อยูร่ ะหว่างการลาศึกษาในต่างประเทศ และบุคลากรทั้งสายอาจารย์
เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ซึ่ งปฏิบตั ิงานประจําแต่มีความจําเป็ นจะต้องเดินทางไปต่างจังหวัด ให้มีสิทธิ์ เสนอ
ชื่อ ส่ วนวิธีการให้เป็ นไปตามที่อนุกรรมการกําหนด
๒.๓ ให้มีการรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาเป็ นการทัว่ ไป ตั้งแต่วนั ที่
๑๕ – ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
๓. ผูส้ นใจสมัครเป็ นคณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาให้ยนื่ ใบสมัครพร้อมประวัติ
และแนวทางการบริ หารคณะโดยสังเขป พร้อมรู ปถ่ายขนาด ๒ นิ้ว ๑ รู ป
๔. ขอและยืน่ ใบสมัครได้ที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาคณบดี สํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย ตึกโดม ชั้นสอง มธ. ท่าพระจันทร์ โทรศัพท์ ๐๒-๖๑๓-๓๐๑๕ – ๖ โทรสาร ๐๒-๒๒๒๐๑๕๒ หรื อทาง Email : somsak@tu.ac.th ในวันปฏิบตั ิงานตามปกติ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
๕. กําหนดให้มีการสัมภาษณ์ และแถลงแนวทางการบริ หารของผูต้ อบรับการทาบทามให้
ดํารงตําแหน่งคณบดีต่อคณะกรรมการสรรหา โดยเปิ ดโอกาสให้บุคลากรและนักศึกษาของคณะสังคม
วิทยาและมานุษยวิทยา เข้ารับฟังได้ ในวันอังคารที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ. ศูนย์รังสิ ต
๖. ขั้นตอนการพิจารณานําชื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
คณะกรรมการพิจารณาเลือกผูส้ มควรได้รับการเสนอชื่อให้เป็ นไปตามข้อ ๑๔
แห่งข้อบังคับ ว่าด้วยโครงสร้างและการบริ หารงานภายในส่ วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้
“ข้อ ๑๔ การเลือกผูส้ มควรได้รับการเสนอชื่อ
ในการประชุมของคณะกรรมการสรรหาคณบดีเพื่อลงมติเลือกผูท้ ี่สมควรได้รับการ
เสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็ นคณบดี ให้ดาํ เนินการดังนี้
(๑) การลงมติของคณะกรรมการสรรหาคณบดีให้ใช้วิธีลงคะแนนลับ และให้กรรมการ
หนึ่งคนเลือกผูท้ ี่สมควรได้รับการเสนอชื่อได้เพียงคนเดียว
(๒) ให้คณะกรรมการสรรหาคณบดี เสนอชื่อผูท้ ี่ได้คะแนนเสี ยงข้างมากสองอันดับ
แรกต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็ นคณบดี
(๓) ในกรณี ที่มีผไู ้ ด้คะแนนเสี ยงในอันดับหนึ่งเท่ากันสองคน ให้คณะกรรมการสรรหา
คณบดีเสนอชื่อผูไ้ ด้คะแนนอันดับหนึ่งสองคนนั้นต่อสภามหาวิทยาลัย ในกรณี ที่มีผไู ้ ด้คะแนนเสี ยงใน

-๔อันดับหนึ่งหลายคนให้คณะกรรมการจัดให้มีการลงมติโดยใช้วิธีการลงคะแนนลับอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ได้
ผูท้ ี่ได้รับคะแนนเสี ยงในสองอันดับแรก
(๔) คณะกรรมการสรรหาคณบดีอาจมีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงที่เป็ นเอกฉันท์เสนอชื่อ
ผูส้ มควรได้รับการแต่งตั้งเป็ นคณบดีต่อสภามหาวิทยาลัยเพียงชื่อเดียวก็ได้”
๗. ระยะเวลาการดําเนินการตามปฏิทินการสรรหาคณบดีคณะสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้เป็ นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศมาให้ทราบทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริ ญญา เทวานฤมิตรกุล)
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารและความยัง่ ยืน
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหาคณบดี

ปฏิทินการดําเนินการสรรหาคณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ลําดับ

๑.

๒.

