แผนการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๑

* ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๑ เพื่อรับทราบภารกิจ และพิจารณากําหนด
แนวทางในการดําเนินการสรรหาฯ
* แจงหัวหนาภาควิชา และหัวหนาสํานักงานคณบดี ในสังกัดคณะฯ
เพื่อเสนอความเห็นดานสถานการณ และความตองการของหนวยงานตอ
คณะกรรมการสรรหาฯ โดยสงที่ ผูอํานวยการกองบริหารและจัดการ
ทรัพยากรมนุษย ภายในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เวลา ๑๖.๐๐ น.

๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๑ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๑

ประกาศรับสมัครผูสมัครเปนผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

๗ กรกฎาคม ๒๕๕๑

* ๐๙.๓๐ น. ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๑ เพื่อรับทราบผลการรับสมัคร
* จัดทําบัญชีรายชื่อผูสมัครเปนผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม โดยเรียงตามลําดับอักษร

๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑

ประชาสัมพันธบัญชีรายชื่อผูสมัครเปนผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ใหบุคลากรทราบลวงหนา

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑

จัดใหมีการเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะเทคโนโลยีและ
การจัดการอุตสาหกรรม (ลวงหนา) เนื่องจากผูมีสิทธิเสนอชื่อติดภารกิจ
ราชการ และไดรับอนุมัตจิ ากรองอธิการบดีประจําวิทยาเขตปราจีนบุรี
ใหเสนอชื่อลวงหนา
ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. ณ บริเวณสํานักงานคณบดี
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑

จัดใหมีการเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะเทคโนโลยีและ
การจัดการอุตสาหกรรม
ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. ณ บริเวณสํานักงานคณบดี
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
* ๑๓.๓๐ น. ประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๑ เพือ่ นับคะแนนนิยม และประกาศ
ผลการเสนอชื่อใหบุคลากรทราบ

-๒* ๑๕.๐๐ น. เพื่อพิจารณาดําเนินการหาขอมูลตางๆ เกี่ยวกับผูไดรับการ
เสนอชื่อ ดําเนินการสัมภาษณหัวหนาภาควิชาหรือบุคคลอื่นที่มีความ
เหมาะสมเพื่อเปนขอมูลสําหรับการประเมินความเหมาะสมของผูสมควร
ดํารงตําแหนงคณบดีคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
* พิจารณาคัดเลือกผูไดรับการเสนอชื่อเปนผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม โดยพิจารณาจากขอมูล
คุณสมบัติ ประวัติผลงาน และความเหมาะสมของผูที่ไดรับการเสนอชื่อ
ประกอบกับขอมูลการนับคะแนนเสียงนิยม
และขอมูลประเมิน
สถานการณและความตองการ และขอมูลอื่นๆที่เกี่ยวของ และดําเนินการ
ทาบทามพรอมใหแสดงวิสยั ทัศนและแนวนโยบายของผูไดรับการทาบทาม
๗ สิงหาคม ๒๕๕๑

* ๐๙.๓๐ น. ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๑ เพือ่ รับฟงการแสดงวิสัยทัศนและ
แนวนโยบายการบริหารของผูตอบรับการทาบทาม กอนคัดเลือกไว
ไมเกิน ๓ ชื่อ
* รายงานผลการสรรหาเรียงตามลําดับตัวอักษรโดยไมตองระบุคะแนน
เสียงนิยมตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบและแตงตั้ง
ผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะเทคโนโลยีและการจัดการ
อุตสาหกรรม

