
 

 

 
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

เรื่อง  การสรรหาผูดํารงตําแหนงคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
----------------------------- 

  เพื่อใหการดําเนินการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  เปนไปดวยความ
เรียบรอย  ตามเจตนารมณและวัตถุประสงคแหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  และ
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  วาดวย  หลักเกณฑและวิธีการสรรหาคณบดี  พ.ศ. ๒๕๕๕  และคําสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ที่  ๐๐๔๕/๒๕๖๔  ลงวันท่ี  ๑๘  มกราคม  ๒๕๖๔  เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  จึงออกประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี  ดังนี ้

๑.  ตําแหนงคณบดีท่ีสรรหา คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
๒.  คุณสมบัตผิูดํารงตําแหนง ตองมีคุณสมบัติตามมาตรา  ๓๗  แหงพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหา
คณบดี  พ.ศ. ๒๕๕๕  ขอ  ๕  ดังนี ้

 ๒.๑  สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัย  หรือ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 

 ๒.๒  ไดทําการสอนหรือมีประสบการณดานการบริหารในมหาวิทยาลัย  หรือ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นทีส่ภามหาวิทยาลัยรับรองมาแลวไมนอยกวา  ๓  ป 

 ๒.๓  มีคณุธรรม  จริยธรรม  และมีความยุติธรรม 
 ๒.๔  มีความเปนผูนํา  มีวิสัยทัศน  สามารถบริหารจัดการใหเกิดความกาวหนาแก

หนวยงาน 
 ๒.๕  มีความรูความสามารถและวิสัยทัศนทางวิชาการ  หรือวิชาชพีที่เก่ียวของ 
 ๒.๖  มีประสบการณในการทํางานเกี่ยวกับการบริหาร  ซื่อสัตย  สุจริต  และมีความ

รับผิดชอบ 
 ๒.๗  มีมนุษยสัมพันธดี  สามารถประสานงานในระดับบุคคลและระดับหนวยงานได

เปนอยางด ี        
๓.  การไดมาซึ่งรายชื่อผูเขารับการสรรหาเปนคณบด ี
 ๓.๑  การรับสมัครทั่วไป  โดยใหผูที่ประสงคจะสมัครเขารับการสรรหาใหดํารง

ตําแหนงคณบดีสงใบสมัคร  พรอมประวัติผลงาน  นโยบาย  และแผนพัฒนาคณะตอคณะกรรมการสรรหาตามวัน  
เวลา  และสถานที่ที่คณะกรรมการกําหนด   

 ๓.๒  การเสนอชื่อ  โดยบุคลากรในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  เสนอชื่อผู
สมควรดํารงตําแหนงคณบดี  จํานวนไมเกินสามชื่อตอคณะกรรมการสรรหาตามวัน  เวลา  และสถานที่ที่
คณะกรรมการกําหนด 

 
 

/๔.  วธิีการสมัคร… 
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๔.  วิธีการสมัครและเสนอชื่อ  มีวิธีการดังนี ้
๔.๑  การสมัคร  ผูสมัครจะตองยื่นใบสมัครดวยตนเอง  พรอมสงประวัติ  ผลงาน  

นโยบาย  และแผนพัฒนาคณะ  ตามที่คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
กําหนด  ระหวางวันที่   ๒๕  มกราคม – ๑  กุมภาพันธ  ๒๕๖๔  ระหวางเวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐  น.  (เวน
วันหยุดราชการ  และวันหยุดนักขัตฤกษ) 
   ๔.๒  การเสนอชื่อ  ผูเสนอชื่อจะตองมายื่นใบเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี  
ดวยตนเอง  โดยไดรับความยินยอมของผูที่ไดรับการเสนอชื่อ  ระหวางวันที่  ๒๕ มกราคม – ๑  กุมภาพันธ  ๒๕๖๔  
ระหวางเวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐  น.  (เวนวันหยุดราชการ  และวันหยุดนักขัตฤกษ) 

