
 

 

 
รายงานผลการสรรหาผู้บริหาร 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 
 
 

ดําเนินการโดย 
กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์  สํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  



 
บทสรุป 

 
รายงานผลการสรรหาผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 - 30 

กันยายน พ.ศ. 2562) เป็นการรายงานผลการด าเนินงานของกลุ่มงานบริหารงานบุคคล กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ได้มีการด าเนินการสรรหาผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีรายงานผลตามแผนการด าเนินการที่ก าหนด ในแต่ละโครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ช่วงระยะเวลาด าเนินการ รวมทั้ง  
ผลการด าเนินงานเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และผู้รับผิดชอบ เพื่อให้สามารถน าผลการด าเนินงานดังกล่าวมาใช้ในการประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ และการก าหนด
แนวทางการด าเนินงานการสรรหาผู้บริหารมหาวิทยาลัยของกองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ในปีงบประมาณถัดไป อีกทั้ง น าข้อมูลไปปรับปรุงและพัฒนา         
วิธีการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น        

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 - 30 กันยายน พ.ศ. 2562) กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์มีการด าเนินการเกี่ยวกับ         
การสรรหาผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ รวมทั้งสิ้น จ านวน  17  โครงการ/กิจกรรม สามารถจ าแนกได้ ดังนี ้

 การสรรหาหัวหน้าส่วนงาน (คณบดี/ผู้อ านวยการสถาบัน/ผู้อ านวยการส านัก) มีแผนการด าเนินการรวม จ านวน  7  โครงการ/กิจกรรม  
o ด าเนินการแล้วเสร็จ  จ านวน  7  โครงการ/กิจกรรม 
o อยู่ระหว่างการด าเนินการ  จ านวน  -   โครงการ/กิจกรรม 

 การสรรหาผู้อ านวยการกอง/หัวหน้าส านักงานคณบดี มแีผนการด าเนินการรวม จ านวน  10  โครงการ/กิจกรรม 
o ด าเนินการแล้วเสร็จ  จ านวน  7  โครงการ/กิจกรรม 
o อยู่ระหว่างการด าเนินการ  จ านวน  3  โครงการ/กิจกรรม 

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



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 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้ง 1 ก.ค. 61 -  ต.ค. 61  1 ดําเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กําหนด ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง

ให้ดํารงตําแหน่งคือ รศ.ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ โดยมีวาระ
การดํารงตําแหน่งตั้งแต่วันที่ 19 ต.ค. 61 - 18 ต.ค. 65

นางทัศนีย์ รัตนวงศ์แข

1.2 สรรหาคณบดี บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ
สิรินธร ไทย-เยอรมัน

ครั้ง 1 ส.ค. 61 - พ.ย. 61  1 ดําเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กําหนด ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง
ให้ดํารงตําแหน่งคือ รศ.ดร.นิสัย เฟื่องเวโรจน์สกุล โดยมี
วาระการดํารงตําแหน่งตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย. 61 - 15 พ.ย. 65

นางสุนทรี สําเภาทอง

1.3 สรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้ง 1 ก.พ. 62 - พ.ค. 62  1 ดําเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กําหนด ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง
ให้ดํารงตําแหน่งคือ ผศ.ดร. ปิยะรัชช์ กุลเมธี โดยมีวาระการ
ดํารงตําแหน่งตั้งแต่วันที่ 12 มิ.ย. 62 - 11 มิ.ย. 66

น.ส.สุดารัตน์ ปรีชา

1.4 สรรหาคณบดีคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ครั้ง 1 เม.ย. 62 - ก.ค. 62  1 ดําเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กําหนด ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง
ให้ดํารงตําแหน่งคือ รศ.ดร.สักรินทร์ อยู่ผ่อง โดยมีวาระการ
ดํารงตําแหน่งตั้งแต่วันที่ 22 ก.ค. 62 - 21 ก.ค 66

น.ส.ปัทมาพร เงินเส็ง

1.5 สรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ครั้ง 1 มี.ค. 62 - มิ.ย. 62  1 ดําเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กําหนด ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง
ให้ดํารงตําแหน่งคือ รศ.ดร.พิเชษฐ์  ศรียรรยงค์ โดยมีวาระ
การดํารงตําแหน่งตั้งแต่วันที่ 24 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 66

น.ส.ปัทมาพร เงินเส็ง

1.6 สรรหาผู้อํานวยการสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ครั้ง 1 พ.ค. 62 - ส.ค. 62  1 ดําเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กําหนด ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง
ให้ดํารงตําแหน่งคือ รศ.ดร.พิเชษฐ์  ศรียรรยงค์ โดยมีวาระ
การดํารงตําแหน่งตั้งแต่วันที่ 26 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 66

