
 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี 
เร่ือง  การสรรหาผู�สมควรดํารงตําแหน�งคณบดีคณะครุศาสตร� 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
…………………………………… 

 
    ด�วยคณบดีคณะครุศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได�พ�นจากตําแหน%งก%อนครบวาระ         
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได�มีมติในคราวประชุม ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ� ๒๕๖๒  
ให�ดําเนินการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร� 

   อาศัยอํานาจตามความในข�อ ๕ ข�อ ๗ ข�อ ๘ ข�อ ๙ ข�อ ๑๐ และข�อ ๑๒ วรรคสอง แห%งข�อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว%าด�วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ� และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๗ และคําสั่ง
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ท่ี ๐๐๙/๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ� ๒๕๖๒ เรื่อง แต%งต้ังคณะกรรมการ
สรรหาคณบดี และโดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี ในคราวประชุม ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี 
๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ จึงออกประกาศไว�  ดังนี้ 
 

    ๑. ส�วนราชการท่ีมีการสรรหาคณบดี 
     - คณะครุศาสตร�  

    ๒.  คุณสมบัติและลักษณะต�องห�ามของผู�สมควรดํารงตําแหน�งคณบดี 

          ๒.๑ คุณสมบัติผู�สมัครและผู�ถูกเสนอช่ือเข�ารับการสรรหาเพ่ือดํารงตําแหน�งคณบดี ตาม
ข�อ ๕ (ก) ของข�อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว%าด�วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ� และวิธีการสรรหาคณบดี 
พ.ศ. ๒๕๕๗  ดังนี้ 
         ๒.๑.๑ สําเร็จการศึกษาไม%ต่ํากว%าปริญญาตรี  หรือเทียบเท%าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
อ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง 
         ๒.๑.๒ ได�ทําการสอนหรือมีประสบการณ�ด�านการบริหารมาแล�วไม%น�อยกว%าสามปCใน
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง  
        ๒.๑.๓ มีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตย�สุจริต เปEนท่ียอมรับในสังคมและเปEนท่ียอมรับของ
บุคลากร 
        ๒.๑.๔ มีความรู�ความสามารถทางวิชาการ ความชํานาญ และคุณสมบัติเหมาะสมกับ
วัตถุประสงค�และภาระหน�าท่ีของคณะท่ีมีการสรรหา หรือมีวิชาชีพท่ีเก่ียวข�องกับการดําเนินงานของคณะ 
        ๒.๑.๕ มีวิสัยทัศน� มีความรู�ความสามารถด�านบริหาร หรือเคยผ%านการอบรมหลักสูตร
สําหรับผู�บริหาร 
        ๒.๑.๖  มีภาวะผู�นํา มีความคิดริเริ่มสร�างสรรค� สนใจและเล็งเห็นความสําคัญของกิจการ 
ในคณะท่ีมีการสรรหา 
       ๒.๑.๗  สามารถปฏิบัติหน�าท่ีได�เต็มเวลา และอุทิศตนให�แก%กิจการของคณะ 

