
 

                          
             บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์    โทร.๐๒-๖๙๖๕๕๑๐, ๐๒-๖๙๖๕๕๐๒ 
ที่ อว ๖๗.๒๕/๒๕๖                         วันที่   ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
เรื่อง  ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
 
 
เรียน  คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  

ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีค าสั่งที่ ๒๓๖/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี     
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ และคณะกรรมการสรรหาฯ ได้มีประกาศฉบับที่ ๑ 
เร่ือง หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการสรรหาคณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และ
ก าหนดปฏิทินด าเนินการสรรหาฯ รวมทั้งมีค าสั่งที่ ๑/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาคณบดีคณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ เพื่อเตรียมการด าเนินการสรรหา ลงวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้วนั้น   

ในการนี้ คณะอนุกรรมการสรรหาฯ ได้มีประกาศ เรื่อง การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อด ารง
ต าแหน่งคณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
โดยก าหนดให้มีการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ในวันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม 
๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งเพียงวิธีเดียว ดังนี้ 

(๑)  การเสนอชื่อด้วยบัตรเสนอชื่อ ณ สถานที่ดังต่อไปนี้  
ท่าพระจันทร์  ณ ส านักงานเลขานุการคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้น ๑  

อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์ 
ศูนย์รังสิต  ณ ส านักงานเลขานุการคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้น ๒  

อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต   
ศูนย์ล าปาง ณ ส านักงานเลขานุการคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ห้อง ๓๐๑๕ ชั้น ๑  

อาคารเรียนรวม ๕ ชั้น มธ. ศูนย์ล าปาง 
(๒)  การเสนอชื่อผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เปิด-ปิดระบบตามเวลา) 
  (เข้ารหัสผ่านด้วย email@tu.ac.th หรือ email@dome.tu.ac.th) 

  จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ทุกท่าน ได้เสนอชื่อ
ผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ตามก าหนดการดังกล่าวด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง 

 
 

 (อาจารย์ชลธิชา พันธุ์พานิช) 
ประธานคณะอนุกรรมการสรรหาคณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

เพื่อเตรียมการด าเนินการสรรหา 
 
เอกสารแนบ 
 ๑. บัตรเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์/การเสนอชื่อผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 ๒. หนังสือมอบอ านาจการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
 

mailto:email@tu.ac.th%20หรือ


 

 

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
บัตรเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
---------------------------- 

 

ข้าพเจ้า ขอเสนอชื่อบุคคลต่อไปนี้ เปน็ผู้สมควรด ารงต าแหนง่คณบดีคณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
(โปรดเขียนชื่อ-นามสกลุ หรือเครื่องหมาย / หรือ X ในช่อง  หน้าชื่อต่อไปนี้ เพียงชื่อเดียว) 

 

 (ระบุ ชื่อ-นามสกุล)............................................................................................................................................................. 
 กมลทิพย์ แจ่มกระจ่าง, รศ.  ปฐมพร สันติเมธี, อ.  ระพีพรรณ ค าหอม, ศ. 
 กรุณา ใจใส, อ.  ปรินดา ตาสี, อ.ดร.  วรรณลักษณ์ เมียนเกิด, รศ.ดร. 
 กาญจนา รอดแก้ว, อ.ดร.  ปรียานชุ โชคธนวณชิย์, ผศ.  วรรณวดี พูลพอกสิน, รศ.ดร. 
 กิตติ ชยางคกุล, ผศ.ดร.  ปานรัตน์ นิ่มตลุง, ผศ.  วรลักษณ์ เจริญศรี มูลเมือง, อ. 
 เคท ครั้งพิบูลย์, อ.  ปิ่นหทัย หนนูวล, ผศ.ดร.  วิไลภรณ์ โคตรบงึแก, ผศ.ดร. 
 จิรพรรณ นฤภัทร, ผศ.ดร.  ปุณยวัจน์ ไตรจุฑากาญจน์, อ.  วิไลลักษณ์ อยูส่ าราญ, อ.ดร. 
 ชลธิชา พนัธุ์พานิช, อ.  ปุณิกา อภิรักษ์ไกรศรี, อ.  ศิรินทร์รัตน์ กาญจนกุญชร, ผศ.ดร. 
 ชัยพร อุโฆษจันทร์, อ.  พงศยา ภูมิพัฒน์โยธนิ, อ.  สรสิช สวา่งศิลป์, อ.ดร. 
 ชานนท์ โกมลมาลย์, รศ.  พงษ์เทพ สันติกุล, ศ.ดร.  สิริยา รัตนช่วย, ผศ.ดร. 
 ณัฏฐพัชร สโรบล, ผศ.  พเยาว์ ศรีแสงทอง, รศ.ดร.  สุกัญญา มีสกุลทอง, อ.ดร. 
 ธัญญลักษณ์ รุ้งแสงจนัทร์, ผศ.  พัชชา เจิงกลิ่นจนัทร์, อ.ดร.  สุขุมา อรุณจิต, ผศ.ดร. 
 ธัญญลักษณ์ วีระสมบัติ, รศ.ดร.  พิมพ์ฉัตร รสสุธรรม, ผศ.  เสาวธาร โพธิ์กลัด, ผศ.ดร. 
 ธัญญาภรณ์ จันทรเวช, อ.  เพ็ญประภา ภัทรานุกรม, รศ.ดร.  อรุณี ลิ้มมณี, อ.ดร. 
 ธันยา รุจิเสถียรทรัพย์, ผศ.ดร.  ภุชงค์ เสนานุช, ผศ.ดร.  อัจฉรา ชลายนนาวิน, รศ.ดร. 
 นราเขต ยิ้มสุข, ผศ.ดร.  มาดี ลิ่มสกุล, ผศ.ดร.  อารีรัตน์ อดิศัยเดชรินทร์, อ. 
 นฤมล นิราทร, ศ.ดร.  มาลี จิรวัฒนานนท์, ผศ.ดร.  Gwyn Peredur Evans, Mr. 
 นิฤมน รัตนะรัต, ผศ.ดร.  รณรงค์ จันใด, ผศ.  Victor Prasad Karunun, Dr. 

