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คํานํา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (มจธ.) มีภารกิจในการ “พัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถ
ในการเรียนรู พัฒนานักศึกษาใหมีความเปนเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ” และ 
“พัฒนาระบบการศึกษา ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระบบการเรียนรู และระบบการบริหารงานใหมีคุณภาพ
อยางตอเนื่อง” ทั้งนี้เพื่อเปนกรอบแนวทางในการขับเคล่ือนมหาวิทยาลัย มุงสู “มหาวิทยาลัยชั้นนําในระดับโลก” 
และ ไปสู “การพัฒนาที่ยั่งยืน” จึงไดจัดทําแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560-2564) มีวัตถุประสงคเพื่อส่ือสารเปาหมาย ทิศทาง และกลยุทธการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ในระยะ 
5 ป ใหประชาคมของมหาวิทยาลัย เขาใจถึงทิศทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  

การจัดทําแผนกลยุทธ มจธ. ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เนนการมีสวนรวมของภาคสวนตาง ๆ ที่ไดรวมพลัง
รวมกันระดมความคิด กําหนดกลยุทธ เปาหมาย โครงการ และดัชนีชี้วัดความสําเร็จ ภายใตกรอบทิศทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัยในระยะยาว 15 ป (KMUTT Roadmap 2020) และ กรอบการพัฒนา มจธ. ระยะยาว พ.ศ. 2560-2579 
(Theme for Development of KMUTT Roadmap 2036) ใหมีความสอดคลองตามกรอบแนวคิดแผนและนโยบาย                  
ในระดับตาง ๆ โดยไดพิจารณาทบทวนบริบทสภาพแวดลอมที่เปล่ียนไปทั้งในและนอกองคกร ผนวกกับผลการศึกษา
แนวโนมดานการศึกษา การพัฒนาที่ยั่งยืนบนฐานของการพัฒนาความสามารถทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ของประเทศ การถอดบทเรียนการดําเนินงานของมหาวทิยาลัยที่ผานมา และการระดมสมองผูมีสวนไดสวนเสียกลุมตาง ๆ 
ในทิศทาง การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเพื่อนําไปกาํหนดยุทธศาสตรและแนวทางการดําเนนิงานไดอยางครบถวน 

แผนกลยุทธ มจธ. ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เสมือนเปนเข็มทิศชี้นําแนวทางที่จะรวมพลังนําไปสู
การพัฒนาและขับเคล่ือนใหบรรลุถึงเปาหมายที่พึงปรารถนา ซึ่งการนํากรอบการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยไปใชจะ
บังเกิดผลอยางเปนรูปธรรมไดนั้น จําเปนตองอาศัยพลังและการมีสวนรวมของทุกหนวยงานรวมกันบริหารจัดการและ
แปลงแผนกลยุทธฯ ฉบับนี้ไปสูการปฏิบัติอยางจริงจังและตอเนื่องตอไป 

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี

มีนาคม 2561 
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สารอธิการบดี 
 

 

  

ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยและการสรางวัฒนธรรมองคกรไปสูวิสัยทัศนภายใตกรอบทิศทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัยในระยะยาว 15 ป (KMUTT Roadmap 2020) และกรอบการพัฒนา มจธ. ระยะยาว พ.ศ. 2560-2579 
(KMUTT Roadmap 2036) มุงพัฒนาผูเรียน และชาว มจธ. ใหมีคานิยมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development) และพรอมชวยกันสรางสังคมใหเขมแข็งไดอยางตอเนื่องและยั่งยืน โดยใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
การเขาสู World Class และ Smart University เปนฐานในการพัฒนาเพื่อตอบสนองการเปล่ียนแปลงในอนาคต และ
ปรับใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน อาทิ การมีสวนรวมที่สําคัญในการพัฒนา STEM Education และ 
Workforce ที่มุงพัฒนากําลังคนสําหรับคนในวัยทํางาน คนดอยโอกาสและผูสูงวัยใหกับประเทศเพื่อรองรับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมฐานความรูดวยการผลิตกําลังคนระดับสูงดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีสรางงานวิจัยและพัฒนา 
ตลอดจนใหบริการวิชาการแกสังคมและชุมชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและตอบสนองความตองการ                
ของสังคมและชุมชนบนฐานของการใชองคความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และมุงสูการเปนมหาวิทยาลัยชั้นนํา
ในระดับโลก โดยดําเนินงานรวมกับหนวยงานพันธมิตรจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ทั้งในและตางประเทศ 
ผานกลไกความรวมมือหลากหลายรูปแบบ เพื่อเชื่อมโยงการพัฒนาไปสูนวัตกรรม (Innovation) ที่มีประโยชนทั้งใน      
ดานเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม โดยมหาวิทยาลัยมีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาออกเปน 3 ชวง ดังนี้ 

1) มจธ. เปนมหาวิทยาลัยดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ที่พัฒนาการเรียนรูใหผูเรียน               
ไดดีที่สุด ภายในป พ.ศ. 2564 

2) มจธ. เปน Best 3 Entrepreneurial University in ASEAN ในป พ.ศ. 2569 
3) มจธ. เปน Science, Technology and Innovation University ในอาเซียนที่มีคุณคาและมีความหมาย

มากที่สุดในป พ.ศ. 2579 
 

ในการนี้ มหาวิทยาลัยไดจัดทําแผนกลยุทธ มจธ. ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งถือเปนกลไกการถอด
แผนพัฒนา มจธ. ระยะยาวไปสูการปฏิบัติ เปนกรอบแนวทางการดําเนินงานเพื่อใหประชาคม มจธ. สามารถเชื่อมโยง
เปาหมายการพัฒนาใหสัมพันธกันไดทุกระดับ อันนําไปสูการบรรลุเปาหมายเดียวกัน เพื่อใหมั่นใจวา มจธ. พรอมเปน
องคกรสนับสนุนประเทศในการนําวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปสรางผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคม
ประเทศอยางเปนรูปธรรม 
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บทสรุปผูบริหาร 

แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบุรี (มจธ.) ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มุงเนนการพัฒนา
สูการเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําในระดับโลก เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานความรูดวยการผลิตกําลังคน
ระดับสูงดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สรางงานวิจัยและพัฒนา ตลอดจนใหบริการวิชาการแกสังคมและชุมชน เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแขงขัน และตอบสนองความตองการของสังคมและชุมชนบนฐานของการใชองคความรู 
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และมุงสูการเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําในระดับโลก นับเปนแผนกลยุทธฯ ที่กําหนดทิศทาง 
การเปล่ียนแปลง (Transform) ของ มจธ. เพื่อเปนกลไกสําคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัยตอไป  

มจธ. ยังคงใช 5 มุง เปนแนวทาง (Principle Guideline) ดําเนินการเรียนการสอน การวิจัย พัฒนา ออกแบบ 
และวิศวกรรม และถายทอดเทคโนโลยี ควบคูกับการพัฒนากําลังคน และโครงสรางพื้นฐาน ดวยระบบบริหารจัดการภายใน 
(Internal Management) ที่มีประสิทธิภาพ และภารกิจที่สําคัญขางหนาของ มจธ. มุงเนนการพัฒนาระบบอุดมศึกษา
การจัดการเรียนรู การผลิตกําลังคนเพื่อพัฒนาประเทศ การสรางความเปนเลิศดานงานวิจัย และสรางนวัตกรรมใหม ๆ ไปสู
การใชประโยชน มีความรวมมือที่ดีกับหนวยงานวิจัยอื่น ๆ ทั้งในและตางประเทศ การรับโจทยจากผูประกอบการ และ
ทํางานรวมกับเอกชน การรวมขับเคล่ือนโครงการสําคัญของประชารัฐ ระบบนวัตกรรมของประเทศ และระบบการใหบริการ
เทคนิคดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยมุงพัฒนานวัตกรรม ทางการศึกษา การวิจัย ความคิดสรางสรรค และความเปน
ผูประกอบการ ทําใหเกิดคุณคา นําไปสูการเปล่ียนแปลงใหสังคมโลกเขมแข็งและยั่งยืน ซึ่งในการนําไปสูเปาหมาย มจธ. 
จะดําเนินการภายใต 6 เปาหมายหลัก และ 20 กลยุทธ โดยมุงเนนประเด็นสําคัญดานตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

 เปาหมายที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามคุณลักษณะที่พึงประสงคของ มจธ. “Social Change Agent” 
>>>>   มุงการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดการศึกษาที่เนนผลลัพธการเรียนรู (Outcome Based 

Education) ใหสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตามคุณลักษณะที่พึงประสงคของ มจธ. คือ “เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม (Social Change Agent) มีคานิยมที่ดี มีศักยภาพและความสามารถ และมีความเปนผูนํา” โดยเนน
การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนที่สงเสริมการเรียนรูทั้งในและนอกหองเรียน เพื่อใหนักศึกษามีโอกาส
เพิ่มพูนประสบการณและทักษะการแกปญหาในสภาพแวดลอมของการปฏิบัติงานจริง และพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน 
ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการจัดการศึกษาใหสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และสอดคลองกับอัตลักษณของ มจธ. คือ 
“บัณฑิตที่เกงและดี” ซึ่งมีการพัฒนาอาจารยหรือผูสอนทั้งอาจารยใหมและอาจารยประจํา มีการพัฒนากระบวนการเรียนที่
เนนผลลัพธการเรียนรูของนักศึกษา (Outcome Based Education) และมีโครงการพัฒนาพื้นที่เรียนรู (Learning Space) 
รวมทั้งการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน (Learning Environment) 

 เปาหมายที่ 2 การสรางความเปนเลิศทางการวิจัยและนวัตกรรม (Research and Innovation) 
>>>>   มุงเนนการผลิตผลงานวิจัย “ที่มีผลกระทบสูง (High Impacts) อันเปนฐานการพัฒนาความเปนเลิศ

ดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีไปสูระบบนิเวศการพัฒนานวัตกรรม (Innovation Ecosystem) เพื่อผลิตนักวิจัย
คุณภาพ รวมทั้งสรางกลไกในการพัฒนาบัณฑิตคุณภาพสูง โดยมุงเนนสรางความเปนเลิศทางดานวิชาการและวิจัย รวมกับ
พัฒนากลไกการผลิตนักวิจัยคุณภาพที่มีขีดความสามารถในการสรางองคความรูและพัฒนาเทคโนโลยีที่มีความสําคัญตอ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เนนการพัฒนาเทคโนโลยีตามความตองการของอุตสาหกรรม และการวิจัยพัฒนาที่สามารถ
นําไปใชประโยชนไดจริง สนับสนุนการขับเคล่ือนเศรษฐกิจมูลคาสูงบนฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรม ดวยการพัฒนาระบบ
นิเวศและบรรยากาศที่เอื้อตอการรวมตัวของนักเรียนรู การแลกเปล่ียนเรียนรู การพัฒนานักสรางนวัตกร ผูประกอบการและ
ธุรกิจใหม  นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยใหมีประสิทธิภาพ (KMUTT University Research 
Administrators: KMURA) ตลอดจนทํางานใกลชิดกับภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อผลิตงานวิจัยที่ตอบโจทย และตอบสนอง
ความตองการไดอยางรวดเร็วและทันการณ โดยเนนการผลิตผลงานวิจัยทั้งในเชิงการสรางองคความรูและการนําไปใช
ประโยชนเพื่อใหประเทศกาวพนจากกับดักของประเทศที่มีรายไดปานกลาง (Middle Income Trap) 
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 เปาหมายที่ 3 การพัฒนา มจธ. สูความเปนสากล (Internationalization) 
>>>>  มุงเนนการพัฒนา มจธ. ใหมี “ความเปนสากลในทุกมิติ และเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 

(Visibility)” ดวยการพัฒนาสภาพแวดลอม และบริหารจัดการที่ไดมาตรฐานระดับสากล เพื่อสรางบรรยากาศและ
ส่ิงแวดลอมใหเอื้อตอการพัฒนาความเปนสากล สรางความเปนเลิศและความแข็งแกรงทางวิชาการดวยหลักสูตรที่มีความ
เปนนานาชาติพรอมเครือขายที่เขมแข็ง สงเสริมศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรใหมีความสามารถสูระดับสากล สรางความ
รวมมือกับเครือขายในการแลกเปล่ียนบุคลากรทางการศึกษา มุงมั่นจะเปนมหาวิทยาลัยวิจัยที่ไดมาตรฐานชั้นนําของเอเชีย 

เปาหมายที่ 4 การพัฒนาสมรรถนะองคกรเพื่อใหบริการอยางมีคุณภาพ สูการเปน “องคกรที่มีขีดสมรรถนะสูง 
(High Performance Organization)” 

>>>>  มุงเนนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการในทุกมิติสูการเปน “องคกรที่มีขีดสมรรถนะสูง มีความม่ันคง
และยั่งยืน (High Performance Organization)” เรงพัฒนาระบบและความสามารถดานการบริหารจัดการใหมี
ประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล และสามารถรองรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต เพื่อผลักดันภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย 
ดวยการพัฒนากระบวนการทํางานที่เอื้อตอการเรียนรูรวมกัน เรงสรางความพรอมในดานตาง ๆ ไดแก โครงสรางพื้นฐาน 
รูปแบบการเรียนการสอน การวิจัยใหม การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร การจัดทําแผนการดําเนินงานและ
งบประมาณระยะปานกลาง 1+2 การพัฒนาคุณภาพการใหบริการแกนักศึกษา ควบคูกับแสวงหา บริหารทรัพยสิน 
และรายไดเพื่อการพึ่งพาตนเองไดอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน อีกทั้ง ปรับการบริหารทรัพยากรบุคลากรเชิงยุทธศาสตรอัน
เปนสินทรัพยของมหาวิทยาลัย ดวยการพัฒนาความสามารถ (Competence) ใหมีสมรรถนะ (Competency) ในการ
ทํางาน เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงตาง ๆ  

  เปาหมายที่ 5 การสงเสริมและพัฒนาที่เปนมิตรกับสังคมและสิ่งแวดลอม (Green Heart) 
>>>>  มุงเนนการพัฒนา มจธ. ใหเปนองคกรที่มีการบริหารจัดการอยางชาญฉลาด ที่คํานึงถึงผลกระทบ

ดานพลังงาน ส่ิงแวดลอม และความปลอดภัย (Green Heart) สูความเปนมหาวิทยาลัยสีเขียวที่กาวไปขางหนาเพื่อการ
พัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable Green Organization) บูรณาการแนวคิดสรางสรรคการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนกับภารกิจ
หลักสรางความตระหนักรูการพัฒนาอยางตอเน่ืองและยั่งยืน (Green & Clean University) ในทุกระดับขององคกรแหง
การเรียนรูที่สนับสนุนการสรางคุณภาพชีวติที่ด ี(Quality of Life) ที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมเพื่อกาวสูความเปนมหาวิทยาลัย               
สีเขียวของ มจธ. ที่กาวไปขางหนาเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 

 เปาหมายที่ 6 เครือขายและพันธมิตร (Alliances and Partnerships) 
>>>>  มุงเนนการพัฒนาความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและตางประเทศ ตลอดจนสราง

เครือขายความสัมพันธระหวางมหาวิทยาลัยกับศิษยเกา เพื่อเปนการสงเสริมใหมหาวิทยาลัยมีศักยภาพทางดานวิชาการ 
และการวิจัยสูงขึ้น โดยมีความรวมมือจากศิษยเกา ชุมชนและสังคม ภาครัฐและเอกชน ตลอดจนความรวมมือในระดับ
นานาชาติ โดยอาศัยกลไกที่ สําคัญของการปฏิสัมพันธ (Interaction) ที่กอใหเกิดความรู  (Interaction Generates 
Knowledge) บนพื้นฐานของการสราง (Creation) การแลกเปล่ียนเรียนรู (Sharing) และการใช (Use) ความรูอยางมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งปจจัยเกื้อหนุนที่สําคัญของการพัฒนา เนนการจัดการระบบสารสนเทศ (Information) และการสรางขวัญ
และกําลังใจใหกับทุก ๆ คนที่เกี่ยวของ (Incentives) ใหเปนพื้นฐานรองรับการเกิดกระบวนการเรียนรูรูปแบบใหม ๆ 
ตลอดเวลา 

ในการบริหารเพื่อผลักดันกลยุทธและมาตรการใหบรรลุเปาหมายที่วางไวไดใชหลักการของการบริหารองคกร
คุณภาพ การบริหารเครือขาย (Networking) และการบริหารแบบมีสวนรวมเปนหลัก และใชหลักการของ Balance 
Scorecard มาใชเปนแนวทางในการแปลงแผนงานสูการปฏิบัติ และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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บทที่ 1 กรอบแนวคิดการจัดทําแผนกลยุทธ 

 
 โครงรางองคกร 
 ความทาทายเชิงกลยุทธ  
 กรอบการพัฒนามหาวิทยาลัย 
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1.1 โครงรางองคกร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (มจธ.) กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2503 เปนมหาวิทยาลัย
ของรัฐแหงแรกที่เปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับรัฐ ที ่เนนการผลิตกําลังคนคุณภาพระดับสูง
ทางดานวิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สรางองคความรูใหมผานการวิจัยและพัฒนา ใหบริการวิชาการ
ดวยการแลกเปล่ียนเรียนรู ถายทอดประสบการณความรูและเทคโนโลยีแกชุมชนสังคมและภาคอุตสาหกรรมของ
ประเทศ 

รูปที่ 1 พัฒนาการของมหาวิทยาลัย 

 

มจธ. เปนสถาบันการศึกษาที่มีพัฒนาการยาวนานมากกวา 5 ทศวรรษ ซึ่งอาจแบงชวงของวิวัฒนาการ                 

ของมหาวิทยาลัยออกไดเปน 4 ชวง ดังนี้ 
 ยุคที่หน่ึง (พ.ศ. 2503-2512) ทศวรรษของการกอตั้ง โดยไดรับสถาปนาเปน วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี (พ.ศ. 2503) 
นับเปนวิทยาลัยเทคนิคแหงแรกในประเทศไทย ที่รับผลิตชางเทคนิคจากผูจบชั้นสูงสุดสายสามัญ                                
กรมอาชีวศึกษา  
 ยุคที่สอง (พ.ศ. 2513-2540) ทศวรรษของการขยายตัวตอเนื่อง เปนชวงของการปรับปรุงและเปล่ียนแปลงรูปแบบ
การบริหารสถาบันและการจัดการศึกษา โดยในชวง พ.ศ. 2514 ไดปรับเปน “สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา” 
หรือ “King Mongkut’s Institute of Technology: KMIT” ตอมาในป พ.ศ. 2522 ปรับสภาพมาเปนสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลา วิทยาเขตธนบุรี และในป พ.ศ. 2529 สถาปนาเปนสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี
(สจธ.) (King Mongkut’s Institute of Technology Thonburi: KMITT) โดยมีจุดเดน เปนสถาบันเทคโนโลยีที่
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะเดนคือ วศิวกร และนักวิทยาศาสตร “Hands on” เพื่อปอนใหกับภาคอุตสาหกรรม 
 ยุคที่สาม (พ.ศ. 2541-2550) ทศวรรษของมหาวิทยาลัยแหงการวิจัย และมหาวิทยาลัยชั้นนําของภูมิภาคอาเซียน 
เริ่มในชวง พ.ศ. 2541 ไดเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ เปนนิติบุคคล ซึ่งมีการขยาย
ขีดความสามารถของสถาบันทัง้ดานการผลิตบัณฑิต การใหการศึกษาและการวิจยัในวชิาการช้ันสูง โดยมีเปาหมาย
เปน “มหาวิทยาลัยวิจัย” (Science & Technology Research University) และผลิตบัณฑิตคุณภาพ
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จากการบูรณาการระหวางศาสตรตาง ๆ ที่มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญ 
สูความเปนเลิศเชิงสหวทิยาการ (Multidisciplinary) 
 ยุคที่สี่ (พ.ศ. 2551-ปจจุบัน) กาวยางสูการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยและมหาวิทยาลัยช้ันนําระดับโลก (World Class 
University: WCU) เปนชวงที่ มจธ. มุงจะเปน “มหาวิทยาลัยวิจัย ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เนน
นวัตกรรมการเรียนการสอน” (Innovative Science and Technology University in Teaching and Learning) 
ซึ่งมีการบูรณาการสมรรถนะ สาระวิชา และปรับปรุงระบบการศึกษาใหเหมาะสมและทันสมัยมากยิ่งขึ้น  
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ตลอดระยะเวลากวา 55 ปที่ผานมา มหาวิทยาลัยไดมุงมั่นในการพัฒนาการศึกษาใหเปนผูนําใน
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผลิตกําลังคนใหเหมาะสมกับความตองการของประเทศ โดยมุงเนนการจัดหลักสูตร
ใหเหมาะกับสภาพความตองการของอุตสาหกรรม สงเสริมงานวิจัยพัฒนาที่นําไปสูการพึ่งตนเองทางดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีของประเทศ ตลอดจนเสริมสรางบุคลากรของมหาวิทยาลัย ใหมีความสามารถและเปนผูนําทางดาน
วิชาการ นอกจากนี้ยังมุงเนนการใหบริการวิชาการแกสังคม ควบคูไปกับการสงเสริมงานดานกิจกรรมนักศึกษา  

ปจจุบัน เขาสูศตวรรษที่ 21 ซึ่งเปนโลกดิจิทัล (Digital) และการศึกษาแบบเปดเสรีสําหรับทุก ๆ คน ที่มีการ
แลกเปล่ียนเรียนรูซึ่งกันและกันแบบไมมีขอจํากัดตามอัธยาศัย มจธ. จึงปรับเปล่ียนระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
KMUTT Educational Reform ที่เปล่ียนระบบการศึกษาเชิง “เนื้อหา (Content) และ อาชีพ (Employment)” 
เปนการศึกษาเชิง“สมรรถนะ (Competence) 0

1 และ สัมมาชีพ (Employability)” อันเปนการปรับเปล่ียนจาก
การศึกษาที่เนนการสอนของอาจารย (Teaching) ใหเปนการสรางการเรียนรูของผูเรียน (Student Learning) เปน
หลัก กลาวคือ มจธ. จะเปล่ียนบริบทจาก “ผูให” (Provider) เปนบริบทของ “ผูสราง” นวัตกรรม (Inventor) ดาน
การเรียนการสอนเพื่อใหนักศึกษาเรียนรู เพื่อผลิตบัณฑิตที่เปน “ผูนําการเปล่ียนแปลง (Change Agent)” ที่มี 
Multiple Intelligence ที่เนน “4H” ไดแก Head, Hand, Heart, และ Human 

 
การพัฒนาการศึกษา KMUTT Educational Reform เปนการเปล่ียนแปลงทิศทางการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัยในการสนับสนุนและสงเสริมการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เปนการพัฒนาระบบ กระบวนการ แนวทาง 
วิธีการ เทคนิคการสอน รวมไปถึงการพัฒนาองคกร เพื่อใหเกิดการจัดการเรียนการสอนที่มุงเนนผลลัพธการเรียนรูของ
ผูเรียน (Outcomes Based Education: OBE) เปนสําคัญ ทั้งนี้ การจัดการเรียนการสอนของ KMUTT Educational 
Reform แบงออกเปน 2 ชวง โดยในชวงแรก เปนการปรับเปล่ียน (Reinvent) กระบวนการเรียนการสอนที่เปนการ
เรียนรูแบบทางการ (Formal Learning) สําหรับในชวงตอไปจะปรับเปล่ียน (Transform) บริบทที่ผูเรียนไมไดเปน
เจาของสูการที่ผูเรยีนเปนเจาของการเรยีนรูของตนเอง (Ownership) สูการเรียนรูแบบอัธยาศัย (Informal Learning)  

KMUTT Educational Reform จึงนับเปนกรอบ (Framework) ในการพัฒนาระบบนิเวศ (Ecosystem) 
ของการพัฒนาอุดมศึกษาใหม สําหรับมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยจะไมใชเปนเฉพาะสถาบันวิชาการ 
แตตองเนนการสรางทรัพยากรมนุษยเชิงสมรรถนะ (Competence) เพื่อการแขงขันของประเทศ  
  

