
 

 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน 

เร่ือง   วิธีการสรรหา 

--------------------- 

 ตามคําส่ังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ที่ 3281/2549  ลงวันที่  26 ตุลาคม  พ.ศ. 

2549   ไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ประกอบดวย 
1. อธิการบดี      ประธาน 
2. รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน  กรรมการ 
3. รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา  กรรมการ 
4. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. กรรมการ 
5. น.ส.มาเรียม กอสนาน     กรรมการ 
6. นางมณฑา  วงศมณีโรจน   กรรมการ 
7. ประธานสภาขาราชการ    กรรมการ 
8. หัวหนาสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน  กรรมการ 
9. หัวหนาสํานักงานอธิการบดี   กรรมการและเลขานุการ 
 

 ใหคณะกรรมการสรรหากําหนดวิธีการสรรหาใหเหมาะสม  เพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูล แลว 

พิจารณากลั่นกรองผูที่เหมาะสมดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบัน เพ่ือนําเสนอสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง

ตอไป 

 ผูที่สมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบันตองมีคุณสมบัติตามที่กําหนด คือ ไดปริญญา

ช้ันใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และควรมี

คุณสมบัติดังตอไปนี้ 

ก. มีความสามารถในการบริหาร 

ข. มีวิสัยทัศนในการนําหนวยงานไปสูความเจริญกาวหนา 

ค. มีมนุษยสัมพันธในการติดตอประสานงาน 

ง. มีคุณธรรม 

 



 

 

2

คณะกรรมการสรรหาไดประชุมหารือกันแลว จึงกําหนดวิธีการสรรหา ดังนี้ 
 วิธีการสรรหา 
 1. การสรรหา มี 2 วิธี คือ 
  วิธีที่  1 โดยประกาศรับสมัครผูสนใจเขารับการสรรหา 
   คณะกรรมการสรรหาจัดทําประกาศรับสมัครโดยประชาสัมพันธไปยัง 
คณะ  สํานัก  สถาบัน ของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยตาง ๆ  รวมทั้งเผยแพรทาง  Web Site         
  วิธีที่  2 โดยใหผูมีสิทธิเสนอชื่อพิจารณาเสนอชื่อ 
   คณะกรรมการสรรหาใหผูมีสิทธิเสนอชื่อพิจารณาเสนอคุณสมบัติเพ่ิมเติม 
จากที่กําหนดไว  พรอมทั้งเสนอชื่อผูที่เหมาะสมดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบัน จํานวนไมเกิน  3  ช่ือ 
   ผูมีสิทธิเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
กําแพงแสน ไดแก 
   1. ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในมหาวิทยาลัย ซึ่ง
สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ตั้งแตระดับ 3 หรือเทียบเทาข้ึนไป 
   2. คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก หรือหัวหนาหนวยงานที่
เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะที่มีสถานที่ดําเนินการตั้งอยูในวิทยาเขตกําแพงแสน 
   3. หัวหนาภาควิชาหรือเทียบเทาที่มีสถานที่ดําเนินการตั้งอยูในวิทยาเขต
กําแพงแสน 
   คณะกรรมการสรรหาสอบถามผูไดรับการเสนอชื่อวาสมัครใจเขาสูกระบวนการ
สรรหาผูอํานวยการสถาบันหรือไม  ถาสมัครใจใหสงประวัติ  ผลงาน  พรอมทั้งแนวคิดในการพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ตอคณะกรรมการสรรหา 
 2. คณะกรรมการสรรหาสงประวัติ  ผลงาน พรอมทั้งแนวคิดในการพัฒนาสถาบันวิจัยและ
พัฒนา กําแพงแสน ของผูสมัครใจเขารับการสรรหาใหผูมีสิทธิเสนอชื่อแสดงความคิดเห็นตามแบบฟอรมที่
คณะกรรมการสรรหากําหนด 
 3.  ผูสมัครใจเขารับการสรรหาแสดงวิสัยทัศนตอคณะกรรมการสรรหาและผูมีสิทธิ 
เสนอชื่อ  พรอมตอบคําถามซึ่งเก่ียวของกับวิสัยทัศน  คนละ  3 คําถาม 
  คําถามจะมาจากคณะกรรมการสรรหา จํานวน 1 คําถาม และผูมีสิทธิ์เสนอชื่อ ที่ย่ืน
ความประสงคไว จํานวน 2 คําถาม 
  ประธานจะจับรายชื่อจํานวน  2 ช่ือ จากผูมีสิทธิเสนอชื่อที่ย่ืนความประสงคไว 
เพ่ือเปนผูแทนไปตั้งคําถามผูสมัครใจ 
 4. ผูมีสิทธิเสนอชื่อแสดงความคิดเห็นตามแบบฟอรมที่คณะกรรมการสรรหากําหนด 
 5. คณะกรรมการสรรหาอาจเชิญผูสมัครใจมาพบปะกับคณะกรรมการสรรหา        เพ่ือ
หาขอมูลเพ่ิมเติม  











