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ขั้นตอนการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
   

ขั้นตอน ปฏิทินก าหนดการ รายละเอียด 
1.ส่งแผนคณะ วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 แจ้งให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ส่ง

แ ผ น พั ฒ น า ค ณ ะ (ต า ม ข้ อ  8  ข อ ง ข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ
แต่งตั้งคณบดี พ.ศ.2561 ก าหนดให้คณะโดยคณะกรรมการ
ประจ าคณะจัดท าแผนพัฒนาคณะ และก าหนดเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานของคณะ และใช้ประกอบการพิจารณาการ
สรรหาคณบดี  ทั้ งนี้  แผนพัฒนาคณะดังกล่าว จะต้อง
สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย) 

2.แจ้งเวียน
ก าหนดขั้นตอน
การสรรหา 

วันพุธ 4 สิงหาคม 2564  มหาวิทยาลัยมีหนังสือแจ้งเวียนก าหนดขั้นตอนการสรรหาให้  
 คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณา 

3.พบบุคลากร
คณะ 

วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 
เวลา 13.30 – 15.00 น.  
 
  
 

คณะกรรมการสรรหาฯ ที่เป็นบุคลากรภายในพบบุคลากร              
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพ่ือชี้แจง
รายละเอียดวิธีการสรรหาฯ และแจ้งการพิจารณาทบทวน
แผนพัฒนาคณะในประเด็นส าคัญที่ต้องการขับเคลื่อนคณะใน
อีก 4 ปีข้างหน้า โดยคณะกรรมการประจ าคณะ (ผ่านระบบ 
ZOOM) 

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

วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 1. ออกหนังสือแจ้งหัวหน้าหน่วยงาน จ านวน 2 กลุ่มงาน ใน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คือ 
   1.1 กลุ่มงานบริหารคณะ 
   1.2 กลุ่มงานวิชาการ 
เพ่ือจัดด าเนินการให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  สังกัด                
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมของแต่ละกลุ่ม
งานประชุมปรึกษาหารือกันในการเสนอชื่อผู้สมควรด ารง
ต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
หน่วยงานละไม่เกิน 3 ชื่อ และคัดเลือกผู้แทนหน่วยงานที่จะ
ให้ข้อมูลการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ โดยก าหนดจ านวน
ผู้ให้ข้อมูลของแต่ละกลุ่มงานดังนี ้

- กลุ่มงานบริหารคณะ ผู้ให้ข้อมูลจ านวน 2 คน 
- กลุม่งานวิชาการ ผู้ให้ข้อมูลจ านวน 7 คน  

โดยให้เสนอโดยตรงต่ออธิการบดี ประธานกรรมการสรรหา 
ภายในวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 
 

หมายเหตุ : 1. จ านวนผู้ให้ข้อมูลของแต่ละกลุม่งาน ก าหนดสัดส่วน
โดยพิจารณาจากจ านวนบุคลากรของแต่ละกลุม่งาน 
              2. ส าหรับกลุ่มงานวิจยัและนวัตกรรม และ กลุ่มงาน             
พันธกิจเพื่อสังคม ยังไมม่ีบุคลากรสังกัด จึงไม่มีการก าหนดให้เสนอช่ือ
คณบดี และผูแ้ทนในการให้ข้อมูลฯ จากท้ัง 2 กลุ่มงาน 
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  2. แจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสังกัดคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ปฏิบัติงานในคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึง
วันจันทร์ที่  16 สิงหาคม 2564 (วันที่พบบุคลากรคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) ซึ่งประสงค์จะ
เสนอชื่อผู้สมควรจะด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน 1 ชื่อ โดยให้เสนอ
โดยตรงต่ออธิการบดี ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภายในวันศุกร์
ที่ 10 กันยายน 2564 

 
 
 
 
 
 
 

 3. แจ้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย หากประสงค์จะเสนอชื่อ               
ผู้เหมาะสมจะด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เสนอชื่อ คนละ 1 ชื่อ ภายในวันศุกร์
ที่ 10 กันยายน 2564 
 

หมายเหตุ การเสนอชื่อ ให้เสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 6 
แล ะ ไม่ มี ลั กษ ณ ะต้ อ งห้ ามต ามข้ อ  7  ขอ งข้ อบั งคั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
แต่งตั้งคณบดี พ.ศ.2561 และควรเป็นผู้มีศักยภาพในการ
บริหารคณะตามแผนพัฒนาคณะ   

5.ประชุม
กรรมการสรรหาฯ 
 

วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 
เวลา 09.30-11.00 น. 

  

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

6.ออกหนังสือ
เชิญสนทนา
ผู้ตอบรับการ
ทาบทาม 

วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 
 

ออกหนังสือเชิญผู้ได้รับการเสนอชื่อที่คณะกรรมการสรรหาฯ 
ได้กลั่นกรองแล้วมาสนทนาโดยแจ้งให้ผู้ที่ ตอบรับการ
ทาบทามจัดท าแนวทางการบริหารคณะ และกลยุทธ์การน า
แผนพัฒนาคณะไปปฏิบัติ ตามแผนพัฒนาคณะ และประเด็น
ส าคัญที่ได้มีการทบทวน แผนพัฒนาคณะเพ่ือขับเคลื่อนคณะ
ในอีก 4 ปีข้างหน้า และที่เป็นแนวคิดของ ผู้ที่ตอบรับการ
ทาบทาม เพ่ือส่งให้คณะกรรมการสรรหาฯ ก่อนเข้าสนทนา
กับคณะกรรมการสรรหาฯ โดยให้แจ้งการตอบรับการ
ทาบทามภายในวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 

7.วันสุดท้ายของ
การตอบรับการ
ทาบทาม 

วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 วันสุดท้ายของการตอบรับการทาบทามมาสนทนากับ
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
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8.คณะกรรมการ
สรรหาฯ สนทนา
กับผู้ให้ข้อมูลและ
ผู้ตอบรับการ
ทาบทาม 

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 
2564 
เวลา 09.00 – 16.30 น. 

  

คณะกรรมการสรรหาฯ สนทนากับ 
1. ผู้มาให้ข้อมูลการสรรหาคณบดีคณะคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประกอบด้วย ผู้แทนกลุ่มงานในคณะ 
รวมจ านวน 9 คน 
2. ผู้ตอบรับการทาบทามมาสนทนาในฐานะที่จะมาด ารง
ต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
โดยน าเสนอแนวทางการบริหารคณะและกลยุทธ์การน า
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยไปปฏิบัติตามแผนพัฒนาคณะและ
ประเด็นส าคัญที่ได้มีการทบทวนแผนพัฒนาคณะและที่เป็น
แนวคิดของผู้ที่ตอบรับการทาบทาม และพิจารณากลั่นกรอง       
ผู้เหมาะสมจะด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

9.เสนอสภา
มหาวิทยาลัยให้
ความเห็นชอบ
และแต่งตั้ง 

 วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 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)                      
 
 
 

  

        
 
 
 
 
 
 
 
 

 


