แผนการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
วันจันทรที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓

* ๑๐.๓๐ น. ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ เพื่อรับทราบภารกิจ และพิจารณา
กําหนดแนวทางในการดําเนินการสรรหาฯ
* แจงหัวหนาฝาย และหัวหนาสํานักงานผูอ ํานวยการ ในสังกัดบัณฑิต
วิทยาลัยเพื่อเสนอความเห็นดานสถานการณ และความตองการของ
หนวยงานตอ คณะกรรมการสรรหาฯ โดยสงที่ ผูอํานวยการกองบริหาร
และจัดการทรัพยากรมนุษย ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓
เวลา ๑๖.๐๐ น.

วันอังคารที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๓
ถึงวันจันทรที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๓

* ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป และบุคลากรเขารับการสรรหาเปน
ผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

วันจันทรที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๓

๑๖.๐๐ น. ปดการรับสมัคร

วันอังคารที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๓

*๑๐.๓๐ น. ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ เพื่อรับทราบผลการรับสมัคร
* จัดทําบัญชีรายชื่อผูสมัครเขารับการสรรหาเปนผูสมควรดํารงตําแหนง
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย โดยเรียงตามลําดับอักษร เพื่อประชาสัมพันธ
ใหคณะที่ดําเนินการบัณฑิตศึกษา ทราบ

วันอังคารที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๓

* ประชาสัมพันธแจงคณะทีด่ ําเนินการบัณฑิตศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย
เพื่อทราบบัญชีรายชื่อผูสมัครเขารับการสรรหาเปนผูสมควรดํารง
ตําแหนงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนง
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย ไมเกิน ๓ ชื่อ จากบัญชีรายชื่อผูสมัคร(ซึ่งจะ
ประชาสัมพันธใหทราบในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๓) และหรือบุคคล
อื่นที่มีคุณสมบัติครบถวน โดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจําสวนงาน หรือคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย แลวแตกรณี

-๒วันศุกรที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๓

๑๖.๐๐ น.ปดการรับเสนอชื่อจากคณะที่ดาํ เนินการบัณฑิตศึกษา และ
บัณฑิตวิทยาลัย

วันจันทรที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๓

* ๑๐.๓๐ น. ประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ เพื่อรับทราบผลการรับสมัคร
และผลการเสนอชื่อของคณะที่ดําเนินการบัณฑิตศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย

วันจันทรที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๓

* จัดทําบัญชีรายชื่อผูสมัคร และผูไดรับการเสนอชื่อจากคณะที่
ดําเนินการบัณฑิตศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อเขารับการสรรหาเปน
ผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยเรียงตามลําดับอักษร
* ประชาสัมพันธบัญชีรายชื่อผูสมัคร และผูไดรับการเสนอชื่อจากคณะ
ที่ดําเนินการบัณฑิตศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อเขารับการสรรหาเปน
ผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ใหบุคลากรทราบลวงหนา
ไมนอยกวา ๗ วัน
* ประชาสัมพันธรายชื่อผูมีสิทธิเสนอชื่อ ตามขอ ๖.๑ และขอ ๖.๒
แหงขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย การสรรหาคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งตองพนทดลองการปฏิบตั ิงานและมีคําสั่งพนทดลองแลว
ภายในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๓

วันอังคารที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓

จัดใหมีการเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
(ลวงหนา) เนือ่ งจากผูมีสิทธิเสนอชื่อติดภารกิจราชการ และไดรับอนุมัติ
จากอธิการบดีใหเสนอชื่อลวงหนา
ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ณ หองผูอํานวยการกองบริหารและ
จัดการทรัพยากรมนุษย ชั้น ๖ อาคารอเนกประสงค สํานักงานอธิการบดี

วันศุกรที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓

* จัดใหมีการเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๔.๐๐ น. ณ บริเวณหนวยรับการเสนอชื่อที่
แนบทายนี้
* ๑๔.๓๐ น. ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ ณ หองประชุม ๖๑๖
กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย ชัน้ ๖ อาคารอเนกประสงค
สํานักงานอธิการบดีเพื่อนับคะแนนนิยม และประกาศผลการเสนอชื่อให
บุคลากรทราบ