********************

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
เรื่อง รับสมัครผูสมัครเปนผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
------------------------ดวยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
จะดําเนินการสรรหาคณบดีคณะ
เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม แทนคนเดิมซึ่งจะครบวาระการดํารงตําแหนง ในวันที่ ๒๒ กันยายน
๒๕๕๑ และเพื่อใหเปนไปตามนัยขอ ๘.๑ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงเห็นสมควรประกาศรับสมัครผูสมัครเปนผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะเทคโนโลยีและการ
จัดการอุตสาหกรรม ดังรายละเอียดตอไปนี้
๑. วิธีการสรรหา
๑.๑ ประกาศรับสมัครผูสนใจเขารับการสรรหา
คณะกรรมการสรรหาประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป โดยประชาสัมพันธไปยัง
คณะ วิทยาลัย สํานัก สถาบันของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยตางๆ และเผยแพรทาง www.kmutnb.ac.th
๑.๒ ประกาศรายชื่อผูสมัครเปนผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะเทคโนโลยี
และการจัดการอุตสาหกรรม
๑.๓ จัดใหผูมสี ิทธิเสนอชื่อ(พนักงานและขาราชการในสังกัดคณะเทคโนโลยีและการ
จัดการอุตสาหกรรม) เสนอชือ่ ผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
โดยวิธีลับ โดยผูมีสิทธิเสนอชื่อหนึ่งคน เสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงไดไมเกินหนึ่งชื่อ โดยอาจเลือกจาก
รายชื่อผูสมัครตามขอ ๑.๒ หรือชื่ออื่นตามที่เห็นสมควร ถาเสนอชื่อเกินกวาหนึ่งชือ่ ใหถือวาเปนโมฆะ
๑.๔ ดําเนินการนับคะแนนเสียงนิยม และประกาศผลการเสนอชื่อใหบุคลากร
ทราบโดยขอมูลดังกลาวเปนขอมูลหนึ่งในการประกอบการพิจารณา
๑.๕ ดําเนินการหาขอมูลตางๆ เกี่ยวกับผูไดรับการเสนอชื่อ หรืออาจดําเนินการ
สัมภาษณหัวหนาภาควิชาหรือบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมเพื่อเปนขอมูลสําหรับการประเมินความเหมาะสม
ของผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
๑.๖ พิจารณาคัดเลือกผูไดรบั การเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม โดยพิจารณาจากขอมูลคุณสมบัติ ประวัติผลงาน และความ
เหมาะสมของผูที่ไดรับการเสนอชื่อ ประกอบกับขอมูลการนับคะแนนเสียงนิยม และขอมูลการประเมิน
สถานการณและความตองการ และขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ และดําเนินการทาบทาม พรอมใหแสดงวิสัยทัศน

-๒และแนวนโยบายของผูไดรบั การทาบทามกอนคัดเลือกไวไมเกิน ๓ ชื่อ เรียงตามลําดับอักษรเสนอตอสภา
มหาวิทยาลัย โดยไมตองระบุคะแนนเสียงนิยมตอสภามหาวิทยาลัย
๒. คุณสมบัตขิ องผูสมควรดํารงตําแหนง
ผูที่สมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ตองไม
เปนขาราชการและตองมีคณ
ุ สมบัติไดรบั ปริญญาหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภา
มหาวิทยาลัยรับรอง และไดทําการสอนในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และ
ควรมีคุณสมบัติ ดังนี้
๑. ดานวิชาการ
๑.๑ มีผลงานทางวิชาการเปนที่ยอมรับในระดับอุดมศึกษา
๑.๒ มีความคิดริเริ่มและสรางสรรคทางดานวิชาการ
๑.๓ มีความสนใจ เอาใจใสหลักการและปรัชญาการศึกษา
๑.๔ มีความเปนนักวิชาการยอมรับในความสําคัญและสนับสนุนการ
พัฒนาวิชาการในทุกสาขา
๒. ดานผูนํา
๒.๑ มีความคิดริเริ่ม
๒.๒ มีใจกวางในการรับฟงความคิดเห็นจากผูรวมงานทุกฝาย
และทุกระดับ
๒.๓ มีความรับผิดชอบสูงและมองการณไกล
๒.๔ มีความมั่นคงในอารมณ กลาเผชิญกับปญหา และสามารถตัดสินใจ
ใหเหมาะสมกับเหตุการณ
๒.๕ มีความสามารถในการประสานความสามัคคีระหวางผูรวมงาน และ
ผูอยูใตบังคับบัญชาไดเปนอยางดี
๒.๖ มีบุคลิกที่กอใหเกิดความศรัทธา ความเคารพนับถือ และนาเชื่อถือ
ของผูรวมงาน
๒.๗ มีคุณธรรมและจริยธรรมอันเปนตัวอยางที่ดี
๓. ดานการบริหาร
๓.๑ มีประสบการณและผลงานที่ดีในทางบริหาร
๓.๒ มีความสามารถในการวางนโยบายและแผนงาน และสามารถ
บริหารงานใหเปนไปตามนโยบายและแผนงานที่วางไว
๓.๓ สามารถบริหารจัดการภายในหนวยงานที่รับผิดชอบ เพื่อใหเกิด
ความคลองตัวและมีประสิทธิภาพ

