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การเปลี่ยนชื่อ “คณะเกษตร กาแพงแสน” เป็น
“คณะนวัตกรรมเกษตรและอาหาร” (Faculty of Agriculture and Food Innovation)
และปรับโครงสร้างหน่วยงานภายใน
เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) พิจารณา
1. หลักการและเหตุผล
คณะเกษตร กำแพงแสน ได้รับกำรปรับสภำพและยกฐำนะเป็นหน่วยงำนเทียบเท่ำคณะ ตำมประกำศ
สภ ำมหำวิ ท ยำลั ย เกษตรศำสตร์ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 18 มี น ำคม พ.ศ. 2546 เป็ นต้ น มำ และตำมประกำศ
มหำวิ ทยำลั ย เกษตรศำสตร์ ล งวั น ที่ 24 เมษำยน พ.ศ. 2546 เรื่ อ งกำรแบ่ งส่ ว นรำชกำรภำยในคณะเกษตร
กำแพงแสน โดยให้ใช้ชื่อคณะเกษตร กำแพงแสน และอนุมัติให้แบ่งส่วนรำชกำรคณะเกษตร กำแพงแสน เพื่อ
รองรับกำรโอนกิจกำร ทรัพย์สิน และบุคลำกรมำสังกัด โดยมีกำรแบ่งส่วนรำชกำรออกเป็น 8 ภำควิชำ และ 1
สำนักงำน ดังนี้
1. ภำควิชำกีฏวิทยำ
2. ภำควิชำเกษตรกลวิธำน
3. ภำควิชำปฐพีวิทยำ
4. ภำควิชำพืชไร่นำ
5. ภำควิชำพืชสวน
6. ภำควิชำโรคพืช
7. ภำควิชำส่งเสริมและนิเทศศำสตร์เกษตร
8. ภำควิชำสัตวบำล
9. สำนักงำนเลขำนุกำร ประกอบด้วย งำนบริหำรและธุรกำร, งำนคลังและพัสดุ, งำนบริกำรกำรศึกษำ,
งำนอำคำรสถำนที่และยำนพำหนะ และงำนแผนและวิชำกำร
คณะเกษตร กำแพงแสน ได้ มี ก ำรพั ฒ นำปรับ ปรุงในทุ ก ด้ ำนทั้ งกำรเรีย นกำรสอนกำรวิจั ย และกำร
ให้บริกำรวิชำกำร ให้ทันสมัยครอบคลุมและสอดคล้องกับกำรพัฒนำศำสตร์ทำงด้ำนกำรเกษตร โดยได้มีกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนในหลักสูตรที่เป็นสหวิทยำกำรทำงด้ำนกำรเกษตรมำกขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด
อีกทั้งเป็นกำรบูรณำกำรควำมรู้วิชำกำรและกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกันในระหว่ำงภำควิชำ ส่วนด้ำนกำรวิจัยและบริกำร
วิชำกำรนั้น คณำจำรย์ และบุ คลำกรของคณะได้มีผลงำนที่มีคุณภำพและตอบสนองกำรพัฒ นำด้ำนกำรเกษตรที่
กว้ำงขวำง ครอบคลุม ทันสมัย และทันต่อเหตุกำรณ์มำโดยตลอด
ต่ อ มำสภำมหำวิ ท ยำลั ย เกษตรศำสตร์ ใ นกำรประชุ ม ครั้ ง ที่ 9/2556 เมื่ อ วั น ที่ 23 กั น ยำยน
พ.ศ. 2556 และครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2556 ได้มีมติให้ยุบเลิกสถำบันค้นคว้ำและพัฒนำ
ระบบนิเวศเกษตร สถำบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อกำรค้นคว้ำและพัฒนำพืชศำสตร์ สถำบันสุวรรณวำจกกสิกิจเพื่อ
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กำรค้นคว้ำและพัฒนำปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ และสถำบันวิจัยและพัฒนำ กำแพงแสน โดยมอบให้ฝ่ำยบริหำร
พิจำรณำดำเนิ น กำรต่อไป ซึ่งมหำวิทยำลั ย ได้มอบหมำยให้ คณะเกษตร และคณะเกษตร กำแพงแสน รับโอน
หน่วยงำนในสังกัดที่เกี่ยวข้องข้ำงต้นไปเป็นของคณะเกษตร และคณะเกษตร กำแพงแสน จำกกำรโอนหน่วยงำน
ดังกล่ำว ส่งผลให้คณะเกษตร กำแพงแสน มีหน่วยงำนเพิ่มเติมเข้ำมำจำนวน 16 หน่วยงำน ประกอบด้วย
1. ฝ่ำยปฏิบัติกำรวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
2. ศูนย์วิจัยและพัฒนำกีฏวิทยำสิ่งแวดล้อม
3. ศูนย์วิจัยและพัฒนำพืชผักเขตร้อน
4.ศูนย์วิจัยและพัฒนำไม้ผลเขตร้อน
5. ศูนย์เทคโนโลยีหลังกำรเก็บเกี่ยว
6. ศูนย์วิจัยและพัฒนำอ้อยและน้ำตำล
7. สถำนีวิจัยกำญจนบุรี
8. สถำนีวิจัยสิทธิพรกฤดำกร
9. ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมกำรเลี้ยงสุกรแห่งชำติ
10. ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรผลิตกระบือและโค
11. ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องขนำดเล็ก
12. ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรผลิตสัตว์ปีก
13. ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรผลิตนม
14. ศูนย์ค้นคว้ำและพัฒนำวิชำกำรอำหำรสัตว์
15. ศูนย์วิจัยและพัฒนำผลิตผลจำกสัตว์
16. สำนักงำนเลขำนุกำรสถำบันสุวรรณวำจกกสิกิจฯ
ดังนั้น เพื่อให้โครงสร้ำงหน่วยงำนภำยในของคณะเกษตร กำแพงแสน มีควำมสอดคล้องกับนโยบำยของ
สภำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ คณะเกษตร กำแพงแสน จึงดำเนินกำรปรับโครงสร้ำง เพื่อกำรบูรณำกำรกำรทำงำน
ระหว่ำงหน่วยงำนเดิม และหน่วยงำนที่โอนมำควบรวมเพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรตำมพันธกิจคือกำรจัดกำรเรียนกำร
สอน กำรวิ จั ย และกำรบริ ก ำรวิ ช ำกำรทำงกำรเกษตร สำมำรถด ำเนิ น ไปได้ อ ย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล และเกิ ด
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น เกิดกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกั นอย่ำงคุ้มค่ำ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร คณะเกษตร
กำแพงแสน จึงเสนอขอปรับโครงสร้ำงภำยใน จำกเดิม 8 ภำควิชำ และ 1 สำนัก เป็น 8 ภำควิชำ 1 สำนัก และ 1
ศูนย์ ซึ่งได้ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรประจำคณะเกษตร กำแพงแสน วำระพิเศษ เมื่อวันอังคำรที่ 17
มิถุนำยน พ.ศ. 2557 และได้ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรประจำวิทยำเขตกำแพงแสน ครั้งที่
6/2557 เมื่อวันอังคำรที่ 17 มิถุนำยน พ.ศ. 2557 แล้ว

