
 
 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจ 
เพ่ือการคนควาและพัฒนาปศุสัตวและผลติภัณฑสัตว 

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

 ตามคาํส่ังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที ่ 783/2549  ลงวันที่  29  มนีาคม  
2549  ไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควา 
และพัฒนาปศสัุตวและผลติภัณฑสัตว  ประกอบดวย 
  1. อธิการบด ี           ประธานกรรมการ                                        
  2. รองอธิการบดีวิทยาเขตกาํแพงแสน          กรรมการ 
  3. รองอธิการบดีฝายวิจัย         กรรมการ 
  4. รองอธิการบดีฝายบริการวิชาการ        กรรมการ 
  5. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.       กรรมการ 
  6. ประธานสภาขาราชการ         กรรมการ 
  7. หัวหนาสํานักงานอธิการบด ี         กรรมการและเลขานุการ    
  โดยใหมีหนาที่กําหนดวธิีการสรรหาใหเหมาะสม  เพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูล  แลวพิจารณา
กล่ันกรองผูที่เหมาะสมดาํรงตําแหนงผูอํานวยการสถาบนัสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและพัฒนา 
ปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว  เพ่ือนําเสนอสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งตอไป   
  คณะกรรมการสรรหาไดประชุมปรึกษาหารือกันแลว  จงึไดกําหนดวธิกีารสรรหา  ดงันี้
  1. คุณสมบัตผูิสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการ 
      ผูที่สมควรดํารงตาํแหนงผูอํานวยการ ตองมีคุณสมบัตไิดปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง 
หรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวทิยาลัยรับรอง  และควรมีคณุสมบัติ
ดังตอไปนี ้
   1.1 มีความสามารถในการบริหารงาน 
   1.2 มีวิสัยทัศนในการนําสถาบันไปสูความเจริญกาวหนา 
   1.3 มีมนุษยสัมพันธในการติดตอประสานงาน 
   1.4 มีคุณธรรม 
   1.5 มีความสามารถในการพัฒนาสถานีวจิัยในสังกัดสถาบัน  ใหเปนศูนย 
ในการถายทอดเทคโนโลย ี
   1.6 มีความสามารถในการหาแหลงทุนในการสนบัสนนุการวิจัยและการถายทอด
เทคโนโลย ี
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  2. คุณสมบตัผูิมีสิทธเิสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการ  
      ผูมีสิทธิเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการ ไดแก    
   2.1 คณะกรรมการประจําสถาบันวจิัยและพัฒนาแหง มก. 
   2.2 คณบดคีณะทรัพยากรและสิ่งแวดลอม (วิทยาเขตศรีราชา) 
   2.3 คณบดคีณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาเขต 
เฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร) 
   2.4 คณบดคีณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

2.5 คณบดคีณะศึกษาศาสตร  กําแพงแสน 
2.6 คณบดีวทิยาลัยสิ่งแวดลอม 
2.7 หัวหนาภาควิชาในคณะเกษตร 

   2.8 หัวหนาภาควิชาในคณะเกษตร  กําแพงแสน 
   2.9 หัวหนาภาควิชาในคณะบริหารธุรกิจ 
   2.10 หัวหนาภาควิชาในคณะเศรษฐศาสตร 
   2.11 หัวหนาภาควิชาในคณะสัตวแพทยศาสตร 

2.12 หัวหนาภาควิชาในคณะอุตสาหกรรมเกษตร    
2.13 หัวหนาภาควิชาพันธศุาสตร  คณะวิทยาศาสตร 
2.14 หัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม  คณะวิทยาศาสตร 
2.15 หัวหนาภาควิชาสัตววทิยา  คณะวิทยาศาสตร 
2.16 หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม  คณะวศิวกรรมศาสตร 

   2.17 หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมเกษตร  คณะวิศวกรรมศาสตร  กําแพงแสน 
   2.18 หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน  คณะวิศวกรรมศาสตร  กําแพงแสน 
   2.19 หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร  คณะวิศวกรรมศาสตร  กําแพงแสน 

2.20 ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย  และพนักงานมหาวิทยาลัย  ซึ่งมีรายชื่อ 
ปฏิบัติงานในสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและพัฒนาปศุสัตวและผลติภัณฑสัตว   
  3. การสรรหา 
      3.1 การสรรหา มี 2 วิธ ีคือ 
   วิธีที่ 1  โดยประกาศรับสมัครผูสนใจเขารับการสรรหา   

คณะกรรมการสรรหาจัดทําประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป  โดยประชาสัมพันธ 
ไปยังคณะ  สํานัก  สถาบันของมหาวิทยาลัย  และมหาวิทยาลัยตางๆ รวมทั้งประชาสัมพันธเผยแพร 
ทาง web site โดยผูสนใจตดิตอขอรับใบสมัคร  และย่ืนใบสมคัรไดที่หัวหนาสํานกังานอธิการบดี   
ช้ัน 6  อาคารสารนิเทศ 50 ป 
   วิธีที่ 2  โดยใหผูมีสิทธิเสนอชื่อพิจารณาเสนอชื่อผูที่เหมาะสมดาํรงตาํแหนง
ผูอํานวยการ 
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คณะกรรมการสรรหาใหผูมีสิทธิเสนอชื่อพิจารณาเสนอคุณสมบัติเพ่ิมเติม 
จากที่กําหนดไวในพระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  พ.ศ. 2541  และขอบังคับมหาวิทยาลัย   
เกษตรศาสตรวาดวยหัวหนาหนวยงาน  และรองหัวหนาหนวยงาน  พ.ศ. 2543  พรอมทั้งเสนอชื่อ 
ผูที่เหมาะสมดํารงตาํแหนงผูอํานวยการ  จํานวนไมเกิน 2 ช่ือ  ตามแบบฟอรมที่คณะกรรมการสรรหา
กําหนด  
   คณะกรรมการสรรหาสอบถามผูไดรับการเสนอชื่อวาสมัครใจเขาสูกระบวนการ 
สรรหาผูอํานวยการหรือไม  ถาสมัครใจใหเสนอประวัติ  ผลงาน  พรอมทั้งแนวคิดในการพัฒนาสถาบันฯ 
ตอคณะกรรมการสรรหา                                                  
     3.2 คณะกรรมการสรรหาสงแบบประวตัิ  ผลงาน  พรอมทั้งแนวคิดในการพัฒนา
สถาบันฯ ของผูสมัครใจเขารับการสรรหาใหผูมีสิทธิเสนอชื่อแสดงความคิดเหน็ตามแบบฟอรม 
ที่คณะกรรมการสรรหากําหนด 

   3.3 ผูสมัครใจเขารับการสรรหาแสดงวิสัยทัศนตอคณะกรรมการสรรหา  และผูมีสิทธิ 
เสนอชื่อ  พรอมตอบคาํถามซึ่งเก่ียวของกับวิสัยทัศน  คนละ  3  คาํถาม 

     คาํถามจะมาจากคณะกรรมการสรรหา  จาํนวน  1  คําถาม  และผูมีสิทธิเสนอชื่อ 
ที่ย่ืนความประสงคไว  จํานวน  2  คําถาม 

     ประธานจะจับรายชื่อจํานวน  2  ช่ือ  จากผูมีสิทธิเสนอชื่อที่ย่ืนความประสงคไว 
เพ่ือเปนผูแทนไปตั้งคาํถามผูสมัครใจ 

   3.4 ผูมีสิทธิเสนอชื่อแสดงความคิดเหน็ตามแบบฟอรมที่คณะกรรมการสรรหากําหนด 
   3.5 คณะกรรมการสรรหาอาจเชิญผูสมัครใจมาพบปะกับคณะกรรมการสรรหาเพื่อหา 

ขอมูลเพ่ิมเติม 
   3.6 เกณฑการพิจารณาใชมติของคณะกรรมการสรรหาสวนใหญ  โดยพจิารณา 

จากองคประกอบ  ดังน้ี 
          ก. ประวัติสวนตัว  และผลงานของผูสมัครใจเขารับการสรรหา 
          ข. แบบแสดงความคิดเห็นตามขอ 3.4 
          ค. แนวคิดในการพฒันาสถาบันฯ ของผูสมัครใจเขารับการสรรหา 
     3.7 คณะกรรมการสรรหาสรุปผล  และพิจารณากลัน่กรองผูที่เหมาะสมดาํรงตาํแหนง 
จํานวน 1 ช่ือ  นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้งตอไป           
  กําหนดเวลาดําเนินการ 
  1. การประกาศรับสมัคร 
      1.1 ระยะเวลารับสมัคร  ตั้งแตวันพฤหัสบดีที่  18  พฤษภาคม  2549   
ถึงวันพฤหัสบดีที่  1  มิถุนายน 2549  ระหวางเวลา 08.30 - 16.00  น. 
      1.2 ขอรับใบสมคัร  และย่ืนใบสมคัรไดที่หัวหนาสํานักงานอธิการบดี  ช้ัน 6  
อาคารสารนิเทศ  50  ป 
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  2. การเสนอชื่อ 
      2.1 ระยะเวลาเสนอชื่อ  ตั้งแตวันพฤหัสบดีที่  18  พฤษภาคม  2549  ถึงวันพุธที่  
24  พฤษภาคม  2549  ระหวางเวลา  08.30 - 16.00  น. 
      2.2 สอบถามความสมคัรใจผูไดรับเสนอชื่อในวันศุกรที่  26  พฤษภาคม  2549
และแจงผลกลับภายในวันพฤหัสบดีที่  1  มิถุนายน  2549 เวลา  16.00  น. 
  
