
 

 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
เรื่อง  รายช่ือผู!สมัคร  และรายช่ือผู!ได!รับการเสนอช่ือจากส&วนราชการ   

เพ่ือเข!ารับการสรรหาเป)นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
------------------------------------ 

  ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  เรื่อง  การรับสมัครและ
การเสนอชื่อผู%สมควรดํารงตําแหน'งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ลงวันท่ี  ๑๙  กุมภาพันธ,  ๒๕๖๔  
กําหนดวิธีการได%มาซึ่งรายชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมดํารงตําแหน'งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
โดยสรุปดังนี้ 

๑.  การรับสมัครท่ัวไป  รับสมัครท้ังบุคคลภายในและบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย  ระหว'าง
วันท่ี  ๑๕ – ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๔   

๒.  ส'วนราชการในมหาวิทยาลัยเสนอรายชื่อผู%สมควรดํารงตําแหน'งอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย  จํานวนไม'เกินสองชื่อ  ระหว'างวันท่ี  ๒๖ – ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๔   
  บัดนี้  การรับสมัครและการเสนอชื่อผู%สมควรดํารงตําแหน'งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
ได%สิ้นสุดลงแล%ว  คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีฯ  จึงประกาศรายชื่อผู%สมัคร  และรายชื่อผู%ได%รับการเสนอชื่อ
จากส'วนราชการ  เพ่ือเข%ารับการสรรหาเป=นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ดังนี้ 
  ๑.  รายชื่อผู%สมัครเพ่ือเข%ารับการสรรหาเป=นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  เรียงลําดับ
ตามตัวอักษร  ดังนี้ 
       ๑.๑  ผู%ช'วยศาสตราจารย, ดร.เชาว,  อินใย 
         ๑.๒  ผู%ช'วยศาสตราจารย, ดร.พิชิต  พระพินิจ 
       ๑.๓  รองศาสตราจารย,สมเจตน,  ดวงพิทักษ, 
       ๑.๔  ผู%ช'วยศาสตราจารย,โสฬส  ศรีหม่ืนไวย 

  ๒.  การเสนอชื่อจากส'วนราชการ  จํานวน  ๑๓  หน'วยงาน  ดังนี้ 
   

ส&วนราชการ/จํานวนท่ีเสนอชื่อ 
(เรียงลําดับตามตัวอักษร) 

รายชื่อท่ีเสนอ 
(เรียงลําดับตามตัวอักษร) 

๑.  คณะครุศาสตร, 
     -  เสนอ  ๒  ช่ือ 

๑.  ผู%ช'วยศาสตราจารย, ดร.เชาว,  อินใย 
๒.  รองศาสตราจารย,สมเจตน,  ดวงพิทักษ, 

๒.  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
     -  เสนอ  ๒  ช่ือ 

๑.  ผู%ช'วยศาสตราจารย, ดร.เชาว,  อินใย 
๒.  รองศาสตราจารย,สมเจตน,  ดวงพิทักษ, 

๓.  คณะมนุษยศาสตร,และสังคมศาสตร, 
     -  เสนอ  ๒  ช่ือ 

๑.  ผู%ช'วยศาสตราจารย, ดร.เชาว,  อินใย 
๒.  รองศาสตราจารย,สมเจตน,  ดวงพิทักษ, 

๔.  คณะวิทยาการจัดการ 
     -  เสนอ  ๒  ช่ือ 

๑.  ผู%ช'วยศาสตราจารย, ดร.เชาว,  อินใย 
๒.  ผู%ช'วยศาสตราจารย, ดร.พิชิต  พระพินิจ 

๕.  คณะวิทยาศาสตร,และเทคโนโลย ี
     -  เสนอ  ๒  ช่ือ 

๑.  ผู%ช'วยศาสตราจารย, ดร.เชาว,  อินใย 
๒.  รองศาสตราจารย,สมเจตน,  ดวงพิทักษ, 

/๖. สถาบันวิจัย... 



