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ขั้นตอนการสรรหาคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ 
   

ขั้นตอน ปฏิทินก าหนดการ รายละเอียด 
1.ส่งแผนคณะ วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 แจ้งให้คณะทรัพยากรธรรมชาติ ส่งแผนพัฒนาคณะ  (ตามข้อ 

8 ของข้อบั งคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ว่าด้ วย
หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งคณบดี พ.ศ.2561 ก าหนดให้คณะ
โดยคณะกรรมการประจ าคณะจัดท าแผนพัฒนาคณะ และ
ก าหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของคณะ และใช้
ประกอบการพิจารณาการสรรหาคณบดี ทั้งนี้ แผนพัฒนา
คณะดังกล่าว จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย) 

2.แจ้งเวียน
ก าหนดขั้นตอน
การสรรหา 

วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564  มหาวิทยาลัยมีหนังสือแจ้งเวียนก าหนดขั้นตอนการสรรหาให้  
 คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณา 

3.พบบุคลากร
คณะ 

วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 
เวลา 14.00 – 15.30 น.  
 
  
 

คณะกรรมการสรรหาฯ ที่เป็นบุคลากรภายในพบบุคลากร              
คณะทรัพยากรธรรมชาติ  เพ่ือชี้แจงรายละเอียดวิธีการ    
สรรหาฯ และแจ้งการพิจารณาทบทวนแผนพัฒนาคณะใน
ประเด็นส าคัญที่ต้องการขับเคลื่อนคณะในอีก 4 ปีข้างหน้า 
โดยคณะกรรมการประจ าคณะ (ผ่านระบบ ZOOM) 

4.ออกหนังสือแจ้ง 
1.หัวหน้าหน่วยงาน 
2.ผู้ปฏิบัติงานสังกัด
คณะ 
3.กรรมการสภา
มหาวิทยาลยั 

วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 1. ออกหนังสือแจ้งหัวหน้าหน่วยงาน จ านวน 4 หน่วยงาน 
และ 1 กลุ่มงาน ในคณะทรัพยากรธรรมชาติ คือ 
   1.1 ส านักงานบริหารคณะ 
   1.2 สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ 
   1.3 สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตสัตว์และการจัดการ 
   1.4 สาขาวิชาวาริชศาสตรแ์ละนวัตกรรมการจัดการ 
   1.5 กลุม่งานวิจัย นวัตกรรมและพันธกิจเพ่ือสังคม 
เพ่ือจัดด าเนินการให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  สังกัด                
คณะทรัพยากรธรรมชาติของแต่ละหน่วยงานประชุม
ปรึกษาหารือกันในการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี
คณ ะทรัพยากรธรรมชาติ  หน่ วยงานละไม่ เกิน  3 ชื่ อ                 
(ส าหรับหน่วยงานในกลุ่มงานงานวิจัย นวัตกรรมและพันธกิจ
เพ่ือสังคม ให้เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะ
ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกัน จ านวนไม่เกิน 3 ชื่อ)  
และคัดเลือกผู้แทนหน่วยงานที่จะให้ข้อมูลการสรรหาคณบดี 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ  ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ                   
โดยก าหนดจ านวนผู้ให้ข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน ดังนี้ 
 

- ส านั กงานบริห ารคณ ะ และ สาขาวิชานวัตกรรม
การ เกษ ตรและการจั ดการ  ห น่ วย งานละ 3  คน                  
(ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้แทน                 
หัวหน้าหน่วยงาน 1 คน และผู้แทนหน่วยงาน 2 คน) 
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- สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตสัตว์และการจัดการ และ
สาขาวิชาวาริชศาสตร์และนวัตกรรมการจั ดการ 
หน่วยงานละ 2 คน (ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย หัวหน้า
หน่วยงานหรือผู้แทนหัวหน้าหน่วยงาน 1 คน และผู้แทน
หน่วยงาน 1 คน) 
 

- หน่วยงานในกลุ่มงานวิจัย นวัตกรรมและพันธกิจเพ่ือ
สังคม รวม 3 คน (ผู้ ให้ข้อมูลประกอบด้วย หัวหน้า
หน่วยงานในกลุ่มงาน และ/หรือผู้แทนหน่วยงานใน              
กลุ่มงาน) 

 

โดยให้เสนอโดยตรงต่ออธิการบดี ประธานกรรมการสรรหา 
ภายในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 
 

หมายเหต:ุ จ านวนผู้ให้ข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน ก าหนดสดัส่วนโดย
พิจารณาจากจ านวนบุคลากรของแต่ละหน่วยงาน 

  2 . แ จ้ ง ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน ใน ม ห าวิ ท ย าลั ย สั งกั ด ค ณ ะ
ทรัพยากรธรรมชาติ ที่ปฏิบัติงานในคณะทรัพยากรธรรมชาติ 
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 
(วันที่พบบุคลากรคณะทรัพยากรธรรมชาติ) ซึ่งประสงค์จะ
เส น อ ชื่ อ ผู้ ส ม ค ว ร จ ะ ด า ร ง ต า แ ห น่ ง ค ณ บ ดี ค ณ ะ
ทรัพยากรธรรมชาติ จ านวน 1 ชื่อ โดยให้เสนอโดยตรงต่อ
อธิการบดี ประธานคณะกรรมการ สรรหาคณบดีคณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ ภายในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 

 
 
 
 
 
 
 

 3. แจ้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย หากประสงค์จะเสนอชื่อ               
ผู้เหมาะสมจะด ารงต าแหน่งคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ 
เสนอชื่อ คนละ 1 ชื่อ ภายในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 
 

หมายเหตุ การเสนอช่ือ ให้เสนอช่ือผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 6 และไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามข้อ 7 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณบดี พ.ศ.2561 และควรเป็นผู้มี
ศักยภาพในการบริหารคณะตามแผนพัฒนาคณะ   

5.ประชุม
กรรมการสรรหาฯ 
 

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 
เวลา 11.00-12.00 น. 

  

ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ที่เป็นบุคลากรภายในเพ่ือ
กลั่นกรองข้อมูลรายชื่อเบื้องต้นจากการเสนอชื่อจากข้อมูล
ประวัติบุคคล การบริหารงาน ผลงาน และเวียนวาระการ
ประชุมให้คณะกรรมการสรรหาฯ ภายนอก เพ่ือพิจารณา
รายชื่อผู้ที่ จะทาบทามมาสนทนาในฐานะที่ จะมาด ารง
ต าแหน่งคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ 



3 

6.ออกหนังสือ
เชิญสนทนา
ผู้ตอบรับการ
ทาบทาม 

วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 
 

ออกหนังสือเชิญผู้ได้รับการเสนอชื่อที่คณะกรรมการสรรหาฯ 
ได้กลั่นกรองแล้วมาสนทนาโดยแจ้งให้ผู้ที่ ตอบรับการ
ทาบทามจัดท าแนวทางการบริหารคณะ และกลยุทธ์การน า
แผนพัฒนาคณะไปปฏิบัติ ตามแผนพัฒนาคณะ และประเด็น
ส าคัญที่ได้มีการทบทวน แผนพัฒนาคณะเพ่ือขับเคลื่อนคณะ
ในอีก 4 ปีข้างหน้า และที่เป็นแนวคิดของ ผู้ที่ตอบรับการ
ทาบทาม เพ่ือส่งให้คณะกรรมการสรรหาฯ ก่อนเข้าสนทนา
กับคณะกรรมการสรรหาฯ โดยให้แจ้งการตอบรับการ
ทาบทามภายในวันพุธที่ 1 กันยายน 2564 

7.วันสุดท้ายของ
การตอบรับการ
ทาบทาม 

วันพุธที่ 1 กันยายน 2564 วันสุดท้ายของการตอบรับการทาบทามมาสนทนากับ
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ 

8.คณะกรรมการ
สรรหาฯ สนทนา
กับผู้ให้ข้อมูลและ
ผู้ตอบรับการ
ทาบทาม 

วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 
เวลา 09.00 – 16.30 น. 

  

คณะกรรมการสรรหาฯ สนทนากับ 
1.ผู้มาให้ข้อมูลการสรรหาคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ
ประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยงานและผู้แทนหน่วยงาน  
รวมจ านวน 13 คน 
2.ผู้ตอบรับการทาบทามมาสนทนาในฐานะที่จะมาด ารง
ต าแหน่งคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ โดยน าเสนอแนว
ทางการบริห ารคณ ะและกลยุทธ์การน าแผน พัฒ นา
มหาวิทยาลัยไปปฏิบัติตามแผนพัฒนาคณะและประเด็น
ส าคัญที่ได้มีการทบทวนแผนพัฒนาคณะและที่เป็นแนวคิด
ของผู้ที่ตอบรับการทาบทาม และพิจารณากลั่นกรองผู้
เหมาะสมจะด ารงต าแหน่งคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ 

9.เสนอสภา
มหาวิทยาลัยให้
ความเห็นชอบ
และแต่งตั้ง 

 วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 
(คณบดีคนปัจจุบันครบวาระการ
ด ารงต าแหน่งวันที่ 1 กันยายน 2564 

คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอชื่อจ านวนหนึ่งชื่อ เว้นแต่เห็นว่า
ไม่มีผู้เหมาะสมด ารงต าแหน่งคณบดี อาจไม่เสนอชื่อก็ได้ 
-เมื่อสภามหาวิทยาลัยได้รับรายงานผลการสรรหาคณบดีแล้ว
ให้สภามหาวิทยาลัยออกเสียงลงมติโดยวิธีการลงคะแนนลับ 
-ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบให้ด ารงต าแหน่งคณบดี ต้องได้รับ
เสียงเกินกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มีอยู่ 
-เมื่อสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบชื่อที่เสนอมาแล้ว     
ให้ด าเนินการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งต่อไป 

 
หมายเหตุ  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการแต่งตั้งคณบดี พ.ศ. 2561  

                  สามารถเปิดจาก www.personnel.psu.ac.th  (กฎ ระเบียบต่างๆ)                      
 
 
 

  

        
 


