
 
 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
เรื่อง  การสรรหาผู้ที่เหมาะสมในการเข้าด ารงต าแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

----------------------------- 
ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ที่  ๐๐๒/๒๕๖๔  ลงวันที่  ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔  

แต่งตั้ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยิ่งศักดิ์  คชโคตร  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ด ารงต าแหน่งเป็น
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ตั้ งแต่วันที่   ๑๖  มีนาคม  ๒๕๖๔  แต่ เนื่องจาก  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยิ่งศักดิ์  คชโคตร  ได้ขอลาออกจากต าแหน่งดังกล่าว  ตั้งแต่วันที่  ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔  
มีผลให้ต้องพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ  นั้น  

เพ่ือให้การด าเนินการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
ตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ว่าด้วย  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี  พ.ศ. ๒๕๕๕  และค าสั่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย  ที่  ๐๕๒๓/๒๕๖๔  ลงวันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๔  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จึงออกประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี  ดังนี้ 

๑.  ต าแหน่งคณบดีที่สรรหา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
๒.  คุณสมบัติผู้ด ารงต าแหน่ง ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา  ๓๗  แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
คณบด ี พ.ศ. ๒๕๕๕  ข้อ  ๕  ดังนี้ 

 ๒.๑  ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย  หรือ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 

 ๒.๒  ได้ท าการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๓  ปี    
ในมหาวิทยาลัย  หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 

 ๒.๓  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีความยุติธรรม 
 ๒.๔  มีความเป็นผู้น า  มีวิสัยทัศน์  สามารถบริหารจัดการให้เกิดความก้าวหน้าแก่

หน่วยงาน 
 ๒.๕  มีความรู้ความสามารถและวิสัยทัศน์ทางวิชาการ  หรือวิชาชีพที่เก่ียวข้อง 
 ๒.๖  มีประสบการณ์ในการท างานเกี่ยวกับการบริหาร  ซื่อสัตย์  สุจริต  และมีความ

รับผิดชอบ 
 ๒.๗  มีมนุษยสัมพันธ์ดี  สามารถประสานงานในระดับบุคคลและระดับหน่วยงานได้

เป็นอย่างด ี
 
 
 
 

/๓.  การได้มา... 
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๓.  การได้มาซึ่งรายช่ือผู้เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดี 
 ๓.๑  การรับสมัครทั่วไป  โดยให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาให้ด ารง

ต าแหน่งคณบดีส่งใบสมัคร  พร้อมประวัติผลงาน  นโยบาย  และแผนพัฒนาคณะต่อคณะกรรมการสรรหา
ตามวัน  เวลา  และสถานที่ที่คณะกรรมการก าหนด   

 ๓.๒  การเสนอชื่อ  โดยบุคลากรในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เสนอชื่อ   
ผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี  จ านวนไม่เกิน  ๓  ชื่อ  ต่อคณะกรรมการสรรหาตามวัน  เวลา  และสถานที่ที่
คณะกรรมการก าหนด 

๔.  วิธีการรับสมัครทั่วไป  และการเสนอชื่อ  มีวิธีการดังนี้ 
๔.๑  การสมัครทั่วไป  ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  พร้อมส่งประวัติ  

ผลงาน  นโยบาย  และแผนพัฒนาคณะ  ตามที่คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ก าหนด  ระหว่างวันที่  ๒๒ – ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๔  ระหว่างเวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐  น.  
(เว้นวันหยุดราชการ  และวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
   ๔.๒  การเสนอชื่อ  ผู้เสนอชื่อจะต้องมายื่นใบเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี  
ด้วยตนเอง  โดยได้รับความยินยอมของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ  โดยสามารถยื่นใบเสนอชื่อได้เพียง  ๑  ครั้ง  
จ านวนไม่เกิน  ๓  ชื่อ  ระหว่างวันที่  ๒๒ – ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๔    ระหว่างเวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐  น.  
(เว้นวันหยุดราชการ  และวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

๕.  สถานที่รับสมัครและเสนอชื่อ  ณ  ห้องงานประชาสัมพันธ์  กองกลาง  ส านักงานอธิการบดี  
อาคารเรียนรวม  ๘  ชั้น  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   
  ๖.  การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครและผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ  คณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร  และผู้ที่ได้รับการ
เสนอชื่อตามข้อ  ๒  ในวันศุกร์ที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๔  และในกรณีผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อที่ยังไม่มีประวัติ
ผลงาน นโยบาย และแผนพัฒนาคณะ  ให้ส่งเอกสารที่ เกี่ยวข้องไปยังงานการประชุมและกิจการสภาฯ  ภายใน
วันจันทร์ที่  ๔  ตุลาคม  ๒๕๖๔  เวลา  ๑๒.๐๐  น.  
  ๗.  ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาเป็นคณบดี  คณะกรรมการสรรหาคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาเป็นคณบดี  ในวันจันทร์ที่  ๔  
ตุลาคม  ๒๕๖๔ 
  ๘.  การน าเสนอแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการคณะ  ต่อคณะกรรมการ
สรรหาคณบดี  ผู้สมัครและผู้ที่ได้รับเสนอชื่อต้องเสนอแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการคณะ
ต่อคณะกรรมการสรรหาคณบดี  ในวันศุกร์ที่  ๘  ตุลาคม  ๒๕๖๔  เวลา  ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐  น.  ณ  ห้องประชุม
ชั้น  ๒  อาคารเรียนรวม  ๘  ชั้น  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรในคณะมนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์เข้ารับฟัง 
  ๙.  การพิจารณาผู้ที่เหมาะสมในการเข้าด ารงต าแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จะพิจารณากลั่นกรองรายชื่อ   
ผู้ที่เหมาะสมในการเข้าด ารงต าแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จ านวนไม่เกิน  ๓  ชื่อ  
ในวันศุกร์ที่  ๘  ตุลาคม  ๒๕๖๔ 
 
