
 
 
  

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เรื่อง การสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 
------------------------ 

 ด้วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะครบวาระการด ารงต าแหน่ง ในวันที่ ๓๑ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ ดังนั้นเพ่ือให้ได้มาซึ่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาศัยอ านาจตามข้อ ๗ วรรค
ท้าย แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย คณบดี พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “คณะกรรมการ” จึงออกประกาศ เรื่อง การสรรหาคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังต่อไปนี้  
 ข้อ ๑ คณะกรรมการ จะด าเนินการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี โดยการพิจารณา 
จาก การสมัคร และ/หรือ การเสนอชื่อ 
 ข้อ ๒ คณบดี ต้องมีคุณสมบัติและมีคุณสมบัติอื่นรวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้  
   ๒.๑  คุณสมบัติ คุณสมบัติอื่น และลักษณะต้องห้าม ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
ว่าด้วย คณบดี พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๕      
    (๑) คุณสมบัติ 
       ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นหนึ่งชั้นใดหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย 
หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ท าการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริ หาร
มาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  หรือมี
ประสบการณ์ด้านการบริหารอ่ืนไม่น้อยกว่าสามปีที่มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติเทียบเคียงได้ 
หรือเคยด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี 
     (๒) คุณสมบัติอื่น 
      (ก) มีคุณธรรมและจริยธรรม 
      (ข)  มีความรู้ความสามารถทางวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน
ของคณะ 
      (ค) เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่ม สนใจและเห็นความส าคัญของการพัฒนาและการ
ก ากับนโยบายของคณะ 
      (ง) สามารถอุทิศเวลาให้แกก่ารพัฒนาและการก ากับนโยบายของคณะ 
      (จ)  มีความรู้ความสามารถด้านบริหารหรือเคยผ่านการอบรมหลักสูตรส าหรับ
ผู้บริหาร 
     (๓) ลักษณะต้องห้าม 
      (ก) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
      (ข) เป็นข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือราชการส่วนท้องถิ่น 
      (ค) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
      (ง) เป็นบุคคลล้มละลาย 
 



 
 

      (จ) เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
      (ฉ) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องค์การมหาชนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือหน่วยงานของเอกชน 
  ข้อ ๓ การได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี 
   ๓.๑ โดยการรับสมัคร จากบุคคลภายใน หรือภายนอกมหาวิทยาลัย 
   ๓.๒ โดยการเสนอชื่อ จากคณะบุคคล ส่วนงาน หรือบุคคล ดังนี้ 
    ๓.๒.๑ คณะบุคคล ประกอบด้วย 

-  สภาวิชาการ     
-  สภาคณาจารย์และพนักงาน 
-  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
-  สมาคมศิษย์เก่าการเรือน - สวนดุสิต ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
-  ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 

     ๓.๒.๒ ส่วนงาน ประกอบด้วย 
-  ส านักงานมหาวิทยาลัย 
-  ส านักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี 
-  คณะ และส่วนงานอื่นที่เทียบเท่าคณะที่จัดการเรียนการสอน 
-  ส านัก สถาบันและส่วนงานอ่ืนที่เทียบเท่าคณะ  

     ๓.๒.๓ บุคคล ได้แก่ กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย ข้าราชการ 
ลูกจ้างของส่วนราชการ และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า
หนึ่งปี และผ่านการประเมินการทดลองการปฏิบัติงาน 
  การสมัคร และ/หรือ การเสนอชื่อ  ต้องด าเนินการตาม “แบบสมัคร/ แบบเสนอชื่อ พร้อม
ประวัติ ข้อมูล รายละเอียดของผู้สมัคร/ผู้ได้รับการเสนอชื่อ เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต” ตามแนบท้ายประกาศนี้ โดย 
  ๑) คณะบุคคลและส่วนงาน ตามข้อ ๓.๒.๑ และ ๓.๒.๒ เสนอชื่อบุคคลได้คณะบุคคลหรือ
ส่วนงานละ ๑ รายชื่อ  
   โดยวิธีการได้มาซึ่งรายชื่อบุคคลผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี ให้อยู่ในดุลยพินิจและ 
ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะบุคคล หรือคณะกรรมการประจ าส่วนงาน หรือคณะกรรมการบริหาร  
ส่วนงานนั้น โดยให้แนบรายงานการประชุมมาพร้อมกับแบบสมัคร/เสนอชื่อ   
  ๒) บุคคล ตามข้อ ๓.๒.๓ เสนอชื่อบุคคลได้คนละ ๑ รายชื่อ  
  ทั้งนี้ ผู้ถูกเสนอชื่อต้องให้ความยินยอมในการเสนอชื่อเป็นลายลักษณ์อักษร 
  ข้อ ๔ ระยะเวลาในการสมัคร / การเสนอชื่อ 
   ก าหนดระยะเวลาในการสมัคร/การเสนอชื่อ ได้ตั้งแต่วันที่ ๘ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ 
ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ ถึง ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์  โดยผู้สมัคร/ผู้มีสิทธิ์เสนอ
ชื่อ สามารถยื่นแบบสมัคร/แบบเสนอชื่อ ด้วยตัวเอง ณ ส านักงานรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาคาร ๒ ชั้น ๑ โดยติดต่อยื่นได้ที่ น.ส.ณญาดา สัจจาสุวรรณ โทร. ๐๘๙-๗๖๗๔๕๖๖, นางจ านรรจา      
พลอยมุกดา โทร. ๐๘๓-๕๙๑๕๘๑๕ หรือจัดส่งทางระบบ e–Office (เฉพาะบุคลากรภายใน โดยให้สิทธิ์ 
รบัทราบ/ให้ความเห็น/เพ่ือโปรดด าเนินการและลงนาม) ทีน่างวันดี สิริธนา ในฐานะเลขานุการ โทร. ๐๙๓-๐๐๓๘๓๖๔ 
หรือสามารถส่งแบบสมัคร/แบบเสนอชื่อ ทางจดหมาย(EMS) ประทับตราไปรษณีย์ภายในวันที่ ๒๖ มีนาคม 



 
 

๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. (โดยจัดส่งถึง ดร.สวงค์ บุญปลูก  เลขท่ี ๒๙๕ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถ.นครราชสีมา 
แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐) พร้อมทั้งส่งส าเนาหลักฐานของไปรษณีย์ที่ระบุหมายเลขพัสดุ
มาที่ nayada.sa@gmail.com หรอืทางโทรสาร ๐๒-๒๔๔๕๖๖๕ 
   ทั้งนี้ ผู้สมัคร/ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dusit.ac.th หรือ
ระบบ e–Office (เฉพาะบุคลากรภายใน)  
 ข้อ ๕ คณะกรรมการจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับ 
การสรรหาเป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ในวันศุกร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ บนเว็บไซต์
มหาวิทยาลัย www.dusit.ac.th  และระบบ e–Office (http://eoffice.dusit.ac.th)  
         ทั้งนี้ ผู้มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จะต้องเข้าแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียดปรากฏ
ตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ข้อ ๖ คณะกรรมการจะด าเนินการพิจารณาสรรหาผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดี 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวนไม่เกินสามคน และจัดท าเป็นบัญชีรายชื่อตามล าดับอักษร พร้อม
ประวัติ ข้อมูลรายละเอียดที่ใช้ประกอบการพิจารณา เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป  

 
 
     ประกาศ  ณ  วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔    
 
 
 
 
               (ดร.สวงค ์บุญปลูก) 
      ประธานคณะกรรมการสรรหา 
          คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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