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ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดมีหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
เรื่อง  กําหนดการสรรหาอธิการบดมีหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

------------------------------------ 
  ดวย  ผูชวยศาสตราจารย ดร.เชาว  อินใย  ไดรับการโปรดเกลา ฯ แตงตั้งใหดํารงตําแหนง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  เม่ือวันที่  ๑๖  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๐  มีวาระการดํารงตําแหนง  ๔  ป  
และจะครบวาระการดํารงตําแหนงในวันที่  ๑๕  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๔  เพื่อใหการดําเนินการสรรหา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  เปนไปดวยความเรียบรอยตามขอ  ๖  แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหาอธิการบดี  พ.ศ. ๒๕๕๕  “เมื่อตําแหนงอธิการบดีวางลงกอนครบวาระ  
หรือวาระการดํารงตําแหนงอธิการบดี  เหลือเวลาไมนอยกวาเกาสิบวัน  ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง
คณะกรรมการสรรหาตามขอบังคบันี้...” 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๘  และมาตรา  ๒๙  แห งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  ประกอบกับขอ  ๑๔  ของขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  วาดวย
หลักเกณฑและวิธีการสรรหาอธิการบดี  พ.ศ. ๒๕๕๕  และคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ที่  ๐๐๑/๒๕๖๔  
เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ลงวันที่  ๑๙  กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๖๔  
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จึงประกาศกําหนดการสรรหาอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ตามรายละเอียดแนบทายประกาศนี้ 

  จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙  กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

(ผูชวยศาสตราจารยประสงค  สุรียธนาภาส) 
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
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กําหนดการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ลําดับ
ที ่

วัน เดือน ป กิจกรรม ผูรับผดิชอบ สถานที ่

๑ วันศุกรที่  ๑๙  
กุมภาพันธ  ๒๕๖๔ 

ประชุมคณะกรรมการสรรหาอธิการบดมีหาวิทยาลยั
ราชภัฏเลย 
 

คณะกรรมการสรรหาฯ หองประชุมสภาฯ  ชั้น  ๙ 
อาคารเรยีนรวม
อเนกประสงค  ๒๓ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย   

๒ วันศุกรที ่ ๑๙   
กุมภาพันธ  ๒๕๖๔ 

ประกาศรับสมคัรท่ัวไป  และรับเสนอชื่อ 
ผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดีจากสวนราชการ 
ในมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการสรรหาฯ - 

๓ วันพฤหัสบดทีี่  ๒๕  
กุมภาพันธ  ๒๕๖๔   

ประชุมชี้แจงบุคลากรทุกฝายในมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเลย  
๑.  ประชุมหัวหนาสวนราชการ  เวลา  ๑๐.๐๐  น.  
 

คณะกรรมการสรรหาฯ  
 
หองประชุมสภาฯ  ชั้น  ๘   
อาคารเรยีนรวม  ๘  ชั้น 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย 

๒.  ประชุมบุคลากร  เวลา  ๑๑.๐๐  น.  หองประชุมชั้น  ๒ 
อาคารเรยีนรวม  ๘  ชั้น 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย   

๔ วันท่ี  ๑ – ๒๖  
มีนาคม  ๒๕๖๔   

สวนราชการดําเนินการใหไดมาซึ่งรายชื่อผูสมควร
ดํารงตําแหนงอธิการบดี  โดยผานการพิจารณา
กลั่นกรองจากคณะกรรมการประจําสวนราชการ 

สวนราชการ 
ตามขอบังคับ 

สถานที ่
ที่สวนราชการกําหนด 

๕ วันท่ี  ๑๕ – ๓๑  
มีนาคม  ๒๕๖๔   
(ในวันและเวลา
ราชการ)   

รับ ส มั ค รผู เข ารับ การสรรห าเป น อ ธิก ารบ ดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ที่มีคุณสมบัติตามมาตรา  ๒๙  
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  
และขอ  ๘  ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
วาดวย  หลักเกณฑและวิธีการสรรหาอธิการบดี  
พ.ศ. ๒๕๕๕     

คณะกรรมการสรรหาฯ หองประชุมช้ัน  ๗ 
อาคารเรยีนรวม  ๘  ชั้น  
มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย  

๖ วันท่ี  ๒๖ – ๓๑  
มีนาคม  ๒๕๖๔   
(ในวันและเวลา
ราชการ)     

รับการเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดี
มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย  โดยสวนราชการ   

