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ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์   

ฉบับที่  2/2561 

เรื่อง  รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเพื่อด ารงต าแหน่ง                                                         

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม 

---------------------------------- 

 

  เพือ่ให้การด าเนินการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  11  แหง่ขอ้บังคับมหาวทิยาลัยนครพนม  วา่ด้วย               

การสรรหาคณบดี  พ.ศ. 2555  ประกอบกับมตคิณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์              

ในคราวประชุมครั้งที่  1/2561  เมื่อวันที่  7  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561  และมติสภามหาวิทยาลัย

นครพนม  ในคราวประชุมครั้งที่  6/2561  เมื่อวันที่  12  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561  คณะกรรมการ

สรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร ์จึงประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเพื่อด ารงต าแหนง่คณบดี

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังตอ่ไปนี้ 

1. คุณสมบัติของผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี 

1.1  คุณสมบัติตามมาตรา  33  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 

นครพนม  พ.ศ. 2548  อย่างหน่ึงอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 

    (1)  ส าเร็จการศกึษาไม่ต่ ากว่าช้ันปริญญาเอกหรอืเทียบเท่าจาก

มหาวิทยาลัยหรอืสถาบันอุดมศกึษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  และมีประสบการณ์ดา้นการสอนใน

มหาวิทยาลัยหรอืสถาบันอุดมศกึษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองหรอืมีประสบการณ์ดา้นการบริหารอื่น

ไม่น้อยกว่าสองปี 

    (2)  ส าเร็จการศกึษาไม่ต่ ากว่าปริญญาหรือเทียบเท่าจากมหาวทิยาลัย   

หรอืสถาบันอุดมศกึษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  และมีประสบการณด์้านการสอนในมหาวิทยาลัย

หรอืสถาบันอุดมศกึษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองหรอืมีประสบการณด์้านการบริหารอื่นไม่นอ้ยกว่าสี่ปี 

  (3)  ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
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   1.2  คุณสมบัติตามข้อ  5  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม  ว่าด้วย

การสรรหาคณบดี  พ.ศ. 2555  ดังน้ี 

(1)  มีคุณธรรมและจรยิธรรม  เป็นที่ยอมรับในสังคม  และสามารถ 

ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาให้แก่กิจการคณะได้ 

 

(2)  มีศักดิ์ศรีด้านวิชาการ  มีความรู้  ความสามารถทางวิชาการ                      

หรอืวิชาชีพที่ตรงหรอืสอดคล้องกับภารกิจของคณะ 

(3)  มีภาวะผูน้ า  เป็นผู้ที่มคีวามคิดรเิริ่ม  สนใจและเห็นความส าคัญ                

ในกิจการของคณะ 

(4)  มีวสิัยทัศนใ์นการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  และการศกึษา              

เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

(5)  มีความรู้  และความสามารถด้านบริหาร  หรือมปีระสบการณ ์              

ในด้านบริหารวิชาการ 

 2.  ลักษณะต้องห้ามของผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี   

    (1)  เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมอืง 

   (2)  เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  เป็นคนเสมือนไร้

ความสามารถ  หรือเป็นโรคที่ก าหนดในกฎ  ก.พ.อ. 

   (3)  เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ  หรอืถูกสั่งใหอ้อกจากราชการไว้ก่อน

ตามพระราชบัญญัตินี้  หรือกฎหมายอื่น 

   (4)  เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 

   (5)  เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมอืงหรอืเจ้าหนา้ที่ในพรรคการเมอืง 

   (6)  เป็นบุคคลล้มละลาย 

   (7)  เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดใหจ้ าคุก  เว้นแตเ่ป็นโทษส าหรับ

ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรอืความผิดลหุโทษ 

   (8)  เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรอืไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ  องค์การ

มหาชนหรือหนว่ยงานอื่นของรัฐ 

   (9)  เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรอืไล่ออกเพราะกระท าผดิวินัยตาม

พระราชบัญญัตินี้หรอืกฎหมายอื่น 

   (10)  เป็นผู้เคยกระท าการทุจรติในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน                  

ในหน่วยงานของรัฐ 



-๓- 
 

 
 

 3.  วิธีการสมัคร 

  ผูส้นใจสามารถติดตอ่ขอรับใบสมัครได้ที่  ส านักงานสภามหาวิทยาลัยนครพนม  

อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ช้ัน  4  หรอืดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยนครพนม  

www.npu.ac.th  ตั้งแตว่ันที่  15  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561  ถึงวันที่  12  มถิุนายน  พ.ศ. 2561                 

และสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารภายในวันที่ 12  มถิุนายน  พ.ศ. 2561  ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ 

(1)  กรณีสมัครด้วยตนเอง  สามารถยื่นใบสมัครได้ที่ ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

นครพนม  อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร  ช้ัน  4  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยนครพนม  

ตั้งแตว่ันที่  15 พฤษภาคม  พ.ศ. 2561 ถึงวันที่  12 มถิุนายน พ.ศ. 2561 ภายในเวลา 16.30  น.   

โดยใหถ้ือตราประทับรับของมหาวิทยาลัยเป็นส าคัญ 

  (2)  กรณีสมัครทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ให้ส่งเอกสารการสมัครไปที่  

chanunkant@gmail.com  ตั้งแตว่ันที่  15  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561  ถึงวันที่  12  มิถุนายน   

พ.ศ. 2561  ภายในเวลา  16.30  น.  โดยใหถ้ือเวลามาตรฐานของประเทศไทยเป็นส าคัญ 

ทั้งนี ้ การสมัครจะต้องแนบประวัติ  ผลงาน  พรอ้มทั้งค ารับรองจากผู้สมัคร 

ว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน  และไม่มลีักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการสรรหาก าหนด 

 4.  เอกสารประกอบการสมัคร  ดังน้ี 

 (1)  ใบสมัคร  ติดรูปถ่าย  ขนาด  1  นิว้  จ านวน  1  ชุด   

  (2)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรอืบัตรข้าราชการ  จ านวน  1  ฉบับ   

  (3)  ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  1  ฉบับ   

  (4)  ส าเนาวุฒิการศกึษา  จ านวน  1  ฉบับ   

  (5)  รูปเล่มประวัตสิ่วนตัว  ผลงาน  แนวทางและแผนการบริหาร 

คณะวิทยาศาสตร์  ตลอดระยะเวลาที่ด ารงต าแหนง่  จ านวน  8  ชุด   

 ทั้งนี ้ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ส านักงาน                     

สภามหาวิทยาลัยนครพนม  อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร   ช้ัน  4  ส านักงานอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยนครพนม  หมายเลขโทรศัพท์  0-4253-2477  ต่อ  217  และ 081-9548157

หรอืดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยนครพนม  www.npu.ac.th 

 

 

http://www.npu.ac.th/
http://www.npu.ac.th/
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 จงึประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  15  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561 

 

 

(ศาสตราจารย์  ดร.สมจติต์  สุพรรณทัสน์) 

ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์   

มหาวิทยาลัยนครพนม 

 

 

 

 

 