                                                                 
1

 สมรรถนะ ประกอบดวย "ความรู (Knowledge)" "ทักษะ (Skills)" และ "ทัศนคติ (Attitude)" 
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การเปล่ียนแปลงครั้งสําคัญของ มจธ. มีฐานะเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบาล สงผลใหมหาวิทยาลัยมี
ความคลองตัวในการบริหารจัดการ ดานวิชาการ ดานบุคลากร และดานการเงินและงบประมาณ โดยมีสภา
มหาวิทยาลัยเปนองคกรสูงสุดในการกํากับดูแล อยางไรก็ตาม รัฐบาลยังคงกําหนดนโยบาย และตรวจสอบการ
ดําเนินงานและคาใชจายของมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง โดยมหาวิทยาลัยใหความสําคัญตอการพัฒนาตามมิติของที่ตั้ง 
โดยแตละศูนยบริการทางการศึกษาจะมีกรอบการพัฒนาในองครวมที่เหมือนและเกื้อกูลกัน แตมีการพัฒนาในการ
สรางความเขมแข็งที่แตกตางกัน ขับดันใหมหาวิทยาลัยในภาพรวมเปนมหาวิทยาลัยที่ดีของสังคมและแข็งแกรงของ
ประเทศ 

 
มจธ. มจธ. (บางขุนเทียน) มจธ. (ราชบรุี) ศูนยบริการทางการศึกษาในเมือง 

 
Practical & Excellence High Impact Research Residential College: RC Knowledge Exchange: KX 

 
มจธ. มุงเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เนนการเปนผูนําดานการเรียนรู โดย 

มจธ. เปนศูนยกลางการบริหาร การเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนาการบริการวิชาการแกชุมชนที่เนนฐานทางดาน
วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีที่เขมแข็ง (Fundamental Science and Technology) เพื่อผลิตกําลังคน
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผลิตองคความรู โดยผานกระบวนการวิจัยและพัฒนา ใหบริการวิชาการแกชุมชน
และสังคม โดยการอบรมการวิเคราะห การทดสอบตาง ๆ ฯลฯ และ มจธ. ไดสงเสริมการทํางานรวมกับหนวยงาน
ภายนอกทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจอุตสาหกรรม โดยผานกลไกสวนอุตสาหกรรม หนวยบมเพาะเทคโนโลยีและธุรกิจ 
รวมกับผลิตบัณฑิตศึกษาในระดับนานาชาติ ณ มจธ. (บางขุนเทียน) ซึ่งอยูหางจากพื้นที่การศึกษาบางมดไมมากนัก 
นอกจากน้ี เพื่อเปนการเพิ่มโอกาสทางอุดมศึกษาใหกับภูมิภาคตะวันตก จึงเกิด มจธ. (ราชบุรี) ขึ้นที่อําเภอสวนผ้ึง 
จังหวัดราชบุรี ซึ่งมีเขตแดนติดกับสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา ไดเตรียมสรางวิศวกรพันธุใหม ผานวิธีการเรียน           
การสอนที่เรียกวา Residential College จัดการเรียนการสอนทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพิ่มความเขมแข็ง
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยรวมเปนแกนในการจัดตั้งเครือขายอุดมศึกษา ทําใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู
รวมกัน รวมทั้งการอบรมครูวิทยาศาสตรใหกับโรงเรียนในภูมิภาคตะวันตก  

ปจจุบัน มจธ. มีอาคารเคเอกซ (Knowledge Exchange: KX) ณ ศูนยบริการทางการศึกษาในเมือง เพื่อเปน
ศูนยกลางในการนําเอาความรูความสามารถของ มจธ. สถาบันการศึกษาและสถาบันวิชาการพันธมิตรตาง ๆ มาใช
สงเสริมและเสริมสรางสมรรถนะทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมของภาคการผลิตของประเทศไทย ในฐานะระบบนิเวศ
การพัฒนานวัตกรรม (Open Innovation Hub) ที่รองรับการถายทอดและแลกเปล่ียนความรูเพื่อใหเกิดประโยชน
สูงสุด (Create Return of Investment on Science and Technology) สนับสนุนการพัฒนาเปนมหาวิทยาลัยแหง
การสรางสรรคนวัตกรรม ในการพัฒนาผูประกอบการ (Entrepreneurial University)  
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1.2 ความทาทายเชิงกลยุทธ (Strategic Challenge) 

การพัฒนามหาวิทยาลัยในชวงแผนกลยุทธ มจธ. ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เปนชวงเวลาที่มหาวิทยาลัยจะตอง
เผชิญกับการเปล่ียนแปลงตาง ๆ ที่สําคัญ ทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ รวมทั้งปจจัยภายในมหาวิทยาลัย 
ที่คาดวาจะสงผลกระทบตอการพัฒนามหาวิทยาลัย ซ่ึงมหาวิทยาลัยจําเปนตองวิเคราะหและประเมินปจจัยตาง ๆ พรอมทั้ง
ประเมินศักยภาพของมหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพรอมและจัดทําแผนที่สอดรับกับปจจยัและการเปล่ียนแปลงตาง ๆ ดังนี้ 

1.2.1 สภาวะแวดลอมภายนอก  
 บริบทการเปลี่ยนแปลงระดับโลก มีสถานการณการเปล่ียนแปลงที่มีผลตอการพัฒนามหาวิทยาลัย ประกอบดวย  

1) The Global Risks Report 2017 โดย World Economic Forum มีการคาดการณความเส่ียงที่สําคัญ
ในแตละภูมิประเทศทั่วโลก ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธและเชื่อมโยงกันของความเส่ียง และผลกระทบที่คาดวาจะยังคง
อยูในระยะไมนอยกวา 10 ป ดังรูป 

รูปที่ 2  ความเส่ียงของโลกประจําป 2017 (Global Risks 2017) 

 

ที่มา: The Global Risks Report 2016. World Economic Forum. Geneva 

ทามกลางความเส่ียงที่ทวีความรนุแรงขึน้ ถือไดวาเปนยุคของโอกาส เพราะความเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นในระดับโลก 
ไมวาจะเปนระดับประเทศ ระดับภาคสวนเศรษฐกิจและภาคธุรกิจ ไดหลอมรวมเขามาใกลกันมากกวาที่เคยเปนมา โดยมี 
ความเส่ียงสําคัญ ๆ ไดแก การเปล่ียนแปลงทางอากาศที่รุนแรง ภัยทางธรรมชาติ ความลมเหลวในการรับมือและปรับตัวตอ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ภัยที่เกิดจากมนุษย ซึ่งมีความสําคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ การอพยพยายถิ่นฐาน 
การกอการราย และความขัดแยงระหวางรัฐ ความลมเหลวของการมีธรรมาภิบาลระดับชาติ การโจมตีทางไซเบอร ปญหา
การวางงาน (Unemployment) และการทํางานระดับต่ํา (Underemployment) ทั้งนี้ ความเส่ียงที่มีความสัมพันธและ
เชื่อมโยงกับความเส่ียงอื่นมากที่สุด คือ ประเด็นความเส่ียงที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจมหภาค เชน วิกฤตการณหนี้สินภาครัฐ 
การวางงานและการวางงานแฝง และสัมพันธกับประเด็นความเส่ียงดานสังคม เชน ความไมเทาเทียมของรายได ความไร
เสถียรภาพทางการเมืองและสังคม  

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi--I_jobTSAhWJLI8KHe9VBlcQFggYMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.weforum.org%2Freports%2Fthe-global-risks-report-2017&usg=AFQjCNH3JsFYWsmEFiLTvbcAO3q-ZCShZg&sig2=aPT8OeB70qHyqN5TMONwsQ&bvm=bv.148441817,d.c2I
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การที่ประเด็นความเส่ียงมีแนวโนมที่จะสัมพันธเกี่ยวของกัน และสงผลกระทบถึงกันนี้สะทอนถึงลักษณะของความ
เส่ียงเชิงระบบ โดยมีกลุมเส่ียงที่นาจับตามองประกอบดวย 

(1) Economic Growth and Reform การพัฒนาและปฏิรูปเศรษฐกิจ ในชวงยุคอุตสาหกรรม ป 1900s-1980s เปน
ชวงการพัฒนาทางเศรษฐกิจในเชิงบวก ความเหล่ือมลํ้าทางรายไดลดลง แตในชวงป ค.ศ. 2009-2012 พบวา มี
ความเหล่ือมลํ้าเกิดมากขึ้น ดังจะเห็นไดจากคนที่มีรายไดสูงสุด รอยละ 1 ในสหรัฐอเมริกามีรายไดเพิ่มขึ้นมากกวา               
รอยละ 31 ในขณะที่คนอีก รอยละ 99 มีรายไดเพิ่มขึ้นไมถึง รอยละ 0.5 ซ่ึงปญหาเรื่องความเหล่ือมลํ้ายังมี
แนวโนมดําเนินตอไปอีกในระยะ 10 ปขางหนา 

(2) Rebuilding Community การสรางสังคมใหม ในระยะเวลาหลายสิบปที่ผานมา นับวาการเปล่ียนแปลงทางสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ซึ่งกอใหเกิดความรุนแรงของปญหาที่เกี่ยวของกับชองวางระหวางวัย                
เชื้อชาติ และวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้น การเมืองมีแนวโนมเปนแบบ Post-truth Culture มากขึ้น หมายถึง การปราศรัย
หรือการอภิปรายที่ขาดการเชื่อมโยงไปยังรายละเอียดของนโยบาย การโตแยงบนขอเท็จจริงถูกละเลยมากขึ้น 
กอใหเกิดการแบงแยกของความคิดจากสาธารณชน จงึเปนความทาทายในการปฏิรูปสภาพสังคมอยางมีสวนรวมที่
ลดชองวางการแบงแยกทางความคิดและวัฒนธรรม แตยังคงไวซึ่งสิทธิและเสรีภาพของมนุษยชน นอกจากนี้ 
แนวโนมการประกอบอาชีพของคนในยุคปจจุบันและอนาคต จะมีรูปแบบของการเปนนายตัวเอง (Self- 
Employment) มากยิ่งขึ้น น่ันหมายถึงแตละปจเจกตองรับผิดชอบคาใชจายของตนมากขึ้นจากภาวะความเส่ียง
ทางเศรษฐกิจและสังคม เชน ภาวะการวางงาน คารักษาพยาบาล คาใชจายยามสูงอายุ เปนตน  

(3) Managing Technological Disruption การจัดการเทคโนโลยีใหมที่พลิกโครงสรางธุรกิจและสังคม การเติบโตของ
เทคโนโลยี มีสวนในการกําหนดรูปแบบของความเส่ียงที่โลกตองเผชิญ ในสหรัฐอเมริกาพบวาในชวงป ค.ศ. 1997-
2007 สัดสวนการจางงานในระบบการผลิต (Manufacturing) ที่ลดลงรอยละ 86 มาจากระบบอัตโนมัติ 
(Automation) ในขณะที่รอยละ 14 มาจากระบบธุรกิจการคา (Trading) ซึ่งมากกวารอยละ 50 ของงานทุก
ประเภทที่ลดลงเปนผลมาจากเทคโนโลยีใหมที่พลิกโครงสรางธุรกิจและสังคมที่ทําใหวิถีในการทํางานเปล่ียนแปลง 
จึงเปนความทาทายในการสรางระบบการประสานความรวมมือที่จะกอใหเกิดปญหาทางสังคมและความเหล่ือมลํ้า
ของรายไดนอยที่สุด โดยตัวอยางของ Disruptive Technologies ที่โลกตองสรางกลไกการบริหารจัดการใหทัน 
ไดแก Biotechnology และ Artificial Intelligence (AI) เพราะหากกฎระเบียบเครงครัดจนเกินไป อาจทําให
กระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีเปนไปไดชา แตหากขาดกลไกหรือกฎระเบียบก็อาจนํามาซึ่งความเส่ียงหรือความไม
มั่นใจในมุมของผูลงทุนและผูคิดคนเทคโนโลยี 

(4) Strengthening Global Cooperation การสรางความเขมแข็งดานความรวมมือระหวางประเทศ โดยในป 2016 
เห็นสัญญาณความออนแอที่ชัดเจนขึ้นในการสรางความรวมมือระหวางประเทศ แตกลับเห็นการเรงสราง
แสนยานุภาพทางอาวุธของแตละประเทศมากขึ้น ความกาวหนาในการสรางความรวมมือหรือสนธิสัญญาทาง
การคาหลายฝายถดถอยลง คําตัดสินของศาลยุติธรรมระหวางประเทศถูกตอตานหรือไมไดรับการยอมรับ สะทอน
ใหเห็นถึงการสูญเสียความเชื่อมั่นในกลไกการรวมมอืของความมั่นคงระหวางประเทศ 

(5) Accelerating Action on Climate Change การเรงมือในการรับมือกับการเปล่ียนแปลงสภาวะอากาศ ถึงแมจะมี
ความรวมมือในความตกลงปารีส (Paris Agreement) ซึ่งเปนความตกลงตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวย
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ จากมากกวา 110 ประเทศ แตยังพบวาสถานการณส่ิงแวดลอมยังอยูในสภาวะ
วิกฤต เพื่อปองกันความเส่ียงจากมหันตภัยทางธรรมชาติอันเนื่องมาจากภาวะโลกรอน ตองจํากัดการเพิ่มขึ้นของ
อุณหภูมิโลกเฉล่ียไมใหเกิน 2 องศาเซลเซียส ซึ่งหมายถึงการปลอยกาซเรือนกระจกตองลดลงจากระดับปจจุบัน 
รอยละ 40-70 ภายในป 2050  

นอกจากประเด็นความเส่ียงในระดับโลกและประเด็นความเส่ียงในระดับภูมิภาค (Regional Perspective: ASEAN) 
ที่ระบุขางตนแลวยังมีปจจัยสําคัญตาง ๆ ที่ควรคํานึงถึง อันไดแก แนวโนมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบาน 
รวมถึงเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก 
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2) เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององคการสหประชาชาติ 
ประกอบดวย 17 เปาประสงค (Goal) ซึ่งจะสงผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ครอบคลุม
ระยะเวลา 15 ป ที่มุงเนนขจัดความยากจนใหหมดไป ประชากรมีสุขภาพสุขภาวะที่ดี ระบบการศึกษาที่ดี และระบบ
โครงสรางพื้นฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมอันมีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน ลดความไมเทาเทียมกัน
ทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ สงเสริมใหสังคมมีความสงบสุข สงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการเตรียม
ความพรอมในการรับมือการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ 
มีการจัดการทรัพยากรทางทะเลอยางยั่งยืน สงเสริมความเทาเทียมในการเขาถึงทรัพยากร ตลอดจนมีบทบาทในการรักษา
ส่ิงแวดลอมเพื่อการพัฒนาในระดับโลกรวมกัน 

3) ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจระดับโลกและภูมิภาค (Globalization and Regionalization) 
การเปดเสรีภายใตขอตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะนํามาซึ่งโอกาสที่สําคัญ ๆ หลายประการตอการ

ยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ไดแก (1) การลดขอจํากัดในดานอุปสงคในประเทศ (2) โอกาสในการใช
ปจจัยการผลิตและแรงงาน และ (3) การใชความไดเปรียบดานสถานที่ตั้ง โครงสรางพื้นฐานและโลจิสติกสในการขับเคล่ือน
เศรษฐกิจใหเปนศูนยกลางทางดานการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตสําหรับอนุภูมิภาคและภูมิภาคในระยะ
ตอไป ทั้งนี้ แนวโนมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบานมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ภายในประเทศ จะมีผลตอทิศทางการวางแผนพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานของประเทศไทย ตลอดจนการปรับเปล่ียนกฎ 
ระเบียบ กติกา ดานการคาการลงทุนที่มุงเนนใหความสําคัญกับเรื่องความโปรงใสและส่ิงแวดลอมมากขึ้น 

อนึ่ง ผลจากการเปดเสรีทางการคา จะมีการนําประเด็นดานมาตรฐานของการคาและบริการมาเปนขอกีดกันทาง
การคา โดยแรงเหวี่ยงจากกระแสการเปดเสรีทางการคาจะกอใหเกิดการเคล่ือนยายเงินทุน แรงกดดันจากการเพิ่มขึ้นของขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศตาง ๆ ในอนุภูมิภาค โดยเฉพาะในการผลิตสินคาเกษตร สินคากึ่งทุนและเทคโนโลยี
เขมขน รวมทั้งแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไมทั่วถึง ยังมีแนวโนมที่จะตอกย้ําปญหาความเหล่ือมลํ้า
ทางดานรายไดใหมีความรุนแรงมากขึ้นและเปนอุปสรรคตอการสรางการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง (Inclusive 
Growth) ซึ่งเปนปจจัยที่จําเปนตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ตอเนื่องและยั่งยืน 

อยางไรก็ตาม ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวน เนื่องจาก (1) ผลกระทบจาก
การปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกา และแนวโนมการปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรป และ (2) ปญหาการ
ส่ังสมหน้ีสาธารณะในประเทศสําคัญ ๆ ในชวงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเส่ียงจะพัฒนาไปสูวิกฤติและสรางผลกระทบ
ตอเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลก หากมาตรการปฏิรูปในประเทศสําคัญ ๆ ของโลกไมประสบความสําเร็จ
อยางเปนรูปธรรม 

 บริบทการเปลี่ยนแปลงระดับชาติ ที่สอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-
2564) มีประเด็นทาทายตาง ๆ หลายประการที่ประเทศไทยตองเผชิญกับกระแสโลกาภิวัตน อาทิ กระแสการเปดเสรีทาง
เศรษฐกิจ การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีใหม ๆ การเขาสูสังคมผูสูงวัย การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง รวมทั้งปญหาตาง ๆ 
ที่ในปจจุบันยังคงประสบอยู อาทิ ปญหาผลิตภาพในการผลิต ปญหาความสามารถในการแขงขัน ปญหาคุณภาพการศึกษา 
ปญหาความเหล่ือมลํ้าทางสังคม เปนตน  

1) การปรับโครงสรางการผลิตสูประเทศรายไดปานกลางขั้นสูง แตความสามารถในการแขงขันเร่ิมลดลง  
ประเทศไทยอยูในสถานการณการแขงขันที่อยูตรงกลางระหวางประเทศที่มีความไดเปรยีบดานตนทุนแรงงานและ

การผลิต รวมถึงประเทศที่มีความกาวหนาและความสามารถในการแขงขันทางนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค แมวา
โครงสรางการผลิตของไทยไดเปล่ียนผานจากภาคเกษตรไปสูภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น โดยภาคอุตสาหกรรมไดมี
การส่ังสมองคความรูและเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง ขณะเดียวกันก็มีการเคล่ือนยายแรงงานจากภาคเกษตรไปยัง
ภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงกวา ทําใหผลิตภาพแรงงานในระยะที่ผานมายังเพิ่มในระดับที่นา
พอใจ แตการชะลอตัวของกําลังแรงงานและการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของกําลังแรงงานเปนไปอยางลาชา กอปรกับผลิตภาพ
การผลิตของปจจัยการผลิตรวมที่ลดลงและยังมีความลาชาเมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในชวงเวลาเดียวกัน 
สงผลตอความสามารถในการแขงขันระหวางประเทศในระยะหลังลดลง ทําใหขาดพลังในการขับเคล่ือนการขยายตัว-                    
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ทางเศรษฐกิจใหหลุดพนจากการเปนประเทศรายไดปานกลาง ซ่ึงตองอาศัยการผลิตที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่
เปนของตนเองมากขึ้น ซึ่งประเทศไทยจําเปนตองใหความสําคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต เพิ่มการ
ลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และเพิ่มแรงขับเคล่ือนจากผลิตภาพการผลิตของปจจัยแรงงาน 

2) การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรม และการวิจัยของประเทศ ไดรับการยกระดับไปในทางที่ดีขึ้น 
เนื่องจากการผนึกกําลังของหนวยงานดานเทคโนโลยี นวัตกรรม และการวิจัยที่เชื่อมโยงใหเกิดความสัมพันธกับภาคธุรกิจ 
แตยังคงอยูในระดับต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับกลุมประเทศที่มีรายไดสูง โดยในป 2558 อันดับความพรอมดานโครงสราง
พื้นฐานทางวิทยาศาสตรของประเทศไทยอยูในลําดับที ่47 และดานเทคโนโลยีอยูในลําดับที่ 44 จาก 66 ประเทศที่จัดอันดับ
โดย International Institute for Management Development: IMD และตลอดชวงระยะเวลา 14 ปที่ผานมา (พ.ศ. 2543-
2556) คาเฉล่ียการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาตอ GDP (Gross Domestic Product) ยังคงอยูในระดับรอยละ 0.27 โดย
ขอมูลลาสุดในป 2556 ประเทศไทยมีการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 0.48 ตอ GDP แบงเปนการ
ลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณรอยละ 53 และจากภาคเอกชนประมาณรอยละ 47 ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแลว 
อาทิเชน เกาหลีใต ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา มีคาใชจายเพื่อการวิจัยและพัฒนา ในป 2556 อยูที่รอยละ 4.15, 3.47 และ 2.81 
ตามลําดับ ขณะเดียวกันบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจํานวนไมเพียงพอตอการสงเสริมการพัฒนา
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรม และวิจัยในระดับกาวหนา โดยในป 2556 บุคลากรดานการวิจัยและพัฒนามีจํานวน
เพียง 11 คน ตอประชากร 10,000 คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแลว สวนใหญจะอยูที่ระดับ 20-30 คนตอ
ประชากร 10,000 คน 

3) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานยังมีปญหาในหลาย ๆ ดาน อาทิ การใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร (Information and Communication Technology: ICT) ยังไมทั่วถึงกระจุกตัวอยูในเมือง และมีราคาคอนขางสูง 
ประสิทธิภาพการใชพลังงานของประเทศมีแนวโนมลดลงเล็กนอยและยังคงเผชิญกับความเส่ียงดานความมั่นคงทั้งในระยะ
ส้ันและระยะยาว นอกจากนั้น การสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมดานพลังงานและ ICT อยู
ในระดับต่ําและมีขอจํากัด ยังไมสามารถพัฒนาตอยอดในเชิงพาณิชยไดอยางเปนรูปธรรม นอกจากนี้ ดานบุคลากรและการ
บริหารจัดการ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการดานโครงสรางพื้นฐานยังขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการ
คุมครองทรัพยสินทางปญญา การทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส การรักษาความปลอดภัยและขอจํากัดตอการทําธุรกิจใหมและ
การประกอบกิจการในตางประเทศ ตลอดจนบุคลากรดานโลจิสติกสยังขาดความรูและทักษะเฉพาะดานที่ตรงตอความ
ตองการของอุตสาหกรรม เชน ความรูดานภาษา ความรูดานเทคโนโลยี และความรูในการดําเนินธุรกจิตางประเทศ เปนตน 

4) การเขาสูสังคมผูสูงวัยของโลก 
องคการสหประชาชาติประเมินสถานการณวาในชวงป 2544-2643 (ค.ศ. 2001-2100) จะเปนศตวรรษแหงผูสูงวัย 

โดยประเทศที่กําลังพัฒนาอยางประเทศไทยจะมีระยะเวลาในการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับสังคมผูสูงวัยที่ส้ันกวา
ประเทศพัฒนาแลวคอนขางมาก ซึ่งการเปนสังคมผูสูงวัยจะสงผลใหมีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการ
เคล่ือนยายแรงงานตางดาวมากขึ้น นอกจากน้ี มีความตองการสินคาและบริการที่เหมาะกับผูสูงวัยมากขึ้น นับเปนโอกาส
อยางมากสําหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาดานธุรกิจและลงทุนดานการคาและบริการ ดานการทองเที่ยว ที่พักอาศัย                        
การใหบริการสุขภาพในรูปแบบตาง ๆ รวมทั้งเปนโอกาสของแรงงานไทยในการไปทํางานในประเทศที่พัฒนาแลว 

อน่ึง การขาดแคลนแรงงาน อาจตองนําเขาแรงงานไรทักษะจากประเทศเพื่อนบาน ซึ่งสงผลกระทบตอ
ตลาดแรงงานไทยในการยกระดับรายไดและทักษะฝมือแรงงาน ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพิ่มขึ้นชา เกิดปญหาการคามนุษย 
และการขาดความคุมครองทางสังคมขั้นพื้นฐานที่จําเปน ซึ่งเปนปญหาตอเนื่องที่สงผลตอคุณภาพชีวิตของคนไทย 

• โครงสรางประชากรเปลี่ยนแปลงเขาสูการเปนสังคมสูงวัย แตยังคงมีปญหาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพของ
ประชากรในทุกชวงวัย ไดแก (1) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจํานวนลดลงอยางรวดเร็ว มีพัฒนาการไมสมวัยและ
การตั้งครรภในกลุมวัยรุนที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้น (2) กําลังแรงงานมีแนวโนมลดลง ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มขึ้นชา 
และกําลังแรงงานกวารอยละ 65 มีการศึกษาระดับมัธยมตนและต่ํากวา (3) กลุมผูสูงอายุวัยกลางและวัยปลายมี
แนวโนมเพิ่มสูงขึ้น สะทอนถึงภาระคาใชจายดานสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ผูสูงอายุจํานวนมากยังมีรายไดไม
เพียงพอในการยังชีพ แมผูสูงวัยมีสวนรวมในกําลังแรงงานเพิ่มขึ้น แตมีรายไดไมเพียงพอกับคาใชจาย เนื่องจากมี
การออมนอย และแหลงรายไดหลักมาจากการเกื้อหนุนของบุตร 
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• การเปลี่ยนแปลงดานสังคม พบวา สถานการณความยากจนมีแนวโนมลดลง แตยังคงมีความเหล่ือมลํ้าของการ
กระจายรายได โดยความแตกตางของรายไดระหวางกลุมคนรวยที่สุดกับกลุมคนจนที่สุดแตกตางกันถึง 34.9 เทา 
ในป 2556 รวมทั้งความเหล่ือมลํ้าระหวางกลุมคนยังคงเปนปญหาสําคัญของสังคมไทย ดวยคนไทยยังมีปญหา  
เชิงคุณภาพทั้งดานสุขภาพ การเรียนรู และคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งครัวเรือนไทยโดยเฉล่ียมีขนาดลดลงและ
รูปแบบของครอบครัวเปล่ียนแปลงมีหลากหลายรูปแบบมากขึ้น แมวาสังคมไทยมีระดับของคุณภาพชีวิตสูงขึ้น 
โดยคนไทยมีอายุเฉล่ียสูงขึ้น แตเสียชีวิตกอนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไมติดตอและ
อุบัติเหตุ อยางไรก็ตาม คนไทยไดรับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น จํานวนปการศึกษาเฉล่ียของประชากรวัยแรงงาน
อายุ 15-59 ป เพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง โดยชวงป 2551-2556 มีการศึกษาเฉล่ีย 8.9 ป ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยู
ในระดับต่ํา สะทอนไดจากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในป 2558 มีคาเฉล่ีย
ต่ํากวารอยละ 50 และผลคะแนนสอบ PISA อยูในระดับต่ํากวาอีกหลายประเทศที่มีระดับการพัฒนาใกลเคียงกัน 
เนื่องจากขอจํากัดที่สําคัญของการศึกษาไทย ทั้งปญหาเรื่องหลักสูตรและระบบการเรียนการสอนที่เนนการทองจํา
ทําใหขาดความคิดสรางสรรค และปจจัยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและครูที่มีคุณภาพยังกระจายไมทั่วถึง
โดยเฉพาะในพื้นที่หางไกล อีกทั้ง เด็กยากจนยังเขาไมถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขณะที่โอกาสในการเขาถึงการศึกษา
ในระดับปริญญาตรียังมีความแตกตางกันตามฐานะของกลุมประชากร ระหวางเขตเมือง-ชนบทและระหวางภูมิภาค 
มีปจจัยหลักมาจากปญหาเรื่องคาครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุมประชากรรอยละ 10 ที่มีฐานะความ
เปนอยูดีที่สุด มีโอกาสเขาถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกวากลุมประชากรรอยละ 10 ที่มีฐานะความเปนอยู
ดอยที่สุดประมาณ 19.1 เทา นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกวานักศึกษาในเขตชนบทประมาณ 2.2 เทา 
นอกจากนี้ คนไทยสวนใหญมีปญหาดานคุณธรรมจริยธรรม ไมตระหนักถึงความซื่อสัตยสุจริต และการทุจริต              
คอรรัปชัน ขาดระเบียบวินัยและการมีจิตสาธารณะ จําเปนตองสงเสริมคุณธรรมจรยิธรรมในสังคมไทยอยางเรงดวน 

 

5) การปรับเปลี่ยนดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว สงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงในรูปแบบการผลิตและ
การคาที่มีการใชเทคโนโลยีมาชวยในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสกลายมาเปนรูปแบบการคาที่
มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสูการใชเทคโนโลยีที่ผสมผสานระหวาง Information 
Technology กับ Operational Technology หรือที่เรียกวา Internet of Things (เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตที่เชื่อมอุปกรณ 
และเครื่องมือตาง ๆ เชน โทรศัพทมือถือ รถยนต ตูเย็น โทรทัศน และอื่น ๆ เขาไวดวยกัน) เพื่อผลิตสินคาตามความตองการ
ของผูบริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น โดยหากภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีไมทัน ขาดการลงทุน
ดานการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม จะทําใหความสามารถในการแขงขันลดลง 

อยางไรก็ดี ความกาวหนาในการติดตอส่ือสาร การขยายตัวของเครอืขายทางสังคมออนไลน กอเกิดความเลื่อนไหล
ของกระแสวัฒนธรรมโลก ที่สงผลใหมีทั้งโอกาสและความเส่ียงตอวิถีชีวิต ทัศนคติ และความเช่ือในสังคม ตลอดจน
ความสัมพันธระหวางบุคคล กระบวนการเรียนรู และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 

6) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะสงผลกระทบตอสถานการณความเส่ือมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหมีความรุนแรงมากขึ้นอุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้น ทําใหเกิดความแหงแลงเปนระยะเวลา
ยาวนาน เกิดฝนขาดชวง และมีฤดูกาลเปล่ียนไป สงผลกระทบตอความอุดมสมบูรณของดิน ปาไมเกิดความเส่ือมโทรม แหลง
นํ้าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดในพืชและสัตว และอาจเกิดผลกระทบตอสุขภาพของมนุษย กรณี
ที่เกิดโรคระบาดใหม เกิดความเส่ียงตอการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ จะสงผลตอความมั่นคงดานอาหาร สุขภาพ 
พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองของชุมชน ในขณะเดียวกัน การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
ยังสงผลใหภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโนมเกิดขึ้นบอยครั้งและมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแลง แผนดินไหวและ
ดินโคลนถลม สงผลกระทบตอภาคการผลิต การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้ง
วิถีการดํารงชีวิตของประชาชน นอกจากน้ี ขอตกลงระหวางประเทศเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความ
เขมขนและเปนแรงกดดันใหประเทศไทยตองเตรียมพรอมรับภาระในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกภายใตกระแสการ
แขงขันทางการคา 
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ผลจากการขยายตัวในกรณีฐานขางตน สงผลใหประเทศไทยมีความเส่ียงที่จะตกอยูภายใตกับดักประเทศรายได
ปานกลางอยางถาวรมากขึ้น เมื่อคํานึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (1) การลดลงของกําลังแรงงานที่จะหดตัวเรงขึ้น  
ซึ่งจะเปนปจจัยถวงตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น (2) ขีดความสามารถดานการคิดคนเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ซ่ึงเปนส่ิงจําเปนในการยกระดับฐานะประเทศเขาสูการเปนประเทศรายไดสูงจะลดลงตามการเพิ่มขึ้นของสัดสวนของ
ประชากรผูสูงวัย (3) จํานวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในป 2570 ซึ่งสงผลใหอุปสงคและการผลิตเพื่อตอบสนองความ
ตองการในประเทศขยายตัวชาลง (4) การเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศตาง ๆ ที่การปรับตัวเขาสู
สังคมผูสูงวัยชากวาประเทศไทย (5) ภาระการใชจายเพื่อดูแลผูสูงวัยเพิ่มขึ้นทําใหการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนา
ประเทศเพื่อยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีขอจํากัดมากขึ้น (6) เกณฑรายไดขั้นต่ําสําหรับการเปนประเทศรายไดขั้นสูง
ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของรายไดและมาตรฐานการครองชีพของประเทศสําคัญ ๆ เงื่อนไขดังกลาวทําใหประเทศไทย
มีความสุมเส่ียงที่จะไมสามารถหารายไดที่เพียงพอในการที่จะทําใหคนไทยไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ มีความ
ภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 

รูปที่ 3 ความเส่ียงและความทาทายที่สําคัญของประเทศไทย 

 
ที่มา: กรอบยุทศาสตรชาติ 20 ป สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

 บริบทกรอบแผนยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาที่เกีย่วของกับการจัดทําแผนกลยุทธ มจธ. ฉบับที่ 12 
ในการจัดทําแผนกลยุทธ มจธ. ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มหาวิทยาลัยไดศึกษาสภาวการณทั้งปจจุบัน

และอนาคต ตลอดจนพิจารณาถึงความเชื่อมโยงของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยกับแผนพัฒนาที่เกี่ยวของกับอุดมศึกษา 
เพื่อกําหนดทิศทางและเปาหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยใหสอดคลองกัน  

1) กรอบแผนยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาประเทศ 
 กรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) 

ประเทศไทยไดมีการจัดทํา “ยุทธศาสตรชาติ” เพื่อเปนกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ป ซึ่งจะชวย
ยกระดับคุณภาพของประเทศในทุกภาคสวนและนําพาประเทศใหหลุดพนจากสภาพปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบัน รวมถึง
สามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความเส่ียงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปล่ียนผานประเทศไทยไป
พรอม ๆ กับการเปล่ียนแปลง ภูมิทัศนใหมของโลกได โดยกําหนดวิสัยทัศนให “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน                 
เปนประเทศพัฒนาแลว โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” กําหนด 6 ยุทธศาสตร ประกอบดวย (1) ยุทธศาสตร
ดานความมั่นคง (2) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน (3) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
(4) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (5) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม และ (6) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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 แนวคิดประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) โมเดลขับเคล่ือนประเทศไทยสูความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 
ประเทศไทยเดินหนาสูโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล หรือ Thailand 4.0 เปนการสรางความเขมแข็งจาก

ภายใน เชื่อมโยงเศรษฐกิจของประเทศไปสูเศรษฐกิจที่ขับเคล่ือนดวยนวัตกรรม เพื่อพัฒนาประเทศสูเศรษฐกิจใหม (New 
Engines of Growth) ซึ่งสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยแนวคิดประเทศไทย 4.0 เปนโมเดลการสราง
อุตสาหกรรมใหมของประเทศ โดยการใหบริษัทขนาดใหญชวยสราง และเปนพี่เล้ียงชวยบมเพาะธุรกิจใหมที่อาจเปนไดทั้ง
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และวิสาหกิจเริ่มตน (Startups) ซ่ึงการรวมตัวกันเปนคลัสเตอรของบริษัททั้ง 3 
ขนาดในอุตสาหกรรมเปาหมายทั้งในเชิงพื้นที่ และเชิงเครือขาย จะทําใหเกิดการเชื่อมโยงหวงโซมูลคา และการแลกเปล่ียน
องคความรู โดยอาจมีสถาบันวิจัย หรือมหาวิทยาลัยเขามารวมพัฒนาเทคโนโลยี ซึ่งจะทําใหเกิดการทํางานในรูปแบบ
ประชารัฐ ที่สถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัย ตลอดจนภาคเอกชน สามารถรวมดําเนินการวิจัยและพัฒนาใหสามารถตอบสนอง
ความตองการของภาคอุตสาหกรรมและสังคมไดจริง และการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของภาครัฐจะถูกขับเคล่ือนโดยความ
ตองการของผูใชเทคโนโลยี (Demand-driven)  

ซึ่งแนวคิดดังกลาวนี้จะชวยใหประเทศไทยสามารถใชทรัพยากรที่มีอยางจํากัดได เกิดประสิทธิภาพอยางเต็มที่โดย
เนนการพัฒนาคลัสเตอรอุตสาหกรรม 5 กลุมอุตสาหกรรมที่รวมอุตสาหกรรมเดิมและอุตสาหกรรมในอนาคต รายละเอียดดัง
รูปท่ี 4 ซึ่งการพัฒนาประเทศภายใตแนวคิด ประเทศไทย 4.0 นั้น ประเทศไทยจําเปนตองมีการปฏิรูปและปรับเปล่ียนอยาง
เปนระบบขนานใหญ เพื่อใหโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศนใหมของโลก 

รูปที่ 4 การขับเคล่ือนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) 

 

ที่มา: คณะทํางาน New S-curve. ประชาชาตกิราฟฟค 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ มีภารกิจสําคัญในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมของประเทศ โดยยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สําคัญ ดังนี้ (1) การนอมนําและประยุกตใชหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) คนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม (3) การสนับสนุนและสงเสริมแนวคิดการ
ปฏิรูปประเทศ และ (4) การพัฒนาสูความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข โดยเปาหมายรวมของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 คือ คนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทยที่สมบูรณ มีความสามารถในการปรับตัวไดอยางรูเทาทัน
สถานการณ โดยทุกคนมีโอกาสในการเขาถึงทรัพยากร และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอยางทั่วถึงและเปนธรรม รวมกัน
พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเขมแข็งและแขงขันได เปนเศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัลที่สรางสังคมผูประกอบการ 

การพัฒนาในชวงระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มียุทธศาสตรการพัฒนาที่สําคัญที่เกี่ยวของกับอุดมศึกษา 
คือ ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม มุงเนนการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการ 
เสริมสรางสังคมที่มีตรรกะทางความคิด มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมสูความสมดุล แกไข
ปญหาและยกระดับความเจริญใหกับภาคสวนตาง ๆ โดยใหความสําคัญกับคนซึ่งเปนศูนยกลางการพัฒนา ใหสราง
ความมั่นคงของชาติ พัฒนาคนทุกวัยใหเปนคนดีคนเกง 
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 นโยบายและแผนวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555-2564)  
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลย ีและนวัตกรรมแหงชาต ิ(สวทน.) จัดทํานโยบายและแผน

ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ ระยะ 10 ป (พ.ศ. 2555-2564) มีวัตถุประสงคหลักเพื่อการพัฒนาประเทศ
ใหมีระบบเศรษฐกิจที่มีการขยายตัวอยางมีคุณภาพและมีเสถียรภาพ ตลอดจนมีการกระจายประโยชนอยางเปนธรรมสู            
สังคม ชุมชน ทองถิ่น กําหนดแนวทางการพัฒนาอนาคตของประเทศที่มี “วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) 
เปนเครื่องมือชวยพัฒนาประเทศไทย” ภายใตวิสัยทัศน “นวัตกรรมเขียว เพื่อสังคมดีมีคุณภาพและเศรษฐกิจที่มี
เสถียรภาพ” ซ่ึงสอดรับกับทิศทางการพัฒนาประเทศของรัฐบาลที่ตองการเห็นประเทศไทยสามารถแขงขันไดอยางยั่งยืน มี
เศรษฐกิจชุมชนเขมแข็ง เปนสังคมแหงการเรียนรูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยกําหนดกรอบการพัฒนา 5 
ประการ ประกอบดวย (1) พัฒนา วทน. เพื่อสนับสนุนการสรางสังคมคุณภาพที่มีภูมิคุมกัน (2) พัฒนา วทน. เพื่อสนับสนุน
การสรางเศรษฐกิจใหมีคุณภาพ เสถียรภาพโดยมีการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค (3) พัฒนา วทน. เพื่อรองรับการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (4) พัฒนาและผลิตกําลังคนดาน วทน. เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงประชากรศาสตร และ                    
(5) พัฒนาปจจัยสนับสนุนดานโครงสรางพื้นฐาน วทน. เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

2) กรอบแผนยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวของกับการอุดมศึกษา 
 กรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษา (พ.ศ. 2558-2564) 

นโยบายและแนวทางเกี่ยวกับการพัฒนาและปฏิรูปการศึกษา ของหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ได
มอบนโยบายแนวทางเสนทางการปฏิรูปประเทศไทย (Roadmap for Thailand Reform) เชน การปฏิรูปคน การพัฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอน คาใชจายในการเรียน ปญหาการกวดวิชา การศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา การบริหาร
เวลาใหเด็กมีเวลาอยูกับครอบครัว ลดการเรียนพิเศษ ใหเด็กไดชวยเหลืองานบาน เพื่อสรางความอบอุนภายในครอบครัว ฯลฯ 

การปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคนอยางยั่งยืน พ.ศ. 2558-2564 ตามขอส่ังการของ คสช. และสภาปฏิรูปประเทศไทย 
จัดทําราง Roadmap การปฏิรูปการศึกษา ใหสอดคลองเจตนารมณของ คสช. ตลอดจนทิศทางการพัฒนาประเทศที่หลาย
ภาคสวนใหความสําคัญและคาดหวังกับการศึกษา โดยมุงเนนปฏิรูปคนไทย ใหเปนคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ 
วินัย มีความภูมิใจในความเปนไทย แขงขันไดในประชาคมโลก ซึ่งจะตอบโจทยคุณลักษณะของคนในศตวรรษที่ 21 โดยมี
กรอบแนวทางปฏิรูปการศึกษา ใน 6 ประเด็น สรุปสาระสําคัญดังนี้ (1) ปฏิรูปการเรียนรู เนนที่ผูเรียนเปนสําคัญ พัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอน เพิ่มชองทางการมีสวนรวม ขยายผลตนแบบที่ดี และสงเสริมเด็กที่มีความสามารถพิเศษและ
การศึกษาทางเลือก (2) ปฏิรูปครู โดยรื้อระบบบริหารบุคคล พัฒนาครูอยางเปนระบบ ปลูกฝงจิตวิญญาณความเปนครู    
(3) ผลิตและพัฒนากําลังคนเพื่อเพิ่มศักยภาพการแขงขัน โดยปรับหลักสูตรอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่ตอบสนองความ
ตองการพัฒนาประเทศ พัฒนาระบบคาตอบแทน สงเสริมวิจัยระดับอุดมศึกษา ตลอดจนเรงรัดระบบการเทียบโอนระหวาง
การศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตลอดจนการสรางสันติสุขใหเกิดขึ้นกับประชาชนไทย และใน
ประชาคมโลก (4) เพิ่ม-กระจายโอกาสและคุณภาพอยางทั่วถึงเทาเทียม พัฒนาระบบการศึกษาทางไกล การศึกษาในจังหวัด
ชายแดนภาคใต-ชายขอบ ทบทวนกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา ตลอดจนพัฒนาเครือขายโรงเรียนใหเขมแข็ง และปรับ
ระบบเงินอดุหนุนรายหัวทุกระดับทุกประเภท (5) ปฏิรูประบบการบริหารจัดการ ปรับโครงสรางและบทบาทกระทรวง แกไข
ปญหาทุจริตคอรรัปชัน สงเสริมการมีสวนรวมมากขึ้น การกระจายอํานาจและเพิ่มความเขมแข็งในระดับพื้นที่ และ (6) ปรับ
ระบบการใช ICT เพื่อการศึกษา พัฒนาเน้ือหาสาระ ส่ือ และเตรียมความพรอมของครู ตลอดจนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
ระบบเชื่อมตอ และยกเวนภาษอีากรการนําเขาอุปกรณ/ส่ือเพื่อการศึกษา 

 การทบทวนภารกิจอุดมศึกษาไทย (Re-profiling Thai Higher Education)  
ดร.กฤษณพงศ กีรติกร กลาววาการอุดมศึกษาเปนการสรางคน สรางความรูและการนําความรูไปใช แต

ปจจุบันบริบทของสังคมไทยเปล่ียนแปลงไป แมวาการอุดมศึกษาไทยจะมีศักยภาพที่เพียงพอรองรับการเปล่ียนแปลง
ดังกลาว แตส่ิงที่ทําใหเกิดการติดหลมคือเรื่องของธรรมาภิบาลและระบบการบริหารจัดการ จึงตองมีการวางธรรมาภิบาล
และระบบการบริหารจัดการที่ดี ควรมีการทบทวนภารกิจการอุดมศึกษาไทย (Reprofiling Thai Higher Education) 
ดวยการมองอนาคตของประเทศไทยในระยะยาว   



 

KMUTT Strategic Plan 2017–2021 

Page | 19 

การเปล่ียนแปลงการอุดมศึกษาไทยจะใชเครื่องมือ 2 สวน คือ (1) โครงการพัฒนาการอุดมศึกษา ไดแก โครงการ
ศูนยความเปนเลิศระยะที่ 3 โครงการ World Class University โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยกลุมใหม และการจัดสรร
คาใชจายตอหัวเพื่อการผลิตบัณฑิตเฉพาะสําหรับการสรางบุคลากรในวิชาชีพเฉพาะทาง สวนที่ (2) การปลดล็อคการ
ควบคุม คือ การใหอิสระกับทางสถาบันอุดมศึกษาในการบริหารจัดการในเรื่องที่สามารถดําเนินการเองได เชน การเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการ การประกันคุณภาพภายใน (Internal Quality Assessment: IQA) การประกันคุณภาพภายนอก 
(External Quality Assessment: EQA) และการรับทราบหลักสูตร เปนตน 

สถาบันอุดมศึกษาควรจะตอง (1) มีการจัดทํารายงาน “มหาวิทยาลัยที่ดี” (Good University Report) ที่แสดงถึง
การมีธรรมาภิบาลและเผยแพรตอสาธารณะ ในรายงานดังกลาวจะประกอบดวย หลักนิติธรรม คุณธรรม ความรับผิดชอบ 
ความมีสวนรวม ความคุมคา และความโปรงใส (2) มีการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะ ในเรื่องของบัณฑิตและการมีงานทํา 
(Longitudinal Employment Survey) โดยสวนตัวเชื่อวา ตัวชี้วัดของการศึกษาที่มีคุณภาพก็คือการมีงานทํา ไมใช IQA 
หรือ EQA รวมถึงขอมูลเรื่องหลักสูตร ผูเรียน และการบริหารจัดการทรัพยากร ตองมีการประเมินสภามหาวิทยาลัยโดยผูที่มี
ความทัดเทียมกัน (Peers) นอกเหนือจากการใหสภามหาวิทยาลัยประเมินตนเอง และตองการเห็นหลักฐานของระบบที่ดี  
ในการคัดสรร พัฒนาอาจารย บุคลากรและผูบริหารดวย และ (3) มีการทําแผนแมบทการพัฒนา (Roadmap) ซึ่งไดมีการ
หารือกับกลุมรองอธิการบดีฝายวางแผนและนโยบายเพื่อระดมความคิดในการจัดทําแผนแมบทการพัฒนาในเชิงพื้นที่ เชิง
กลุมคณะ (Sector-based) และโครงการเฉพาะ (Project-based) โดยจะดึงมหาวิทยาลัยราชภัฎ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล และสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเขามารวมดวย และตองมีการวางแผนใหเช่ือมกับอนาคตของประเทศไทย 

 กรอบทิศทางแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2574  
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2560-2574) ซึ่งเปนแผน

ระยะยาว 15 ป เพื่อเปนกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู โดยจุดมุงหมายหลักมุงเนนการประกัน
โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และการศึกษาเพื่อการมีงานทําและ
สรางงานได ภายใตบริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคล่ือนดวยนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค 
รวมทั้งมีความเปนพลวัตภายใตสังคมแหงปญญา สังคมแหงการเรียนรู (Lifelong Learning Society) และการสราง
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูใหพลเมืองสามารถแสวงหาความรูและเรียนรูไดดวยตนเองอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต                  
ซึ่งเปาหมายของการพัฒนาการศึกษา คือ การเขาถึง (Access) ความเทาเทียม (Equity) คุณภาพ (Quality) ประสิทธภิาพ 
(Efficiency) และการตอบโจทยบริบทที่ เปล่ียนแปลง (Relevancy) โดยยุทธศาสตรการพัฒนา ประกอบดวย                       
(1) การบริหารจัดการระบบขอมูลและสารสนเทศเพื่อการศึกษา (2) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระดับ
สถานศึกษา (3) การกระจายอํานาจไปสูสถานศึกษา (4) การสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนของสังคม (5) การปรับ
ระบบและกลไกการบริหารงานบุคคล (6) การปฏิรูประบบทรัพยากรและการเงินเพื่อการศึกษา (7) การพัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน (8) การผลิตและพัฒนากําลังคนเพื่อสนองตอบตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 
(สถาบันอาชีวศึกษา/สถาบันอุดมศึกษา) และ (9) การพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต 

 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่  3 (พ.ศ. 2560-2574) และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดจัดทํารางกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 3 เพื่อเปน
กรอบแนวทางการพัฒนาการอุดมศึกษาในระยะยาวและเปนแผนแมบทกํากับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 
12 (พ.ศ. 2560-2564) โดยยึดหลักการและแนวทางแผนการศึกษาแหงชาติ ระยะ 15 ป มุงเนนกําหนดพันธกิจของ
อุดมศึกษาที่มีลักษณะเฉพาะและเปนจุดเดนหรือความเชี่ยวชาญของสถาบันอุดมศึกษาแตละแหง ทั้งสถาบันอุดมศึกษาของ
รัฐและเอกชนใหเปนพลังขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศ มุงเนนผลผลิตและผลลัพธของระบบอุดมศึกษา (Higher Education 
Outcomes) ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่ยอมรับระดับสากล ปฏิรูปอุดมศึกษาอยางครบถวนและสมดุล 
เพื่อใหกลไกการสนับสนุน การกํากับตรวจสอบ และการประเมินผลกระทบของระบบอุดมศึกษา มีประสิทธิภาพสูงสุด 
(Return on Investment) 
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ทามกลางกระแสการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สงผลใหประเทศไทยตอง
ปรับตัวปฏิรูประบบบริหารงานดานตาง ๆ ที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วในปจจุบันและอนาคต สําหรับมหาวิทยาลัยไดตระหนักถึง
ผลกระทบดังกลาวเปนอยางดี กอปรกับมหาวิทยาลัยมีภารกิจในดานการพัฒนากําลังคน ดังนั้นจึงมุงมั่นในการพัฒนา
คุณภาพและการดําเนินงาน ซึ่งมหาวิทยาลัยไดพยายามที่จะปรับเปล่ียนสมรรถนะการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยให
สอดคลองกับสภาพความเปล่ียนแปลงตาง ๆ ที่มีผลกระทบตอการดําเนินงาน  

1.2.2 สภาวะแวดลอมภายใน 
การเติบโตอยางกาวกระโดดของมหาวิทยาลัย ในชวงเวลาที่ผานมา ลวนมาจากองคความรูที่ถูกบมเพาะมาเปน

อยางดี ทั้งของคณาจารยและบัณฑิตที่จบจากรั้วแสด-เหลือง บัณฑิตที่จบออกไปในแตละรุน ลวนไดนําวิชาความรู 
ความสามารถในเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติการที่โดดเดน ไปใชในการทํางานในหนวยงานและองคกรช้ันนําตาง ๆ ทั่วประเทศ 
ซึ่งมีปจจัยสนับสนุนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยใหบรรลุวิสัยทัศนและภารกิจ ที่ตองคํานึงถึงมีดังนี้ 

โครงสรางพื้นฐานสนับสนุนการเรียนรู 

 ในป 2559 มจธ. มีนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูจํานวน 16,827 คน (ระดับปริญญาตรี 12,045 คน และระดับ
บัณฑิตศึกษา 4,782 คน) และไดผลิตบัณฑิตที่ออกไปรับใชสังคม ประมาณปการศึกษาละ 4,000 คน จากหลักสูตรปกติและ
นานาชาติ จํานวน 47 หลักสูตร 144 สาขาวิชา ใน 10 คณะ/บัณฑิตวิทยาลัย และ 8 สํานัก/สถาบัน อีกทั้ง มโีครงการรวม
ระหวางมหาวิทยาลัย (JGSEE) ตลอดจน มีโรงเรียนดรุณสิกขาลัย ซึ่งเปนหนวยงานในกํากับ ซึ่ง มจธ. มีพื้นที่ใหบริการหลักอยู
ที่บางมด และพื้นที่อื่น ๆ อีก 3 แหง โดย มจธ. มีพื้นที่ทั้งหองเรียนและหองปฏิบัติการ รวมถึงพื้นที่ที่เอื้อใหเกิดการเรียนรู 
(Learning Space) ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย พรอมทั้งไดจัดหาอุปกรณและเทคโนโลยีที่ทันสมัยสนับสนุนการเรียน
การสอนเพิ่มเติมเพื่อใหทุกนาทีทุกพื้นที่ใหนักศึกษาสามารถเรียนและพัฒนาความรูและทักษะจากการฝกปฏิบัติงานจริง 
(Practical Excellence) ซึ่ง มจธ. จะมีการพัฒนาพื้นที่ตาง ๆ โดยมีวิธีการทํางาน และกลุมคนเปาหมายที่ตางกันอยางชัดเจน 
ซึ่งพื้นที่การศึกษาบางมดและศูนยบริการทางการศึกษาในเมืองเนนพัฒนาเปน Ubiquitous University ที่มีทุกอยางสําหรับ
ทุกคนทุกเวลา โดยไดตั้งสถาบันการเรียนรู เพื่อพัฒนาเครื่องมือและนวัตกรรมที่ผลักดันใหเกิดการเรียนรู มีสํานักหอสมุด 
เปนแหลงคนควาสารสนเทศทางดานการเรียน การวิจัยและเปนพื้นที่แลกเปล่ียนเรียนรูของนักศึกษาและบุคลากร ระบบ
สนับสนุนการสรางส่ือแบบ e–Learning ที่ใหนักศึกษาแลกเปล่ียนเรียนรูทั้งในและนอกหองเรียน สําหรับพื้นที่การศึกษาบาง
ขุนเทียนเปน Biopolis ที่เนนการสรางเทคโนโลยีใหมและวิสาหกิจใหมดานวิทยาศาสตรชีวภาพ โดยพัฒนาสวนอุตสาหกรรม
เพื่องานวิจัยโรงงานตนแบบดานกระบวนการผลิตชีวภาพ สถานีตรวจวัดติดตามการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศเพื่อใชศึกษา
เกี่ยวกับวิทยาศาสตรระบบโลก เครื่องคอมพิวเตอรเมนเฟรมที่มีความสามารถในการจัดการฐานขอมูลขนาดใหญที่ชวยในการ
เรียนการสอนและการวิจัย เปนตน ตั้งแตป 2546 มจธ. จัดสรรเงินรายไดเพื่อจัดหาครุภัณฑกลางเพื่อการวิจัยทุกป ปละ 20 
ลานบาท ปจจุบันมีครุภัณฑกลางที่มีมูลคา 5-20 ลานบาทตอรายการ จํานวน 28 รายการ สวนพื้นที่การศึกษาราชบุรเีนนการ
พัฒนาโจทยสําหรับภาคพื้นชายฝงทะเลตะวันตก โดยตั้งแตป 2556 ไดเริ่มจัดการเรียนการสอนแบบอาศรม (Residential 
College: RC) ที่เนนการบูรณาการของ Liberal Arts Education โดยจัดในรูปแบบ Modular Learning เพื่อใหเกิดการเรียนรู
รวมกัน โดยนักศึกษาอยูแบบประจําในลักษณะหอพัก ทําใหสามารถจัดการเรียนรูนอกหองเรียน และกิจกรรมอื่นไดสะดวก 
พรอมกับมีอาจารยที่ปรึกษาประจํากลุมใหนักศึกษา  

จุดเนนดานการวิจัย และกลไกสนับสนุน 

 มจธ. เปนมหาวิทยาลัยวิจัยที่เนนดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไดพัฒนางานวิจัยคุณภาพและนํา
ผลงานวิจัย (ถายทอดความรูและเทคโนโลยี) ไปใชประโยชนทั้งเชิงเศรษฐกิจและสังคม สรางความรวมมือกับ
ภาคอุตสาหกรรมในการทํางานวิจัย เพื่อพัฒนาสมรรถนะและความสามารถใหกับภาคเอกชน ในชวงหลายปที่ผานมา มจธ. 
ไดปรับรูปแบบการบริหารจัดการงานวิจัยใหม โดยการแตงตั้งรองอธิการบดีอาวุโสฝายวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มเติม รวมถึง
ปรับปรุง “สํานักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร” เพื่อใหการสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยอยางเปนระบบ มีการ
ลงทุนเพื่อสรางความเขมแข็งดานวิจัย เชน ลงทุนครุภัณฑกลางการวิจัย การสนับสนุนงบประมาณ FTERO (Full-time 
Equivalent Research Output) การลงทุนสรางความเขมแข็งของกลุมวิจัยใหม (R&D Cluster) ที่มีศักยภาพ  
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นอกจากนี้ยังมีการตั้ง “กองทุนวิจัย” มีทุนประเดิม 200 ลานบาท สําหรับการบริหารจัดการทรัพยสินทาง
ปญญาที่เกิดจากผลงานวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยที่เพิ่มมากขึ้น กอปรกับตองการสงเสริมใหนักศึกษาฝกฝนการเปน
ผูประกอบการ จึงไดจัดตั้งและรวมถือหุนใน “บริษัท นววิวรรธ จํากัด” ตั้งแตป 2557 เพื่อรวมลงทุนกับผูประกอบการทั้ง
ในประเทศและตางประเทศ และนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในเชิงพาณิชยตอไป  

มจธ. มีผลงานวิจัยที่เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา ซ่ึงจากผลการศึกษารวบรวมผลงานวิชาการของอาจารยนักวิจัย
ของ มจธ. สามารถจําแนกสาขาความรู ความเชี่ยวชาญที่ มจธ. มีศักยภาพ (Strategic Research Themes) ได 7 กลุม โดย
แตละกลุมจะประกอบดวยสาขายอยตามความเชี่ยวชาญของหองปฏิบัติการวิจัย กลุมวิจัย คลัสเตอรวิจัย ดังนี้ 

รูปที่ 5 กลุมงานวิจัยที่ มจธ. มีศักยภาพ (Strategic Research Themes)  

 

ดวยศักยภาพของมหาวิทยาลัย สามารถเชื่อมโยงผลงานวิจัยของ มจธ. กับ โครงการ Thailand 4.0 ซึ่งเปน
โครงการของรัฐบาลไดครบใน 5 กลุมสาขาที่กําหนด ไดดังรูป 

รูปที่ 6 ความสัมพันธระหวาง KMUTT Strategic Research Themes กับ Thailand  4.0  

 

โดยทิศทางการวิจัยของกลุมวิจัย R&D Cluster เนนการวิจัยพัฒนาที่เกิดการนําไปใชประโยชนไดจริง ดวยการ
วิจัย พัฒนา สรางนวัตกรรม พัฒนาผลิตภัณฑชีวภาพ ประกอบดวย ดานอาหารสัตวและอาหารเสริมสุขภาพสัตว (Feed) 
ดานอาหารและอาหารเสริมสุขภาพ (Food) ดานเชื้อเพลิงและพลังงาน (Fuel) และดานสารออกฤทธิ์ในทางการแพทย หรือ
ยา (Pharmaceutical) หรือที่เรียกวา 3F1P  

นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยยังมุงใหเกิดการบริการวิชาการแกสังคม โดยมีสํานักวิจัยและบริการวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีที่เนนการทําวิจัยและพัฒนาใหเปนเลิศ และถายทอดเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนความเขมแขง็ของอุตสาหกรรมของ
ประเทศ รวมทั้งเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันใหแกผูประกอบการภาคธุรกิจ 
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การจัดการทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย 

 มจธ. ใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรซึ่งถือเปนสินทรัพยของมหาวิทยาลัย โดยในป 2559 มีบุคลากร
จํานวนทั้งส้ิน 2,428 คน มีบุคลากรสายวิชาการ (อาจารยและนักวิจัย) จํานวน 911 คน คิดเปนรอยละ 37.52 ของบุคลากร
ทั้งหมด ในขณะที่บุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 1,517 คน ซึ่งคิดเปนรอยละ 62.48 ของบุคลากรทั้งหมด ดวยความมุงมั่น
กาวสูการเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําระดับโลก ทําให มจธ. มีบุคลากรที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
โดยเฉพาะในสายวิชาการ จากรอยละ 54.38 ในป 2555 เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 64.32 ในป 2559 และมีบุคลากรสายสนับสนุน
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 9 คน เมื่อจําแนกตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ พบวา มจธ. ไดสงเสริมใหมีความกาวหนาในอาชีพโดย
กําหนดโครงสรางตําแหนงวิชาการใหอาจารยและนักวิจัย โดยในป 2559 มีบุคลากรที่มีตําแหนงทางวิชาการ ไดแก ผูชวย
ศาสตราจารย รอยละ 24.59 รองศาสตราจารย รอยละ 14.71 และศาสตราจารย รอยละ 1.76 นอกจากนี้ มจธ. ไดมีการ
สนับสนุนใหบุคลากรสายสนับสนุนไดศึกษาตอถึงระดับปริญญาเอก เพื่อยกระดับความสามารถและเปนกําลังสําคัญในการ
พัฒนางานบริหารและสนับสนุนบุคลากรสายวิชาการ 

มจธ. สรางความผูกพันในองคกรดวยการถายทอดนโยบายและการส่ือสารองคกรแบบสองทิศทางผานกิจกรรม 
6+1 Flagships และมีกลไกการสรางความผูกพันอยางเปนทางการ เชน ระบบพี่เล้ียง และไมเปนทางการ เชน กลุมบุคลากร
ที่รวมตัวเฉพาะกิจ USX เปนตน ตลอดจนสนับสนุนใหเกิดการทํางานขามหนวยงาน/สาขาวิชา (Cross Disciplines) มี
ผูเขารวมโครงการจํานวน 51 คน ในป 2559 และสนับสนุนใหเกิดกิจกรรมจิตสาธารณะเพื่อชวยเหลือสังคมทั้งในพื้นที่
ใกลเคียงที่เปนที่ตั้งของมหาวิทยาลัยและพื้นที่หางไกล โดยใชพื้นที่เหลานี้เปนหองปฏิบัติเชิงสังคม (Social Labs) เพื่อใหทั้ง
บุคลากรและนักศึกษาเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูและพัฒนาทักษะที่จําเปน  

การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อใหเกิดคณุภาพ (Total Quality Management: TQM) 

 มจธ. มีนโยบายในการนําระบบการบริหารเพื่อคุณภาพโดยรวม หรือ TQM มาใชเปนกลยุทธในการขับเคล่ือน
องคกรภายใตกรอบเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ หรือ Education Criteria for Performance 
Excellence (EdPEx) โดยประยุกตเปน KMUTT’s TQM Model เปนแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมุงหวังการ
ส่ือสารตรงกันทั่วทั้งองคกรที่มุงสูคุณภาพในทิศทางเดียวกัน กอปรกับสรางกลไกการปรับปรุงและเพิ่มผลิตภาพในการ
ทํางาน (Productivity Improvement: PI) ดวยการเสนอแนวทางแกไข/ปรับปรุง/พัฒนากระบวนงานหรือขั้นตอนการ
ทํางานอยางตอเนื่อง พรอมกับประกาศขอตกลงระดับการใหบริการ (Service Level Agreement: SLA) เพื่อใหผูรับบริการ
มั่นใจในการบริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ พรอมทั้งจัดใหมีระบบการจัดการความรู (Knowledge Management: 
KM) ดําเนินการจัดโครงการตามแผนการจัดการความรู 

การพัฒนาระบบฐานขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มจธ. มีแนวคิดในการเปล่ียนระบบบริหารจัดการใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ภายใตแนวความคิด Enterprise 
Resource Planning: ERP เพื่อใหเกิดการวางแผนทรัพยากรมหาวิทยาลัยโดยรวม เกิดการใชประโยชนอยางสูงสุดของ
ทรัพยากร เนนการทํางานใหมีความตอเน่ืองเชื่อมโยงกัน ตั้งแตเริ่มตน ระหวางและส้ินสุดกระบวนการ โดยยึดผูรับบริการ
เปนหลัก รวมถึงนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใชเปนเครื่องมือสนับสนุนการบริหารจัดการใหเกิดความรวดเร็วและ
คลองตัวยิ่งขึ้น โดยมหาวิทยาลัยไดจัดจางที่ปรึกษาจาก JMAC มาทําการวิเคราะหสถานภาพปจจุบันของมหาวิทยาลัย 
พรอมทั้งใหเสนอแนวทาง/ออกแบบระบบการบริหารจัดการแนวใหม 

การบริหารความเสี่ยง 

 มจธ. ไดนําระบบการบริหารความเส่ียง มาใชในกระบวนการดําเนินงาน การบริหารจัดการ การดําเนินการตาม
มาตรฐานสากล (มาตรฐาน ISO 31000) อยางเปนระบบตามมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 (COSO: 2544) ดวย
การบริหารปจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดําเนินงานตาง ๆ เพื่อลดมูลเหตุและโอกาสที่มหาวิทยาลัยจะเกิด
ความเสียหายหรือขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพื่อใหระดับความเส่ียงและขนาดของความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอยูใน
ระดับที่มหาวิทยาลัยยอมรับได สามารถควบคุมและตรวจสอบไดอยางเปนระบบ รวมทั้งมีแผนสํารองตอภาวะฉุกเฉิน เพื่อให
มั่นใจวาระบบงานตาง ๆ พรอมใชงาน มีการปรับปรุงระบบอยางตอเนื่องและทันตอการเปล่ียนแปลง  
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โดยจัดทําแผนการบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต ตามกรอบแนวทาง Business Continuity Management หรือ BCM 
ตามมาตรฐาน BS25999 โดยคํานึงถึงการบรรลุเปาหมายตามแผนกลยุทธมหาวิทยาลัย ใหประสบความสําเร็จตามตัวชี้วัด
และเปาหมายที่กําหนดไว และเปนการสงเสริมใหมหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการที่ดี (Good Governance)  

ตนแบบการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 

 การนําองคกรอยางยั่งยืนยังใหความสําคัญกับการจัดการดานพลังงาน ความปลอดภัย ส่ิงแวดลอม และอา
ชีวอนามัย นับตั้งแตป 2542 มจธ. ไดกําหนดนโยบายและมาตรการตาง ๆ เพื่อมุงสูการเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green 
University) โดยพัฒนาระบบตนแบบดานการบริหารจัดการดานส่ิงแวดลอม ความปลอดภัยและจัดทํากลไกเพื่อนําไปสูการ
ปฏิบัติใหเปนรูปแบบเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย อันจะเปนตัวอยางที่ดีใหกับนักศึกษา บุคลากรภายใน มจธ. และนําระบบ
ตนแบบไปขยายผลตอใหกับหนวยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชนไดนําไปยึดถือและปฏิบัติใหเกิดผลดีตอส่ิงแวดลอมของ
ประเทศและของโลกในภาพรวม จากการดําเนินการอยางตอเนื่อง สงผลให มจธ. ไดรับรางวัลทางดานส่ิงแวดลอมมากมาย
อยางตอเนื่อง อาทิ รางวัล Thailand Energy Award อีกทั้งผูบริหาร มจธ. ยังไดรับรางวัลบุคลากรดีเดนดานพลังงาน 
ประเภทผูบริหารอาคารควบคุม นอกจากนี้ มจธ. ยังไดรับการจัดอันดับใหเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว 1 ใน 100 อันดับของโลก
จากการจัดอันดับของ UI Green Metric Ranking of World Universities ตอเนื่องกันตั้งแตป 2010 

ฐานะทางการเงินของมหาวิทยาลัย 

 ในป 2559 มจธ. มีสินทรัพยรวม 11,141.39 ลานบาท มีสินทรัพยถาวร 7,295.03 ลานบาท สินทรัพยหมุนเวียน
และสินทรัพยอื่น 3,846.36 ลานบาท ในสวนหนี้สินและทุน มีสวนของทุนเทากับ 9,865.25 ลานบาท และหนี้สิน 1,276.142 
ลานบาท (หนี้สินหมุนเวียน 893.560 ลานบาท และ หนี้สินไมหมุนเวียน 382.58 ลานบาท) โดยมีรายรับสูงกวารายจาย และ
มีการลงทุนเชิงพัฒนาตามวิสัยทัศนประมาณปละ 200 ลานบาท มจธ. มีรายรับหลักจากงบประมาณของรัฐและคาเลาเรียน 
ซึ่งมีขอจํากัดเนื่องจากงบประมาณจากรัฐมีแนวโนมลดลงทุกป พรอมกับรายไดจากคาเลาเรียนที่คงที่ ดวย มจธ. มีนโยบาย
ในการไมเพิ่มจํานวนนักศึกษาปริญญาตรีและไมขึ้นคาเลาเรียนมาระยะเวลาหนึ่งแลว ในขณะที่มีคาใชจายเพิ่มขึ้นทุกป โดย
ในปงบประมาณ 2559 มจธ. มีรายไดจากรัฐ 1,635.10 ลานบาท คาเลาเรียน 988.89 ลานบาท งานวิจัยและบรกิารวิชาการ 
และอื่น ๆ 1,087.76 ลานบาท รวมรายไดทั้งส้ิน 3,711.75 ลานบาท ในขณะที่มีคาใชจายรวมทั้งส้ิน 3,614.01 ลานบาท 
จําแนกเปนคาใชจายบุคลากร 1,295.89 ลานบาท งบดําเนินงานอื่น 1,614.68 ลานบาท และงบลงทุนอีก 703.44 ลานบาท 

ดานการบริหารจัดการทางการเงนิ มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้โดยการหากลยทุธ
เพื่อเพิ่มพูนรายได โดยเนนการลงทุนและระดมทุน และจําเปนตองหาทรัพยากรเพิ่มจากแหลงอื่น ๆ เชน จากงานวิจัย งาน
บริการวิชาการและจากเงินบริจาค กอปรกับการปลูกจิตสํานึกใหบุคลากรตระหนักถึงความสําคัญของการใชทรัพยากรที่มี
อยูอยางคุมคาและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

การตลาด 

 มจธ. ใชกลไก Branding เปนเครื่องมือในการบริหารจัดการและการส่ือสาร ซึ่งที่ปรึกษาจากบริษัท Brand being 
คนพบวาตัวตนของ มจธ. ปจจุบันเปน The Entrepreneurial University เปน Knowledge Server ของสังคม และเปน 
Innovator ที่ตองการสรางผลกระทบที่ดีตอสังคม และ มจธ. มี Passion เปน Role Model for Societal Change 
Educator & Innovator เปนสถาบันการศึกษาที่สรางนวัตกรและทํานวัตกรรมทีไ่ปทําใหเกดิการเปล่ียนแปลงของสังคม เพื่อ
สรางสังคมใหดีขึ้น สําหรับ Brand Position คือ Knowledge Server with Focus on Practicality ซึ่งภาพรวมของ มจธ. 
เนน Practicality สวน Brand Attribute ของ มจธ. คือ การสรางความเปนมืออาชีพที่ยึดมั่นและยืนหยัดบนความถูกตอง 
(Professional & Integrity) เปนผูนําและริเริ่มแนวคิดใหม ๆ อยูเสมอ (Pioneer) ทําส่ิงที่แตกตางจากคนอื่น ซึ่ง มจธ. มี
ลักษณะเชนนี้มาตั้งแตเริ่มกอตั้งมหาวิทยาลัย เชน การออกนอกระบบกอน การทํา Graduate School กอน เปนตน อีกทั้ง
ยังมีลักษณะของการรวมดวยชวยกันที่จะสรางผลกระทบที่มีความหมายตอเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (Collective 
Impact) ดังนั้น มจธ. ตั้งใจที่จะสงมอบคุณคาใหกับสังคม โดย มจธ. จะรวมมือกับเครือขายพันธมิตรทั้งในและตางประเทศ
ที่จะสรางผลกระทบที่ดีกับสังคมภายใตกลไกที่เนนผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคม และยืนหยัดและยึดมั่นบนความถูกตอง 
ตลอดจนใชทั้งหมดนี้ในการส่ือสารภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย   
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การดําเนินการที่ผานมาขางตน นับเปนภาพสะทอนทําใหทราบถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัย ซึ่งนับเปนขอมูล
พื้นฐานประกอบการกําหนดนโยบาย การปรบัทิศทางของแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยในอนาคต 

ทามกลางกระแสโลกาภิวัตน มหาวิทยาลัยตองพึงระวังถึงบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบที่เปล่ียนแปลง
ไปอยูตลอดเวลาและมากขึ้น ซึ่ง มจธ. ถูกคาดหวังจากสังคมสูงมากขึ้น และตองใหบริการชุมชนและสังคม ดวยการ
สรางบัณฑิตเปนผูที่เกงและดี ออกไปสรางสังคมไทยที่เขมแข็ง ทํางานวิจัยและบริการวิชาการเพื่อสรางขีด
ความสามารถในการทํางาน กลาวคือ มหาวิทยาลัยตองตอบสนองตอความตองการของสังคมแลว ตองสามารถ
ชี้แนะสังคมไดดวย ขณะเดียวกัน สังคมไทยตองการขับเคล่ือนดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม ซ่ึง
วัฒนธรรมไทยมีจุดออนดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี ดังนั้น มจธ. ในฐานะเปนมหาวิทยาลัยดานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม จึงมีหนาที่ในการสรางโครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ
ประเทศนี้ใหเขมแข็งขึ้น ตองสรางความเปนมืออาชีพที่ยึดมั่นและยืนหยัดบนความถูกตอง และเปน Pioneering & 
Collective Impact เพื่อกาวตอไปขางหนา ดวยการสรางผลงานที่สรางคุณคาและมีความหมายตอสังคมและ
ประเทศตลอดจนสังคมโลก 
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1.3 กรอบการพัฒนามหาวิทยาลัย 

การจัดทําแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (มจธ.) ไดมีพัฒนาการอยางตอเนื่องนับ
จากอดีตเปนตนมา โดยใหความสําคัญกับกระบวนการมีสวนรวมของประชาคม มจธ. และผูมีสวนไดสวนเสีย 
(Stakeholders) ผานกลไกการระดมสมอง ตลอดจนใชพลังสมองของบุคลากรรุนใหมอันจะเปนกําลังสําคัญของ
มหาวิทยาลัยในอนาคต มีการวิเคราะหสถานการณแวดลอมและเงื่อนไขตาง ๆ ที่เปล่ียนแปลงไปในมิติตาง ๆ ที่คาดวา
จะสงผลตอทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย และสถานการณที่เปล่ียนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน รวมทั้งแนวโนมหรือ
ทิศทางการพัฒนาอุดมศึกษาในอนาคต ซึ่งในการจัดทําแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยมีกรอบการดําเนินงานที่มีผลตอ
การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 

1.3.1 กรอบการบรหิารมหาวิทยาลยั 

มจธ. ยึดมั่นตามปรัชญาการกอตั้งมหาวิทยาลัย โดยมีกระบวนการสงผานภารกิจของ มจธ. จากรุนสูรุน
สืบเนื่องยาวนานมากวา 55 ป ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ในการใหการศึกษา สงเสริมวิชาการ
และวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม ริเริ่ม ปรับแปลง ถายทอด พัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

ในระหวางป 2541-2542 มหาวิทยาลัยไดมีการจัดทําวิสัยทัศนและภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย โดยสภามหาวิทยาลัย 
อนุมัติวิสัยทัศน เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2542 และประกาศสูประชาคม มจธ. รวมทั้งผูมีสวนเกี่ยวของ ดังนี้  

5 มุง 

มุงมั่น เปนมหาวิทยาลัยที่ใฝเรียนรู 
มุงสู ความเปนเลิศในเทคโนโลยีและการวิจยั 
มุงธํารง ปณิธานในการสรางบัณฑิตที่เกงและด ี
มุงสราง ชื่อเสียงและเกยีรติภูมิใหเปนทีภู่มิใจของประชาคม 
มุงกาว ไปสูการเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําในระดับโลก 

ตั้งแตเดือนมิถุนายน ป 2559 จนกระทั่งปจจุบัน (มีนาคม 2561) มหาวิทยาลัยไดมีการทบทวนการทํางาน
โดยคณะที่ปรึกษาจากประเทศญี่ปุน (JMAC) จึงไดมีการปรับวิสัยทัศน 5 มุง (รายละเอียดการทบทวนวิสัยทัศนหนา 
34) โดยมหาวิทยาลัยมีความเห็นวา วิสัยทัศน 5 มุง ยังคงเปนแนวทางหลักในการทํางาน (Principle Guideline) 

มหาวิทยาลัยไดกําหนดภารกิจหลัก ตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13 (10/2542) เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 
2542 เพื่อใหการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรลุวิสัยทัศนดังกลาวขางตน มหาวิทยาลัยจะตองดําเนินภารกิจ ดังนี้ 

1) พัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถในการเรียนรู พัฒนานักศึกษาใหมีความเปนเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

2) พัฒนาระบบการศึกษา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบการเรียนรู และระบบการบริหารงาน
ใหมีคุณภาพอยางตอเนื่อง 

3) วิจัยและนําผลไปใชใหเกิดประโยชนในการสรางองคความรูและการพัฒนาประชาคมไทย 
ตามที่มหาวิทยาลัยไดกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจ ตอมาไดจัดทําแผนกลยุทธที่ถอดวิสัยทัศนออกเปน

เปาหมายเชิงกลยุทธ (Flagships) ตั้งแตป 2545 และในป 2548 ไดมีการเพิ่มเติมเปาหมายหลักที่สําคัญดานนักศึกษา 
รวมเรียกเปาหมายหลักเชิงกลยุทธเปนการภายในวา 6+1 Flagships ประกอบดวย 

1) มหาวิทยาลัยวิจยั (Research University) 
2) มหาวิทยาลัยเสมือน (Virtual University หรอื e-University) 
3) การสรางความเขมแข็งทางดานวิทยาศาสตร (Science Strengthening) 
4) การสรางความเขมแข็งทางดานการบริหารจัดการ (Management Strengthening) 
5) องคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) 
6) การบริหารรายไดและตนทุน (Revenue Driven/Cost Conscious) 
7) การพัฒนานกัศึกษาที่เปนผูนํา และมีความสามารถเฉพาะ (The Best & The Brightest) 
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เมื่อปลายป 2548 มหาวิทยาลัยไดจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี พ.ศ. 2549-
2563 (KMUTT Roadmap 2020) ไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2549 เพื่อเปน
กรอบทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะยาว และเปนคูมือของผูบริหารมหาวิทยาลัยและหนวยงานภายในใชใน
การกํากับการทํางานของมหาวิทยาลัยใน 15 ปขางหนา เพื่อใหมหาวิทยาลัยสามารถบรรลุเปาหมายเปนมหาวิทยาลัย
ชั้นนําในอนาคต 

กรอบการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี พ.ศ. 2549-2563 (Theme for Development 
of KMUTT Roadmap 2020) ประกอบดวย 6 ดาน ดังนี้ 

1) การพัฒนากระบวนการเรียนรูใหม (New Approach to Learning)  
2) การสรางความเปนเลิศทางดานวิชาการและวิจยั (S&T Core Capability and Clustering)  
3) การสรางบัณฑิตและบุคลากรที่เปนคนอยางสมบูรณ (Humanization)  
4) การปรับโครงสรางหนวยงาน (Organizational Reform) 
5) ธรรมาภิบาลและการบรหิารจดัการสมัยใหม (Good Governance and Modern Management)  
6) การสรางความเปนสากล (Internationalization) 

 
รูปที่ 7 ความสัมพันธระหวาง KMUTT Roadmap 2020 กับ 6+1 Flagships 

 

ในระหวางที่มีการจัดทําแผนพัฒนาเชิงกลยุทธ มจธ. ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) นั้น ก็ไดมีการทบทวน
เปาหมายหลัก และมีการปรับเปาหมายหลักใหมตามกรอบ KMUTT Roadmap 2020 ซึ่งมีความสัมพันธกันและเปน
เปาหมายหลักในการนําองคกรใหบรรลุวิสัยทัศนตามที่ไดกําหนดไวตั้งแตตน 

กรอบการพัฒนามหาวิทยาลัยตาม KMUTT Roadmap 2020 ที่ไดกําหนดขึ้นใหมแทน 6+1 Flagships 
ประกอบดวยเปาหมายในการพัฒนา 3 ดานหลัก ไดแก 

1) มหาวิทยาลัยนวัตกรรมแหงการเรยีนรู (Learning Innovation) 
2) สรางความเปนเลิศทางดานงานวิจัย (Research Excellence) 
3) การสรางบัณฑิตที่มีความเปนคนอยางสมบูรณ (Humanization of KMUTT and Its Graduate)  

6+1 Flagships 
KMUTT Roadmap 

The Best & 
The Brightest 

Research 
University 

Science 
Strengthening 

Management 
Strengthening 

Revenue Driven & 
Cost Conscious 

e-University / 
Virtual University 

Learning 
Organization 

New Approach To Learning        

Cluster        

Core Capability        

Humanization        

Organization Reform        

Good Governance & 
Modern Management 

       

Internationalization        

 

ดังนั้น เปาหมายเชิงกลยุทธทั้งหมดที่มหาวิทยาลัยใชกําหนดแนวทางในการดําเนินงาน

อยูในปจจุบัน ไดแก 6+1 Flagships และ KMUTT Roadmap 2020 อันเปนกรอบการพัฒนา

ที่มหาวิทยาลัยและหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยสามารถนําไปใชในการจัดทําแผนกลยุทธ 

และแผนปฏิบัติการที่มีเอกภาพ 
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ตามที่มหาวิทยาลัยไดจัดทํากรอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะยาว 15 ป (พ.ศ. 2549-2563) หรือ 
KMUTT Roadmap 2020 ดวยมหาวิทยาลัยไดตระหนักถึงระบบการวางแผน การนําแผนไปสูการปฏิบัติ และการ
ติดตามประเมินผลขององคกรอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงไดทําการถอดแผนพัฒนาฯ 15 ป (พ.ศ. 2549-
2563) มาเปนแผนกลยุทธระยะ 5 ป หรือเปน 5 Years Rolling Implementation Plan ซึ่งประกอบดวย 

 ในชวง 5 ปแรกของ KMUTT Roadmap 2020 ครอบคลุมแผนพัฒนาเชิงกลยุทธ มจธ. ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 
2550-2554)  
มหาวิทยาลัยไดตั้งเปาหมายที่จะสรางความเขมแข็งของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย และเปนการ

เตรียมความพรอมของการเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําในระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยเนนการพัฒนาโครงสราง 
กระบวนการ กลไก และ/หรือระบบการบริหารจัดการที่มีนัยสําคัญเฉพาะในเรื่องตอไปนี้  

(1) การผลิตบัณฑิตที่เปนผูนํา มีศักยภาพในระดับนานาชาติ และเปนสมาชิกที่ดีของสังคมโลก (Good 
Leader Global Citizens)  

(2) การเปนมหาวิทยาลัยที่ผลิตผลงานวิจัยและบริการวิชาการที่ตอบสนองตอความตองการของสังคมได
อยางทันเวลา (Just-in-time Knowledge Provider)  

(3) ความเปนสากล (Internationalization) ในทุกมิติตั้งแตบัณฑิต ผลงานวิชาการ บุคลากร ดาน
วิชาการและสนับสนุน ตลอดจนองคกร 

 

 ชวง 5 ปที่สอง ของ KMUTT Roadmap 2020 ครอบคลุมแผนกลยุทธ มจธ. ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)  
มหาวิทยาลัยมุงเนนการผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ สรางงานวิจัยและพัฒนาที่

มีผลกระทบตอเศรษฐกิจ และสังคม และใหบริการวิชาการที่ตอบสนองความตองการของชุมชนและสังคมบนฐานของ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ตลอดจนสรางคุณคาการทํางานให
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด สูการพัฒนามหาวิทยาลัยอยางตอเนื่องและยั่งยืน เพื่อเตรียมพรอมสูการเปน
มหาวิทยาลัยชั้นนําในระดับภูมิภาคและระดับโลก ภายใตนโยบายที่ขับเคล่ือนการดําเนินงานที่เนนคุณภาพ (Quality) 
เกิดคุณคาตอเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (Excellence Relevance) มีผลิตภาพ (Productivity) ดวยการบริหาร
จัดการอยางมีธรรมาภิบาล (Governance) ที่มุงสูความยั่งยืน (Sustainable) ขององคกร 

จากการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ มจธ. ฉบับที่ 10 และ 11 ซึ่งปจจุบันไดดําเนินการมาถึงชวงทายของแผน
กลยุทธ มจธ. ฉบับที่ 11 ครอบคลุมชวงเวลาของแผน KMUTT Roadmap 2020 ระยะ 10 ป (พ.ศ. 2549-2558) 
มหาวิทยาลัยมีผลการดําเนินงานเปนที่ประจักษและสามารถบรรลุเปาหมายสูการเปนมหาวิทยาลัยช้ันนําไดในระดับหนึ่ง 
ซึ่งสะทอนผานผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก โดยสถาบันจัดอันดับที่มีชื่อเสียง อาทิเชน Times Higher Education 
(THE) หรือ QS World University Ranking ขณะเดียวกันเพื่อรับมือกับการเปล่ียนแปลงของโลกในอนาคต 
มหาวิทยาลัยจึงไดเตรียมการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะยาวอีก 20 ปขางหนา (พ.ศ. 2560-2579) หรือ 
KMUTT Roadmap 2036 พรอมกันนี้ไดมีการถอดแผนระยะยาวออกเปนแผนระยะ 5 ป หรือ แผนกลยุทธ มจธ. ฉบับ
ที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เพื่อใชเปนกรอบทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย และเปนคูมือสําหรับกํากับการดําเนินงาน
ของผูบริหารมหาวิทยาลัยในอนาคตอยางมีเปาหมายและมีประสิทธิภาพ 
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1.3.2 กรอบการพัฒนามหาวิทยาลัย ในอีก 5 ปขางหนา 
การดําเนินงานทุกภารกจิของมหาวิทยาลัย เช่ือมโยงและสอดคลองกับวิสัยทัศน ภารกิจ และคานิยมองคกร ซึ่งเกดิ

จากกระบวนการมีสวนรวมจากประชาคม มจธ. โดยมีจุดเดนที่แตกตางกันในแตละพื้นที่การใหบริการ ตามกรอบการพัฒนา 
มจธ. ระยะยาว 15 ป (KMUTT Roadmap 2020) และยังมองไกลไปในอนาคต ตาม (ราง) กรอบการพัฒนา มจธ. ระยะยาว 
ชวงที่สอง (พ.ศ. 2560-2579) หรือ KMUTT Roadmap 2036 โดยใหความสําคัญกับประเด็นทาทายตาง ๆ ทั้งในระดับ
สังคมโลก ภูมิภาคและประเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัยตองเตรียมความพรอมและกําหนดกลยุทธเชิงรุกเพื่อการรับมือ โดยในการ
กําหนดกรอบการบริหารมหาวิทยาลัย ซึ่ง มจธ. ไดวางวิสัยทัศนและเปาหมายให มจธ. เปนมหาวิทยาลัยช้ันนําระดับโลก 
โดยใหความสําคัญในประเด็นตอไปนี้ 

 มหาวิทยาลัยชั้นนําระดับโลก (World Class University) 
ตามวิสัยทัศน 5 มุง มจธ. จะพัฒนาใหกาวสูการเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลก ทั้งในดานคุณภาพของบณัฑิต 

ความรูทางความสามารถและคุณธรรมของบุคลากร ความเปนเลิศของงานวิชาการ ความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยี ความ
มีประสิทธิภาพของงานวิจัย ตลอดจน ความมีคุณภาพและประสิทธิภาพของระบบการบริหารมหาวิทยาลัย 
ความคาดหวัง  การไดรับรองคุณภาพและการจดัอันดับในระดับชาติและระดับสากล (Accreditation & Ranking) 

(คุณภาพบัณฑิต/คุณภาพการสอน/คุณภาพงานวจิัย/คุณภาพการใหบรกิาร และความเปนนานาชาติ) 

 มหาวิทยาลัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่เนนนวัตกรรมการเรียนการสอน (Innovative Science 
and Technology University) 
มหาวิทยาลัยมุงเนนการพัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการสูสากล เปนระบบการศึกษาของ "ผูสราง" นวัตกรรม 

(Inventor) ดานการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดวยตนเอง สูการเรียนรูแบบอัธยาศัย ใหเปน
มหาวิทยาลัยที่เนนการสรางทรัพยากรมนุษยเชิงสมรรถนะ (Competence) เพื่อการแขงขันของประเทศ  

 การสรางบัณฑิตใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ (The Best and The Brightest) อยูไดในสังคมไทย 
เปนคนเกง คนดี และมีความสุข ใฝรู และเรียนรูวิธีการแสวงหาความรู เปนผูมีความคิดริเริ่มสรางสรรคและ
พัฒนา คิดได ทําเปนสามารถปรับตัวได ในสังคมที่มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา  

 การนําหลักการคิดและกระบวนการทางวิทยาศาสตรมาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน (Science 
Strengthening) โดยมีการสรางบรรยากาศและส่ิงแวดลอมที่ดีเพื่อเอื้อตอการเรียนรู เพื่อการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยใหมีการคิดอยางเปนระบบและมีเหตุมีผล มีการเช่ือมโยงความสัมพันธในการสรางองคความรูและนําไปสู
การแกปญหาในการทํางานและการดํารงชีวิต 

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีทิศทางการพัฒนาตนเองใหเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) 
ที่ขยายขีดความสามารถและเพิ่มศักยภาพเพื่อสรางผลงานและสรางอนาคตอยางตอเนื่อง โดยผูคนในองคกรตาง                 
ก็เรียนรูดวยกันอยางตอเนื่อง มีความคิดความเขาใจอยางถองแททั้งระบบ และมีความเปนหนึ่งของสวนรวม 
ความคาดหวัง  ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยในระดับชาติและระดับนานาชาติ (Employer Reputation and 

Academic Reputation) 

 มหาวิทยาลัยแหงการวิจัยและนวัตกรรม (Research and Innovation University)  
มจธ. เปนมหาวิทยาลัยที่ดําเนินการวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและศาสตรที่เกี่ยวของเพื่อสรางองค

ความรูใหม สําหรับสนับสนุนกิจกรรมดานการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และเปนการวิจัยที่สนับสนุนการ
พัฒนาศักยภาพทางดานขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

 มหาวิทยาลัยแหงการสรางสรรคนวัตกรรม ในการพัฒนาผูประกอบการ (Entrepreneurial University) 
มจธ. ใหความสําคัญตอการพัฒนาระบบการศึกษาที่สอดคลองกับความตองการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม โดย

มุงเปาหมายการเปนสถาบันการศึกษาสําหรับการสรางและพัฒนาผูประกอบการ ผานกลไกเชื่อมโยงระบบการศึกษา 
การวิจัยที่ผูกพันกับปญหาสังคม ชุมชน ใหผูเรียนไดเรียนรูในสถานการณที่เปนจริง ทําใหมีความพรอมที่จะออกมา
ทํางานที่สงผลตอการแกปญหาสังคมอยางยั่งยืน 
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 มหาวิทยาลัยกับสังคมและชุมชน (Social Lab-University Social Responsibility) 
มจธ. เปนแหลงเรียนรูของชุมชนและสังคมที่สรางบัณฑิตเพื่อออกไปชวยกันสรางและพัฒนาสังคม 

ดวยตระหนักเสมอวา มจธ. เปนสวนหนึ่งของชุมชน ทั้งชุมชนของสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก โดยมุงเนน
การทํางานรวมกับชุมชนผานการพัฒนาการเรียนรูและพัฒนาความเปนพลเมืองที่ดีของ “บัณฑิตคุณภาพ มจธ.” 
โดยใชความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนเครื่องมือผานกลไกและการจัดการกระบวนการเรียนรูเชิงบูรณาการ
รวมกันระหวางอาจารย นักวิชาการและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกับผูคนที่อยูในสังคมและชุมชนตาง ๆ เกิดการสราง
องคความรูที่ตอบสนองความตองการของชุมชน เสริมสรางใหชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากเขมแข็งอยางยั่งยืน ทันตอ
การเปล่ียนแปลงของประเทศและของโลกในอนาคต รวมทั้งการเปนมหาวิทยาลัยที่สงเสริมความเสมอภาคในโอกาส
ทางการศึกษา เกื้อกูลผูที่ขาดแคลนและผูที่ประสบความเดือดรอน นอกจากนี้ ยังถือเปนกลไกในการขัดเกลาทางสังคม 
(Socialization) ใหแกนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยดวย 
ความคาดหวัง  การไดรับการยอมรับในเรื่องการใชประโยชนจากการใชผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศและ

แกปญหาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหล่ือมลํ้าอยางเปนรูปธรรม 

 มหาวิทยาลัยที่มีการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) 
 e-University มหาวิทยาลัยที่มีรูปแบบการดําเนินกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยโดยนําส่ืออิเล็คทรอนิกส 

(Electronics) เขามาชวยสงเสริมสนับสนุนใหเกิดกิจกรรมทางการศึกษาทั้งดานการเรียนการสอน 
การบริหารจัดการ การวิจัย รวมถึง การใหบริการตาง ๆ ซึ่งสามารถเขาถึงจากทุกที่ไดตลอดเวลา และ
สามารถ เรียนรูดวยตนเองได 

 Management Strengthening การสรางศักยภาพของบุคลากร โดยการนําแนวคิดทางดานการบริหารมา
ใชในการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพอยางมีระบบและสามารถวิเคราะหปจจัยแวดลอมที่มีผลกระทบตอ
การทํางาน ตลอดจนการสรางบุคลากรใหมีความสามารถในเชิงบริหารที่มีประสิทธิภาพ 

 Revenue Driven & Cost Conscious Organization มหาวิทยาลัยที่มีระบบบริหารจัดการรายไดและ
ตนทุนอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได มีเกณฑกลางรวมกัน โดยบุคลากรในองคกรมีความรู ความเขาใจ 
ตระหนักถึงความสําคัญในดานรายไดและตนทุน  

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมุงหวังการพัฒนาสูการเปน มหาวิทยาลัยแหงคุณภาพ เปนมหาวิทยาลัยที่ใชระบบประกนั
คุณภาพเปนสวนหนึ่งของการบริหาร โดยเนนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีและมี
การพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
ความคาดหวัง  การเปนองคกรที่บริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาล ดานคุณภาพที่ไดรับการรับรองคุณภาพจาก

หนวยงานทั้งภายในประเทศและหนวยงานระดับนานาชาติ 

 มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green and Clean University) 
มจธ. มุงสูการเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําแหงการเรียนรูสู สังคม และเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว “Green 

University” เนนการพัฒนาระบบบริหารจัดการพลังงาน และส่ิงแวดลอม ในรูปแบบการพัฒนาอยางตอเนื่องและ
ยั่งยืน รวมทั้งสงเสริมและสรางส่ิงแวดลอมใหนาอยูนาทํางาน มีความปลอดภัย และมีความมั่นคงในชีวิต โดยพัฒนาสู
การเปนมหาวิทยาลัยแหงความยั่งยืน (Sustainable University)  
ความคาดหวัง  การเปนองคกรที่บริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาล การประหยัดพลังงาน และการบริหารจัดการ

ส่ิงแวดลอมใหเปนสีเขียว 

 การสรางเครือขาย (Networking) 
มจธ. เปนมหาวิทยาลัยที่สรางความรวมมือจากประชาคม มหาวิทยาลัย และภาคีภายนอกทุกภาคสวน 

“Alliances and Partnerships” เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งทางวิชาการ ผลักดันชื่อเสียง และถายทอดองคความรู 
สูการยกระดับคุณภาพชีวิตและแกปญหาชุมชน สังคมและประเทศ 
ความคาดหวัง  แสวงหาเครือขายความรวมมือ ขยายฐานความรูเชิงวิชาการและวิจัย เพื่อสนองตอบตอความ

ตองการของสังคม และเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ ตลอดจนเกิดภาพลักษณที่ดีแกองคกร 
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สําหรับกรอบในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใน 5 ปขางหนา มจธ. ไดใหความสําคัญในประเด็นทาทาย
เชิงกลยุทธ ซึ่งมหาวิทยาลัยตองเตรียมพรอมและจัดทําแผนรองรับ ดังนี้ 

 

 
 

มจธ. มุงพัฒนาการศึกษาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เปนเลิศ มีมาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการเปนที่
ยอมรับในระดับนานาชาติ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีคุณธรรม ภายใตวิสัยทัศน “มุงธํารง ปณิธานในการสราง
บัณฑิตที่เกงและดี” โดยเปนชวงปแหงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต มจธ. โดยมุงพัฒนาการเรียนการสอนที่เนนผลลัพธ
การเรียนรู (Outcomes Based Education) ภายใตกรอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา KMUTT Educational 
Reform มีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการการเรียนรูรูปแบบใหมทั้งในและนอกหองเรียน ที่สงเสริมใหผูเรียนมี
โอกาสเพิ่มพูนประสบการณและทักษะการแกปญหาในสภาพแวดลอมของการปฏิบัติงานจริง เพื่อเสริมสราง
ความสามารถในการแขงขัน (Competency) รับผิดชอบและนําความรูสูสังคมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจน
ปรับปรุงกระบวนการจัดการศึกษาสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) ใหเกิดการเรียนรูใหม ๆ 
เพื่อสงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง การเรียนตามอัธยาศัย และการเรียนรูตลอดชีวิตใหสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
เปนบัณฑิตที่เปนคนอยางสมบูรณตามคุณลักษณะที่พึงประสงคของ มจธ. คือ “เปนผูนําการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
(Social Change Agent) มีคานิยมที่ดี มีศักยภาพและความสามารถ และมีความเปนผูนํา” และสอดคลองกับ 
อัตลักษณของ มจธ. คือ “บัณฑิตที่เกงและดี” ที่ตอบสนองความตองการของประเทศและเปนที่ยอมรับ พรอมจะกาว
ไปสูการเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําในระดับโลก 

