
  

 

 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักวิทยบรกิาร  มหาวิทยาลัยนครพนม 

ฉบับที่  8/2562 

เรื่อง  ขยายเวลาเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิทยบรกิาร   

มหาวิทยาลัยนครพนม 

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

 

  ด้วยคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยนครพนม  

มีความประสงค์ขยายเวลาเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร ต าแหน่ง

ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยนครพนม  จากเดิมก าหนดการเสนอชื่อผู้สมควรด ารง

ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ ตั้งแต่วันที่  21 พฤษภาคม  พ.ศ. 2562  ถึงวันที่  18  

มิถุนายน  พ.ศ. 2562  นั้น บัดนี้  ครบก าหนดการรับสมัคร /เสนอชื่อแล้ว และมีผู้สมัคร/ผู้ได้รับการ

เสนอชื่อจ านวน 1 รายชื่อ คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ  จึงมีมติให้ขยายเวลา

รับสมัครและเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ  ต่อไปอีกจนถึงวันที่  22  

กรกฎาคม  พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ  

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  11  แหง่ขอ้บังคับมหาวทิยาลัยนครพนม ว่าด้วย               

การสรรหาคณบดี  พ.ศ. 2555  ประกอบกับมติคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ

ในการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 คณะกรรมการสรรหาผูอ้ านวยการ

ส านักวิทยบริการ  จึงออกประกาศขยายเวลาเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก                

วิทยบริการ  มหาวิทยาลัยนครพนม  ตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการดังตอ่ไปนี้ 

1. คุณสมบัติของผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิทยบรกิาร 

1.1  คุณสมบัติตามมาตรา  33  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 

นครพนม  พ.ศ. 2548  อย่างหน่ึงอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 

    (1)  ส าเร็จการศกึษาไม่ต่ ากว่าช้ันปริญญาเอกหรอืเทียบเท่าจาก

มหาวิทยาลัยหรอืสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  และมีประสบการณ์ดา้นการสอนใน

มหาวิทยาลัยหรอืสถาบันอุดมศกึษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองหรอืมีประสบการณ์ดา้นการบริหารอื่น

ไม่น้อยกว่าสองปี 

    (2)  ส าเร็จการศกึษาไม่ต่ ากว่าปริญญาหรือเทียบเท่าจากมหาวทิยาลัย   

หรอืสถาบันอุดมศกึษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  และมีประสบการณด์้านการสอนในมหาวิทยาลัย

หรอืสถาบันอุดมศกึษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองหรอืมีประสบการณด์้านการบริหารอื่นไม่นอ้ยกว่าสี่ปี 
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  (3)  ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

   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 

   1.3  คุณสมบัติเพิ่มเติมของผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก                

วิทยบริการ  โดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ประกอบด้วย 

    “มีประสบการณ์ดา้นการบริหารเทคโลโนยีหอ้งสมุด” 

 2.  ลักษณะต้องห้ามของผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิทยบรกิาร   

    (1)  เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมอืง 

   (2)  เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  เป็นคนเสมือน 

ไร้ความสามารถ  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 
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   (10)  เป็นผู้เคยกระท าการทุจรติในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานใน

หนว่ยงานของรัฐ 

 3.  ผู้มีสิทธิเสนอเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิทยบรกิาร  

ประกอบด้วย 

  (1)  กรรมการสภามหาวทิยาลัย  ที่มไิด้เป็นกรรมการสรรหาผูอ้ านวยการส านัก

วิทยบริการ     

  (2)  การเสนอชื่อโดยบุคลากรประจ าส านักวิทยบริการ   

 4.  วิธีการในการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิทยบรกิาร   

(1) การเสนอชื่อโดยกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ที่มไิด้เป็นกรรมการสรรหา 

ผูอ้ านวยการส านักวิทยบริการ   

   กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ที่มไิด้เป็นกรรมการสรรหาผูอ้ านวยการส านักวิทยบริการ   