  จึงประกาศใหทราบทั่วกัน 
 
           ประกาศ ณ วันที่         พฤษภาคม  พ.ศ. 2549 
 
 
 
                                                             (รองศาสตราจารย ดร.วิโรจ อ่ิมพทิักษ) 
                                                               อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
                                                       ประธานคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสถาบนั 

           สุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและพัฒนาปศุสัตวและผลติภัณฑสัตว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       

สุนิสา ราง/พิมพ 
17 พ.ค. 49 

ทาน 
ตรวจ  
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แผนงานการสรรหา 
ผูอํานวยการสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและพัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว   

 
วัน  เดือน  ป กิจกรรม 

พุธท่ี 17 พฤษภาคม 2549  - คณะกรรมการสรรหาประชุมเพ่ือกําหนดหลักเกณฑและวิธีการสรรหา 

   เวลา 10.00 น. ณ หองประชุม 6 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป   

พฤหัสบดีท่ี 18 พฤษภาคม 2549  - สงหนังสือใหผูมีสิทธิเสนอชื่อพิจารณาเสนอคุณสมบัติผูอํานวยการเพิ่มเติม 

   พรอมทั้งเสนอชื่อผูท่ีเหมาะสมดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบัน 

   - ประกาศรับสมัครผูสนใจเขารับการสรรหา 

 พุธท่ี 24 พฤษภาคม 2549  ผูมีสิทธิเสนอชื่อสงหนังสือเสนอคุณสมบัติผูอํานวยการเพิ่มเติม พรอมทั้ง 

   เสนอชื่อผูท่ีเหมาะสมดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบัน ภายในเวลา 16.00 น. 

   - ผูมีสิทธิเสนอชื่อตามขอ 2.1-2.20 ตามประกาศฯ สงท่ีหัวหนาสํานักงาน 

   อธิการบดี ชั้น 6 อาคารสารนิเทศ 50 ป หรือสงท่ีสํานักงานเลขานุการสถาบัน 

 พฤหัสบดีท่ี 25 พฤษภาคม 
2549 

 - คณะกรรมการสรรหาประชุมสรุปรายชื่อผูไดรับการเสนอชื่อ  

   เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมนนทรี ชั้น 5 อาคารสารนิเทศ 50 ป 

 ศุกรท่ี 26 พฤษภาคม 2549  - สงหนังสือสอบถามความสมัครใจผูท่ีไดรับการเสนอชื่อ พรอมทั้งใหผูสมัครใจ 

   สงแบบประวัติและผลงาน 

พฤหัสบดีท่ี 1 มิถุนายน 2549  - ผูสมัครใจสงแบบประวัติ และผลงานกลับที่หัวหนาสํานักงานอธิการบดี ชั้น 6 

   อาคารสารนิเทศ 50 ป ภายในเวลา 16.00 น. 

   - วันสุดทายของการรับสมัครผูสนใจเขารับการสรรหา 

ศุกรท่ี 2 มิถุนายน 2549  - คณะกรรมการสรรหาประชุมสรุปรายชื่อผูสมัครใจเขารับการสรรหา   

   เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม 6 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป 

   - สงประวัติผูสมัครใจใหผูมีสิทธิเสนอชื่อแสดงความคิดเห็นตามแบบฟอรม 

   ท่ีคณะกรรมการสรรหากําหนด 

 พุธท่ี 7 มิถุนายน  2549  - ผูสมัครใจแสดงวิสัยทัศนตอคณะกรรมการสรรหา และผูมีสิทธิเสนอชื่อ 

   เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมวิชาการ 1 ชั้น 2 อาคารศูนยมหาวิทยาลัย 

   วิทยาเขตกําแพงแสน 

 พุธท่ี 14 มิถุนายน  2549  - ผูมีสิทธิเสนอชื่อแจงผลการแสดงความคิดเห็นกลับที่หัวหนาสํานักงานอธิการบดี 

   ชั้น 6 อาคารสารนิเทศ 50 ป หรือสํานักงานเลขานุการสถาบัน ภายในเวลา 16.00 น.