ตำมประกำศสภำมหำวิ ท ยำลั ย เกษตรศำสตร์ ลงวั น ที่ 14 พฤศจิ ก ำยน พ.ศ. 2557 เรื่อ ง กำรปรั บ
โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในคณะเกษตร กำแพงแสน เพื่อให้กำรบริหำรงำนของคณะเกษตร กำแพงแสน
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ดำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย มีควำมคล่องตัว และมีควำมชัดเจนในกำรบริหำรจัดกำรงำนบุคคล ทรัพยำกร และ
งบประมำณ เหมำะสมกั บ ภ ำรกิ จ และกำรด ำเนิ น งำนในปั จ จุ บั น สอดคล้ อ งกั บ นโย บำยของสภ ำ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ที่ให้บูรณำกำรภำรกิจสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำสำขำเกษตรศำสตร์ เพื่อให้มีควำม
พร้อมในกำรจัดกำรศึกษำสำขำเกษตรศำสตร์อย่ำงสมบูรณ์ ซึ่งสภำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์อนุมัติกำรปรับ
โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในคณะเกษตร กำแพงแสน ในกำรประชุมครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันจันทร์ที่ 27
ตุลำคม พ.ศ. 2557 จึงให้ปรับโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในคณะเกษตร กำแพงแสน ดังนี้
1. ภำควิชำกีฏวิทยำ กำกับดูแล ศูนย์วิจัยและพัฒนำกีฏวิทยำสิ่งแวดล้อม
2. ภำควิชำเกษตรกลวิธำน
3. ภำควิชำปฐพีวิทยำ
4. ภำควิชำพืชไร่นำ กำกับดูแล ศูนย์วิจัยและพัฒนำอ้อยและน้ำตำล
5. ภำควิชำพืชสวน กำกับดูแล 3 ศูนย์ ประกอบด้วย 1) ศูนย์วิจัยและพัฒนำไม้ผลเขตร้อน 2) ศูนย์วิจัย
และพัฒนำพืชผักเขตร้อน 3) ศูนย์เทคโนโลยีหลังกำรเก็บเกี่ยว
6. ภำควิชำโรคพืช
7. ภำควิชำสัตวบำล กำกับดูแล 2 ศูนย์ ประกอบด้วย 1) ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมกำรเลี้ยงสุกรแห่งชำติ 2)
ศูนย์วิจัยและพัฒนำทำงสัตวศำสตร์
8. ภำควิชำส่งเสริมและนิเทศศำสตร์เกษตร
9. สำนักงำนเลขำนุกำร ประกอบด้วย 1) งำนบริหำรและธุรกำร 2) งำนคลังและพัสดุ 3) งำนแผนและ
วิชำกำร 4) งำนบริกำรกำรศึกษำ 5) งำนอำคำรและสถำนที่และยำนพำหนะ
10. ศูนย์วิจัยและบริกำรวิชำกำร ให้มีฐำนะเทียบเท่ำภำควิชำ กำกับดูแล 2 สถำนี และ 1 ศูนย์ ประกอบด้วย
1) สถำนีวิจัยกำญจนบุรี 2) สถำนีวิจัยสิทธิพรกฤดำกร 3) ศูนย์ปฏิบัติกำรวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
โดยให้เปลี่ยนชื่อจำก ฝ่ำยปฏิบัติกำรวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง เป็น ศูนย์ปฏิบัติกำรวิจัยและเรือน
ปลูกพืชทดลอง
กำรดำเนินงำนภำยหลังกำรปรับโครงสร้ำงคณะเกษตร กำแพงแสน พบว่ำ มีปัญหำอุปสรรค ที่คณะเกษตร
กำแพงแสน ต้องรับ ผิ ดชอบภำระหนี้ สิน จำกหน่วยงำนที่ควบรวม และต้องพัฒ นำเพื่อให้ รำยได้และค่ำใช้จ่ำย
เพียงพอต่อกำรบริหำรงำน ด้ำนบุคลำกร และด้ำนกำรบริหำรจัดกำรในกำรดำเนินงำน รวมทั้งบุคลำกรภำยในคณะ
ทั้งหมดต้องปรับ ตัว และสร้ำงวัฒ นธรรมองค์กรร่วมใหม่ ซึ่งต้องใช้เวลำพอสมควร นอกจำกนี้ต้องปรับวิธีกำร
ดำเนินงำนและปฏิบัติงำนให้เป็นแนวทำงเดียวกัน ซึ่งเดิมภำรกิจของหน่วยงำนที่มำควบรวม ควรมีผลผลิตหลักคือ
งำนวิจั ย และบริกำรวิช ำกำร แต่ตำมจริงแล้ ว มีงำนที่เด่นคือ งำนบริกำรวิช ำกำรเป็น หลั ก ทำให้ คณะเกษตร
กำแพงแสน มีกำรทบทวนตนเอง เพื่อให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน

คณะเกษตร กำแพงแสน เล็งเห็นควำมสำคัญเกี่ยวกับสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น และเพื่อรองรับภำรกิจใน
ปัจจุบัน อันจะนำไปสู่กำรบริหำรจัดกำรที่คล่องตัว ลดควำมซ้ำซ้อน และกำรดำเนินงำนมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
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ทั้งด้ำนกำรดำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคณะเกษตร กำแพงแสน กำรบริหำรงำนวิชำกำรและหลักสูตร
ของคณะให้ มี ค วำมทั น สมั ย เหมำะสม ครอบคลุ ม และสอดคล้ อ งกั บ กั บ พั ฒ นำของศำสตร์ด้ ำ นกำรเกษตร
คณะเกษตร กำแพงแสน จึงเสนอขอเปลี่ยนชื่อเป็น
1) คงชื่อเดิม “คณะเกษตร กาแพงแสน”
(Faculty of Agriculture at Kamphaeng Saen)
2) คณะนวัตกรรมเกษตรและอาหาร
(Faculty of Agriculture and Food Innovation)
ความหมาย กำรผลิตทำงด้ำนกำรเกษตร โดยใช้นวัตกรรม เพื่อสุขภำพ ควำมปลอดภัย และควำม
ยั่งยืนทำงอำหำร
3) คณะวิทยาศาสตร์เกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ
(Facutly of Agricultural Science and Natural Resources)
ความหมาย กำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติที่เกี่ยวข้องกับทำงกำรเกษตร เพื่อควำมยั่งยื่นของกำรผลิต
อำหำร
และขอปรับโครงสร้ำงหน่วยงำนภำยในจำกเดิม “8 ภาควิชา 1 สานัก และ 1 ศูนย์” เป็น “7 ภาควิชา
1 สานัก และ 2 ศูนย์ ได้แก่
1) ภาควิชาโรคพืชและกีฎวิทยา
2) ภาควิชาเครื่องจักรกลเกษตรและฟาร์มสมัยใหม่
3) ภาควิชาปฐพีวิทยาและสิ่งแวดล้อมเกษตร
4) ภาควิชาพืชศาสตร์
5) ภาควิชาส่งเสริมการเกษตรและบริหารธุรกิจเกษตร
6) ภาควิชาสัตวศาสตร์
7) ภาควิชานวัตกรรมอาหารและชีวภัณฑ์การเกษตร
8) สานักงานเลขานุการ
9) ศูนย์ประสานงานวิจัยและบริการวิชาการ
และ 10) ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องมือและวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์
โดยกำรเปลี่ยนชื่อและปรับ โครงสร้ำงหน่วยงำนภำยในได้ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรประจำ
วิทยำเขตกำแพงแสน ในกำรประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันพุธที่ 24 เมษำยน พ.ศ. 2562 และผ่ำนควำมเห็นชอบ
จำกคณะกรรมกำรประจำคณะเกษตร กำแพงแสน ในกำรประชุมครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันพุธที่ 3 เมษำยน พ.ศ.
2562 โดยผ่ ำนกระบวนกำรประชุม สัมมนำ กิจกรรมย่อย เพื่อเปิดโอกำสให้ บุคลำกรได้มีส่วนร่วม ผ่ ำนควำม
เห็ น ชอบจำกคณะกรรมกำรประจ ำคณะเกษตร กำแพงแสน ในกำรประชุม ครั้งที่ 13/2562 เมื่ อวันพุ ธ ที่ 24
กรกฎำคม พ.ศ. 2562 และผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรประจำคณะเกษตร กำแพงแสน ครั้งที่ 10/2563
เมื่อวันพุธที่ 10 มิถุนำยน พ.ศ. 2563
2.วัตถุประสงค์ของโครงการ
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2.1 รองรับภำรกิจและสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน อันจะนำไปสู่กำรบริหำรจัดกำรที่คล่องตัว ลดควำมซ้ำซ้อน
และกำรดำเนิ น งำนมีป ระสิ ทธิภ ำพมำกยิ่งขึ้น ทั้งด้ำนกำรดำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ ชำติ ยุทธศำสตร์กำรวิจัย
ยุทธศำสตร์กำรศึกษำ และยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำคณะเกษตร กำแพงแสน กำรบริหำรงำนวิชำกำรและหลักสูตร
ของคณะให้มีควำมทันสมัย เหมำะสม ครอบคลุมและสอดคล้องกับกับพัฒ นำของศำสตร์ด้ำนกำรเกษตร โดยมี
โครงสร้ำงกำรบริหำรวิชำกำรใหม่ ภำยใต้ชื่อคณะใหม่
2.2 เพื่อให้เหมำะสมกับภำรกิจและโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนใหม่ และเป็นกำรสร้ำงแรงกระตุ้น/แรงจู งใจ
สำหรับนักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง สร้ำงควำมชัดเจนในกำรติดต่อประสำนงำนกับคณะ จำกผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น
ประชำชน เกษตรกร ผู้ใช้บัณฑิต และหน่วยงำนทั้งในและต่ำงประเทศ
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
3.1 กำรเปลี่ยนชื่อคณะเกษตร กำแพงแสน เป็น คณะนวัตกรรมเกษตรและอำหำร ทำให้สอดคล้องกับทิศ
ทำงกำรพัฒนำคณะในอนำคต เอื้อต่อกำรพัฒ นำหลักสูตรให้มีควำมหลำกหลำย ทันสมัย เหมำะสม ครอบคลุม
และสอดคล้องกับกำรพัฒนำศำสตร์ด้ำนกำรเกษตร ตำมทิศทำงที่คณะกำหนดไว้
3.2 กำรปรับโครงสร้ำงหน่วยงำนภำยในคณะนวัตกรรมเกษตรและอำหำรทำให้กำรบริหำรจัดกำรมีควำม
ชัดเจน คล่องตัว เหมำะสมและสอดคล้องกับภำรกิจกำรดำเนินงำนในปัจจุบันและอนำคต รวมถึงสำมำรถสนับสนุน
กำรบริหำรและกำรดำเนินงำนของผู้บริหำรได้อย่ำงมีคุณภำพ รวมทั้งเกิดกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกันได้อย่ำงคุ้มค่ำ
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
4. โครงสร้างองค์กร
คณะเกษตร กำแพงแสน เสนอเปลี่ยนชื่อ และปรับโครงสร้ำงหน่วยงำนภำยใน โดยมีรำยละเอียดดังนี้
คณะเกษตร กาแพงแสน เสนอขอเปลี่ยนชื่อ “คณะเกษตร กาแพงแสน” เป็น
1) คงชื่อเดิม “คณะเกษตร กาแพงแสน”
(Faculty of Agriculture at Kamphaeng Saen)
2) คณะนวัตกรรมเกษตรและอาหาร
(Faculty of Agriculture and Food Innovation)
3) คณะวิทยาศาสตร์เกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ
(Facutly of Agricultural Science and Natural Resources)
ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรประจำวิทยำเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันพุธที่ 24
เมษำยน พ.ศ. 2562 และผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรประจำคณะเกษตร กำแพงแสน ครั้งที่ 7/2562
เมื่อวันพุธที่ 3 เมษำยน พ.ศ. 2562 โดยผ่ำนกระบวนกำรประชุม สัมมนำ กิจกรรมย่อย เพื่อเปิด โอกำสให้บุคลำกร
ได้มีส่วนร่วม ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรประจำคณะเกษตร กำแพงแสน ในกำรประชุมครั้งที่ 13/2562
เมื่อวันพุธที่ 24 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 และผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรประจำคณะเกษตร กำแพงแสน
ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันพุธที่ 10 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 เพือ่ รองรับกำรโอนหน่วยงำนตำมนโยบำยจำกกำรควบรวม
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หน่วยงำนของมหำวิทยำลัย เพื่อมุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมร่วมมือ กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์ รวมถึงกำรใช้
ทรัพยำกรร่วมกันสำหรับหน่วยงำน เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งอันจะนำไปสู่กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรบริหำร
จัดกำรเพื่อรองรับกำรเป็นมหำวิทยำลัยในกำกับของรัฐ
และปรับโครงสร้ำงหน่วยงำนภำยในคณะนวัตกรรมเกษตรและอำหำร รำยละเอียดดังนี้
3.1 กำรควบรวมภำควิชำ และเปลี่ยนชื่อภำควิชำ จำก 8 ภำควิชำ เป็น 7 ภำควิชำ ได้แก่
1) ภำควิชำโรคพืชและกีฏวิทยำ กำกับดูแล ๒ สำขำวิชำ ประกอบด้วย
(๑) สำขำวิชำโรคพืช
(๒) สำขำวิชำกีฏวิทยำ
2) ภำควิชำเครื่องจักรกลเกษตรและฟำร์มสมัยใหม่ = (ภำควิชำเครื่องจักรกลและระบบกำรผลิตเกษตร)
3) ภำควิชำปฐพีวิทยำและสิ่งแวดล้อมเกษตร
4) ภำควิชำพืชศำสตร์ กำกับดูแล ๒ สำขำวิชำ และศูนย์วิจัยและพัฒนำพืชผักเขตร้อน
ประกอบด้วย
(๑) สำขำวิชำพืชไร่นำ
(๒) สำขำวิชำพืชสวน
(๓) ศูนย์วิจัยและพัฒนำพืชผักเขตร้อน
5) ภำควิชำสัตวศำสตร์ กำกับดูแล ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมกำรเลี้ยงสุกรแห่งชำติ
6) ภำควิชำส่งเสริมกำรเกษตรและบริหำรธุรกิจเกษตร = (ภำควิชำเศรษฐศำสตร์และบริหำรธุรกิจเกษตร)
3.2 จัดตั้งภำควิชำนวัตกรรมอำหำรและชีวภัณฑ์กำรเกษตร
3.3 เสนอเปลี่ยนชื่อศูนย์วิจัยและบริกำรวิชำกำร เป็นศูนย์ประสำนงำนวิจัยและบริกำรวิชำกำรและปรับ
โครงสร้ำงหน่วยงำนภำยใน ซึ่งมีฐำนะเทียบเท่ำภำควิชำ และมีหน่วยงำนภำยใน ได้แก่
1) สถำนีวิจัยกำญจนบุรี
2) สถำนีวิจัยสิทธิพรกฤดำกร
3) งำนฝึ กงำนและสำธิตเทคโนโลยีกำรเกษตร (ยุบ เลิ กศูน ย์และโอนย้ำยมำจำกศูนย์วิจัยและ
พัฒนำกีฎวิทยำลัยสิ่งแวดล้อม ภำควิชำกีฎวิทยำ มำสังกัด งำนฝึกงำนและสำธิตเทคโนโลยีกำรเกษตร)
4) งำนบริกำรกลำงและเครื่องมือกำรเกษตร (โอนย้ำยบุคลำกรหน่วยซ่อมบำรุง และหน่วยพัฒนำ
ภู มิ ทั ศ น์ งำนอำคำรสถำนที่ แ ละยำนพำหนะ ส ำนั ก งำนเลขำนุ ก ำร มำสั งกั ด งำนบริก ำรกลำงและเครื่อ งมื อ
กำรเกษตร)
3.4 กำรยกฐำนะศูนย์ปฏิบัติกำรวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ภำยใต้ศูนย์วิจัยและบริกำรวิชำกำร ขึ้นเป็น
ศูนย์ปฎิบัติกำรเครื่องมือและวิจัยวิทยำศำสตร์ประยุกต์ ที่มีฐำนะเทียบเท่ำ “ภำควิชำ”และมีหน่วยงำนภำยใน ได้แก่
1) งำนวิจัยวิทยำศำสตร์ประยุกต์
2) งำนวิเครำะห์ ตรวจสอบ และบริกำรเครื่องมือวิทยำศำสตร์
3) งำนบริหำรและประสำนงำน
3.5 กำรปรับโครงสร้ำงหน่วยงำนภำยในสำนักงำนเลขำนุกำร จำนวน 5 งำน ได้แก่
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1) งำนบริหำรและทรัพยำกรบุคคล
2) งำนกำรเงินและบัญชี
3) งำนบริกำรกำรศึกษำ
4) งำนพัสดุและบริหำรทรัพย์สิน
5) งำนแผนยุทธศำสตร์และประกันคุณภำพองค์กร
รายละเอียดดังแผนภูมิที่ 1 และแผนภูมิที่ 2
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แผนภูมิที่ 1 โครงสร้างองค์กรและภารกิจของคณะเกษตร กาแพงแสน ที่เสนอขอเปลี่ยนชื่อ เป็น “คณะนวัตกรรมเกษตรและอาหาร” และปรับโครงสร้างหน่วยงานภายใน
คณะเกษตร กาแพงแสน (474 อัตรา)
(อัตราครอง 401 อัตรา)/อัตราว่าง 73 อัตรา)
สายวิชาการ (อัตราครอง 120 อัตรา/อัตราว่าง 26 อัตรา)
สายสนับสนุน (อัตราครอง 281 อัตรา/อัตราว่าง 47 อัตรา)
อัตรำว่ำง พนักงำนงบประมำณ (37 อัตรำ)/(วิชำกำร 26 อัตรำ/สนับสนุน 11 อัตรำ)
อัตรำว่ำง พนักงำนเงินรำยได้ (36 อัตรำ)/(วิชำกำร - อัตรำ/สนับสนุน 36 อัตรำ)