                     /๒.๒ ลักษณะต�องห�ามผู�สมัคร… 
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     ๒.๒ ลักษณะต�องห�ามผู�สมัครและผู�ถูกเสนอช่ือเข�ารับการสรรหาเพ่ือดํารงตําแหน�งคณบดี 
ตามข�อ ๕ (ข) ของข�อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว%าด�วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ� และวิธีการสรรหา
คณบดี พ.ศ. ๒๕๕๗  ดังนี้ 
         ๒.๒.๑ เปEนผู�ดํารงตําแหน%งทางการเมือง 
         ๒.๒.๒ เปEนคนวิกลจริตหรือจิตฟJKนเฟLอนไม%สมประกอบ เปEนคนไร�ความสามารถ เปEนคน
เสมือนไร�ความสามารถหรือเปEนโรคท่ีกําหนดในกฎ ก.พ.อ. 
         ๒.๒.๓ เปEนผู�อยู%ระหว%างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให�ออกจากราชการไว�ก%อน 
         ๒.๒.๔ เปEนผู�บกพร%องในศีลธรรมอันดี 
        ๒.๒.๕ เปEนผู�ดํารงตําแหน%งใดในพรรคการเมืองหรือเจ�าหน�าท่ีของพรรคการเมือง 
         ๒.๒.๖ เปEนบุคคลท่ีศาลสั่งพิทักษ�ทรัพย�เด็ดขาด หรือเปEนบุคคลล�มละลาย 
         ๒.๒.๗ เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�จําคุก เว�นแต%เปEนโทษสําหรับความผิดท่ีได�
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
         ๒.๒.๘ เคยถูกลงโทษให�ออก ปลดออก หรือไล%ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค�การมหาชน หรือ
หน%วยงานอ่ืนของรัฐ 
         ๒.๒.๙ เคยถูกลงโทษให�ออก ปลดออก หรือไล%ออกจากราชการเพราะกระทําผิดวินัย 
         ๒.๒.๑๐ เปEนผู�เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข�ารับราชการหรือเข�าปฏิบัติงานในหน%วยงาน
ของรัฐ 
 

    ๓. การได�มาซ่ึงรายช่ือผู�สมควรดํารงตําแหน�งคณบดี กระทําได�สองวิธีดังนี้ 
         ๓.๑  การสมัคร ตามข�อ ๘ (๑) ของข�อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว%าด�วยคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ� และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๗  ดังนี้ 
        ผู�สมัคร ต�องเปEนผู�มีคุณสมบัติและไม%มีลักษณะต�องห�ามตามข�อ ๒ ซ่ึงจะเปEนบุคลากรภายใน
หรือบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีก็ได� โดยให�ผู�สมัครยื่นใบสมัคร พร�อมกรอกประวัติ ผลงาน 
และเขียนแนวทางการพัฒนาคณะ และรายละเอียดเก่ียวกับคุณลักษณะของตนเอง ในแบบประมวลประวัติ
และผลงาน ตามท่ีคณะกรรมการสรรหากําหนด ภายในวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด 
          ๓.๒  การเสนอช่ือ ตามข�อ ๘ (๒) ของข�อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว%าด�วย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ� และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๗  ดังนี้ 
         ผู�ถูกเสนอชื่อ ต�องเปEนผู�มีคุณสมบัติและไม%มีลักษณะต�องห�ามตามข�อ ๒ ซ่ึงจะเปEนบุคลากร
ภายในหรือบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีก็ได�  โดยบุคลากรคนหนึ่งมีสิทธิเสนอชื่อได�ไม%เกิน 
คนละหนึ่งชื่อ  
      การเสนอชื่อผู�เสนอชื่อต�องลงนามและมีบุคลากรรับรองไม%น�อยกว%าสิบคน  โดยบุคลากรคน
หนึ่งมีสิทธิรับรองได�เพียงหนึ่งชื่อ การเสนอชื่อผู�สมควรดํารงตําแหน%งคณบดีนั้น ต�องเสนอพร�อมแบบตอบรับ
การเสนอชื่อของผู�ได�รับการเสนอชื่อ กรอกประวัติ ผลงาน และเขียนแนวทางการพัฒนาคณะและรายละเอียด
เก่ียวกับคุณลักษณะของตนเอง ในแบบประมวลประวัติและผลงานตามท่ีคณะกรรมการสรรหากําหนด  

     ๔.  เอกสารประกอบการสมัครและการเสนอช่ือ 

         ๔.๑ ใบสมัครเข�ารับการสรรหาผู�สมควรดํารงตําแหน%งคณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
(แบบ คณ.๐๑) เฉพาะการสมัคร 