คณะกรรมการสรรหาฯ หองประชุมชั้น  ๗ 
อาคารเรยีนรวม  ๘  ชั้น 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย   

๗ วันพุธท่ี  ๗  เมษายน  
๒๕๖๔   

-  สรุปจํานวนผูสมัคร  และผูไดรบัการเสนอช่ือเขา
รับการสรรหาเปนอธิการบด ี
-  ประชุมคณะกรรมการสรรหาอธกิารบดี   
เพ่ือตรวจสอบคุณสมบัตผิูสมัคร  และผูทีไ่ดรับการ
เสนอชื่อ 
-  ประกาศรายชื่อผูเขารับการสรรหาเปนอธิการบดี 
-  แจงใหผูเขารับการสรรหาเปนอธกิารบดีจัดทํา
เอกสารนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลยั   
เพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการสรรหาอธิการบด ี

คณะกรรมการสรรหาฯ
และกองเลขานุการ 
คณะกรรมการสรรหาฯ 
 
 

- หองประชมุชั้น  ๗ 
อาคารเรยีนรวม  ๘  ชั้น 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย 
- หองประชุมสภาฯ  ชั้น  ๘   
อาคารเรยีนรวม  ๘  ชั้น 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย     

 
 

/๘.  วันที่... 
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ลําดับ
ที ่

วัน เดือน ป กิจกรรม ผูรับผดิชอบ สถานที ่

๘ วันจันทรที ่ ๑๙  
เมษายน  ๒๕๖๔   

รับฟงความคิดเห็นจากบุคคลภายนอก 
 

คณะกรรมการสรรหาฯ หองประชุมสภาฯ  ช้ัน  ๘   
อาคารเรยีนรวม  ๘  ชั้น 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย 

๙ วันศุกรท่ี  ๒๓  
เมษายน  ๒๕๖๔   

ประชุมคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี   
เพ่ือเตรียมการรับฟงการนําเสนอนโยบายและ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการสรรหาฯ หองประชุมสภาฯ  ชั้น  ๙   
อาคารเรยีนรวม
อเนกประสงค  ๒๓ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย  

๑๐ วันท่ี  ๒๓ – ๒๗  
เมษายน  ๒๕๖๔ 
(ในเวลาราชการ) 

ผูเขารับการสรรหาเปนอธิการบดีสงเอกสารนโยบาย
และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยตอฝายเลขานุการ
คณะกรรมการสรรหาฯ  จํานวน  ๙  ชุด   

คณะกรรมการสรรหาฯ หองประชุมชั้น  ๗ 
อาคารเรยีนรวม  ๘  ชั้น 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย   

๑๑ วันพุธที ่ ๒๘    
เมษายน  ๒๕๖๔   

สงเอกสารใหคณะกรรมการสรรหาฯ  พิจารณา กองเลขานุการ 
คณะกรรมการสรรหาฯ 

- 

๑๒ วันพฤหัสบดทีี ่ ๖  
พฤษภาคม  ๒๕๖๔   

- ผูเขารับการสรรหาเปนอธิการบดีแถลงนโยบาย
และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยตอคณะกรรมการสรรหา
อธิการบดี  ประมาณคนละ  ๒๐  นาท ี
- คณ ะกรรมการสรรหาฯ   ป ระชุม พิ จารณ า
กลั่ นกรองบุ คคลผู ที่ เหมาะสมดํ ารงตํ าแหน ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  เพ่ือเสนอ 
สภามหาวิทยาลัย  ไมเกิน  ๓  ชื่อ 
- ประกาศรายช่ือผูผานการพิจารณาเปนผูทีเ่หมาะสม
ดํารงตําแหนงอธกิารบดีมหาวทิยาลัยราชภัฏเลย 

คณะกรรมการสรรหาฯ - หองประชุมชั้น  ๒   
อาคารเรยีนรวม  ๘  ชั้น 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย 
- หองประชุมสภาฯ  ชั้น  ๘ 
อาคารเรยีนรวม  ๘  ชั้น 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย   
   

๑๓ วันศุกรที ่ ๒๑  
พฤษภาคม  ๒๕๖๔   

สภามหาวิทยาลยัพิจารณาผูที่เหมาะสมดํารง
ตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภัฏเลย 

สภามหาวิทยาลยั หองประชุมสภาฯ  ชั้น  ๙   
อาคารเรยีนรวม
อเนกประสงค  ๒๓ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย   
 

 
 
 
 
 
 