ภาควิชาโรคพืชและ
กีฏวิทยา

ภาควิชาปฐพีวิทยา
และสิ่งแวดล้อมเกษตร

มีบุคลากร รวมทั้งสิ้น 39
อัตรา (อัตราครอง 34
อัตรา/อัตราว่าง 5 อัตรา)
รับผิดชอบภำรกิจด้ำนกำร
เรียนกำรสอน กำรวิจัยและ
พัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำ
กำรพัฒนำนิสิต กำรประกัน
คุณภำพ และกำรบริกำร
วิชำกำร

มีบุคลากร รวมทั้งสิ้น 37
อัตรา (อัตราครอง 32
อัตรา/อัตราว่าง 5 อัตรา)
รับผิดชอบภำรกิจด้ำนกำร
เรียนกำรสอน กำรวิจัยและ
พัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำ
กำรพัฒนำนิสติ กำรประกัน
คุณภำพ และกำรบริกำร
วิชำกำร

ภาควิชาสัตวศาสตร์
มีบุคลากร รวมทั้งสิ้น 96 อัตรา
(อัตราครอง 85 อัตรา/อัตรา
ว่าง 11 อัตรา)
รับผิดชอบภำรกิจด้ำนกำรเรียนกำร
สอน กำรวิจัยและพัฒนำหลักสูตร
กำรศึกษำ กำรพัฒนำนิสิต กำร
ประกันคุณภำพ และกำรบริกำร
วิชำกำร

ภาควิชาพืชศาสตร์
มีบุคลากร รวมทั้งสิ้น 94
อัตรา (อัตราครอง 88
อัตรา/อัตราว่าง 6 อัตรา)
รับผิดชอบภำรกิจ
ด้ำนกำรเรียนกำรสอน
กำรวิจยั และพัฒนำ
หลักสูตรกำรศึกษำ
กำรพัฒนำนิสิต
กำรประกันคุณภำพ และ
กำรบริกำรวิชำกำร

