
 
 

  
 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
เรื่อง การสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
------------------------ 

 ดวยคณบดีคณะวิทยาการจัดการ จะครบวาระการดํารงตําแหนง ในวันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
ดังนั้นเพ่ือใหไดมาซ่ึงคณบดีคณะวิทยาการจัดการ อาศัยอํานาจตามขอ ๗ วรรคทาย แหงขอบังคับ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวย คณบดี พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ      
ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “คณะกรรมการ” จึงออกประกาศ เรื่อง การสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ พ.ศ. 
๒๕๖๒ ดังตอไปนี้  
 ขอ ๑ คณะกรรมการ จะดําเนินการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี โดยการพิจารณา 
จาก การสมัคร และ/หรือ การเสนอชื่อ 
 ขอ ๒ คณบดี ตองมีคุณสมบัติและมีคุณสมบัติอ่ืนรวมท้ังไมมีลักษณะตองหาม ตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวย คณบดี พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอ ๕ ดังนี้  
   ๒.๑  คุณสมบัติ คุณสมบัติอ่ืน และลักษณะตองหาม ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
วาดวย คณบดี พ.ศ. ๒๕๖๒      
    (๑) คุณสมบัติ 
       สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นหนึ่งชั้นใดหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัย 
หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง และไดทําการสอนหรือมีประสบการณดานการบริหาร
มาแลวไมนอยกวาสามปในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือมี
ประสบการณดานการบริหารอ่ืนไมนอยกวาสามปท่ีมหาวิทยาลัยพิจารณาแลวเห็นวามีคุณสมบัติเทียบเคียงได 
หรือเคยดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาแลวไมนอยกวาสามป 
     (๒) คุณสมบัติอ่ืน 
      (ก) มีคุณธรรมและจริยธรรม 
      (ข)  มีความรูความสามารถทางวิชาการ หรือวิชาชีพท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงาน
ของคณะ 
      (ค) เปนผูท่ีมีความคิดริเริ่ม สนใจและเห็นความสําคัญของการพัฒนาและการ
กํากับนโยบายของคณะ 
      (ง) สามารถอุทิศเวลาใหแกการพัฒนาและการกํากับนโยบายของคณะ 
      (จ)  มีความรูความสามารถดานบริหารหรือเคยผานการอบรมหลักสูตรสําหรับ
ผูบริหาร 
     (๓) ลักษณะตองหาม 
      (ก) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
      (ข) เปนขาราชการ พนักงานหรือลูกจางของสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานอ่ืนของรัฐ หรือราชการสวนทองถ่ิน 
      (ค) เปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 
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      (ง) เปนบุคคลลมละลาย 
      (จ) เคยตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
      (ฉ) เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องคการมหาชนหรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ หรือหนวยงานของเอกชน 
  ขอ ๓ การไดมาซ่ึงรายชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี 
   ๓.๑ โดยการรับสมัคร จากบุคคลภายใน หรือภายนอกมหาวิทยาลัย 
   ๓.๒ โดยการเสนอชื่อ จากคณะบุคคล  สวนงาน หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
    ผูมีสิทธิ์เสนอชื่อ  ไดแก 
    ๓.๒.๑ คณะบุคคล ประกอบดวย 

- สภาวิชาการ     
- สภาคณาจารยและพนักงาน 
- คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
- สมาคมศิษยเกาการเรือน - สวนดุสิต ในพระราชูปถัมภฯ 
- ชมรมผูปกครองและครูโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 

     ๓.๒.๒ สวนงาน ประกอบดวย 
- สํานักงานมหาวิทยาลัย 
- สํานักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี 
- คณะ และสวนงานอ่ืนท่ีเทียบเทาคณะท่ีจัดการเรียนการสอน 
- สํานัก สถาบันและสวนงานอ่ืนท่ีเทียบเทาคณะ  

