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ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีและรองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 

เรื่อง การรับสมัครผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

 

ตามคําสั่งสถาบันฯ ที่ ๒๓๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ไดแตงต้ังคณะกรรมการสรรหา

คณบดีและรองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ นั้น ท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ในการประชุม คร้ังที่ ๑ เมื่อ

วันท่ี ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ จึงมีมติใหประกาศ เร่ือง การรับสมัครผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีวิทยาลัย

นานาชาติ สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ดังนี ้

๑. คุณสมบัติของผูสมัครหรือไดรับการเสนอช่ือ 

๑.๑ เปนบุคคลภายในหรือภายนอกสถาบัน ท่ีมี คุณสมบั ติตามมาตรา ๔๕ แห ง

พระราชบัญญตัิสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นหนึ่ง

ชั้นใดหรือเทียบเทาจากสถาบันหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภาสถาบันรับรอง และไดทําการสอนในสถาบัน

หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภาสถาบันรับรองมาแลวไมนอยกวาสามป 

นอกจากนี้ ตองมีคุณสมบัติอื่น และไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอ ๑๘ แหง

ขอบังคบัสถาบันฯ วาดวยการบริหารงานบคุคลของพนักงานสถาบัน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

กรณีเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตองมีคุณสมบัติตามมาตรา ๗ แหง

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ รายละเอียดตาม

เอกสารแนบทาย 

๑.๒ เปนผูมีความรูความสามารถในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของกับวิทยาลยันานาชาติ 

 ๒. ผูมีสิทธ์ิเสนอช่ือ ไดแก อาจารย และเจาหนาที่ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

นักศึกษาปจจุบันและนักศึกษาเกาของวิทยาลัยนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

 คณะกรรมการสรรหาคณบดีและรองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติไมมีสิทธิ์สมัคร ไดรับการเสนอชื่อ 

และเสนอชื่อ 

๓. วิธกีารสมัครหรือเสนอชื่อ 

๓.๑ ใหผูสมัครเขารับการคัดเลือกเปนคณบดีดวยตนเอง หรือสมัครโดยการยินยอมใหเสนอ

ชื่อไดตั้งแตบัดน้ีถึงวันศุกรท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ ในเวลาราชการ โดยสงแบบฟอรมการสมัครหรือเสนอชื่อ

พรอมหลักฐานการสมัครหรือเสนอท่ีสาํนักงานเลขานกุารวิทยาลัยนานาชาติ 

๓.๒ ผูสมัครสามารถขอรับแบบฟอรมการสมัครไดท่ีสํานักงานเลขานุการวิทยาลัยนานาชาติ 

ชั้น ๑๙ อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เลขที่ ๑๔๘ ถนนเสรีไทย แขวงคลองจ่ัน 

เขตบางกะป กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐ โทรศัพท ๐๒ ๗๒๗ ๓๕๙๙, ๐๘ ๙๗๘๔ ๗๐๑๖ หรือดาวนโหลดไดที่ 

www.ico.nida.ac.th 



๒ 

 

๓.๓ ผูสมัครหรือผูเสนอชื่อกรอกขอความในแบบฟอรมที่จัดเตรียมไวใหครบถวนชัดเจนและ

ลงลายมือชื่อ พรอมท้ังเขียนชื่อ – ชื่อสกุล ตัวบรรจงกํากับ ติดรูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและแวนตาดํา 

ขนาดไมต่ํากวา ๒ นิ้ว และแนบเอกสารท่ีลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองทุกแผน ดังนี้ 

 ๑) ประวัติของผูสมัครหรือผูไดรับการเสนอชื่อ 

 ๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวที่ทางราชการออกให ของ

ผูสมัครและผูเสนอชื่อ 

 ๓) สําเนาปรญิญาบัตรของผูสมัคร 

 ๔) หนังสือรับรองการสอน หรือหนังสือรับรองการดํารงตําแหนงกรรมการสภา

สถาบัน (กรณีไมสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอก) 

ทั้งนี้ ผูสมัครหรอืผูเสนอชื่อตองลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองทุกแผน 

๓.๔ คณะกรรมการสรรหาคณบดีจะตรวจสอบคุณสมบัติ และประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิไดรับ

การสรรหาเปนคณบดีตามลําดับการสมัครกอนหลัง ในวันอังคารท่ี ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ สํานักงาน

เลขานุการวิทยาลัยนานาชาติ ชั้น ๑๙ อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร และเว็บไซต 

www.ico.nida.ac.th 

  ๔. การแสดงวิสัยทัศนของผูสมัคร 

 ๔.๑ ผูสมัครหรือไดรับการเสนอชื่อที่ไดรับการประกาศรายชื่อเพ่ือแสดงวิสัยทัศนจะตอง

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. เกณฑและแนวทางการพจิารณาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี 