หมายเหตุ โปรดเสนอเพียง ๑ ชือ่ บัตรที่เสนอเกิน ๑ ชื่อ ถือเป็นบัตรเสีย 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
การเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

(ส าหรับผูท้ี่ไม่สามารถไปเสนอชือ่ด้วยบัตรเสนอชื่อ)  
เข้ารหัสผ่านด้วย email@tu.ac.th (ส าหรับอาจารย์และเจา้หน้าที่) หรือ email@dome.tu.ac.th (ส าหรับนักศึกษา) 
 

ส าหรับอาจารย์ ส าหรับเจ้าหน้าที่ ส าหรับนักศึกษา 

 
 
 
 
          

mailto:email@tu.ac.th%20(สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่)%20หรือ


 

หนังสือมอบอ านาจการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี 
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

----------------------------- 
 
 

ข้าพเจ้า............................................................................ ...................................................................... 
ขอมอบอ านาจให้................................................................................................................ ................... 
เป็นผู้น าบัตรเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการด ารงต าแหน่งคณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
ของข้าพเจ้า มาใส่กล่องเสนอชื่อแทน 
 

(ลงชื่อ) ....................................................................... ผู้มอบอ านาจ  
          (..................................................................... ) 

 
(ลงชื่อ) ....................................................................... ผู้รับมอบอ านาจ  
          (.....................................................................) 

 
             วันที่................. เดือน...........................พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
 
หมายเหตุ    

 กรณีผู้มีสิทธิเสนอชื่อ ไม่สามารถไปเสนอชื่อด้วยตนเอง และไม่สามารถเสนอชื่อผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ได้  ให้มีสิทธิมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนน าบัตรเสนอชื่อที่เสนอชื่อไว้แล้วมายื่นได้ ตามแบบฟอร์มหนังสือ
มอบอ านาจการเสนอชื่อท่ีคณะอนุกรรมการสรรหาฯ ก าหนด แต่ต้องปฏิบัติดังนี้ 
         (๑)   ในการมอบอ านาจน าบัตรเสนอชื่อไปหย่อนลงกล่อง ผู้รับมอบอ านาจจะต้องเป็นผู้มีสิทธิเสนอ
ชื่อ โดยผู้รับมอบอ านาจ สามารถรับมอบอ านาจได้เพียงหนึ่งคนเท่านั้น 
         (๒)   ให้ผู้มอบอ านาจน าบัตรเสนอชื่อใส่ซองปิดผนึก และลงลายมือชื่อก ากับบนซองดังกล่าว 
  (๓)    ในการไปเสนอชื่อ ผู้รับมอบอ านาจจะต้องน าส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน บัตรประจ าตัว
ข้าราชการ บัตรประจ าตัวพนักงาน บัตรประจ าตัวนักศึกษาของผู้มอบอ านาจ โดยผู้มอบอ านาจจะต้องลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้อง พร้อมหนังสือมอบอ านาจ ไปแสดงต่อกรรมการประจ าหน่วยเสนอชื่อฯ ด้วย 
 
 


