
 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

  
  ตามที่ คณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “คณะกรรมการ”  
ได้ออกประกาศฉบับลงวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการสรรหา ผู้สมควร
ดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยไดก้ำหนดคุณสมบัติ คุณสมบัติอื่น และลักษณะต้องห้าม 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย คณบดี พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๕ พร้อมกำหนดระยะเวลาในการสมัคร/
การเสนอชื่อ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ - ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ซึ่งปรากฏว่า มีผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ จำนวน  
๒ ราย เรียงตามลำดับตัวอักษร ดังนี้ 
  ๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาลิสาฐ์ ต้นสอน 
  ๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภาศิริ สุวรรณานนท์ 
 

  ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาคุณสมบัติ 
คุณสมบัติอื่น และลักษณะต้องห้าม ของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย 
คณบดี พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๕ ของผู้สมัคร/ผู้ได้รับการเสนอชื่อ เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ จึงขอประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จำนวน ๒ ราย เรียงตามลำดับตัวอักษร ดังนี้ 
  ๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาลิสาฐ์ ต้นสอน 
  ๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภาศิริ สุวรรณานนท์ 
 

  ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ต้องแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการ
สรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ในวันศุกร์ที ่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๙.๔๕ – ๑๑.๑๕ น.  
ณ ห้องประช ุมช ั ้น ๕ อาคารสำนักงานมหาว ิทยาล ัย มหาว ิทยาล ัยสวนดุส ิต หร ือแสดงว ิส ัยทัศน์  
ต่อคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีที ่มีคำสั่งจากศูนย์บริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ศบค.) เพิ่มเติม และให้เป็นไปตามพระราชกำหนด 
ว่าด้วย การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยขอให้ 
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีจัดทำและส่งเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้ 
  (๑) เอกสารตามแบบฟอร์มแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อแสดงวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหาร
บัณฑิตวิทยาลัย จำนวนไม่เกิน ๓ หน้ากระดาษ A4 (Font : TH SarabunPSK 16) พร้อมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 
และเอกสารประกอบการนำเสนอ (ถ้ามี) ในรูปแบบไฟล์ PDF 
  (๒) เอกสารที่ระบุไว้ในใบสมัครของผู้สมัครตามรายการต่อไปนี้  
 (ก) สำเนาเอกสารรับรองการศึกษา 
 (ข) สำเนาเอกสารรับรองการสอน 
 (ค) สำเนาเอกสารรับรองความรู้ความสามารถ/ประสบการณ์ด้านการบริหาร หรือสำเนา
เอกสารรับรองผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหาร 
 (ง) เอกสารต้นฉบับผลงานวิชาการที่ระบุไว้ในใบสมัคร ย้อนหลังไม่เกิน ๕ ปี (นับตั้งแต่
วันที่สมัคร) พร้อมจัดทำสรุปรายการเขียนตามรูปแบบการอ้างอิงผลงานทางวิชาการ (เรียงลำดับปีที่เผยแพร่) 



๒ 
 

 
  (๓) เอกสารรับรองการเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม จากหน่วยงานที่ผู้สมัครเคยดำรงตำแหน่ง
ผู้บริหารหรือทำการสอน ซึ่งผู้รับรองต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าคณบดีขึ้นไป 
 

  ทั้งนี้ เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาตามข้อ (๑) ข้อ (๒) และข้อ (๓) ให้จัดส่งด้วยตนเอง  
ณ ห้องรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ชั้น ๒ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในระหว่างวันที่ 
๒๓ - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.  
 

  ผู ้มีส ิทธิ ์เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มีเวลาในการนำเสนอวิสัยทัศน์ 
ท่านละไม่เกิน ๒๐ นาที และตอบข้อซักถามคณะกรรมการประมาณ ๒๐ นาที รวมเป็น ๔๐ นาที หากผู้มีสทิธิ์
เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ไม่ดำเนินการดังกล่าวข้างต้น และไม่เข้าแสดงวิสัยทัศน์ 
ต่อคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ตามวัน เวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์  
 
      ประกาศ ณ วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
  
     (นางสุวมาลย์   ม่วงประเสริฐ) 
                                           ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 



เอกสารประกอบการพิจารณา 
ผูม้ีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 
 

 

 
๑. วิสัยทัศน์เชิงรุกแบบบูรณาการในการแข่งขันของบัณฑิตวิทยาลัย เชื่อมโยงกับทิศทางของมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต : จิ๋วแต่แจ๋ว พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๗ ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันและการคาดการณ์สถานการณ์ 
ในอนาคต โดยคำนึงถึงการประสานสัมพันธ์กับองค์กร/หน่วยงานภายนอก 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
๒. แนวทางการบริหารและกระบวนการที่เป็นนวัตกรรมในการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ภายใต้สถานการณ์
ปัจจุบันและการคาดการณ์สถานการณ์ในอนาคต 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................ 
..............................................................................................................................................................................  
 
๓. ผลลัพธ์ที่ต้องการซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
๔. อ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 

           ลงชื่อ ..............................................................................          

         (................................................................................) 

                              วันที่      เดือน   สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

หมายเหตุ   คำตอบทั้ง ๓ ข้อ ความยาวไม่เกิน ๓ หน้ากระดาษ A4 และใช้ Font : TH SarabunPSK 16 
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