
 

 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันภาษา  มหาวิทยาลัยนครพนม 

ฉบับที่  1/2562 

เรื่อง  ก าหนดขั้นตอน  วิธีการ  วัน  เวลา  สถานที่  และหลักเกณฑ์การสรรหา                          

ผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันภาษา  มหาวิทยาลัยนครพนม 

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

 

  เพื่อให้การด าเนินการสรรหาผูอ้ านวยการสถาบันภาษา  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  11  แหง่ขอ้บังคับมหาวทิยาลัยนครพนม  วา่ด้วย               

การสรรหาคณบดี  พ.ศ. 2555  ประกอบกับมตคิณะกรรมการสรรหาผูอ้ านวยการสถาบันภาษา            

ในคราวประชุมครั้งที่  1/2562  เมื่อวันที่  3  มีนาคม  พ.ศ. 2562 และมตสิภามหาวิทยาลัย

นครพนมในคราวประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2562  คณะกรรมการสรรหา

ผูอ้ านวยการสถาบันภาษา  จึงออกประกาศก าหนดขัน้ตอน  วิธกีาร  วัน  เวลา  สถานที่  และ

หลกัเกณฑ์การสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหนง่ผูอ้ านวยการสถาบันภาษา  มหาวิทยาลัยนครพนม               

ไว้ดังตอ่ไปนี ้

1. คุณสมบัติของผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันภาษา   

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

หรอืสถาบันอุดมศกึษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรอืมีประสบการณด์้านการบริหารอื่นไม่น้อยกว่าสี่ปี 

  (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  หรือมปีระสบการณ์               

ในด้านบริหารวิชาการ 

   1.3  คุณสมบัติเพิ่มเติมของผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบัน

ภาษา ดดยความเห้นชอบจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ประกอบด้วย 

    “ถ้ามีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษผา่นตามเกณฑ ์ จะได้รับการพิจารณา

เป็นพิเศษ” 

 2.  ลักษณะต้องห้ามของผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันภาษา   

    (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 
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   (9)  เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรอืไล่ออกเพราะกระท าผดิวินัยตาม

พระราชบัญญัตินี้หรอืกฎหมายอื่น 

   (10)  เป็นผู้เคยกระท าการทุจรติในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน                  

ในหน่วยงานของรัฐ 

  3.  วิธีการได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันภาษา 

   (1)  การรับสมัคร 

   หลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัคร  ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสรรหา

ผูอ้ านวยการสถาบันภาษา  ฉบับที่  2/2562  เรื่อง  รับสมัครผูส้นใจเข้ารับการสรรหาเพื่อด ารงต าแหน่ง

ผูอ้ านวยการสถาบันภาษา  ฉบับลงวันที่  9  มีนาคม  พ.ศ. 2562 

   (2)  การเสนอชื่อ 

   หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอชื่อ  ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสรรหา

ผูอ้ านวยการสถาบันภาษา  ฉบับที่  3/2562  เรื่อง  การเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งผูอ้ านวยการ

สถาบันภาษา  ฉบับลงวันที่  9  มีนาคม  พ.ศ. 2562 

  4.  การกลั่นกรองผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ 

    (1)  คณะกรรมการสรรหาฯ  รวบรวมรายชื่อผูส้มัครและผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ 

    (2)  คณะกรรมการสรรหาฯ  ตรวจสอบคุณสมบัติของผูส้มัครและผูท้ี่ได้รับ 

การเสนอชื่อ  และพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรด ารงต าแหน่งผูอ้ านวยการสถาบันภาษา  โดยมิได้

ค านงึถึงความถี่ที่ได้รับการเสนอชื่อ  แต่พิจารณาจากผู้ที่มคีุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้าม

ตามที่คณะกรรมการสรรหาก าหนด 

    (3)  คณะกรรมการสรรหาฯ  ประกาศรายชื่อผูท้ี่ผ่านการพิจารณากลั่นกรอง              

ตามจ านวนที่คณะกรรมการสรรหาเห็นสมควร 

    (4)  คณะกรรมการสรรหาฯ  ด าเนนิการแจง้ให้ผูผ้่านการพิจารณากลั่นกรอง            

มาน าเสนอวิสัยทัศน ์ ช้ีแจงตอบข้อซักถาม  และเข้ารับการสัมภาษณ์ตอ่คณะกรรมการสรรหา และ

บุคลากรของคณะด้วยตนเอง ตามวัน  เวลา  และสถานที่  ที่คณะกรรมการสรรหาฯ  ก าหนด 

   5.  หลักเกณฑใ์นการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ

สถาบันภาษา   

    (1)  ประวัต ิ ผลงาน  ประสบการณท์างวิชาการและทางการบริหาร  

    (2)  ความรู้  ความสามรถ และเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎเกณฑ ์ และข้อบังคับ  

ที่เกี่ยวข้อง 
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  (3)  วิสัยทัศน ์แนวทาง  และแผนงานการบริหารสถาบันภาษา    

  (4)  ความสามารถในการตอบข้อซักถามและการสัมภาษณ์ 

   6.  การเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัย 

  (1)  คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาคัดเลือกตามวิธีการที่ก าหนด เพื่อให้ได้มา 

ซึ่งผูส้มควรด ารงต าแหนง่ผู้อ านวยการสถาบันภาษาที่เหมาะสม จ านวนไม่เกิน ๓ ชื่อ และจัดท าบัญชี

รายชื่อเรียงล าดับตามตัวอักษร พร้อมประมวลประวัติ ผลงาน ข้อมูลรายละเอียด และเหตุผลที่ใชใ้น

การประกอบการพิจารณา เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  

     (2)  ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อตาม (1) แสดงวิสัยทัศน์  และตอบข้อซักถาม 

ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย   

  (3)  ในกรณีที่เห็นว่าไม่มีผู้ใดสมควรได้รับการคัดเลือก คณะกรรมการสรรหา                 

อาจไม่คัดเลือกผูใ้ดเลยก็ได้ หรอืหากไม่สามารถคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมได้ ให้คณะกรรมการสรรหา

รายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อวินิจฉัย  และขอความเห็นชอบต่อสภามหาวิทยาลัยเพือ่ด าเนินการ 

สรรหาใหม ่ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อาจปรับปรุงตามความเหมาะสม โดยค าแนะน าของ         

สภามหาวิทยาลัย 

 จงึประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  9  มีนาคม  พ.ศ. 2562 

 

 
(นายเฉลิมเกียรติ  แสนวิเศษ) 

ประธานคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันภาษา   

มหาวิทยาลัยนครพนม 

 

 
 


