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การอนุมัติให้สรรหา  - ส่วน ทมอ. เสนอมหาวิทยาลัย 1 ชั่วโมง ส่วน ทมอ. หนังสือเสนอขอ
ด าเนินการสรรหาพนักงานสาย ด าเนินการสรรหา
บริหารวชิาการต าแหน่งคณบดี/ผู้อ านวยการ

ที่จะครบวาระการด ารงต าแหน่ง (4 ป)ี

 - มหาวทิยาลัยส่ังการให้ด าเนินการ ผู้บริหาร ค าส่ังการให้เปิด
สรรหาพนักงานสายผู้บริหารวิชาการ ด าเนินการสรรหา
ต าแหน่งคณบดี/ผู้อ านวยการทีว่่าง
หรือรักษาการแทน

การรับสมัคร การเสนอชื่อ  การ  - จัดท าประกาศรับสมัคร 1 ชั่วโมง ส่วน ทมอ.  - หนงัสือเสนอผู้บริหาร

แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหา  - เผยแพร่ประกาศรับสมัครผ่าน ลงนามในประกาศรับสมคัร

ระบบส่งข่าวของมหาวิทยาลัย  - ประกาศฯ รับสมัคร
(เว็บไซต์ของ มวล. และส่วน ทมอ.) บุคคลเพือ่คัดเลือกเป็น
และประสานหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง พนกังานสายบริหารวิชาการ

 - รับสมัคร 1 เดือน  - หนงัสือเสนอผู้บริหาร

 - เสนอมหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะ 15 นาที ส่วน ทมอ. เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสรรหาตามองค์ประกอบคณะ เป็นกรรมการสรรหา
กรรมการสรรหาพนกังานสายบริหารวิชาการ

 - มหาวิทยาลัยเสนอชือ่กรรมการสรรหา  1-2 สัปดาห์ ผู้บริหาร หนังสือเสนอผู้บริหาร
ตามองค์ประกอบคณะกรรมการสรรหา เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้บริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการสรรหา
และกรรมการและเลขานุการ
ทาบทามเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเป็น
กรรมการ
 - จัดท าประกาศแต่งต้ังคณะ 15 นาที ส่วน ทมอ. ประกาศแต่งต้ังคณะ
กรรมการสรรหา กรรมการสรรหา
 - ให้บุคคลทัว่ไปเสนอชื่อและ 15 นาที ส่วน ทมอ.  - แบบเสนอชื่อบุคคล
ทาบทามผู้เข้ารับการสรรหา เข้ารับการสรรหา
 - ให้กรรมการสรรหาเสนอชื่อ 15 นาที ส่วน ทมอ.  - แบบตอบรับเพือ่
และทาบทามผู้เข้ารับการสรรหา เข้ารับการสรรหา

Work Flow

สังกัดงานบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนทรัพยากรมนุษยแ์ละองค์กร
   การสรรหาพนักงานสายบริหารวิชาการ (ต าแหน่งคณบดี ผู้อ านวยการศูนย ์สถาบัน)
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พิจารณาคุณสมบัติ และ  - รายงานผลการรับสมัคร/การเสอนชื่อ 1 ชั่วโมง ส่วน ทมอ.  - บันทึกรายงานผลการ
    ก าหนดประเด็นวิสัยทัศน์  - ตรวจสอบเอกสารประวัติและ รับสมัคร/การเสนอชื่อ

เชิงกลยุทธ์ หลักฐานการสมัคร  - เอกสารประวัติ และ
 - จัดท าเอกสารตรวจสอบคุณสมบติั หลักฐานการสมัครของ
เบือ้งต้นของผู้สมัครและหรือผู้ที่ ผู้สมัคร/ผู้ตอบรับเข้ารับ
ตอบรับเข้าสู่กระบวนการสรรหา การสรรหา
ตามคุณสมบัติเบือ้งต้น (มาตรา  - แบบตรวจสอบคุณสมบติั

27 แห่ง พ.ร.บ. พ.ศ.2535) เบือ้งต้น
 - ส่งเอกสารให้กรรมการและ 1  วัน รองฯ บริหาร  - หนังสือเสนอให้
เลขานุการประเมินคุณสมบัติ กรรมการสรรหาทราบและ

 - แจ้งรายชือ่ผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ 1 ชั่วโมง ส่วน ทมอ. พิจารณาก าหนดประเด็น

เบือ้งต้นให้คณะกรรมการสรรหา วิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์
ทราบและก าหนดประเด็นวิสัยทศัน์  - แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี

เชิงกลยุทธ์ ของมหาวิทยาลัย
 - คณะกรรมการแจ้งประเด็น 1 สัปดาห์ คณะกรรมการ  - แบบเสนอประเด็น
วิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ วิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์
 - ทาบทามเชิญผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้น 15 วัน ส่วน ทมอ.  - หนังสือทาบทามเชิญ
เข้าสู่กระบวนการสรรหา พร้อมกับ ผู้สมคัร และหรือผู้ตอบรับ

จดัท าเอกสารวิสัยทศัน์เชิงกลยทุธ์และ เข้ารับการสรรหาด าเนนิการ

แผนการบริหารในประเด็นที่ก าหนด จดัท าวิสัยทัศน์เชงิกลยทุธ์

เข้ารับการสรรหาตามกระบวนการ และแผนการบริหารงาน

จัดท าระเบียบวาระ ด าเนินการจัดท าระเบียบวาระการ 1 วัน ส่วน ทมอ.
การประชุม ประชุมคณะกรรมการฯ 

การนัดประชุม ด าเนินการดังนี้ 3 ชั่วโมง ส่วน ทมอ.
คณะกรรมการฯ  - ประสานนัดประชุม

 - จัดท าเอกสารการประชุม
 - จัดท าหนังสือเชิญประชุม
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ประชุมคณะกรรมการฯ ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการฯ 1 วัน ส่วน ทมอ.  - ระเบียวาระการประชมุ

เพือ่พิจารณาความเหมาะสม  - วิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์
ผู้เข้ารับการสรรหา และแผนการบริหารงาน

ของผู้สมัคร/ผู้ตอบรับ
เข้ารับการสรรหา

รายงานการประชุม ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุม 1 ชั่วโมง ส่วน ทมอ.

แจ้งผลการสรรหา ด าเนินการจัดท าหนังสือแจ้งผล 1 ชั่วโมง ส่วน ทมอ. รายงานการประชุม
การสรรหาให้ผู้สมัคร/ผู้เข้ารับ
การสรรหาทราบ

การอนุมัติแต่งต้ัง ด าเนินการจัดท าระเบียบวาระเสนอ 1 ชั่วโมง ส่วน ทมอ.  - แบบประวัติและผลงาน

ให้ด ารงต าแหน่ง สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ  - วิสัยทัศนเ์ชิงกลยุทธ์และ

แต่งต้ังผู้ผ่านการสรรหาให้ด ารง แผนการบริหารหน่วยงาน

ต าแหน่ง มีวาระ 4 ปี ในวาระการด ารงต าแหน่ง

4 ปี ของผู้ผ่านการสรรหา

ส้ินสุดกระบวนการ


