
     ประกาศคณะกรรมการสรรหาหรือคัดเลือกหัวหน้าส านักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ 

  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหัวหน้าส านักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ 
................................. 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๕ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การจัดระบบ
บริหารงานในมหาวิทยาลัย พ .ศ. ๒๕๕๗ คณะกรรมการสรรหาหรือคัด เลือกหั วหน้ าส านักงาน
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ จึงมีมติออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และปฏิทินการสรรหา
หัวหน้าส านักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ไว้ดังต่อไปนี้  

๑. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับต าแหน่ง 
๑.๑ ชื่อต าแหน่ง 

หัวหน้าส านักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ 

๑.๒   หน้าที่และความรับผิดชอบ 
รับผิดชอบในการบริหารงานตามพันธกิจของคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ

และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่อธิการบดีหรือคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มอบหมาย 

๑.๓   อัตราเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง 
 ผู้ผ่ านการคัด เลือก จะได้ รับการบรรจุแต่งตั้ งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  

ประเภทอ านวยการ ระดับต้น ต าแหน่งหัวหน้าส านักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มีสิทธิได้รับ
เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และค่าตอบแทนพิเศษส าหรับผู้มีเงินประจ าต าแหน่ง ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การเข้าสู่ต าแหน่ง อัตราเงินเดือน 
และเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ประเภทบริหาร หรือประเภทอ านวยการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑.๔   วาระการด ารงต าแหน่ง 
หัวหน้าส านักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มีวาระการด ารงต าแหน่ง ๓ ปี 

 ๒. วิธีการเพื่อให้ได้รายช่ือผู้เข้ารับการสรรหา 

วิธีการเพ่ือให้ได้รายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาหัวหน้าส านักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตรและ
ชีวภาพ มีดังนี้ 
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๒.๑   วิธีการสมัคร 
ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านระบบสมัครเข้ารับการสรรหาเพ่ือด ารงต าแหน่งหัวหน้า

ส านักงาน (ออนไลน์) ได้ที่ 

โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ฝ่ายเลขานุการฯ ฝ่ายบริหารกลาง
และทรัพยากรบุคคล ชั้น ๑ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โทรศัพท์ 
๐๗๔ ๓๑๗ ๖๑๕ โทรศัพท์ภายใน ๗๒๐๙ 

๒.๒   วิธีการเสนอชื่อ 
 บุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ  สามารถเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติ

ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส านักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ผ่านระบบเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติ             
เพ่ือเข้ารับการสรรหาให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส านักงาน คนละไม่เกิน ๑ ชื่อ (ออนไลน์) ได้ที่  

 ฝ่ายเลขานุการจะแจ้งให้ผู้ ได้รับการเสนอชื่อ กรอกแบบแสดงเจตนาเข้าร่วมใน
กระบวนการสรรหา ผ่านระบบเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเพ่ือเข้ารับการสรรหาให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส านักงาน 
(ออนไลน์) ได้ที่ 

๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อ 

 (๑ ) เป็ น พ นั ก ง าน ม ห าวิ ท ย าลั ย  ป ร ะ เภ ท วิ ช า ก าร  ส าย ส นั บ ส นุ น  สั งกั ด
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ 

(๒)  เป็นพนักงานประจ า และ 
(๓)  มีประสบการณ์การท างานในมหาวิทยาลัยทักษิณไม่น้อยกว่า ๕ ปี  
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๔. องค์ประกอบในการสรรหา 
 คณะกรรมการสรรหาหรือคัดเลือกหัวหน้าส านักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ 

จะใช้ดุลยพินิจในการสรรหาผู้สมควรได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส านักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร
และชีวภาพ จากองค์ประกอบต่อไปนี้  

(๑) บุคลิกภาพและสมรรถนะส่วนบุคคล (๔๐ คะแนน) โดยพิจารณาจาก     
- ประวัติการศึกษา และการท างานของผู้สมัคร/ผู้ได้รับการเสนอชื่อ
- พฤติกรรมการปฏิบัติงาน
- คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และภาวะผู้น า
- บุคลิกภาพโดยรวม ในการน าเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาหรือคัดเลือก

(๒) ความรู้  ประสบการณ์  และผลงานที่สนับสนุนการปฏิบัติงานในต าแหน่ง
หัวหน้าส านักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ (๓๐ คะแนน) โดยพิจารณาจาก 

- ข้อมูลหรือหลักฐานที่ แสดงถึงความรู้หรือประสบการณ์  และผลงานของ
ผู้เข้ารับการสรรหา ที่เคยปฏิบัติในต าแหน่งสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยทักษิณหรือต าแหน่งอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

