
 
 
 
 
 

 
 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 
เร่ือง  การสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ฉบับท่ี ๑ 
หมายเลข ๑ 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
……………………………………….. 

 
๑. มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐอยู่ในระหว่างการปรับตัวเข้าสู่องค์กรการวิจัยใน

อนาคต มีความประสงค์สรรหาผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาที่มีความรู้และมีความสามารถในการบริหารสถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ให้ไปสู่เป้าหมายตามพันธกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนาท่ีก าหนดไว้ ดังนี ้

๑.๑  สร้างระบบการบริหารจัดการงานวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพ 
๑.๒  พัฒนาความเข้มแข็งด้านการวิจัยไปสู่ความเป็นเลิศตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
๑.๓  ผลักดันงานวิจัยในการสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ รองรับความ 
   ต้องการของสังคม 
๑.๔  สนับสนุนงานวิจัยเพื่อสร้างคุณค่า มูลค่าเชิงพาณิชย์และการใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
๑.๕  สร้างระบบทบทวนและตรวจสอบการด าเนินการวิจัยตามเกณฑ์มาตรฐานของสภาวิจัยแห่งชาติ 

๒. ผู้สมัคร หรือ ผู้ได้รับการเสนอช่ือให้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ทักษิณ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

๒.๑  ได้ปริญญา ช้ันใด ช้ันหนึ่ งหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่                               
สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ท าการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีหรือมีประสบการณ์ด้านการ
บริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  
หรือ 

๒.๒  ได้ปริญญา ช้ันใด ช้ันหนึ่ งหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่                          
สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ท าการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีหรือมีประสบการณ์  ด้านการ
บริหารอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  และ 

๒.๓   เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการบริหารการอุดมศึกษาและมีศักยภาพที่จะน าความเจริญมาสู่       
ส่วนงานและมหาวิทยาลัย 

๒.๔ เป็นผู้ทรงคณุธรรมและมีจริยธรรมเป็นที่ยอมรับในสังคม 
๒.๕ เป็นผู้แทนของส่วนงานท่ีสามารถประสานกับองค์กรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานทั้ง 

 ภาครัฐและภาคเอกชนได้อย่างสมศักดิ์ศร ี
๒.๖   เป็นผู้ที่สามารถอุทิศตนให้แก่กิจการของส่วนงานและมหาวิทยาลัย  และสามารถปฏิบัติงานใน

ต าแหน่งหัวหน้าส่วนงานได้เต็มเวลา 
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๒.๗   เป็นผู้ที่มีความสนใจและเห็นความส าคัญของงานบริหารส่วนงานท่ีรบัผิดชอบและสามารถบรหิาร

จัดการส่วนงานตามนโยบายและแผนการพัฒนาท่ีมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลยัก าหนด 
๒.๘  เป็นผู้มีความเหมาะสมด้านอ่ืน  โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถด้านการบริหาร   

 ด้านบุคลิกภาพ  ด้านสุขภาพ 
๒.๙ ไม่เป็นผู้ที่ท ากิจการใดทีม่ีประโยชน์ขัดแย้งกับกิจการของมหาวิทยาลัยไม่ว่าโดยทางตรงหรือ 

 โดยทางอ้อม  เว้นแต่เป็นผู้ถือหุ้นเพื่อประโยชน์แห่งการลงทุนตามปกติ 
๒.๑๐ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

 ๒.๑๑ ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผดิที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผดิ  
ลหุโทษ 

 ๒.๑๒   มีประสบการณส์อนและการวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษา 
 

 ๓.   การไดม้าซึ่งรายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  มี ๒ วิธี ดังนี ้
 ๓.๑  รับสมัครทั่วไป โดยผู้มีสิทธ์ิสมัครได้แก่ 
  (๑)   บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยทักษิณ ท้ังนี้ต้องแสดงเจตนาบรรจุเป็นพนักงาน 
         ของมหาวิทยาลัยทักษิณเมื่อได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

  (๒)   พนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ 

       (๓) ข้าราชการสังกัดมหาวิทยาลัยทักษิณ ทั้งนี้ต้องแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานของ
มหาวิทยาลัยทักษิณภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งมติสภามหาวิทยาลัยทักษิณแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และให้มีผลการเปลี่ยนสถานภาพในวันที่
อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณสั่งบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประเภททดลองปฏิบัติงาน 

 ๓.๒  เสนอช่ือ  โดยก าหนดหน่วยงานท่ีมีสิทธ์ิเสนอช่ือและวิธีการ ดงันี ้
  (๑)   ให้หัวหน้าส านักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ด าเนินการประชุมผู้ปฏิบัติงานในสังกัดส านักงาน

สถาบันวิจัยและพัฒนา (พนักงานมหาวิทยาลัย ข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ และลูกจ้าง
ของมหาวิทยาลัย) เพื่อเสนอช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
จ านวนไม่เกิน ๑ ช่ือ โดยเสนอช่ือตามแบบฟอร์มที่ก าหนดพร้อมระบุเหตุผลในการเสนอช่ือ  
กรณีไม่ประสงค์เสนอช่ือให้ท าบันทึกแจ้งประธานคณะกรรมการสรรหาฯ พร้อมช้ีแจงเหตุผล 

 (๒)  ให้หัวหน้าส านักงานส่วนงานวิชาการ ด าเนินการประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงาน        
เพื่อเสนอช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ส่วนงานละไม่เกิน ๑ 
ช่ือ โดยเสนอช่ือตามแบบฟอร์มที่ก าหนดพร้อมระบุเหตุผลในการเสนอช่ือ  กรณีไม่ประสงค์
เสนอช่ือให้ท าบันทึกแจ้งประธานคณะกรรมการสรรหาฯ พร้อมช้ีแจงเหตุผล 

 (๓)   ให้ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน ด าเนินการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และ
พนักงาน เพื่อเสนอช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา จ านวนไม่เกิน 
๑ ช่ือ โดยเสนอช่ือตามแบบฟอร์มที่ก าหนดพร้อมระบุเหตุผลในการเสนอช่ือ กรณีไม่ประสงค์
เสนอช่ือให้ท าบันทึกแจ้งประธานคณะกรรมการสรรหาฯ พร้อมช้ีแจงเหตุผล 
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 ๔.  วัน เวลาในการสมัคร และการเสนอช่ือ  

  ๔.๑  กรณีสมัครด้วยตนเอง หรือ ให้ผู้อื่นยื่นใบสมัคร  
   ติดต่อยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ถึงวันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙   
   เวลา ๐๘.๐๐ ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น.  และเวลา ๑๓.๐๐ ถึงเวลา  ๑๗.๐๐ น.     
   ณ ห้องฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย ช้ัน ๓  อาคารส านักงานอธิการบดี   

  มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา                  

         ๔.๒  กรณีส่งใบสมัคร หรือ แบบเสนอช่ือ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
   ให้ส่งใบสมัคร หรือ แบบเสนอช่ือด้วยไฟล์ PDF ไปยัง E-mail : tsu_spa@scholar.tsu.ac.th  
   พร้อมแจ้ง SMS ยืนยันการส่งไปยังเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ (นางสาวจินตนา   นาคจินดา)   
  โทรศัพทห์มายเลข ๐-๘๑๕๙๙-๐๕๙๑  โดยจัดส่งได้ตั้งแตว่ันท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙  
  เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไปและสิ้นสุดวันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ก่อนเวลา ๒๓.๕๙ น.  
  ตามเวลาของประเทศไทย 

 
 ๕.  หลักฐานประกอบการสมัคร 

๕.๑  ส าเนาเอกสารวุฒิการศึกษา และ 

๕.๒  ส าเนาเอกสารแสดงถึงประสบการณ์ด้านการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีในมหาวิทยาลัยหรือ 
    สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  หรือ   

๕.๓  ส าเนาเอกสารแสดงถึงประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีในมหาวิทยาลัย 
    หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น หรือ  

๕.๔  ส าเนาเอกสารแสดงถึงประสบการณ์ด้านการบริหารอื่น 

 
๖.  คณะกรรมการสรรหาฯ  ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอช่ือ ในวันท่ี ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

 
๗.  ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ  ด าเนินการทาบทามผู้ได้รับการเสนอช่ือ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เพื่อน า

ช่ือเข้าสู่กระบวนการสรรหาต่อไป  
 

๘. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการสรรหาเพื่อด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา    
ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยทักษิณ www.tsu.ac.th โดยเข้าชมได้ทางหน่วยงาน        ฝ่ายบริหารงาน 
สภามหาวิทยาลัย ในวันท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
 

๙. ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดส่งแนวทางการพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา ระยะเวลา ๔ ปี ท่ีสอดคล้องกับพันธกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนาที่ก าหนดไว้ในเอกสารแนบท้าย
ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ ๑ หมายเลข ๑ ข้อ ๑ โดยส่งถึงประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ผ่านทาง
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ ภายในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙  ทาง E-mail : tsu_spa@scholar.tsu.ac.th ด้วย
ไฟล์ PDF ก่อนเวลา ๒๓.๕๙ น. ตามเวลาของประเทศไทย และแจ้ง SMS ยืนยันการส่งไปยังเลขานุการคณะกรรมการ    
สรรหาฯ (นางสาวจินตนา นาคจินดา)  หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๘๑๕๙๙-๐๕๙๑ 
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๑๐.  ผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการสรรหาเพื่อด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา น าเสนอแนวทางการพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนาระยะเวลา ๔ ปี ท่ีสอดคล้องกับพันธกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ก าหนดไว้ในเอกสารแนบท้าย
ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับท่ี ๑ หมายเลข ๑ ข้อ ๑  ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ และตอบข้อซักถามต่าง ๆ ของ
คณะกรรมการสรรหาฯ  ในวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

 
๑๑.  ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ เสนอรายละเอียดขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในวันท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
 

๑๒.   กรณีมีเหตุสุดวิสัยหรือมีความจ าเป็นใด ๆ คณะกรรมการสรรหาฯ จะแจ้งเปลี่ยนแปลงก าหนดการตามความ
เหมาะสมให้ทราบทาง ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยทักษิณ www.tsu.ac.th โดยเข้าชมได้ทางหน่วยงาน          
        ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย 

 
๑๓. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นางสาวจินตนา  นาคจินดา  (หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยปฏิบัติ

หน้าท่ีหัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้
ทางโทรศัพท์มือถือหมายเลข ๐-๘๑๕๙๙-๐๕๙๑ หรือโทรศัพท์ภายในหมายเลข ๗๕๐๑ หรือติดต่อสอบถามได้ทาง E-mail 
: tsu_spa@scholar.tsu.ac.th 
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