/๔.๒  แบบเสนอชื่อ… 
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      ๔.๒  แบบเสนอชื่อผู�สมควรดํารงตําแหน%งคณบดี (แบบ คณ.๐๒) เฉพาะการเสนอช่ือ 
      ๔.๓  แบบตอบรับการเสนอชื่อผู�สมควรดํารงตําแหน%งคณบดี (แบบ คณ.๐๓) เฉพาะการ
เสนอช่ือ 
     ๔.๔  แบบลายมือชื่อผู�รับรองการเสนอชื่อผู�สมควรดํารงตําแหน%งคณบดี (แบบ คณ.๐๔)  
เฉพาะการเสนอช่ือ 
          ๔.๕  แบบประมวลประวัติและผลงานของผู�สมัคร/ผู�ถูกเสนอชื่อเข�ารับการสรรหาผู�สมควร
ดํารงตําแหน%งคณบดี (แบบ คณ.๐๕) 
     ๔.๖ ใบรับรองคุณวุฒิ ของผู�สมัครหรือของผู�ถูกเสนอชื่อ 
          ๔.๗ ใบรับรองได�ทําการสอนหรือมีประสบการณ�ด�านการบริหารมาแล�วไม%น�อยกว%าสามปCใน
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง 

          ท้ังนี้ เอกสารตามข�อ ๔.๑ – ๔.๕ ให�ใช�แบบตามตัวอย%างท�ายประกาศนี้ ซ่ึงจะต�องมี
องค�ประกอบครบตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 

     ๕.  วัน เวลา และสถานท่ีดําเนินการสมัครและการเสนอช่ือ 
          ผู�ประสงค�จะสมัครหรือผู�เสนอชื่อผู�สมควรดํารงตําแหน%งคณบดีให�ขอเอกสารและยื่นใบสมัคร 
หรือเสนอชื่อด�วยตัวเอง หรือดาวน�โหลดเอกสารได�ท่ี http://www.udru.ac.th/hrm/ และกรอกรายละเอียด        
ในใบสมัครหรือแบบเสนอชื่อให�ถูกต�องและครบถ�วน และยื่นใบสมัครหรือแบบเสนอชื่อได�ท่ี กองบริหารงานบุคคล 
สํานักงานอธิการบดี ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ต้ังแต%วันท่ี ๒ – ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 
เว�นวันหยุดราชการ (เสาร� – อาทิตย�)  และวันหยุดนักขัตฤกษ� 
 

    ๖. การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต�องห�าม 
     คณะกรรมการสรรหาตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต�องห�ามของผู�สมัครและผู�ถูกเสนอชื่อ  
แล�วจัดทําบัญชีรายชื่อเรียงตามลําดับตัวอักษรของผู�ท่ีมีคุณสมบัติและไม%มีลักษณะต�องห�าม และติดประกาศ 
ให�ทราบในวันท่ี ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สํานักงาน คณะ สถาบัน สํานัก และ
ทางเว็บไซต� http://www.udru.ac.th/hrm/ 
 

    ๗. การแสดงวิสัยทัศน�และแนวทางการพัฒนาคณะ 
     ๗.๑ การแสดงวิสัยทัศน�และแนวทางการพัฒนาคณะต�อบุคลากร 
         คณะกรรมการสรรหาจะดําเนินการจัดให�ผู�สมัครและผู�ถูกเสนอชื่อท่ีมีคุณสมบัติและไม%มี
ลักษณะต�องห�าม แสดงวิสัยทัศน�และแนวทางการพัฒนาคณะให�บุคลากรเข�าร%วมฟJง ในวันท่ี ๒๓ เมษายน  ๒๕๖๒ 
ณ ห�องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ในการนี้ คณะกรรมการสรรหากําหนดเวลานําเสนอ
วิสัยทัศน�ฯ ไม%เกินคนละ ๓๐ นาที  หรือตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 

         ๗.๒ การเข�ารับการสัมภาษณ�และแสดงวิสัยทัศน�และแนวทางการพัฒนาคณะต�อ
คณะกรรมการสรรหาคณบดี 
         ให�ผู�สมัครและผู�ถูกเสนอชื่อเข�ารับการสัมภาษณ�และแสดงวิสัยทัศน�และแนวทางการพัฒนา
คณะต%อคณะกรรมการสรรหา ในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห�องประชุม ชั้น ๘ อาคาร
เฉลิมพระเกียรติฯ เพ่ือให�คณะกรรมการสรรหาดําเนินการประเมินประวัติ ผลงาน แนวทางการพัฒนาคณะ
และข�อมูลท่ีได�จากการสัมภาษณ�และแสดงวิสัยทัศน� และใช�ดุลพินิจกลั่นกรองให�เหลือรายชื่อผู�สมควรดํารง
ตําแหน%งคณบดีจํานวนสามรายชื่อ  แล�วจัดทําบัญชีรายชื่อเรียงตามลําดับตามตัวอักษร  พร�อมประวัติ  ข�อมูล  

/และรายละเอียด... 
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และรายละเอียดท่ีใช�ประกอบการพิจารณาเสนอต%อสภามหาวิทยาลัย ในการนี้ คณะกรรมการสรรหา
กําหนดเวลานําเสนอวิสัยทัศน�ฯ คนละ ๒๐ นาที และตอบคําถามคณะกรรมการสรรหา ๑๐ นาที  หรือตามท่ี
คณะกรรมการกําหนด 
      ในกรณีท่ีมีจํานวนผู�สมัครและผู�ถูกเสนอชื่อไม%เกินสามคน ให�คณะกรรมการสรรหาใช�ดุลพินิจ
กลั่นกรองและเสนอรายชื่อผู�สมัครและผู�ถูกเสนอชื่อท้ังหมดต%อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

      ๗.๓ การเข�ารับการสัมภาษณ�และแสดงวิสัยทัศน�และแนวทางการพัฒนาคณะต�อ      
สภามหาวิทยาลัย 

    ให�ผู�สมัครและผู� ถูกเสนอชื่อท่ีผ%านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาเข�ารับการ
สัมภาษณ�และแสดงวิสัยทัศน�และแนวทางการพัฒนาคณะต%อสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาเลือกผู�ท่ีสมควร
ดํารงตําแหน%งคณบดีจากรายชื่อและข�อมูลท่ีคณะกรรมการสรรหานําเสนอคนหนึ่งเปEนคณบดี ตามท่ีสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณากําหนด 

     จึงประกาศมาให�ทราบโดยท่ัวกัน 
 
        ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๗  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

                         

 
(ดร.อํานาจ  ผการัตน�) 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู�ทรงคุณวุฒิ 
ประธานกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร� 

 

 

 
  



- ๕ - 
 

ข้ันตอนและวิธีการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร� 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

(โดยอนุมัติของคณะกรรมการสรรหาคณบดี ในคราวประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๒ เม่ือวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒) 
------------------------------------------ 

ลําดับท่ี ข้ันตอนและวิธีการ วัน เดือน ปB สถานท่ี 
๑ ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ 

๑. ดําเนินการแต%งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดี 
๒๓ ก.พ. ๒๕๖๒ ห�องประชุม ชั้น ๘ 

อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  
๒ ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี เพ่ือ 

๑.  ศึกษาข�อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  
ว%าด�วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ� และวิธีการสรรหา
คณบดี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๒.  จัดทํากระบวนการและข้ันตอนการสรรหา
คณบดี 
๓.  จัดทําประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เรื่อง คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ�และวิธีการสรรหาคณบดี 
๔.  จัดทํา ใบสมัคร  ใบเสนอชื่อและผู�รับรอง  
แบบตอบรับการยินยอม แบบรับการสมัครและ 
การเสนอชื่อ แบบประมวลประวัติและผลงาน  
แบบประเมินคุณลักษณะ 

๒๗ มี.ค. ๒๕๖๒ 
เวลา ๑๐.๐๐ น. 
 
 
 
 
 

ห�องประชุม ๔ ชั้น ๒ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ   

๓ ดําเนินการสรรหาคณบดี ตามข้ันตอนดังนี้ 
๓.๑  ประกาศ กําหนดวัน เวลา สถานท่ี และ
รายละเอียดในการสมัครและการเสนอชื่อผู�สมควร
ดํารงตําแหน%งคณบดี (ล%วงหน�าไม%น�อยกว%าสามวัน
ก%อนวันรับสมัครและเสนอชื่อในวันแรก) 
 
๓.๒  ดําเนินการรับสมัครและรับการเสนอชื่อ      
(ไม%น�อยกว%า ๗ วัน) 
                                   
 
 
 
 
๓.๓  ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี เพ่ือ
ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต�องห�ามของ
ผู�สมัครและผู�ถูกเสนอชื่อ 
 

 
๒๗ มี.ค. ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
๒ – ๑๑ เม.ย. ๒๕๖๒ 
เวลา ๐๙.๐๐ น- 
๑๕.๐๐ น. 
เว�นวันหยุดราชการ 
(เสาร� – อาทิตย�) และ
วันหยุดนักขัตฤกษ� 

 
๑๘ เม.ย. ๒๕๖๒ 
เวลา ๑๐.๐๐ น. 

 

 
กองบริหารงานบุคคล 
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น ๑ /
สํานักงานคณะ/สถาบัน/สํานัก 
 
 
กองบริหารงานบุคคล ชั้น ๑ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  
 
 
 
 
 
ห�องประชุม ๔ ชั้น ๒ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  
 

 
 
 
 



- ๖ - 
 

ลําดับท่ี รายการกิจกรรม วัน เดือน ปB สถานท่ี 
 ๓.๔  ประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการสรรหา 

เพ่ือเข�าดํารงตําแหน%งคณบดี เรียงตามลําดับ
ตัวอักษร 
 
๓.๕  จัดให�ผู�สมัครและผู�ถูกเสนอชื่อแสดงวิสัยทัศน�
และแนวทางการพัฒนาคณะท่ีมีการสรรหาคณบดี  
โดยประกาศให�บุคลากรเข�าร%วมฟJง 
 
๓.๖  ให�ผู�สมัครและผู�ถูกเสนอชื่อเข�ารับการ
สัมภาษณ�และแสดงวิสัยทัศน�และแนวทางการพัฒนา
คณะท่ีมีการสรรหาคณบดี เพ่ือคณะกรรมการสรรหา
ใช�ดุลพินิจกลั่นกรองให�เหลือรายชื่อผู�สมควรดํารง
ตําแหน%งคณบดีจํานวนสามรายชื่อ แล�วจัดทําบัญชี
เรียงตามตัวอักษร พร�อมเอกสาร ประวัติ ข�อมูล 
และรายละเอียดท่ีใช�ประกอบการพิจารณาเสนอต%อ
สภามหาวิทยาลัย 
 
๓.๗  ประกาศรายชื่อผู�สมควรดํารงตําแหน%งคณบดี
จํานวนสามรายชื่อ ท่ีผ%านการกลั่นกรองจาก
คณะกรรมการสรรหา 

๑๘ เม.ย. ๒๕๖๒ 
 
 
 
๒๓ เม.ย. ๒๕๖๒ 
เวลา ๑๓.๓๐ น. 
 
 
๒๕ เม.ย. ๒๕๖๒ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. 
 
 
 
 
 
 
 
๒๖ เม.ย. ๒๕๖๒ 
 
 
 

อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น ๑ /
สํานักงานคณะ/สถาบัน/สํานัก 
 
 
ห�องประชุม ๒ และ ๔ ชั้น ๒ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  
 
 
ห�องประชุม ชั้น ๘ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  
 
 
 
 
 
 
 
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น ๑  
 

๔ ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๒ 
โดยให�บุคคลในรายชื่อตามข�อ ๓.๗ เข�ารับการ
สัมภาษณ�และแสดงวิสัยทัศน�และแนวทางการพัฒนา
คณะท่ีมีการสรรหาคณบดี ต%อสภามหาวิทยาลัย 
 

๒๗ เม.ย. ๒๕๖๒ ห�องประชุม ชั้น ๘ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

 

ส%วนงานเลขานุการคณะกรรมการสรรหาคณบดี 

โทร ๑๐๗๙ ,๑๑๒๔, ๑๔๔๔, ๑๑๓๘ 
กองบริหารงานบุคคล  สํานักงานอธิการบดี 

อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น ๑ 
 

 
                  
 
 
 
 
 

 



- ๗ - 
 

ใบสมัครเข�ารับการสรรหาผู�สมควรดํารงตําแหน�งคณบดี 
คณะครุศาสตร� 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอดุรธานี 

เขียนท่ี............................................................. 
.............................................................  

 
 

เรื่อง สมัครเข�ารับการสรรหาผู�สมควรดํารงตําแหน%งคณบดี 

เรียน ประธานกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร� 
 
   ข�าพเจ�า .............................................................................................................................................. 
เกิดเม่ือวันท่ี ........... เดือน ............................... พ.ศ. ................. อาชีพ ............................................................. 
ตําแหน%ง ........................................................... ท่ีอยู%ท่ีสามารถติดต%อได� ............................................................ 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................. หมายเลขโทรศัพท� ............................................................................... 
ขอสมัครเข�ารับการสรรหาเพ่ือดํารงตําแหน%งคณบดีคณะครุศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และข�าพเจ�า
ขอรับรองว%า ข�าพเจ�าเปEนผู�มีคุณสมบัติและไม%มีลักษณะต�องห�าม ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เรื่อง การสรรหาผู�สมควรดํารงตําแหน%งคณบดีคณะครุศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี ลงวันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 
   พร�อมนี้  ข�าพเจ�าได�แนบเอกสาร  ดังนี้  
   (    ) แบบประมวลประวัติและผลงาน (แบบ คณ.๐๕)  
   (    ) ใบรับรองคุณวุฒิ  
    (    ) ใบรับรองได�ทําการสอน หรือมีประสบการณ�ด�านการบริหารมาแล�วไม%น�อยกว%าสามปC             
ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง  
 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 

 (ลงชื่อ)                                 ผู�สมัคร 
  

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

  วันท่ี .......เดือน .........................พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 

 

แบบ คณ.๐๑ 



- ๘ - 
 

 
แบบเสนอช่ือผู�สมควรดํารงตําแหน�งคณบด ี

คณะครุศาสตร� 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอดุรธานี 

เขียนท่ี............................................................. 
............................................................. 

 
เรื่อง การเสนอชื่อผู�สมควรดํารงตําแหน%งคณบดี 

เรียน ประธานกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร� 
 
   ข�าพเจ�า .............................................................. ตําแหน%ง ................................................................ 
ขอเสนอ ............................................................................... ตําแหน%ง ................................................................ 
ท่ีอยู%ท่ีสามารถติดต%อได� ....................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
หมายเลขโทรศัพท� ..................................................................... เข�ารับการสรรหาเพ่ือดํารงตําแหน%งคณบดี 
คณะครุศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 
   พร�อมนี้ ข�าพเจ�าได�แนบเอกสาร  ดังนี้ 
    (    ) แบบตอบรับการเสนอชื่อผู�สมควรดํารงตําแหน%งคณบดี  
    (    ) แบบลายมือชื่อผู�รับรองการเสนอชื่อผู�สมควรดํารงตําแหน%งคณบดี  
    (    ) แบบประมวลประวัติและผลงาน (แบบ คณ.๐๕) 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 
 

 (ลงชื่อ)                              ผู�เสนอชื่อ 
  

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

  วันท่ี .......เดือน.........................พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 
หมายเหตุ ผู�มีสิทธิเสนอชื่อผู�สมควรดํารงตําแหน%งคณบดี ได�แก% ข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงาน
มหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ�างประจํา ที่สังกัดคณะครุศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

 

  

แบบ คณ.๐๒ 



- ๙ - 
 

แบบตอบรับการเสนอช่ือผู�สมควรดํารงตําแหน�งคณบดี 
คณะครุศาสตร� 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอดุรธานี 

เขียนท่ี............................................................. 
............................................................. 

 
เรื่อง ตอบรับการเสนอชื่อผู�สมควรดํารงตําแหน%งคณบดี 

เรียน ประธานกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร� 
 

 ตามท่ี (ผู�เสนอชื่อ)...................................................................................................... ได�ขอเสนอชื่อ 
(ผู�รับการเสนอชื่อ).................................................................................................................... เข�ารบัการสรรหา
ผู�สมควรดํารงตําแหน%งคณบดีคณะครุศาสตร� ในการนี้ ข�าพเจ�าได�พิจารณาแล�ว 
 

“ยินยอมรับการเสนอช่ือ” 
 

 
    พร�อมกันนี้  ข�าพเจ�าได�แนบเอกสาร  ดังนี้ 
    (    ) ประมวลประวัติและผลงาน (แบบ คณ.๐๕) 
    (    ) ใบรับรองคุณวุฒิ  
    (    ) ใบรับรองได�ทําการสอน หรือมีประสบการณ�ด�านการบริหารมาแล�วไม%น�อยกว%าสามปCใน
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง  
 
   จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 
 

 (ลงชื่อ)                                   ผู�รับการเสนอชื่อ 
  

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

วันท่ี.......เดือน......................... พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 

 

 
  

แบบ คณ.๐๓ 



- ๑๐ - 
 

 แบบลายมือช่ือผู�รับรองการเสนอช่ือของผู�ได�รับการเสนอช่ือ 
คณะครุศาสตร�  

มหาวิทยาลัยราชภัฏอดุรธานี 
 

ขอรับรองการเสนอช่ือ (ผู�ถูกเสนอช่ือ).......................................................................... ผู�ได�รับการเสนอช่ือ 
 

๑.  ………………………………………………………….. ๑๑.  ……………………………………………………….. 
      (.................................................)         (.................................................) 
  

๒. ………………………………………………………….. ๑๒.  ………………………………………………………….. 
       (.................................................)         (.................................................) 
  

๓. …………………………………………………………….. ๑๓.  ………………………………………………………….. 
     (.................................................)         (.................................................) 
  

๔. ………………………………………………………….. ๑๔.  ………………………………………………………….. 
     (.................................................)         (.................................................) 
  

๕. …………………………………………………………….. ๑๕.  ………………………………………………………….. 
     (.................................................)         (.................................................) 
  

๖. ………………………………………………………….. ๑๖.  ………………………………………………………….. 
     (.................................................)         (.................................................) 
  

๗. …………………………………………………………….. ๑๗. …………………………………………………………….. 
     (.................................................)         (.................................................) 
  

๘. …………………………………………………………….. ๑๘.  ………………………………………………………….. 
     (.................................................)         (.................................................) 
  

๙. …………………………………………………………….. ๑๙.  ………………………………………………………….. 
     (.................................................)         (.................................................) 
  

๑๐. …………………………………………………………….. ๒๐. ……………………………………………………………..  
     (.................................................)         (.................................................) 

 

หมายเหตุ ผู�มีสิทธิรับรองการเสนอชื่อผู�สมควรดํารงตําแหน%งคณบดี ได�แก% ข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
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สิทธิรับรองการเสนอชื่อผู�สมควรดํารงตําแหน%งคณบดีได�เพียงหนึ่งชื่อ 
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  (.........................................................) 
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เข�ารับการสรรหาผู�สมควรดํารงตําแหน�งคณบดี 

คณะครุศาสตร�  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
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ติดรูปถ%าย 
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- ๑๒ - 
 

 
๙. ผลงานด�านคุณธรรม จริยธรรม 
  ....................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

 
๑๐. ผลงานด�านวิชาการ 
  ....................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

 

๑๑. ผลงานด�านการบริหาร 
  ....................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

 
๑๒. ด�านความคิดริเริ่มสร�างสรรค� 
  ....................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

 



- ๑๓ - 
 

๑๓. ความสามารถในการปฏิบัติหน�าท่ีและอุทิศตน 
  ....................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
๑๔. วิสัยทัศน�และแนวทางการพัฒนาคณะ (สามารถแนบข�อมูลเพ่ิมเติมได�) 
  ....................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

   ข�าพเจ�ารับรองว%าข�อความท่ีเขียนลงในแบบประมวลประวัติและผลงานถูกต�องตรงตามความเปEนจริง
ทุกประการ 
 

 

 

          (ลงชื่อ)     เจ�าของประวัติ 
              (.........................................................) 
                       วันท่ี ....... เดือน ................... พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 