-๓๓.๔ สามารถสรางลักษณะการทํางานรวมกันเปนหมูคณะ
๓.๕ สามารถจูงใจคนดีที่มคี วามสามารถเขารวมงาน สามารถจัดคนให
เหมาะสมกับงาน และผูกพันจิตใจใหผูรวมงานทํางานตอไป
๓.๖ สามารถสละเวลาไดเต็มที่ในการบริหารงานมหาวิทยาลัย
และงาน อื่นๆ ที่เปนเกียรติแกมหาวิทยาลัย
๓.๗ จะตองเปนผูไมมีสวนไดสวนเสียกับมหาวิทยาลัย
๔. ดานมนุษยสัมพันธ
๔.๑ สามารถเขาถึงผูรวมงานไดดี
๔.๒ ไดรับความเชื่อถือและยกยองจากสังคมทั่วไป
๔.๓ มีความสามารถในการติดตอประสานงานกับวงการตางๆ
ทั้งใน และนอกประเทศ
๓. กําหนดระยะเวลาการรับสมัคร และสถานที่รับสมัคร
ผูสนใจสามารถขอรับใบสมัครและยื่นสมัคร
ตั้งแตวนั ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๑
ระหวางเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ หองกลุมงานวินยั และนิติการ
กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย (เวนวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ)
หรือ
สามารถDownload แบบใบสมัครพรอมแบบประวัติและผลงาน กรอกรายละเอียด
ใหครบถวน และสงอีเมลมายัง wts@kmutnb.ac.th (ปดรับสมัครภายในวันที่ ๔
กรกฎาคม ๒๕๕๑ เวลา ๑๖.๐๐ น.)
๔. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ จะจัดทําบัญชีรายชื่อผูสมัคร
และประกาศใหทราบโดยทั่วกัน ในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ และจะดําเนินการสรรหา
ตามแผนการสรรหาที่แนบทายประกาศนี้
หากมีขอสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดไดที่ กลุม งานวินยั และนิติการ กองบริหาร
และจัดการทรัพยากรมนุษย โทร. ๐-๒๙๑๓-๒๕๐๐ ตอ ๑๑๘๘, ๑๑๙๒

(ผูชวยศาสตราจารยปรีชา อองอารี)
ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดี
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

ติดรูปถายขนาด
๑” หรือ
๒”

เรื่อง

เขียนที่............................................
วันที่................................................

ขอสมัครเขารับการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

เรียน ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)..............................................................................มีความสนใจ
เขารับการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม โดยไดจัดสงแบบประวัติสวนตัวและ
ผลงานจํานวน ๑ ชุด มาพรอมนี้แลว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ............................................
(....................................................)
ผูสมัคร

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ใบรับเอกสารใบสมัคร

ไดรับเอกสารใบสมัครของ (นาย/นาง/นางสาว)..................................................................เรียบรอยแลว
ลงชื่อ............................................ผูรับสมัคร
(...........................................)

