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ขั้นตอนการกลั่นกรองผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนา 
 

ขั้นตอน ปฏิทินก ำหนดกำร รำยละเอียด 
1. ส่งแผนส ำนัก วันอังคำรที่ 24 พฤศจิกำยน 

2563 
แจ้งให้ส ำนักวิจัยและพัฒนำส่งแผนพัฒนำส ำนัก (ตำมข้อ 7 
ของข้อบั งคับมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  ว่ำด้ วย
หลัก เกณ ฑ์  วิธีกำรแต่ งตั้ งผู้ อ ำนวยกำร พ .ศ . 2561 
ก ำหนดให้สถำบัน ส ำนัก โดยคณะกรรมกำรประจ ำสถำบัน 
ส ำนัก จัดท ำแผนพัฒนำสถำบัน ส ำนัก เพื่อก ำหนดเป็น
แนวทำงในกำรปฏิบัติงำนของสถำบัน ส ำนัก และใช้
ประกอบกำรพิจำรณำแต่งตั้งผู้อ ำนวยกำร ทั้งนี้ แผนพัฒนำ
สถำบัน ส ำนัก ดังกล่ำวจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนำ
มหำวิทยำลัย 

2. ก ำหนดวิธีกำร
กลั่นกรองฯ 

วันอังคำรที่ 26 มกรำคม 2564 ประธำนกรรมกำรกลั่นกรองฯ นัดประชุมหำรือวิธีกำร
กลั่นกรองผู้สมควรด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิจัย
และพัฒนำ 

3. แจ้งเวียนขั้นตอนกำร
กลั่นกรองฯ 

วันศุกรท์ี่ 29 มกรำคม 2564 ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรกลั่นกรองฯ มีหนังสือแจ้ง
เวียนขั้นตอนกำรกลั่นกรองฯ ให้คณะกรรมกำรกลั่นกรอง
พิจำรณำ 

4. พบบุคลำกร วันจันทร์ที่ 8 กุมภำพนัธ์ 2564 
(10.00-11.30 น.)  

คณะกรรมกำรกลั่นกรองพบบุคลำกรส ำนักวิจัยและพัฒนำ 

5. ออกหนังสือแจ้ง 
 

 1.หัวหน้ำหน่วยงำนภำยใน
ส ำนักฯ ประเภทฝ่ำย 
 

2. หัวหน้ำหน่วยงำนภำยใน
ส ำ นั ก ฯ  ป ร ะ เภ ท ศู น ย์ 
สถำบัน 
 

 3. ผู้ปฏิบัติงำนสังกัดส ำนัก 
(เฉพำะหน่วยงำนประเภท
ฝ่ำย) 
 

 4. คณะ/ส่วนงำนประเภท
วิชำกำร รวมทั้ งอุ ทยำน
วิทยำศำสตร์ฯ และสถำบัน
ฮำลำล 
 

5. รองอธิกำรบดีวิทยำเขต  
 

6. กลุ่มนักวิจัยสำขำต่ำงๆ 
 

7. คณบดี  คณะในกลุ่ ม
สำขำต่ำงๆ 

วันพุธที่ 10 กุมภำพันธ์ 2564 1. แจ้งหัวหน้ำหน่วยงำน (ประเภทฝ่ำย) ภำยในสังกัด
ส ำนักวิจัยและพัฒนำ จ ำนวน 5 หน่วยงำน คือ 
    1.1 ฝ่ำยข้อมูลและสำรสนเทศวิจัย 
    1.2 ฝ่ำยนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัย 
    1.3 ฝ่ำยบริหำรจัดกำรทุนวิจัย 
    1.4 ฝ่ำยบูรณภำพงำนวิจัย 
    1.5 ฝ่ำยพันธกิจวิจัยเพื่อสังคม 
เพื่อจัดด ำเนินกำรให้ผู้ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัยสังกัด
ส ำนักวิจัยและพัฒนำ ปรึกษำหำรือกันร่วมกัน 5 ฝ่ำย                  
ในกำรเสนอชื่อผู้ สมควรด ำรงต ำแหน่ งผู้ อ ำนวยกำร
ส ำนักวิจัยและพัฒนำ จ ำนวนไม่เกิน 3 ชื่อ และคัดเลือก
ผู้แทนหน่วยงำนประเภทฝ่ำย ซึ่งจะให้ข้อมูลกำรกลั่นกรอง     
ผู้สมควรด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิจัยและพัฒนำ 
ต่อคณะกรรมกำรกลั่นกรองฯ จ ำนวน 3 คน โดยให้เสนอ
โดยตรงต่ออธิกำรบดี ประธำนกรรมกำรกลั่นกรอง ภำยใน
วันศุกรท์ี่ 12 มีนำคม 2564  
 

