
ขั้นตอนการสรรหาหัวหน้าส่วนงานวิชาการและหัวหน้าส่วนงานอ่ืน 

(คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการวิทยาลัย) 

 

ล าดับ 

ขั้นตอน 

กระบวนการ รายละเอียดงานตามกระบวนการ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นที่ 1    เสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ 
 

 

   เมื่อหัวหน้าส่วนงานวิชาการและหัวหน้าส่วนงานอ่ืนด ารงต าแหนง่ใกล้ครบก าหนดโดยเหลือเวลาไม่
น้อยกว่าเก้าสิบวัน หรือเมื่อไม่มผีูด้ ารงต าแหน่งหัวหน้าส่วนงานวิชาการและไมม่ีหัวหน้าส่วนงานอ่ืน
ฝ่ายบรหิารงานสภามหาวิทยาลยัจดัท าหนังสือเสนออธิการบดีเพื่อทราบและบรรจุเรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาหัวหน้าส่วนงาน......... (ระบุช่ือส่วนงาน)...... เข้าระเบียบวาระการประชุมสภา
มหาวิทยาลยั 

ฝ่ายบรหิารงาน 

สภามหาวิทยาลยั 

ขั้นที่ 2    แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าส่วนงาน 

......... (ระบุช่ือส่วนงาน)...... 
   สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ   สภามหาวิทยาลยั 

ขั้นที่ 3    ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ 

 
   ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลยัโทรศัพท์ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที ่
สภามหาวิทยาลยัมีมติให้แต่งตั้งเปน็กรรมการสรรหาฯ และด าเนินการจัดท าค าสั่งและเสนอ 

นายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม 

 

เลขานุการ 

สภามหาวิทยาลยั 

ขั้นที่ 4    เผยแพร่ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ    ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลยัเผยแพร่ค าสั่งใหผู้้บริหารและบุคลากรทราบโดยทั่วกัน  
 

เลขานุการ 

สภามหาวิทยาลยั 

ขั้นที่ 5   ก าหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา    ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งท่ี 1 เพื่อพิจารณาก าหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการ 

สรรหาผูส้มควรด ารงต าแหน่งคณบดี/ผู้อ านวยการ/สถาบัน/ส านัก (......ระบุชื่อส่วนงาน) 
คณะกรรมการสรรหาฯ 

ขั้นที่ 6   ออกประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับท่ี 1 เรื่อง 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผูส้มควรด ารง
ต าแหน่งคณบดี/ผู้อ านวยการ/สถาบัน/ส านัก  
 

  ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ลงนามในประกาศ    ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ 



ล าดับ 

ขั้นตอน 

กระบวนการ รายละเอียดงานตามกระบวนการ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นที่ 7   ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครและการเสนอช่ือ 

ผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบด/ีผู้อ านวยการ/สถาบัน/
ส านัก 

   เลขานุการด าเนินการจดัท าหนงัสือให้ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ลงนามเผยแพร่ข่าวการ 

สรรหาคณบดี/ผู้อ านวยการ/สถาบัน/ส านัก ไปตามช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ เว็บไซตฝ์่ายบริหารงาน 

สภามหาวิทยาลยั เว็บไซต์มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นต้น 

เลขานุการ 

คณะกรรมการสรรหาฯ 

ขั้นที่ 8    ปิดรับสมัครและเสนอช่ือ    เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ รวบรวมรายชื่อและประวตัิผูส้มัครและผูไ้ดร้ับการเสนอชือ 
เสนอประธานคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อทราบ 

เลขานุการ 

คณะกรรมการสรรหาฯ 

ขั้นที่ 9   ตรวจสอบคณุสมบัต ิ    ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งท่ี 2 เพื่อพิจารณาตรวจสอบคณุสมบัตผิู้สมคัรและผูไ้ดร้ับการ
เสนอช่ือ 

คณะกรรมการสรรหาฯ 

ขั้นที่ 10    รับฟังความคิดเห็น    ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งท่ี 3  เพื่อพบปะบุคลากรในหน่วยงานท่ีด าเนินการสรรหา
หัวหน้าส่วนงาน รับฟังความคดิเหน็เกี่ยวกับคุณสมบตัิของหัวหน้าส่วนงานท่ีพึงประสงค์ สภาพปญัหา
ของส่วนงาน  

คณะกรรมการสรรหาฯ 

ขั้นที่ 10    ประกาศรายช่ือผูม้ีสิทธิเข้ารับการสรรหาด ารง
ต าแหน่งคณบดี/ผู้อ านวยการ/สถาบัน/ส านัก 

   ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ออกประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ  ฉบับท่ี 2 เรื่อง รายชื่อผู้มี
สิทธิเข้ารับการสรรหาด ารงต าแหน่งคณบดี/ผู้อ านวยการ/สถาบัน/ส านัก โดยมีสาระเกี่ยวกับก าหนด
วัน เวลา สถานท่ี เวลา และรูปแบบในการน าเสนอวสิัยทัศน์และแนวทางการบริหารส่วนงานต่อ
คณะกรรมการสรรหาฯ  

ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ 

ขั้นที ่11    ก าหนดวันจัดส่งวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหาร 

ส่วนงาน 4 ป ี
   ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาฯ ส่งวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารสว่นงาน 4 ปี ให้ประธาน
คณะกรรมการสรรหาฯ  

ผู้มีสิทธิเขา้รับการสรรหาฯ 

ขั้นที ่12   เลือกผู้ที่มีความเหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งคณบดี/
ผู้อ านวยการ/สถาบัน/ส านัก  

  ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งท่ี 3 เพื่อพิจารณาเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่ง
คณบด/ีผู้อ านวยการ/สถาบัน/ส านัก จ านวนไม่เกินสามคนเพื่อน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย  
โดยพิจารณาจากข้อมูลประวัติ จากการรับฟังนโยบาย จากแนวทางการบริหารส่วนงาน 4 ปี  และ
จากการสมัภาษณ์ผูเ้ข้ารับการสรรหาฯ  

คณะกรรมการสรรหาฯ 

ขั้นที ่13   พิจารณาผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบด/ีผู้อ านวยการ/
สถาบัน/ส านัก 

   ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบขั้นตอนและกระบวนการสรรหา
ผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบด/ีผู้อ านวยการ/สถาบัน/ส านัก  และเสนอที่ประชุมพิจารณาผลการ 

สรรหาผูส้มควรด ารงต าแหน่ง 

สภามหาวิทยาลยั 



ล าดับ 

ขั้นตอน 

กระบวนการ รายละเอียดงานตามกระบวนการ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นที ่14   เผยแพร่ข่าวมติสภามหาวิทยาลยัเรื่อง การสรรหา
หัวหน้าส่วนงาน......... (ระบุช่ือส่วนงาน)...... 

  เลขานุการสภามหาวิทยาลยัจัดท าหนังสือแจ้งมติการสรรหาหัวหน้าส่วนงาน......... (ระบุชื่อ 

ส่วนงาน)......ต่ออธิการบดีทราบ ทั้งนี้ภายหลังการรับทราบฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ด าเนินการแจ้งผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส่วนงาน......... (ระบุช่ือส่วนงาน)...... 
ทราบ และ เผยแพรม่ตสิู่ประชาคมภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั  

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ขั้นที ่15   ออกค าสั่งแต่งตั้งหัวหน้าส่วนงาน......... (ระบุช่ือส่วน
งาน)...... 

   เลขานุการสภามหาวิทยาลัยจัดท าค าสั่งแต่งตั้งหัวหน้าส่วนงาน......... (ระบุช่ือส่วนงาน)......  
และเสนอนายกสภามหาวิทยาลยัลงนาม 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ขั้นที ่16   เผยแพร่ค าสั่งแต่งตั้งหัวหน้าส่วนงาน 

......... (ระบุช่ือส่วนงาน)...... 
   ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลยั เผยแพรค่ าสั่งแต่งตั้งหัวหนา้ส่วนงาน......... (ระบุช่ือส่วนงาน)...... เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 

 

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

 