(๓) แนวคิดในการจัดการและพัฒนางาน (๓๐ คะแนน) 
- แนวคิดในการจัดการและสนับสนุนการน านโยบายของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับ

พันธกิจของคณะและนโยบายของคณะไปสู่การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ  
หัวหน้าส านักงานคณะ 

ทั้งนี้ ให้ผู้รับการสรรหาจัดส่งเอกสารผลการประเมินการปฏิบัติ งานประจ าปี ย้อนหลัง 
๓ ปี เพื่อประกอบการพิจารณา 

๕. เกณฑ์การตัดสิน 

 ผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกจะต้องมีผลคะแนนเฉลี่ยแต่ละด้านไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ และ  
มีคะแนนรวมทกุด้านเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  

๖. ปฏิทินการสรรหาหรือคัดเลือก 

ล าดับ วัน/เดือน/ปี กระบวนการ 
๑ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ประกาศรับสมัครและให้มีการเสนอชื่อ 
๒ ๑๗ - ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ก าหนดส่งใบสมัคร 

๓ ๑๗ – ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
ก าหนดให้เสนอชื่อโดยบุคลากรในคณะอุตสาหกรรม-
เกษตรและชีวภาพ 

๔ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งผู้ได้รับการเสนอชื่อส่งแบบแสดง-
เจตนาเข้าร่วมในกระบวนการสรรหาเพื่อด ารงต าแหน่ง
หัวหน้าส านักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ 
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ล าดับ วัน/เดือน/ปี กระบวนการ 

๕ ภายในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
ผู้ได้รับการเสนอชื่อ ส่งแบบแสดงเจตนาเข้าร่วมใน
กระบวนการสรรหาเพ่ือด ารงต าแหน่งหัวหน้าส านักงาน
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพให้ฝ่ายเลขานุการ 

๖ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพ่ือด ารง
ต าแหน่งหัวหน้าส านักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตรและ
ชีวภาพ 

๗ ภายในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพ่ือด ารงต าแหน่งหัวหน้า
ส านั กงานคณ ะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ              
จัดส่งแนวคิดในการจัดการและพัฒนางาน 

๘ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพ่ือด ารงต าแหน่งหัวหน้า
ส านั กงานคณ ะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ           
น าเสนอแนวคิดในการจัดการและพัฒนางาน 

 ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาต้องส่งเอกสารประกอบการน าเสนอแนวคิดในการจัดการและ
พัฒนางาน ที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาหรือคัดเลือกหัวหน้าส านักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตรและ
ชีวภาพ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ชั้น ๑ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ
วิทยาเขตสงขลา หรือฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล อาคารบริหารและส านักงานกลาง มหาวิทยาลัย
ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง หรือส่งเป็นไฟล์ข้อมูล (PDF-File) ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ
มหาวิทยาลัย ภายในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ น.    

 ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาไม่ส่งเอกสารประกอบการน าเสนอแนวคิดในการจัดการและ
พัฒนางาน ภายในเวลาที่ก าหนดถือว่าสละสิทธิ์การเข้ารับการสรรหา 

๗. ก าหนดให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาน าเสนอ 
- ผลงานที่ประสบความส าเร็จของผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา ไมเ่กิน ๓ ผลงาน และ
- แนวคิดในการจัดการและสนับสนุนการน านโยบายของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับ

พันธกิจของคณะและนโยบายของคณะไปสู่การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ
หัวหน้าส านักงานคณะต่อคณะกรรมการสรรหาหรือคัดเลือกหัวหน้าส านักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตรและ
ชีวภาพ  ในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมทองหลาง ๑ ชั้น ๒ 
อาคาร ๗ วิทยาเขตสงขลา และห้องประชุมสัตตบงกช ชั้น ๒ อาคารบริหารและส านักงานกลาง วิทยาเขต
พัทลุง หรือประชุมผ่านระบบ Cisco Webex Meeting โดยใช้เวลาไม่เกิน ๒๐ นาที และตอบข้อซักถามของ
คณะกรรมการสรรหาฯ อีกประมาณ ๑๕ นาที ทั้งนี้ กรณีที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงวัน เวลา หรือสถานที่ จะแจ้ง
ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาทราบเป็นลายลักษณ์อักษร      

 ๘. คณะกรรมการสรรหาฯ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหา ผ่านเว็บไซต์หน้าหลัก
ของมหาวิทยาลัย วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔    
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ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความจ าเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาฯ อาจประกาศเปลี่ยนแปลง
ก าหนดการได้ตามความเหมาะสม       

ประกาศ  ณ  วันที่   พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๔

       (รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  ช านิ) 
        อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 

       ประธานคณะกรรมการสรรหาหรือคัดเลือก 
 หัวหน้าส านักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ 

๑๖




