บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
สำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย โทร. (๘๑) ๓๐๑๕-๗
ที่ อว ๖๗.๐๑/1570
วันที่ 8 สิงหำคม ๒๕๖5
เรื่อง ขอจัดส่งประกำศคณะกรรมกำรสรรหำคณบดีวิทยำลัยโลกคดีศึกษำ
เรียน ผู้ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัยและนักศึกษำของวิทยำลัยโลกคดีศึกษำ
ตำมที่มหำวิทยำลัยได้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ประภำภรณ์ ติวยำนนท์ มงคลวนิช
ดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยำลัยโลกคดีศึกษำ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม ๒๕๖2 นั้น เนื่องจำก ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
ดร.ประภำภรณ์ ติวยำนนท์ มงคลวนิ ช จะดำรงตำแหน่งดังกล่ำวครบวำระในวันที่ 30 กันยำยน ๒๕๖5
มหำวิท ยำลั ย จะต้องดำเนิ น กำรสรรหำคณบดี วิทยำลั ยโลกคดี ศึกษำคนใหม่ ให้ เป็น ไปตำมพระรำชบั ญ ญั ติ
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ว่ำด้วยโครงสร้ำงและกำร
บริห ำรงำนภำยในส่ วนงำน พ.ศ. ๒๕๕๙ แก้ไขเพิ่ มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 9) พ.ศ. ๒๕๖5 และได้แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรสรรหำคณบดีวิทยำลัยโลกคดีศึกษำแล้ว
เพื่อให้กำรดำเนินกำรสรรหำคณบดีวิทยำลัยโลกคดีศึกษำเป็นไปโดยเรียบร้อย คณะกรรมกำร
สรรหำฯ ในกำรประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖5 เมื่อวันที่ ๘ สิงหำคม ๒๕๖5 ได้กำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และ
วิธีกำรสรรหำคณบดีวิทยำลัยโลกคดีศึกษำ รวมทั้งปฏิทินกำรดำเนินกำรสรรหำฯ ตำมประกำศคณะกรรมกำร
สรรหำฯ ฉบับที่ ๑ และปฏิทินกำรดำเนินกำรสรรหำฯ ที่จัดส่งมำพร้อมนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ

(รองศำสตรำจำรย์ ดร.สมชำย สุภัทรกุล)
เลขำนุกำรสภำมหำวิทยำลัย
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำฯ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยโลกคดีศกึ ษา
ฉบับที่ ๑
เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการสรรหาคณบดีวทิ ยาลัยโลกคดีศึกษา
-----------------------ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ 1246/๒๕๖2 ลงวันที่ 23 กันยายน ๒๕๖2 แต่งตั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาภรณ์ ติวยานนท์ มงคลวนิช ดารงตาแหน่งคณบดีวิทยาลัยโลกคดีศึกษา ตั้งแต่
วั น ที่ 1 ตุ ล าคม ๒๕๖2 นั้ น เนื่ อ งจาก ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ประภาภรณ์ ติ ว ยานนท์ มงคลวนิ ช
จะดารงตาแหน่งดังกล่าวครบวาระในวันที่ 30 กันยายน ๒๕๖5 มหาวิทยาลัยจะต้องดาเนินการสรรหา
คณบดี วิ ท ยาลั ย โลกคดี ศึ ก ษาคนใหม่ ตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ว่ า ด้ ว ยโครงสร้ า งและ
การบริหารงานภายในส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๙ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 9) พ.ศ. ๒๕๖5
เพื่อให้การดาเนินการสรรหาคณบดีวทิ ยาลัยโลกคดีศึกษาเป็นไปโดยเรียบร้อย มหาวิทยาลัย
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยโลกคดีศึกษา ประกอบด้วย
๑. นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๒. อธิการบดี
รองประธานกรรมการ
๓. ประธานสภาอาจารย์
กรรมการ
๔. ดร.สมชาย ธรรมศิริทรัพย์
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
๕. ศาสตราจารย์ ดร.นันทวรรณ วิจติ รวาทการ
กรรมการ
ผู้แทนคณาจารย์ประจาในวิทยาลัยโลกคดีศึกษา
๖. นางจันทร์จิรา ขันพันธ์
กรรมการ
ผู้แทนผู้ปฏิบตั ิงานในวิทยาลัยโลกคดีศึกษา
๗. รองศาสตราจารย ดร.สมชาย สุภัทรกุล
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
๘. ผู้อานวยการสานักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ชว่ ยเลขานุการ
๙. หัวหน้างานสรรหา การประเมินผู้บริหาร และประชุมผู้บริหาร ผู้ชว่ ยเลขานุการ
คณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยโลกคดีศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖5 เมื่อวันที่
๘ สิงหาคม ๒๕๖5 ได้กาหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและนักศึกษาของ
วิทยาลัยฯ และกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการสรรหาคณบดีวิทยาลัยโลกคดีศึกษา ดังต่อไปนี้