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมกำรเลี้ยง
สุกรแห่งชำติ (9 อัตรำ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะนวัตกรรมเกษตรและอาหาร (474 อัตรา)

ศูนย์วิจัยและพัฒนำพืชผัก
เขตร้อน (14 อัตรำ)

ภาควิชานวัตกรรมอาหาร
และชีวภัณฑ์การเกษตร
มีบุคลากร รวมทั้งสิ้น
17 อัตรา (อัตราครอง
5 อัตรา/อัตราว่าง 12
อัตรา)
รับผิดชอบภำรกิจ
ด้ำนกำรเรียนกำรสอน
กำรวิจยั และพัฒนำ
หลักสูตรกำรศึกษำ
กำรพัฒนำนิสิต
กำรประกันคุณภำพ
และกำรบริกำร
วิชำกำร

ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร
และบริหารธุรกิจเกษตร =
(เศรษฐศาสตร์และ
บริหารธุรกิจเกษตร)

ภาควิชาเครื่องจักรกลเกษตร
และฟาร์มสมัยใหม่ =
(เครื่องจักรกลและระบบการ
ผลิตเกษตร)

มีบุคลากร รวมทั้งสิ้น
16 อัตรา (อัตราครอง
15 อัตรา)/อัตราว่าง
1 อัตรา)
รับผิดชอบภำรกิจ
ด้ำนกำรเรียนกำรสอน
กำรวิจยั และพัฒนำ
หลักสูตรกำรศึกษำ
กำรพัฒนำนิสิต
กำรประกันคุณภำพ
และกำรบริกำร
วิชำกำร

มีบุคลากร รวมทั้งสิ้น 19
อัตรา (อัตราครอง 13
อัตรา/อัตราว่าง 6 อัตรา)
รับผิดชอบภำรกิจด้ำนกำร
เรียนกำรสอน กำรวิจัยและ
พัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำ
กำรพัฒนำนิสิต
กำรประกันคุณภำพ และ
กำรบริกำรวิชำกำร
งำนบริหำรและ
ทรัพยำกรบุคคล
(13 อัตรำ)

ศูนย์ปฏิบตั ิการเครื่องมือและ
วิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ศูนย์ประสานงานวิจัยและ
บริการวิชาการ
อัตรา) รี (2 อัตรำ)
สถำนีวิจัยกำญจนบุ

งำนวิจัยและงำนบริกำรวิชำกำร
งำนสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน

มีบุคลากร รวมทั้งสิ้น 60 อัตรา
(อัตราครอง 55 อัตรา/อัตรา
ว่าง 5 อัตรา)
รับผิดชอบภำรกิจด้ำนกำรวิจยั
และกำรบริกำรวิชำกำร
สนับสนุนกำรเรียนกำรสอน
ภำยในและภำยนอก
สานักงานเลขานุการ
มหำวิทยำลัย
งำนบริกำร
กำรศึกษำ
(6 อัตรำ)

งำนกำรเงิน
และบัญชี
(6 อัตรำ)

สถำนีวิจัยสิทธิพรกฤษดำกร (4 อัตรำ)
มีบุคลากร รวมทั้งสิ้น 28 อัตรา
(อัตราครอง 10 อัตรา/อัตราว่าง 18
อัตรา) รับผิดชอบภำรกิจด้ำน กำรวิจัยและ
กำรบริกำรวิชำกำร

งำนพัสดุและ
บริหำรทรัพย์สิน
(14 อัตรำ)

หัวหน้ำงำนบริหำรและทรัพยำกร หัวหน้ำงำนบริกำรกำรศึกษำ หัวหน้ำงำนกำรเงินและบัญชี หัวหน้ำงำนพัสดุและบริหำร
ทรัพย์สิน
บุคคล
(อัตรำว่ำง 1 อัตรำ)
(อัตรำว่ำง 1 อัตรำ)
(อัตรำว่ำง 1 อัตรำ)
(อัตรำว่ำง 1 อัตรำ)
1.หน่วยทะเบียนและ
1.หน่วยบัญชี (1 อัตรำ
1. หน่วยบริหำรงำนสำรบรรณ ประมวลผล (1 อัตรำ) 2. หน่วยกำรเงิน (3 อัตรำ) 1. หน่วยจัดซื้อ/จัดจ้ำง
(9 อัตรำ)
2.หน่วยพัฒนำและ
3. หน่วยตรวจสอบ (2 อัตรำ) และบริหำรทรัพย์สิน
(5 อัตรำ)/อัตรำว่ำง 1)
2. หน่วยบริหำรและพัฒนำ
ประกันคุณภำพหลักสูตร
2. หน่วยซ่อมบำรุง (2 อัตรำ)
(3 อัตรำ)
ทรัพยำกรบุคคล (2 อัตรำ)
3. หน่วยบริกำรยำนพำหนะ
3. หน่วยวิเทศสัมพันธ์
3.หนวยพัฒนำนิสิตและ
(6 อัตรำ)
(1 อัตรำ)
ทุนกำรศึกษำ
(2 อัตรำ)
4. หน่วยประชำสัมพันธ์และ
สื่อสำรองค์กร
(1 อัตรำ)

งำนแผนยุทธศำสตร์และ
ประกันคุณภำพองค์กร
(13 อัตรำ)
หัวหน้ำงำนแผนยุทธศำสตร์
และประกันคุณภำพองค์กร
(อัตรำว่ำง 1 อัตรำ)
1. หน่วยวิเครำะห์นโยบำย
และแผน (2 อัตรำ)
2. หน่วยประกันคุณภำพ
และพัฒนำองค์กร
(1 อัตรำ)
2. หน่วยพัฒนำงำนวิจัย
ทรัพย์สินทำงปัญญำ
และส่งเสริมผลิตภัณฑ์
(4 อัตรำ)
3. หน่วยพัฒนำงำนบริกำร
วิชำกำร (3 อัตรำ)
4. หน่วยเทคโนโลยี
สำรสนเทศ (3 อัตรำ)