     ๓.๒.๓ บุคคล ไดแก กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย ขาราชการ 
ลูกจางของสวนราชการ และลูกจางของมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ท่ีปฏิบัติงานมาแลวไมนอยกวา
หนึ่งป และผานการประเมินการทดลองการปฏิบัติงาน 
  การสมัคร และ/หรือ การเสนอชื่อ  ตองดําเนินการตามแบบสมัคร/ แบบเสนอชื่อ ตามแนบ
ทายประกาศนี้ โดย 
  ๑) คณะบุคคล และสวนงาน ตามขอ ๓.๒.๑ และ ๓.๒.๒ เสนอชื่อบุคคลได คณะบุคคลหรือ
สวนงานละ ๑ รายชื่อ  
   โดยวิธีการไดมาซ่ึงรายชื่อบุคคลผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีใหอยูในดุลยพินิจและ 
ผานการพิจารณากลั่นกรองจากคณะบุคคล หรือคณะกรรมการประจําสวนงาน หรือคณะกรรมการบริหาร 
สวนงานนั้น โดยใหแนบรายงานการประชุมคณะบุคคลหรือสวนงานนั้น ๆ มาพรอมกับแบบสมัคร/แบบเสนอชื่อ 
  ๒) บุคคล ตามขอ ๓.๒.๓ เสนอชื่อบุคคลไดคนละ ๑ รายชื่อ  
  ท้ังนี้ ผูถูกเสนอชื่อตองใหความยินยอมในการเสนอชื่อ 
  ขอ ๔ ระยะเวลาในการสมัคร / การเสนอชื่อ 
   กําหนดระยะเวลาในการสมัคร/การเสนอชื่อ ไดตั้งแตวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันท่ี 
๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ ถึง ๑๖.๓๐ น. ไมเวนวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ  
โดยผูสมัคร / ผูมีสิทธิ์เสนอชื่อ สามารถยื่นแบบสมัคร/แบบเสนอชื่อ ดวยตัวเอง ณ อาคารสํานักงาน
มหาวิทยาลัย ชั้น ๔ หองรองอธิการบดีฝายบริหาร หรือจัดสงทางระบบ e–Office (เฉพาะบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัย โดยใหสิทธิ์ รับทราบ/ใหความเห็น/เพ่ือโปรดดําเนินการและลงนาม) ท่ีผูชวยศาสตราจารย        
ดร.พิทักษ จันทรเจริญ ประธานคณะกรรมการ  
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   ท้ังนี้ ผูสมัคร/ผูมีสิทธิ์เสนอชื่อ สามารถดาวนโหลดเอกสารไดท่ี www.dusit.ac.th หรือ
ระบบ e–Office (เฉพาะบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย)  
 ขอ ๕ คณะกรรมการจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ และประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับ 
การสรรหาเปนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ในวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ บนเว็บไซตมหาวิทยาลัย 
www.dusit.ac.th , ระบบ e–Office (เฉพาะบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย)  และเว็บไซตคณะวิทยาการจัดการ  
http://m-sci.dusit.ac.th/home/  
         ท้ังนี้ ผูมีรายชื่อเปนผูมีสิทธิ์เขารับการสรรหาเปนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ จะตองเขา
แสดงวิสัยทัศนตอคณะกรรมการ ในวันท่ี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามประกาศรายชื่อ   
ผูมีสิทธิ์เขารับการสรรหาเปนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
 ขอ ๖ คณะกรรมการจะดําเนินการพิจารณาสรรหาผูมีสิทธิ์เขารับการสรรหาเปนคณบดี 
คณะวิทยาการจัดการ จํานวนไมเกินสามคน และจัดทําเปนบัญชีรายชื่อตามลําดับอักษร พรอมประวัติ ขอมูล
รายละเอียดท่ีใชประกอบการพิจารณา เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป  

 
 
    ประกาศ  ณ  วันท่ี ๓๐ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒    
 

 
 
         (ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิทักษ จันทรเจริญ) 
      ประธานคณะกรรมการสรรหา 
                คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
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