-๓วันจันทรที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓

* ๐๙.๓๐ น. ประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๓ ณ หองประชุม ๖๑๖ พิจารณา
ดําเนินการหาขอมูลตางๆ เกี่ยวกับผูไดรบั การเสนอชื่อ ดําเนินการ
สัมภาษณหัวหนาฝาย และหรือบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมเพื่อเปนขอมูล
สําหรับการประเมินความเหมาะสมของผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย และพิจารณาคัดเลือกผูไดรับการเสนอชื่อเปนผูสมควร
ดํารงตําแหนงคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยพิจารณาจากขอมูล คุณสมบัติ
ประวัติ ผลงาน และความเหมาะสมของผูที่ไดรับการเสนอชื่อ ประกอบ
กับขอมูลการนับคะแนนเสียงนิยม และขอมูลประเมินสถานการณ และ
ความตองการและขอมูลอื่นๆที่เกี่ยวของ และดําเนินการทาบทาม
พรอมใหแสดงวิสัยทัศนและแนวนโยบายของผูไดรับการทาบทาม

วันพุธที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓

* ๐๙.๓๐ น. ประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๓ เพื่อรับฟงการแสดงวิสัยทัศนและ
แนวนโยบายการบริหารของผูตอบรับการทาบทามกอนคัดเลือกไว
ไมเกิน ๓ ชื่อ
* รายงานผลการสรรหาเรียงตามลําดับตัวอักษรโดยไมตองระบุคะแนน
เสียงนิยมตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบและแตงตั้ง
ผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

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

หนวยรับการเสนอชื่อแนบทายแผนการสรรหาคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
๑. หนวยรับการเสนอชื่อคณะวิศวกรรมศาสตร
ณ บริเวณหนาสํานักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร
๒. หนวยรับการเสนอชื่อคณะวิทยาศาสตรประยุกต
ณ บริเวณหนาสํานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตรประยุกต
๓. หนวยรับการเสนอชื่อวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ณ บริเวณหนาสํานักงานผูอาํ นวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๔. หนวยรับการเสนอชื่อคณะศิลปศาสตรประยุกต
ณ บริเวณหนาสํานักงานคณบดี คณะศิลปศาสตรประยุกต
๕. หนวยรับการเสนอชื่อคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
ณ บริเวณหนาสํานักงานคณบดี คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
๖. หนวยรับการเสนอชื่อคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ณ บริเวณหนาสํานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
๗. หนวยรับการเสนอชื่อคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
ณ บริเวณหนาสํานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
๘. หนวยรับการเสนอชื่อบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตรนานาชาติสริ ินธร ไทย-เยอรมัน
ณ บริเวณหนาสํานักงานผูอาํ นวยการ บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตรนานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน
****************

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
เรื่อง รับสมัครผูสมัครเขารับการสรรหาและกําหนดการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนง
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
------------------------ดวยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ จะดําเนินการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
แทนคนเดิม ซึ่งจะครบวาระ ในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๓ และเพื่อใหเปนไปตามนัยขอ ๘.๑ แหงขอบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวย การสรรหาคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงเห็น
สมควรประกาศรับสมัครผูสมัครเขารับการสรรหาเพื่อดํารงตําแหนงคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย ดังรายละเอียดตอไปนี้
๑. วิธีการสรรหา
๑.๑ คณะกรรมการสรรหาฯ ดําเนินการ ดังนี้
(๑) ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป โดยประชาสัมพันธไปยังคณะ วิทยาลัย สํานัก สถาบัน
ในสังกัดของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐในสังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(๒) ประชาสัมพันธใหคณะ
หรือสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
ที่ดําเนินการบัณฑิตศึกษา เสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย ไมเกิน ๓ ชื่อ จากรายชื่อผูสมัคร
ตาม (๑) และหรือบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติตามความในขอ ๔ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวยการสรรหาคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนด โดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ
(๓) แจงบัณฑิตวิทยาลัย ดําเนินการจัดใหผูมีสิทธิเสนอชื่อตามขอ ๖.๒ แหงขอบังคับ
มหาวิทยาลัยวาดวยการสรรหาคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย คือบุคลากรในสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย ไดแก ขาราชการ หรือ
พนักงานมหาวิทยาลัย ในสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งผานการทดลองปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมาแลว เสนอชื่อ
ผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยวิธีลับ โดยใหผูมีสิทธิเสนอชื่อหนึ่งคนเสนอชื่อผูสมควรดํารง
ตําแหนงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ไดไมเกิน ๑ ชื่อและนํารายชื่อผูที่ไดรับการเสนอชื่อซึ่งไดรับคะแนนสูงสุด ๓ ลําดับ
แรก เสนอตอคณะกรรมการสรรหาโดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย
๑.๒ จัดทําบัญชีรายชื่อผูสมัครตาม (๑) และผูไดรับการเสนอชื่อตาม (๒) และ (๓) โดย
เรียงลําดับตามตัวอักษร และประกาศรายชือ่ เพื่อรับทราบโดยทั่วกัน