-๒- 
 

   

ส&วนราชการ/จํานวนท่ีเสนอชื่อ 
รายชื่อท่ีเสนอ 

(เรียงลําดับตามตัวอักษร) 
๖.  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
     -  เสนอ  ๒  ช่ือ 

๑.  ผู%ช'วยศาสตราจารย, ดร.เชาว,  อินใย 
๒.  ผู%ช'วยศาสตราจารย, ดร.พิชิต  พระพินิจ 

๗.  สํานักงานอธิการบด ี
     -  เสนอ  ๒  ช่ือ 

๑.  ผู%ช'วยศาสตราจารย, ดร.เชาว,  อินใย 
๒.  รองศาสตราจารย,สมเจตน,  ดวงพิทักษ, 

๘.  สํานักวิชาศึกษาท่ัวไป 
     -  เสนอ  ๒  ช่ือ 

๑.  ผู%ช'วยศาสตราจารย, ดร.เชาว,  อินใย 
๒.  รองศาสตราจารย,สมเจตน,  ดวงพิทักษ, 

๙.  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     -  เสนอ  ๒  ช่ือ 

๑.  ผู%ช'วยศาสตราจารย, ดร.พิชิต  พระพินิจ 
๒.  รองศาสตราจารย,สมเจตน,  ดวงพิทักษ, 

๑๐.  สาํนักส'งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
     -  เสนอ  ๒  ช่ือ 

๑.  ผู%ช'วยศาสตราจารย, ดร.เชาว,  อินใย 
๒.  รองศาสตราจารย,สมเจตน,  ดวงพิทักษ, 

๑๑.  สาํนักศิลปะและวัฒนธรรม 
     -  เสนอ  ๒  ช่ือ 

๑.  ผู%ช'วยศาสตราจารย, ดร.เชาว,  อินใย 
๒.  รองศาสตราจารย,สมเจตน,  ดวงพิทักษ, 

๑๒.  ศูนย,การศึกษามหาวิทยาลยัราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก'น 
     -  เสนอ  ๒  ช่ือ 

๑.  ผู%ช'วยศาสตราจารย, ดร.เชาว,  อินใย 
๒.  รองศาสตราจารย,สมเจตน,  ดวงพิทักษ, 

๑๓.  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
     -  เสนอ  ๒  ช่ือ 

๑.  ผู%ช'วยศาสตราจารย, ดร.เชาว,  อินใย 
๒.  รองศาสตราจารย,สมเจตน,  ดวงพิทักษ, 

  ท้ังนี้  คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีฯ  จะตรวจสอบคุณสมบัติของผู%สมัครและผู%ท่ีได%รับ 
การเสนอชื่อตามมาตรา  ๒๙  แห'งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  และข%อ  ๘  ของ
ข%อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ว'าด%วย  หลักเกณฑ,  และวิธีการสรรหาอธิการบดี  พ.ศ. ๒๕๕๕  แล%ว      
จะมีประกาศรายชื่อผู%สมัคร  และผู%ท่ีได%รับการเสนอชื่อเป=นผู%สมควรดํารงตําแหน'งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
ซ่ึงผ'านการตรวจสอบคุณสมบัติต'อไป   
  อนึ ่ง  หากผู%ใดประสงค,จะทักท%วงหรือประสงค,ให%ข%อมูลเพิ่มเติมตามประกาศฉบับนี้  
ขอให!จัดส&งเป)นเอกสารลับ  ถึงประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  โดยให%จัดส'ง
ท่ีกองเลขานุการคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีฯ  ภายในวันท่ี  ๑๖  เมษายน  ๒๕๖๔  โดยการให%ข%อมูล
จะต%องลงชื่อ  หน'วยงานท่ีสังกัด  พร%อมหลักฐานท่ีชัดเจน 

  จึงประกาศให%ทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๗  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
(ผู%ช'วยศาสตราจารย,ประสงค,  สุรียธนาภาส) 

ประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 


