
      บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  สำนักงานสภามหาวิทยาลัย โทร. (๘๑) ๓๐๑๕ - ๗ 

ที่ อว ๖๗.๐๑/๑๗๔๓         วันที ่       ๕      กันยายน     ๒๕๖5 

เรื่อง  ขอจัดส่งประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

เรียน  ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและนักศึกษาของคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
 

  ตามที่มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนี  เจริญศรี ดำรงตำแหน่งคณบดี      
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ตั้งแต่วันที่  1 ธันวาคม ๒๕๖2 นั้น เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์               
ดร.จันทนี  เจริญศรี จะดำรงตำแหน่งดังกล่าวครบวาระในวันที่ 30 พฤศจิกายน ๒๕๖5 มหาวิทยาลัยจะต้อง
ดำเนินการสรรหาคณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาคนใหม่ให้ เป็นไปตามพระราชบัญ ญัติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ว่าด้วยโครงสร้าง                      
และการบริหารงานภายในส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๙ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 9) พ.ศ. ๒๕๖5 และได้
แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดคีณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาแล้ว 
 

  เพื่อให้การดำเนินการสรรหาคณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเป็นไปโดยเรียบร้อย 
คณะกรรมการสรรหาฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖5 เมื่อวันที่ 2 กันยายน ๒๕๖5 ได้กำหนดหลักเกณฑ์ 
ขั้นตอน และวิธีการสรรหาคณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา รวมทั้งปฏิทินการดำเนินการสรรหาฯ   
ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ ๑ และปฏิทินการดำเนินการสรรหาฯ ที่จัดส่งมาพร้อมนี้ 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

      
(รองศาสตราจารย์ อานนท์  มาเม้า) 
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

ฉบับที่ ๑ 
เรื่อง  หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการสรรหาคณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

------------------------ 
 
  ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่  1444/๒๕62 ลงวันที่  28 ตุลาคม ๒๕๖2         
แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนี  เจริญศรี ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
ตั้ งแต่ วั น ที่  1  ธั น วาคม  ๒ ๕ ๖ 2  นั้ น  เนื่ อ งจ าก  ผู้ ช่ วยศ าสตราจารย์  ด ร .จั น ท นี   เจ ริญ ศรี                          
จะดำรงตำแหน่งดังกล่าวครบวาระในวันที่ 30 พฤศจิกายน ๒๕๖5 มหาวิทยาลัยจะต้องดำเนินการสรรหา
คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาคนใหม่ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยโครงสร้าง
และการบริหารงานภายในส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๙ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 9) พ.ศ. ๒๕๖5 
 

  เพื่อให้การดำเนินการสรรหาคณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเป็นไปโดยเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประกอบด้วย 
  ๑. ศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์  วรัญญูวัฒนา   ประธานกรรมการ 
      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๒. อธิการบดี             รองประธานกรรมการ 
  ๓. ประธานสภาอาจารย์            กรรมการ 
  ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลินี  ตันธุวนิตย์         กรรมการ 
      ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
  ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิธี  บราวน์          กรรมการ 
      ผู้แทนคณาจารย์ประจำในคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
  ๖. นายวิชัย  แสงดาวฉาย           กรรมการ 
      ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
  ๗. รองศาสตราจารย์ อานนท์  มาเม้า          เลขานุการ 
      ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
  ๘. ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย      ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๙. หัวหน้างานสรรหา การประเมินผู้บริหาร และประชุมผู้บริหาร     ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

  คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ในการประชุม                     
ครั้งที่ ๑/๒๕๖5 เมื่อวันที่ 2 กันยายน ๒๕๖5 ได้กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยและนักศึกษาของคณะฯ และกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการสรรหาคณบดี                  
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ดังต่อไปนี้ 
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  ๑. การรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและนักศึกษาของคณะฯ 
      คณะกรรมการสรรหาฯ กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงาน              
ในมหาวิทยาลัยและนักศึกษาของคณะฯ ในวันอังคารที่  ๔ ตุลาคม ๒๕๖5 เวลา ๑๓.๔๕ น.              
ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น ๓ มธ. ศูนย์รังสิต และโดยระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Microsoft Teams) โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
      (๑) เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาฯ ชี้แจงกระบวนการสรรหาตามข้อบังคับฯ 
      (๒) เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและนักศึกษาของคณะฯ  
และอาจมีข้อเสนอแนะต่อการบริหารงานภายในคณะฯ ในประเด็นดังนี้ 
   (๒.๑) สภาพปัญหาการบริหารงานคณะฯ ในปัจจุบัน 
   (๒.๒) เสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
   (๒.๓) เสนอแนะทิศทางของคณะฯ ในอนาคต 
   (๒.๔) เสนอแนะคุณสมบัติของคณบดีที่พึงประสงค์ 
  ๒. หลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการสรรหาคณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
      ๒.๑ ขั้นตอนการรับสมัครและการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี                    
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
    คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาการได้ชื่อผู้เหมาะสมเข้ารับการสรรหาจาก           
๒ แนวทาง คือ 
   ๒.๑.๑ การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหา 
    (๑) กำหนดให้มีการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหา เพื่อดำรงตำแหน่ง
คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ตั้งแต่วันที่ ๕ กันยายน – ๗ ตุลาคม ๒๕๖5 โดยประกาศ  
เป็นการทั่วไป 
    (๒) ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมประวัติ ผลงาน แนวทางการบริหาร                
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และรูปถ่ายขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป ได้ที่  ฝ่ายเลขานุการ
คณ ะกรรมการสรรหาฯ สำนั ก งานสภามหาวิทยาลั ย  อาคารเอนกประสงค์  ๑  ชั้ น  ๒                            
มธ. ท่าพระจันทร์ โทรศัพท์ ๐๒ – ๖๑๓ - ๓๐๑๕ – 7 โทรศัพท์ 0877917427 และจัดส่งได้ที่               
E - mail : council.tu@tu.ac.th 
   ๒.๑.๒ การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหา 
    (๑) กำหนดให้มีการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหา เพื่อดำรงตำแหน่ง
คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ในวันศุกร์ที่  ๗ ตุลาคม ๒๕๖5 เวลา ๐๙.๐๐ น.               
– ๑๕.๐๐ น. 
    (๒) ให้ใช้วิธีการเสนอชื่อโดยระบบออนไลน์ โดยให้แยกเป็น ๓ สาย คือ 
สายอาจารย์ สายเจ้าหน้าที่ และสายนักศึกษา สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอชื่อโดยระบบออนไลน์ 
ให้เป็นไปตามที่คณะอนุกรรมการสรรหาฯ กำหนด 
    (๓) คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอชื่อ ต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
ได้แก่ คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานเงินรายได้ (ส่วนงาน) ลูกจ้างประจำส่วนงาน  
และนักศึกษาของคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาทุกคน 

 