-๒๑.๓ จัดใหผูมสี ิทธิเสนอชื่อไดแก คณาจารยบัณฑิตศึกษาประจํามหาวิทยาลัย ในปการ
ศึกษาที่มีการเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย เสนอชื่อจากบัญชีรายชื่อตามขอ ๑.๒ เปนผู
สมควรดํารงตําแหนงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยวิธีลับ โดยผูมีสิทธิเสนอชื่อหนึ่งคน เสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนง
ไดไมเกินหนึ่งชื่อ ถาเสนอแตกตางไปจากนี้ถือวาเปนโมฆะ
๑.๔ ดําเนินการนับคะแนนเสียงนิยม โดยมีเกณฑการพิจารณาใหเปนผูไดรับการประกาศ
รายชื่อ ดังนี้
(๑) ลําดับที่ ๑ ตองมีคะแนนนิยมไมนอยกวารอยละ ๒๐ ของผูมาใชสิทธิ์เสนอชื่อ
(๒) ลําดับที่ ๒ และลําดับที่ ๓ ตองมีคะแนนนิยมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของลําดับที่ ๑
กรณีคะแนนนิยมลําดับที่ ๑ นอยกวารอยละ ๒๐ ของผูมาใชสิทธิ์เสนอชื่อ ใหจัดให
มีการเสนอชื่อใหม
กรณีคะแนนนิยมเทากันทําใหผูไดรับการเสนอชื่อมากกวา ๓ คน ใหทาบทามผูไดรับการ
เสนอชื่อมาแสดงวิสัยทัศนกอ นคัดเลือกไวไมเกิน ๓ ชื่อ เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป
๑.๕ ประกาศผลการเสนอชื่อใหบุคลากรทราบ โดยขอมูลดังกลาวเปนขอมูลหนึ่งในการ
ประกอบการพิจารณา
๑.๖ ดําเนินการหาขอมูลตางๆ เกี่ยวกับผูไดรับการเสนอชื่อ หรืออาจใชวิธีการสัมภาษณ
หัวหนาฝาย และหัวหนาสํานักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย หรือบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสม เพื่อเปนขอมูลสําหรับ
การประเมินความเหมาะสมของผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
๑.๗ พิจารณาคัดเลือกผูไดรบั การเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
โดยพิจารณาจากขอมูลคุณสมบัติ ประวัติผลงาน และความเหมาะสมของผูที่ไดรับการเสนอชื่อ ประกอบกับ
ขอมูลการนับคะแนนเสียงนิยม
และขอมูลการประเมินสถานการณและความตองการของหนวยงานในสังกัด
บัณฑิตวิทยาลัย และขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ และดําเนินการทาบทามพรอมใหแสดงวิสัยทัศนและแนวนโยบายของ
ผูไดรับการทาบทามกอนคัดเลือกไวไมเกิน ๓ ชื่อ และรายงานผลการสรรหาเรียงตามลําดับอักษรเสนอตอสภา
มหาวิทยาลัย โดยไมตองระบุคะแนนเสียงนิยมตอสภามหาวิทยาลัย
๒. คุณสมบัตขิ องผูสมควรดํารงตําแหนง
ผูที่สมควรดํารงตําแหนงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ตองไมเปนขาราชการ(ในวันที่สมัครหรือวันที่
ไดรับการเสนอชื่อแลวแตกรณี)และตองมีคณ
ุ สมบัติไดรับปริญญาหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา
อื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และไดทําการสอนในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
และควรมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี้

