
๑ 
 

 
     ประกาศคณะกรรมการสรรหาหรือคัดเลือกหัวหน้าฝ่ายวิชาการ 

 

เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
................................. 

 

 อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การจัดร ะบบ
บริหารงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะกรรมการสรรหาหรือคัดเลือกหัวหน้าฝ่ายวิชาการ จึงมีมติออก
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และปฏิทินการสรรหาหัวหน้าฝ่ายวิชาการ ไว้ดังต่อไปนี้  
 

๑. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับตำแหน่ง 
   ๑.๑ ชื่อตำแหน่ง 
        หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 

   ๑.๒   หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 
  รับผิดชอบในการบริหารงานตามพันธกิจของฝ่ายวิชาการ และปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนๆ 
ตามท่ีอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่กำกับมอบหมาย 
 

๑.๓   อัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง 
 ผู้ ผ่ านการคั ด เลื อก  จะได้ รับ การบ รรจุ แต่ งตั้ ง เป็ นพนั กงานมหาวิท ยาลั ย              

ประเภทอำนวยการ ระดับต้น ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิชาการ มีสิทธิได้รับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และ
ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้มีเงินประจำตำแหน่ง ตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่งของพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร หรือประเภทอำนวยการ พ.ศ. 
๒๕๕๘ 
  ๑.๔   วาระการดำรงตำแหน่ง 

 หัวหน้าฝ่ายวิชาการ มีวาระการดำรงตำแหน่ง ๓ ปี 

 ๒. วิธีการเพื่อให้ได้รายช่ือผู้เข้ารับการสรรหา 
    กำหนดวิธีการเพ่ือให้ได้รายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาหัวหน้าฝ่ายวิชาการ ดังนี้ 
  ๒.๑   วิธีการรับสมัคร  

ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านระบบสมัครเข้ารับการสรรหาเพ่ือดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย
วิชาการ (ออนไลน์) ได้ที่  

 
                        
 
 
 



๒ 
 

โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ฝ่ายเลขานุการฯ ฝ่ายบริหารกลางและ
ทรัพยากรบุคคล ชั้น ๑ อาคาร 50 ปี วศ. มศว. มทษ. วิทยาเขตสงขลา โทรศัพท์ ๐๗๔ ๓๑๗ ๖๗๑  โทรศัพท์
ภายใน ๗๒๒๖ 
  

  ๒.๒   วิธีการเสนอชื่อ   
         บุคลากรฝ่ายวิชาการ สามารถเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
ผ่านระบบเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเพ่ือเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย คนละไม่เกิน ๑ ชื่อ (ออนไลน์) 
ได้ที ่
 
 
 
   
 
 
 

     ฝ่ายเลขานุการจะแจ้งให้ผู้ ได้รับการเสนอชื่อ กรอกแบบแสดงเจตนาเข้าร่วมใน
กระบวนการสรรหา ผ่านระบบเสนอชื่อฯ (ออนไลน์) ได้ที ่
 
 
 

    
 
 
 
 
 
   

 ๓. คุณสมบัติของผูมี้สทิธิสมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อ 

 (๑)  เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน  
  (๒)  มีประสบการณ์การทำงานในมหาวิทยาลัยทักษิณไม่น้อยกว่า ๕ ปี  
 

 ๔. องค์ประกอบในการพิจารณา  
  คณะกรรมการสรรหาหรือคัดเลือกหัวหน้าฝ่ายวิชาการ จะใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา           
ผู้สมควรได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิชาการ ดังนี้ 
 

(๑) บุคลิกภาพและสมรรถนะส่วนบุคคล (๔๐ คะแนน) พิจารณาจาก        
- ประวัติการศึกษาและการทำงานของผู้สมัคร/ผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
- พฤติกรรมการปฏิบัติงาน  
- คุณธรรม จริยธรรมและภาวะผู้นำ  
- บุคลิกภาพโดยรวม ในการนำเสนอต่อคณะกรรมการฯ  

 
(๒) ความรู้  ประสบการณ์  และผลงานที่ สนับสนุนการปฏิบั ติ งานในตำแหน่ ง                  

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ (๓๐ คะแนน) พิจารณาจาก 



๓ 
 

- ข้อมู ลหรือหลั กฐานที่ แสดงถึ งความรู้ห รือประสบการณ์  และผลงานของ                 
ผู้เข้ารับการสรรหา ที่เคยปฏิบัติในตำแหน่งสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยทักษิณหรือตำแหน่งอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 

(๓)  แนวคิดในการจัดการและพัฒนางาน (๓๐ คะแนน) พิจารณาจาก 
      - แนวคิดในการจัดการและสนับสนุนการนำนโยบายของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับ                

พันธกิจ และนโยบายของฝ่ายวิชาการ ไปสู่ การปฏิบัติตามบทบาทหน้ าที่ และความรับผิดชอบของ                 
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 

ทั้งนี้ ให้ผู้เข้ารับการสรรหาจัดส่งเอกสารผลการประเมินการปฏิบัติ งานประจำปี ย้อนหลัง               
๓ ปี เพื่อประกอบการพิจารณา 

 
 ๕. เกณฑ์การตัดสิน 

  ผู้ที่จะได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิชาการ จะต้องมีผลคะแนนเฉลี่ยแต่ละ
ด้านไม่นอ้ยกว่าร้อยละ ๗๐ และมีคะแนนรวมทกุด้านเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  
 

      ๖. ปฏิทินการสรรหา 
  

ลำดับ วัน/เดือน/ปี กระบวนการ 
๑ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ 

 
ประกาศรับสมัครและให้มีการเสนอชื่อ 

๒ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕-๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ 
 

กำหนดส่งใบสมัคร  

 

๓ 
๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ - ๓ ตลุาคม ๒๕๖๕ 

 
กำหนดให้เสนอชื่อโดยบุคลากรในฝ่ายวิชาการ 

 
๔ 

 
ภายในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ 

ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งผู้ได้รับการเสนอชื่อส่งแบบ
แสดงเจตนาเข้าร่วมในกระบวนการสรรหาเพื่อดำรง
ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิชาการ 

 
๕ 

 
ภายในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ 

 

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ ส่งแบบแสดงเจตนาเข้าร่วมใน
กระบวนการสรรหาเพ่ือดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย
วิชาการให้ฝ่ายเลขานุการ 

 

๖ 
 

ภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ 
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรง
ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิชาการ 

 
๗ 

 
ภายในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ 

 
 

ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพ่ือดำรงตำแหน่งหัวหน้า
ฝ่ายวิชาการ จัดส่งแนวคิดในการจัดการและ              
พัฒนางาน 

 

๘ 
 

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 

 

ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพ่ือดำรงตำแหน่งหัวหน้า
ฝ่ายวิชาการ นำเสนอแนวคิดในการจัดการและ
พัฒนางาน 

  



๔ 

ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาต้องส่งเอกสารประกอบการนำเสนอแนวคิดในการจัดการและพัฒนา
งาน ที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาหรือคัดเลือกหัวหน้าฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 
ชั้น ๑ อาคาร 50 ปี วศ. มศว. มทษ. วิทยาเขตสงขลา หรือฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล อาคารบริหาร
และสำนักงานกลาง วิทยาเขตพัทลุง หรือส่งเป็นไฟล์ข้อมูล (PDF-File) ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ
มหาวิทยาลัย ภายในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕  เวลา ๑๗.๐๐ น.    

 ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาไม่ส่งเอกสารประกอบการนำเสนอแนวคิดในการจัดการและพัฒนา
งาน ภายในเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์การเข้ารับการสรรหา 

๗. การนำเสนอแนวคิดการจัดการและพัฒนางานต่อคณะกรรมการสรรหาฯ 
ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาต้องนำเสนอแนวคิดในการจัดการและพัฒนางานต่อคณะกรรมการสรร

หาฯ ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 18๒๐๙ อาคาร 50 ปี วศ. 
มศว. มทษ วิทยาเขตสงขลา และห้องประชุมสัตตบงกช อาคารบริหารและสำนักงานกลาง  วิทยาเขตพัทลุง 
รายละเอียดดังนี้ 

(1) ผลงานที่ประสบความสำเร็จของผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา ไมเ่กิน ๓ ผลงาน และ
(2) แนวคิดในการจัดการและสนับสนุนการนำนโยบายของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับ

พันธกิจของวิทยาลัยและนโยบายของวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ
หัวหน้าสำนักงาน 

(3) ระยะเวลาที่นำเสนอไม่เกิน ๒๐ นาที และตอบข้อซักถามของคณะกรรมการสรรหาฯ อีก
ประมาณ ๑๕ นาที โดยเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานในฝ่ายวิชาการ สามารถรับฟังการนำเสนอแนวคิดการจัดการและ
พัฒนางาน ผ่านระบบ Cisco Webex  ทั้งนี้ กรณีที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงวัน เวลา หรือสถานที่ จะแจ้งให้ผู้มีสิทธิ
เข้ารับการสรรหาทราบเป็นลายลักษณ์อักษร      

๘. การประกาศรายช่ือผู้ได้รับการสรรหาทีผ่่านการพิจารณา 
 คณะกรรมการสรรหาฯ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหา ผ่านเว็บไซต์หน้าหลักของ

มหาวิทยาลัย ในวันที่ ๑๔  พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

ในกรณีที่มีความจำเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาฯ อาจประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการ
ได้ตามความเหมาะสมและแจ้งให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาทราบเป็นลายลักษณ์อักษร      

ประกาศ  ณ  วันที่    กันยายน  พ.ศ. 2565

 (รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์) 
       ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ       

 ประธานคณะกรรมการสรรหาหรือคัดเลือกหัวหน้าฝ่ายวิชาการ 

๒๑