 
 
 
มจธ. มุงสงเสริมการสรางความเปนเลิศของงานวิจัยมาอยางตอเนื่อง และมีพลวัตสามารถปรับใหเขากับ

สถานการณที่เปล่ียนแปลงไดในอนาคต โดยการผลิตผลงานวิจัยที่มีผลกระทบสูง (High Impacts Research) ที่เนน (1) 
ผลิตนักวิจัยคุณภาพ (2) พัฒนากลไกการผลิตนักวิจัยคุณภาพที่มีขีดความสามารถในการสรางองคความรูและพัฒนา
เทคโนโลยีที่มีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และ (3) ทํางานใกลชิดกับภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อผลิต
งานวิจัยที่ตอบโจทย และสนองตอบความตองการไดอยางรวดเร็วและทันการณ โดยสงเสริมใหบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยทําวิจัย และวางรากฐานการวิจัยโดยการบมเพาะนักวิจัยที่มีคุณภาพ ในขณะเดียวกันจะเรงปรับปรุง
โครงสราง และสรางส่ิงแวดลอมที่เอื้อใหเกิดการวิจัย รวมทั้งสรรหาทรัพยากรที่จะทําใหเกิดการวิจัยในระดับสูง 

ทั้งน้ี ทิศทางการวิจัยของ มจธ. จะเดินหนาเปนผูนําดานวิจัย พัฒนาระดับตนแบบที่เนน 3F1P ซึ่งนอกจาก 
การคงคุณภาพการสรางองคความรูใหมแลว ยังเนนผลิตงานวิจัยและองคความรูที่มีคุณภาพ มีคุณคา และเปน
ผลงานวิจัยที่สามารถพัฒนาตอยอดนําไปสูนวัตกรรมและสรางผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเปนเปาหมาย
ปลายทางของการนําผลงานวิจัยออกไปใชประโยชน ดวยการปฏิรูประบบวิจัยแบบบูรณาการ เนนการปรับปรุงระบบ
บริหารจัดการระบบวิจัยใหมีประสิทธิภาพ มีนโยบายทิศทางการวิจัยที่ชัดเจนมากขึ้น มีการสงเสริมงานวิจัย พัฒนาและ
วิศวกรรมในภาคธุรกิจ และสรางความรวมมือกับพันธมิตรในลักษณะคลัสเตอร (Cluster) เพื่อเปนกลไกสงเสริมงานวิจยั
ใหสามารถขยายผลไปสูการใชประโยชนในเชิงพาณิชยไดอยางชัดเจน รวมไปถึงการใชกลไกความรวมมือกับตางประเทศ
ในการนําความเชี่ยวชาญมาเสริมความสามารถในการสงมอบผลงานของ มจธ. ดวยการจัดบทบาทของหนวยงาน
ในระบบวิจัยและปรับระบบบริหารจัดการคุณภาพงานวิจัยใหเหมาะสม เพื่อมุงพัฒนานวัตกรรมที่ตอบสนองความ
ตองการของประเทศ 

 
 

  

การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อสรางศักยภาพดานการแขงขัน 

การวิจัยและการบริการวิชาการ  
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ในชวงการพัฒนาที่ผานมา มหาวิทยาลัยมีพัฒนาการจนเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศ และเปนที่
ยอมรับในเวทีนานาชาติระดับหน่ึง มหาวิทยาลัยจะพัฒนางานที่มุงสูความเปนนานาชาติที่มีอยูเดิมใหเกิดผลสําเร็จ
อยางเปนรูปธรรมมากขึ้น เพื่อสรางให มจธ. ไดรับการยอมรับ เปนที่รูจักในความเปนเลิศดานวิชาการและการวิจัย 
สรางใหบุคลากรและนักศึกษามีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ และทําใหบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาสามารถทํางานในสังคม
และวัฒนธรรมที่แตกตางไดในระดับนานาชาติ จึงมีความจําเปนตอการปรับกระบวนทัศนการพัฒนามหาวิทยาลัยในมติิ
ตาง ๆ ทั้งการเรียนการสอน การวิจัย และการใหบริการ เพื่อใหเทาทันและสามารถรับมือกับประเด็นทาทายตาง ๆ ได 
เพื่อเปาหมายการมีคุณภาพ มีมาตรฐานในระดับ “World Class University” ที่มุงหวังใหผูเรียนมีคุณภาพตาม
คุณลักษณะที่พึงประสงคของ มจธ. มีศักยภาพและบุคลิกภาพที่เปนผูนํา มีคุณธรรม ไดรับการยกยองและใหการยอมรับ
เปนพลเมืองโลก (World Citizen) มหาวิทยาลัยจะเนนการสรางความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศมากขึ้น 
โดยมุงเนนการรวมกลุม/เครือขายความรวมมือที่สําคัญและมีอิทธิพลตอทิศทางของอุดมศึกษา เชน เครือขาย
มหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN) สานประโยชนทางวิชาการจากการสรางเครือขายความรวมมือในระดับนานาชาติ ที่เนน
ความหลากหลาย โดยกําหนดประเด็นความรวมมือเปนกลุมขามสาขาวิชา และสนับสนุนการเคล่ือนยายทั้งขาเขาและ
ขาออก สรางแบรนดขององคกร เพื่อขับเคล่ือนใหเกิดการเคล่ือนยายเขา (Inbound Mobility) ควรมี Communities 
of Practice (COPs) ในเรื่องนโยบาย คุณภาพและยุทธศาสตรดานความเปนสากล สนับสนุนการใชเทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนรูขามวัฒนธรรม มีระบบมาตรฐานสากลสําหรับบรรยากาศในการทํางานและการเรียนรูเพื่อดึงดูดนักศึกษา
และบุคลากรตางชาติมาทํางาน ทําใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันการศึกษาที่ไดมาตรฐานในระดับสากล  

 
 
 

มจธ. เปนมหาวิทยาลัยในกํากับที่มีระบบการบริหารงานที่เปนอิสระภายใตการกํากับดูแลของรัฐ ที่มุงเนนให
เกิดความคลองตัว สามารถดึงดูดบุคลากรที่มีความรูความสามารถเขามารวมงาน เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุ
วัตถุประสงค และมีระบบการบริหารงบประมาณที่มีวัตถุประสงคหลักเพื่อสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และการถายทอด
เทคโนโลยี การพัฒนากําลังคน และโครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตร ตลอดจนบริหารงานวิจัยในหัวขอที่สําคัญ ๆ ของ
ประเทศไดอยางครบวงจร 

มจธ. มุงสรางความเปนเลิศในการบริหารภายใตหลักธรรมาภิบาลที่ใหความสําคัญกับความโปรงใส และ 
Empowerment โดยการพัฒนาสมรรถนะองคกรเพื่อใหบริการอยางมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาระบบและความสามารถ
ของบุคลากรในการใหบริการมุงเนนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการในทุกมิติสูการเปน “องคกรที่มีขีดสมรรถนะสูง  
มีความม่ันคงและยั่งยืน (High Performance Organization)” เรงพัฒนาระบบและความสามารถของบุคลากรใหมี
ประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล และสามารถรองรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต  

ประเด็นตาง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจําเปนตองดําเนินการปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่องใหบรรลุวิสัยทัศน เพื่อสราง
ขีดความสามารถในการแขงขันและพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ประกอบดวย การพัฒนาทรัพยากรบุคคลทุกประเภท
ของมหาวิทยาลัย จัดใหมีระบบบริหารจัดการภายใน (Internal Management) ที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุน
การดําเนินงาน โดยเรงดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา การปรับระบบบริหารจัดการ การปรับโครงสรางองคกร 
การเรงระดมทรัพยากรทางดานการเงิน ตลอดจนการแสวงหาความรวมมือในรูปแบบตาง ๆ  

 
 
 
 
 

การพัฒนามหาวิทยาลัยสูความเปนสากลใหมากขึ้น 

การบริหารจัดการองคกร 
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มจธ. มุงสูการเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําแหงการเรียนรูสูสังคมที่ขับเคล่ือนภารกิจการจัดการศึกษา วิจัย บริการ
วิชาการ และกิจกรรมตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัย โดยใหความสําคัญกับการจัดการดานพลังงาน ส่ิงแวดลอมและความปลอดภัย 
เพื่อเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว “Green University” โดย มจธ. ไดกําหนดนโยบาย มาตรการ และแนวปฏิบัติที่คํานึงถึงการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ดวยการปลูกจิตสํานึก ปฏิบัติส่ือสาร รวมทั้งถายทอดใหบุคลากรและผูมีสวน
เกี่ยวของทั้งในมหาวิทยาลัยและในพื้นที่เขาไปมีสวนรวมในการรับใชสังคมและรวมรับผิดชอบตอสวนรวมผานภารกิจหนาที่
ที่มีอยู ตั้งแตการจัดโครงสรางทางกายภาพ เนนการพัฒนาระบบบริหารจัดการพลังงาน และส่ิงแวดลอม ในรูปแบบการ
พัฒนาอยางตอเน่ืองยั่งยืน รวมทั้ง สงเสริมและสรางส่ิงแวดลอมใหนาอยูนาทํางาน มีความปลอดภัย และมีความมั่นคงใน
ชีวิต โดยพัฒนาสูการเปนมหาวิทยาลัยแหงความยั่งยืน (Sustainable University) เพื่อใหเกิดการทํางานในบรรยากาศที่มี
ความปลอดภัย เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม และประหยัดพลังงาน กอใหเกิดผลดีตอส่ิงแวดลอมและชุมชนของชาติ 

เปาหมายหลักสําคัญของการพัฒนาสูการเปนองคกรสีเขียวของ มจธ. มุงพัฒนาวัฒนธรรมองคกร Green DNA ใน 
มจธ. ใหเกิดการปฏิบัติที่เปน Green Heart และอาสาที่จะนําความรูไปพัฒนาชุมชนในรูปแบบของมดอาสา คาดหวังการ
พัฒนาคนและสังคมใหมีสํานึกรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม (Green Heart) มุงเนนการสรางรากฐานที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 
บนพื้นฐานของความรูที่ถูกตองในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และการดูแลรักษาส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน โดยทิศทางการ
พัฒนานับจากนี้ มุงเนนตอยอดการพัฒนาการดําเนินงานที่ดีดานพลังงาน และส่ิงแวดลอม โดยเพิ่มเติมดานความปลอดภัย
ใหครอบคลุมครบถวนทุกมิติ รวมทั้งสนับสนุนการปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน ทั้ง (1) การวางแผนสีเขียว (Green 
Planning) (2) การสรางผลิตภัณฑและกระบวนการผลิตสีเขียว (Green Product and Process) (3) การสรางชุมชนสีเขียว 
(Green Network) เปนสังคมที่มีการรับรู เขาใจดานการอนุรักษ พลังงาน ส่ิงแวดลอม เขาใจและนําไปปฏิบัติ จนกลายเปน
สวนหนึ่งของวัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) ใหเกิดผลดีตอตนเอง ส่ิงแวดลอม และขยายผลตอสังคม ชุมชนรอบขาง 
และเปนตนแบบเพื่อขยายผลในระดับชาติและนานาชาติตอไป 

 
 
 

การรวมมือและการสรางเครือขายเปนส่ิงสําคัญในการบริหารสถาบันอุดมศึกษา เพราะมหาวิทยาลัยมีหนาที่ที่
จะตองรับใชใหบริการสังคม ผลิตบุคลากร สรางและเผยแพรองคความรูใหกับสังคม ซ่ึงมหาวิทยาลัยควรวางกรอบการสราง
เครือขายทั้งในระดับชาติ ภูมิภาคและนานาชาติ โดยกรอบความคิดของการรวมมือควรจะพัฒนาจนมาถึงการรวมมือกับ
ชุมชน ดวยการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังตองสามารถสรางกรอบความ
รวมมือใหม เชน การสรางความรวมมือกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อการถายทอดเทคโนโลยี การผลิตบัณฑิตที่ตรงตาม
ความตองการของผูใชบัณฑิตทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ การแลกเปล่ียนความรูอยางสม่ําเสมอทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ การสรางนวัตกรรมรวมกันและเสริมสรางใหเกิดการยอมรับขององคความรูที่เปนประโยชนในสังคม ทั้งนี้ มจธ. 
ควรปรับปรุงระบบใหเอื้อตอการสรางเครือขายความรวมมือ จัดใหมีการติดตามผลการดําเนินงานและการประเมินผลดาน

ความรวมมือระดับชาติและนานาชาติอยางตอเน่ือง โดยมุงขยายบทบาทความเปนผูนําความรวมมือทางวิชาการในรูปแบบ
ตาง ๆ ในทุกระดับอยางใกลชิดมากยิ่งขึ้น ยังคงเสาะหาพันธมิตรที่มีเปาหมายสอดคลองกัน และมีความเชี่ยวชาญที่สงเสริม
ซ่ึงกันและกัน เปดโอกาสใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการผลักดันการดําเนินงานรวมกัน ตลอดจนสรางการยอมรับและความ
ไววางใจจากเครือขายพันธมิตรที่เขมแข็งทั้งในระดับชาติและนานาชาตเิพิ่มขึ้น   

 

 

จากปรัชญาของการกอตั้งมหาวิทยาลัยและประเด็นความสําคัญดังกลาวขางตนนี้ 
มหาวิทยาลัยไดนําไปพัฒนาเปนแผนกลยุทธ มจธ. ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งจะได
กลาวถึงกลยุทธการพัฒนามหาวิทยาลัยตอไปในบทที่ 2  

การบริหารจัดการสภาพแวดลอมใหเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว 

การสรางเครือขายความรวมมือ (Stakeholders Collaboration and University Network) 
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บทที่ 2 กลยุทธการพัฒนามหาวิทยาลัย 

 
 ทิศทางของแผนกลยุทธ มจธ. ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
 แผนกลยุทธ มจธ. ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
 การจัดการยุทธศาสตร 
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2.1 ทิศทางของแผนกลยุทธ มจธ. ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ในชวงแผนกลยุทธ มจธ. ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)  
มีการกําหนดวิสัยทัศนและตั้งเปาหมายไวดังนี้ 

>> ปรัชญา (Philosophy)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีเปนมหาวิทยาลัยวิจัย ที่เปนทั้งสวนการศึกษา และสวนอุตสาหกรรม 

ผลิตบัณฑิตและทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพและคุณธรรม ทํางานวิจัย พัฒนาและใหบริการวิชาการ เพื่อเสริมสราง
เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 

>>  ปณิธาน (Resolution) 
“ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และ คุณธรรม ทํางานวิจัย พัฒนาและใหบริการวิชาการ เพื่อเสริมสรางเศรษฐกิจ 

และคุณภาพชีวิต” 

>>  วิสยัทัศน (Vision) 
มหาวิทยาลัยไดกําหนด วิสัยทัศน 5 มุง เปนกรอบแนวทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และใชเปนฐาน

ในการกําหนดกรอบทิศทางการพัฒนา KMUTT Roadmap 2020 นับจากกลางทศวรรษ 2540 ซึ่งปจจุบัน มจธ. ใช
วิสัยทัศนที่เคยกําหนดไวน้ีเปนหลักการสําคัญในการทํางาน (Principle Guideline) และระยะเวลาตอมา มจธ. ได
ทบทวนวิสัยทัศน จากการระดมสมองผูบริหาร และบุคลากรรุนใหมของมหาวิทยาลัย เพื่อใหสอดคลองกับบริบทใน
ปจจุบัน มจธ. จึงกําหนดวิสัยทัศน ดังนี้  

 (ราง) มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่มุงพัฒนานวัตกรรม ทางการศึกษา                      
การวิจัย ความคิดสรางสรรค และความเปนผูประกอบการ ทําใหเกิดคุณคา นําไปสูการ
เปล่ียนแปลงใหสังคมโลกเขมแข็งและยั่งยืน 

หมายเหตุ :   คุณคา หมายถึง 
คุณคา ของ คน ซึ่งรวมทั้งบุคลากร นกัศึกษาในวัยเรยีน และวัยทํางาน 
คุณคา ของ กระบวนการเรียนการสอน 
คุณคา ของ งานวิจัย และงานบริการวิชาการ 

ทั้งนี้ มจธ. ไดมีการตั้งเปาหมายของวิสัยทัศนดังกลาวเพื่อติดตามความสําเร็จการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
ระยะ 5 ป, 10 ป, 20 ป และ 40 ป ดังนี้  

 The Best Science, Technology and Innovation (STI) University in Thailand: 2021 
 Best-3 STI Entrepreneurial University in ASEAN: 2026  
 The Most Impactful Science, Technology and Innovation (STI) University in ASEAN: 2036  
 The Most Impactful Science, Technology and Innovation (STI) University in Asia: 2056  

>>  ภารกิจ (Mission) 
การดําเนินงานเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน มหาวิทยาลัยจะตองดําเนนิภารกิจ ดงันี ้
1) พัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถในการเรียนรู พัฒนานักศึกษาใหมีความเปนเลิศทางวิชาการ                       

มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
2) พัฒนาระบบการศึกษา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบการเรียนรู และระบบการบริหารงาน

ใหมีคุณภาพอยางตอเนื่อง 
3) วิจัยและนําผลไปใชใหเกิดประโยชนในการสรางองคความรูและการพัฒนาประชาคมไทย 
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>>  อัตลักษณ (Identity) 
• อัตลักษณที่เปนจุดเนนของ มจธ. คือ “บัณฑิตที่เกงและดี” 

>>  เอกลักษณ (Uniqueness) 
• เอกลักษณขององคกร คือ “เปนมหาวิทยาลัยวิจัยทางดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลย”ี 

>>  คานิยม มจธ. (KMUTT Core Values)1

2 
• “เปนมืออาชพี อยางมีคุณธรรม จรยิธรรม (Professionalism and Integrity)” 

มหาวิทยาลัยมีเปาหมายที่ตองการสรางสังคม มจธ. ให 
เ ป น มื อ อ า ชี พ ที่ ยึ ด ม่ั น แ ล ะ ยื น ห ยั ด บ น ค ว า ม ถู ก ต อ ง 
(Professional & Integrity) เปนผูนําและริเร่ิมแนวคิดใหม ๆ 
อยูเสมอ (Pioneering) ดํารงภารกิจที่สําคัญ คือ การสรางคน 
สรางบัณฑิตที่มี คุณภาพ เปนสถาบันที่ ใหความรู  และเปน
กัลยาณมิตรหรือพันธมิตรที่ดีกับองคกร เพื่อรวมสรางส่ิงที่มี
ผลกระทบที่ดีตอสังคมและประเทศชาติ (Collective Impact) 

มจธ. ผลักดันการทํางานไปสูเปาหมายโดยมีคานิยม ดังตอไปนี้  
 มจธ. ยึดมั่นในความเปนมืออาชีพ (Professional) มจธ. เปนผูเชี่ยวชาญ ความชํานาญ รูจริง และลงมือ
ปฏิบัติไดจริง 

 มจธ. ยึดมั่นและยืนหยัดบนความถูกตอง (Integrity) และตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสังคม 
 มจธ. เปนผูนํา และริเริ่มแนวคิดใหม ๆ อยูเสมอ (Pioneer) ภารกิจสําคัญของมหาวิทยาลัย คือ การสราง
คน สรางบัณฑิตที่มีคุณภาพ เปนสถาบันที่ใหความรู 

 มจธ. ทํางานดวยการสรางความรวมมือทั้งภายในภายนอกเพื่อรวมสรางส่ิงที่มีผลกระทบที่ดีตอสังคมและ
ประเทศชาติ (Collective Impact) 

>> สมรรถนะหลัก มจธ. (KMUTT Core Competency) 
 สมรรถนะหลักที่จะชวยสนับสนุนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยใหบรรลุวิสัยทัศน ดังนี้ 
1) ความคิดริเร่ิมและการสรางนวัตกรรม (Thinking and innovation/Innovativeness and Initiative) 
2) ความรู และทักษะการปฏิบัติดานเทคนิค รูจริงทําได สงมอบตามคาดหวัง (Knowledge and 

Technical Skill Achieving and Deliverability) 
3) มุงม่ันที่จะใหไดผลงานที่เนนคุณภาพ ดวยความอุตสาหะอยางไมลดละ (Commitment to Quality 

Persistence/Perseverance) 
4) ทํางานรวมกับภาคอุตสาหกรรมอยางใกลชิด (Engagement with Industries and Society) 

มจธ. ไดสรางระบบและกลไกที่เกื้อหนุน จนเกิดความเขมแข็งที่ส่ังสมจนเปนสมรรถนะหลักที่จะชวยสนับสนุน
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยใหบรรลุวิสัยทัศน ผานระบบคิด ใหเกิดความคิดริเร่ิมและการสรางนวัตกรรม (Head 
- Thinking and Innovation/Innovativeness and Initiative) พรอมทั้งศึกษาและฝกฝนจนเกิดความรู และทักษะ
การปฏิบัติดานเทคนิค  (Hands-Knowledge and Technical Skill/Achieving and Deliverability)  ใหบรรลุ
เปาหมายและสามารถสงมอบงานตามคาดหวัง โดยมุงม่ันที่จะใหไดผลงานที่เนนคุณภาพ ดวยความอุตสาหะ                      
อยางไมลดละ (Heart-Commitment to Quality Persistence/Perseverance) กลายเปนลักษณะนิสัย (Habit) 
ของชาว มจธ. ที่จะสรางผลงานที่กอใหเกิดประโยชนตอสังคม และชุมชนอยางตอเนื่อง 

                                                                 
2
 มติสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 146 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 
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ดวยกลไกการทํางานรวมกับภาคอุตสาหกรรมอยางใกลชิด (Harmony-Engagement with Industries 
and Society) อาศัยความเชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนเครื่องมือสรางกระบวนการเรียนรูเชิงบูรณาการ
รวมกันระหวางอาจารย นักวิจัย และนักศึกษาของ มจธ. และสรางองคความรูรวมกับภาคอุตสาหกรรมในฐานะหุนสวน
เพื่อตอยอดงานวิจัยในเชิงพาณิชย พัฒนาโจทยวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม นําไปสู                
การสรางสมรรถนะและความสามารถดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ 

 
>>  นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัย (KMUTT Policy) 

การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ภายใตแผนกลยุทธ มจธ. ฉบับที่ 12 นี้ อธิการบดีไดมีนโยบายการบริหาร 

เพื่อขับเคล่ือนการดําเนินงานใหบรรลุตามเปาหมายของมหาวิทยาลัย ประกอบดวย 4 ประเด็น ดังนี้ 

 

1) Quality คื อ  ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ทุ ก ภ า ร กิ จ ข อ ง
มหาวิทยาลัยทั้งการผลิตบัณฑิต ผลงานวิจัย บริการ
วิชาการ และสนับสนุนการผลิตบัณฑิต เปนไปตาม
มาตรฐาน หรือขอกําหนดที่ตองการ และตอบสนองตอ
ความตองการและสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย 

2) Relevant Excellence คือ การดําเนินงานที่สราง
ประโยชนตอลูกคา สงผลกระทบ (Impact) และเกิด
คุณคาตอผลสําเร็จขององคกร รวมไปถึงสังคมและ
เศรษฐกิจของประเทศ 

3) Productivity คือ การดําเนินงานที่ไดผลผลิตมากกวา ภายใตการใชทรัพยากร ไดแก ระยะเวลา แรงงาน 
รวมทั้งอุปกรณเครื่องมือตาง ๆ เทากันหรือนอยกวา (ประสิทธิภาพ: Efficiency) โดยไดผลงานที่มีคุณภาพตรง
ตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่กําหนด (ประสิทธิผล: Effectiveness) 

4) Governance คือ การบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล อันประกอบดวย หลักนิติธรรม (The Rule of 
Law) หลักคุณธรรม (Morality) หลักความโปรงใส (Accountability) หลักการมีสวนรวม (Participation)        
หลักความรับ ผิดชอบ (Responsibility)  และห ลักความ คุ มค า  (Cost-effectiveness or Economy)                  
ดังนั้น เพื่อใหผูบริหาร พนักงาน ขาราชการ และลูกจาง ประพฤติและปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสม 
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2.2 แผนกลยุทธ มจธ. ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

แผนกลยุทธ มจธ. ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ไดกําหนดกรอบยุทธศาสตร อันเปนหัวใจหลักของการ
ยกระดับมหาวิทยาลัยใหสามารถบรรลุวิสัยทัศน ตามเจตนารมณเชิงกลยุทธของมหาวิทยาลัย โดยมีองคประกอบ
สําคัญ 6 เปาหมายหลัก และ 20 กลยุทธที่พรอมขับเคล่ือน มจธ. กาวไปสูการเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําในระดับโลก ซึ่งมี
รายละเอียด ดังตอไปนี้ 

 

 เจตนารมณเชิงกลยุทธ (Strategic Intent)2

3  
ตามวิสัยทัศนและภารกิจของมหาวิทยาลัย แสดงออกถึงความมุงมั่นเชิงกลยุทธ หรือเจตนารมณ ที่สงผลตอ

การวางแผนกลยุทธ มจธ. ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) สรุปได ดังนี้ 
 Excellence สรางความเปนเลิศทางวิชาการ งานวิจัย เพื่อสงเสริมนวัตกรรมการเรียน (Learning 

Innovation) พัฒนาใหมหาวิทยาลัยสามารถผลิตกําลังคนที่เปนผูนํา (Change Agent) 
มีศักยภาพในระดับนานาชาติ และเปนสมาชิกที่ดีของสังคมโลก ที่มีความใฝรู และ
เรียนรูวิธีการแสวงหาความรู สามารถปรับตัวไดในสังคมที่มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 
โดยปฏิรูประบบการเรียนรูที่มุงจัดการศึกษาเพื่อสรางสมรรถนะกําลังคนทั้งระบบจนถึง
การเรียนรูตลอดชีวิต ที่พัฒนากระบวนการเรียนรูรูปแบบใหม การวิจัยและการใช
เทคโนโลยีและส่ือเพื่อการเรียนรู สงเสริมการเรียนรูดวยตนเองและการเรียนรูตาม
อัธยาศัย ขับเคล่ือนสูมหาวิทยาลัยแหงการเรียนรู 
 

 Relevance สรางประโยชนที่ส งผลกระทบให เกิดคุณคาตอสังคมและประเทศ พัฒนาให
มหาวิทยาลัยมีบทบาทโดดเดนดานการวิจัย พัฒนาและเลือกใชเทคโนโลยีใหเหมาะกับ
บริบททางเศรษฐกิจและสังคมไทย เพื่อสรางประชาคมไทยที่มีความสุข และมีพลังการ
แขงขัน ดวยการสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย การนําผลงานวิจัยไปใชใหเกิดประโยชน 
การใหบริการทางวิชาการแกสังคม รวมทั้งปฎิสัมพันธระหวางมหาวิทยาลัยกับ
ประชาคม โดยเรงสรางความเขาใจใหเกิดขึ้นในสังคม ถึงผลประโยชนและผลกระทบ
ของเทคโนโลยีตอชีวิตและสังคม ตลอดจนความสําคัญของการกํากับการใชเทคโนโลยี
ดวยสติปญญา เพื่อการรักษาสภาพแวดลอมและการพัฒนาที่ยั่งยืน  

 

                                                                 
3

 เจตนารมณเชิงกลยุทธ หมายถึง จุดมุงหมายสูงสุดขององคการ หรือจุดหมายปลายทาง (Ends) ที่องคการตองการบรรลุผล (Hamel and prahalad, 

1994 and Barlett and Ghoshal,1994 :79-88) 
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 Productivity ยกระดับระบบการบริหารงาน ใหมีคุณภาพอยางตอเนื่อง พัฒนาใหมหาวิทยาลัยเปน
องคกรที่มีผลิตภาพสูง ที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล โดยปฏิรูประบบบริหารจัดการทาง
การศึกษา มุงสรางระบบการศึกษาที่เนนการเรียนรู มีระบบกลไกสงเสริมและสนับสนุน
การบริหารเพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา มีการสรางบรรยากาศ
และส่ิงแวดลอมที่ดีเพื่อเอื้อตอการเรียนรู เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีการคิด
อยางเปนระบบและมีเหตุมีผล มีการเชื่อมโยงความสัมพันธในการสรางองคความรูและ
นําไปสูการแกปญหาในการทํางานและการดํารงชีวิต 
 

 Sustainability พัฒนาใหมหาวิทยาลัยมีความยั่งยืน สามารถสรรหาทรัพยากรมาสนับสนุนการจัด
การศึกษาจากภาคเอกชนและองคกรภาครัฐไดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 

 

 เสาหลักของยุทธศาสตร (Strategic Pillar)  
 

 

รูปที่ 8 โครงสรางเชิงยุทธศาสตรการบริหารมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี จะพัฒนาใหกาวสูการเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลก ดวยการ
สรางความเปนเลิศและความแข็งแกรงทางวิชาการ เปนผูนําทางนวัตกรรมการเรียนรู (Learning Excellence) รักษา
ความเปนมหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่เนนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่มีความโดดเดนในผลงานวิจัยและงานสรางสรรค 
(Research Excellence) ใหบริการการศึกษาในรูปแบบตาง ๆ กับกลุมคนที่หลากหลายมากขึ้น เปนมหาวิทยาลัยที่
พรอมตอความตองการศึกษาของประชาชนและความตองการวิชาการของสังคมทุกภาคสวน ภายใตการขับเคลื่อน
การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance and Management) เพื่อสรางบัณฑิตที่เปนผูนํา เปนสมาชิกที่ดีของ
สังคม และมุงสูการเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําในระดับโลก (Global Prominence) ที่เปนมิตรและใสใจตอส่ิงแวดลอม 
อันเปนการพัฒนาที่ยั่งยืน (Green and Sustainability) 
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 ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issues) 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับการจัดการศึกษาที่มุงเนนมาตรฐานผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน                    

เปนองคกรแหงการเรียนรูและพัฒนาบัณฑิตใหมีคุณภาพ สอดคลองกับความ
ตองการของประเทศ เปนสวนรวมในการสรางสังคมที่ดี และแขงขันไดในสังคมโลก 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 เสริมสรางบทบาทของมหาวิทยาลัยดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมใน
การสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิตของ
คนในสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3  ยกระดับภารกิจสูความเปนสากล พัฒนา มจธ. ใหมีความเปนสากลในทุกมิติ และเปน
ที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ตั้งแตบัณฑิต ผลงานวิชาการ บุคลากรดานวิชาการและ
ดานสนับสนุน รวมทั้งองคกร 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4  ปรับเปล่ียนกระบวนทัศน สรางความเปนเลิศในการบริหารภายใตหลักธรรมาภิบาล
ที่ใหความสําคัญกับคุณภาพโดยรวมอยางตอเนื่อง มีบุคลากรที่มีคุณภาพ               
มีเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัยที่เชื่อมโยงทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย และ
มีแนวทาง วิธีการหารายไดเพื่อการพึ่งตนเองอยางมั่งคงและยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5  ปลูกฝงจิตสาธารณะแกประชาคม มจธ. ผานกิจกรรมในหลักสูตร กิจกรรมเสริม 
หลักสูตร และกิจกรรมบริการทางวิชาการแกสังคม รวมถึงการใหบริการแบบองครวม
แกสังคมอยางสม่ําเสมอ 

 

 วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ (Strategic Objectives)  
วัตถุประสงคหลัก (Corporate Objectives) หรือเปาหมายเชิงกลยุทธ (Strategic Objectives) ในชวงการ

พัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560-2564 ตองการพัฒนาไปสูมหาวิทยาลัยดานวิทยาศาสตร เทคโนโลย ีและนวัตกรรมชั้นนํา
ของโลก ภายในป พ.ศ. 2564 ทําใหมหาวิทยาลัยไดจัดทําแผนพัฒนาและไดวางเปาหมายหลักของการพัฒนา ดังนี้  

“ 

 
สรางความเปนเลิศทางวิชาการ งานวิจัย (Academic Excellence) เพื่อเปนมหาวิทยาลัยนวัตกรรม
แหงการเรียนรู (Learning Innovation) ที่เนนการสรางบัณฑิตที่เปนคนโดยสมบูรณ (Produce 
Capable & Responsible Citizens) กาวไปสูมหาวิทยาลัยชั้นนําระดับโลก (World Class University)  

 

” 

 จุดมุงหมาย  
1) พัฒนาระบบการศึกษาและการเรียนรูที่ยืดหยุนและมีคุณภาพสําหรับการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อสราง

บัณฑิตที่มีคุณภาพสูง พรอมที่จะเปนพลเมืองโลกที่มีคุณภาพและคุณธรรมในศตวรรษหนา 
2) มจธ. เปนมหาวิทยาลัยวิจัยเพื่อสรางนวัตกรรมและทําประโยชนใหกับชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
3) ปรับเปล่ียนการบริหารที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงบริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัยใหมีการ

สรางรายไดเพื่อการพึ่งพาตนเอง 
4) มจธ. เปนองคกรที่มีการบริหารจัดการอยางชาญฉลาด ที่คํานึงถึงผลกระทบดานส่ิงแวดลอมที่เปนมิตร

อยางยั่งยืน 
5) มจธ. มีความเปนนานาชาติ ที่มีระบบการจัดการที่เปนสากล ทั้งมาตรฐานการผลิตบัณฑิต การวิจัย

และบริการวิชาการ และสภาพแวดลอมที่เชื่อมโยงกับสังคมไทยและเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
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>>  เปาหมายหลัก ในแผนกลยุทธ มจธ. ฉบับที่ 12 ในป พ.ศ. 2564 

มจธ. เปนมหาวทิยาลัยดานวทิยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ที่พฒันาการเรียนรูใหผูเรยีนไดดทีีสุ่ด 
(The Best Science, Technology and Innovation (STI) University in Thailand) 

 
>>  เปาหมาย ณ สิ้นแผนกลยุทธ มจธ. ฉบับที่ 12 ในป พ.ศ. 2564 
 

 การผลิตบัณฑิต 

1) มีสัดสวนหลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรนานาชาติ : หลักสูตรภาษาไทย  
 

เปน 4 : 6 
2) มีสัดสวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี : ระดับบัณฑิตศึกษา 

 

เปน 6 : 4 
3) เพิ่มสัดสวนของนักศึกษาตางชาติตอนักศึกษาทั้งหมด 

 

เปนรอยละ 10 
4) มีจํานวนนักศึกษาแลกเปล่ียน (Exchange Students) ทั้งที่สงออกและที่รับเขา 

 

เปนรอยละ 20 
 

งานวิจยัและบริการวิชาการ 

 
5) ผลงานตีพิมพระดับนานาชาต ิ

เพิ่มผลงานตีพมิพในวารสารวิชาการนานาชาต ิ 
เทากับ 600 เร่ือง 

 
6) รายไดจากงานวิจัย 

เพิ่มรายไดงานวิจัยจากแหลงทุนภายนอก           
ประมาณ 650 ลานบาท 

    
7) บุคลากรที่ทํางานวิจัย 

เพิ่มสัดสวนบุคลากรทีท่าํงานวิจยัตอบคุลากร                     
เพื่อการวิจยั เปนรอยละ 80 

 

8) จํานวนนักศึกษาปริญญาเอก 
มีสัดสวนผูสําเรจ็การศึกษาระดบัปรญิญาเอกตอ
ผูสําเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาตร ีเปนรอยละ 10 

 

ดานทรัพยากรและการบริหารจัดการ 

9) มีสัดสวนอาจารยตอนักศึกษาเตม็
เวลา ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย  

เทากับ 1 : 18 
 

10) มีสัดสวนบุคลากรชาวตางชาต ิ             
ตอบุคลากรทั้งหมด  
เทากับรอยละ 10 

 

11) มีสัดสวนรายรับจากรัฐ : คาเลา
เรียน : วิจัยและบริการวิชาการและ
อื่น ๆ เทากับ 1 : 1 : 2 

 
 

ความเปนสากล และเปนทีย่อมรับในระดับนานาชาติ 

12) รอยละของนักศึกษาที่สามารถส่ือสารดวยภาษาอังกฤษ เปนรอยละ 80 
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 กลยุทธ (Strategic)  >>  กลยุทธการดําเนินการ 
จากวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ มจธ. ไดกําหนดกลยุทธการดําเนินงานในชวงป พ.ศ. 2560-2564 โดยเนนการพัฒนา

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ภายใตบริบทที่ขับเคล่ือนดวยนวัตกรรม และความคิดสรางสรรค เพื่อสรางสังคมแหงการ
เรียนรู และการสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู (Supportive Learning Environment) เพื่อใหพลเมืองสามารถ
แสวงหา ความรูและเรียนรูไดดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต อันจะเปนการสรางผลกระทบตอสังคมประเทศ ดวยการ
ปรับเปล่ียนการศึกษาเปนเชิงสมรรถนะ ผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพและผลิตภาพสูง สามารถปรับตัวไดในสังคม
พลวัตและพหุวัฒนธรรม การสรางสรรคผลงานวิจัย พัฒนา ออกแบบวิศวกรรม และนวัตกรรมที่นําไปใชประโยชนไดจริงทั้ง
ในเชิงพาณิชยและสาธารณประโยชน ซึ่งจะตองมีการสรางสภาพแวดลอมที่เหมาะสมเพื่อใหมีการทํางานอยางบูรณาการ 
และประสานการทํางานอยางเปนเครือขายทั้งภายในและภายนอก เพื่อใหการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรลุผลตาม
เปาหมายในป 2564 โดยมหาวิทยาลัยไดกําหนด เปาประสงค กลยุทธ มาตรการ แผนงาน และผูรับผิดชอบ ดังนี้ 

 

เปาหมายที ่1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามคุณลักษณะทีพ่ึงประสงคของ มจธ. 

เปาประสงค บัณฑิต มจธ. เปนผูนําการเปล่ียนแปลงทางสังคม (Social Change Agent) 
วัตถุประสงค  เพื่อใหผูเรียนมีความใฝรู มีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต และดํารงชีวิตอยูไดในสังคมฐานความรู 

กลยทุธที่ 1.1 พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน (Instructional Development) ที่มุงเนนผลลัพธ
การเรียนรูของผูเรียน (Learning Outcome)  

กลยทุธที่ 1.2 พัฒนาสมรรถนะอาจารยใหเปนมืออาชีพ และพัฒนาระบบผูเชี่ยวชาญมืออาชีพใหเปนอาจารย 
(Faculty Development) 

กลยทุธที่ 1.3 พัฒนาสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู (Learning Environment) เพื่อสังคมการเรียนรู  
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ ผูรับผิดชอบ รายละเอียดในหนา 45-48 

 

เปาหมายที ่2 การสรางความเปนเลิศทางการวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรม 

เปาประสงค องคกรที่เปนเลิศดานการวิจัยและนวัตกรรม (Research and Innovation) 
วัตถุประสงค  ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ มีความหมายและมีผลกระทบสูงตอเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้ง

สนับสนุนการขับเคล่ือนเศรษฐกิจมูลคาสูงบนฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
กลยทุธที่ 2.1 สนับสนุนกลุมวิจัยที่มหาวิทยาลัยมีศักยภาพ ใหเปนศูนยความเปนเลิศระดับภูมิภาค 
กลยทุธที่ 2.2 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสงเสรมิการวิจัยที่แขงขันไดในระดับชาติและนานาชาต ิ
กลยทุธที่ 2.3 สรางส่ิงแวดลอมที่เกื้อหนุนการวิจัย ดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีความเปนเลิศทางวิชาการ 
กลยทุธที่ 2.4 สงเสริมการจัดหาทรัพยากรวิจัย และความรวมมือกับภาคการผลิตและบริการ 
กลยทุธที่ 2.5 ขับเคล่ือนการพัฒนานวัตกรรมและผูประกอบการ 
กลยทุธที่ 2.6 สงเสริมภาพลักษณการวิจัยใหเปนที่ประจักษ และสรางผลกระทบจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม 

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ ผูรับผิดชอบ รายละเอียดในหนา 49-54 
 

เปาหมายที ่3 การพัฒนา มจธ. สูความเปนสากล  

เปาประสงค มจธ. มีความเปนสากล (Internationalization) 
วัตถุประสงค  ขับเคล่ือน มจธ. ไปสูการเปนมหาวิทยาลัยช้ันนําระดับโลกที่พรอมรับการเปล่ียนแปลงตามกระแส

โลกาภิวัตน 
กลยทุธที่ 3.1 พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานที่มีมาตรฐานสากลและสงเสริมความเปนนานาชาต ิ
กลยทุธที่ 3.2 พัฒนาความเขมแข็งของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาสูความเปนสากล 
กลยทุธที่ 3.3 สงเสริมศักยภาพนักศึกษาใหมสีมรรถนะสากล เตรียมเปนพลเมืองโลก 
กลยทุธที่ 3.4 สรางความรูจักและเปนที่ยอมรับของมหาวิทยาลัยในระดับสากล (Visibility) 

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ ผูรับผิดชอบ รายละเอียดในหนา 55-58 
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เปาหมายที ่4 การพัฒนาสมรรถนะองคกรเพือ่ใหบริการอยางมีคุณภาพ 

เปาประสงค มจธ. เปนองคกรที่มีขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) 
วัตถุประสงค  กระบวนการทํางานภายใน มจธ. มีความประสานเช่ือมโยงกัน (Alignment) เพื่อสรางผลงานดวย

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด ทั้งในดานการกําหนดเปาหมายการทํางาน กระบวนการ
ทํางาน และบุคลากร 

กลยทุธที่ 4.1 ปรับกระบวนทัศนการบริหารจัดการใหเกิดความคลองตัวและสงเสริมการทํางานรวมกันแบบองครวม 
กลยทุธที่ 4.2 ปรับเปล่ียนทัศนคติและศักยภาพของบุคลากร เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงตาง ๆ ใหมี

ความสามารถเปนที่ยอมรับทั้งจากภายในและภายนอกองคกร 
กลยทุธที่ 4.3 แสวงหา บริหารทรัพยสิน และรายไดเพื่อการพึง่พาตนเองไดอยางมีเสถียรภาพ และยั่งยืน 
กลยทุธที่ 4.4 พัฒนาขีดความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศสูการเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัล 

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ ผูรับผิดชอบ รายละเอียดในหนา 59-63 
 

เปาหมายที ่5 การสงเสริมและพัฒนาทีเ่ปนมิตรกับสังคมและสิง่แวดลอม  

เปาประสงค มจธ. เปนองคกรที่มีการบริหารจัดการอยางชาญฉลาด ที่คํานึงถึงผลกระทบดานพลังงาน 
ส่ิงแวดลอม และความปลอดภัย (Green Heart) 

วัตถุประสงค  พัฒนาระบบบริหารจัดการพลังงาน ส่ิงแวดลอมและความปลอดภัย ในรูปแบบการพัฒนาอยาง
ตอเนื่องและยั่งยืน 

กลยทุธที่ 5.1 พัฒนาสภาพแวดลอมและระบบบริหารจัดการที่สนับสนุนการสรางคุณภาพชีวิตที่ดี (Quality of 
Life) ที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

กลยทุธที่ 5.2 สรางความตระหนักรูดานพลังงาน ส่ิงแวดลอมและความปลอดภัย ในทุกระดับ สนับสนุนการเปน
องคกรแหงการเรียนรู 

กลยทุธที่ 5.3 บูรณาการแนวคิดสรางสรรคการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนกับภารกิจหลักเพื่อกาวสูความเปน
มหาวิทยาลัยสีเขียวของ มจธ. ที่กาวไปขางหนาเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ ผูรับผิดชอบ รายละเอียดในหนา 64-67 
 

เปาหมายที ่6 มจธ. มีผลงานที่ดําเนินการรวมกับพันธมิตร และกอใหเกิดผลกระทบสูงจากการตอบโจทยที่
สําคัญตอเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

วัตถุประสงค  ขยายบทบาทความเปนผูนําความรวมมือทางวิชาการในรูปแบบตาง ๆ  อยางใกลชิดมากยิ่งขึ้น 
เพื่อขยายฐานความรูเชิงวิชาการและวิจัย ทําใหองคกรอยูรอดไดอยางยั่งยืน 

เปาหมาย 3 ดานแรกนั้น มุงเนนการสรางเสริมความแข็งแกรงของการดําเนินการหลัก (Core Process) หรือ
ภารกิจ (Mission) ของมหาวิทยาลัย เพื่อใหผลผลิต (บัณฑิต งานวิจัย และบริการวิชาการ) มีความเปนเลิศในทิศทาง
ตามวิสัยทัศน อันไดแก การผลิตบัณฑิตที่มีความเปนเลิศ เสริมสรางสถาบันใหมีมาตรฐานที่เปนที่ยอมรับในระดับ
นานาชาติ และพัฒนาใหเปนองคกรแหงปญญาที่เปนเลิศดานงานวิจัย สําหรับเปาหมายอีก 3 ดานที่เหลือ จะเนนที่
ทรัพยากรและการบริหารจัดการทรัพยากร ซึ่งเปนกลไกหลักในการทําหนาที่ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ไดแก 
ตองการใหประชาคม มจธ. มีการบริหารจัดการที่คลองตัวและมีประสิทธิภาพ 
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ในชวง แผนกลยุทธ มจธ. ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มุงพัฒนา มจธ. เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําทางดานการ
เรียนรู โดยการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน การวิจัยและการบริหารจัดการ เพื่อนําไปสูนวัตกรรม (Innovation) 
ดวยการประดิษฐคิดคนวิธีการสอนใหม ๆ (New Approach to Learning) สรางงานวิจัยและพัฒนาเพื่อนําไปพัฒนา
ตอไดทั้งทางดานวิชาการ สังคมและเชิงพาณิชย การพัฒนากระบวนการทํางานดวยการบริหารจัดการใหม ที่เอื้อตอ
การเรียนรูรวมกันของนักศึกษา บุคลากรและสังคม ซึ่งเปนสวนสําคัญในระบบนวัตกรรมแหงชาติ ที่ใชการบูรณาการ 
(Integration) ทั้งดานวิชาการ วิจัย การบริการวิชาการ และการบริหารจัดการงานตาง ๆ เพื่อการระดมสรรพกําลัง 
ความรูที่หลากหลาย การคิดรวมกัน ใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูซึ่งกันและกันและใหมีการใชทรัพยากรตาง ๆ อยางมี
ประสิทธิภาพ โดยอาศัยกลไกที่สําคัญของการปฏิสัมพันธ (Interaction) ที่กอใหเกิดความรู (Interaction Generates 
Knowledge) บนพื้นฐานของการสราง (Creation) การแลกเปล่ียนเรียนรู (Sharing) และการใช (Use) ความรูอยางมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งรูปแบบการปฏิสัมพันธมีไดหลายระดับ ไดแก ปฏิสัมพันธระหวางนักศึกษากับนักศึกษา (Student-
Student) ปฏิสัมพันธระหวางอาจารย (รวมเจาหนาที่) กับนักศึกษา (Faculty-Student) และสุดทายปฏิสัมพันธ
ระหวางอาจารยกับอาจารย (Faculty-Faculty) ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยคงตองพัฒนากระบวนการทํางานที่เอื้อตอการ
เรียนรูรวมกัน เรงสรางความพรอมในดานตาง ๆ ไดแก โครงสรางพื้นฐาน รูปแบบการเรียนการสอน วิจัยใหม และ
บุคลากร ซึ่งตองคนหาบุคคลที่มีฉันทะ (Intention) คือ ความชอบและอยากเรียนรู ทั้งผูเรียนและบุคลากรอันเปน
สินทรัพยของมหาวิยาลัย ดวยเห็นวาความชอบมักจะทําไดดีและสําเร็จ โดยมหาวิทยาลัยมุงพัฒนากลไกการคัดเลือก
บุคคลที่มีฉันทะ โดยเฉพาะนักศึกษาที่ชอบและรักที่จะเรียนรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ปจจัยเกื้อหนุนที่สําคัญของการพัฒนา เนนการจัดการระบบสารสนเทศ (Information) และการสรางขวัญ
และกําลังใจใหกับทุก ๆ คนที่เกี่ยวของ (Incentives) ใหเปนพื้นฐานรองรับการเกิดกระบวนการเรียนรูรูปแบบใหม ๆ 
ตลอดเวลา 
 

 แผนที่กลยุทธ (Strategic Map)  
การจัดทําแผนกลยุทธ มจธ. ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ไดจัดทําขึ้นในรูปแบบของแผนที่กลยุทธ 

(Strategic Map) ชวยใหเขาใจและเห็นภาพตรงกัน เพื่อขับเคล่ือนแผนกลยุทธสูการปฏิบัติ ซึ่งภาพรวมของแผน           
กลยุทธ มจธ. ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แสดงดังรูปที่ 9 

 
แผนที่กลยุทธ แสดงปจจัยหลักหรือวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ที่จะตองดําเนินการใหประสบความสําเร็จ โดย 

