
 

   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
เรื่อง  รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา   

ครั้งที่  ๑/๒๕๖๕ 
----------------------------------- 

 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา      
เพ่ือรับโอนมาปฏิบัติราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยมีรายละเอียดดังนี้     

             ๑. ต าแหน่งที่รับโอน 
  ๑.๑   ต าแหน่งวิชาการ เลขที่ต าแหน่ง ๐๐๒๙ จ านวน ๑ อัตรา 
  ๑.๒  ประเภทต าแหน่งเชี่ยวชาญเฉพาะ ไม่ต่ ากว่าระดับปฏิบัติการ เลขที่ต าแหน่ง ๐๐๐๑     
จ านวน ๑ อัตรา 

 ๒. เงื่อนไขของต าแหน่ง 
  ๒.๑  กรณีสมัครต าแหน่งวิชาการ ผู้สมัครขอโอนต้องเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ต าแหน่งวิชาการ สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อายุไม่เกิน ๕๐ ปี   
  ๒.๒  กรณีสมัครประเภทต าแหน่งเชี่ยวชาญเฉพาะ  ผู้สมัครขอโอนต้องเป็นข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อายุไม่เกิน ๕๐ ปี 
  ๒.๓  เป็นผู้ที่ไม่เคยต้องโทษทางวินัยหรืออยู่ระหว่างการสอบสวนทางวินัย 
  ๒.๔  ส่วนราชการต้นสังกัดยินยอมให้ โอน โดยมีเอกสารยืนยันจากหน่วยงานต้นสังกัด                    
ซึ่งผู้มีอ านาจอนุมัติให้โอนเป็นผู้ลงนามในเอกสาร (ให้น ามาประกอบการพิจารณาในวันสมัคร) 
  ๒.๕  ไม่มีหนี้ทุนการศึกษาหรือภาระผูกพันกับหน่วยงานต้นสังกัด 

 ๓. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร 
  ๓.๑   มีคุณสมบัติทั่ วไปตามความในมาตรา ๗ (ก) และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามความ               
ในมาตรา ๗ (ข) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
  ๓.๒   คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
   ๓.๒.๑  ต าแหน่งวิชาการ เลขที่ต าแหน่ง ๐๐๒๙ จ านวน ๑ อัตรา 
    (๑)  สังกัดคณะครุศาสตร์ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโท 
ทางด้านการศึกษาปฐมวัย การประถมศึกษา หลักสูตรและการสอน วิจัยและประเมินผลการศึกษา คณิตศาสตร์ศึกษา  
สังคมศึกษา การสอนภาษาอังกฤษ การสอนภาษาไทย การสอนวิทยาศาสตร์ พลศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์  ทัศนศิลป์ 
คอมพิวเตอร์ศึกษา  

/ (๒) สังกดั... 
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    (๒)  สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกหรือปริญญาโท ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ การพัฒนาสังคม การพัฒนาชุมชน นิติศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาไทย ศิลปกรรม สังคมวิทยา ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ปรัชญาและศาสนา 
ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ดนตรี ดิจิตอลอาร์ต บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
    (๓)  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
หรือปริญญาโท ทางด้านคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา วิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อาหารและโภชนาการ เทคโนโลยีอาหาร สัตวศาสตร์ เกษตรศาสตร์  วิทยาศาสตร์การกีฬา 
    (๔)  สังกัดคณะวิทยาการจัดการ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือ
ปริญญาโท ทางด้านการจัดการ การเงิน การบัญชี การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การท่องเที่ย วและการโรงแรม 
นิเทศศาสตร์ การสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เศรษฐศาสตร์ การจัดการโลจิสติกส์ 
    (๕)  สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
หรือปริญญาโท ทางด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมอุตสาหการ  
วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
   ๓.๒.๒  ประเภทต าแหน่งเชี่ยวชาญเฉพาะ ไม่ต่ ากว่าระดับปฏิบัติการ เลขที่ต าแหน่ง 
๐๐๐๑ จ านวน ๑ อัตรา เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้   

 ๔. วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 
  ผู้ประสงค์จะสมัครขอโอน สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารงานบุคคล 
กองกลาง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ทางเว็บไซด์  
http://www.lru.ac.th ตั้งแต่วันที่   ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕ – ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๕  (ในวันและเวลา
ราชการ) 

 ๕. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามาประกอบการยื่นใบสมัคร 
  ๕.๑  แบบขอโอนที่กรอกข้อความสมบูรณ์           จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๕.๒  หนังสือยินยอมให้โอนจากต้นสังกดัตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๕.๓  ส าเนาปริญญาบัตรและใบรายงานผลการเรียน (Transcript)  จ านวนอย่างละ  ๑  ฉบับ 
          ทั้งนี้ก่อนหรือในวันสุดท้ายของวันที่รับสมัคร (ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก) 
  ๕.๔  ส าเนาสมุดประวัติ หรือส าเนา ก.พ. ๗ (โดยให้เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติ 
          ลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง)           จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๕.๕  ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการและส าเนาทะเบียนบ้าน   จ านวน  ๑  ฉบับ 
   

/ (๕.๖) หลักฐาน... 
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  ๕.๖  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล หรือทะเบียนสมรส  (ถ้ามี)        จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๕.๗  หลักฐานแสดงความรู้ ความสามารถพิเศษ  (ถ้ามี)          จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๕.๘  ใบรับรองแพทย์ทางสุขภาพกายและสุขภาพจิตจากโรงพยาบาลของรัฐ  จ านวน  ๑  ฉบับ              
อายุไม่เกิน  ๑  เดือน 
  ๕.๙  รูปถ่ายเครื่องแบบปกติขาว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน  ๑  รูป  

  ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรอง  “ส าเนาถูกต้อง”  ในส าเนาเอกสารทุกฉบับ หากภายหลังปรากฏว่า    
ผู้ขอโอนรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ก าหนดไว้ในประกาศรับสมัครให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติ             
ในการสมัคร และไม่มีสิทธิได้รับการโอนในต าแหน่งตามที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ 

 ๖. วิธีการคัดเลือก 
  ๖.๑  ประเมินจากแฟ้มสะสมงาน 
  ๖.๒  ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งวิชาการ โดยการสัมภาษณ์และสาธิตการสอน 
  ๖.๓  ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ โดยการสัมภาษณ์ 

 ๗.  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและก าหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและก าหนดวัน เวลา   
และสถานที่คัดเลือก ภายในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ ณ ป้ายประกาศงานบริหารงานบุคคล อาคารเรียนรวม ๘ ชั้น 
ชั้น  ๑  หรือทางเว็บ ไซด์  http://www.lru.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานบริหารงานบุ คคล             
โทร.  ๐ – ๔๒๘๓ – ๕๒๒๔ – ๘   ต่อ ๔๑๑๑๕ , ๔๒๑๑๑ 

 ๘.  การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะประกาศผลการคัดเลือกเพ่ือรับโอน ภายในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕      
ณ ป้ายประกาศงานบริหารงานบุคคล อาคารเรียนรวม ๘ ชั้น ชั้น ๑ หรือทางเว็บไซด์  http://www.lru.ac.th 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

                

 (รองศาสตราจารย์สมเจตน์  ดวงพิทักษ์) 
   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 