 

/๑๐.  ประกาศรายชื่อ... 
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  ๑๐.  ประกาศรายชื่อผู้ที่เหมาะสมในการเข้าด ารงต าแหน่งคณบดี  คณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จะประกาศรายชื่อผู้ที่เหมาะสมในการเข้าด ารงต าแหน่งคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ในวันศุกร์ที่  ๘  ตุลาคม  ๒๕๖๔  แล้วจัดท าบัญชีรายชื่อตามล าดับตัวอักษร  
ไม่เกิน  ๓  ชื่อ  พร้อมประวัติ  ผลงาน  นโยบายและแผนพัฒนาคณะ  เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

๑๑.  การน าเสนอแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการคณะ  ต่อสภา
มหาวิทยาลัย  ให้บุคคลที่เหมาะสมในการเข้าด ารงต าแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
ตามประกาศ  ข้อ  ๑๐  เสนอแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการคณะ  ต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
ในวันศุกร์ที่  ๒๙  ตุลาคม  ๒๕๖๔  เวลา  ๐๙.๐๐  น.  เป็นต้นไป  โดยระยะเวลาและเกณฑ์ในการน าเสนอ
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและมติสภามหาวิทยาลัย  ณ  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น  ๙  อาคารเรียนรวม
อเนกประสงค์  ๒๓  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกและแต่งตั้งคณบดีต่อไป 

  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔  
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ  พรหมเทศ) 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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ก าหนดการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

 

ล าดับ
ท่ี 

วันเวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ สถานท่ี 

๑ วันพุธที่  ๑๘  สิงหาคม  
๒๕๖๔      
เวลา  ๑๕.๐๐  น. 

ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบด ี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  

คณะกรรมการ 
สรรหาฯ 

ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ชั้น  ๘  อาคารเรียนรวม  ๘  ชั้น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

๒ วันที่  ๑๙  สิงหาคม  
๒๕๖๔   

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบด ี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ เรื่อง   
การสรรหาผูท้ี่เหมาะสมในการเขา้ด ารง
ต าแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์  

คณะกรรมการ 
สรรหาฯ 

- 

๓ วันที่  ๒๒ – ๓๐  
กันยายน  ๒๕๖๔     
(เว้นวันหยุดราชการ  
และวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

การรับสมัครทั่วไป  และการเสนอชื่อ กรรมการ 
ที่มหาวทิยาลัย
แต่งตั้ง 

ห้องงานประชาสัมพันธ์  
กองกลาง  ส านักงานอธกิารบดี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   

๔ วันศุกร์ที่  ๑  ตุลาคม  
๒๕๖๔   
เวลา  ๑๐.๓๐  น. 

ประชุ มคณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เพื่อตรวจสอบ
คุณสมบัติรายชื่อผู้ที่เหมาะสมในการเข้าด ารง
ต าแหน่งคณ บดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  ในกรณีผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อที่
ยั ง ไม่ มี ป ร ะ วั ติ ผ ล งาน  น โย บ าย  แ ล ะ
แผนพัฒนาคณะ  ให้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องไป
ยังงานการประชุมและกิจการสภาฯ ภายใน
วันที่  ๔ ตุลาคม  ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๐๐ น.   

คณะกรรมการ 
สรรหาฯ 

ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ชั้น  ๘  อาคารเรียนรวม  ๘  ชั้น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

๕ วันจันทร์ที่  ๔  ตุลาคม  
๒๕๖๔  
เวลา  ๑๔.๓๐  น.  

ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบด ี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
เพื่อจัดท าประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการ
สรรหาเป็นคณบด ี

คณะกรรมการ 
สรรหาฯ 

ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ชั้น  ๘  อาคารเรียนรวม  ๘  ชั้น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

๖ วันศุกร์ที่  ๘  ตุลาคม  
๒๕๖๔ 
เวลา  ๑๐.๑๐  น.   

ผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาเป็นคณบดี  น าเสนอ
แนวนโยบายและยุทธศาสตร์ในการบริหาร
จัดการคณะ  ต่อคณะกรรมการสรรหาคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  โดยเปิด
โอกาสให้บุคลากรในคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตรเ์ข้ารับฟัง 

คณะกรรมการ 
สรรหาฯ 

ห้องประชุมชั้น  ๒   
อาคารเรียนรวม  ๘  ชั้น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

๗ วันศุกร์ที่  ๘  ตุลาคม  
๒๕๖๔     
เวลา  ๑๔.๓๐  น. 

ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เพื่อพิจารณา
กลั่นกรองรายชื่อผู้ที่เหมาะสมในการเข้าด ารง
ต าแหน่งคณ บดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  จ านวนไม่เกิน  ๓  ชื่อ  พร้อม
จัดท าบัญชีรายชื่อผู้ที่ เหมาะสมในการเข้า
ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  เสนอสภามหาวิทยาลัย  และ
แจ้งผู้ได้รับเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
เตรียมเอกสารและการน าเสนอสภามหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการ 
สรรหาฯ 

ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ชั้น  ๘  อาคารเรียนรวม  ๘  ชั้น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

/ล าดับที่  ๘... 



-๕- 

 
ล าดับ

ท่ี 
วันเวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ สถานท่ี 

๘ วันศุกร์ที่  ๒๙  ตุลาคม  
๒๕๖๔ 

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการ
สรรหาฯ  เสนอแนวนโยบายและยุทธศาสตร์
ในการบริหารจัดการคณะต่อสภามหาวิทยาลัย  
และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกคณบดี 

สภามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเลย 

ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ชั้น  ๙  อาคารเรียนรวม
อเนกประสงค์  ๒๓ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 

 
 


