
 

 

 

ประกาศ คณะอนุกรรมการสรรหาคณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เพื่อเตรียมด าเนินการสรรหา 
เรื่อง การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหา 

เพื่อด ารงต าแหน่งคณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

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

ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีค าสั่งที่ ๒๓๖/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี     
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ และคณะกรรมการสรรหาฯ ได้มีประกาศฉบับที่ 
๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการสรรหาคณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. 
๒๕๖๕ และก าหนดปฏิทินด าเนินการสรรหาฯ รวมทั้งมีค าสั่งที่ ๑/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหา
คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เพ่ือเตรียมการด าเนินการสรรหา ลงวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้วนั้น   

เพ่ือให้การด าเนินการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  ฉบับที่  ๑ 
คณะอนุกรรมการสรรหาฯ จึงมีประกาศ เรื่อง การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเพ่ือด ารงต าแหน่งคณบดี     
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้ 

๑.  การเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

 ๑.๑    ผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย และนักศึกษาของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คือ คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 
พนักงานเงินรายได้ (ส่วนงาน) ลูกจ้างประจ าส่วนงาน และนักศึกษาของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ทุกคน ตาม
ประกาศรายชื่อของคณะอนุกรรมการสรรหาฯ ซึ่งจะประกาศให้ทราบก่อนวันเสนอชื่อไม่น้อยกว่า ๗ วัน 

๑.๒ การเสนอชื่อ แบ่งออกเป็น ๓ สาย คือ สายอาจารย์ สายเจ้าหน้าที่ และสายนักศึกษา โดยก าหนดให้
แต่ละคนเสนอได้หนึ่งชื่อ 

๑.๓   ก าหนดให้มีการเสนอชื่อ ในวันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. ด้วยวิธีใด
วิธีหนึ่งเพียงวิธีเดียว 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)  
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๒ 
 

๑.๔ การเสนอชื่อด้วยบัตรเสนอชื่อ, ผู้มีสิทธิเสนอชื่อ จะต้องไปเสนอชื่อด้วยตนเอง พร้อมกับแสดงบัตร
ประจ าตัวประชาชน บัตรประจ าตัวข้าราชการ บัตรประจ าตัวพนักงาน บัตรประจ าตัวนักศึกษา ใบอนุญาตขับขี่
รถยนต์หรือบัตรอ่ืนที่ออกโดยหน่วยงานราชการและมีรูปถ่ายผู้ถือบัตรติดอยู่ ต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยเสนอ
ชื่อฯ ณ สถานที่ท่ีคณะอนุกรรมการสรรหาฯ ก าหนด 
 ๑.๕ การเสนอชื่อผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์, กรณีคณาจารย์ที่อยู่ระหว่างการลาศึกษาทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ และบุคลากรทั้งสายอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ซึ่งปฏิบัติงานประจ าที่คณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ มีความจ าเป็นจะต้องเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างจังหวัดในวันเสนอชื่อ หรือปฏิบัติงานในที่พัก (Work 
form Home) หรือจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ให้เสนอชื่อผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

๑.๖ กรณีผู้มีสิทธิ เสนอชื่อ ไม่สามารถไปเสนอชื่อด้วยตนเอง และไม่สามารถเสนอชื่อผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ได้  ให้มีสิทธิมอบอ านาจให้ผู้ อ่ืนน าบัตรเสนอชื่อที่เสนอชื่อไว้แล้วมายื่นได้ ตามแบบฟอร์มหนังสือ
มอบอ านาจการเสนอชื่อที่คณะอนุกรรมการสรรหาฯ 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 
 ๑.๗ เมื่อครบก าหนดเวลาเสนอชื่อแล้ว ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเสนอชื่อแต่ละแห่ง เปิดกล่องนับ
คะแนนพร้อมกันในที่เปิดเผย ในวันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๑ น. และให้น าคะแนนผลการ
เสนอชื่อทั้งจากบัตรเสนอชื่อ และจากการเสนอชื่อผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมเข้าด้วยกันในแต่ละสาย  
 ๑.๘ คณะอนุกรรมการสรรหาคณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จะแจ้งผลการเสนอชื่อให้ประชาคมเพ่ือ
รับทราบ และรายงานผลการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ต่อคณะกรรมการ
สรรหาฯ เป็นผู้พิจารณาทาบทามตามหลักเกณฑ์การทาบทามที่ก าหนดไว้ต่อไป 

๒.   คุณสมบัติของคณบดี 

 คุณสมบัติของคณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จะเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๕ แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยโครงสร้างและการบริหารงานภายในส่วนงาน พ.ศ.๒๕๕๙ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ปัจจุบัน (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๖๓ คือ “คณบดีต้องมีคุณสมบัติตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๒ และต้องสามารถ
ปฏิบัติงานในคณะหรือวิทยาลัยได้เต็มเวลา” 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๘ มาตรา ๔๒ ก าหนดว่า “คณบดีต้องส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาชั้นสูงที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และ
ได้ท าการสอนในมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาชั้นสูงที่สภามหาวิทยาลัยรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี” 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่   ๒  พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 

(อาจารย์ชลธิชา พันธุ์พานิช) 
ประธานคณะอนุกรรมการสรรหาคณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

เพ่ือเตรียมการด าเนินการสรรหา 


