
  
 

 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม 
ฉบับท่ี  3/2562 

เรื่อง  การเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 
มหาวิทยาลัยนครพนม 

---------------------------------- 
 
  เพ่ือให้การด าเนินการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ  เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย   

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  11  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม  ว่าด้วยการสรรหา 
คณบดี  พ.ศ. 2555  ประกอบกับมติคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม
บริการ  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  จึงออก
ประกาศก าหนดขั้นตอน วิธีการ วัน  เวลา  และสถานที่ในการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีวิทยาลัย
การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 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 
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(3)  มีภาวะผู้น า  เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่ม  สนใจและเห็นความส าคัญในกิจการ 
ของคณะ 

(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 าผิดวินัยตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น 
   (10)  เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน 
ของรัฐ 

 3.  ผู้มีสิทธิเสนอเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและ
อุตสาหกรรมบริการ ประกอบด้วย 
  (1)  กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ที่มิได้เป็นกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยว
และอุตสาหกรรมบริการ 
  (2)  การเสนอชื่อโดยบุคลากรประจ าวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 
 
 4.  วิธีการในการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและ
อุตสาหกรรมบริการ 

(1) การเสนอชื่อโดยกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ที่มิได้เป็นกรรมการสรรหา 
คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 
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 กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ที่มิได้เป็นกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและ 
อุตสาหกรรมบริการ  ให้เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 
เป็นลายลักษณ์อักษรคนละไม่เกิน 1  รายชื่อ  และส่งด้วยตนเอง  หรือส่งทางไปรษณีย์ ไปที่ส านักงาน                
สภามหาวิทยาลัยนครพนม อาคารสารสนเทศเพ่ือการบริหาร  ชั้น  4  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัย
นครพนม  เลขที่  103  หมู่ 3  ถนนชยางกูร  ต าบลขามเฒ่า  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครพนม  48000  โดยให้
ถือตราประทับของไปรษณีย์เป็นส าคัญ   หรือส่งทางโทรสารไปที่หมายเลข  0-4253-2479  โดยให้ถือ                
ตราประทับรับของมหาวิทยาลัยเป็นส าคัญ หรือส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ไปที่ chanunkant@gmail.com  
ตั้งแต่วันที่  13 สิงหาคม  พ.ศ. 2562  ถึงวันที่  30 สิงหาคม  พ.ศ. 2562  ภายในเวลา  16.30  น.  โดยให้
ถือเวลามาตรฐานของประเทศไทยเป็นส าคัญ 

 ทั้งนี้  การเสนอชื่อบุคคล  ต้องเสนอพร้อมหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ที่ได้รับ 
การเสนอชื่อ  ประวัติ  ผลงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ  พร้อมค ารับรองจากผู้เสนอชื่อว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน  
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการสรรหาก าหนด 

(2) การเสนอชื่อโดยบุคลากรประจ าวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 
 บุคลากรประจ าวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ เสนอชื่อผู้สมควร 

ด ารงต าแหน่งคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ตั้งแต่วันที่  13 สิงหาคม  พ.ศ. 2562    
ถึงวันที่  30 สิงหาคม  พ.ศ. 2562  ภายในเวลา 16.30 น. โดยให้ผู้มีสิทธิเสนอชื่อใช้สิทธิเสนอชื่อได้คนละไม่
เกิน 1  รายชื่อ  และจะต้องเสนอชื่อด้วยตนเอง ณ  ส านักงานสภามหาวิทยาลัยนครพนม อาคารสารสนเทศเพ่ือ
การบริหาร ชั้น  4  ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม โดยให้ถือเวลามาตรฐานของประเทศไทยเป็น
ส าคัญ 

 ทั้งนี้  การเสนอชื่อบุคคล  ต้องเสนอพร้อมหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ที่ได้รับ 
การเสนอชื่อ  ประวัติ  ผลงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ  พร้อมค ารับรองจากผู้เสนอชื่อว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน  
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการสรรหาก าหนด 

 5.  เอกสารประกอบการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและ 
อุตสาหกรรมบริการ ดังนี้ 

(1) แบบเสนอชื่อ พร้อมหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ   
จ านวน  1  ชุด   

(2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  จ านวน   
1  ฉบับ   
  (3)  ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  1  ฉบับ   
  (4)  ส าเนาวุฒิการศึกษา  จ านวน  1  ฉบับ   
  (5)  รูปเล่มประวัติ  ผลงาน  และประสบการณ์ทางวิชาการ การวิจัย และการบริหาร 
  (6)  วิสัยทัศน์  แนวทางและแผนการบริหารและพัฒนาวิทยาลัยการท่องเที่ยวและ
อุตสาหกรรมบริการ  ตลอดระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง  จ านวน  8  ชุด  (ให้น าข้อมูลการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมองค์กร (SWOT Analysis) มาประกอบการจัดท าด้วย)   
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 ทั้งนี้  หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ส านักงาน 
สภามหาวิทยาลัยนครพนม  อาคารสารสนเทศเพ่ือการบริหาร ชั้น 4 หมายเลขโทรศัพท์  0-4253-2477   
ต่อ  217  และ  081-9548157  หรือดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยนครพนม  
www.npu.ac.th 

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  13  สิงหาคม  พ.ศ. 2562 
 
 

(นายเฉลิมเกียรติ  แสนวิเศษ) 
ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 

มหาวิทยาลัยนครพนม 
 

 

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