วัน เดือน ปี เวลา และสถานที่
ประชุมครั้งที่ ๑
วันจันทร์ที่ ๑๒ กันยาน ๒๕๕๙
เวลา ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสํานักงานอธิการบดี
ตึกโดม ชั้นสอง มธ.ท่าพระจันทร์
ประชุมประชาคมคณะ
วันอังคารที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙
เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ.ศูนย์
รังสิ ต

๓.

ประชุมครั้งที่ ๓
วันอังคารที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม สนง.
อธิการบดี ตึกโดม ชั้นสอง
มธ. ท่าพระจันทร์

๔.

ประชุมครั้งที่ ๔
วันอังคารที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙
เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มธ. ศูนย์รังสิ ต

การดําเนินการ
๑. กําหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน กระบวนการสรรหาผูเ้ หมาะสม
๒. พิจารณากําหนดปฏิทินการดําเนินการสรรหาตามกระบวนการ
๓. พิจารณาประกาศของคณะกรรมการสรรหาฯ
- ประกาศรับสมัครผูเ้ หมาะสมดํารงตําแหน่งคณบดี ตั้งแต่วนั พุธที่
๑๕ – ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
๑. ประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร และนักศึกษา
วันอังคารที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ห้องประชุม ๑
ชั้น ๑ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา โดยมีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
(๑) เพื่อให้กรรมการสรรหาชี้แจงกระบวนการสรรหา
(๒) ให้บุคลากรในคณะแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
(๒.๑) ปั ญหาการบริ หารงานของคณะในปัจจุบนั (๒.๒)วิธีการ
แก้ไขปัญหา (๒.๓) ทิศทางของคณะสังคมวิทยาฯ ในอนาคต
(๒.๔) คุณสมบัติของคณบดีที่พึงประสงค์
๒. เปิ ดให้บุคลากรเสนอชื่อผูเ้ หมาะสมในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน
๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑ คณะ
สังคมวิทยาฯ มธ. ณ ห้องโครงการบัณฑิตศึกษา ชั้น ๓ อาคาร
เอนกประสงค์ ๓ มธ. ท่าพระจันทร์
๑. ประกาศผลการรับสมัครและการเสนอชื่อผูเ้ หมาะสม
๒. พิจารณาคุณสมบัติและแนวทางการบริ หารเบื้องต้นของผูส้ มัคร
๓. พิจารณาคุณสมบัติของผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อ และผูส้ มัคร
๔. พิจารณากําหนดจํานวน หลักเกณฑ์การทาบทามผูเ้ หมาะสม และ
กําหนดเวลาให้ผเู ้ หมาะสมจัดทําแนวทางการบริ หารคณะ
๕. ระยะเวลาการทาบทามตั้งแต่วนั พุธที่ ๕ – ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
๖. ประกาศชื่อผูต้ อบรับการทาบทามวันพุธที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
๑. พิจารณาคุณสมบัติและแนวทางบริ หารของผูต้ อบรับการทาบทาม
๒. ผูต้ อบรับแถลงแนวทางการบริ หาร เปิ ดให้บุคลากรคณะเข้ารับฟัง
๓. พิจารณาลงมติเสนอชื่อผูเ้ หมาะสมเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
๔. สรุ ปรายงานผลการสรรหาตามกระบวนการเสนอประธานลงนาม

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเป็ นคณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

รู ปถ่าย
ขนาด ๒ นิ้ว
จํานวน ๒ รู ป

๑. ชื่อ.......................................................................นามสกุล............................................................................
อายุ.........................................ปี
ตําแหน่งทางวิชาการ........................................................
สังกัด..................................................................สาขา/แผนก........................................................................
เริ่ มปฏิบตั ิราชการในมหาวิทยาลัย.........................................ตั้งแต่วนั ที่.......................................................
เริ่ มปฏิบตั ิราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วนั ที่..........................................................................
ปัจจุบนั เป็ น
พนักงานมหาวิทยาลัย
ข้าราชการ
อื่น ๆ..........................................
๒. คุณวุฒิทางการศึกษา
...................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………...
๓. ตําแหน่งอื่น ๆ ในอดีต
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
๔. ตําแหน่งอื่น ๆ ในปั จจุบนั
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
๕. ผลงานที่สาํ คัญ ๆ
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
๖. เอกสารประกอบแนบใบสมัครโดยสังเขป ดังนี้
๖.๑ ประวัติ
๖.๒ แนวทางการบริ หาร
(..........................................................)
วันที่...........เดือน...............................พ.ศ. ๒๕๕๙