ให้เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ  เป็นลายลักษณ์อักษรคนละไม่เกิน                         

1  รายชื่อ  และส่งด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ ไปที่ส านักงานสภามหาวิทยาลัยนครพนม อาคาร

สารสนเทศเพื่อการบริหาร  ช้ัน  4  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยนครพนม  เลขที่  103  หมู่ 3  

ถนนชยางกูร  ต าบลขามเฒ่า  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครพนม  48000  โดยให้ถือตราประทับของ

ไปรษณีย์เป็นส าคัญ  หรอืส่งทางโทรสารไปที่หมายเลข  0-4253-2479  โดยให้ถือตราประทับรับของ

มหาวิทยาลัยเป็นส าคัญ  หรือส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ไปที่  chanunkant@gmail.com  ตั้งแต่วันที่  

20 มิถุนายน  พ.ศ. 2562  ถึงวันที่  22  กรกฎาคม  พ.ศ. 2562 ภายในเวลา  16.30  น.  โดยให้           

ถือเวลามาตรฐานของประเทศไทยเป็นส าคัญ 

 ทั้งนี ้ การเสนอชื่อบุคคล  ตอ้งเสนอพร้อมหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ที่ได้รับ 

การเสนอชื่อ  ประวัติ  ผลงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ  พร้อมค ารับรองจากผู้เสนอชื่อว่ามีคุณสมบัติ

ครบถ้วน  และไม่มลีักษณะต้องหา้มตามที่คณะกรรมการสรรหาก าหนด 

(2) การเสนอชื่อโดยบุคลากรประจ าส านักวิทยบริการ   

 บุคลากรประจ าส านักวิทยบริการ  เสนอชื่อผูส้มควรด ารงต าแหนง่ผูอ้ านวยการ 

ส านักวิทยบริการ  ตั้งแต่วันที่  20 มิถุนายน  พ.ศ. 2562  ถึงวันที่  22  กรกฎาคม  พ.ศ. 2562 

ภายในเวลา 16.30 น. โดยให้ถือเวลามาตรฐานของประเทศไทยเป็นส าคัญ  โดยให้ผู้มีสิทธิเสนอชื่อใช้

สิทธิ เสนอชื่อได้คนละไม่ เกิน 1  รายชื่อ  และจะต้องไปเสนอชื่อด้วยตนเอง  ณ  ส านักงาน                    

สภามหาวิทยาลัยนครพนม  อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ช้ัน  4  ส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยนครพนม  
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 ทั้งนี ้ การเสนอชื่อบุคคล  ต้องเสนอพร้อมหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ที่ได้รับ 

การเสนอชื่อ  ประวัติ  ผลงานของผูท้ี่ได้รับการเสนอชื่อ  พร้อมค ารับรองจากผูเ้สนอชื่อวา่มีคุณสมบัติ

ครบถ้วน  และไม่มลีักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการสรรหาก าหนด 

 5.  เอกสารประกอบการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก 

วิทยบริการ  ดังน้ี 

 (1)  แบบฟอร์มเสนอช่ือ  พร้อมหนังสือแสดงความยินยอมของผูท้ี่ได้รับ                  

การเสนอชื่อ  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  แนวทางและแผนการบริหารส านัก 

วิทยบริการ  ตลอดระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง  จ านวน  8  ชุด   

 ทั้งนี้  หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ส านักงาน          

สภามหาวิทยาลัยนครพนม  อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร   ช้ัน  4  หมายเลขโทรศัพท์                       

0-4253-2477  ต่อ  217  และ  081-9548157  หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์

มหาวิทยาลัยนครพนม  www.npu.ac.th 

 จงึประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  20  มิถุนายน  พ.ศ. 2562 

 

 

(ศาสตราจารย์  ดร.สมจติต์  สุพรรณทัสน์) 

ประธานคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ 

มหาวิทยาลัยนครพนม 
 

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

