ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค
ฉบับที่ ๑
เรื่อง หลักเกณฑ ขั้นตอน และวิธีการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. ๒๕๖๓
-----------------

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ที่ ๗๙๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐
แตงตั้ง ผูช วยศาสตราจารย ดร.นิ ธินั น ท วิศ เวศวร ดํ ารงตําแหน งคณบดีวิทยาลัย นานาชาติ ป รีดี
พนมยงค ตั้งแตวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ นั้น เนื่องจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิธินันท วิศเวศวร
จะดํารงตําแหนงครบวาระในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยจะตองดําเนินการสรรหาคณบดี
วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค คนใหม
เพื่อใหการดําเนินการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานานชาติปรีดี พนมยงค เปนไปโดย
เรี ย บร อ ย สภามหาวิ ท ยาลั ย จึ ง ได แ ต ง ตั้ ง คณะกรรมการสรรหาคณบดี วิ ท ยาลั ย นานาชาติ ป รี ดี
พนมยงค ประกอบดวย
๑. ศาสตราจารย ดร.นักสิทธ คูวัฒนาชัย
ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๒. อธิการบดี
รองประธานกรรมการ
๓. ศาสตราจารย ดร.อัมพร ธํารงลักษณ
กรรมการ
ประธานสภาอาจารย
๔. นายชลิต มานิตยกุล
กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
๕. อาจารย ดร.เกียรติศักดิ์ ฟงปรีชากุล
กรรมการ
ผูแทนคณาจารยประจําในวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค
๖. นางสาวยุพา ใชกิจจา
กรรมการ
ผูแทนผูปฏิบัติงานในวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค
๗. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการ
๘. ผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
ผูชวยเลขานุการ
๙. หัวหนางานสรรหา การประเมินผูบริหาร
ผูชวยเลขานุการ
และประชุมผูบริหาร

-๒คณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค ในการประชุม
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ไดพิจารณากําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ
ขั้นตอนการสรรหา คณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค ดังตอไปนี้
๑. ขั้นตอนการไดชื่อผูสมควรไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงคณบดีวิทยาลัย
นานาชาติปรีดี พนมยงค
๑.๑ กําหนดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นจากผูปฏิบัติงาน และนักศึกษา
ของวิ ท ยาลั ย นานาชาติ ป รีดี พนมยงค ในวั น ศุ ก รที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๔๕ น.
ณ ห อ งประชุ ม ชั้ น ๒ วิ ท ยาลั ย นานาชาติ ป รี ดี พนมยงค อาคารอเนกประสงค ๓ มธ.
ทาพระจันทร และการออนไลนผานระบบ ZOOM โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้
(๑) เพื่อใหกรรมการสรรหาชี้แจงกระบวนการสรรหาตามขอบังคับฯ
(๒) เพื่อใหผูปฏิบัติงานและนักศึกษาของวิทยาลัยแสดงความคิดเห็นใน
ประเด็นตาง ๆ และอาจมีขอเสนอแนะตอการบริหารงานภายในวิทยาลัย อาทิ
(๒.๑) สภาพปญหาการบริหารงานวิทยาลัยในปจจุบัน
(๒.๒) เสนอแนะวิธีการแกไขปญหาตาง ๆ
(๒.๓) เสนอแนะทิศทางของวิทยาลัยในอนาคต
(๒.๔) เสนอแนะคุณสมบัติของคณบดีที่พึงประสงค
๑.๒ เปดใหผูปฏิบัติงานและนักศึกษา คือ คณาจารย ขาราชการ พนักงาน
มหาวิท ยาลัย พนั กงานเงิน รายได (สวนงาน) สายสนั บ สนุ น วิชาการ ลู กจางประจํ าส วนงาน และ
นักศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค ทุกคน เสนอชื่อผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการไดรับ
การเสน อเพื่ อแต งตั้ งเป น คณ บ ดี โดยให เสน อชื่ อ ได ที่ Email : Kiattisak.f@pbic.tu.ac.th
โดยกําหนดใหเสนอชื่อ ในวันอังคารที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น.
กรณีคณาจารยที่อยูระหวางการลาศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศ และ
บุคลากรทั้งสายอาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา ซึ่งปฏิบัติงานประจําที่วิทยาลัยนานาชาติปรีดี
พนมยงค แตในวันเสนอชื่อดังกลาวมีความจําเปนจะตองเดินทางไปตางจังหวัดและตางประเทศ
ใหมีสิทธิเสนอชื่อได สวนวิธีการใหเปนไปตามที่อนุกรรมการสรรหาฯ กําหนด
๑.๓ เปดใหมีการรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติเขารับการสรรหาเปนการทั่วไป
ตั้งแตวันที่ ๑๘ พฤษภาคม – ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
๒. ขอและยื่นใบสมัคร พรอมประวัติ ผลงาน แนวทางการบริหารวิทยาลัยนานาชาติ
ปรีดี พนมยงค และรูปถายขนาด ๒ นิ้ว จํานวน ๑ รูป ไดที่ ฝายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ

-๓สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ทาพระจันทร โทรศัพท ๐๒-๖๑๓-๓๐๑๕ – ๖ โทรสาร ๐๒-๒๒๒๐๑๕๒ และจัดสงไดที่ Email : council.tu@gmail.com
๓. คุณสมบัติของคณบดี
คุณสมบัติของคณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค จะเปนไปตามที่กําหนด
ไวในขอ ๕ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยโครงสรางและการบริหารงานภายใน
สวนงาน พ.ศ. ๒๕๕๙ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ คือ “คณบดีตองมีคุณสมบัติตามที่
บัญญัติไวในมาตรา ๔๒ และตองสามารถปฏิบัติงานในคณะหรือวิทยาลัยไดเต็มเวลา”
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๔๒ คณบดีตอง
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาชั้นสูงอื่น
ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และไดทําการสอนในมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาชั้นสูงอื่นที่สภา
มหาวิทยาลัยรับรองมาแลวไมนอยกวาสามป
คณะกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาขอมูลอื่นประกอบดวย คือ
(๑) ผูสมควรไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงคณบดี ตองผานกระบวนการตาม
หลักเกณฑแหงขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยโครงสรางและการบริหารงานภายในสวน
งาน พ.ศ. ๒๕๕๙ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒
(๒) มีคุณสมบัติเหมาะสม และวิสัยทัศนที่สอดคลองกับแนวนโยบายการบริหาร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
๔. กําหนดใหมีการแสดงวิสัยทัศนเกี่ยวกับการดําเนินงาน และแถลงแนวทาง
การบริหารของผูตอบรับการทาบทามที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการไดรับการเสนอแตงตั้งเปน
คณบดีตอคณะกรรมการสรรหาฯ ผูปฏิบัติงาน และนักศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค
ในวันจันทรที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หองประชุม PBIC ชั้น ๒ มธ.
ทาพระจันทร และทางออนไลนผานระบบ ZOOM
๕. ขั้นตอนการพิจารณานําชื่อเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
คณะกรรมการพิจารณาเพื่อลงมติเลือกผูสมควรไดรับการเสนอชื่อใหเปนไป
ตามขอ ๑๔ แหงขอบังคับวาดวยโครงสรางและการบริหารงานภายในสวนงาน พ.ศ. ๒๕๕๙
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้
“ขอ ๑๔ การเลือกผูสมควรไดรับการเสนอชื่อ
ในการประชุมของคณะกรรมการสรรหาคณบดีเพื่อลงมติเลือกผูที่สมควรไดรับ
การเสนอชื่อตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงตั้งเปนคณบดี ใหดําเนินการดังนี้

-๔(๑) การลงมติของคณะกรรมการสรรหาคณบดีใหใชวิธีลงคะแนนลับและให
กรรมการหนึ่งคนเลือกผูที่สมควรไดรับการเสนอชื่อไดเพียงคนเดียว
(๒) ใหคณะกรรมการสรรหาคณบดี เสนอชื่อผูที่ไดคะแนนเสียงขางมากสอง
อันดับแรกตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงตั้งเปนคณบดี
(๓) ในกรณีที่มีผูไดคะแนนเสียงในอันดับหนึ่งเทากันสองคน ใหคณะกรรมการ
สรรหาคณบดีเสนอชื่อผูไดคะแนนอันดับหนึ่งสองคนนั้นตอสภามหาวิทยาลัย ในกรณีที่มีผูได
คะแนนเสียงในอันดับหนึ่งหลายคนใหคณะกรรมการจัดใหมีการลงมติโดยใชวิธีการลงคะแนนลับ
อีกครั้งหนึ่งเพื่อใหไดผูที่ไดรับคะแนนเสียงในสองอันดับแรก
(๔) คณะกรรมการสรรหาคณบดีอาจมีมติดวยคะแนนเสียงที่เปนเอกฉันทเสนอ
ชื่อผูสมควรไดรับการแตงตั้งเปนคณบดีตอสภามหาวิทยาลัยเพียงชื่อเดียวก็ได”
๖. ระยะเวลาการดําเนินการตามปฏิทินการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี
พนมยงค พ.ศ. ๒๕๖๓ ใหเปนไปตามเอกสารแนบทายประกาศนี้
จึงประกาศมาใหทราบทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(รองศาสตราจารย ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย)
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยและทาพระจันทร
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ

รูปถ่าย
ขนาด ๒ นิ้ว

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ใบสมัครเขารับการสรรหาเปนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค

จํานวน ๒
รูป

๑. ชื่อ.........................................................................นามสกุล..........................................................................
อายุ.........................................ป
ตําแหนงทางวิชาการ........................................................
สังกัด....................................................................สาขา/แผนก......................................................................
เริ่มปฏิบัติราชการในมหาวิทยาลัย........................ตั้งแตวนั ที่.........................................................................
เริ่มปฏิบัติราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตั้งแตวันที่..........................................................................
ปจจุบันเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย
ขาราชการ
อื่นๆ..........................................
๒. คุณวุฒิทางการศึกษา
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
๓. ตําแหนงอื่น ๆ ในอดีต
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
๔. ตําแหนงอื่น ๆ ในปจจุบัน
..............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
๕. ผลงานที่สําคัญ ๆ
..............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
๖. เอกสารประกอบแนบใบสมัคร ดังนี้
๖.๑ ประวัติ ผลงาน
๖.๒ แนวทางหรือนโยบายการบริหารวิทยาลัยฯ
ขาพเจาขอสมัครเขารับการสรรหาเปนคณบดีวทิ ยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค

(............................................................................)
วันที่...........เดือน...............................พ.ศ. ๒๕๖๓

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
บัตรเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค
วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
---------------------(กรุณาเขียนดวยตัวบรรจง)

ขาพเจาขอเสนอ
ชื่อ......................................................................นามสกุล...............................................................
สังกัดหนวยงาน....................................................
เปนผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
บัตรเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค
วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
---------------------(กรุณาเขียนดวยตัวบรรจง)

ขาพเจาขอเสนอ
ชื่อ......................................................................นามสกุล...............................................................
สังกัดหนวยงาน....................................................
เปนผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

บันทึกขอความ
สวนราชการ

สํานักงานสภามหาวิทยาลัย โทร. (๘๑) ๓๐๑๕ – ๗

ที่ อว ๖๗.๐๑/๕๐๔
วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓
เรื่อง ขอความอนุเคราะหจัดสงประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ใหผูปฏิบัติงานในวิทยาลัยฯ
เรียน

เลขานุการวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค

ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
ปรีดี พนมยงค และคณะกรรมการสรรหาฯ ไดพิจารณากําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และขั้นตอน
การสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค และปฏิทินการดําเนินการสรรหาฯ ไปแลว นั้น
เพื่อใหผูปฏิบัติงานในวิทยาลัยฯ ไดทราบโดยทั่วถึง ฝายเลขานุการคณะกรรมการ
สรรหาฯ ใครขอความอนุเคราะหจากทานในการแจกจายเอกสารประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ
(ฉบับที่ ๑) และปฏิทินการดําเนินการสรรหาฯ ที่ไดจัดสงมาพรอมนี้ ใหผูปฏิบัติงานและนักศึกษา
ในวิทยาลัยฯ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะหดวย จักขอบคุณยิ่ง

(รองศาสตราจารย ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย)
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยและทาพระจันทร
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ

บันทึกขอความ
สวนราชการ

สํานักงานสภามหาวิทยาลัย โทร. (๘๑) ๓๐๑๕-๗

ที่ อว ๖๗.๐๑/๕๐๕
วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓
เรื่อง การจัดสงประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค
เรียน

ผูปฏิบัติงานและนักศึกษาในวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค

ดวยคณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค จะดํารงตําแหนงครบวาระในวันที่
๑๒ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๓ มหาวิ ท ยาลั ย จะต อ งดํ า เนิ น การสรรหาคณบดี วิ ท ยาลั ย นานาชาติ ป รี ดี
พนมยงค คนใหม ให เป น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิท ยาลั ย ธรรมศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๘ และ
ขอบั งคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยโครงสรางและการบริหารงานภายในสวนงาน พ.ศ.
๒๕๕๙ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ และไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัย
นานาชาติปรีดี พนมยงค
เพื่อใหการดําเนินการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค เปนไปโดย
เรียบรอย คณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค ในการประชุมครั้งที่
๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ไดกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และขั้นตอน การสรรหา
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติป รีดี พนมยงค รวมทั้ งปฏิทิ นการดํ าเนิ นการสรรหาฯ ตามประกาศ
คณะกรรมการสรรหาฯ (ฉบับที่ ๑) และปฏิทินการดําเนินการสรรหาฯ ที่จัดสงมาพรอมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(รองศาสตราจารย ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย)
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยและทาพระจันทร
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ

