
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี 

……………………………………………………. 
 

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล  เพ่ือดำรงตำแหน่งคณบดี
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
คุณสมบัติและประสบการณ์เฉพาะตำแหน่ง 
    1. สำเร็จการศึกษา 
                1.1 ระดับปริญญาเอก  
                1.2 ระดับปริญญาโท (ต้องมีประสบการณ์การวิจัยเป็นที่ประจักษ์)  
    2.  ได้ทำการสอนในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาชั้นสูงอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือมีประสบการณ์
ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่า 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  มีใจกว้างในการรับฟังข้อคิดเหน็จากผู้ร่วมงานทุกฝ่ายและทกุระดับ 
         2.3  มีความมั่นคงทางอารมณ์ กล้าเผชิญกับปัญหา และสามารถตัดสินใจให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ 

    2.4  มีความสามารถในการประสานความสามัคคี ระหว่างผู้ร่วมงานและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 
          ได้เป็นอย่างดี 
    2.5  มีบคุลิกภาพที่ก่อให้เกิดความศรัทธา 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. ควรมคีุณลักษณะด้านมนุษย์สัมพันธ์ 
         4.1  สามารถเข้ากับผู้ร่วมงานได้ดี 
         4.2  ได้รับความเชื่อถือและยกย่องจากสังคมทั่วไป 
         4.3  มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับวงการต่างๆทั้งในและนอกประเทศ  

 

……………………………………………………. 

2. ภารกิจที่ต้องปฏิบัติให้สัมฤทธิผล ภายในวาระ 4 ปี  
2.1 ภารกิจด้านการบริหารจัดการ 

2.1.1 บริหารการจัดการศึกษาให้กระบวนการต่างๆมีคุณภาพ โดยมีการประกันคุณภาพเชิงผลลัพธ์ และมีการ
ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องในกระบวนการจัดการศึกษา ตั้งแต่การออกแบบหลักสูตรการศึกษา การจัด
กระบวนการเรียนรู้ การบริหารทรัพยากรการเรียนรู้  การรับนักศึกษา การติดตามและประเมินผลการ     
จัดการศึกษา การสำเร็จการศึกษา การบริหารความเสี่ยงและอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  

2.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ให้ทำงานอย่างมืออาชีพ 
รวมถึงสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  

2.1.3 เสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้บุคลากร ทำให้เกิดการสื่อสารระหว่างผู้บริหารและบุคลากรอย่างมีประสิทธิผล 
ก่อให้เกิดการทำงานอย่างมีความสุข  

2.1.4 สร้างความเข้มแข็งของห้องปฏิบัติการ/กลุ่มวิจัยที่มีความรู้ความสามารถ เพ่ือสร้างชื่อเสียงที่เป็นจุดเด่น
ของคณะอย่างยั่งยืน  

2.1.5 บริหารจัดการเพ่ือนำไปสู่การได้มาซึ่งทรัพยากร และเครือข่ายเพ่ือใช้ในการพัฒนาคณะ มีความเข้าใจ            
ในระบบการเงินและงบประมาณของมหาวิทยาลัย 

2.1.6 บริหารงานด้วยธรรมมาภิบาลและมีความโปร่งใส  
2.1.7 ปรับโครงสร้างการบริหารงาน เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงาน  

 

2.2 ภารกิจด้านวิชาการ  
2.2.1 ส่งเสริมการผลิตบุคลากรในทุกระดับการศึกษา แบบ OBE โดยเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบ OBEM 

และเทคนิคการเรียนรู้แบบ Active Learning ตามความต้องการของการเรียนรู้ การศึกษาที่ทันสมัย        
ให้สามารถรองรับความต้องการ ในยุคใหม่ของสังคม ให้ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นผู้ที่มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติ 
การเรียนรู้ทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถทำงานในวัฒนธรรมไทยและสากล  

2.2.2 ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพสูงและผลิตผลงานที่มีผลกระทบที่ดีต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ โดยมี
ตัวชี้วัดที่สามารถแสดงให้เห็นว่ามีการพัฒนาที่ดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง  

2.2.3 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ระบบการเรียนการสอน และสภาพแวดล้อมให้ทันสมัยและเป็นสากล 
(Internationalization)  

2.2.4 การเพ่ิมจำนวนผู้เข้าศึกษาใหม่ทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก รวมถึงผู้ที่ต้องการปรับเปลี่ยน
ทักษะในการทำงาน (Upskill และ Reskill) จาก 1:1 (จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ต่อบุคคลากรสายวิชาการ) 
เป็น 3:1 ภายใน 4 ปีข้างหน้า  

2.2.5 ปรับปรุงและจัดหาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และงานบริการวิชาการให้
ได้มาตรฐาน  
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2.3 ภารกิจด้านงานวิจัย บริการวิชาการและรับใช้สังคม  
2.3.1 ส่งเสริมการทำงานวิจัยด้าน BCG ร่วมกันระหว่างห้องปฏิบัติการ/กลุ่มวิจัยโดยมีเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่

ชัดเจน เช่น การมีความร่วมมือทั้งภายในคณะ มหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรม เพ่ือสร้างผลงานที่มี
ผลกระทบต่อประเทศ  

2.3.2 ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือยกระดับขีดความ            
สามารถของบุคลากรและนักศึกษา  

2.3.3 ผลักดันให้บุคลากรเผยแพร่ผลงานที่มีคุณภาพในการสร้างความรู้ระดับนานาชาติ โดยมีจำนวนบทความ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการต่างประเทศ (ฐาน ISI และScopus) ต่อจำนวนบุคลากรสายวิชาการในคณะต่อปีเพ่ิม
จาก 1:1 เป็น 2:1 ภายใน 4 ปีข้างหน้า  

2.3.4 สร้างศักยภาพบุคลากรในการเพ่ิมทรัพยากรและรายได้จากโครงการวิจัย งานบริการวิชาการ ให้รวมแล้ว 
คณะมีรายได้โดยรวมไม่น้อยกว่าสองเท่าของฐานเงินเดือนของบุคลากรสายวิชาการ  

2.3.5 ส่งเสริมการบริการวิชาการและการรับใช้สังคม โดยใช้ความรู้ทางวิชาการ และการวิจัยเข้าร่วมพัฒนา 
เพ่ือให้สังคม ชุมชน มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน เป็นสังคมที่เลี้ยงตัวเองได้อย่างยั่งยืน  

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

 
 

            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  14 พฤศจิกายน – 16 ธันวาคม 2565  ในเวลาทำการ 
 
     ประกาศ  ณ  วันที่   10   พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565 

 
         
 

     
         (ผศ. สุเมธ    อังคะศิริกุล) 

                     รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล ปฏิบัติการแทน 
             อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:phongphan.jun@kmutt.ac.th
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   หมายเหตุ    :  ในกรณีท่านได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการสัมภาษณ์ ให้เตรียมการนำเสนอ แผนงาน  แนวทาง 
                      และเป้าหมายในเชิงกลยุทธ์ ที่จะนำไปสู่หัวข้อ “ภารกิจที่ต้องปฏิบัติให้สัมฤทธิผล ภายในวาระ 4 ปี”  
                               โดยมีความยาวไม่เกนิ 20 หน้าสไลด์ ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ ในวันที่ 16 มกราคม 2566 
                   :  ในกรณีท่านผ่านการคัดเลือกจากการนำเสนอในวันสัมภาษณ์แล้ว จะต้องนำเสนอวิสัยทัศน์                
                      ต่อประชาคมในคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี ในวันที ่3 กุมภาพันธ์ 2566                              
                      (ทั้งนี้กำหนดการและวิธีการนำเสนออาจมีการเปลี่ยนแปลง) 
                   :  คณบดีมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 
 

ศึกษาข้อมูลของคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ีได้ที่ 
เว็บไซต์คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี  ที ่link https://kmutt.me/pER5HNP  

 
           หรือ Scan QR Code 
 

 

 
                                                                                                                  
 

 
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที ่ ดร.แสงชัย เอกประทุมชัย 

คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
 โทร 0891298297 
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