
 

 

 

แผนการสรรหาผูบ้ริหาร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 
 
 

ด าเนินการโดย 
กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย ์ ส านกังานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. หัวหน้าส่วนงาน (คณบด/ีผู้อ านวยการสถาบนั/ผู้อ านวยการส านัก)

1.1 สรรหาคณบดี วทิยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คร้ัง 1 ก.ค. 61 -  ต.ค. 61 นางทัศนีย์ รัตนวงศ์แข

1.2 สรรหาคณบดี บัณฑิตวทิยาลัยวศิวกรรมศาสตร์นานาชาติ
สิรินธร ไทย-เยอรมัน

คร้ัง 1 ส.ค. 61 - พ.ย. 61 นางสุนทรี ส าเภาทอง

1.3 สรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร คร้ัง 1 ก.พ. 62 - พ.ค. 62 น.ส.สุดารัตน์ ปรีชา

1.4 สรรหาคณบดีคณะพัฒนาธรุกิจและอุตสาหกรรม คร้ัง 1 เม.ย. 62 - ก.ค. 62 น.ส.ปัทมาพร เงินเส็ง

1.5 สรรหาคณบดีวทิยาลัยนานาชาติ คร้ัง 1 ม.ีค. 62 - ม.ิย. 62 น.ส.ปัทมาพร เงินเส็ง

1.6 สรรหาผู้อ านวยการสถาบันนวตักรรมเทคโนโลยีไทย-ฝร่ังเศส คร้ัง 1 พ.ค. 62 - ส.ค. 62 น.ส.สุดารัตน์ ปรีชา

ระยะเวลาด าเนินการ

แผนการสรรหาผู้บรหิาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 - 30 กันยายน พ.ศ. 2562)

โครงการ/กิจกรรม

แผนการด าเนินงาน

ผู้รบัผิดชอบ

หน่
วย

นับ

เป
า้ห

มา
ย

2561 2562
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1. หัวหน้าส่วนงาน (คณบด/ีผู้อ านวยการสถาบนั/ผู้อ านวยการส านัก)

1.7 สรรหาผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คร้ัง 1 ก.ค. 61 - ต.ค. 61 น.ส.ลลิดา ธนสรานาต

2. ผู้อ านวยการกอง/หัวหน้าส านักงานคณบดี

2.1 สรรหาหัวหน้าส านักงานคณบดี คณะวทิยาศาสตร์ประยุกต์ คร้ัง 1 ส.ค. 61 - พ.ย. 61 นางทัศนีย์ เฮงมา

2.2 สรรหาหัวหน้าส านักงานคณบดี บัณฑิตวทิยาลัยวศิวกรรมศาสตร์
นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน

คร้ัง 1 ส.ค. 61 - พ.ย. 61 นางสุนทรี ส าเภาทอง

2.3 สรรหาหัวหน้าส านักงานคณบดี บัณฑิตวทิยาลัย คร้ัง 1 ม.ิย. 62 - ก.ย. 62 น.ส.ลลิดา ธนสรานาต

2.4 สรรหาหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการส านักพัฒนาเทคโลยีเพือ่อุตสาหกรรม คร้ัง 1 ก.ค. 62 - ต.ค. 62 นางสุภาวดี ลาภยิง่
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2. ผู้อ านวยการกอง/หัวหน้าส านักงานคณบดี

2.5 สรรหาหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการส านักวจิัยวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี คร้ัง 1 ก.ค. 62 - ต.ค. 62 น.ส.สุดารัตน์ ปรีชา

2.6 สรรหาผู้อ านวยการกองกฎหมาย ส านักงานอธกิารบดี คร้ัง 1 ก.ค. 61 - ต.ค. 61 นางทัศนีย์ รัตนวงศ์แข

2.7 สรรผู้อ านวยการกองกลาง ส านักงานอธกิารบดี คร้ัง 1 ก.ค. 62 - ต.ค. 62 น.ส.ปัทมาพร เงินเส็ง

2. ผู้อ านวยการกอง/หัวหน้าส านักงานคณบดี

2.6 สรรหาผู้อ านวยการกองกิจการนักศึกษา ส านักงานอธกิารบดี คร้ัง 1 ก.พ. 62 - พ.ค. 62 นางสุนทรี ส าเภาทอง

2.7 สรรหาผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา ส านักงานอธกิารบดี คร้ัง 1 ก.ค. 62 - ต.ค. 62 น.ส.ปัทมาพร เงินเส็ง

2.8 สรรหาผู้อ านวยการกองงานส านักงานสภามหาวทิยาลัย ส านักงาน
อธกิารบดี

คร้ัง 1 ม.ีค. 62 - ม.ิย. 62 น.ส.ลลิดา ธนสรานาต


