
 

   

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการได้มาของคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ด้วยวิธีการคัดเลือก 
 พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
 

ด้วย มหาวิทยาลัยจะด าเนินการสรรหาคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ด้วยวิธีการคัดเลือก  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
สวนดุสิต ว่าด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๗ และข้อ ๑๓ แห่งข้อบังคบัมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศไว้ ดังนี้ 
 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เร่ือง หลักเกณฑ์  วิธีการได้มา 
ของคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผู้ปฏิบัติงาน 
ในมหาวิทยาลัย ด้วยวิธีการคัดเลือก พ.ศ. ๒๕๖๕” 

 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 

ข้อ ๓  คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนห้าคน ประกอบด้วย  
(๑) กรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จ านวนสามคน 

โดยการพิจารณาจากการเสนอช่ือ และมหาวิทยาลัยคัดเลือกจากผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม  
(๒) กรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จ านวน

สองคน โดยการพิจารณาจากการเสนอช่ือ และคัดเลือกจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
(ก) ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จ านวนหนึ่งคน 
(ข) ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จ านวนหนึ่งคน 

 

ข้อ ๔ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ของคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลั ย
ผู้ทรงคุณวุฒิ จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย มีดังนี้ 

(๑) คุณสมบัติ  
(ก) คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิต้องเป็นผู้ที่ตระหนักถึง

คุณสมบัติของผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เหมาะสมกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัย  
(ข) กรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  

ต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายวิชาการ หรือสายสนับสนุน  
(๒) ลักษณะต้องห้าม 

           (ก) เป็นผู้บริหาร หมายความว่า ผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการ
ส านักงานมหาวิทยาลัย ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขต ผู้อ านวยการส านัก สถาบัน และหัวหน้าส่วนงานอื่น 



-๒- 
 

ที่เทียบเท่าคณะ ผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดี รองผู้อ านวยการและรองหัวหน้าส่วนงานอื่นที่เทียบเท่าคณะ 
ผู้อ านวยการกองหรือหัวหน้าหน่วยงานอื่นที่เทียบเท่ากอง 
          (ข) เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกตั้งกรรมการสอบสวนความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง  หรือพ้นโทษทางวินัย
มาแล้วไม่เกินหนึ่งปีนับถึงวันสุดท้ายที่เสนอช่ือให้กองบริหารงานบุคคล 

   

ข้อ ๕ การได้มาซึ่ งรายช่ือคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุ ฒิ   
จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จากการเสนอช่ือของส่วนงาน ได้แก ่

(๑) ส านักงานมหาวิทยาลัย 
(๒) ส านักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี 
(๓) คณะ และส่วนงานอื่นที่เทียบเท่าคณะที่จัดการเรียนการสอน 
(๔) ส านัก สถาบัน และส่วนงานอื่นที่เทียบเท่าคณะ 
ส่วนงานเสนอช่ือผู้สมควรเป็นคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   

จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ตามแบบเสนอช่ือ พร้อมประวัติ และข้อมูล ตาม
แนบท้ายประกาศนี้  

ส่วนงานตามข้อ ๕ (๑) (๒) (๓) และ (๔) ให้เสนอช่ือผู้สมควรเป็นกรรมการสรรหากรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกไดส้่วนงานละ ๑ รายช่ือ 

และเสนอช่ือผู้สมควรเป็นกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จากผู้ปฏิบัติงาน 
ในมหาวิทยาลัย ได้ส่วนงานละ ๒ รายช่ือ คือ ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ๑ รายช่ือ และ
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ๑ รายช่ือ 

โดยวิธีการได้มาให้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการประจ าส่วนงาน หรือคณะกรรมการ
บริหารส่วนงาน โดยให้แนบรายงานการประชุมหรือมติที่ประชุมมาพร้อมกับแบบเสนอช่ือ  

 

ข้อ ๖ ระยะเวลาในการเสนอช่ือ 
ก าหนดระยะเวลาในการเสนอช่ือผู้สมควรเป็นคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันท่ี ๘ - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ 
ภายในเวลา ๑๖.๐๐ น. โดยการเสนอช่ือสามารถด าเนินการได้ดังนี้  

ส่วนงานจัดส่งแบบเสนอช่ือ ตามแบบแนบท้ายประกาศ พร้อมประวัติและข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอช่ือฯ 
จัดส่งทางระบบ e-Office ถึงนางสาวสุวิมล แมตสอง ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล (โดยให้สิทธิ์ รับทราบ/
ให้ความเห็น/เพื่อโปรดด าเนินการและลงนาม) ตั้งแต่ วันที่ ๘-๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๐๐ น.  
ไม่เว้นวันหยุดท าการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

ทั้ ง นี้  ส่ ว น ง าน ส ามารถดา วน์ โ หลดแบบ เสนอ ช่ื อฯ  ไ ด้ ที่ เ ว็ บ ไ ซต์  www.dusit.ac.th/ 
www.personnel.dusit.ac.th/ ระบบ e-Office และ HR LINE Official ID: @hrsdu หากมีประเด็นสอบถามได้ที่ 
นางสาวสุวิมล แมตสอง ๐-๒๒๔๔-๕๑๕๘ และนางรัตติการ วงศ์นิติกร ๐-๒๒๔๔-๕๑๕๔ 

  

ข้อ ๗ ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนคัดเลือกกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
จากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จ านวนสองคน ได้แก ่

(๑) พนักงานมหาวิทยาลัย ข้าราชการ และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย สายวิชาการ หรือ 
(๒) พนักงานมหาวิทยาลัย ข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย  

สายสนับสนุน และ 





-๔- 
 

เอกสารแนบทา้ยประกาศมหาวิทยาลัยสวนดสุิต 
เร่ือง หลักเกณฑ ์วิธีการได้มาของคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผู้ปฏิบัตงิานในมหาวิทยาลัย ด้วยวิธีการคัดเลือก พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
ก าหนดการ 

วนัที ่ กิจกรรม 
วันที่ 7 กันยายน 2565 ประชาสัมพันธ์ ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการได้มาของ

คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จากผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก และผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ด้วยวิธีการคัดเลือก พ.ศ. ๒๕๖๕ 

วันที ่8–15 กันยายน 2565 ส่วนงานเสนอชื่อ ตามข้อ 5(1)  โดยใช้แบบแนบท้ายประกาศ  
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการได้มาของคณะกรรมการ
สรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
และผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ด้วยวิธีการคัดเลือก พ.ศ. ๒๕๖๕ 

วันที่ 19 กันยายน  2565 มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อ  
1. ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการลงคะแนนคัดเลือกเป็น 
“กรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จากผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย” 
2. ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนคัดเลือก 
“กรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จากผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย” 

วันที่ 19-30 กันยายน 2565 แจ้ง ทักท้วง เพ่ิม ถอน รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือก “กรรมการสรรหากรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย” 

วันที่ 3 ตุลาคม 2565 ประกาศรายชื่อ เพ่ิม-ถอน ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนคัดเลือก “กรรมการสรรหากรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย” 

วันที ่19 กันยายน  - 
วันที่ 5 ตุลาคม 2565 

ประชาสัมพันธ์การลงคะแนนคัดเลือก “กรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ จากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย” 

วันที่ 5 ตุลาคม 2565 ลงคะแนนคัดเลือก “กรรมการจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลยั” สายวชิาการ 1 คน 
และสายสนับสนุน 1 คน ผ่าน “ระบบลงคะแนนออนไลน์ SDU eVote” 

วันที่ 12 ตุลาคม 2565 เสนอรายชื่อในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาเห็นชอบ
รายชื่อผู้ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็น “คณะกรรมการสรรหากรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ”  

วันที่ 28  ตุลาคม 2565 เสนอรายชื่อในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพ่ืออนุมัติแต่งตั้งผู้ที่สมควรได้รับการ
แต่งตั้งเป็น “คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ” 

 
หมายเหต ุการประชาสัมพันธ์ประกาศต่างๆ  ประชาสัมพันธ์ผ่าน (1) ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์   
(2) เว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล  (3) LINE official ของกองบริหารงานบุคคล และ (4) กลุ่มไลน์เครือข่าย
ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 



 แบบเสนอชื่อ 
พรอ้มประวตั ิและขอ้มูลของผูไ้ดร้บัการเสนอชือ่ 

เปน็คณะกรรมการสรรหา 
กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวฒุิ 

---------------------------- 
ประเภท : กรรมการสรรหากรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคณุวฒุ ิจากผูท้รงคณุวฒุิภายนอก 

 
ส่วนงาน : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
๑.  เสนอชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................... ชื่อสกุล................................................................................. 

ชั้นยศ .................................................................... ต าแหน่งทางวิชาการ .................................................................................................
วัน/เดือน/ปีเกิด ...................................................................  อายุ ............ ปี  

 

๒. ประวัติการศึกษา  

ระดับ 
ชื่อปริญญา / สาขาวิชา 

(เขียนแบบเต็ม) 
มหาวิทยาลัย/สถาบัน/ประเทศ  

ที่ส าเร็จการศึกษา 
ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ปริญญาตรี    
ปริญญาโท    
ปริญญาเอก    
วุฒิการศึกษาอ่ืน ๆ  
(โปรดระบุ) 

   

 

๓. ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน (ระบุไม่เกนิ ๓ ต าแหน่ง) 
 ๓.๑  .......................................................................................................................................................................................................................... 
 ๓.๒  .......................................................................................................................................................................................................................... 
 ๓.๓  .......................................................................................................................................................................................................................... 
 
๔. ต าแหน่งหน้าที่ส าคัญในอดีต (ระบุไม่เกิน ๓ ต าแหน่ง) 
 ๔.๑  .......................................................................................................................................................................................................................... 
 ๔.๒  .......................................................................................................................................................................................................................... 
 ๔.๓  .......................................................................................................................................................................................................................... 
 

๕. ประสบการณก์ารท างานที่ส าคัญ 
 
................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................ 

 

 
ติดรูปถ่าย 

ขนาด  ๑ นิ้ว 



-2- 
 
 ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และผู้ได้รับการเสนอชื่อ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการได้มาของคณะกรรมการสรรหากรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ด้วยวิธีการคัดเลือก 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 

 เสนอโดยส่วนงาน (ระบุชื่อส่วนงาน)  ................................................................................................................................ 

 แนบรายงานการประชุมการพิจารณากลั่นกรองบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 
 
 

       ลงชื่อ ............................................................................................................. 
                           (........................................................................................................) 
              หัวหน้าส่วนงาน 
 
      ต าแหน่ง ......................................................................................................... 
      วันที่เสนอรายชื่อ   ................./................................/....................  
 
 



แบบเสนอชื่อ 
พร้อมประวัติ และข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อ 

เป็นคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

ประเภท : กรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
---------------------------- 

 

ส่วนงาน .............................................................................................................................................................. 
 

๑. เสนอชื่อ สายวิชาการ ได้แก่  
(นาย/นาง/นางสาว) ชื่อตัว .................................................. ชื่อสกุล.............................................................................. 
ต าแหน่งงานปัจจุบัน .......................................................................................................... ............................................. 
สังกดั............................................................................................................................................................................... 
 
๒. ประวัติการศึกษา  

ระดับ 
ชื่อปริญญา / สาขาวิชา 

(เขียนแบบเต็ม) 
มหาวิทยาลัย/สถาบัน/ประเทศ  

ที่ส าเร็จการศึกษา 
ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ปริญญาตรี    
ปริญญาโท    
ปริญญาเอก    
วุฒิการศึกษาอ่ืนๆ  
(โปรดระบุ) 

   

 
 ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และผู้ได้รับการเสนอชื่อ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการได้มาของคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ด้วยวิธีการคัดเลือก พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
 เสนอโดยส่วนงาน (ระบุชื่อส่วนงาน)  ...................................................................................................... 
 แนบรายงานการประชุมการพิจารณากลั่นกรองบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 
 
       ลงชื่อ................................................................................................. 
                       (..................................................................................................) 
              หวัหน้าส่วนงาน 
      ต าแหน่ง .............................................................................................. 
      วันที่เสนอรายชื่อ ................./......................................../....................  

  
 
 
 
 
 

 
ติดรูปถ่าย 

ขนาด  ๑ นิ้ว 

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ ต้องไม่ด ารงต าแหน่ง 
(๑) อธิการบดี  
(๒) รองอธิการบดี  
(๓) คณบดี ผู้อ านวยการส านักงานมหาวิทยาลัย 

ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขต 
ผู้อ านวยการส านัก สถาบัน และหัวหน้า 
ส่วนงานอ่ืนที่เทียบเท่าคณะ  

(๔) ผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดี รอง
ผู้อ านวยการ และรองหัวหน้าส่วนงานอ่ืนที่
เทียบเท่าคณะ 

(๕) ผู้อ านวยการกอง หรือหัวหน้าหน่วยงานอ่ืน
ที่เทียบเท่ากอง 



แบบเสนอชื่อ 
พร้อมประวัติ และข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อ 

เป็นคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

ประเภท : กรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
---------------------------- 

 

ส่วนงาน .............................................................................................................................................................. 
 

๑. เสนอชื่อ สายสนับสนุน ได้แก่  
(นาย/นาง/นางสาว) ชื่อตัว .................................................. ชื่อสกุล.............................................................................. 
ต าแหน่งงานปัจจุบัน .......................................................................................................................................................  
สังกัด........................................................................................... .................................................................................... 
 
๒. ประวัติการศึกษา  

ระดับ 
ชื่อปริญญา / สาขาวิชา 

(เขียนแบบเต็ม) 
มหาวิทยาลัย/สถาบัน/ประเทศ  

ที่ส าเร็จการศึกษา 
ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ปริญญาตรี    
ปริญญาโท    
ปริญญาเอก    
วุฒิการศึกษาอ่ืนๆ  
(โปรดระบุ) 

   

 
 ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และผู้ได้รับการเสนอชื่อ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการได้มาของคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ด้วยวิธีการคัดเลือก พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
 เสนอโดยส่วนงาน (ระบุชื่อส่วนงาน)  ...................................................................................................... 
 แนบรายงานการประชุมการพิจารณากลั่นกรองบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 
 
       ลงชื่อ................................................................................................. 
                       (..................................................................................................) 
              หวัหน้าส่วนงาน 
      ต าแหน่ง .............................................................................................. 
      วันที่เสนอรายชื่อ ................./......................................../....................  

 
ติดรูปถ่าย 

ขนาด  ๑ นิ้ว 

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ ต้องไม่ด ารงต าแหน่ง 
(๑) อธิการบดี  
(๒) รองอธิการบดี  
(๓) คณบดี ผู้อ านวยการส านักงานมหาวิทยาลัย 

ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขต 
ผู้อ านวยการส านัก สถาบัน และหัวหน้า 
ส่วนงานอ่ืนที่เทียบเท่าคณะ  

(๔) ผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดี รอง
ผู้อ านวยการ และรองหัวหน้าส่วนงานอ่ืนที่
เทียบเท่าคณะ 

(๕) ผู้อ านวยการกอง หรือหัวหน้าหน่วยงานอ่ืน
ที่เทียบเท่ากอง 


