
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

……………………………………………………. 
 

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล  เพ่ือดำรงตำแหน่งคณบดี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีจำนวน 1 ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
คุณสมบัติหลัก 
  คณบดีต้องมีคุณสมบัติได้รับปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา
ชั้นสูงอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  และได้ทำการสอนในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาชั้นสูงอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  
หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่า 3  ปี 

 

คุณลักษณะท่ัวไป 
1. ควรมีคุณสมบัติด้านวิชาการ 
    1.1  มีสัมฤทธิผลด้านวิชาการระดับสูง เป็นที่ยอมรับในระดับอุดมศึกษา 
    1.2  มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ทางด้านวิชาการ 
    1.3  มีความสนใจ เอาใจใส่ในหลักการและปรัชญาการศึกษา 
    1.4  มีความเปน็นักวชิาการ ยอมรับในความสำคัญและสนบัสนุนการพัฒนาวชิาการทุกสาขา 

2. ควรมีคุณลักษณะด้านผู้นำ 
          2.1  มีความคิดริเริ่ม 
         2.2  มีใจกว้างในการรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ร่วมงานทุกฝ่ายและทุกระดับ 
         2.3  มีความมั่นคงทางอารมณ์ กล้าเผชิญกับปัญหา และสามารถตัดสินใจให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ 

    2.4  มีความสามารถในการประสานความสามัคคี ระหว่างผู้ร่วมงานและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 
          ได้เป็นอย่างดี 
    2.5  มีบุคลิกภาพที่ก่อให้เกิดความศรัทธา ความเคารพนับถือ และเชื่อถือแก่ผู้ร่วมงาน 
    2.6  มีคุณธรรมและจริยธรรม อันเป็นตัวอย่างที่ดี 

         2.7  มีความรับผิดชอบสูง และมองการณ์ไกล 

3. ควรมีคุณลักษณะด้านการบริหาร 
      3.1  มีประสบการณ์และผลงานที่ดีในการบริหาร 
      3.2  มีความสามารถในการวางนโยบายและแผนงาน และสามารถบริหารงานให้เป็นไปตาม 
               แนวนโยบายและแผนงานที่วางไว้ 
      3.3  สามารถจัดการดำเนินงานภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความคล่องตัว 
               และมีประสิทธิภาพ 

3.4 สามารถสร้างลักษณะการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ 
         3.5  สามารถดึงดูดคนดี มีความสามารถเข้าร่วมงาน สามารถจัดคนให้เหมาะสมกับงาน 
               และผูกพันจิตใจให้ผู้ร่วมงานทำงานต่อไป 
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3.6  สามารถสละเวลาได้เต็มที่ ในการบริหารงานคณะ มหาวิทยาลัยและงานอ่ืนๆ ที่เป็นเกียรติ 

    แก่มหาวิทยาลัย 
3.7 สามารถดึงดูดหรือจัดหาโครงการวิจัยและทรัพย์สินเข้าสู่ภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัย 

4. ควรมีคุณลักษณะด้านมนุษย์สัมพันธ์ 
         4.1  สามารถเข้ากับผู้ร่วมงานได้ดี 
         4.2  ได้รับความเชื่อถือและยกย่องจากสังคมทั่วไป 
         4.3  มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับวงการต่างๆทั้งในและนอกประเทศ  

 

……………………………………………………. 
 

2. ภารกิจที่ต้องปฏิบัติให้สัมฤทธิผล ภายในวาระ 4 ปี  
 

     2.1 ด้านการจัดการศึกษา 
    2.1.1  ผลักดันให้เกิดความเป็นนานาชาติผ่านกระบวนการต่าง ๆ เช่น การพัฒนาหลักสูตรสำหรับนักศึกษาต่างชาติ          
                       การสร้างความร่วมมือเชิงวิชาการกับสถาบันในต่างประเทศ การพัฒนาทางด้านภาษาของบุคลากร                     
                       รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรกับคู่ความร่วมมือในต่างประเทศ เป็นต้น 
     2.1.2  พัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็น 
                      สำคัญผ่านการพัฒนาการสอนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง                     
                      การบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นต้น ที่นำไปสู่การมีประสบการณ์จริง                                                              
                      และการคิดเป็นทำเป็น  (hands on) ของผู้เรียน ในวิชาชีพตามหลักการการบูรณาการข้ามศาสตร์ 
    2.1.3 พัฒนาระบบนิเวศรองรับการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบที่สนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิต  
                   และการพัฒนาทักษะกำลังคน (Reskill/ Upskill/ Newskill) ทั้งแบบ Online/ Onsite 
    2.1.4 ให้ขับเคลื่อนในการพัฒนานวัตกรรมในการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ   
                   พัฒนาทักษะของคนให้เหมาะกับการทำงานในอนาคต และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่รวดเร็ว    
                   ในปัจจุบัน 
 

