
 

 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม 
ฉบับท่ี  1/2562 

เรื่อง  ขั้นตอน วิธีการ และหลักเกณฑ์การสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่ง 
คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ  มหาวิทยาลัยนครพนม 

---------------------------------- 
 
  เพ่ือให้การด าเนินการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ  เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย   

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  11  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม  ว่าด้วยการสรรหา 
คณบดี  พ.ศ. 2555  ประกอบกับมติคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ  
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 และครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม  
พ.ศ. 2562 และมติสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราวประชุมครั้งที่  8/2562  เมื่อวันที่  9  สิงหาคม                
พ.ศ. 2562 คณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ  จึงออกประกาศก าหนด
ขั้นตอน  วิธกีาร  และหลักเกณฑ์การสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม
บริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ไว้ดังต่อไปนี้ 

1. คุณสมบัติของผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม 
บริการ   

1.1  คุณสมบัติตามมาตรา  33  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม   
พ.ศ. 2548  อย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 

    (1)  ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  และมีประสบการณ์ด้านการสอนในมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน 
อุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารอื่นไม่น้อยกว่าสองปี 

    (2)  ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย  หรือสถาบัน 
อุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  และมีประสบการณ์ด้านการสอนในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา 
ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารอื่นไม่น้อยกว่าสี่ปี 
  (3)  ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
   1.2  คุณสมบัติตามข้อ  5  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม  ว่าด้วยการสรรหา
คณบดี  พ.ศ. 2555  ดังนี้ 

(1)  มีคุณธรรมและจริยธรรม  เป็นที่ยอมรับในสังคม  และสามารถปฏิบัติหน้าที่ 
เต็มเวลาให้แก่กิจการคณะได้ 

(2)  มีศักดิ์ศรีด้านวิชาการ  มีความรู้  ความสามารถทางวิชาการ  หรือวิชาชีพ 
ที่ตรงหรือสอดคล้องกับภารกิจของคณะ 

(3)  มีภาวะผู้น า  เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่ม  สนใจและเห็นความส าคัญในกิจการ 
ของคณะ 
 



-๒- 
 

(4)  มีวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  และการศึกษาเพ่ือพัฒนา 
ท้องถิ่น 

(5)  มีความรู้  และความสามารถด้านบริหาร  หรือมีประสบการณ์ในด้านบริหาร 
วิชาการ 

 2.  ลักษณะต้องห้ามของผู้ด ารงต าแหน่งคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม
บริการ 
    (1)  เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง 
   (2)  เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ   
หรือเป็นโรคที่ก าหนดในกฎ  ก.พ.อ. 
   (3)  เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ  หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
ตามพระราชบัญญัตินี้  หรือกฎหมายอื่น 
   (4)  เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
   (5)  เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
   (6)  เป็นบุคคลล้มละลาย 
   (7)  เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด 
ที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   (8)  เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน 
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
 
   (9)  เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัยตามพระราชบัญญัติ
นี้หรือกฎหมายอ่ืน 
   (10)  เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน 
ของรัฐ 

  3.  วิธีการได้มาซึ่งรายช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม
บริการ 
   (1)  การรับสมัคร 
   หลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัคร  ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัย
การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ  ฉบับที่  2/2562  เรื่อง  รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเพื่อด ารงต าแหน่ง
คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ฉบับลงวันที่  13 สิงหาคม  พ.ศ. 2562 
   (2)  การเสนอชื่อ 
   หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอชื่อ  ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัย
การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ฉบับที่  3/2562  เรื่อง  การเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีวิทยาลัย
การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ  ฉบับลงวันที่  13 สิงหาคม  พ.ศ. 2562 
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  4.  การกลั่นกรองผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
    (1)  คณะกรรมการสรรหาฯ  รวบรวมรายชื่อผู้สมัครและผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ 
    (2)  คณะกรรมการสรรหาฯ  ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครและผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ  

และพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ โดยมิได้
ค านึงถึงความถี่ที่ได้รับการเสนอชื่อ  แต่พิจารณาจากผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ี
คณะกรรมการสรรหาก าหนด 

    (3)  คณะกรรมการสรรหาฯ  ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองตามจ านวน 
ที่คณะกรรมการสรรหาเห็นสมควร 

    (4)  คณะกรรมการสรรหาฯ  ด าเนินการแจ้งให้ผู้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองมาน าเสนอ
วิสัยทัศน์  ชี้แจงตอบข้อซักถาม  และเข้ารับการสัมภาษณ์ต่อคณะกรรมการสรรหา และบุคลากรของวิทยาลัย 
ด้วยตนเอง ตามวัน  เวลา  และสถานที่  ที่คณะกรรมการสรรหาฯ  ก าหนด 

   5.  การเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัย 
  (1)  คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาคัดเลือกตามวิธีการที่ก าหนด เพ่ือให้ได้มาซึ่งผู้สมควร

ด ารงต าแหน่งคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการที่เหมาะสม จ านวนไม่เกิน ๓ ชื่อ และจัดท า
บัญชีรายชื่อเรียงล าดับตามตัวอักษร พร้อมประมวลประวัติ ผลงาน ข้อมูลรายละเอียด และเหตุผลที่ใช้ใน 
การประกอบการพิจารณา เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  

     (2)  ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อตาม (1) แสดงวิสัยทัศน์  และตอบข้อซักถามต่อที่ประชุม 
สภามหาวิทยาลัย   

  (3)  ในกรณีที่เห็นว่าไม่มีผู้ใดสมควรได้รับการคัดเลือก คณะกรรมการสรรหาอาจไม่คัดเลือก 
ผู้ใดเลยก็ได้ หรอืหากไม่สามารถคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมได้ ให้คณะกรรมการสรรหารายงานต่อสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือวินิจฉัย  และขอความเห็นชอบต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือด าเนินการสรรหาใหม่  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่อาจปรับปรุงตามความเหมาะสม โดยค าแนะน าของสภามหาวิทยาลัย 

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  13  สิงหาคม  พ.ศ. 2562 
 

  

(นายเฉลิมเกียรติ  แสนวิเศษ) 
ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 

มหาวิทยาลัยนครพนม 


