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ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน  ส านัก  ศูนย์  ส่วนราชการ 
หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

เรื่อง  การสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบัน  ส านัก  ศูนย์  ส่วนราชการ 
หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

------------------------------- 
ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ที่  ๐๐๕/๒๕๖๔  ลงวันที่  ๑๙  มีนาคม  ๒๕๖๔  

แต่งตั้ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  พัวรุ่งโรจน์  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ด ารงต าแหน่งเป็น
ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ตั้งแต่วันที่  ๒๘  มีนาคม  ๒๕๖๔  แต่เนื่องจาก  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  พัวรุ่งโรจน์  ได้ขอลาออกจากต าแหน่งดังกล่าว  ตั้งแต่วันที่  ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔  
มีผลให้ต้องพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ  นั้น  

เพ่ือให้การด าเนินการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน  ส านัก  ศูนย์  ส่วนราชการ  หรือ
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามเจตนารมณ์และ
วัตถุประสงค์  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.๒๕๔๗  และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
ว่าด้วย  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน  ส านัก  ศูนย์  ส่วนราชการ  หรือหน่วยงานที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  พ.ศ. ๒๕๕๕  และค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ที่  ๐๕๒๕/๒๕๖๔  
ลงวันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๔  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน  ส านัก  ศูนย์  ส่วนราชการ  
หรือหน่วยงานที่ เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  จึงออกประกาศการสรรหาผู้ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสถาบัน  ส านัก  ศูนย์  ส่วนราชการ  หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  ดังนี้ 

๑.  ต าแหน่งผู้อ านวยการฯ  ที่สรรหา ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒.  คุณสมบัติผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการฯ  ต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  

ว่าด้วย  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน  ส านัก  ศูนย์  ส่วนราชการ  หรือหน่วยงานที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  พ.ศ. ๒๕๕๕  ข้อ  ๕  ดังนี้ 
  ๒.๑  ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเที ยบ เท่ าจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง 
  ๒.๒  ได้ปฏิบัติงานหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี ใน
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 
  ๒.๓  มีคุณธรรมและจริยธรรมทางการบริหาร 
  ๒.๔  มีความสามารถและประสบการณ์  ความสามารถทางวิชาการในวิชาชีพที่เกี่ยวข้องตาม
ลักษณะของส่วนราชการที่ด าเนินการสรรหา 
  ๒.๕  มีความเข้าใจวิสัยทัศน์ในการพัฒนา  และนโยบายของมหาวิทยาลัย 
  ๒.๖  มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาและเล็งเห็นความส าคัญของกิจการส่วนราชการ 
  ๒.๗  มีความสามารถด้านการบริหารและประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 
  ๒.๘  เป็นที่ยอมรับในหน่วยงาน  และสามารถอุทิศเวลาให้แก่กิจการของส่วนราชการ 
  ๒.๙  อ่ืนๆ  ตามที่คณะกรรมการสรรหาเห็นสมควรและเหมาะสมกับลักษณะของส่วนราชการอ่ืนๆ   

/๓.  การได้มาซึ่ง... 
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๓.  การได้มาซึ่งรายช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่ง   
     การสมัคร  จากบุคคลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 ๔.  ก าหนดวันรับสมัคร  ระหว่างวันที่  ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๖๔ – ๓  กันยายน  ๒๕๖๔  ระหว่างเวลา  
๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐  น.  (เว้นวันหยุดราชการ  และวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

๕.  สถานที่รับสมัคร  ห้องงานประชาสัมพันธ์  กองกลาง  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   
๖.  วิธีการสมัคร 

         ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัคร  พร้อมประวัติ  ผลงาน  นโยบาย  และแผนพัฒนาส่วนราชการ  
(ด้วยตนเอง)  ระหว่างวันที่  ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๖๔ – ๓  กันยายน  ๒๕๖๔  เวลา  ๐๙.๐๐  – ๑๖.๐๐ น.  
(เว้นวันหยุดราชการ  และวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
 ๗.  ผู้มีสิทธิสมัคร  ได้แก่  บุคคลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  ต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ว่าด้วย  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน  ส านัก  ศูนย์  ส่วนราชการ  
หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๘.  การตรวจสอบคุณสมบัติและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการสรรหาเป็นผู้อ านวยการส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการฯ  จะตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครและ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการสรรหาเป็นผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ในวัน
จันทร์ที ่ ๖  กันยายน  ๒๕๖๔ 
 ๙.  การพิจารณากลั่นกรองรายชื ่อ  คณะกรรมการสรรหาผู ้อ านวยการฯ  จะพิจารณา
กลั่นกรองผู้ที่เหมาะสมในการเข้าด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
จ านวนไม่เกินสามชื่อ  ในวันจันทร์ที่  ๖  กันยายน  ๒๕๖๔  และจัดท าบัญชีรายชื่อผู้ที่เหมาะสมในการเข้า
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ  โดยเรียงล าดับตามตัวอักษร  พร้อมประวัติ  ผลงาน  นโยบายและแผนพัฒนาส่วนราชการ  
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 

๑๐. การน าเสนอสภามหาวิทยาลัย  ให้บุคคลที่ ได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหา
ผู้อ านวยการฯ  ตามข้อ  ๙  เสนอแนวนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ในการบริหารส่วนราชการต่อสภามหาวิทยาลัย  
ในวันศุกร์ที่  ๒๔  กันยายน  ๒๕๖๔  ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกจ านวนหนึ่งคนเพ่ือแต่ งตั้งเป็น
ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  พัวรุ่งโรจน์) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
ประธานคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน  ส านัก  ศูนย์   

ส่วนราชการ  หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
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ก าหนดการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน  ส านัก  ศูนย์  ส่วนราชการ   
หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

 

ล าดับที ่ วัน เดือน ป ี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ สถานที่ 
๑ วันศุกรท์ี่  ๑๓  

สิงหาคม  ๒๕๖๔  
เวลา  ๐๙.๓๐  น. 

ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน  ส านัก  ศูนย์  
ส่วนราชการ  หรือหน่วยงานที่ เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ  เพื่อออกประกาศการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน  
ส านัก  ศูนย์  ส่วนราชการ  หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะ 

เลขานุการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการสรรหา
ผู้อ านวยการฯ 

ห้องประชุมโต๊ะกลม   
ชั้น  ๘  อาคารเรียนรวม  
๘  ชั้น   
มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย   

๒ วันที่  ๓๐ สิงหาคม –  
๓  กันยายน  ๒๕๖๔ 
 

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผูอ้ านวยการ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เลขานุการฯ  และ 
คณะกรรมการสรรหา
ผู้อ านวยการฯ รับสมัคร 

งานประชาสัมพันธ ์
กองกลาง 
ส านักงานอธกิารบด ี
มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย   

๓ วันจันทร์ที่  ๖  
กันยายน  ๒๕๖๔   
เวลา  ๑๓.๓๐  น. 

- ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการฯ  เพื่อสรุปผลการรับสมัคร  
ตรวจสอบคุณสมบัติ  และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการสรรหา
เป็นผู้อ านวยการ  และพิจารณากลั่นกรองเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสม
ในการเข้าด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  และจัดท าบัญชีรายชื่อผู้ที่เหมาะสมด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เสนอสภา
มหาวิทยาลัย  และแจ้งผู้ได้รับเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหา
ผู้อ านวยการ ฯ เตรียมเอกสารและการน าเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการสรรหา
ผู้อ านวยการฯ   

ห้องประชุมโต๊ะกลม   
ชั้น  ๘   
อาคารเรียนรวม  ๘  ชั้น   
มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย   

๔ วันศุกร์ที่  ๒๔  
กันยายน  ๒๕๖๔   

บุ คคลที่ ได้ รับ การเสนอชื่ อ จากคณ ะกรรมการสรรห า
ผู้อ านวยการฯ  น าเสนอแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ในการ
บริหารส่วนราชการต่อสภามหาวิทยาลัย 

-คณะกรรมการสรรหา
ผู้อ านวยการฯ   
-ผู้เข้ารับการสรรหา 

ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ชั้น  ๙  อาคารเรียนรวม
อเนกประสงค์  ๒๓  
มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย 
 

 


