
คําส่ังมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ที่ ๑๗๙๘/๒๕๕๙

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
___________________________

เพ่ือใหการบริหารงานของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเปนไปดวยความเรียบรอย และมีประสิทธิภาพอาศัย
อํานาจตามความในมาตรา ๓๒(๑)แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ.๒๕๕๘ จึงแตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (คบม.) ดังมีรายนามตอไปน้ี

๑. อธิการบดี ประธาน
๒. รองอธิการบดีฝายบริหาร รองประธาน
๓. รองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการ
๔. รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ
๕. รองอธิการบดีฝายวิทยาเขตสุพรรณบุรี กรรมการ
๖. รองอธิการบดีฝายกิจการตางประเทศและลูกคาสัมพันธ กรรมการ
๗. รองอธิการบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ
๘. รองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนาการศึกษา กรรมการ
๙. ประธานท่ีปรึกษาอธิการบดี กรรมการ
๑๐. คณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ
๑๑. คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กรรมการ
๑๒. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ
๑๓. คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรรมการ
๑๔. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร กรรมการ
๑๕. คณบดีโรงเรียนการเรือน กรรมการ
๑๖. คณบดีโรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ กรรมการ
๑๗. ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ กรรมการ
๑๘. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ
๑๙. ผูอํานวยการสํานักบริหารกลยุทธ กรรมการ
๒๐. ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ
๒๑. ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน กรรมการ
๒๒. ผูอํานวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม กรรมการ
๒๓. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ
๒๔. ผูอํานวยการสํานักกิจการพิเศษ กรรมการ
๒๕. ผูอํานวยการสํานักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี กรรมการ
๒๖. ผูชวยอธิการบดี กรรมการ
๒๗. หัวหนาสํานักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย กรรมการ
๒๘. ผูอํานวยการกองกฎหมาย กรรมการ
๒๙. ผูอํานวยการกองคลัง กรรมการ
๓๐. ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน กรรมการ
๓๑. ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล กรรมการ



๓๒. ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา กรรมการ
๓๓. ผูอํานวยการกองอาคารและสถานท่ี กรรมการ
๓๔. ผูอํานวยการกองวิเทศสัมพันธ กรรมการ
๓๕. ผูอํานวยการกองประชาสัมพันธ กรรมการ
๓๖. ประธานดําเนินงานสวนดุสิตโพล กรรมการ
๓๗. ประธานคณะกรรมการดําเนินงานสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ กรรมการ
๓๘. ผูอํานวยการศูนยบริการส่ือและส่ิงพิมพกราฟฟคไซท กรรมการ
๓๙. ผูอํานวยการศูนยพัฒนาทุนมนุษย กรรมการ
๔๐. ผูอํานวยการศูนยบริการทดสอบทางวิชาการสวนดุสิต กรรมการ
๔๑. หัวหนาสํานักงานตรวจสอบภายใน กรรมการ
๔๒. ผูอํานวยการสาํนักงานมหาวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ
๔๓. ผูอํานวยการกองกลาง กรรมการและผูชวยเลขานุการ

โดยใหมีหนาท่ีดังตอไปน้ี
๑. พิจารณาและกําหนดกลยุทธในการบริหารจัดการใหสอดคลองกับแนวนโยบายของสภามหาวิทยาลัยใน

ประเด็นสําคัญ (Issues) ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและสถานการณที่เปลี่ยนแปลงอยางสม่ําเสมอ เพ่ือปรับเปลี่ยน
ทิศทางกลยุทธการบริหารงานของมหาวิทยาลัยสูอนาคต และเสนอทางเลือกตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตัดสิน
ในเชิงกลยุทธ (Strategic Decision) ที่เหมาะสม

๒. พิจารณาแผนงานและงบประมาณประจําปเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัย
๓. พิจารณางานอ่ืน ๆ ท่ีสําคัญกอนที่จะเสนอสภามหาวิทยาลัย
๔. พิจารณาอนุมัติหรือรับทราบในเร่ืองตางๆ ท่ีเก่ียวกับการบริหารงาน ที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เห็นวาจําเปนหรือสมควรท่ีจะใหเสนอเพ่ืออนุมัติหรือรับทราบ
๕. พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ ตามท่ีประธานเห็นสมควร

ท้ังน้ี ต้ังแตวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙

สั่ง ณ วันท่ี ๒ พฤษภาคม พ.ศ.  ๒๕๕๙

(รองศาสตราจารย ดร.ศิโรจน ผลพันธิน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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คําส่ังมหาวิทยาลัยสวนดุสติ
ที่ ๕๑๐๐/๒๕๖๐

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
___________________________

ตามที่สภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในการประชุมคร้ังท่ี ๑๑(๑๗)/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ ได้
อนุมัติ แต่งต้ัง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และรักษาการแทนคณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง ทั้งน้ีการแต่งตั้ง
รักษาการแทนคณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง ให้มีผลต้ังแต่ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เร่ือง การจัดตั้ง
ส่วนงานของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป น้ัน

เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตาม
ความในมาตรา ๓๒(๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงแต่งต้ังกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดังต่อไปนี้

๑. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ
๒. รักษาการแทนคณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง กรรมการ
โดยให้มีหน้าท่ีดังต่อไปน้ี
๑. พิจารณาและกําหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของสภามหาวิทยาลัย

ในประเด็นสําคัญ (Issues) ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือปรับ
เปลี่ยนทิศทางกลยุทธ์การบริหารงานของมหาวิทยาลัยสู่อนาคต และเสนอทางเลือกต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ (Strategic Decision) ที่เหมาะสม

๒. พิจารณาแผนงานและงบประมาณประจําปีเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัย
๓. พิจารณางานอ่ืน ๆ ท่ีสําคัญก่อนที่จะเสนอสภามหาวิทยาลัย
๔. พิจารณาอนุมัติหรือรับทราบในเร่ืองต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการบริหารงาน ที่คณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเห็นว่าจําเป็นหรือสมควรที่จะให้เสนอเพ่ืออนุมัติหรือรับทราบ
๕. พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ ตามท่ีประธานเห็นสมควร

ทั้งน้ี ลําดับท่ี ๑ ต้ังแต่วันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐
ลําดับที่ ๒ ต้ังแต่วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

ส่ัง ณ วันท่ี ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.  ๒๕๖๐

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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