แผนงานการสรรหาผูอํานวยการสถาบันวิ จัยและพัฒนา กําแพงแสน 
------------ 

 
พฤหัสบดีที่  9 พฤศจิกายน  2549 คณะกรรรมการสรรหาประชุม   ณ หองประชุม  6  ช้ัน 2 อาคาร

สารนิเทศ  50  ป เวลา 9.30 น. 
ศุกรที่  10 พฤศจิกายน  2549 -  สงหนังสือใหผูมีสิทธิเสนอชื่อพิจารณาเสนอคุณสมบัตผิูอํานวยการสถาบนั

เพ่ิมเติม พรอมทั้งเสนอชื่อผูที่เหมาะสมดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบัน 
-  ประกาศรบัสมัครผูสนใจเขารับการสรรหา 

ศุกรที่  17 พฤศจิกายน 2549 ผูมีสิทธิเสนอช่ือสงหนังสือเสนอคุณสมบัติผูอํานวยการสถาบันเพิ่มเตมิพรอม
ทั้งเสนอช่ือผูทีเ่หมาะสมดาํรงตําแหนงผูอํานวยการสถาบนักลบัที่สํานักงาน
เลขานุการสถาบันวจิัยและพัฒนา กพส. ภายในเวลา 16.00 น. 

อังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2549 คณะกรรมการสรรหาประชุมสรุปรายชื่อผูไดรับการเสนอชื่อ  
เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม 5 ช้ัน 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป 

พุธที่  22 พฤศจิกายน  2549 สงหนังสือสอบถามความสมัครใจผูไดรับการเสนอชื่อพรอมทั้งใหผูสมัครใจ
สงแบบประวตั ิ

พุธที่  29 พฤศจิกายน 2549 - ผูสมัครใจสงประวัติเขารับการสรรหา ที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหา สํานักงาน
อธิการบดี  ช้ัน  6  อาคารสารนิเทศ  50 ป ภายในเวลา 16.00 น. 
- วันสุดทายของการรับสมัครผูสนใจเขารับการสรรหา 

พฤหัสบดี ที ่30 พฤศจิกายน  2549  คณะกรรมการสรรหาประชมุสรุปรายชื่อผูสมคัรใจเขารับการสรรหาเวลา 
9.30 น. ณ  หองประชุม 5 ช้ัน 2 อาคารสารนเิทศ 50 ป 

ศุกรที่ 1 ธันวาคม  2549 สงประวัติผูสมคัรใจใหผูมีสิทธิเสนอชื่อแสดงความคิดเหน็ตามแบบฟอรมที่
คณะกรรมการสรรหากําหนด 

พุธที่ 13 ธันวาคม 2549 ผูสมัครใจแสดงวิสัยทัศน ตอคณะกรรมการสรรหาและผูมีสิทธเิสนอชื่อ  
เวลา 10.00  น.  ณ  หองประชุมนนทรีสีทอง สถาบันวิจัยฯ กพส. 

ศุกรที่ 15 ธันวาคม 2549 ผูมีสิทธิเสนอชื่อแจงผลการแสดงความคดิเห็นกลับที่สํานกังานเลขานุการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา กพส. ภายในเวลา 16.00 น. 