-๓๒.๑. ดานวิชาการ
๑. มีผลงานทางวิชาการเปนที่ยอมรับในระดับอุดมศึกษา
๒. มีความคิดริเริ่มและสรางสรรคทางดานวิชาการ
๓. มีความสนใจ เอาใจใสหลักการและปรัชญาการศึกษา
๔. มีความเปนนักวิชาการยอมรับในความสําคัญและสนับสนุนการพัฒนา
วิชาการในทุกสาขา
๒.๒ ดานผูน าํ
๑. มีความคิดริเริ่ม
๒. มีใจกวางในการรับฟงความคิดเห็นจากผูรวมงานทุกฝายและทุกระดับ
๓. มีความรับผิดชอบสูงและมองการณไกล
๔. มีความมั่นคงในอารมณ กลาเผชิญกับปญหา และสามารถตัดสินใจ
ใหเหมาะสมกับเหตุการณ
๕. มีความสามารถในการประสานความสามัคคีระหวางผูรวมงาน และ
ผูอยูใตบังคับบัญชาไดเปนอยางดี
๖. มีบุคลิกที่กอ ใหเกิดความศรัทธา ความเคารพนับถือ และนาเชื่อถือ
ของผูรวมงาน
๗. มีคุณธรรมและจริยธรรมอันเปนตัวอยางที่ดี
๒.๓ ดานการบริหาร
๑. มีประสบการณและผลงานที่ดีในทางบริหาร
๒. มีความสามารถในการวางนโยบายและแผนงาน และสามารถ
บริหารงานใหเปนไปตามนโยบายและแผนงานที่วางไว
๓. สามารถบริหารจัดการภายในหนวยงานที่รับผิดชอบ เพื่อใหเกิด
ความคลองตัวและมีประสิทธิภาพ
๔. สามารถสรางลักษณะการทํางานรวมกันเปนหมูคณะ
๕. สามารถจูงใจคนดีที่มีความสามารถเขารวมงาน สามารถจัดคนให
เหมาะสมกับงาน และผูกพันจิตใจใหผูรวมงานทํางานตอไป
๖. สามารถสละเวลาไดเต็มที่ในการบริหารงานมหาวิทยาลัย
และงาน อื่นๆ ที่เปนเกียรติแกมหาวิทยาลัย

๗. จะตองเปนผูไมมีสวนไดสวนเสียกับมหาวิทยาลัย
-๔๒.๔ ดานมนุษยสัมพันธ
๑. สามารถเขาถึงผูรวมงานไดดี
๒. ไดรับความเชื่อถือและยกยองจากสังคมทั่วไป
๓. มีความสามารถในการติดตอประสานงานกับวงการตางๆ
ทั้งใน และนอกประเทศ
๓. กําหนดระยะเวลาการรับสมัคร และสถานที่รับสมัคร
ผูสนใจสามารถขอรับใบสมัครและยื่นสมัคร ตั้งแตวันจันทรที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ ถึงวันจันทร
ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๓ ระหวางเวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. และเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ หองกลุมงาน
วินัยและนิติการ กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย (เวนวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ)
หรือ
สามารถ Download แบบใบสมัคร พรอมแบบประวัติและผลงาน จาก www.kmutnb.ac.th
เว็ปไซด กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย โดยกรอกรายละเอียดใหครบถวน และสงใบสมัครพรอมหลักฐาน
อื่นๆ มายังฝายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย วงเล็บมุมซอง(สรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย)
ที่อยูดังนี้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ถนนพิบลู สงคราม บางซื่อ กรุงเทพฯ ๑๐๘๐๐
(ปดรับสมัครวันจันทรที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๖.๐๐ น.)
* ถือวัน/เวลาที่กองบริหารฯ ประทับตรารับเอกสารเปนวันสมัคร
๔. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ จะจัดทําบัญชีรายชื่อตามขอ ๑.๒ และ
ประกาศใหทราบโดยทั่วกัน ในวันจันทรที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ และจะดําเนินการสรรหาตามแผนการสรรหา
ที่แนบทายประกาศนี้
หากมีขอสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดไดที่ กลุมงานวินยั และนิติการ กองบริหารและจัดการ
ทรัพยากรมนุษย โทร. ๐-๒๙๑๓-๒๕๐๐ ตอ ๑๑๘๘, ๑๑๙๒
(ศาสตราจารย ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ)
อธิการบดี
ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย

