
 

 

 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดแีละรองคณบดีคณะบรหิารการพฒันาสิง่แวดลอ้ม 

เรื่อง  การรบัสมคัรผูส้มควรด ารงต าแหนง่คณบดคีณะบรหิารการพฒันาสิ่งแวดล้อม  
สถาบนับัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ 

 
 

ตามค าสั่ งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ที่  222/2565 ลงวันที่  22 มีนาคม 2565  
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีและรองคณบดีคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม  

อาศัยอ านาจตามความในข้อ 3.2 แห่งประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการสรรหาคณบดีและรองคณบดีของส่วนงานภายใน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ลงวันที่  
๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ประกอบกับที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีและรองคณบดี คณะบริหารการพัฒนา
สิ่งแวดล้อม ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 จึงออกประกาศการรับสมัคร 

ผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ดังนี้ 
๑. คุณสมบัติของผู้สมัครหรือได้รับการเสนอชื่อ 

๑.๑  เป็นบุคคลภายในหรือภายนอกสถาบัน ที่มีคุณสมบัติตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติ
สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์  พ .ศ .  ๒๕62 โดยต้องส า เ ร็ จการศึกษาระดับปริญญา ชั้ นหนึ่ ง 
ชั้นใดหรือเทียบเท่าจากสถาบันหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภาสถาบันรับรอง และได้ท าการสอนในสถาบันหรือ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภาสถาบันรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้ว  

ไม่น้อยกว่าสามปี   
1.2  มีคุณสมบัติอ่ืน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในข้อ 18 แห่งข้อบังคับสถาบันฯ  

ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานสถาบัน พ.ศ. 2563 ได้แก่ 
(1) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีนับถึงวันสมัคร 
(2) มีความเลื่อมใสและศรัทธาในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข 
(3) ลักษณะต้องห้าม 

1) เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐอ่ืนหรือหน่วยงานเอกชน  
2) เป็นคนวิกลจริต หรือมีการทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้ไร้

ความสามารถ  เสมือนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม

กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือตามกฎหมายอื่น 
4) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
5) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
6) เป็นผู้เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่โทษส าหรับความผิดที่

ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
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7) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากสถาบันหรือหน่วยงาน
ของรัฐ หรือเป็นผู้ถูกเลิกจ้างจากหน่วยงานเอกชนโดยไม่ได้รับค่าชดเชยตามกฎหมาย 

8) เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชน 

๑.3 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

๒. ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ 

 ผู้มีสิทธิ์ เสนอชื่อ ได้แก่  อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์    
นักศึกษาปัจจุบันและนักศึกษาเก่าของคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

คณะกรรมการสรรหาคณบดีและรองคณบดีคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมไม่มีสิทธิ์สมัคร 
ได้รับการเสนอชื่อ และเสนอชื่อ 

๓. วิธีการสมัครและการเสนอชื่อ 

  ๓.๑  ให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก หรือผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีได้  ตั้งแต่
บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม ๒๕๖5 โดยส่งแบบฟอร์มการสมัครหรือเสนอชื่อพร้อมหลักฐาน 

การสมัครหรือเสนอชื่อได้ ที่ส านักงานเลขานุการคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ชั้น ๔ อาคารราชพฤกษ์ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์ 
087 999 2629, 02 727 3850 ในวันและเวลาราชการ กรณีส่งทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน ให้ถือวัน
ประทับตราไปรษณีย์ภายในวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 ในเวลาราชการ และโปรดติดต่อประสานแจ้งยืนยัน
การจัดส่งทางไปรษณีย์ ตามเบอร์โทรศัพท์ข้างต้น และกรณีส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ไปที่ 
anya.s@nida.ac.th และ anyasae@hotmail.com โดยเกบ็ส าเนาการส่งข้อมลูทางอิเล็กทรอนิกส์ไว้เป็นหลักฐาน 
ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะพิจารณาจากหลักฐานการส่งเอกสารในทุกช่องทางการจัดส่ง 

๓.2   แบบฟอร์มการรับสมัครและการเสนอชื่อ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://gseda.nida.ac.th  
หรือติดต่อขอรับได้ที่ส านักงานเลขานุการคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ชั้น ๔ อาคารราชพฤกษ์  สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

3.3  ผู้สมัครหรือผู้ เสนอชื่อกรอกข้อความในแบบฟอร์มที่จัดเตรียมไว้ ให้ครบถ้วนชัดเจน  
และลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งเขียนชื่อ - นามสกุล ตัวบรรจงก ากับ ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาด า 
ขนาดไม่ต่ ากว่า 2 นิ้ว พร้อมแนบหลักฐานการสมัครหรือการเสนอชื่อ ดังนี้ 

(1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวที่ทางราชการออกให้ของผู้สมัคร
และผู้เสนอชื่อ 

(2) ส าเนาปริญญาบัตรทุกระดับการศึกษาของผู้สมัคร  
(3) หนังสือรับรองการสอน หรือการด ารงต าแหน่งบริหาร 

ทั้งนี้ ผู้สมัครหรือผู้เสนอชื่อต้องลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องทุกแผ่น 

