
 
 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 
พ.ศ. 2564 

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

 ด้วย ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
การเกษตร ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่ 12/2560 ลงวันที่ 8 กันยายน 2560 เรื่อง แต่งตั้ง
คณบดีและผู้อำนวยการ จะครบวาระการดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ใน
วันที่ 20 กันยายน 2564 และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่ 12/2564 ลงวันที่ 
30 กรกฎาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร        
ปี 2564 เพื่อดำเนินการสรรหาคณบดี คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย  

 อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ ข้อ 6 ข้อ ๗ และข้อ ๘ ของข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏยะลา ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก วิทยาลัย ศูนย์ หรือหัวหน้า
ส่วนราชการที ่เร ียกชื ่ออย่างอื ่นที ่ม ีฐานะเทียบเท่าคณะ พ .ศ. ๒๕๕๒ และ (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2559 
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จึงกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ดังนี้  

 ข้อ 1  นิยาม 
 ส่วนราชการ หมายความว่า คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา 
 คณบดี หมายความว่า คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา 
 คณะกรรมการสรรหา หมายความว่า คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และการเกษตร  
 บุคลากร หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ 
ลูกจ้างชั่วคราว ภายในคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร  
 การสรรหา หมายความว่า การดำเนินการสรรหาตามหลักเกณฑ์และวิธีการเพ่ือให้ได้มาซึ่งรายชื่อ
ผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ตามข้อบังคับฯ 
 ผู้เข้ารับการสรรหา หมายความว่า ผู้สมัครและผู้ได้รับเสนอรายชื่อที่ตอบรับการทาบทามและ 
มีคุณสมบัติตามท่ีกำหนดในประกาศ 

 /การหยั่งเสียง... 
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 การหยั ่งเสียง หมายความว่า การลงคะแนนหยั่งเสียงผู ้เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดี คณะ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 ผู ้มีส ิทธิลงคะแนนหยั่งเสียง หมายความว่า บุคลากรในคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
การเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 ข้อ 2  คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ารับสรรหาเป็นคณบดี 
 2.1  เป็นผู ้สำเร ็จการศึกษาไม่ต ่ำกว่าปริญญาตรีหร ือเทียบเท่า  จากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 
 2.2  ทำการสอน หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีในมหาวิทยาลัย 
หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มหาวิทยาลัยรับรอง 
 และควรมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้ 
 2.3  มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นที่ยอมรับในสังคม 
 2.4  มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ หรือวิชาชีพที่เกี ่ยวข้องกับการดำเนินงานของส่วน
ราชการที่จะบังคับบัญชา 
 2.5  เป็นผู้มีความคิดริเริ ่ม สนใจและเล็งเห็นความสำคัญกิจการของส่วนราชการที่จะบังคับ
บัญชา 
 2.6  สามารถอุทิศเวลาให้แก่กิจการของส่วนราชการที่จะบังคับบัญชา 
 2.7  มีความรู้ความสามารถด้านบริหาร หรือเคยผ่านการอบรมหลักสูตรสำหรับผู้บริหาร  

 ข้อ 3  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา 
 3.1  การได้มาซึ่งรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาดำเนินการได้ด้วยวิธี ดังต่อไปนี้ 

3.1.1  การสมัคร  
ให้ผู ้มีคุณสมบัติตามข้อ 2 ดาวน์โหลดใบสมัครเพื่อสมัครรับการสรรหาเป็นคณบดีคณะ

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา www.yru.ac.th/th/news และ
ส่งใบสมัครผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึง Council@yru.ac.th (ระบุชื่อเรื่องว่าสมัครหรือเสนอรายชื่อเข้ารับ
การสรรหาเป็นคณบดี) ต่อคณะกรรมการสรรหา พร้อมแนบหลักฐานที่แสดงถึงผู ้มีคุณสมบัติตามข้อ 2 
ประกอบ ตามกำหนดวันและเวลาที่กำหนดไว้ในปฏิทินแนบท้ายประกาศ 

3.1.2  การเสนอชื่อ  
ให้บุคลากรในคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ที่จะเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ

ตามข้อ 2 ดาวน์โหลดใบเสนอรายชื่อผู้สมควรเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
การเกษตร คนละหนึ่งรายชื่อ ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา www.yru.ac.th/th/news และส่งใบ
เสนอรายชื่อผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึง Council@yru.ac.th ต่อคณะกรรมการสรรหา พร้อมแนบหลักฐาน
ที่แสดงถึงผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 2 ประกอบ ตามกำหนดวันและเวลาที่กำหนดไว้ในปฏิทินแนบท้ายประกาศ 

 3.2  คณะกรรมการสรรหาทาบทามผู ้ได้รับเสนอรายชื ่อเข้ารับการสรรหาเพื ่อตอบรับก าร
ทาบทามตามแบบฟอร์ม ตามกำหนดวันและเวลาในปฏิทินแนบท้ายประกาศ 

 3.3  คณะกรรมการสรรหาประกาศรายช ื ่อผ ู ้ เข ้าร ับการสรรหา ผ ่าน ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Document) เว็บไซต์มหาวิทยาลัย และกำหนดให้ผู้สมัครและผู้ได้รับเสนอรายชื่อที่ตอบรับ
การทาบทามเสนอเอกสารประวัติ ผลงาน เอกสารแสดงวิสัยทัศน์ แผนพัฒนาและบริหารส่วนราชการต่อ 
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คณะกรรมการสรรหา จำนวน 8 ชุด ตามกำหนดวันและเวลาในปฏิทินแนบท้ายประกาศ 

3.4  คณะกรรมการสรรหาจัดให้ผู้เข้ารับการสรรหา นำเสนอประวัติ ผลงาน แสดงวิสัยทัศน์ และ
แผนพัฒนาและบริหารส่วนราชการต่อบุคลากรในคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ตามกำหนดวัน
และเวลาในปฏิทินแนบท้ายประกาศ การแสดงวิสัยทัศน์ ใช้เวลาในการเสนอไม่เกิน ๒๐ นาที และตอบคำถาม
ภายใน ๑๐ นาที รวมไม่เกิน ๓๐ นาที 

  3.5  ให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนหยั่งเสียง หยั่งเสียงผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคนละหนึ่งรายชื่อ ณ 
สถานที่ตั้งที่มหาวิทยาลัยกำหนด ตามกำหนดวันและเวลาในปฏิทินแนบท้ายประกาศ 

 3.6  คณะกรรมการสรรหาดำเนินการนับคะแนนโดยเปิดเผยและทันทีเมื่อสิ้นสุดการลงคะแนน
หยั่งเสียง และจัดลำดับรายชื่อผู้ได้รับคะแนนหยั่งเสียงสูงสุดลงมาตามลำดับจำนวนไม่เกินห้ารายชื่อ  

 3.7  คณะกรรมการสรรหาพิจารณากลั ่นกรองตามเกณฑ์การพิจารณาและการให้คะแนน  
ให้เหลือผู ้ที ่เหมาะสมดำรงตำแหน่งคณบดีจำนวนไม่เกินสามรายชื ่อ แล้วดำเนินการขอความยินยอม  
จากบุคคลดังกล่าวเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณา โดยให้บุคคลดังกล่าวตอบรับการยินยอมตามแบบ  
ฟอร์มที่คณะกรรมการสรรหากำหนดพร้อมแนบเอกสารประวัติ ผลงาน เอกสารแสดงวิสัยทัศน์ แผนพัฒนาและ
บริหารส่วนราชการ ข้อมูลรายละเอียดที่ใช้ประกอบการพิจารณาต่อคณะกรรมการสรรหา จำนวน 1 ชุด  
พร้อมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ และจัดทำบัญชีรายชื่อเรียงลำดับอักษรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกและ
แต่งตั้งบุคคลตามบัญชีรายชื่อดังกล่าวคนหนึ่งเป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร  

 3.8  เกณฑ์การพิจารณาและการให้คะแนนของคณะกรรมการสรรหา 
 3.8.1  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และวิสัยทัศน์ แผนพัฒนาและบริหารส่วนราชการ ร้อยละ 30 
 3.8.2  ประสบการณ์ด้านบริหาร ความรู้ความสามารถด้านการบริหารหรือการผ่านอบรม

หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร ร้อยละ 30 
 3.8.3  ความรู ้ความสามารถทางวิชาการ หรือวิชาชีพที ่เกี ่ยวข้องกับการดำเนินงาน  

ของส่วนราชการที่จะบังคับบัญชา ร้อยละ 20   
 3.8.4  การได้ร ับการยอมรับจากบุคลากรในคณะคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ

การเกษตร และในวงกว้าง ร้อยละ 20  

 3.9  นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ กรณีมีปัญหาในทางปฏิบัติ ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยและให้ถือว่าคำ
วินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาเป็นที่สุด 

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

 ประกาศ ณ วันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
                   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกรี หลังปูเต๊ะ) 
                            ประธานกรรมการสรรหา 
                                                 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 
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ปฏิทินแนบท้ายประกาศ 

กำหนดการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

ลำดับ กิจกรรม วัน/เวลา/สถานที ่
๑ ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ

การเกษตร 

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 
2564 

เวลา 10.00 – 12.00 น.  
ณ ห้องประชุมลาดา  

และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
๒ 2.1 ประกาศ “ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะ

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและการเกษตร พ.ศ. 2564”  
2.2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์หยั่งเสียงผู้เข้ารับการสรรหา เป็นคณบดี 
ทั ้งนี ้ผู ้มีสิทธิ ์หยั ่งเสียงสามารถตรวจสอบรายชื ่อ และทักท้วงต่อ
คณะกรรมการสรรหาภายใน 7 วันนับแต่วันประกาศ 

วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 
2564 

ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย 
และระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์ 

3 ช ี ้แจงค ุณสมบัต ิ  หล ักเกณฑ์และว ิธ ีการสรรหาตามประกาศ
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะว ิทยาศาสตร ์เทคโนโลยีและ
การเกษตรเรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พ.ศ. 2564 แก่ส่วนราชการ 

วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 
2564  

เวลา 13.00 – 15.00 น. 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

4 ร ับสมัคร และร ับเสนอรายชื ่อผ ู ้ เข ้าร ับการสรรหาตามว ิธ ีการ 
ที่กำหนดในประกาศ 

วันอังคารที่ 17 - วัน
อังคารที่ 24 สิงหาคม 

2564 
5 5.1 คณะกรรมการสรรหาโดยฝ่ายเลขานุการรวบรวมรายชื ่อและ

เสนอคณะกรรมการสรรหาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครและผู้
ได้รับการเสนอรายชื่อ  
5.2 คณะกรรมการสรรหาพิจารณารายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนน           
ในแบบฟอร์มเกณฑ์การให้คะแนน  

วันพุธที่ 25 สิงหาคม 
2564 

ตั้งแต่เวลา 13.00 - 
15.00 น. 

6 คณะกรรมการสรรทาบทามผู้ได้รับการเสนอรายชื่อ เข้ารับการสรรหา 
ให้ตอบรับการทาบทามตามแบบฟอร์มที่กำหนด 

วันพุธที่ 25 สิงหาคม   
2564 

ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย 
7 คณะกรรมการสรรหาประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหา หากผู้สมัคร

หรือผู้ได้รับการเสนอรายชื่อใดไม่ผ่านคุณสมบัติประสงค์และไม่ปรากฏ
รายช ื ่อในประกาศรายช ื ่อผ ู ้ เข ้ าร ับการสรรหาให ้ท ักท ้วงต่อ
คณะกรรมการสรรหาภายใน 1 วัน นับแต่วันประกาศรายชื่อ  

วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 
2564 

ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย 
และระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์ 
8 ผู้เข้ารับการสรรหาส่งเอกสารประกอบการพิจารณาทั้งฉบับจริงและ

ไฟล์เอกสารต่อคณะกรรมการสรรหา 
วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 

2564 
 /กำหนดการ... 
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กำหนดการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ลำดับ กิจกรรม วัน/เวลา/สถานที ่
9 ผู้เข้ารับการสรรหาแสดงวิสัยทัศน์ต่อบุคลากรในมหาวิทยาลัย และ

คณะกรรมการสรรหา ตามวิธีการที่กำหนดในประกาศ  
วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 

2564 
เวลา 13.00 - 14.30 น. 

10 บุคลากรผู้มีสิทธิลงคะแนนหยั่งเสียง หยั่งเสียงผู้สมควรดำรงตำแหน่ง
คณบดีคนละหนึ่งรายชื่อ ณ สถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนด และนับ
คะแนนหลังจากลงคะแนนหยั่งเสียงเรียบร้อยแล้ว 

วันพุธที่ 1 กันยายน 
2564 

ตั้งแต่ 08.30 - 15.00 น. 
11 คณะกรรมการสรรหาพิจารณากลั่นกรองตามเกณฑ์การพิจารณาและ

การให้คะแนนให้เหลือผู้ที่เหมาะสมดำรงตำแหน่งคณบดีจำนวนไม่เกิน
สามรายชื่อ 

วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 
2564 

เวลา 13.00 – 14.30 น. 
12 คณะกรรมการสรรหาดำเนินการขอความยินยอมและให้ตอบรับ

รวมถ ึ งส ่ ง เอกสารประกอบการพ ิจ ารณา และไฟล ์ เ อกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 

วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 
2564 

13 เสนอสภามหาว ิทยาล ัยพิจารณาเลือกและแต่งต ั ้ง คณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 

วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 
2564 

 