น.ส.สุดารัตน์ ปรีชา
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รายงานผลการสรรหาผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 - 30 กันยายน พ.ศ. 2562)

โครงการ/กิจกรรม

แผนการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

หน
่วย

นับ
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2561 2562

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.
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รายงานผลการสรรหาผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 - 30 กันยายน พ.ศ. 2562)

โครงการ/กิจกรรม

แผนการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

หน
่วย

นับ

เป
้าห

มา
ย

2561 2562

ระยะเวลาดําเนินการ

1. หัวหน้าส่วนงาน (คณบดี/ผู้อํานวยการสถาบัน/ผู้อํานวยการสํานัก)
1.7 สรรหาผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้ง 1 ก.ค. 61 - ต.ค. 61  1 ดําเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กําหนด ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง

ให้ดํารงตําแหน่งคือ รศ.ดร.ชูพันธุ์ รัตนโภคา 
โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งตั้งแต่วันที่ 9 ต.ค. 61 - 8 ต.ค. 
65

น.ส.ลลิดา ธนสรานาต

2. ผู้อํานวยการกอง/หัวหน้าสํานักงานคณบดี
2.1 สรรหาหัวหน้าสํานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ครั้ง 1 ส.ค. 61 - พ.ย. 61  1 ดําเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กําหนด ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง

ให้ดํารงตําแหน่งคือ น.ส.วรรณศิริ  มิถอย 
โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งตั้งแต่วันที่ 26 พ.ย 61 - 25 พ.ย
 65

นางทัศนีย์ เฮงมา

2.2 สรรหาหัวหน้าสํานักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน

ครั้ง 1 ส.ค. 61 - พ.ย. 61  1 ดําเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กําหนด ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง
ให้ดํารงตําแหน่งคือ น.ส.สรินทร์รัตน์  สระบัว โดยมีวาระ
การดํารงตําแหน่งตั้งแต่วันที่ 26 พ.ย. 61 - 25 พ.ย.65

นางสุนทรี สําเภาทอง

2.3 สรรหาหัวหน้าสํานักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย ครั้ง 1 มิ.ย. 62 - ก.ย. 62  1 ดําเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กําหนด ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง
ให้ดํารงตําแหน่งคือ นางกัญญณัช เชยชุ่ม 
โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย.
 65

น.ส.ลลิดา ธนสรานาต

2.4 สรรหาหัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการสํานักพัฒนาเทคโลยีเพื่อ
อุตสาหกรรม

ครั้ง 1 มี.ค. 62 - มิ.ย. 62  1 ดําเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กําหนด ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง
ให้ดํารงตําแหน่งคือ น.ส.บงกช  ฟูตุ้ย
โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งตั้งแต่วันที่ 24 มิ.ย. 62 - 23 
มิ.ย. 66

นางสุภาวดี ลาภยิ่ง



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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รายงานผลการสรรหาผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 - 30 กันยายน พ.ศ. 2562)

โครงการ/กิจกรรม

แผนการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

หน
่วย

นับ
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้าห
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ย

2561 2562

ระยะเวลาดําเนินการ

2. ผู้อํานวยการกอง/หัวหน้าสํานักงานคณบดี
2.5 สรรหาหัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการสํานักวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

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

2.6 สรรหาผู้อํานวยการกองกฎหมาย สํานักงานอธิการบดี ครั้ง 1 ก.ค. 61 - ต.ค. 61  1 ดําเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กําหนด ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง
ให้ดํารงตําแหน่งคือ นางรุ่งทิพย์  ฮุนตระกูล 
โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งตั้งแต่วันที่ 3 ต.ค. 61 - 2 ต.ค. 
65

นางทัศนีย์ รัตนวงศ์แข

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

2.8 สรรหาผู้อํานวยการกองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี ครั้ง 1 ก.พ. 62 - พ.ค. 62  1 ดําเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กําหนด ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง
ให้ดํารงตําแหน่งคือ นายพงษ์ศักดิ์ อยู่ผ่อง 
โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค. 62 - 30 
ก.ย. 64

นางสุนทรี สําเภาทอง

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

2.10 สรรหาผู้อํานวยการกองงานสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
สํานักงานอธิการบดี

ครั้ง 1 มี.ค. 62 - มิ.ย. 62  1 ดําเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กําหนด ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง
ให้ดํารงตําแหน่งคือ น.ส.เบญมาศ จงรักษ์
โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งตั้งแต่วันที่ 24 มิ.ย. 62 - 23 
มิ.ย. 66

น.ส.ลลิดา ธนสรานาต