๓.4 คณะกรรมการฯ จะตรวจสอบคุณสมบัติ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาเป็น
คณบดีฯ ตามล าดับของการสมัครก่อนหลัง ในวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 ณ ส านักงานเลขานุการคณะ
บริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ชั้น ๔ อาคารราชพฤกษ ์และ http://gseda.nida.ac.th   
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๔. การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
  ๔.๑ ผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อ จะต้องจัดเตรียมข้อมลูประกอบการน าเสนอวิสัยทัศน์ในการ
ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดยเป็นการเสนอประวัติ ผลงาน วิสัยทัศน์ นโยบาย  
และแนวทางการบริหารคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม เป็น PowerPoint หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสม   
และเตรียมมาน าเสนอในวันแสดงวิสัยทัศน์    

4.2  ก าหนดการแสดงวิสัยทัศน์ ในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565  ตั้งแต่เวลา  10.00 น.  
เป็นต้นไป ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Microsoft Teams 

4.3  การน าเสนอวิสัยทัศน์ ใช้เวลาการน าเสนอคนละไม่เกิน ๒๐ นาที และตอบค าถามของ 
คณะกรรมการฯ (ล าดับการน าเสนอตามประกาศฯ) 

5. เกณฑ์การพิจารณาผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี 
5.1  คุณสมบัติการเป็นคณบดี 

(1) มีวิสัยทัศนใ์นการบริหารระดับองค์กร หรือระดับหลักสูตร  
(2) ความรู้ความสามารถและประสบการณ์เชิงวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาการบริหาร

การพัฒนาสิ่งแวดล้อม  
15.2  วิสัยทัศน์ นโยบายการบริหาร และแนวทางการพัฒนาคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
5.3  ภาวะผู้น า  คุณธรรม  จริยธรรม  ทัศนคติ  ปฏิภาณ  ไหวพริบ  รวมถึงความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ทั้งนี้  การตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่     12     เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 

 
(ศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา  ภู่จินดา) 
ประธานกรรมการสรรหาคณบดีฯ 

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบฟอร์มใบสมคัร/เสนอชือ่ผูส้มควรด ำรงต ำแหนง่คณบดี 
คณะบรหิำรกำรพฒันำสิง่แวดล้อม สถำบนับัณฑิตพฒันบรหิำรศำสตร์ 

 
๑. ช่ือ - สกุลผู้สมัคร/ผู้ได้รับกำรเสนอช่ือ (นำย/นำง/นำงสำว)   

๒. อำย ุ           ปี             เดือน (นับถึงวันท่ีสมัคร) 
3. ที่อยู่ปัจจุบัน  

  

เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก                                             อีเมล                                                       เ 
4. ต ำแหน่งทำงวิชำกำร (ถ้ำมี)  

5. ต ำแหน่งงำนปัจจุบัน   

หน่วยงำนต้นสังกัด   

6.   ประวัติกำรท ำงำนในช่วง 10 ปีท่ีผ่ำนมำ (เรียงตำมล ำดับปัจจุบัน-อดีต)  

  

  

  

  

7. ประวัติกำรศึกษำ 

ปีที่ส ำเรจ็กำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำ วุฒิที่ได้รับ สถำบันกำรศึกษำ 

    

    

    

8.  ประวัติกำรดูงำนหรือฝึกอบรม 

ปี พ.ศ. กำรดูงำนหรือกำรฝึกอบรม หน่วยงำนท่ีจัด 

   

   

   

9. ผลงำนเด่นด้ำนกำรบริหำร/วิชำกำร/อื่น ๆ  

   

   

10. ข้อมูลประวัติผู้สมัคร/ผู้ได้รับกำรเสนอช่ือ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำ โดยสังเขป 

   

   

  



 

 

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำเป็นผู้สมัคร/ผู้ได้รับกำรเสนอช่ือที่มีคุณสมบัติที่ระบุไว้ตำมประกำศคณะกรรมกำรสรรหำ
คณบดีคณะบริหำรกำรพัฒนำสิง่แวดล้อม เรื่อง กำรรับสมัครผู้สมควรด ำรงต ำแหน่งคณบดีคณะบรหิำรกำรพัฒนำสิ่งแวดลอ้ม 
สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ ฉบับลงวันท่ี  12  เมษำยน 2565   

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรดระบุประเภทผู้มีสิทธ์ิเสนอช่ือ 

       อำจำรย์ สพบ.           เจ้ำหน้ำที่ สพบ. 
นักศึกษำเก่ำคณะบริหำรกำรพัฒนำสิ่งแวดล้อม 

นักศึกษำปัจจุบันคณะบริหำรกำรพัฒนำสิ่งแวดล้อม 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

        กรณีสมัครด้วยตัวเอง 
(ลงช่ือ)                                             ผู้สมัคร 

        (                                               ) 
      วันท่ี        เดือน                 พ.ศ. ๒๕๖๕ 

  กรณีเสนอช่ือ 

(ลงช่ือ)                                            ผู้เสนอช่ือ 

          (                                            ) 
       วันที ่       เดือน                 พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

ข้ำพเจ้ำยินยอมเป็นผูไ้ด้รบักำรเสนอช่ือ 

 

(ลงช่ือ)                                                 ผู้ได้รับกำรเสนอช่ือ 

         (                                                  ) 
 

หมำยเหต:ุ 1. ข้อมลูในข้อ 6  ข้อ 9 และข้อ 10 สำมำรถท ำเอกสำรแนบได ้

             2. สพบ. หมำยถึง  สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร ์


