
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสถาบันอนิทรีจันทรสถิตย 
เพ่ือการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร 

เร่ือง วิธีการสรรหา 
                                       ............................................ 
 

 ตามคาํส่ังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที ่274/2549 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ  
2549 ไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสถาบันอินทรีจนัทรสถิตยเพ่ือการคนควา      
และพัฒนาพืชศาสตร ประกอบดวย 
  1. อธิการบด ี           ประธานกรรมการ                                   
  2. รองอธิการบดีฝายบริหาร           กรรมการ 
  3. รองอธิการบดีฝายวิจัย         กรรมการ 
  4. รองอธิการบดีฝายบริการวิชาการ        กรรมการ 
  5. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.       กรรมการ 
  6. ประธานสภาขาราชการ         กรรมการ 
  7. หัวหนาสํานักงานอธิการบด ี         กรรมการและเลขานุการ    
  โดยใหมีหนาที่กําหนดวธิีการสรรหาใหเหมาะสม เพ่ือใหไดมาซี่งขอมูลแลว
พิจารณากลั่นกรองผูที่เหมาะสมดํารงตาํแหนงผูอํานวยการสถาบนัอนิทรีจันทรสถิตยเพ่ือการ
คนควาและพัฒนาพืชศาสตรเพ่ือนําเสนอสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งตอไป   
  สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร มศีูนยวิจัย 
และสถานีวิจยั ประกอบดวย 
  1. ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาต ิ                             
  2. สถานีวิจัยพืชไรสุวรรณวาจกกสิกิจ 
  3. สถานีวิจัยปากชอง 
  4. สถานีวิจัยเขาหินซอน 
  วิสัยทัศน 
  มีความเปนเลศิทางวิจัยและกําหนดเทคโนโลยีดานพืชระดับนานาชาต ิ
  พันธกิจ 
  สนับสนนุการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย พัฒนาพันธุพืชและเทคโนโลยีการ
ผลิตเพื่อตอบสนองความตองการของประชากรโลก 
  ภารกิจ 
  1. วิจัยและสนับสนนุงานวจิัยดานพืช 
  2. ฝกงานนิสิตและสนบัสนนุการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 
  3. ฝกอบรม และถายทอดเทคโนโลยี 
  4. ผลิตเมล็ดพันธุและขยายพันธุพืชที่ไดจากงานวิจัย 
  5. สงเสริมและบํารุงศิลปวฒันธรรม 
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  1. คุณสมบัตผูิสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการ 
      ผูที่สมควรดํารงตาํแหนงผูอํานวยการ ตองมีคุณสมบัตไิดปริญญาชั้นใด
ช้ันหนึ่งหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอดุมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และ
ควรมีคุณสมบตัิดังตอไปนี ้
   1.1 มีความสามารถในการบริหารงาน 
   1.2 มีวิสัยทัศนในการนําสถาบันไปสูความเจริญกาวหนา 
   1.3 มีมนุษยสัมพันธในการติดตอประสานงาน 
   1.4 มีคุณธรรม 
   1.5 มีความสามารถในการพัฒนาสถานีวจิัยในสังกัดสถาบัน ใหเปน
ศูนยวิจัยในการถายทอดเทคโนโลย ี
   1.6 มีความสามารถในการหาแหลงทุนในการสนบัสนนุการวิจัยและ    
การถายทอดเทคโนโลยี 
   1.7 มีความสามารถในการประสานกบัหนวยงาน และคณาจารย         
ในคณะตางๆ และหนวยงานภายนอกในการหาแหลงทุนสนับสนนุสถาบัน 
  2. คุณสมบตัผูิมีสิทธเิสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการ  
      ผูมีสิทธิเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการ ไดแก  
   2.1 คณะกรรมการประจําสถาบันวจิัยและพัฒนาแหง มก. 
   2.2 คณบดคีณะทรัพยากรและสิ่งแวดลอม (วิทยาเขตศรีราชา) 
   2.3 คณบดคีณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร) 
   2.4 หัวหนาภาควิชาในคณะเกษตร 
   2.5 หัวหนาภาควิชาในคณะเกษตร  กําแพงแสน 
   2.6 หัวหนาภาควิชาในคณะบริหารธุรกิจ 
   2.7 หัวหนาภาควิชาในคณะวนศาสตร 
   2.8 หัวหนาภาควิชาในคณะวิทยาศาสตร 
   2.9 หัวหนาภาควิชาในคณะวิศวกรรมศาสตร 
   2.10 หัวหนาภาควิชาในคณะวิศวกรรมศาสตร  กําแพงแสน 
   2.11 หัวหนาภาควิชาในคณะเศรษฐศาสตร 
   2.12 หัวหนาภาควิชาในคณะสังคมศาสตร 
   2.13 หัวหนาภาควิชาในคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
   2.14 หัวหนาภาควิชาอาชีวศึกษา 
   2.15 ขาราชการ และพนักงาน ซึ่งมีรายชือ่ปฏิบัติงานในสถาบนัอินทรี
จันทรสถิตยเพ่ือการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร 
 
