แผนการสรรหาผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๑๙ เมษายน ๒๕๕๓

* ๑๑.๐๐ น. ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ เพื่อรับทราบภารกิจ และพิจารณา
กําหนดแนวทางในการดําเนินการสรรหาฯ
* แจงหัวหนาภาควิชา และหัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ ในสังกัดฯ
เพื่อเสนอความเห็นดานสถานการณ และความตองการของหนวยงานตอ
คณะกรรมการสรรหาฯ โดยสงที่ ผูอํานวยการกองบริหารและจัดการ
ทรัพยากรมนุษย ภายในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๖.๐๐ น.

๒๐ เมษายน ๒๕๕๓ ถึง
๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓

ประกาศรับสมัครผูสมัครเปนผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓

* ๑๑.๐๐ น. ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ เพื่อรับทราบผลการรับสมัคร
* จัดทําบัญชีรายชื่อผูสมัครเปนผูสมควรดํารงตําแหนงผูอ ํานวยการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยเรียงตามลําดับอักษร

๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓

* ประชาสัมพันธบัญชีรายชื่อผูสมัครเปนผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ใหบุคลากรทราบลวงหนา
* ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

๔ มิถุนายน ๒๕๕๓

จัดใหมีการเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (ลวงหนา) เนือ่ งจากผูมีสิทธิเสนอชื่อติดภารกิจราชการ และ
หรือไดรับอนุมัติจากอธิการบดีใหเสนอชื่อลวงหนา
ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. ณ หองผูอํานวยการกองบริหารและ
จัดการทรัพยากรมนุษย สํานักงานอธิการบดี ชั้น ๖ อาคารอเนกประสงค

-๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๓

จัดใหมีการเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๔.๐๐ น. ณ บริเวณลานหนาอาคาร ๖๓
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
* ๑๔.๐๐ น. ประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ เพื่อนับคะแนนนิยม และประกาศ
ผลการเสนอชื่อใหบุคลากรทราบ

๘ มิถุนายน ๒๕๕๓

* ๑๓.๓๐ น. ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ เพื่อพิจารณาดําเนินการหาขอมูล
ตางๆ เกี่ยวกับผูไดรับการเสนอชื่อ ดําเนินการสัมภาษณหัวหนาภาควิชา
หรือบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสม เพื่อเปนขอมูลสําหรับการประเมินความ
เหมาะสมของผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
* พิจารณาคัดเลือกผูไดรับการเสนอชื่อเปนผูสมควรดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยพิจารณาจากขอมูล
คุณสมบัติ ประวัติ ผลงาน และความเหมาะสมของผูที่ไดรับการเสนอชื่อ
ประกอบกับขอมูลการนับคะแนนเสียงนิยม และขอมูลประเมินสถานการณ
และความตองการ และขอมูลอื่นๆที่เกี่ยวของ และดําเนินการทาบทาม
พรอมใหแสดงวิสัยทัศนและแนวนโยบายของผูไดรับการทาบทาม

๙ มิถุนายน ๒๕๕๓

* ๐๙.๓๐ น. ประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๓ เพือ่ รับฟงการแสดงวิสัยทัศนและ
แนวนโยบายการบริหารของผูตอบรับการทาบทาม กอนคัดเลือกไว
ไมเกิน ๓ ชื่อ
* รายงานผลการสรรหาเรียงตามลําดับตัวอักษรโดยไมตองระบุคะแนน
เสียงนิยมตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบและแตงตั้ง
ผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม

หมายเหตุ
๑๔ กรกฏาคม ๒๕๕๓

สภามหาวิทยาลัย ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๓

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เรื่อง รับสมัครผูสมัครเปนผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
------------------------ดวยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ จะดําเนินการสรรหาผูอํานวยการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แทนคนเดิมซึ่งจะครบวาระการดํารงตําแหนง ในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๓
และเพื่อใหเปนไปตามนัยขอ ๘.๑ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวย
การสรรหาคณบดี หรือผูอํานวยการวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับมติคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ เมือ่ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๓ จึงเห็นสมควร
ประกาศรับสมัครผูสมัครเปนผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดังรายละเอียด
ตอไปนี้
๑. วิธีการสรรหา
๑.๑ ประกาศรับสมัครผูสนใจเขารับการสรรหา
คณะกรรมการสรรหาฯ ประชาสัมพันธไปยังคณะ วิทยาลัย สํานัก สถาบันในสังกัด
ของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐในสังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๑.๒ ประกาศรายชื่อผูสมัครเปนผูสมควรดํารงตําแหนงผูอ ํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ใหทราบโดยทัว่ กัน
๑.๓ จัดใหผูมสี ิทธิเสนอชื่อ (พนักงานมหาวิทยาลัย ซึง่ ผานการทดลองปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยมาแลว และขาราชการในสังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) เสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมโดยวิธีลับ โดยผูมีสิทธิเสนอชื่อหนึง่ คน เสนอชื่อผูสมควรดํารง
ตําแหนงไดไมเกินหนึ่งชื่อ โดยอาจเลือกจากรายชื่อผูสมัครตามขอ ๑.๒ หรือชื่ออื่นตามที่เห็นสมควร ถาเสนอ
ชื่อเกินกวาหนึง่ ชื่อใหถือวาเปนโมฆะ
๑.๔ ดําเนินการนับคะแนนเสียงนิยม
โดยมีเกณฑการพิจารณาใหเปนผูไดรับการ
ประกาศรายชือ่ ดังนี้
(๑) ลําดับที่ ๑ ตองมีคะแนนนิยมไมนอยกวารอยละ ๒๐ ของผูมาใชสิทธิ์เสนอชื่อ
(๒) ลําดับที่ ๒ และลําดับที่ ๓ ตองมีคะแนนนิยมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของลําดับที่ ๑
กรณีคะแนนนิยมลําดับที่ ๑ นอยกวารอยละ ๒๐ ของผูมาใชสิทธิ์เสนอชื่อ ใหจัดให

มีการเสนอชื่อใหม
-๒กรณีคะแนนนิยมเทากันทําใหผูไดรับการเสนอชื่อมากกวา ๓ คน ใหทาบทามผูไดรับ
การเสนอชื่อมาแสดงวิสัยทัศนกอนคัดเลือกไวไมเกิน ๓ ชื่อ เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป
๑.๕ ประกาศผลการเสนอชื่อใหบุคลากรทราบ โดยขอมูลดังกลาวเปนขอมูลหนึ่งใน
การประกอบการพิจารณา
๑.๖ ดําเนินการหาขอมูลตางๆ เกี่ยวกับผูไดรับการเสนอชื่อ
หรืออาจดําเนินการ
สัมภาษณหัวหนาภาควิชา หรือบุคคลอื่น ที่มีความเหมาะสม เพื่อเปนขอมูลสําหรับการประเมินความเหมาะสม
ของผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๑.๗ พิจารณาคัดเลือกผูไดรบั การเสนอชื่อเป น ผู ส มควรดํา รงตํา แหน ง ผูอํานวยการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยพิจารณาจากขอมูลคุณสมบัติ ประวัติผลงาน และความเหมาะสมของผูที่
ไดรับการเสนอชื่อ ประกอบกับขอมูลการนับคะแนนเสียงนิยม และขอมูลการประเมินสถานการณและความ
ตองการ และขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ และดําเนินการทาบทาม พรอมใหแสดงวิสัยทัศนและแนวนโยบายของผู
ไดรับการทาบทามกอนคัดเลือกไวไมเกิน ๓ ชื่อ เรียงตามลําดับอักษรเสนอตอสภามหาวิทยาลัย โดยไมตองระบุ
คะแนนเสียงนิยมตอสภามหาวิทยาลัย
๒. คุณสมบัตขิ องผูสมควรดํารงตําแหนง
ผูที่สมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมตองไมเปนขาราชการ
และตองมีคณ
ุ สมบัติไดรบั ปริญญาหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอืน่ ที่สภามหาวิทยาลัย
รับรอง และไดทําการสอนในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
และควรมี
คุณสมบัติ ดังนี้
๑. ดานวิชาการ
๑.๑ มีผลงานทางวิชาการเปนที่ยอมรับในระดับอุดมศึกษา
๑.๒ มีความคิดริเริ่มและสรางสรรคทางดานวิชาการ
๑.๓ มีความสนใจ เอาใจใสหลักการและปรัชญาการศึกษา
๑.๔ มีความเปนนักวิชาการยอมรับในความสําคัญและสนับสนุนการ
พัฒนาวิชาการในทุกสาขา
๒. ดานผูนํา
๒.๑ มีความคิดริเริ่ม
๒.๒ มีใจกวางในการรับฟงความคิดเห็นจากผูรวมงานทุกฝายและทุกระดับ
๒.๓ มีความรับผิดชอบสูงและมองการณไกล
๒.๔ มีความมั่นคงในอารมณ กลาเผชิญกับปญหา และสามารถตัดสินใจ
ใหเหมาะสมกับเหตุการณ
๒.๕ มีความสามารถในการประสานความสามัคคีระหวางผูรวมงาน และ

ผูอยูใตบังคับบัญชาไดเปนอยางดี
-๓๒.๖ มีบุคลิกที่กอใหเกิดความศรัทธา ความเคารพนับถือ และนาเชื่อถือ
ของผูรวมงาน
๒.๗ มีคุณธรรมและจริยธรรมอันเปนตัวอยางที่ดี
๓. ดานการบริหาร
๓.๑ มีประสบการณและผลงานที่ดีในทางบริหาร
๓.๒ มีความสามารถในการวางนโยบายและแผนงาน และสามารถ
บริหารงานใหเปนไปตามนโยบายและแผนงานที่วางไว
๓.๓ สามารถบริหารจัดการภายในหนวยงานที่รับผิดชอบ เพื่อใหเกิด
ความคลองตัวและมีประสิทธิภาพ
๓.๔ 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 ๒๐ เมษายน ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓
ระหวางเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ หองกลุมงานวินยั
และนิตกิ าร กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (เวนวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ)
หรือ

-๔สามารถ Download แบบใบสมัครพรอมแบบประวัติและผลงาน กรอก
รายละเอียดใหครบถวน และสงใบสมัครพรอมหลักฐานอื่นทางไปรษณีย
มายังฝาย
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วงเล็บมุมซอง (สรรหาผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม)
จาหนาซองถึง ผูอํานวยการกองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
๑๕๑๘ ถนนพิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพฯ ๑๐๘๐๐
(ปดรับสมัครภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๖.๐๐ น.)
* ถือวันที่กองบริหารฯ ประทับตรารับใบสมัครเปนวันสมัคร *
๔. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ จะจัดทําบัญชีรายชื่อผูสมัคร
และประกาศใหทราบโดยทัว่ กัน ในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓ และจะดําเนินการ
สรรหาตามแผนการสรรหาที่แนบทายประกาศนี้
หากมีขอสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดไดที่ กลุมงานวินยั และนิติการ กองบริหาร
และจัดการทรัพยากรมนุษย สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
โทร. ๐-๒๙๑๓-๒๕๐๐ ตอ ๑๑๘๘, ๑๑๙๒
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓

(ศาสตราจารย ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ)
ประธานคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