     2.2  ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ (พัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการที่มีคุณภาพสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ) 
    2.2.1 ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้เกิดคลัสเตอร์วิจัย และ/หรือ center of excellence เพ่ือสร้างความ   
                    เข้มแข็งด้านการพัฒนา  การจัดการการศึกษาและการเรียนรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในลักษณะ  
                    การวิจัยเชิงปฏิบัติการ และด้านเทคโนโลยีเฉพาะทาง ทีส่อดคล้องกับพันธกิจของคณะฯ ตามหลักการการ                                                          
                    บูรณาการข้ามศาสตร์ ที่จะนำไปสู่การสร้างผลงานอันเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ และ/หรือนำไปสู่           
                    นวัตกรรมที่มีคุณค่าและผลกระทบสูง 
    2.2.2 พัฒนากลไกให้อาจารย์/ นักวิจัยในคณะฯ มีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูลที่มีคุณภาพสูงและผลงานที่นำไปสู่  
                    องคค์วามรู้ใหม่ที่นำไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งในมิติวิชาการ มิติสังคม หรือเชิงพาณิชย์ 
    2.2.3 พัฒนากลไก ให้บุคลากรมีความสามารถในการแสวงหาทรัพยากรการวิจัย และบริการวิชาการให้กับคณะฯ 
                     มหาวิทยาลัย เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดผลงานบริการวิชาการที่มีความต่อเนื่องมีผลกระทบสูง 
                     ต่อสถาบันการศึกษา ภาคอุตสาหกรรม/ สังคม ชุมชน รวมทั้งการแสวงหาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ   
                     เพ่ือเพ่ิมความสามารถของคณะฯ ในการหารายได้จากการวิจัยและบริการวิชาการ 
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     2.3  ด้านระบบงานและการบริหารจัดการองค์กร (การบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล) 
    2.3.1 สร้างระบบงานและการจัดการบริหารองค์กรให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ และเป็น  
            Fully Digitalized เพ่ือให้เกิดระบบการบริหารจัดการภายในคณะฯ อย่างยืดหยุ่น สามารถรองรับการ   
            เปลี่ยนแปลงในอนาคต และเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการคณะฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ   
            นักศึกษา บุคลากรการวิจัยและการบริการวิชาการ 

     2.3.2  สร้างบรรยากาศให้องค์กรสามารถดึงดูดบุคลากรและนักศึกษาที่มีความสามารถ (Talent pool) เข้ามาร่วมงานกัน    
                     รวมถึงการใช้ทรัพยากรด้านการเรียนการสอน งานวิจัยและงานบริการวิชาการร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ           
                     (Pool  resource) โดยมีสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศการทำงานอย่างมีความสุข และความก้าวหน้าทาง    
                     วิชาการและวิชาชีพภายใต้แนวคิดแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
             2.3.3 ร่วมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับพันธมิตร เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการ 
 

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

            ผู้สนใจสามารถ Download ใบสมัคร ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่เว็บไซต์ มจธ. หรือสอบถามได้ที่นายพงศ์พันธุ์ 
จันทร์ประทีปฉาย กลุ่มงานการประชุมและพิธีการ โทร. 0-2470-8046, 089-438-2498 ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  หรือส่งทาง 
e-mail : phongphan.jun@kmutt.ac.th หรือส่งทางไปรษณีย์ได้ที่กลุ่มงานการประชุมและพิธีการ (ชั้น 6) อาคารสำนักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เลขที่ 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140  
ระหว่างวันที่  7 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2565  ในเวลาทำการ 
 
     ประกาศ  ณ  วันที่   2   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565 

 
             

       
            
         (ผศ. สุเมธ    อังคะศิริกุล) 

                     รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล ปฏิบัติการแทน 
             อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

 
 
 
   หมายเหตุ    :  ในกรณีท่านได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการสัมภาษณ์ ให้เตรียมการนำเสนอ แผนงาน  แนวทาง 
                      และเป้าหมายในเชิงกลยุทธ์ ที่จะนำไปสู่หัวข้อ “ภารกิจที่ต้องปฏิบัติให้สัมฤทธิผล ภายในวาระ 4 ปี”  
                               โดยมีความยาวไม่เกิน 20 หน้าสไลด์ ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ ในวันที่ 23  มีนาคม 2565 
                   :  ในกรณีท่านผ่านการคัดเลือกจากการนำเสนอในวันสัมภาษณ์แล้ว  จะต้องนำเสนอวิสัยทัศน์                
                      ต่อประชาคมในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ในวันที่ 21 เมษายน 2565                               
                      (ทั้งนี้กำหนดการและวิธีการนำเสนออาจมีการเปลี่ยนแปลง) 
                   :  คณบดีมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 
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ศึกษาข้อมูลของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ที ่ 
เว็บไซต์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ที ่link https://shorturl.asia/3Km9k 

 และข้อมูลเพ่ิมเติม ที่ link  https://shorturl.asia/9ktdQ  
 
 

           Scan QR Code 
                         เว็บไซต์คณะครุศาสตร์ฯ                          ข้อมูลเพิ่มเติมของคณะ 
 

 
 
 

 
                                                   
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่  รศ. ดร. คมกฤตย ์  ชมสวุรรรณ  คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลย ี โทร 0819152958 
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