  3. วิธีการสรรหา 
      การสรรหา มี 2 วิธี คือ 



 - 3 -
   วิธีที่ 1 โดยประกาศรับสมคัรผูสนใจเขารับการสรรหา โดยในการ
ดําเนนิการใหคณะกรรมการสรรหาจัดทําประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป โดยประชาสัมพันธไปยัง
คณะ สํานัก สถาบัน ของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยตางๆ รวมทั้งประชาสัมพันธเผยแพรทาง  
web site โดยผูสนใจตดิตอขอรับใบสมัคร และย่ืนใบสมัครไดที่ หัวหนาสํานักงานอธิการบดี     
สํานักงานอธิการบด ีช้ัน 6 อาคารสารนิเทศ 50 ป ตั้งแตวันศุกรที่ 10 มีนาคม 2549 ถึงวันศุกร 
ที่ 31 มีนาคม 2549 ระหวางเวลา 08.30 - 16.00 น. 
   วิธีที่ 2 โดยใหผูมีสิทธิเสนอชื่อ พิจารณาเสนอชื่อผูที่สมควรดํารง
ตําแหนงผูอํานวยการ และแสดงเหตุผลประกอบ จาํนวน 1 ช่ือ ตามแบบฟอรมทีค่ณะกรรมการ
สรรหากําหนด  
   คณะกรรมการสรรหาสอบถามผูไดรับการเสนอชื่อวาสนใจเขาสู
กระบวนการสรรหาผูอํานวยการหรือไม ถาสมัครใจก็ใหเสนอประวัติผลงาน พรอมทัง้แนวคิด    
ในการพฒันาสถาบันตอคณะกรรมการสรรหา ตามแบบฟอรมที่คณะกรรมการสรรหากําหนด 
  4. คณะกรรมการสรรหา เชิญผูสมัครใจมาพบปะกับคณะกรรมการสรรหา     
เพ่ือหาขอมูลเพ่ิมเติม 
  5. คณะกรรมการสรรหา สรุปผลและพิจารณากลั่นกรองผูที่เหมาะสมดํารง
ตําแหนง จาํนวน 1 ช่ือ นาํเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้งตอไป 
  จึงประกาศใหทราบทั่วกัน 
 
           ประกาศ ณ วันที่        มีนาคม พ.ศ. 2549 
 
 
 
                                                            (รองศาสตราจารย ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ) 
                                                             อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
                                                     ประธานคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสถาบนั                     
                                            อินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร  
 
  
 

ฉัตรชัย ราง 
สุนิสา พิมพ 
7 มี.ค. 49 

ทาน 
ตรวจ  

 
แผนงานการสรรหา 
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ผูอํานวยการสถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร 
  

วัน  เดือน  ป  กิจกรรม 
 อังคารที่ 7 มีนาคม 2549  - คณะกรรมการสรรหาประชุมเพ่ือกําหนดหลักเกณฑและวิธีการสรรหา 

   เวลา 14.00 น. ณ หองประชุม 6 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป   
ศุกรท่ี 10 มีนาคม 2549  - สงหนังสือใหผูมีสิทธิเสนอชื่อพิจารณาเสนอชื่อผูท่ีเหมาะสมดํารงตําแหนง   

   ผูอํานวยการสถาบันพรอมแสดงเหตุผลประกอบ 
   - ประกาศรับสมัครผูสนใจเขารับการสรรหาที่หัวหนาสํานักงานอธิการบดี  
   สํานักงานอธิการบดี ชั้น 6 อาคารสารนิเทศ 50 ป 

จันทรท่ี 20 มีนาคม 2549  ผูมีสิทธิเสนอชื่อแจงผลกลับภายในเวลา 16.00 น. 
   - ผูมีสิทธิเสนอชื่อตามขอ 2.1-2.14 ตามประกาศฯ สงท่ีหัวหนาสํานักงาน 
   อธิการบดี สํานักงานอธิการบดี ชั้น 6 อาคารสารนิเทศ 50 ป 

  
 - ผูมีสิทธิเสนอชื่อตามขอ 2.15 ตามประกาศฯ สงท่ีสํานักงานเลขานุการ
สถาบันฯ 

พุธท่ี 22 มีนาคม 2549  - คณะกรรมการประชุมสรุปรายชื่อผูท่ีไดรับการเสนอชื่อ และคุณสมบัติ 
   เพ่ิมเติม  เวลา 9.00 น. ณ หองประชุม 5  ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป 

พฤหัสบดีท่ี 23 มีนาคม 2549 
 - สงหนังสือสอบถามความสมัครใจผูท่ีไดรับการเสนอชื่อ พรอมทั้งใหผูสมัคร
ใจ 

   สงแบบประวัติและผลงาน 
 ศุกรท่ี 31 มีนาคม 2549  - ผูสมัครใจสงแบบประวัติ และผลงานกลับที่หัวหนาสํานักงานอธิการบดี 

   สํานักงานอธิการบดี ชั้น 6 อาคารสารนิเทศ 50 ป ภายในเวลา 16.00 น. 
   - วันสุดทายของการรับสมัครผูสนใจเขารับการสรรหา 

จันทรท่ี 3 เมษายน 2549  - สรุปรายชื่อผูสมัครใจเขารับการสรรหา เวลา 9.00 น. ณ หองประชุม 5 ชั้น 2 
   อาคารสารนิเทศ 50 ป 

อังคารที่ 4 เมษายน 2549  - ผูสมัครใจแสดงวิสัยทัศนตอคณะกรรมการสรรหาแลวสรุปผลการสรรหา 
   เวลา 9.00 น. ณ หองประชุม 5 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป 
  

 แผนงานนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
 หมายเหตุ : ประกาศแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ ลงวันที่  9  มีนาคม  พ.ศ. 2549  ตองดําเนินการใหแลวเสร็จ 
 ภายใน 60  วัน  คือภายในวันที่  8  พฤษภาคม  พ.ศ. 2549 

 