-๒๑. การรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและนักศึกษาของ
วิทยาลัยฯ
คณะกรรมการสรรหาฯ ก าหนดให้ มี ก ารรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น จากผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน
ในมหาวิ ท ยาลั ย และนั ก ศึ ก ษาของวิ ท ยาลั ย โลกคดี ศึ ก ษา ในวั น พฤหั ส บดี ที่ ๑ กั น ยายน ๒๕๖5
เวลา ๐๙.๔๕ น. ณ ห้ อง ๔๐๑๙ ชั้น ๔ วิท ยาลัยโลกคดีศึก ษา อาคารเรียนและปฏิบั ติก ารรวม
มธ. ศูนย์รังสิต และโดยระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
(๑) เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาฯ ชีแ้ จงกระบวนการสรรหาตามข้อบังคับฯ
(๒) เพื่ อ รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น จากผู้ ป ฏิ บั ติ งานในมหาวิท ยาลั ย และนั ก ศึ ก ษาของ
วิทยาลัยฯ และอาจมีข้อเสนอแนะต่อการบริหารงานภายในวิทยาลัยฯ ในประเด็นดังนี้
(๒.๑) สภาพปัญหาการบริหารงานวิทยาลัยฯ ในปัจจุบนั
(๒.๒) เสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
(๒.๓) เสนอแนะทิศทางของวิทยาลัยฯ ในอนาคต
(๒.๔) เสนอแนะคุณสมบัติของคณบดีที่พึงประสงค์
๒. หลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการสรรหาคณบดีวิทยาลัยโลกคดีศึกษา
๒.๑ ขั้ น ตอนการรั บ สมั ค รและการเสนอชื่ อ ผู้ ส มควรด ารงต าแหน่ ง คณบดี
วิทยาลัยโลกคดีศึกษา
คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาการได้ชื่อผู้เหมาะสมเข้ารับการสรรหาจาก
๒ แนวทาง คือ
๒.๑.๑ การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหา
(๑) กาหนดให้มีการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหา เพื่อดารงตาแหน่ง
คณบดีวิทยาลัยโลกคดีศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๙ สิงหาคม – ๖ กันยายน ๒๕๖5 โดยประกาศเป็นการทั่วไป
(๒) ขอและยื่ น ใบสมั ค ร พร้ อ มประวั ติ ผลงาน แนวทางการบริ ห าร
วิทยาลัยโลกคดีศึกษา และรูปถ่ายขนาด ๒ นิ้ว จานวน ๑ รูป ได้ที่ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ
สานักงานสภามหาวิทยาลัย ตึกโดม ชั้นสอง มธ. ท่าพระจันทร์ โทรศั พท์ ๐๒ – ๖๑๓ - ๓๐๑๕ – 7
และจัดส่งได้ที่ E-mail : council.tu@tu.ac.th
๒.๑.๒ การเสนอชือ่ บุคคลเข้ารับการสรรหา
(๑) กาหนดให้มีการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหา เพื่อดารงตาแหน่ง
คณบดี วิท ยาลัยโลกคดีศึก ษา ในวั นอังคารที่ ๖ กันยายน ๒๕๖5 เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมชั้น ๙ วิทยาลัยโลกคดีศึกษา อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม มธ. ศูนย์รังสิต
(๒) ให้ ใ ช้ วิ ธี ก ารหย่ อ นบั ต รเสนอชื่ อ โดยให้ แ ยกเป็ น ๓ สาย คื อ
สายอาจารย์ สายเจ้าหน้าที่ และสายนักศึกษา
(๓) คุณ สมบัติผู้มีสิทธิเสนอชื่อ ต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
และนักศึกษาของวิทยาลัยโลกคดีศึกษา คือ คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนั กงาน
เงินรายได้ (ส่วนงาน) ลูกจ้างประจาส่วนงาน และนักศึกษาของวิทยาลัยโลกคดีศึกษา ทุกคน
กรณี คณ าจารย์ ที่ อ ยู่ ร ะห ว่ า งการลาศึ ก ษ าทั้ ง ใน ประเท ศ
และต่ า งประเทศ และบุ ค ลากรทั้ ง สายอาจารย์ เจ้ า หน้ า ที่ และนั ก ศึ ก ษา ซึ่ ง ปฏิ บั ติ ง านประจ าที่
วิทยาลัยโลกคดีศึกษามีความจาเป็นจะต้องเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างจังหวัดในวันเสนอชื่อดังกล่าวให้มี
สิทธิเสนอชื่อได้ ส่วนหลักเกณฑ์และวิธีการ ให้เป็นไปตามที่คณะอนุกรรมการสรรหาฯ กาหนด