2. แจ้ ง หั วหน้ ำหน่ วยงำน  (ป ระ เภท ศูนย์  สถำบั น )                     
ในสังกัดส ำนักวิจัยและพัฒนำ จ ำนวน 8 หน่วยงำน คือ 
    2.1 ศูนย์วิจัยภัยพิบัติทำงธรรมชำติภำคใต้ 
    2.2 สถำบันวิจัยระบบพลังงำน* 
    2.3 สถำบันวิจัยและนวัตกรรมกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน 
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    2.4 สถำบันวิจัยและนวัตกรรมดิจิทัล 
    2.5 สถำบันวิจัยและนวัตกรรมปำล์มน้ ำมันและน้ ำมัน
ปำล์ม 
    2.6 สถำบันวิจัยและนวัตกรรมทำงกำรแพทย์* 
    2.7 สถำบันวิจัยและนวัตกรรมอำหำร* 
    2.8 สถำบันวิจัยและนวัตกรรมยำงพำรำ* 
เพื่อจัดด ำเนินกำรให้ผู้ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัยสังกัดศูนย์ 
สถำบัน ในสังกัดส ำนักวิจัยและพัฒนำ แต่ละศูนย์ สถำบัน 
ประชุมปรึกษำหำรือกันในกำรเสนอชื่อผู้สมควรด ำรง
ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิจัยและพัฒนำ หน่วยงำนละไม่
เกิน 2 ชื่อ 
*ส ำหรับสถำบันวิจัยระบบพลังงำน สถำบันวิจัยและนวัตกรรม
ทำงกำรแพทย์ สถำบันวิจัยและนวัตกรรมอำหำร สถำบันวิจัย
และนวัตกรรมยำงพำรำ ขอให้หัวหน้ำหน่วยงำนพิจำรณำ
เสนอชื่อตนเองหรือผู้แทนซ่ึงจะให้ข้อมูลกำรกลั่นกรอง              
ผู้สมควรด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิจัยและพัฒนำ               
ต่อคณะกรรมกำรกลั่นกรองฯ หน่วยงำนละ 1 คน ด้วย 
 

โดยให้เสนอโดยตรงต่ออธิกำรบดี ประธำนกรรมกำร
กลั่นกรองฯ ภำยในวันศุกรท์ี่ 12 มีนำคม 2564 
 

3. แจ้งผู้ปฏิบัติงำนภำยในมหำวิทยำลัยสังกัดหน่วยงำน
ประเภทฝ่ำย (ล ำดับที่ 1.1-1.5) ในส ำนักวิจัยและพัฒนำ  
ทุกคน (โดยยึดถือรำยชื่อ ณ วันที่คณะกรรมกำรกลั่นกรองฯ 
พ บบุ คลำกร คื อ วัน จั น ท ร์ที่  8  กุ มภ ำพั น ธ์  2564 )                     
ซึ่งประสงค์จะเสนอชื่อผู้สมควรด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักวิจัยและพัฒนำ โดยแต่ละคนสำมำรถเสนอชื่อได้
จ ำนวน 1 ชื่อ โดยให้เสนอต่ออธิกำรบดี ประธำนกรรมกำร
กลั่นกรองฯ ภำยในวันศุกรท์ี่ 12 มีนำคม 2564 
 

4. ออกหนังสือแจ้งให้คณะ/ส่วนงำนประเภทวิชำกำร 
รวมทั้ ง อุทยำน วิทยำศำสตร์ ฯ  และสถำบั น ฮำลำล                    
หำกประสงค์จะเสนอชื่อผู้สมควรด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักวิจัยและพัฒนำ ให้เสนอชื่อโดยผ่ำนควำมเห็นชอบ
ของคณะกรรมกำรประจ ำส่วนงำน ๆ ละไม่เกิน 2 ชื่อ 
ภำยในวันศุกรท์ี่ 12 มีนำคม 2564 
 

หมำยเหตุ: ผู้ได้รับกำรเสนอช่ือต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ คุณสมบัติ
อื่น  และไม่มีลักษณะต้องห้ ำม ตำมข้อ 5 ของข้อบั งคับ
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ วิธีกำรแต่งตั้ง
ผู้อ ำนวยกำร พ.ศ. 2561   
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5. ออกหนั งสื อแจ้ งรองอธิกำรบดี วิทยำเขตต่ ำง ๆ                     
เพื่อพิจำรณำให้ข้อมูลกำรกลั่นกรองผู้สมควรด ำรงต ำแหน่ง
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิจัยและพัฒนำ ต่อคณะกรรมกำร
กลั่นกรองฯ ผ่ำนแบบสอบถำม โดยมีก ำหนดส่งภำยใน            
วันศุกรท์ี่ 12 มีนำคม 2564 
 

6. แจ้งกลุ่มนักวิจัยในมหำวิทยำลัยที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กับส ำนักวิจัยและพัฒนำ กลุ่มสำขำต่ำง ๆ จ ำนวน 60 คน 
ประกอบด้วย 
    (6.1) นักวิจัยในกลุ่มวิทยำศำสตร์สุขภำพ จ ำนวน 20 คน 
    (6.2) นักวิจัยในกลุ่มวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี                   
          จ ำนวน 20 คน  
    (6.3) นักวิจัยในกลุ่มมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์      
          จ ำนวน 20 คน 
เพื่อพิจำรณำให้ข้อมูลกำรกลั่นกรองผู้สมควรด ำรงต ำแหน่ง
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิจัยและพัฒนำ ต่อคณะกรรมกำร
กลั่นกรองฯ ผ่ำนแบบสอบถำม โดยมีก ำหนดส่งภำยใน                
วันศุกรท์ี่ 12 มีนำคม 2564 
 

7. ออกหนังสือแจ้งคณบดีคณะในกลุ่มสำขำต่ำง ๆ ได้แก่ 
คณบดีคณะแพทยศำสตร์ คณบดีคณะอุตสำหกรรมเกษตร 
คณบดีคณะเศรษฐศำสตร์ และคณบดีคณะมนุษยศำสตร์
และสังคมศำสตร์ เพื่อพิจำรณำเสนอชื่อตนเองหรือผู้แทน
คณบดี ซึ่งจะให้ข้อมูลกำรกลั่นกรองผู้สมควรด ำรงต ำแหน่ง
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิจัยและพัฒนำ โดยให้ส่งถึงอธิกำรบดี
ภำยในวันศุกรท์ี่ 12 มีนำคม 2564 

6. ประชุมคณะกรรมกำร
กลั่นกรองฯ 

วันพุธที่ 24 มีนำคม 2564 
(09.30-10.30 น.) 
 

ประชุมคณะกรรมกำรกลั่ นกรองฯ เพ่ีอพิจำรณำ
กลั่ น กรองข้ อมู ล รำยชื่ อ ผู้ สมควรด ำรงต ำแหน่ ง
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิจัยและพัฒนำ จำกกำรเสนอชื่อ               
จำกข้อมูลประวัติบุคคล กำรบริหำรงำน ผลงำน 

7. ออกหนังสือเชิญ
ผู้ตอบรับกำรทำบทำม 

วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนำคม 
2564 

ออกหนังสือแจ้งผู้ผ่ำนกำรกลั่นกรองจำกกำรเสนอชื่อ 
และกำรเปิดรับสมัคร เพ่ือพิจำรณำกำรตอบรับกำร
ทำบทำม โดยให้ผู้ตอบรับกำรทำบทำมจัดท ำแนว
ทำงกำรบริหำรส ำนักวิจัยและพัฒนำ ตำมแผนพัฒนำ
ส ำนักวิจัยและพัฒนำ หรือแนวทำงกำรบริหำรที่เป็น
แน วคิ ด ข อ งผู้ ต อบ รั บ ก ำรท ำบ ท ำม  เพ่ื อ ส่ ง ให้
คณ ะกรรมกำรกลั่ น กรองฯ  ก่อน เข้ ำสนทนำกับ
คณะกรรมกำรกลั่นกรองฯ  

8. วันสุดท้ำยของกำร
ตอบรับกำรทำบทำม 

วันศุกร์ที่ 23 เมษำยน 2564 วันสุดท้ำยของกำรตอบรับกำรทำบทำมมำสนทนำกับ
คณะกรรมกำรกลั่ นกรองผู้ สมควรด ำรงต ำแหน่ ง
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิจัยและพัฒนำ 
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9. คณะกรรมกำร
กลั่นกรองฯ สนทนำกับ
ผู้ให้ข้อมูลและผู้ตอบรับ
กำรทำบทำม 

วันพุธที่ 28 เมษำยน 2564 
(08.30 – 16.30 น.) 

คณะกรรมกำรกลั่ นกรองผู้ สมควรด ำรงต ำแหน่ ง
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิจัยและพัฒนำ สนทนำกับ 
1. ผู้มำให้ข้อมูลกำรกลั่นกรองผู้สมควรด ำรงต ำแหน่ง
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิจัยและพัฒนำ ประกอบด้วย 
   (1) ผู้แทนฝ่ำย ในสังกัดส ำนักวิจัยและพัฒนำ รวม 3 คน  
   (2) หัวหน้ำหน่วยงำนหรือผู้แทนหัวหน้ำหน่วยงำน
ประเภทสถำบัน ในสังกัดส ำนักวิจัยและพัฒนำ รวม 4 คน 
   (3) คณบดีหรือผู้แทนคณบดีคณะในกลุ่มสำขำต่ำง ๆ 
จ ำนวน 4 คน ได้แก่ 
        (3.1) คณบดีคณะแพทยศำสตร์ หรือผู้แทน  
        (3.2) คณบดีคณะอุตสำหกรรมเกษตร หรือผู้แทน 
        (3.3) คณบดีคณะเศรษฐศำสตร์ หรือผู้แทน 
        (3.4) คณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  
               หรือผู้แทน  
 

2. ผู้ตอบรับกำรทำบทำมมำสนทนำในฐำนะที่จะมำด ำรง
ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิจัยและพัฒนำ โดยน ำเสนอ
แนวทำงกำรบริหำรส ำนักตำมแผนพัฒนำส ำนักวิจัยและ
พัฒนำ หรือแนวทำงกำรบริหำรที่เป็นแนวคิดของผู้ตอบ
รับกำรทำบทำม 

10. เสนอสภำ
มหำวิทยำลัยให้
ควำมเห็นขอบและ
แต่งตั้ง 

วันเสำร์ที่ 15 พฤษภำคม 
2564 

1 . อ ธิ ก ำรบ ดี เส น อชื่ อ ผู้ ส ม ค ว รด ำ ร งต ำแ ห น่ ง
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิจัยและพัฒนำ จ ำนวน 1 ชื่อ พร้อม
จัดท ำสรุปควำมเห็น ควำมเหมำะสม และเหตุผล
ประกอบกำรพิจำรณ ำ เสนอสภำมหำวิทยำลั ย                    
จ ำนวน 1 ชื่อ 
2. เมื่อสภำมหำวิทยำลัยได้รับรำยงำนกำรเสนอชื่อ                 
ผู้ สมควรด ำรงต ำแหน่ งผู้ อ ำนวยกำรแล้ว ให้สภำ
มหำวิทยำลัยออกเสียงลงมติด้วยวิธีกำรลงคะแนนลับ 
ว่ำเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบชื่อที่อธิกำรบดีเสนอมำ                
ผู้ได้รับควำมเห็นชอบให้ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำร    
ต้องได้รับคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมกำรสภำ
มหำวิทยำลัยที่มีอยู่ มติของสภำมหำวิทยำลัยให้ถือเป็น
ที่สุด 
3. เมื่อสภำมหำวิทยำลัยให้ควำมเห็นชอบชื่อที่เสนอ
มำแล้ว ให้ด ำเนินกำรแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งต่อไป 
4. กรณีที่สภำมหำวิทยำลัยไม่ให้ควำมเห็นชอบชื่อที่
เสนอมำ ให้อธิกำรบดีพิจำรณำด ำเนินกำรเสนอชื่อผู้
สมควรด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรใหม่ ตำมวิธีที่สภำ
มหำวิทยำลัยเห็นเหมำะสม 

 


