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ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครศุาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ฉบับท่ี ๒/๒๕๖๔ 
เรื่อง  ปฏิทินก าหนดการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

…………………………………… 
  ตามที่คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ออกประกาศ            
เรื่อง คุณสมบัติและวิธีการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ฉบับที่ ๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น เพ่ือให้การด าเนินการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุ
วัตถุประสงค์ คณะกรรมการสรรหาฯ จึงออกประกาศ เรื่องปฏิทินก าหนดการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด ดังต่อไปนี้  
 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม หมายเหตุ 
วันที่ ๑๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔ ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ  ตามค าสั่ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที่ ๖/๒๕๖๔ 
ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ประชุม
พิจารณาวางแผนการด าเนินการออกประกาศ 
- ประกาศคุณสมบัติและวิธีการสรรหาคณบดี 
- ประกาศปฏิทินการสรรหาคณบดี 
- ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเสนอชื่อ 
ผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี 
- ประกาศรับสมัครผู้ประสงค์เข้ารับการ      
สรรหาเพื่อด ารงต าแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ 
 

ห้องประชุม A ชั้น ๙   
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐  
พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 
 

วันที่  ๑๑ มิถุนายน  ๒๕๖๔ 
 

คณะกรรมการสรรหาฯ จัดส่งประกาศที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อ 
ผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี ไปยังคณะ  
เพ่ือตรวจสอบรายชื่อ หากไม่มีรายชื่อให้แจ้ง
คณะกรรมการสรรหา 
ภายในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
 

คณะครุศาสตร์ 

วันที ่๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
ถึง ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
(ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. -
๑๒.๐๐ น. และเวลา ๑๓.๐๐ 
– ๑๖.๓๐ น. 
 
 

รับสมัครผู้ประสงค์เข้ารับการสรรหาเพ่ือด ารง
ต าแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ 

ฝ่ายธุรการ กองกลาง  
ส านักงานอธิการบดี ชั้น ๑   
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐  
พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 

 
 
 
 
 
 



๒  

  
วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
(๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.)  
และ (๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น.) 

ผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี 
ใช้สิทธิเสนอชื่อล่วงหน้า ให้แจ้งความประสงค์
โดยท าหนังสือระบุเหตุและผล  
ที่ไม่สามารถใช้สิทธิเสนอชื่อตามวันเวลา   
ที่คณะกรรมการสรรหาฯ ประกาศได้  
โดยยื่นต่อประธานคณะกรรมการสรรหาฯ  
ก่อนวันใช้สิทธิเสนอชื่อล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ วัน 
พร้อมแนบต้นเรื่องเหตุแห่งการนั้น  

ฝ่ายธุรการ กองกลาง ส านักงาน
อธิการบดี ชั้น ๑ อาคารเฉลิม
พระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ 
ธันวาคม ๒๕๕๐ 

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
(๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น.) 

ให้คณาจารย์ประจ า คณาจารย์ 
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในคณะ  
เสนอชื่อผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี   
ได้ไม่เกินคนละหนึ่งชื่อ (โดยวิธีลับ) 

บริเวณชั้น ๑ ด้านหน้าฝ่าย
การเงิน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
เวลา ๑๔.๐๐ น. 

คณะกรรมการสรรหาฯ ตรวจสอบ
คุณสมบัติผู้ประสงค์เข้าด ารงต าแหน่ง
คณบดีคณะครุศาสตร์ 

ห้องประชุม A ชั้น ๙  
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ 
พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 

วันที ่๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ให้ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาคณบดี และผู้ได้รับ
การเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีที่
ยืนยันตอบรับ ภายในวันที่๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

 

วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
(๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.) 

ให้ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาคณบดี และผู้ได้รับ
การเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี 
ที่ยืนยันตอบรับตามข้อ ๒(๖) แสดงวิสัยทัศน์    
การบริหารงานคณะต่อคณะกรรมการสรรหา ฯ
และผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังได้ที่ห้องประชุม A  
ชั้น ๙ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ 
ธันวาคม ๒๕๕๐ 

ห้องประชุม A ชั้น ๙  
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ 
พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 
โดยผู้เข้ารับการสรรหาสามารถ
แสดงวิสัยทัศน์ได้ไม่เกินคนละ 
๒๐ นาท ี

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
(เวลา ๐๙.๓๐ น.) 
 

คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผู้ที่สมควร
ด ารงต าแหน่งคณบดีที่ให้ได้จ านวนอย่างน้อย
สองชื่อแต่ไม่เกินสามชื่อโดยพิจารณาความ
เหมาะสมตามคุณสมบัติที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑.๑ 

ห้องประชุมสภา ชั้น ๕  
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ 
พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
 

ประกาศรายชื่อผู้ที่สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี
และจัดท าบัญชีรายชื่อเรียงตามล าดับตัวอักษร
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพร้อมประวัติผลงาน
นโยบายและแผนบริหารจัดการคณะเพื่อ
ด าเนินการต่อไป 

 

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ ณ วันที่  ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
 
 
           (ศาสตราจารย์ ดร.ละออศรี  เสนาะเมือง) 

                         ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดคีณะครุศาสตร์ 
                                   มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
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