สานักงานเลขานุการ มีบคุ ลากร รวมทั้งสิ้น 53 อัตรา (อัตราครอง 50 อัตรา/อัตราว่าง 3 อัตรา) รับผิดชอบ
หัวหน้าสานักงานเลขานุการ 1 อัตรา
1) งานบริหารและทรัพยากรบุคคล (13 อัตรา) ประกอบด้วย
1. หน่วยบริหำรงำนสำรบรรณ (9 อัตรำ) 2. หน่วยบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (2 อัตรำ) 3. หน่วยวิเทศสัมพันธ์ (1 อัตรำ) และ 4. หน่วยประชำสัมพันธ์และสื่อสำรองค์กร (1 อัตรำ)
2) งานบริการศึกษา (6 อัตรา) ประกอบด้วย 1. หน่วยทะเบียนและประมวลผล (1 อัตรำ) 2. หน่วยพัฒนำและประกันคุณภำพหลักสูตร (3 อัตรำ) และ 3. หน่วยพัฒนำนิสิตและทุนกำรศึกษำ (2 อัตรำ)
3) งานการเงินและบัญชี (6 อัตรา/5 อัตรา/อัตราว่าง 1 อัตรา) ประกอบด้วย 1. หน่วยบัญชี (1 อัตรำ) 2. หน่วยกำรเงิน (3 อัตรำ) และ 3. หน่วยตรวจสอบ (1 อัตรำ/อัตรำว่ำง 1 อัตรำ)
4) งานพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (14 อัตรา) ประกอบด้วย 1. หน่วยจัดซื้อ/จัดจ้ำงและบริหำรทรัพย์สิน (5 อัตรำ/อัตรำว่ำง 1) 2. หน่วยซ่อมบำรุง (2 อัตรำ) และ 3. หน่วยบริกำรยำนพำหนะ (6 อัตรำ)
5) งานแผนยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพองค์กร (13 อัตรา/12 อัตรา/อัตราว่าง 1 อัตรา) ประกอบด้วย 1. หน่วยวิเครำะห์นโยบำยและแผน (2 อัตรำ) 2. หน่วยประกันคุณภำพและพัฒนำองค์กร (1 อัตรำ) 3. หน่วยพัฒนำงำนวิจัย
ทรัพย์สินทำงปัญญำ และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ (4 อัตรำ) 4. หน่วยพัฒนำงำนบริกำรวิชำกำร (2 อัตรำ/อัตรำว่ำง 1 อัตรำ) และ 5. หน่วยเทคโนโลยีสำรสนเทศ (3 อัตรำ)
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แผนภูมิที่ 2 โครงสร้างการบริหารและอัตรากาลังของคณะเกษตร กาแพงแสน ที่เสนอขอเปลี่ยนชื่อเป็น “คณะนวัตกรรมเกษตรและอาหาร” และปรับโครงสร้างหน่วยงานภายใน

คณะนวัตกรรมเกษตรและอาหาร (474 อัตรา)
(อัตราครอง 401 อัตรา)/อัตราว่าง 73 อัตรา)
สายวิชาการ (อัตราครอง 120 อัตรา/อัตราว่าง 26 อัตรา)
สายสนับสนุน (อัตราครอง 281อัตรา/อัตราว่าง 47 อัตรา)
อัตรำว่ำง พนักงำนงบประมำณ (37 อัตรำ)/(วิชำกำร 26 อัตรำ/สนับสนุน 11 อัตรำ)
อัตรำว่ำง พนักงำนเงินรำยได้ (36 อัตรำ)/(วิชำกำร - อัตรำ/สนับสนุน 36 อัตรำ)

หัวหน้ำภำควิชำโรคพืช
และกีฏวิทยำ2

หัวหน้ำภำควิชำ
ปฐพีวิทยำและ
สิ่งแวดล้อมเกษตร3

มีบุคลากร รวมทั้งสิ้น 39
อัตรา
มีบุคลากร รวมทั้งสิ้น 37 อัตรา
(อัตราครอง 34 อัตรา/อัตราว่าง(อัตราครอง 32 อัตรา/
5 อัตรา)
อัตราว่าง 5 อัตรา)
1) อำจำรย์ (20 อัตรำ)/
1) อำจำรย์ (15 อัตรำ)/(อัตรำว่ำง
(อัตรำว่ำง 5 อัตรำ)
3 อัตรำ)
1) นักวิชำกำรเกษตร (3 อัตรำ) 2) นักวิชำกำรเกษตร (1 อัตรำ) 1)
2) นักวิทยำศำสตร์ (3 อัตรำ) 3) นักวิทยำศำสตร์ (4 อัตรำ) 2)
3) เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 4) เจ้ำหน้ำที่วิจัย (4 อัตรำ) 1)
(1 อัตรำ)
5) นักวิจัย (อัตรำว่ำง 1 อัตรำ)
4) พนักงำนธุรกำร (1 อัตรำ)
6) เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 3)
5) พนักงำนทั่วไป (1 อัตรำ)
(1 อัตรำ)
6) พนักงำนห้องปฏิบัติกำร
7) นักเอกสำรสนเทศ (1 อัตรำ)
(1 อัตรำ)
8) พนักงำนทั่วไป (6 อัตรำ)/
7) แม่บ้ำน (2 อัตรำ)
(อ้ตรำว่ำง 1 อัตรำ)

หัวหน้ำภำควิชำสัตวศำสตร์3
มีบุคลากร รวมทั้งสิ้น 96 อัตรา
(อัตราครอง 85 อัตรา/อัตราว่าง 11 อัตรา)
1) อำจำรย์ (18 อัตรำ)/(อัตรำว่ำง 3 อัตรำ)
1) นักวิชำกำรเกษตร (10 อัตรำ)/(อัตรำว่ำง
1 อัตรำ)
2) นักวิชำกำรสัตวบำล (6 อัตรำ)/(อัตรำว่ำง
2 อัตรำ)
3) นักวิทยำศำสตร์ (1 อัตรำ)
4) นักวิจัย (7 อัตรำ)/(อัตรำว่ำง 2 อัตรำ)
5) เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป (4 อัตรำ)
6) นักวิชำกำรเงินและบัญชี (1 อัตรำ)
7) ผู้ปฏิบัติงำนบริหำร (2 อัตรำ)
8) ช่ำงไม้ (1 อัตรำ)
9) พนักงำนกำรศึกษำ (1 อัตรำ)
10) พนักงำนขับรถยนต์ (1 อัตรำ)
11) พนักงำนทั่วไป (11 อัตรำ)/(อัตรำว่ำง
1 อัตรำ)
12) พนักงำนห้องปฏิบัติกำร (4 อัตรำ)
13) พนักงำนผลิตทดลอง (7 อัตรำ)
14) ผู้ปฏิบัติงำนสัตวบำล (2 อัตรำ)/
อัตรำว่ำง 1 อัตรำ
15) พนักงำนขับรถงำนเกษตรและก่อสร้ำง
(อัตรำว่ำง 1 อัตรำ)

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรม
กำรเลี้ยงสุกรแห่งชำติ

หัวหน้ำภำควิชำ
พืชศำสตร์2

อธิกำรบดี
รองอธิกำรบดีวิทยำเขตกำแพงแสน
คณบดีคณะนวัตกรรมเกษตรและอำหำร

ศูนย์วิจัยและพัฒนำ
พืชผักเขตร้อน

หัวหน้ำภำควิชำ
นวัตกรรมอำหำรและ
ชีวภัณฑ์กำรเกษตร1

หัวหน้ำภำควิชำส่งเสริม
กำรเกษตรและบริหำรธุรกิจ
เกษตร3
= (เศรษฐศำสตร์และธุรกิจ
เกษตร)

