๑

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีและรองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
เรื่อง การรับสมัครผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ตามคําสั่งสถาบันฯ ที่ ๒๓๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา
คณบดีและรองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ในการประชุม ครั้งที่ ๑ เมื่อ
วัน ที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ จึ งมีมติใหป ระกาศ เรื่อง การรับ สมัครผูส มควรดํารงตํา แหนง คณบดี วิทยาลัย
นานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ดังนี้
๑. คุณสมบัติของผูส มัครหรือไดรับการเสนอชื่อ
๑.๑ เป น บุ ค คลภายในหรื อ ภายนอกสถาบั น ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามมาตรา ๔๕ แห ง
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นหนึ่ง
ชั้นใดหรือเทียบเทาจากสถาบันหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภาสถาบันรับรอง และไดทําการสอนในสถาบัน
หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภาสถาบันรับรองมาแลวไมนอยกวาสามป
นอกจากนี้ ต อ งมีคุ ณ สมบั ติอื่ น และไม มีลั ก ษณะต องห า มตามที่ กํ า หนดในข อ ๑๘ แห ง
ขอบังคับสถาบันฯ วาดวยการบริหารงานบุคคลของพนักงานสถาบัน พ.ศ. ๒๕๖๓
กรณี เป น ข า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ตอ งมี คุณ สมบั ติ ต ามมาตรา ๗ แห ง
พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๕๗ รายละเอี ย ดตาม
เอกสารแนบทาย
๑.๒ เปนผูมีความรูความสามารถในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับวิทยาลัยนานาชาติ
๒. ผู มี สิ ท ธิ์ เ สนอชื่ อ ได แ ก อาจารย และเจ า หน า ที่ ข องสถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร
นักศึกษาปจจุบันและนักศึกษาเกาของวิทยาลัยนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
คณะกรรมการสรรหาคณบดีและรองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติไมมีสิทธิ์สมัคร ไดรับการเสนอชื่อ
และเสนอชื่อ
๓. วิธกี ารสมัครหรือเสนอชื่อ
๓.๑ ใหผูสมัครเขารับการคัดเลือกเปนคณบดีดวยตนเอง หรือสมัครโดยการยินยอมใหเสนอ
ชื่อไดตั้งแตบัดนี้ถึงวันศุกรที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ ในเวลาราชการ โดยสงแบบฟอรมการสมัครหรือเสนอชื่อ
พรอมหลักฐานการสมัครหรือเสนอที่สาํ นักงานเลขานุการวิทยาลัยนานาชาติ
๓.๒ ผูสมัครสามารถขอรับแบบฟอรมการสมัครไดที่สํานักงานเลขานุการวิทยาลัยนานาชาติ
ชั้น ๑๙ อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เลขที่ ๑๔๘ ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น
เขตบางกะป กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐ โทรศัพ ท ๐๒ ๗๒๗ ๓๕๙๙, ๐๘ ๙๗๘๔ ๗๐๑๖ หรือดาวนโ หลดได ที่
www.ico.nida.ac.th

๒

๓.๓ ผูสมัครหรือผูเสนอชื่อกรอกขอความในแบบฟอรมที่จัดเตรียมไวใหครบถวนชัดเจนและ
ลงลายมือชื่อ พรอมทั้งเขียนชื่อ – ชื่อสกุล ตัวบรรจงกํากับ ติดรูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและแวน ตาดํา
ขนาดไมต่ํากวา ๒ นิ้ว และแนบเอกสารที่ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองทุกแผน ดังนี้
๑) ประวัติของผูสมัครหรือผูไดรับการเสนอชื่อ
๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวที่ทางราชการออกให ของ
ผูสมัครและผูเสนอชื่อ
๓) สําเนาปริญญาบัตรของผูสมัคร
๔) หนัง สือ รับ รองการสอน หรือหนังสือ รั บรองการดํ า รงตํ าแหนงกรรมการสภา
สถาบัน (กรณีไมสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก)
ทั้งนี้ ผูสมัครหรือผูเสนอชื่อตองลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองทุกแผน
๓.๔ คณะกรรมการสรรหาคณบดีจะตรวจสอบคุณสมบัติ และประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์ได รับ
การสรรหาเปนคณบดีตามลําดับการสมัค รกอนหลัง ในวัน อัง คารที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ สํ านัก งาน
เลขานุการวิทยาลัยนานาชาติ ชั้น ๑๙ อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร และเว็บไซต
www.ico.nida.ac.th
๔. การแสดงวิสัยทัศนของผูสมัคร
๔.๑ ผูสมัครหรือไดรับการเสนอชื่อที่ไดรับการประกาศรายชื่อเพื่อแสดงวิสัยทัศนจะตอง
สงเอกสารนําเสนอวิสัยทัศนในการดํารงตําแหนงคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ โดยเปนการเสนอนโยบาย แนว
ทางการพัฒนาและการบริหารวิทยาลัยนานาชาติ จัดพิมพโดยมีความยาวไมเกิน ๑๐ หนากระดาษ A4 สงให
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ ผานทางอีเมล hathaika@nida.ac.th ภายในวันจันทรที่ ๙ พฤษภาคม
๒๕๖๕
๔.๒ กําหนดการแสดงวิสัยทัศนในวันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ตั้งแตเวลา ๑๓.๐๐
น. เปนตนไป ผานระบบออนไลน Microsoft Teams
๔.๓ การนําเสนอวิสัยทัศน คนละไมเกิน ๒๐ นาที และตอบคําถามของคณะกรรมการ
(ลําดับการเสนอตามประกาศฯ)
๕. เกณฑและแนวทางการพิจารณาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี
๕.๑ คุณสมบัติการเปนคณบดี
๑) ความรูความสามารถและประสบการณในการบริหารระดับองคกร หรือระดั บ
หลักสูตร
๒) ความรูความสามารถและประสบการณเชิงวิชาการที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาการ
จัดการ
๓) มีผลงานสะทอนบทบาททางสังคมเปนที่ประจักษ
๕.๒ วิสัยทัศน นโยบายการบริหาร และทางการพัฒนาวิทยาลัย

๓

๕.๓ ภาวะผูนํา คุณธรรม จริยธรรม ทัศนคติ ปฏิภาณ ไหวพริบ รวมถึงความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับกฎระเบียบ ขอบังคับ ที่เกี่ยวของกับการบริหารงานในสถาบันอุดมศึกษา
ทั้งนี้ ผูที่ไดรับการคัดเลือกตองไดคะแนนเห็นชอบสูงสุดและเกินกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการ
สรรหาคณบดีและรองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติที่มาประชุมลงมติผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕

(รองศาสตราจารย ดร.สมบัติ กุสุมาวลี)
รองอธิการบดีฝายวิชาการและกิจการนานาชาติ
ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีและรองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

๔

เอกสารแนบทายประการคณะกรรมการสารรหาคณบดีและรองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
เรื่อง การรับสมัครผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
คุณสมบัติผูมีสิทธิ์เขารับการสรรหาเปนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
๑. คุณสมบัติตามมาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่
๑๒ เมษายน ๒๕๖๒
คณบดี หรื อ หั ว หน า ส ว นงานที่ เ รี ย กชื่อ อย า งอื่ น ที่ มี ฐานะเทีย บเท า คณะหรื อ วิ ท ยาลั ย ต อ งสํ า เร็ จ
การศึกษาระดับปริญญาชั้นหนึ่งชั้นใดหรือเทียบเทาจากสถาบันหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภาสถาบันรับรอง
และไดทําการสอนในสถาบันหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภาสถาบันรับรองมาแลวไมนอยกว าสามป
นอกจากคุณบัติตามวรรคหนึ่ง คณบดีหรือหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
หรือวิทยาลัยตองมีคุณสมบัติอื่นและไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอบังคับของสถาบัน
๒. คุณสมบัติตามขอ ๑๘ แหงขอบังคับสถาบันฯ วาดวยการบริหารงานบุคคลของพนักงานสถาบัน พ.ศ.
๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ ไดแก
(๑) คุณสมบัติทั่วไป
๑) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปนับถึงวันสมัคร
๒) มีความเลื่อมใสและศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข
๓) มีคุณสมบัติตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง
(๒) ลักษณะตองหาม
๑) เปนขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานของรัฐหรือหนวยงานเอกชน
๒) เปนคนวิกลจริต หรือมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ เปนผูไรความสามารถ
เสมือนไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
๓) เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งใหพักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนตามกฎหมาย
วาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือตามกฎหมายอื่น
๔) เปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
๕) เปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต
๖) เปนผูเคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ ได
กระทําโดยประมาทหรือเปนความผิดลหุโทษ
๗) เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากสถาบันหรือหนวยงานของรัฐ หรือ
เปนผูถูกเลิกจางจากหนวยงานเอกชนโดยไมไดรับคาชดเชยตามกฎหมาย
๘) เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงานในหนวยงานของ
รัฐ

๕

๓. คุณสมบัติตามมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบั นอุดมศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ไดแก
(ก) คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสญ
ั ชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ
(๓) เปนผูเลื่อมใสและศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข
(ข) ลักษณะตองหาม
(๑) เปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง
(๒) เปนคนวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ เปนคนเหมือนไรความสามารถหรือเปน
โรคที่กําหนดในกฎ ก.พ.อ.
(๓) เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งใหพักราชการ หรือถูกสั่งให ออกจากราชการไวกอนตามพระ
ราชบัญญติหนี้ หรือกฎหมายอื่น
(๔) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี
(๕) เปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
(๖) เปนบุคคลลมละลาย
(๗) เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทํา
โดยประมาทหรือเปนความผิดลหุโทษ
(๘) เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือไลออก
จากรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
(๙) เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกเพราะกระทําผิดวินับตามพระราชบัญญัตินี้
หรือกฎหมายอื่น
(๑๐) เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับ ราชการหรือเขาปฏิบัติงานในหน วยงาน
ของรัฐ