- 3 - 
 

        กรณี คณาจารย์ที่ อยู่ ระหว่างการลาศึกษาทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศ และบุคลากรทั้งสายอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ซึ่งปฏิบัติงานประจำที่ 
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามีความจำเป็นจะต้องเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างจังหวัดในวันเสนอชื่อ
ดังกล่าวให้มีสิทธิเสนอชื่อได ้ส่วนหลักเกณฑ์และวิธีการ ให้เป็นไปตามที่คณะอนุกรรมการสรรหาฯ กำหนด 
      ๒.๒ ขั้นตอนการสรรหาและกระบวนการพิจารณา 
    (๑) คณะกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อ       
และผู้สมัคร 
    (๒) คณะกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาดำเนินการทาบทามผู้ที่ได้รับการ                
เสนอชื่อ และพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมัครเข้ารับการสรรหา 
    (๓) คณะกรรมการสรรหาฯ จะกำหนดให้ผู้ตอบรับการทาบทามหรือผู้สมัคร        
ที่เข้ารับการสรรหาที่ผ่านการคัดเลือกได้จัดทำประวัติ ผลงาน และแนวทางการบริหารคณะฯ เสนอต่อ
คณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อพิจารณาและเผยแพร่ต่อผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและนักศึกษาของ
คณะฯ ทั้งนี้ แนวทางการบริหารคณะฯ ที่ผู้ตอบรับการทาบทามหรือผู้สมัครเข้ารับการสรรหาจัดทำ       
ขึ้นนั้น ต้องสอดคล้องกับแนวนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ
ของรัฐ 
    (๔) คณะกรรมการสรรหาฯ จะกำหนดให้ผู้ตอบรับการทาบทามหรือผู้สมัคร 
เข้ารับการสรรหาได้แสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการดำเนินงานของคณะฯ และแถลงแนวทางการบริหารคณะฯ 
ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและนักศึกษาของคณะฯ              
เข้ารับฟังการแถลงด้วย ในวันจันทร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕65 เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องอเนกประสงค์ 
ชั้น ๓ อาคารคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ. ศูนย์รังสิต และโดยระบบการประชุมผ่าน       
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Teams) 
    (๕) การพิจารณานำเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการสรรหาฯ       
จะดำเนินการให้เป็นไปตามข้อ ๑๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยโครงสร้างและ       
การบริหารงานภายในส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๙ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 9) พ.ศ. ๒๕๖5 ดังนี้ 
        “ข้อ ๑๔ การเลือกผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อ 
          ในการประชุมของคณะกรรมการสรรหาคณบดีเพื่อลงมติเลือกผู้ที่สมควร
ได้รับการเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นคณบดี ให้ดำเนินการดังนี้ 
          (๑) การลงมติของคณะกรรมการสรรหาคณบดีให้ใช้วิธีลงคะแนนลับ และ
ให้กรรมการหนึ่งคนเลือกผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อได้เพียงคนเดียว 
          (๒) ให้คณะกรรมการสรรหาคณบดีเสนอชื่อผู้ที่ได้คะแนนเสียงข้างมาก
สองอันดับแรกต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นคณบดี 
          (๓ ) ในกรณี ที่ มี ผู้ ได้ ค ะแนน เสี ย งในอั น ดั บห นึ่ ง เท่ ากั น สอ งคน                            
ให้คณะกรรมการสรรหาคณบดีเสนอชื่อผู้ได้คะแนนอันดับหนึ่งสองคนนั้นต่อสภามหาวิทยาลัย ในกรณีที่
มีผู้ได้คะแนนเสียงในอันดับหนึ่งหลายคน ให้คณะกรรมการจัดให้มีการลงมติโดยใช้วิธีการลงคะแนนลับ
อีกครั้งหนึ่งเพื่อใหไ้ด้ผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงในสองอันดับแรก 
          (๔) คณะกรรมการสรรหาคณบดีอาจมีมติด้วยคะแนนเสียงที่เป็นเอกฉันท์
เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นคณบดีต่อสภามหาวิทยาลัยเพียงชื่อเดียวก็ได้” 
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  ๓. คุณสมบัตขิองคณบดี 
      คุณสมบัติของคณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน
ข้อ ๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ว่าด้วยโครงสร้างและการบริหารงานภายในส่วนงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๙ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 9) พ.ศ. ๒๕๖5 คือ “คณบดีต้องมีคุณสมบัติตามที่บัญญัติ
ไว้ในมาตรา ๔๒ และต้องสามารถปฏิบัติงานในคณะหรือวิทยาลัยได้เต็มเวลา” 
      พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๔๒ กำหนดว่า 
“คณบดีต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษา
ชั้นสูงอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ทำการสอนในมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาชั้นสูงอื่นที่     
สภามหาวิทยาลัยรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี” 
  ๔. ข้อจำกัดสิทธิคณะกรรมการสรรหาฯ 
      ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยโครงสร้างและการบริหารงานภายใน   
ส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๙ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 9) พ.ศ. ๒๕๖5 ข้อ ๑๒ กำหนดว่า “ผู้ที่ได้รับ
การแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาคณบดีต้องถูกจำกัดสิทธิ ดังนี้ 
      (๑) ไม่มีสิทธิสมัครหรือได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งคณบดีในคราวการสรรหา
ครั้งที่ตนเองเป็นกรรมการ 
      (๒) ไม่มีสิทธิดำรงตำแหน่งรองคณบดีหรือผู้ช่วยคณบดีของคณบดีที่ตนสรรหา” 

๕. หลักเกณฑ์การทาบทาม 
      คณะกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาทาบทามผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อครบทั้ง ๓ สาย 
คือ สายอาจารย์ สายเจ้าหน้าที่ และสายนักศึกษา และทั้ง ๓ สาย ต้องได้คะแนนพอสมควร 
  ๖. ระยะเวลาการดำเนินการสรรหาฯ 
      ระยะเวลาการดำเนินการสรรหาฯ เป็น ไปตามปฏิทิ นการสรรหาคณ บดี              
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 

  จึงประกาศมาให้ทราบทั่วกัน 
 

       ประกาศ     ณ     วันที่    ๕    กันยายน     พ.ศ.     ๒๕๖5 
 

    
(รองศาสตราจารย์ อานนท์  มาเม้า) 
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ 

 
 
 
 
 
 



 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
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๒. คุณวุฒิทางการศึกษาและสถาบันที่สำเรจ็การศึกษา
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ข้าพเจ้าขอสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดคีณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
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