คณะกรรมกำรประจำวิทยำเขต
คณะกรรมกำรประจำคณะนวัตกรรมเกษตรและอำหำร

หัวหน้ำภำควิชำ
เครื่องจักรกลเกษตรและ
ฟำร์มสมัยใหม่3
= (เครื่องจักรกลและระบบ
กำรผลิตเกษตร)

หัวหน้ำศูนย์ปฏิบัติกำร
เครื่องมือและวิจัย
วิทยำศำสตร์ประยุกต์5

มีบุคลากรวมทั้งสิ้น 14 อัตรา
มีบุคลากร รวมทั้งสิ้น 94
มีบุคลากร รวมทั้งสิ้น 60 อัตรา
1) นักวิจัย (3 อัตรำ)
อัตรา
(อัตราครอง 55 อัตรา/อัตราว่าง 5 อัตรา)
(อัตราครอง 88 อัตรา/อัตรา 2) เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป มีบุคลากร รวมทั้งสิ้น 17 อัตรา
ว่าง 6 อัตรา)
1. งานวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์
(อัตราครอง 5 อัตรา)/
(1 อัตรำ)
1) อำจำรย์ (45 อัตรำ)/(อัตรำ 3) เจ้ำหน้ำที่วิจัย (5 อัตรำ)
(19 อัตรา/อัตราว่าง 2 อัตรา)
อัตราว่าง 12 อัตรา)
ว่ำง 3 อัตรำ)
1) นักวิจัย (15 อัตรำ)/(อัตรำว่ำง 2 อัตรำ)
4) นักวิชำกำรเกษตร (2 อัตรำ) 1) อำจำรย์ 5 อัตรำ/ว่ำง 7 อัตรำ)
มีบุคลากร รวมทั้งสิ้น 19 อัตรา
2) เจ้ำหน้ำที่วิจัย (2 อัตรำ)
2) เจ้ำหน้ำที่วิจัย (4 อัตรำ)
2) นักวิชำกำรเกษตร (ว่ำง 2 อัตรำ) มีบุคลากร รวมทั้งสิ้น 16 อัตรา
(อัตราครอง 13 อัตรา/อัตราว่าง
3) นักวิชำกำรเกษตร (5 อัตรำ)/ 5) ผู้ปฏิบัติงำนกำรเกษตร
2. งานวิเคราะห์ ตรวจสอบ และบริการ
(อัตราครอง 15 อัตรา/อัตราว่าง 1 อัตรา)
3) นักวิจัย (ว่ำง 1 อัตรำ)
(1 อัตรำ)
(อัตรำว่ำง 2)
6 อัตรา)
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
1) อำจำรย์ (12 อัตรำ)/(อัตรำว่ำง
4) นักวิทยำศำสตร์ (ว่ำง 1 อัตรำ)
4) นักวิทยำศำสตร์ (1 อัตรำ) 6) ผู้ปฏิบัติงำนบริหำร
1) อำจำรย์ ( 5 อัตรำ)/(อัตรำว่ำง
(30 อัตรา/อัตราว่าง 2 อัตรา)
1 อัตรำ)
5) เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
5) เภสัชกร (ว่ำง 1 อัตรำ)
(1 อัตรำ)
4
อั
ต
รำ)
(1 อัตรำ)
1) นักวิทยำศำสตร์ (2 อัตรำ)
2) เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป (1 อัตรำ)
7) พนักงำนผลิตทดลอง
2)
ครู
(1
อั
ต
รำ)
6) ผู้ช่วยช่ำงทั่วไป (1 อัตรำ)
2) นักวิชำกำรเกษตร (4 อัตรำ)
3) นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ (1 อัตรำ)
(1 อัตรำ)
3) นักวิชำกำรเกษตร (2 อัตรำ)ว่ำง
7) พนักงำนห้องปฏิบัติกำร
3) พนักงำนกำรเกษตร (4 อัตรำ)
4) พนักงำนสถำนที่ (1 อัตรำ)
2 อัตรำ
(1 อัตรำ)
4) พนักงำนห้องปฏิบัติกำร (17 อัตรำ)
4) พนักงำนธุรกำร (1 อัตรำ)
8) พนักงำนขับรถงำนเกษตรและ
5) พนักงำนทั่วไป (3 อัตรำ/ว่ำง 2 อัตรำ)
ก่อสร้ำง (1 อัตรำ)
5) ช่ำงเครื่องยนต์ (1 อัตรำ)
3. งานบริหารและประสานงาน
9) พนักงำนขับรถยนต์ (1 อัตรำ)
6) ช่ำงไม้ (1 อัตรำ)
(6 อัตรา/อัตราว่าง 1 อัตรา)
10) พนักงำนธุรกำร (1 อัตรำ)
7)
ช่
ำ
งฝี
ม
อ
ื
โรงงำน
(1
อั
ต
รำ)
11) พนักงำนพิมพ์ (2 อัตรำ)
1) ช่ำงอิเล็กทรอนิกส์ (1 อัตรำ)
8)
พนั
ก
งำนขั
บ
เครื
อ
่
งจั
ก
รกลขนำดกลำง
12) ช่ำงเทคนิค (1 อัตรำ)
2) เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป (1 อัตรำ)
(1 อัตรำ)
13) พนักงำนทั่วไป (6 อัตรำ/
3) พนักงำนธุรกำร (2 อัตรำ)
(อัตรำว่ำง 1 อัตรำ)
4) ช่ำงประปำ (1 อัตรำ)
14) พนักงำนบริกำรเอกสำรทั่วไป
หั
ว
หน้
ำ
ส
ำนั
ก
งำนเลขำนุ
ก
ำร
มีบุคลากร รวมทั้งสิ้น 53 อัตรา
5) พนักงำนขับรถยนต์ (1 อัตรำ)
(1 อัตรำ)
(อั
ต
ราครอง
50
อั
ต
รา/อั
ต
ราว่
า
ง
3
อั
ต
รา)
6) พนักงำนทั่วไป อัตรำว่ำง 1 อัตรำ)
15) พนักงำนผลิตทดลอง (3 อัตรำ)
16) พนักงำนสถำนที่ (2 อัตรำ)
- สำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพ
ทำงกำรเกษตร
1) เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
(อัตรำว่ำง 1 อัตรำ)
หัวหน้ำงำนบริกำร
หัวหน้ำงำนแผน
หัวหน้ำงำนบริหำร

มีบุคลากร รวมทั้งสิ้น 9 อัตรา
1) นักวิจัย (1 อัตรำ)
2) นักวิชำกำรเกษตร (3 อัตรำ)
3) พนักงำนทั่วไป (5 อัตรำ)

และทรัพยำกรบุคคล
(13)

กำรศึกษำ (6)

หัวหน้ำงำนกำรเงิน
และบัญชี (6)

