
ขั้นตอนการสรรหาอธิการบดี 

ล าดับ 

ขั้นตอน 

กระบวนการ รายละเอียดงานตามกระบวนการ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นที่ 1    เสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา 

 

 

   เมื่อใกล้ครบก าหนดโดยเหลือเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน หรือเมื่อไม่มีผูด้ ารงต าแหน่งอธิการบดี  
ฝ่ายบรหิารงานสภามหาวิทยาลยัจดัท าหนังสือเสนอนายกสภามหาวทิยาลัยเพื่อทราบและบรรจเุรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เรื่อง ก าหนดนโยบายทางการบริหารมหาวิทยาลัย เข้า
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

 

ฝ่ายบรหิารงาน 

สภามหาวิทยาลยั 

ขั้นที่ 2    แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี   
และก าหนดนโยบายทางการบริหารมหาวิทยาลัย 

   สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบด ี และก าหนดนโยบายทางการ
บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อใช้ประกอบการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหนง่อธิการบดี 
 

เลขานุการ 

สภามหาวิทยาลยั 

ขั้นที่ 3    ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบด ี    ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลยัโทรศัพท์ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่สภา
มหาวิทยาลยัมีมติให้แต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาอธิการบดี  และด าเนินการจัดท าค าสั่งและเสนอ
นายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม 

 

เลขานุการ 

สภามหาวิทยาลยั 

ขั้นที่ 4    เผยแพร่ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบด ี    ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลยัเผยแพร่ค าสั่งใหผู้้บริหารและบุคลากรทราบโดยทั่วกัน  
 

เลขานุการ 

สภามหาวิทยาลยั 

ขั้นที่ 5   ก าหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
อธิการบด ี

   ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งท่ี 1 เพื่อพิจารณาก าหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการ 

สรรหาอธิการบด ี
คณะกรรมการสรรหาฯ 

ขั้นที่ 6   ออกประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบด ี

ฉบับท่ี 1 เรื่อง ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับมหาวิทยาลยั 
นโยบายและแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย และ
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผูส้มควรด ารง
ต าแหน่งอธิการบด ี 

  ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ลงนามในประกาศ    ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ 



ล าดับ 

ขั้นตอน 

กระบวนการ รายละเอียดงานตามกระบวนการ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นที่ 7   ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครและการเสนอช่ือ 

ผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบด ี
   เลขานุการด าเนินการจดัท าหนงัสือให้ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ลงนามเผยแพร่ข่าวการ 

สรรหาอธิการบดไีปตามช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซตฝ์่ายบรหิารงานสภามหาวิทยาลยั เว็บไซต์
มหาวิทยาลยัทักษิณ สถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยทักษณิ หนังสือพิมพ์ เป็นต้น 

เลขานุการ 

คณะกรรมการสรรหาฯ 

ขั้นที่ 8    ปิดรับสมัครและเสนอช่ือ    เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ รวบรวมรายชื่อและประวตัิ เสนอประธานคณะกรรมการ 

สรรหาฯ เพื่อทราบ 
เลขานุการ 

คณะกรรมการสรรหาฯ 

ขั้นที่ 9    รับฟังความคิดเห็นจากประชาคม    คณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งท่ี 2  เพื่อพบปะประชาคมภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ รับฟังความ
คิดเห็นเกีย่วกับคุณสมบตัิผูส้มควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี  สภาพปญัหาของมหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

ขั้นที่ 10   ตรวจสอบคณุสมบัต ิ    ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งท่ี 3 เพื่อพิจารณาตรวจสอบคณุสมบัตผิู้สมคัรและผูไ้ดร้ับการ
เสนอช่ือ 

คณะกรรมการสรรหาฯ 

ขั้นที่ 11    ประกาศรายช่ือผูม้ีสิทธิเข้ารับการสรรหาด ารง
ต าแหน่งอธิการบด ี

   ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ออกประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ  ฉบับท่ี 2 เรื่อง รายชื่อ 

ผู้มีสิทธิเขา้รับการสรรหาด ารงต าแหน่งอธิการบด ี
ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ 

ขั้นที ่12    ก าหนดวันจัดส่งนโยบายและแนวทางการบริหาร
มหาวิทยาลยั 4 ป ี

   ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาฯ ส่งนโยบายและแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย 4 ปี ให้ประธาน
คณะกรรมการสรรหาฯ  

