
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีและรองคณบดีคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ 
เร่ือง การรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ตามที่คำสั่งสถาบันฯ ที่ 491/๒๕64 ลงวันที่ 15 กันยายน 2564 ได้แต่งต้ังคณะกรรมการ
สรรหาคณบดีและรองคณบดีคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ น้ัน ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ 
ในการประชุม คร้ังที่ ๑ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 จึงมีมติให้ประกาศ เร่ือง การรับสมัครผู้สมควรดำรง
ตำแหน่งคณบดีคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ดังน้ี 

๑. คุณสมบัติของผู้สมัครหรือได้รับการเสนอช่ือ

๑.๑ เป ็นบ ุคคลภายในหร ือภายนอกสถาบ ัน ท ี ่ม ีค ุณสมบ ั ติ ตามมาตรา 45 
แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕62 โดยต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นหน่ึง
ชั้นใดหรือเทียบเท่าจากสถาบันหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภาสถาบันรับรอง และได้ทำการสอนในสถาบันหรือ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภาสถาบันรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี 

นอกจากนี้ ต้องมีคุณสมบัติอื ่น และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในข้อ 18

แห่งข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานสถาบัน พ.ศ. 2563 
กรณีเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา ๗ 

แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบัน พ.ศ. 2547 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 
๑.๒ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาที่เกี ่ยวข้องกับคณะนิเทศศาสตร์และ

นวัตกรรมการจัดการ

2. ผู้มีสิทธิ์เสนอช่ือ ได้แก่ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นักศึกษา
ปัจจุบันและนักศึกษาเก่าของคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

คณะกรรมการสรรหาคณบดีและรองคณบดีคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการไม่มี
สิทธิ์สมัคร ได้รับการเสนอชื่อ และเสนอชื่อ

3. วิธีการสมัครหรือเสนอช่ือ

    3.๑ ให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณบดีด้วยตนเอง หรือสมัครโดยการยินยอม
ให้เสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 ในเวลาราชการ โดยส่งแบบฟอร์มการ

ประกาศ นน ๕๑/๒๕๖๔



๒

สมัครหรือเสนอชื่อพร้อมหลักฐานการสมัครหรือเสนอชื่อ ที่สำนักงานเลขานุการคณะนิเทศศาสตร์และ
นวัตกรรมการจัดการ 

    3.๒ ผู้สมัครสามารถขอรับแบบฟอร์มการสมัครหรือเสนอชื่อ ได้ที ่ สำนักงาน
เลขานุการคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ ชั้น 8 อาคารมาลัย หุวะนันทน์ สถาบันบัณฑิตพัฒน-
บริหารศาสตร์ เลขที่ ๑4๘ หมู่ ๓ ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐ โทรศัพท์ 
๐๒ ๗๒๗ ๓307 , 099 287 4647 หรือดาวน์โหลดได้ที่ www.gscm.nida.ac.th

    3.๓ ผู้สมัครหรือผู้เสนอชื่อกรอกข้อความในแบบฟอร์มที่จัดเตรียมไว้ให้ครบถ้วน
ชัดเจน และลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งเขียนชื่อ – ชื่อสกุล ตัวบรรจงกำกับ ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและ
แว่นตาดำ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒ น้ิว พร้อมแนบหลักฐานการสมัครหรือการเสนอชื่อ ดังน้ี 

1) ประวัติของผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อ
2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้

ของผู้สมัครและผู้เสนอชื่อ
3) สำเนาปริญญาบัตรของผู้สมัคร
4) หนังสือรับรองการสอน หรือหนังสือรับรองการดำรงตำแหน่งกรรมการ

สภาสถาบัน (กรณีไม่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก) 

ทั้งน้ี ผู้สมัครหรือผู้เสนอชื่อต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น

    3.4 คณะกรรมการสรรหาคณบดีจะตรวจสอบคุณสมบัติ และประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิ์ได้รับการสรรหาเป็นคณบดีตามลำดับของการสมัครก่อนหลัง ในวันศุกร์ท่ี 1 ตุลาคม 2564 ณ สำนักงาน
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ ชั้น 8 อาคารมาลัย หุวะนันทน์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
และเว็บไซต์  www.gscm.nida.ac.th

4. การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครหรือได้รับการเสนอช่ือ

4.๑  ผู้สมัครหรือได้รับการเสนอชื่อที่ได้รับการประกาศรายชื่อเพื่อแสดงวิสัยทัศน์ 
จะต้องส่งเอกสารนำเสนอวิสัยทัศน์ในการดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ 
โดยเป็นการเสนอนโยบาย แนวทางการพัฒนาและการบริหารคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
จัดพิมพ์โดยมีความยาวไม่เกิน ๑๐ หน้ากระดาษ A4 ส่งให้เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ ผ่านทางอีเมล
gscm@nida.ac.th ภายในวันพุธท่ี 6 ตุลาคม 2564 ในเวลาราชการ

4.๒  กำหนดการแสดงวิสัยทัศน์ในวันพฤหัสบดีที ่ 7 ต ุลาคม 2564 ตั ้งแต่ 
เวลา ๙.0๐ น. เป็นต้นไป ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM

4.๓  การนำเสนอวิสัยทัศน์ คนละไม่เกิน 2๐ นาที และตอบคำถามของคณะกรรมการ 
(ลำดับการนำเสนอตามประกาศฯ)  

http://www.gscm.nida.ac.th/
http://www.gscm.nida.ac.th/
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5. เกณฑ์การพิจารณาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี

5.1 คุณสมบัติการเป็นคณบดี
1) ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการบริหารระดับองค์กร หรือ

ระดับหลักสูตร
2) ความรู ้ความสามารถและประสบการณ์เช ิงวิชาการที่เก ี ่ยวข้องกับ

สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
3) มีผลงานสะท้อนบทบาททางสังคมเป็นที่ประจักษ์

5.๒ วิสัยทัศน์ นโยบายการบริหาร และแนวทางการพัฒนาคณะ
5.3 ภาวะผู้นำ คุณธรรม จริยธรรม ทัศนคติ ปฏิภาณ ไหวพริบ รวมถึงความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับกฏระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานในสถาบันอุดมศึกษา   

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่   กันยายน พ.ศ. ๒๕64 

 (รองศาสตราจารย์ ดร.ณดา จันทร์สม)
      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีและรองคณบดี
 คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

๑๗
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เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีและรองคณบดี
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ 

เร่ือง การรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ 
๑. คุณสมบัติตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2562

ลงวันท่ี 12 เมษายน 2562

คณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะหรือวิทยาลัยต้องสำเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาชั้นหนึ่งชั ้นใดหรือเทียบเท่าจากสถาบันหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภา
สถาบันรับรอง และได้ทำการสอนในสถาบันหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภาสถาบันรับรองมาแล้วไม่
น้อยกว่าสามปี

นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง คณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะหรือวิทยาลัยต้องมีคุณสมบัติอื่นและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในข้อบังคับของ
สถาบัน

๒. คุณสมบัติตามข้อ ๑๘ แห่งข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานสถาบัน 
พ.ศ. 2563 ลงวันท่ี ๒๓ กันยายน 2563 ได้แก่
(1) คุณสมบัติทั่วไป

1) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีนับถึงวันสมัคร
2) มีความเลื่อมใสและศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข
3) มีคุณสมบัติตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

(2) ลักษณะต้องห้าม
1) เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชน
2) เป็นคนวิกลจริต หรือมีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้ไร้ความสามารถเสมือน

ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามกฎหมายว่า

ด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือตามกฎหมายอื่น
4) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
5) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
6) เป็นผู้เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำ

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
7) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากสถาบันหรือหน่วยงานของรัฐ หรือเป็นผู้

ถูกเลิกจ้างจากหน่วยงานเอกชนโดยไม่ได้รับค่าชดเชยตามกฎหมาย
8) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ



๕

๓. คุณสมบัติตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2547 ลงวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2547 ได้แก่
(ก) คุณสมบัติทั่วไป 
   (1) มีสัญชาติไทย
   (2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
   (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(ข) ลักษณะต้องห้าม
   (1) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการเมือง
   (2) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเมือนไร้ความสามารถหรือเป็นโรคที่
กำหนดในกฎ ก.พ.อ.
 (3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัติน้ี 

หรือกฎหมายอื่น
   (4) เป็นผู้บกพร่องในศลีธรรมอันดี
   (5) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
   (6) เป็นบุคคลล้มละลาย
 (7) เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดย

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
   (8) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือไล่ออกจาก
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
   (9) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ
กฎหมายอื่น
   (10) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ



แบบฟอร์มการสมัคร หรือ เสนอช่ือผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วันยื่นใบสมัคร/เสนอชื่อ............../.............../..................

๑. ช่ือ – สกุลผู้สมัคร/ผู้ได้รับการเสนอช่ือ (นาย/นาง/นางสาว)………………………………………….............…………………..…………
 อายุ...............................ปี..................................เดือน (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)

๒. ตำแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี)…………………………………………………………………………………………..............……………………..……
๓. ตำแหน่งงานปัจจุบัน.............................................................หน่วยงาน................................................................................
๔. วุฒิการศึกษาสูงสดุที่ได้รับ…………………………………………………………………………………………..............…………………………….
............................................................................................................................. .......................................................................
๕. ผลงานเด่นด้านการบริหาร/วิชาการ/อ่ืนๆ
............................................................................................................................. ......................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...............………………
๖. ข้อมูลประวัติผู้สมัคร/ผู้ได้รับการเสนอช่ือ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา โดยสังเขป
..................................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ..............……………

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้สมัคร/ผู้ได้รับการเสนอชื่อที่มีคุณสมบัติที่ระบุไว้ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ เรื่อง การรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม
การจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ฉบับลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔

 กรณีเสนอชื่อ  กรณีสมัครด้วยตนเอง

 (ลงชื่อ) ........................................................................   (ลงชื่อ) .......................................................................
 (......................................................................)    (.......................................................................)

 ผู้เสนอชื่อ       ผู้สมัคร

โปรดระบปุระเภทผูม้ีสิทธิ์เสนอชื่อ ข้าพเจ้ายินยอมเป็นผู้ได้รบัการเสนอชื่อ
 อาจารย์   เจ้าหน้าที่
 นักศึกษาเก่า  นักศึกษาปัจจุบัน ลงชื่อ............................................................................ 

 (..........................................................................)
 ผู้ได้รับการเสนอชื่อ

หมายเหตุ : สำหรับข้อมูลในข้อ ๕ และ ๖ ผู้สมัครอาจทำเป็นเอกสารแนบได้

รูปถ่ายผูส้มัคร/
ได้รับการเสนอชื่อ 

ขนาด 2 น้ิว