 พฤหัสบดีท่ี 15 มิถุนายน  2549  - คณะกรรมการสรรหาประชุมรวบรวมขอมูลแสดงความคิดเห็น และสรุปผล  

   เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม 6 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป 
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   - คณะกรรมการสรรหาอาจเชิญผูสมัครใจพบปะเพื่อหาขอมูลเพ่ิมเติม 

  
 แผนงานนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
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    ใบสมัคร    เลขที่ ............. 
 
  ขาพเจา  นาย/นาง/นางสาว ..................................................................... 
มีความสนใจเขารับการสรรหาผูอํานวยการสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและพัฒนาปศุสัตว
และผลิตภัณฑสัตว  โดยไดจดัสงแบบประวัติสวนตัวและผลงาน  จํานวน  1  ชุด   
มาพรอมนี้แลว 
 
 
      ลงช่ือ........................................... ผูสมัคร 
      วันที่ ........................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ใบสมัคร    เลขที่ ............. 
 
  ขาพเจา  นาย/นาง/นางสาว ..................................................................... 
มีความสนใจเขารับการสรรหาผูอํานวยการสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและพัฒนาปศุสัตว
และผลิตภัณฑสัตว  โดยไดจดัสงแบบประวัติสวนตัวและผลงาน  จํานวน  1  ชุด   
มาพรอมนี้แลว 
 
 
      ลงช่ือ........................................... ผูสมัคร 
      วันที่ ........................................... 
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แบบประวัติสวนตัวและผลงานผูสนใจเขารับการสรรหา 
ผูอํานวยการสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและพัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว 

 

1.  ประวัติสวนตัว 

    1.1  ช่ือ........................................นามสกุล..................................... 

    1.2  เกิดวันที.่............  เดือน............................... พ.ศ. ........................ 

    1.3  อาย.ุ................ป 
    1.4  การศึกษา  
        คุณวุฒิ       ป พ.ศ.ที่จบ    ช่ือสถานศึกษาและประเทศ 

          1.4.1  ...................................       .....................         ................................... 

          1.4.2  ...................................       .....................         ................................... 

          1.4.3  ...................................       .....................         ................................... 

ฯลฯ 

    1.5  สถานภาพครอบครัว              โสด 

                                                 สมรส        จํานวนบุตร ............ คน 

                  อาย ุ        ............ ป 
                                                    

2.  ประวัติการรับราชการ 
    2.1  ปจจุบันดํารงตําแหนง......................................ระดับ.............ขั้น....................บาท 

           สังกัด............................................................................................................. 

    2.2  อายุราชการ ................ ป 
    2.3  ตําแหนงอื่น ๆ 

           2.3.1 ............................................................................................................. 

2.3.2 ........................................................................................................... 

    2.4  เครื่องราชอิสริยาภรณ 
2.4.1 ........................................................................................................... 

2.4.2 ...........................................................................................................                                  

ฯลฯ 

 

 

 

 
 

ติดรูปถาย 
         2 นิ้ว 

อ่ืน ๆ 
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3.  ประวัติงานบริหาร 
 ตําแหนง      เริ่มตน/สิ้นสุด    

    3.1  ............................................. .............................................................. 

    3.2  .............................................          .............................................................. 

 

 

4.  ประวัติการอบรม หรือ ประสบการณดานบริหาร 
4.1 ..................................................................................................................... 

4.2 .....................................................................................................................   

     

5.  ผลงานทางวิชาการ     
    5.1  ...................................................................................................................... 

    5.2  ...................................................................................................................... 

ฯลฯ 

6.  กิจกรรมที่เกี่ยวของกับงานสวนรวมในมหาวิทยาลัย 
    6.1  ...................................................................................................................... 

    6.2  ...................................................................................................................... 

ฯลฯ 

7.  งานบริการสังคม                                                 

    7.1  ...................................................................................................................... 

    7.2  ...................................................................................................................... 

ฯลฯ 

8.  รางวัลหรือประกาศเกียรติคุณที่เคยไดรับ                                 

    8.1  ...................................................................................................................... 

    8.2  ...................................................................................................................... 

ฯลฯ 

9.  ทานมีแนวทางและวิสัยทัศนในการพัฒนาสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและพัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว
อยางไร (ไมเกิน 2 หนากระดาษ A4)   

                                         ขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนจริงทุกประการ 
 

                             ลงช่ือ........................................................ 

                                  (.................................................) 

                                    วันที.่............เดือน......................พ.ศ............   

 ฯลฯ

ฯลฯ


