
 

 

 
แผนการสรรหาผู้บริหาร 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 
 

ดําเนินการโดย 
กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์  สํานักงานอธิการบดี 

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 (คณบดี/ผู้อํานวยการสถาบัน/ผู้อํานวยการสํานัก)
1.1 สรรหาคณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ครั้ง 1 มี.ค. 63 - มิ.ย. 63 นางสุภาวดี ลาภยิ่ง

1.2 สรรหาคณบดี คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ครั้ง 1 มิ.ย. 63 - ก.ย. 63 น.ส.สุดารัตน์ ปรีชา

1.3 สรรหาคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ครั้ง 1 ส.ค. 63 - พ.ย. 63 นางสุภาวดี ลาภยิ่ง

1.4 สรรหาผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง ครั้ง 1 มี.ค. 63 - มิ.ย. 63 น.ส.ลลิดา ธนสรานาต

แผนการสรรหาผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 - 30 กันยายน พ.ศ. 2563)

โครงการ/กิจกรรม

แผนการดําเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

หน
่วย

นับ

เป้
าห

มา
ย

2562 2563

ระยะเวลาดําเนินการ



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

แผนการสรรหาผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 - 30 กันยายน พ.ศ. 2563)

โครงการ/กิจกรรม

แผนการดําเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

หน
่วย

นับ

เป้
าห

มา
ย

2562 2563

ระยะเวลาดําเนินการ

2. ผู้อํานวยการกอง/หัวหน้าสํานักงานคณบดี
2.1 สรรหาหัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการสํานักวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ครั้ง 1 ก.ค. 62 - ต.ค. 62 น.ส.สุดารัตน์ ปรีชา

2.2 สรรหาหัวหน้าสํานักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้ง 1 ธ.ค. 62 - มี.ค. 63 นางสุนทรี สําเภาทอง

2.3 สรรหาหัวหน้าสํานักงานคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้ง 1 ธ.ค. 62 - มี.ค. 63 น.ส.สุดารัตน์ ปรีชา



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

แผนการสรรหาผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 - 30 กันยายน พ.ศ. 2563)

โครงการ/กิจกรรม

แผนการดําเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

หน
่วย

นับ

เป้
าห

มา
ย

2562 2563

ระยะเวลาดําเนินการ

2. ผู้อํานวยการกอง/หัวหน้าสํานักงานคณบดี
2.4 สรรหาหัวหน้าสํานักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีและการจัดการ
อุตสาหกรรม

ครั้ง 1 ธ.ค. 62 - มี.ค. 63 น.ส.สุดารัตน์ ปรีชา

2.5 สรรหาผู้อํานวยการกองกลาง สํานักงานอธิการบดี ครั้ง 1 ก.ค. 62 - ต.ค. 62 น.ส.ปัทมาพร เงินเส็ง

2.6 สรรหาผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี ครั้ง 1 ก.ค. 62 - ต.ค. 62 น.ส.ปัทมาพร เงินเส็ง



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

แผนการสรรหาผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 - 30 กันยายน พ.ศ. 2563)

โครงการ/กิจกรรม

แผนการดําเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

หน
่วย

นับ

เป้
าห

มา
ย

2562 2563

ระยะเวลาดําเนินการ

2. ผู้อํานวยการกอง/หัวหน้าสํานักงานคณบดี
2.7 สรรหาผู้อํานวยการกองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี ครั้ง 1 ธ.ค. 62 - มี.ค. 63 นางสุภาวดี ลาภยิ่ง

2.8 สรรหาผู้อํานวยการกองงาน วิทยาเขตปราจีนบุรี 
สํานักงานอธิการบดี

ครั้ง 1 ธ.ค. 62 - มี.ค. 63 นางทัศนีย์ เฮงมา

2.9 สรรหาผู้อํานวยการกองงานพัสดุ สํานักงานอธิการบดี ครั้ง 1 ธ.ค. 62 - มี.ค. 63 น.ส.ปัทมาพร เงินเส็ง