-3๒.๒ ขั้นตอนการสรรหาและกระบวนการพิจารณา
(๑) คณะกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อ และ
ผู้สมัคร
(๒) คณะกรรมการสรรหาฯ จะพิ จารณาดาเนิ น การทาบทามผู้ที่ ได้ รับ การ
เสนอชื่อ และพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมัครเข้ารับการสรรหา
(๓) คณะกรรมการสรรหาฯ จะกาหนดให้ผู้ตอบรับการทาบทามหรือผู้สมัครที่
เข้ารับการสรรหาที่ผ่านการคัดเลือกได้จัดทาประวัติ ผลงาน และแนวทางการบริหารวิทยาลัยฯ เสนอต่อ
คณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อพิจารณาและเผยแพร่ต่อผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและนักศึกษาของ
วิทยาลัยฯ ทั้งนี้ แนวทางการบริหารวิทยาลัยฯ ที่ผู้ตอบรับการทาบทามหรือผู้สมั ครเข้ารับการสรรหา
จัดทาขึ้นนั้น ต้องสอดคล้องกับแนวนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยใน
กากับของรัฐ
(๔) คณะกรรมการสรรหาฯ จะกาหนดให้ผู้ตอบรับการทาบทามหรือผู้สมัครเข้า
รับการสรรหาได้แสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการดาเนินงานของวิทยาลัยฯ และแถลงแนวทางการบริหาร
วิทยาลัยฯ ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และนักศึกษาของ
วิทยาลัยฯ เข้ารับฟังการแถลงด้วย ในวันจันทร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕65 เวลา ๑๓.๔๕ น. ณ ห้องประชุม
ปรีดี พนมยงค์ อาคารโดมบริ ห าร ชั้ น สาม มธ. ศู น ย์ รั งสิ ต และโดยระบบการประชุ ม ผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Teams)
(๕) การพิจารณานาเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการสรรหาฯ
จะดาเนินการให้เป็นไปตามข้อ ๑๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยโครงสร้างและการ
บริหารงานภายในส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๙ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 9) พ.ศ. ๒๕๖5 ดังนี้
“ข้อ ๑๔ การเลือกผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อ
ในการประชุมของคณะกรรมการสรรหาคณบดีเพื่อลงมติเลือกผู้ที่สมควร
ได้รับการเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นคณบดี ให้ดาเนินการดังนี้
(๑) การลงมติของคณะกรรมการสรรหาคณบดีให้ใช้วิธีลงคะแนนลับ และ
ให้กรรมการหนึ่งคนเลือกผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อได้เพียงคนเดียว
(๒) ให้คณะกรรมการสรรหาคณบดีเสนอชื่อผู้ที่ได้คะแนนเสียงข้างมาก
สองอันดับแรกต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นคณบดี
(๓ ) ใน กรณี ที่ มี ผู้ ไ ด้ ค ะแน น เสี ย งใน อั น ดั บ ห นึ่ งเท่ ากั น สองคน
ให้คณะกรรมการสรรหาคณบดีเสนอชื่อผู้ได้คะแนนอันดับหนึ่งสองคนนั้นต่อสภามหาวิทยาลัย ในกรณีที่
มีผู้ได้คะแนนเสียงในอันดับหนึ่งหลายคน ให้คณะกรรมการจัดให้มีการลงมติโดยใช้วิธีการลงคะแนนลับ
อีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ได้ผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงในสองอันดับแรก
(๔) คณะกรรมการสรรหาคณบดีอาจมีมติด้วยคะแนนเสียงที่เป็นเอกฉันท์
เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นคณบดีต่อสภามหาวิทยาลัยเพียงชื่อเดียวก็ได้”
๓. คุณสมบัติของคณบดี
คุ ณ สมบั ติ ข องคณบดี วิท ยาลั ย โลกคดี ศึ ก ษา จะเป็ น ไปตามที่ ก าหนดไว้ในข้ อ ๕
แห่ ง ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ว่ า ด้ ว ยโครงสร้ า งและการบริ ห ารงานภายในส่ ว นงาน
พ.ศ. ๒๕๕๙ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 9) พ.ศ. ๒๕๖5 คือ “คณบดีต้องมีคุณสมบัติตามที่บัญญัติ
ไว้ในมาตรา ๔๒ และต้องสามารถปฏิบัติงานในคณะหรือวิทยาลัยได้เต็มเวลา”

