
 

       

 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

------------------------------   

ด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระพรรณ์  จุลสุวรรณ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ จะครบ
วาระการด ารงต าแหน่งคณบดี  ในวันที่ 27 มิถุนายน 2565  และเพ่ือให้การด าเนินการสรรหาคณบดีตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ.2547 และ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 31 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547    
ประกอบกับตามความในข้อ 6 และข้อ 8  ของข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ.2547  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจึงออกประกาศการรับสมัคร
บุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดี ดังต่อไปนี้  

๑. ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
(๑) เป็นผู้เสื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
(๒) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน 

อุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 
(3)  ได้ท าการสอน หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี           

ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 
(4)  มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นที่ยอมรับในสังคม 
(5)  มีความรู้ความสามารถทางวิชาการหรือวิชาชีพที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานของคณะ 

และมหาวิทยาลัย 
(6)  เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่ม สนใจและเล็งเห็นความส าคัญของกิจการในคณะนั้น 
(7)  สามารถอุทิศเวลาให้แก่กิจการของคณะ และมหาวิทยาลัย 
(8)  มีความรู้ความสามารถด้านบริหาร หรือเคยผ่านการอบรมหลักสูตรส าหรับผู้บริหาร 

2. ให้ผู้สมัครหรือผู้ถูกเสนอชื่อรับรองคุณสมบัติของตนเองตามข้อ 1 หากไม่เป็นไปตามประกาศ
ให้ถือว่าขาดคุณสมบัติ 

3. ผู้เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ อาจกระท าได้โดยด าเนินการด้วยวิธี 
ดังต่อไปนี้ 

(๑)  โดยการสมัคร 
(๒)  โดยการเสนอชื่อ 

ให้คณาจารย์ประจ า  ข้าราชการ  พนักงานสายวิชาการ และพนักงานสายสนับสนุนที่
ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี และปฏิบัติราชการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันลงคะแนนหยั่งเสียง
สรรหา และปฏิบัติงานในคณะวิทยาการจัดการ เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี  โดยแต่ละคนเสนอชื่อได้
ไม่เกินคนละหนึ่งชื่อ และเป็นผู้ลงคะแนนหยั่งเสียง   

การเสนอชื่อของบุคคลผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีต้องเสนอพร้อมความยินยอม
ของผู้ได้รับการเสนอชื่อด้วย  
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4. การรับใบสมัครหรือการรับใบเสนอชื่อ  

(๑)  การรับใบสมัครหรือการรับใบเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็น คณบดี          
คณะวิทยาการจัดการ  ให้ติดต่อขอรับใบสมัครหรือใบเสนอชื่อ  ได้ที่หน่วยธุรการและสารบรรณ          
ส านักงานอธิการบดี ระหว่างวันที่ 2 – 6 พฤษภาคม  2565  ในวันและเวลาราชการ 

(๒)  การยื่นใบสมัครและยื่นใบเสนอชื่อเพ่ือเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
ให้ติดต่อยื่นใบสมัคร หรือยื่นใบเสนอชื่อบุคคลที่ หน่วยธุรการและสารบรรณ ส านักงานอธิการบดี          
ระหว่างวันที่  2 – 6 พฤษภาคม  2565  ในวันและเวลาราชการ 
  5.  ประกาศรายชื่อผู้ เข้ารับการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ในวันอังคารที่ 10 
พฤษภาคม  2565 

6.  ผู้เข้ารับการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการฯ และ
ประชาคมของคณะวิทยาการจัดการ  ในวันพฤหัสบดีที่  12  พฤษภาคม  2565  ตั้งแต่เวลา 10.00 เป็นต้นไป 
ณ ห้องเรียนรวม 66 - 311 ชั้น 3 อาคาร 66 คณะวิทยาการจัดการ โดยแสดงวิสัยทัศน์ คนละ 20 นาที             
และตอบค าถาม 10 นาที  

 ทั้งนี้ ให้ส านักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเตรียมความ
พร้อมด้านสถานที่ ด้านโสตทัศนูปกรณ์ ด้านพิธีการและอ่ืน ๆ 

  7.  ผู้มีสิทธิหยั่งเสียงสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ได้แก่  คณาจารย์ประจ า  ข้าราชการ  
พนักงานสายวิชาการและพนักงานสายสนับสนุนที่ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี และปฏิบัติราชการ
มาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันลงคะแนนหยั่งเสียงสรรหา และปฏิบัติงานในคณะวิทยาการจัดการ    

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกสามารถตรวจสอบรายชื่อจากประกาศของมหาวิทยาลัย            
ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ หน้าห้องงานประชาสัมพันธ์ อาคารอ านวยการ (อาคาร 48) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ได้ตั้งแต่วันที่  29  เมษายน  2565 หากมีปัญหาเก่ียวกับรายชื่อให้ยื่นคัดค้าน ณ งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง 
ส านักงานอธิการบดี หรือโทรหมายเลขภายใน 1091 ภายในวันที่ 12 พฤษภาคม  2565 

8.  ข้อปฏิบัติของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
 (1)  ในวันที่มีการหยั่ งเสียง ห้ามผู้ เข้ารับการสรรหาฯ อยู่ภายในเขตบริ เวณที่
คณะกรรมการสรรหาจัดให้มีการลงคะแนนหยั่งเสียง ยกเว้นมาเพื่อลงคะแนนหยั่งเสียง 

  (2)  ห้ามผู้เข้ารับการสรรหาฯ หาเสียงหรือแสดงพฤติกรรมในลักษณะที่เป็นการหาเสียงใน
วันที่มีการหยั่งเสียง 

9.  การหยั่งเสียง ก าหนดให้มีขึ้นในวันจันทร์ที่  23 พฤษภาคม  2565 ตั้งแต่เวลา ๐๘.3๐ น. 
ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ คูหาเลือกตั ้ง บริเวณลานกิจกรรมชั ้น 1 อาคาร 66 คณะวิทยาการจัดการ    
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยให้ด าเนินการ ดังนี้  

    (๑)  การลงคะแนนหยั่งเสียงให้กระท าโดยวิธีลับ 
 (๒)  การนับคะแนนให้กระท าโดยเปิดเผยและทันทีเมื่อสิ้นสุดการลงคะแนน 

    (๓)  กรณีท่ีผู้มีสิทธิออกเสียงเดินทางไปราชการตามค าสั่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ในวันที่ลงคะแนนหยั่งเสียง ให้ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบรายชื่อและแจกบัตรลงคะแนนหยั่งเสียง
อนุญาตให้ลงคะแนนหยั่งเสียงล่วงหน้า โดยบรรจุซองปิดผนึกมอบไว้กับประธานคณะอนุกรรมการฝ่าย
ตรวจสอบรายชื่อและแจกบัตรลงคะแนนหยั่งเสียงก่อนเดินทางไปราชการ ทั้งนี้ อนุญาตให้ลงคะแนนหยั่งเสียง
ล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 18 – 20 พฤษภาคม  2565  ในวันและเวลาราชการ ส่งที่หน่วยธุรการและสารบรรณ     
ชั้น 2 อาคารอ านวยการ 48 
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    (4)  ให้คณะกรรมการสรรหาฯ ด าเนินการหยั่งเสียงเพ่ือสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
ไว้จ านวนไม่เกนิ 3 คน 

    (๕)  กรณีที่ผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อเพียงหนึ่งคน ต้องจัดให้มีการหยั่งเสียงโดย
บุคคลผู้ได้รับการหยั่งเสียงนั้นต้องได้รับคะแนนมากกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ที่ลงคะแนนในคณะวิทยาการจัดการ 
หากได้รับคะแนนการหยั่งเสียงไม่มากกว่ากึ่งหนึ่งให้ด าเนินการสรรหาใหม่   

    (6)  ให้คณะกรรมการสรรหาฯ น ารายชื่อผู้ได้รับการหยั่งเสียงตามข้อ ๙ (4) หรือข้อ ๙ 
(5) แล้วแต่กรณีเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเรียงตามล าดับตัวอักษร เพ่ือพิจารณาเลือกและแต่งตั้ง 

    (7)  ผู้เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการแสดงวิสัยทัศน์และตอบค าถาม
ต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาในวันพิจารณาเลือกและแต่งตั้ง 

10. หลักเกณฑ์การประเมินการจัดล าดับบุคคลของผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับ
การสรรหาเป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ตามข้อ 9 (4) มี ๔ หัวข้อ ดังต่อไปนี้ 

(1) คุณวุฒิการศึกษา ๕   คะแนน 
 ปริญญาเอก ๕  คะแนน 
 ปริญญาโท ๔  คะแนน 
 ปริญญาตรี ๓  คะแนน 

(๒)  ต าแหน่งทางวิชาการ ๕  คะแนน 
  ศาสตราจารย์  ๕  คะแนน 
  รองศาสตราจารย์ ๔  คะแนน 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๓  คะแนน 
  อาจารย์ ๒  คะแนน 

(๓)  ประสบการณ ์ ๑๐  คะแนน 
  อธิการบดี  ๑๐  คะแนน 
  รองอธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัย ๙  คะแนน 
  คณบดี/ผู้อ านวยการ ส านัก สถาบัน ๘  คะแนน 
  ผู้ช่วยอธิการบดี/รองคณบดี/รองผู้อ านวยการ ส านัก สถาบัน ๗  คะแนน 
  ผู้ช่วยคณบดี/ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ส านัก สถาบัน 
  ประธานหลักสูตร ๖  คะแนน 

(4) การสนับสนุนและการยอมรับจากประชาคม ๓๐  คะแนน 
 (การคิดคะแนน ให้คิดเป็นร้อยละจากคะแนนที่ได้รับจากผู้มาใช้สิทธิทั้งหมด) 

ประกาศ   ณ  วันที่  28  เมษายน  พ.ศ. ๒๕65 

 (รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา  ศิริโชติ) 
       อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 ประธานกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  