จันทรที่ 18 ธนัวาคม 2549 คณะกรรมการสรรหาประชมุรวบรวมขอมูลการแสดงความคดิเห็นและ
สรุปผล เวลา  9.30  น. ณ หองประชุม  5 ช้ัน 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป  
- คณะกรรมการสรรหาอาจเชญิผูสมคัรใจพบปะเพือ่หาขอมูลเพ่ิมเตมิ 

  

 -------------------------- 
แผนงานน้ีอาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม 
 



 
 

            
วันที่             

เร่ือง  ขอสมัครเขารับการสรรหาผูอํานวยการสถาบนัวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน 

เรียน  ประธานคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสถาบนัวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน 

  ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว ………………………………………... 
มีความสนใจเขารับการสรรหาผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน โดยไดจดัสงแบบประวัติ
สวนตัว และผลงานจํานวน 1 ชุด มาพรอมนี้แลว 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา   

ขอแสดงความนับถือ 

 

      ลงช่ือ ……………….……….. 

      (………….………………….) 
           ผูสมคัร 
 
 
 
 
 
 
 
........................................................................................................................................... 

 
ใบรับเอกสารใบสมคัร 

      

  ไดรับเอกสารใบสมัครของ นาย/นาง/นางสาว…………………………… 
เรียบรอยแลว  
 
      ลงช่ือ …………..……………ผูรับสมัคร  

      วันที่………………………… 



แบบประวตัสิวนตวัและผลงานผูสนใจเขารับการสรรหา                  
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน 

 
1.  ประวัติสวนตัว 

    1.1  ชื่อ............................นามสกุล..................................... 
    1.2  วัน.............  เดือน.....................  ปเกิด ........................ 
    1.3  อายุ.................ป 
    1.4  การศึกษา  
        คุณวุฒิ       ป พ.ศ.ทีจ่บ    ชื่อสถานศึกษาและ
ประเทศ 

1.4.1 .......................    .....................    ...................................          
1.4.2  ......................    .....................  ...................................... 

         1.4.3 .......................    .....................  ...................................... 
ฯลฯ 

    1.5  สถานภาพครอบครัว           โสด 
                                           สมรส   จํานวนบุตร ......... คน  อายุ ............. ป 

                                                  
2.  ประวัติการรับราชการ 

2.1  ปจจุบันดํารงตําแหนง.........................ระดับ..........ขั้น................บาท          
สังกัด....................................................................................... 

     2.2  อายุราชการ ................ ป 
     2.3  ตําแหนงอ่ืน ๆ 
            2.3.1  ............................................................................. 
            2.3.2  .............................................................................        
 2.4  เครื่องราชอิสริยาภรณ 
   2.4.1  …………………………………………………………………………. 
   2.4.2  ………………………………………………………………………… 

 
 

ติดรูปถาย 
         2 น้ิว 

อ่ืน ๆ

ฯลฯ 
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3.  ประวัติงานบริหาร 
 ตําแหนง      เริ่มตน/สิ้นสุด    
    3.1  ........................................ .............................................. 
    3.2  ........................................  ............................................... 

ฯลฯ 
4.  ประวัติการอบรม  หรือ  ประสบการณดานบริหาร 
    4.1  ............................................................................................. 
    4.2  ............................................................................................. 

ฯลฯ 
5.  ผลงานทางวิชาการ 
    5.1  ............................................................................................. 
   5.2  .............................................................................................. 

ฯลฯ 
6.  กิจกรรมที่เกี่ยวของกับงานสวนรวมในมหาวิทยาลัย                                                  
    6.1  .............................................................................................. 
    6.2 ............................................................................................... 

ฯลฯ 
7.  งานบริการสังคม                                 
    7.1  .............................................................................................. 
    7.2  .............................................................................................. 

ฯลฯ 
8.  รางวัลหรอืประกาศเกียรติคุณที่เคยไดรับ 

8.1……………………………………………………………………………………………… 
8.2……………………………………………………………………………………………… 

9.  ทานมีแนวทางและวสิัยทศันในการพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน อยางไร (ไมเกิน 2 หนากระดาษ A4)   

 

                                         ขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนจริงทุกประการ 
 

                                     ลงชื่อ........................................................ 
                                            (....................................................) 

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