 

ขั้นที ่13    กลั่นกรองผู้ที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมเพื่อเข้าสู่
กระบวนการต่อไป 

  ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งท่ี 4  
- เพื่อพิจารณานโยบายและแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย 4 ปี ของผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา

ด ารงต าแหน่งอธิการบดี และกลั่นกรองผู้ที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมเพื่อเข้าสู่กระบวนการต่อไป   
- เพื่อพิจารณาก าหนดหัวข้อ วิธีการสัมภาษณ์ และจ านวนข้อในการสมัภาษณ์   

คณะกรรมการสรรหาฯ 

ขั้นที ่14   ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิน าเสนอวิสัยทัศน์และ 

แนวทางการการบริหารมหาวิทยาลัยต่อคณะกรรมการ
สรรหาอธิการบดี  

  ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ  ออกประกาศรายช่ือผูม้ีสิทธิน าเสนอวิสัยทัศน์และ 

แนวทางการการบริหารมหาวิทยาลัยต่อคณะกรรมการสรรหาฯ โดยมีสาระเกี่ยวกับก าหนดวัน  
เวลา สถานท่ี เวลา และรูปแบบในการน าเสนอ  
 
 

 

ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ 



ล าดับ 

ขั้นตอน 

กระบวนการ รายละเอียดงานตามกระบวนการ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นที ่15   เลือกผู้ที่มีความเหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งอธิการบดี 
จ านวนไม่เกินสามคน 

  ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งท่ี 5 เพื่อพิจารณาเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่ง
อธิการบดี จ านวนไม่เกินสามคน  จากข้อมูลประวัติ การรับฟังนโยบายและแนวทางการบริหาร
มหาวิทยาลยั 4 ปี  ผลการสัมภาษณ์ผูเ้ข้ารับการสรรหาฯ และข้อมลูที่ได้จากการรับฟังความคดิเห็น
จากประชาคม 

คณะกรรมการสรรหาฯ 

ขั้นที ่16   ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิน าเสนอวิสัยทัศน์และ 

แนวทางการการบริหารมหาวิทยาลัยต่อ 

สภามหาวิทยาลยัมหาวิทยาลัย 

  ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ  ออกประกาศรายช่ือผูม้ีสิทธิน าเสนอวิสัยทัศน์และ 

แนวทางการการบริหารมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลยัมหาวิทยาลัย โดยมีสาระเกี่ยวกับก าหนดวัน 
เวลา สถานท่ี เวลา และรูปแบบในการน าเสนอ 

ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ 

ขั้นที ่17   น าเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการการบริหาร
มหาวิทยาลยัต่อสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลยั 

   ผู้มีสิทธิน าเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการการบริหารมหาวิทยาลยัต่อ 

สภามหาวิทยาลยัมหาวิทยาลัย 

 

ขั้นที ่18   พิจารณาผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบด ี    สภามหาวิทยาลัยพิจารณาผูส้มควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีจากประวัติ  แนวทางการการบริหาร
มหาวิทยาลยั 4 ปี และลงคะแนนเสียงลงมตโิดยวิธลีับ 

สภามหาวิทยาลยั 

ขั้นที ่19   เผยแพร่ข่าวมติสภามหาวิทยาลยัเรื่อง การสรรหา
อธิการบด ี

  เลขานุการสภามหาวิทยาลยัจัดท าหนังสือแจ้งมติการสรรหาอธิการบดีต่อนายกสภามหาวิทยาลัย
ทราบ ท้ังนี้ภายหลังการรับทราบฝา่ยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยด าเนินการเผยแพรม่ตสิู่ประชาคม
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ขั้นที ่20   เสนอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอธิการบด ี    ผู้รักษาการในต าแหน่งอธิการบดี ด าเนินการเสนอเรื่องไปยังส านกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเพื่อขอน าความกราบบงัคมทูลโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี 

อธิการบด ี

ขั้นที ่21   ประกาศราชกิจจานเุบกษา เรื่อง แต่ตั้งอธิการบด ี    ส านักนายกรัฐมนตรี เผยแพร่ประกาศราชกิจจานุเบกษาเรื่อง แตง่ตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ทักษิณ 

ส านักนายกรัฐมนตร ี

 

 

.................................... 

 