-4พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๔๒ ก าหนดว่ า
“คณบดีต้องสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษา
ชั้นสูงอื่นที่สภามหาวิท ยาลัย รับ รอง และได้ทาการสอนในมหาวิทยาลัยหรือสถานศึ กษาชั้น สูงอื่น ที่
สภามหาวิทยาลัยรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี”
๔. ข้อจากัดสิทธิคณะกรรมการสรรหาฯ
ข้อบังคับมหาวิท ยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยโครงสร้างและการบริหารงานภายใน
ส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๙ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 9) พ.ศ. ๒๕๖5 ข้อ ๑๒ กาหนดว่า “ผู้ที่ได้รับ
การแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาคณบดีต้องถูกจากัดสิทธิ ดังนี้
(๑) ไม่มีสิทธิสมัครหรือได้รับการเสนอชื่อให้ดารงตาแหน่งคณบดีในคราวการสรรหา
ครั้งที่ตนเองเป็นกรรมการ
(๒) ไม่มีสิทธิดารงตาแหน่งรองคณบดีหรือผู้ช่วยคณบดีของคณบดีที่ตนสรรหา”
๕. ระยะเวลาการดาเนินการสรรหาฯ
ระยะเวลาการด าเนิ น การสรรหาฯ เป็ น ไปตามปฏิ ทิ น การสรรหาคณ บดี
วิทยาลัยโลกคดีศึกษา ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศมาให้ทราบทัว่ กัน
ประกาศ

ณ

วันที่ 8 สิงหาคม

พ.ศ.

๒๕๖5

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สุภัทรกุล)
ผู้ชว่ ยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ

รู ปถ่าย
ขนาด ๒ นิ้ว

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีวิทยาลัยโลกคดีศกึ ษา

จานวน ๑ รู ป

๑. ชื่อ.........................................................................นามสกุล..........................................................................
อายุ.........................................ปี
ตาแหน่งทางวิชาการ........................................................
สังกัด..............................................................................................................................................................
ปัจจุบันเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย
ข้าราชการ
อื่นๆ..........................................
๒. คุณวุฒิทางการศึกษาและสถาบันที่สาเร็จการศึกษา
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
๓. ระยะเวลาในการทาการสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หรือสถาบันอื่น (โปรดระบุ)
....................................................................................................................................................... ....................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
4. ตาแหน่งหน้าที่ในอดีต
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
5. ตาแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน
...........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... .
...........................................................................................................................................................................
6. ผลงานที่สาคัญ
...........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... .................
...........................................................................................................................................................................
7. เอกสารประกอบแนบใบสมัคร ดังนี้
7.๑ ประวัติและผลงาน
7.๒ แนวทางหรือนโยบายการบริหารวิทยาลัยฯ
ข้าพเจ้าขอสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีวิทยาลัยโลกคดีศึกษา
(............................................................................)
วันที่...........เดือน...............................พ.ศ. ๒๕๖5

ปฏิทินการดาเนินการสรรหาคณบดีวิทยาลัยโลกคดีศึกษา
ลำดับ
๑.

รำยกำร
ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖5
ประชุมคณะกรรมกำรสรรหำฯ
วันจันทร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖5
เวลำ ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสัญญำ ธรรมศักดิ์ ตึกโดม
ชั้นสอง มธ. ท่ำพระจันทร์
และโดยระบบกำรประชุมผ่ำนสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
(Microsoft Teams)

๒.

ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖5
ประชุมคณะกรรมกำรสรรหำฯ
วันพฤหัสบดีที่ ๑ กันยายน ๒๕๖5
เวลำ ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๙
และการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัตงิ าน
ในมหาวิทยาลัยและนักศึกษาของ
วิทยาลัยโลกคดีศึกษา
เวลำ ๐๙.๔๕ น. ณ ห้อง ๔๐๑๙ ชั้น ๔
วิทยำลัยโลกคดีศึกษำ
อำคำรเรียนและปฏิบัติกำรรวม มธ. ศูนย์รังสิต
และโดยระบบกำรประชุมผ่ำนสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
(Zoom)
ประชุมครั้งที่ 3/๒๕๖5
ประชุมคณะกรรมกำรสรรหำฯ
วันอังคารที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖5
เวลำ ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์
อำคำรโดมบริหำร ชัน้ สำม มธ. ศูนย์รังสิต
และโดยระบบกำรประชุมผ่ำนสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
(Microsoft Teams)
วันที่ ๒๗ กันยำยน 256๕
ประชุมครั้งที่ 4/๒๕๖๕
ประชุมคณะกรรมกำรสรรหำฯ
วันจันทร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕
เวลำ ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องโดม ๑
และการแถลงแนวทางการบริหาร
วิทยาลัยโลกคดีศึกษา
เวลำ ๑๓.๔๕ น. ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์
อำคำรโดมบริหำร ชัน้ สำม มธ. ศูนย์รังสิต
และโดยระบบกำรประชุมผ่ำนสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
(Microsoft Teams)

3.

4.
5.

กิจกรรม
๑. กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำรและขั้นตอนกำรสรรหำและปฏิทนิ
๒. กำหนดให้ผู้ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัยและนักศึกษำของวิทยำลัยโลกคดีศึกษำ
เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยำลัยโลกคดีศึกษำ ในวันที่ ๖ กันยายน
๒๕๖5 เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. ณ ห้ องประชุมชั้ น ๙ วิทยำลัย โลกคดี
ศึกษำ อำคำรเรียนและปฏิบัติกำรรวม มธ. ศูนย์รังสิต
๓. กำหนดรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยำลัยโลกคดีศึกษำ ตั้งแต่
วันที่ ๙ สิงหาคม – ๖ กันยายน ๒๕๖5 เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.
๔. กำหนดหลักเกณฑ์กำรรับฟังควำมคิดเห็น และกำรทำบทำม
๕. พิจำรณำประกำศคณะกรรมกำรสรรหำคณบดีวิทยำลัยโลกคดีศึกษำ
๖. แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรสรรหำฯ
1. กำรรับฟังควำมคิดเห็นจำกผูป้ ฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัยและนักศึกษำของ
วิทยำลัยฯ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
(๑) เพื่อให้คณะกรรมกำรสรรหำชี้แจงกระบวนกำรสรรหำตำมข้อบังคับฯ
(๒) เพื่อรับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัยและนักศึกษำของ
วิทยำลัยฯ ในประเด็นต่ำง ๆ ดังนี้
(๒.๑) สภำพปัญหำกำรบริหำรงำนของวิทยำลัยฯ ในปัจจุบัน
(๒.๒) เสนอแนะวิธีกำรแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ
(๒.๓) เสนอแนะทิศทำงของวิทยำลัยฯ ในอนำคต
(๒.๔) เสนอแนะคุณสมบัติของคณบดีที่พึงประสงค์

๑. รำยงำนผลกำรรับสมัครและกำรเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี
วิทยำลัยโลกคดีศึกษำ
๒. พิจำรณำคุณสมบัติของผู้ได้รบั กำรเสนอชื่อ และผู้สมัคร
๓. พิจำรณำกำหนดจำนวนผูท้ ี่จะทำบทำม
๔. กำหนดระยะเวลำกำรทำบทำม ตั้งแต่วันที่ ๑๔ – ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕
๕. พิจำรณำหลักเกณฑ์กำรแถลงแนวทำงกำรบริหำรวิทยำลัยฯ
ประกำศรำยงำนผลกำรทำบทำม
๑. รำยงำนผลกำรทำบทำม
๒. พิจำรณำแนวทำงกำรบริหำรวิทยำลัยฯ ของผู้ตอบรับกำรทำบทำม
๓. กำหนดให้ผู้ตอบรับกำรทำบทำมแถลงแนวทำงกำรบริหำรวิทยำลัยฯ ต่อ
คณะกรรมกำรสรรหำฯ และเปิดโอกำสให้ผู้ปฏิบัตงิ ำนในมหำวิทยำลัยและ
นักศึกษำของวิทยำลัยฯ เข้ำรับฟังด้วย
๔. พิจำรณำกลั่นกรอง คัดเลือก และลงมติเลือกผู้ทสี่ มควรได้รับกำรเสนอชื่อต่อ
สภำมหำวิทยำลัย
๕. พิจำรณำรำยงำนผลกำรสรรหำคณบดีวิทยำลัยโลกคดีศึกษำ เพื่อนำเสนอต่อ
สภำมหำวิทยำลัยต่อไป