๕.  สถานที่รับสมัครและเสนอชื่อ  ณ  หองงานประชาสัมพันธ  กองกลาง  สํานักงาน
อธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   
  ๖.  การตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครและผูที่ไดรับการเสนอชื่อ  คณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัคร  และผูไดรับการเสนอชื่อ
ตามขอ  ๒  ในวันอังคารที่  ๒  กุมภาพันธ  ๒๕๖๔  และในกรณีผูที่ถูกเสนอชื่อที่ยังไมมีประวัติผลงาน นโยบาย 
และแผนพัฒนาคณะ  ใหสงเอกสารที่เก่ียวของไปยังงานการประชุมและกิจการสภาฯ  ภายในวันที่  ๔  กุมภาพันธ  ๒๕๖๔ 
  ๗.  ประกาศรายชื่อผูที่มีสิทธิ์ไดรับการสรรหาเปนคณบดี  คณะกรรมการสรรหาคณบดี
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์ไดรับการสรรหาเปนคณบดี  ในวันศุกรที่  ๕  
กุมภาพันธ  ๒๕๖๔ 
  ๘.  การนําเสนอแนวนโยบายและยุทธศาสตรในการบริหารจัดการคณะ  ตอคณะกรรมการ
สรรหาคณบดี  ผูสมัครและผูที่ไดรับเสนอชื่อตองเสนอแนวนโยบายและยุทธศาสตรในการบริหารจัดการคณะ
ตอคณะกรรมการสรรหาคณบดี  ในวันอังคารท่ี  ๙  กุมภาพันธ  ๒๕๖๔  ณ  หองประชุมชั้น  ๒  อาคารเรียนรวม  
๘  ชั้น  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  โดยเปดโอกาสใหบุคลากรในคณะเขารับฟง 
  ๙.  การพิจารณาผูท่ีเหมาะสมในการเขาดํารงตําแหนงคณบดีคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  จะพิจารณากลั่นกรองรายชื่อผูที่
เหมาะสมในการเขาดํารงตําแหนงคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  จํานวนไมเกินสามชื่อ  ในวันอังคาร
ที่  ๙  กุมภาพันธ  ๒๕๖๔   
  ๑๐.  ประกาศรายชื่อผูที่เหมาะสมดํารงตําแหนงคณบดี  คณะกรรมการสรรหาคณบดี
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  จะประกาศรายชื่อผูที่เหมาะสมดํารงตําแหนงคณบดคีณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  ในวันอังคารท่ี  ๙  กุมภาพันธ  ๒๕๖๔  แลวจัดทําบัญชีรายชื่อตามลําดับตัวอักษร  ไมเกินสามชื่อ  
พรอมประวัติ  ผลงาน  นโยบายและแผนพัฒนาคณะ  เสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

๑๑.  การนําเสนอแนวนโยบายและยุทธศาสตรในการบริหารจัดการคณะ  ตอสภา
มหาวิทยาลัย  ใหบุคคลที่เหมาะสมดํารงตําแหนงคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ตามประกาศ
ขอ  ๑๐  เสนอแนวนโยบายและยุทธศาสตรในการบริหารจัดการคณะ  ตอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
คนละไมเกิน  ๑๐  นาที  ในวันศุกรท่ี  ๑๙  กุมภาพันธ  ๒๕๖๔  เวลาประมาณ  ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐  น.  
ณ  หองประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น  ๙  อาคารเรียนรวมอเนกประสงค  ๒๓  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
เพ่ือใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกและแตงตั้งคณบดีตอไป 

  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔  
 

 
(รองศาสตราจารยสมเจตน  ดวงพิทักษ) 

ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   
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กําหนดการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
   

ลําดับ
ท่ี 

วันเวลา กิจกรรม ผูรับผิดชอบ สถานท่ี 

๑ วันอังคารที่  ๑๙  
มกราคม  ๒๕๖๔ 
เวลา  ๑๔.๑๕  น.     

ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบด ี
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   

คณะกรรมการ 
สรรหาฯ 

หองประชุมโตะกลม  ชั้น  ๘   
อาคารเรียนรวม  ๘  ชั้น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

๒ วันพุธที ่ ๒๐  มกราคม  
๒๕๖๔   

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบด ี
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  เรื่อง  
การสรรหาผูดํารงตาํแหนงคณบดีคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   

คณะกรรมการ 
สรรหาฯ 

- 

๓ วันที่  ๒๕ มกราคม – 
๑ กุมภาพันธ  ๒๕๖๔ 
(เวนวันหยุดราชการ  
และวันหยุดนักขัตฤกษ) 

รับสมัครและรับเสนอชื่อ กรรมการ 
ที่มหาวทิยาลัย
แตงตั้ง 

หองงานประชาสัมพันธ  
กองกลาง  สํานักงานอธกิารบด ี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   

๔ วันอังคารที ่ ๒  
กุมภาพันธ  ๒๕๖๔ 
เวลา  ๐๙.๐๐  น. 

ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะ
มนุ ษ ยศ าส ต ร แ ล ะสั งค มศ าสต ร   เพื่ อ
ตรวจสอบคุณสมบัติรายชื่อผูที่เหมาะสมเปน
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
ในกรณีผูที่ถูกเสนอชื่อที่ยังไมมีประวัติผลงาน 
นโยบาย และแผนพัฒนาคณะ  ใหสงเอกสาร
ที่เกี่ยวของไปยังงานการประชุมและกิจการสภาฯ 
ภายในวันที่ ๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๔   

คณะกรรมการ 
สรรหาฯ 

หองประชุมสภาฯ ชั้น  ๘   
อาคารเรียนรวม  ๘  ชั้น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

๕ วันศุกรที่  ๕ 
กุมภาพันธ  ๒๕๖๔  

ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบด ี
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  เพื่อ
จัดทําประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์ไดรบัการสรรหา
เปนคณบด ี

คณะกรรมการ 
สรรหาฯ 

หองประชุมสภาฯ ชั้น  ๘   
อาคารเรียนรวม  ๘  ชั้น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

๖ วันอังคารที ่ ๙  
กุมภาพันธ  ๒๕๖๔ 
 

ผูมีสิทธิ์ไดรับการสรรหาเปนคณบดี  นําเสนอ
แนวนโยบายและยุทธศาสตรในการบริหาร
จัดการคณะ  ตอคณะกรรมการสรรหาคณบดี
คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร  โดยเปด
โอกาสใหบุคลากรในคณะเขารับฟง 

คณะกรรมการ 
สรรหาฯ 

หองประชุมชั้น  ๒   
อาคารเรียนรวม  ๘  ชั้น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

๗ วันอังคารที ่ ๙  
กุมภาพันธ  ๒๕๖๔ 
 

ประชุ มคณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  เพื่อพิจารณา
กลั่นกรองรายชื่อผูที่เหมาะสมในการเขาดํารง
ตํ าแหน งคณบดีคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  จํานวนไมเกิน  ๓  ชื่อ  พรอม
จัดทําบัญชีรายชื่อผูที่เหมาะสมดํารงตําแหนง
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
เสนอสภามหาวิทยาลัย  และแจงผูไดรับเสนอชื่อ
จากคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร
แ ละสั งคมศ าส ต ร   เตรี ยมเอกสารและ        
การนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการ 
สรรหาฯ 

หองประชุมสภาฯ ชั้น  ๘   
อาคารเรียนรวม  ๘  ชั้น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

๘ วันศุกรที่  ๑๙  
กุมภาพันธ  ๒๕๖๔ 

บุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการ
สรรหาฯ  เสนอแนวนโยบายและยุทธศาสตร
ในการบริหารจัดการคณะตอสภามหาวิทยาลัย  
และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกคณบด ี

สภามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเลย 

หองประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ชั้น  ๙  อาคารเรียนรวม
อเนกประสงค  ๒๓ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 