  ๕.๑ คุณสมบัติการเปนคณบดี 

   ๑) ความรูความสามารถและประสบการณในการบริหารระดับองคกร หรือระดับ

หลักสูตร 

   ๒) ความรูความสามารถและประสบการณเชิงวิชาการที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาการ

จัดการ 

   ๓) มีผลงานสะทอนบทบาททางสังคมเปนที่ประจักษ  

  ๕.๒ วิสัยทัศน นโยบายการบริหาร และทางการพัฒนาวิทยาลัย  



๓ 

 

  ๕.๓ ภาวะผูนํา คุณธรรม จริยธรรม ทัศนคติ ปฏิภาณ ไหวพริบ รวมถึงความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับกฎระเบียบ ขอบังคับ ที่เก่ียวของกับการบริหารงานในสถาบันอุดมศึกษา 

  ทั้งน้ี ผูท่ีไดรับการคดัเลือกตองไดคะแนนเห็นชอบสูงสุดและเกินก่ึงหนึ่งของคณะกรรมการ

สรรหาคณบดีและรองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติที่มาประชุมลงมติผูสมควรดาํรงตําแหนงคณบดี 

 จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

 

 

    ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ 

 

 

 

                  (รองศาสตราจารย ดร.สมบัติ กุสุมาวลี) 

                     รองอธิการบดีฝายวิชาการและกิจการนานาชาติ 

        ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีและรองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔ 

 

เอกสารแนบทายประการคณะกรรมการสารรหาคณบดีและรองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 

เร่ือง  การรับสมัครผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

 

คุณสมบัติผูมีสิทธ์ิเขารับการสรรหาเปนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 

๑. คณุสมบัติตามมาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันท่ี 

๑๒ เมษายน ๒๕๖๒ 

 คณบดีหรือหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะหรือวิทยาลัยตองสําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาชั้นหนึ่งชั้นใดหรือเทียบเทาจากสถาบันหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภาสถาบันรับรอง 

และไดทําการสอนในสถาบันหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภาสถาบันรับรองมาแลวไมนอยกวาสามป 

 นอกจากคุณบัติตามวรรคหนึ่ง คณบดีหรือหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ

หรอืวิทยาลัยตองมีคุณสมบัติอ่ืนและไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอบังคับของสถาบัน 

๒. คุณสมบัติตามขอ ๑๘ แหงขอบังคับสถาบันฯ วาดวยการบริหารงานบุคคลของพนักงานสถาบัน พ.ศ. 

๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ ไดแก 

 (๑) คุณสมบัติทั่วไป 

  ๑) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปนับถึงวันสมัคร 

  ๒) มีความเลื่อมใสและศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง

เปนประมุข 

  ๓) มีคุณสมบัติตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 (๒) ลักษณะตองหาม 

  ๑) เปนขาราชการ พนักงาน หรอืลูกจางของหนวยงานของรัฐหรอืหนวยงานเอกชน 

  ๒) เปนคนวิกลจริต หรือมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ เปนผูไรความสามารถ 

เสมือนไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 

  ๓) เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งใหพักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนตามกฎหมาย

วาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือตามกฎหมายอ่ืน 

  ๔) เปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 

  ๕) เปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต 

  ๖) เปนผูเคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได

กระทําโดยประมาทหรือเปนความผิดลหุโทษ 

  ๗) เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากสถาบันหรือหนวยงานของรัฐ หรือ

เปนผูถูกเลิกจางจากหนวยงานเอกชนโดยไมไดรับคาชดเชยตามกฎหมาย 

  ๘) เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงานในหนวยงานของ

รัฐ 



๕ 

 

๓. คุณสมบัติตามมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 

๒๕๔๗ ลงวันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ไดแก 

 (ก) คุณสมบัติทั่วไป 

  (๑) มีสญัชาติไทย 

  (๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ 

  (๓) เปนผูเลื่อมใสและศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง

เปนประมุข 

(ข) ลักษณะตองหาม 

  (๑) เปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง 

  (๒) เปนคนวิกลจริต หรอืจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ เปนคนเหมือนไรความสามารถหรือเปน

โรคท่ีกําหนดในกฎ ก.พ.อ. 

  (๓) เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งใหพักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนตามพระ

ราชบัญญติหนี ้หรือกฎหมายอ่ืน 

  (๔) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี 

  (๕) เปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 

  (๖) เปนบุคคลลมละลาย 

  (๗) เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทํา

โดยประมาทหรือเปนความผิดลหุโทษ 

  (๘) เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือไลออก

จากรฐัวิสาหกิจ องคการมหาชน หรอืหนวยงานอื่นของรัฐ 

  (๙) เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกเพราะกระทําผิดวินับตามพระราชบัญญัตินี้ 

หรอืกฎหมายอ่ืน 

  (๑๐) เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงานในหนวยงาน

ของรัฐ 
 


