ประกาศ คณะอนุกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
ฉบับที่ ๑
เรื่อง การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดารงตาแหน่งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
___________________________
ตามที่ม หาวิท ยาลั ยธรรมศาสตร์ ได้มี คาสั่งที่ ๑๗๕/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี
วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และคณะกรรมการสรรหาฯ ได้มีประกาศฉบับที่ ๑
เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.
๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และกาหนดปฏิทินดาเนินการสรรหาฯ รวมทั้งมีคาสั่งที่ ๑/๒๕๖๓ ลงวันที่
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ เพื่อเตรียมการ
ดาเนินการสรรหาฯ แล้ว นัน้
เพื่อให้การดาเนินการเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดารงตาแหน่งคณบดี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ฉบับที่ ๑ คณะอนุกรรมการ
สรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ จึงมีประกาศฉบับที่ ๑ เรื่อง การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อ
ดารงตาแหน่งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ดังนี้
๑. การเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดารงตาแหน่งคณบดี
๑.๑ ผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดารงตาแหน่งคณบดีฯ ได้แก่อาจารย์ประจา เจ้าหน้าที่
และนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ตามประกาศรายชื่อของคณะอนุกรรมการสรรหาฯ ซึ่งจะประกาศให้
ทราบก่อนวันเสนอชื่อไม่น้อยกว่า ๗ วัน ประกอบด้วย:(๑) อาจารย์ประจา ได้แก่ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย (ส่วนงาน)
(๒) เจ้าหน้าที่ ได้แก่ พนักงานมหาวิทยาลัย (ส่วนงาน) พนักงานเงินรายได้
(๓) นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
๑.๒ การเสนอชื่ อ ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมในการด ารงต าแหน่ ง คณบดี ฯ แบ่ ง ออกเป็ น ๓ สาย คื อ
สายอาจารย์ สายเจ้าหน้าที่ และสายนักศึกษา โดยกาหนดให้แต่ละคนเสนอได้หนึ่งชื่อ
๑.๓ ก าหนดให้ มี ก ารเสนอชื่ อ ผู้ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมกั บ การได้ รั บ การเสนอเพื่ อ แต่ ง ตั้ ง เป็ น คณบดี
โดยเขียนด้วยตัวบรรจงหรือพิมพ์รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดารงตาแหน่งคณบดีที่ตนเองเสนอชื่อ ใน
“บั ต รเสนอชื่ อ ผู้ ส มควรด ารงต าแหน่ ง คณบดี วิ ท ยาลั ย นานาชาติ ป รี ดี พนมยงค์ ” พร้ อ มส่ ง มาทางอี เ มล
kiattisak.f@pbic.tu.ac.th ในวันอังคารที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
๑.๔ อาจารย์ประจา เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ให้เสนอชื่อได้ในวันและเวลาตามข้อ ๑.๓
๑.๕ กรณี ผู้ มี สิ ท ธิ เ สนอชื่ อ ได้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ ไ ปศึ ก ษาต่ อ หรื อ ปฏิ บั ติ ง านในต่ า งประเทศ และพ านั ก อยู่
ต่างประเทศในวันที่ มี การเสนอชื่อ ให้เสนอชื่อได้ทางอีเมลที่ระบุชื่อของผู้เสนอชื่ออย่างชัดเจน โดยเขียนด้วย

ตัวบรรจงหรือพิมพ์รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดารงตาแหน่งคณบดีที่ตนเองเสนอชื่อ ใน “บัตรเสนอชื่อ
ผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ” พร้อมส่งมาทางอีเมล kiattisak.f@pbic.tu.ac.th
ในวันอังคารที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น.
๑.๖ หลังเสร็จสิ้นการเสนอชื่อผ่านทางอีเมลในวันอังคารที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
ให้คณะอนุกรรมการสรรหาฯ เข้าสู่ระบบบัญชีอีเมลข้างต้น และนับคะแนนพร้อมกัน ในวันอังคารที่ ๒ มิถุนายน
๒๕๖๓ ณ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
๒. คุณสมบัติของคณบดี
คุณสมบัติของคณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ จะเป็นไปตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๕ แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยโครงสร้างและการบริหารงานภายในส่วนงาน พ.ศ.๒๕๕๙ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
๗) พ.ศ.๒๕๖๒ คือ “คณบดีต้องมีคุณสมบัติตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๒ และต้องสามารถปฏิบัติงานในคณะหรือ
วิทยาลัยได้เต็มเวลา”
พระราชบัญ ญัติมหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๘ มาตรา ๔๒ คณบดีต้องสาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาชั้นสูงอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ทา
การสอนในมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาชั้นสูงอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ลงประกาศ ณ วันที่

๒๕

พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓

(ดร.เกียรติศักดิ์ ฟงปรีชากุล)
ประธานคณะอนุกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
เพื่อเตรียมการดาเนินการสรรหาฯ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บัตรเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
---------------------(กรุณาเขียนด้วยตัวบรรจง หรือ พิมพ์)

ข้าพเจ้าขอเสนอ
ชื่อ

นามสกุล

สังกัดหน่วยงาน
เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