มีบุคลากร รวมทั้งสิ้น 13 อัตรา มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 6 อัตรา มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 6 อัตรา
(อัตราครอง 13 อัตรา)
1. หน่วยทะเบียนและประมวลผล (อัตราครอง 5 อัตรา/อัตราว่าง
1.หน่วยบริหารงานสารบรรณ
(1 อัตรา)
1 อัตรา)
(9 อัตรา)
1) นักวิชำกำรศึกษำ (1 อัตรำ) 1. หน่วยบัญชี (1 อัตรา)
1) เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
2.หน่วยพัฒนาและประกัน
1) นักวิชำกำรเงินและบัญชี
(7 อัตรำ)
คุณภาพหลักสูตร (3 อัตรา)
(1 อัตรำ)
2) พนักงำนทั่วไป (2 อัตรำ)
1) เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
2. หน่วยการเงิน (2 อัตรา)
2. หน่วยบริหารและพัฒนา
(1 อัตรำ)
1) นักวิชำกำรเงินและบัญชี
ทรัพยากรบุคคล (2 อัตรา)
2) นักวิชำกำรศึกษำ (2 อัตรำ)
(1 อัตรำ)
1) บุคลำกร/นักทรัพยำกรบุคคล 3. หน่วยพัฒนานิสิตและ
2) เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
(2 อัตรำ)
ทุนการศึกษา (2 อัตรา)
(1 อัตรำ)
3. หน่วยวิเทศสัมพันธ์ (1 อัตรา) 1) เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
3) พนักงำนพิมพ์ (1 อัตรำ)
1) เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
(1 อัตรำ)
3. หน่วยตรวจสอบ (2 อัตรา)
(1 อัตรำ)
2) นักวิชำกำรศึกษำ (1 อัตรำ) 1) นักวิชำกำรเงินและบัญชี
4. หน่วยประชาสัมพันธ์และสื่อสาร
(1 อัตรำ)/(อัตรำว่ำง 1 อัตรำ)
องค์กร (1 อัตรา)
1) นักประชำสัมพันธ์ 1 อัตรำ

หมายเหตุ: 1 คือ ภำควิชำที่จัดตั้งขึ้นใหม่
2 คือ ภำควิชำที่มีกำรควบรวม
3 คือ ภำควิชำที่มีกำรเปลี่ยนชื่อ
4 คือ หน่วยงำนที่มกี ำรเปลีย่ นชื่อ
5 คือ หน่วยงำนที่มีกำรยกฐำนะขึ้นเทียบเท่ำภำควิชำ

หัวหน้ำงำนพัสดุและ
บริหำรทรัพย์สิน (14)

มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 14 อัตรา
(อัตราครอง 13 อัตรา/อัตราว่าง 1)
1. หน่วยจัดซื้อ/จัดจ้าง และบริหาร
ทรัพย์สิน (5 อัตรา)
1) นักวิชำกำรพัสดุ (2 อัตรำ)
2) นักวิชำกำรเงินและบัญชี (1 อัตรำ)
3) เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป (1 อัตรำ/
อัตรำว่ำง 1)
4) พนักงำนพัสดุ 1 อัตรำ
2. หน่วยซ่อมบารุง (2 อัตรา)
1) ช่ำงไม้ (1 อัตรำ)
2) วิศวกร (1 อัตรำ)
3. หน่วยบริการยานพาหนะ (6 อัตรา)
1) ช่ำงเครื่องยนต์ 1 อัตรำ
2) พนักงำนขับเครื่องจักรกล
ขนำดกลำง 1 อัตรำ
3) พนักงำนขับรถยนต์ 4 อัตรำ

ยุทธศำสตร์และประกัน
คุณภำพองค์กร (13)

มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 13 อัตรา
(อัตราครอง 12 อัตรา/อัตราว่าง 1)
1. หน่วยวิเคราะห์นโยบายและแผน
(1 อัตรา)
1) นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน (2 อัตรำ)
2. หน่วยประกันคุณภาพและพัฒนา
องค์กร (1 อัตรา)
1) นักวิชำกำรศึกษำ (1 อัตรำ)
3. หน่วยพัฒนางานวิจัย ทรัพย์สินทาง
ปัญญาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ (4
อัตรา)
1) เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป (1 อัตรำ)
2) พนักงำนทั่วไป (1 อัตรำ)
3) ผู้ปฏิบัติงำนบริหำร (1 อัตรำ)
4) นักวิชำกำรเงินและบัญชี (1 อัตรำ)
4. หน่วยพัฒนางานบริการวิชาการ
(3 อัตรา)
1) นักวิชำกำรเกษตร (1 อัตรำ)
2) นักวิชำกำรศึกษำ (1 อัตรำ/อัตรำว่ำง
1 อัตรำ)
5. หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
(3 อัตรา)
1) นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ(1 อัตรำ)
2) นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ (2 อัตรำ)

หัวหน้ำศูนย์ประสำนงำน
วิจัยและบริกำรวิชำกำร4
มีบุคลากร รวมทั้งสิ้น 43 อัตรา
(อัตราครอง 24 อัตรา/อัตราว่าง 19 อัตรา)
1. งานฝึกงานและสาธิตเทคโนโลยีการเกษตร
(อัตราครอง 4 อัตรา/อัตราว่าง 6 อัตรา)
1) นักวิจัย (3 อัตรำ)
2) นักวิชำกำรเกษตร (อัตรำว่ำง 1 อัตรำ)
3) เจ้ำหน้ำที่วิจัย (1 อัตรำ/อัตรำว่ำง 2 อัตรำ)
4) ผู้ปฏิบัติงำนกำรเกษตร (อัตรำว่ำง 2 อัตรำ )
5) ผู้ปฏฺบัติงำนบริหำร (อัตรำว่ำง 1 อัตรำ)
2. งานบริการกลางและเครื่องมือการเกษตร
(อัตราครอง 14 อัตรา/อัตราว่าง 13 อัตรา)
1) ช่ำงเครื่องยนต์ (1 อัตรำ)
2) พนักงำนธุรกำร (1 อัตรำ)
3) พนักงำนขับรถงำนเกษตรและก่อสร้ำง (5 อัตรำ/
อัตรำว่ำง 2 อัตรำ)
4) พนักงำนทั่วไป (2 อัตรำ/อัตรำว่ำง 10 อัตรำ)
5) พนักงำนสถำนที่ (2 อัตรำ)
6) พนักงำนผลิตทดลอง (3 อัตรำ)
7) พนักงำนขับรถยนต์ (อัตรำว่ำง 1 อัตรำ)

สถำนีวิจัยกำญจนบุรี

- มีบุคลากรวมทั้งสิ้น 2 อัตรา
1) นักวิจัย (1 อัตรำ)
2) ผู้ปฏิบัติงำนกำรเกษตร (1 อัตรำ)
สถำนีวิจัยสิทธิพรกฤดำกร

- มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 4 อัตรา
1) นักวิจัย (3 อัตรำ)
2) เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป (1 อัตรำ)
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