ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
----------------------------------ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะรับ โอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อรับโอนมาปฏิบัติราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ตาแหน่งที่รับโอน
ตาแหน่งอาจารย์ทางด้านสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เลขที่ตาแหน่ง ๐๑๕๔
จานวน ๑ อัตรา
๒. เงื่อนไขของตาแหน่ง
๒.๑ ผู้ที่สมัครขอโอนต้องเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุ ดมศึกษา
๒.๒ เป็นผู้ที่ไม่เคยต้องโทษทางวินัยหรืออยู่ระหว่างการสอบสวนทางวินัย
๒.๓ ส่ ว นราชการต้น สั งกัดยินยอมให้ โอนโดยมีเอกสารยืนยัน จากหน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งผู้ มี
อานาจอนุมัติให้โอนเป็นผู้ลงนามในเอกสาร (ให้นามาประกอบการพิจารณาในวันสมัคร)
๓. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัคร
๓.๑ มีคุณ สมบัติทั่ว ไปตามความในมาตรา ๗ (ก) และไม่มีลัก ษณะต้อ งห้า มตามความใน
มาตรา ๗ (ข) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้า ราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
๓.๒ คุณวุฒิทางการศึกษา
ตาแหน่งอาจารย์ทางด้านสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก ารอาหาร เลขที่ตาแหน่ง
๐๑๕๔ จานวน ๑ อัตรา
เป็น ผู ้ส าเร็จ การศึก ษาระดับ ปริญ ญาเอกหรือ ปริญ ญาโท ทางด้า นวิท ยาศาสตร์
การอาหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความเชี่ยวชาญในด้านวิศวกรรมการแปรรูปอาหาร จะพิจารณาเป็น
กรณีพิเศษ
๔. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอโอน ขอและยื่นใบสมัครด้ วยตนเองได้ที่งานบริหารงานบุคคล กองกลาง
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตั้งแต่วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖
หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ทางเว็บไซด์ http://www.lru.ac.th
๕. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนามาประกอบการยื่นใบสมัคร
๕.๑ แบบขอโอนที่กรอกข้อความสมบูรณ์
๕.๒ หนังสือยินยอมให้โอนจากต้น สังกัดตามแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๕.๓ สาเนาปริญญาบัตรและใบรายงานผลการเรียน (Transcript)

จานวน ๑ ฉบับ
จานวน ๑ ฉบับ
จานวน ๑ ฉบับ

/ ๕.๔ สาเนาสมุดประวัติ...

-๒๕.๔ สาเนาสมุดประวัติ หรือสาเนา ก.พ. ๗ (โดยให้เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติ
ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง)
จานวน ๑ ฉบับ
๕.๕ สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน ๑ ฉบับ
๕.๖ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อ สกุล หรือทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
จานวน ๑ ฉบับ
๕.๗ หลักฐานแสดงความรู้ ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)
จานวน ๑ ฉบับ
๕.๘ ใบรับรองแพทย์ทางสุขภาพกายและสุขภาพจิตของโรงพยาบาลของรัฐ จานวน ๑ ฉบับ
อายุไม่เกิน ๑ เดือน
๕.๙ รูป ถ่า ยหน้า ตรงไม่ส วมหมวกและไม่ส วมแว่น ตาด า ถ่า ยมาแล้ว ไม่เ กิน ๖ เดือ น
ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๓ รูป (เป็นรูปถ่ายในครั้งเดียวกันทั้งสามรูป)
ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรอง “สาเนาถูกต้อง” ในสาเนาเอกสารทุกฉบับ หากภายหลัง ปรากฏว่า
ผู ้ข อโอนรายใดมีค ุณ สมบัต ิไ ม่ต รงตามที ่ก าหนด ไว้ใ นประกาศรับ สมัค ร ให้ถ ือ ว่า ผู ้ส มัค รรายนั ้น
ขาดคุณสมบัติในการสมัคร และไม่มีสิทธิโอนในตาแหน่งตามที่กาหนดไว้ในประกาศนี้
๖. วิธีการคัดเลือก
๑. ประเมินจากแฟ้มสะสมงาน
๒. สัมภาษณ์
๗. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการโอน ภายในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
ณ ป้ายประกาศงานบริหารงานบุคคล อาคารเรียนรวม ๘ ชั้น ชั้น ๑ หรือทางเว็บไซด์ http://www.lru.ac.th
หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่งานบริหารงานบุคคล โทร. ๐ – ๔๒๘๓ – ๕๒๒๔ – ๘ ต่อ ๔๑๑๑๕ , ๔๒๑๑๑
๘. วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
วัน / เวลาคัดเลือก
วิชา
๓ ตุลาคม ๒๕๕๖
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
สอบสัมภาษณ์

สถานที่สอบ
ห้องประชุมโต๊ะกลม ชั้น ๘
อาคารเรียนรวม ๘ ชั้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

๙. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะประกาศผลการคัดเลือกเพื่อรับโอน ภายในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๖
ณ ป้ายประกาศงานบริหารงานบุคคล อาคารเรียนรวม ๘ ชั้น ชั้น ๑ หรือทางเว็บไซด์ http://www.lru.ac.th
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท เหลืองบุตรนาค)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