กลยุทธแตละดานจะสงผลกระทบที่สงเสริมสนับสนุนกัน จึงจะนําไปสูการบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน โดยจําแนกเปน 
4 มิติ สอดคลองกับ Balance Scorecard: BSC ไดแก มิติประสิทธิผลตามยุทธศาสตร มิติคุณภาพ มิติประสิทธิภาพ 
และมิติการพัฒนาองคกรและการเรียนรู ดังตอไปนี้ 
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รูปที่ 9 แผนที่ยทุธศาสตร (Strategy Map) ตามแผนกลยุทธ มจธ. ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
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Goals 1 : Social Change Agent 

 

 
 
 
เปาหมายที ่1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามคุณลักษณะทีพ่ึงประสงคของ มจธ.  
เปาประสงค : บัณฑิต มจธ. เปนผูนําการเปล่ียนแปลงทางสังคม (Social Change Agent) 

“1) มีคานิยมทีด่ี (Values)  
  2) มีศักยภาพและความสามารถ (Potential and Competent) และ         
  3) มีความเปนผูนํา (Leadership) ” 

วัตถุประสงค : เพื่อใหผูเรียนมีความใฝรู มีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต และดํารงชีวิตอยูไดในสังคมฐานความรู 

♣    Key Strategies : กลยุทธ 
กลยุทธที ่

 
กลยุทธที ่

 
กลยุทธที ่

1.1 พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเรียนรู (Instructional Development) ที่มุงเนนผลลัพธการเรียนรู
ของผูเรียน (Learning Outcome) 

1.2 พัฒนาสมรรถนะอาจารย (Faculty Development) ใหเปนมืออาชีพดานการศึกษาและมีคุณสมบัติ
ที่ตรงกับความตองการในการผลิตบัณฑิต 

1.3 พัฒนาสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู (Learning Environment) เพื่อสังคมการเรียนรู 
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♣    Initiatives : มาตรการและแนวทาง 
 
กลยุทธที่ 1.1 พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเรียนรู (Instructional Development) ที่มุงเนนผลลัพธการเรียนรู

ของผูเรียน (Learning Outcome) 
การพัฒนาการเรียนการสอนที่ปรับเปล่ียนแนวทาง รูปแบบการเรียนรูใหม ๆ รวมทั้งวิธีการเรียนการสอนตาง ๆ 

ใหม ที่เนนผลลัพธการเรียนรู (Outcomes Based Education) โดยการปรับปรุงหลักสูตร รายวิชา และการเรียนรูของ
นักศึกษาเพื่อใหไดผลลัพธการเรียนรูภายใตการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร และปรับเปล่ียนรูปแบบการเรียนการสอน เพื่อ
นําไปสูผลลัพธการเรียนรูของนักศึกษา มจธ. (KMUTT’s QF) ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของ
ประเทศ (Thailand Qualification Framework TQF) 

1) พัฒนาระบบการรับเขานักศึกษาทุกระดับเพื่อใหไดผูเขาศึกษาที่มีคุณภาพสูง เปนผูที่ใฝรูมีความเพียร (Grit) 
และเพิ่มสัดสวนบัณฑิตศึกษาที่เนนวิจัยเพื่อเปนกลไกในการขับเคล่ือนไปสูมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนํา 

- การเพิ่มโอกาสในการศึกษาใหกับผูดอยโอกาสที่พึงจะไดรับการพัฒนาอยางเทาเทียมกัน โดยการสนับสนุน
ทุนการศึกษา ชวยเหลือเด็กที่ยากไรในถิ่นทุรกันดารเปนการเสริมสรางศักยภาพของนักศึกษา  

2) สรางและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาที่ไดมาตรฐานที่สงเสริมใหผูเรียนมีทกัษะสูงขึน้ 
- การพัฒนากําลังคนวัยแรงงาน (Working Adult Education: WAE) อยางตอเนื่องในการพัฒนากลุมผูเรียนที่

อยูในตลาดแรงงาน เชน บุคลากรในภาคอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับความรูทักษะ และคุณวุฒิของบุคลากร  
3) พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู และปรับปรงุเนื้อหา และคุณภาพการเรยีนการสอน 
4) สรางบัณฑิตที่จบการศึกษาใหมีอัตลักษณ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค มีพื้นฐานดานการวิจัย  
- การบมเพาะธุรกิจของนักศึกษา (Entrepreneurship Program) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีจิตวิญญาณของ

การเปนผูประกอบการและมีการสรางความรูหรือผลิตภัณฑใหมเขาสูตลาดไดอยางเปนรูปธรรม  
 
กลยุทธที่ 1.2 พัฒนาสมรรถนะอาจารย (Faculty Development) ใหเปนมืออาชีพดานการศึกษาและมีคุณสมบัติที่

ตรงกับความตองการในการผลิตบัณฑิต 
การพัฒนาอาจารยใหมีความเปนมืออาชีพใน 3 มิติ คือความเปนครู (การสอน) นักวิชาการในศาสตรวิชาชีพ              

(การทําวิจัย) และความเปนคนดีของสังคม (การบริการวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม) โดยใช
กรอบมาตรฐานวิชาชีพของมหาวิทยาลัยดานการเรียนการสอนและสนับสนุนการเรียนรู (KMUTT Professional Standards 
Framework for teaching and supporting learning: KMUTT PSF)  

KMUTT PSF เปนเกณฑและแนวปฏิบัติเพื่อการพัฒนาพนักงานกลุมวิชาการตําแหนงอาจารยทุกคน พัฒนาศูนย
เสริมสรางการเรียนรูและการสอน (Center for Effective Learning and Teaching: CELT) จัดกิจกรรมอบรมอาจารยใหม 
ปรบัระบบพี่เล้ียงที่เปนรูปธรรมและตอเนื่อง และเพิ่มความหลากหลายในความกาวหนาในอาชีพของสายวิชาการ 

1) คัดเลือกอาจารยใหสอดคลองกับการขับเคล่ือนยุทธศาสตร Visiting Committee/Adjunct Professor 
2) พัฒนาระบบและกลไกที่สงเสริมใหอาจารยพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 
3) พัฒนาระบบและกลไกการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาใหมีแนวคิดสมรรถนะทางการจัดการเรียนการสอนที่

สงเสริมใหเกิดการเรียนรูของนักศึกษา (Innovative System for Teaching and Learning Development)  
4) พัฒนาคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการของอาจารย จํานวนอาจารยชาวตางชาติ และการแลกเปล่ียน

อาจารย เพื่อมุงสูความเปนเลิศดานวิชาการ และความเปนนานาชาต ิ
 
กลยุทธที่ 1.3 พัฒนาสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู (Learning Environment) เพื่อสังคมการเรียนรู 

มุงเนนการพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning) โดยการสรางบรรยากาศ และพื้นที่
การเรียนรู (Learning Space) ที่เอื้อและกระตุนใหนักศึกษามีความสนใจ ใฝรู และสามารถเรียนรูดวยตนเองหรือกับเพื่อน 
(Peer Learning) ไดตลอดเวลาและทุกสถานที่ ตลอดจนการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส (e-Learning) 
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ใหครอบคลุมวิชาพื้นฐานทุกรายวิชา และการสงเสริมใหนักศึกษามีทักษะทางดานเทคโนโลยีการส่ือสารและสารสนเทศ 
และส่ือตาง ๆ (ICT and Media Literacy) 

1) สรางสภาพแวดลอมแหงการเรียนรูทั้งในหองเรียน และนอกหองเรียนเพื่อนําไปสูการเปนองคกรแหงการ
เรียนรู (Learning Organization) ดวยการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ทรัพยากรการเรียนรู และเทคโนโลยี
สารสนเทศ รองรับระบบการเรียนการสอนใหใชงานพรอมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ   

- ปรับปรุงหองเรียน หองปฏิบัติการใหสอดคลองกับกระบวนทัศนกระบวนการเรียนรูใหม (Transformative 
Classroom) “Flipped Classroom” Model จัดการเรียนรูที่ใหนักศึกษาเปนผูลงมือปฏิบัติรวมกันเปนหมู
คณะ ผานเครื่องมือแหงการเรียนรูของโลกยุคใหม เชน Google Apps for Education และอาจารยมีความ
เขาใจในกระบวนการ Smart Teaching 

- พัฒนาส่ือการเรียนรูและบทเรียนออนไลน และสามารถพัฒนาเปนรายวิชาออนไลนที่รองรับการเรียนรูตาม
อัธยาศัย (Massive Open Online Courses: MOOC) 

- บูรณาการระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู KMUTT Learning Environment (LE) กับกระบวนการเรียนการ
สอนที่เนนผลลัพธการเรียนรู เพื่อสนับสนุนและพัฒนาเครื่องมือการเรียนรู (Learning Tool) อยางครบวงจร 
ที่มุงเนนใหเกิดพื้นที่การเรียนรู บริการทรัพยากร และเทคโนโลยีแบบออนไลนเพื่อใหเกิดนวัตกรรมของ
วิธีการสอน และประสบการณการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูใช 

- สงเสริมพื้นที่การเรียนรู (Learning Space) จัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู KMUTT Learning & 
Teaching Space รอบมหาวิทยาลัย ปรับปรุงพื้นที่ชั้นหนึ่งของทุกอาคาร เพื่อเปนพื้นที่การเรียนรูใหกับ
นักศึกษามากขึ้น พรอมพัฒนาศูนยบริการนักศึกษา (Student Services Hub) ในทุกพื้นที่การศึกษา  

2) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม เพื่อสรางความ
รับผิดชอบตอผลลัพธ (Accountability) 

- พัฒนาองคกรดานการจัดการศึกษา (Organizational Development) ที่มุงพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา 

• พัฒนาการบริหารจัดการศึกษา และกิจการนักศึกษาใหสามารถตอบสนองตอรูปแบบการเรยีนรูทั้งในและ
นอกหองเรียน โดยการประยุกตใชเทคโนโลยีการศึกษาที่ทันสมัย และสรางแหลงเรียนรูแบบเปดที่
ตอบสนองตอความตองการของนักศึกษา  

- จัดตั้งศูนยพัฒนาเพื่อความเปนเลิศดานการศึกษา (Center for Excellence Development in Education) 
เปนหนวยงานหลักพัฒนาการศึกษา ศึกษา คนควา วิจัย พัฒนาแนวทาง เครื่องมือและนวัตกรรมสนับสนุน
งานดานการศึกษาของมหาวิทยาลัย ยกระดับหนวยพัฒนาและบริการเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (Education 
Technology Development and Service: ETS) เพื่อชวยเหลือและสนับสนุนผูเรียนและผูสอนใหเกิด      
ผลลัพธการเรียนรูตามเปาประสงคของมหาวิทยาลัย 

 

♣    Key Performance Target (KPT) : เปาหมายดัชนีชี้วัดผลงาน 

ตัวชี้วัด 
Based Line คาเปาหมาย 
2559 2560 2561 2562 2563 2564 

ตัวชี้วัดเปาประสงค :       
(1) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต มจธ. ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิ (คะแนนเต็ม 5) 
3.89 

(รุนป 57) 
4.0 4.2 4.3 4.4 4.5 

ตัวชี้วัดผลผลิต :       
(1) ระดับผลลัพธการเรียนรู (Learning Outcomes) ของนักศึกษา 

ตาม KMUTT Student QF (คะแนนเต็ม 5) 
3.52 4 ≥4 ≥4 ≥4 ≥4 
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ตัวชี้วัด 
Based Line คาเปาหมาย 
2559 2560 2561 2562 2563 2564 

(2) รอยละของนักศึกษามีสมรรถนะดานตาง ๆ (ภาษา/ICT/Soft Skill)  
      

- ระดับทักษะภาษาอังกฤษของนักศกึษาหลักสูตรปกติ /นานาชาติ 2/2 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7 
- รอยละของคะแนนคณิตศาสตร/ฟสิกส 16.22/23.19 30 35 40 45 50 
- รอยละของนักศึกษาใหมมีอัตราการคงอยูจนถึงชั้นปท่ีสอง 91.52 92 93 94 95 > 95 
- รอยละของผูเรียนในวัยทํางานและผูสูงวัย N/A 5 5 5 5 5 
- จํานวนผูพิการท่ีเขาศึกษาตอปละ - 10 10 10 10 10 
- รอยละของนักศึกษาเขารวมโครงการบมเพาะวิสาหกิจ  10 15 20 25 30 35 

(3) จํานวนอาจารยท่ีผานการอบรมเกณฑมาตรฐานการวัดและ
ประเมินระดับความเปนอาจารยมืออาชีพ (KMUTT- PSF)  

      

- ระดับ Beginner N/A 10 20 30 30 30 
- ระดับ Competent N/A 25 100 - 205 250 
- ระดับ Proficient N/A - - - - 5 

- ผลสัมฤทธ์ิของอาจารยใหมท่ีเขารับการอบรมแผนพัฒนา
อาจารย (Faculty Development) 

79.20 
(Beginner) 

80 80 80 80 80 

- รอยละของอาจารยท่ีมีความรูความสามารถในการสอนแบบ 
Active Learning 

3.67 5 6 7 8 10 

(4) จํานวนหลักสูตรผานการประเมินตามมาตรฐานสากล* 
* เกณฑ เชน AUN-QA/ ABET/ AACSB  

N/A - - - - 5 

- Passing AUN-QA N/A - 5 - - 30 
- Certified N/A - - - - 10 

(5) รอยละของรายวิชาท่ีมีการเรียนการสอนแบบบูรณาการ*  
* WiL/Experience Learning/Service Learning/Gen-Ed  

23 30 35 40 45 50 

 

♣    Implementation Chairs 
o รองอธิการบดีอาวุโสฝายวิชาการ 
o รองอธิการบดีฝายพัฒนาการศึกษา 
o ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาการศึกษา 
o ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 
o ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาสารสนเทศทางการศึกษา 
o คณะทํางานดานพัฒนาการศึกษา มจธ.     

(Cluster for Educational Development: C4ED)  
- สํานักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ 

- สถาบันการเรียนรู 
- สํานักหอสมุด 

o รองอธิการบดี มจธ. ราชบุรี 
o รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา  
o ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา  
o ผูชวยอธิการบดีฝายนักศึกษาเกาสัมพันธ 
o ผูชวยอธิการบดีฝายการศึกษาผูใหญและพัฒนา

บุคลากรภาคอุตสาหกรรม 
o ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาระบบบริหารกิจการนักศึกษา 
o สํานักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา 
o สํานักงานทะเบียนนักศึกษา 
o สํานักงานกิจการนักศึกษา 
o กลุมงานชวยเหลือทางการเงินแกนักศึกษา 
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Goals 2 : Research and Innovation 
 

 

 

 

เปาหมายที ่2 การสรางความเปนเลิศทางการวิจัย งานสรางสรรคและนวตักรรม  
เปาประสงค องคกรที่เปนเลิศดานการวจิัยและนวัตกรรม (Research and Innovation) 
วัตถุประสงค ผลิตนักวิจัยและผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ มีความหมาย และมีผลกระทบสูงตอเศรษฐกิจและสังคม 

รวมทั้งสนับสนุนการขับเคล่ือนเศรษฐกิจมูลคาสูงบนฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรม ดวยการพัฒนา
ระบบนิเวศและบรรยากาศที่เอื้อตอการรวมตัวของนักเรียนรู การแลกเปล่ียนเรียนรู การพัฒนานักสราง 
นวัตกร ผูประกอบการและธุรกิจใหม 

♣    Key Strategies : กลยุทธ 
กลยุทธที ่
กลยุทธที ่
กลยุทธที ่
กลยุทธที ่
กลยุทธที ่
กลยุทธที ่

2.1 สนับสนุนกลุมวิจัยที่มหาวิทยาลัยมีศักยภาพ ใหเปนศูนยความเปนเลิศระดับภูมิภาค 
2.2 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสงเสรมิการวิจยัที่แขงขันไดในระดับชาติและนานาชาต ิ
2.3 สรางส่ิงแวดลอมที่เกือ้หนุนการวจิัย ดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีความเปนเลิศทางวิชาการ 
2.4 สงเสริมการจัดหาทรัพยากรวิจัย และความรวมมือกับภาคการผลิตและบริการ 
2.5 ขับเคล่ือนการพฒันานวัตกรรมและผูประกอบการ 
2.6 สงเสริมภาพลักษณการวิจยัใหเปนที่ประจกัษ และสรางผลกระทบจากผลงานวิจยัและนวัตกรรม 

  

Credit by KMUTT Office of Sustainability 
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♣    Initiatives : มาตรการและแนวทาง 
 
กลยทุธที่ 2.1 สนับสนุนกลุมวิจัยที่มหาวิทยาลยัมีศักยภาพ ใหเปนศูนยความเปนเลิศระดับภูมิภาค 

พัฒนากลุมวิจัยของ มจธ. ใหเปนศูนยวิจัยเช่ียวชาญเฉพาะทางที่มีผลงานเปนที่ยอมรับ เสริมสรางความเขมแข็ง
และสนับสนุนใหมีความตอเนื่องในสาขาวิจัยที่มหาวิทยาลัยมีศักยภาพและเชี่ยวชาญ และสนับสนุนสาขาอุบัติใหม  

1) สนับสนุนการวิจัยเชิงบูรณาการระหวางศาสตร หรือการรวมกลุมวิจัยสาขาตาง ๆ ใหเปนคลัสเตอรวิจัย หรือ
ศูนยวิจัยที่เปนเลิศ หรือ การวิจัยชั้นแนวหนาที่เนนการวิจัยภายใตประเด็นวิจัยหลัก (KMUTT Strategic 
Research Themes)  

- สงเสริมความรวมมือและสรางเครือขายกลุมวิจัยและพัฒนา ทั้งภายใน ภายนอก มจธ. และตางประเทศ
ใหเปนกลุมวิจัยที่มีการทํางานในเชิงสหวิทยาการ (Multidisciplinary) 

- ขยายผลแนวทางการบริหารจัดการแบบคลัสเตอร (R&D Cluster) และปรับปรุงวิธีการทํางาน การเรียนการ
สอนและวิจัยแบบ Program Based หรือการรวมกลุมการทํางาน (Clustering) 

- พัฒนากลุมวิจัยในสาขาใหม เชน การจัดการและปองกันภัยพิบัติ  
2) พัฒนากลไกสนับสนุนการเสริมสรางความเขมแข็งของกลุมวิจัยที่เปนจุดแข็งหรือมีศักยภาพสูงที่จะเปนจุดแข็ง 

และมีความสําคัญเชิงยุทธศาสตร 
- จัดทําแผนที่นําทาง (KMUTT Research Roadmap) ของกลุมวิจัยแตละกลุม พรอมทั้งกําหนดนโยบายและ

ทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย จะมีการนําแผนที่นําทางมาใชในการวางแผนจัดสรรทรัพยากร การลงทุน
โครงสรางพื้นฐานและเครื่องมืออุปกรณ และการวางแผนบุคลากร โดยจะมุงพัฒนาความสามารถและความ
เชี่ยวชาญของบุคลากร 

- สงเสริมการพัฒนาคุณภาพวิจัยดานกลไกตาง ๆ โดยเฉพาะการประเมินหนวยวิจัยโดยผูเชี่ยวชาญภายนอก 
- สงเสริมการทํางานวิจัยเชิงนโยบาย เพื่อเพิ่มบทบาทในการกําหนดมาตรฐาน แผนงานและวาระแหงชาติ       

โดยจัดตั้งสถาบันนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวตักรรม  
 

กลยทุธที่ 2.2 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสงเสริมการวิจัยที่แขงขันไดในระดับชาติและนานาชาติ 
1) สนับสนุนทรัพยากรวิจัย โดยจัดเตรียมหองปฏิบัติการ พรอมดวยครุภัณฑเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมที่มี

มาตรฐานระดับสากลอยางครบครัน และพัฒนาระบบใหบริการการใชที่ไดมาตรฐานทั้งการทํางานและ
ความปลอดภัย 

- สรรหาอุปกรณวิจัยชั้นนําระดับโลก (World Class Research Facilities) เพื่อทําใหบรรยากาศและ
ส่ิงแวดลอมการวิจัยเปนไปดวยความพรอม สามารถดําเนินการวิจัยในระดับสูงไดอยางสมบูรณ และเปด
โอกาสใหนักวิจัยมาทําวิจัยที่ มจธ.  

- พัฒนาระบบบริหารจัดการและการใหบริการครุภัณฑกลางเพื่อการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ 
2) เพิ่มขีดความสามารถของสวนอุตสาหกรรม เรงเสริมสรางสมรรถภาพจากทรัพยากรที่มีอยูใหเปนแหลงที่

สรางโอกาสใหกับอุตสาหกรรมไทย 
- สรางระบบและสงเสริมการบริหารจัดการสวนอุตสาหกรรมใหสามารถใหบริการเชิงรุก พรอมกับพัฒนา

และเพิ่มหนวยบมเพาะเทคโนโลยีใหมีประสิทธิภาพ 
3) พัฒนา ปรับปรุงระบบบริหารงานวิจัยใหมีประสิทธิภาพ ภายใตหลักการบริหารจัดการที่ดี  
- จัดระเบียบโครงสรางระบบวิจัย และกําหนดโครงสรางการสังกัดหนวยวิจัย (กลุมวิจัย หองปฏิบัติการวิจัย 

ศูนยวิจัย และสถาบันวิจัย) โดยกําหนดนิยามประเภทของหนวยงานวิจัยใหชัดเจน หนาที่และความ
รับผิดชอบของหนวยวิจัยและเสนทางความกาวหนาของหนวยวิจัย 

- สรางกลไกการจัดการที่สนับสนุนการวิจัย นักวิจัย การเงินวิจัย และการประเมินคุณภาพงานวิจัย 

• กําหนดหลักเกณฑการติดตามและการประเมินผลงานวิจัย (Research Assessment) 
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- สรางและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร พรอมฐานขอมูลการวิจัยทางดานวิทยาศาสตร            
ชั้นนําระดับโลกเพื่อตอบโจทยความตองการของอุตสาหกรรมและการวิจัยชั้นแนวหนา 

- เสริมสรางวัฒนธรรมวิจัย จริยธรรมวิจัย และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับ (Compliance) โดยการ
กําหนดนโยบายขั้นตอนการดําเนินงานและแนวปฏิบัติที่ดี (Good practices)  

4) พัฒนาการดําเนินงานของสํานักบริหารงานวิจัยนวัตกรรมและพันธมิตร ใหมีความเขมแข็งและเปนศูนยกลาง
การบริหารงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร 

- เสริมสรางความสามารถของบุคลากรและพัฒนาระบบบริหารงานวจิัยและบริการวิชาการ (KMUTT University 
Research Administrators: KMURA) ใหเขมแข็ง ควบคูกับการทบทวนบทบาทหนาที่ปรับโครงสราง และ
พัฒนาทักษะ และประสบการณใหสามารถตอบสนองตอภารกิจการวิจัยและนวัตกรรม 

• พัฒนาทักษะดานการบริหารจัดการ การจัดการทรัพยสินทางปญญา การถายทอดเทคโนโลยี และการ
พัฒนาธุรกิจ และผูประกอบการ 

• พัฒนาความสามารถดาน Research Analytics/Scientometrics เพื่อสนับสนุนการพัฒนาหนวยวิจัย 
และการบริหารจัดการการวิจัย 

- จัดหาติดตั้ง และพัฒนาทักษะการใชระบบเชิงบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม                
(KMUTT Integrated System for Research and Innovation Management: KIRIM) อยางมีประสิทธิผล  

 
กลยทุธที่ 2.3 สรางสิ่งแวดลอมที่เกื้อหนุนการวจิัย ดึงดูดและรักษาบุคลากรทีมี่ความเปนเลิศทางวชิาการ 

1) สรางระบบและพัฒนาวิธีการเรียนรูของผูเรียนใหมีทักษะในการทําวิจัย โดยเนนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
(Graduate Studies Focus) ที่มีความสอดคลองกับกลุมวิจัยตามความเชี่ยวชาญที่มีอยู  

- พัฒนาความเปนเลิศดานบัณฑิตศึกษาใหสรางสรรคผลงานและองคความรูได มุงเนนการพัฒนาทักษะและ
กระบวนการเรียนรูของบุคลากรตลอดหวงโซ ดวยการสรางและพัฒนาหลักสูตรที่เนนการวิจัยในระดับสูงและ
เขมขน สรางกลไกเพื่อจูงใจใหมีนักศึกษาที่มีคุณภาพมาเรียน และพัฒนาวิธีการเรียนรูในการผลิตบัณฑิต 
(นักวิจัย) ที่มีทักษะสูงในการทํางานและวิจัยพัฒนา 

- บูรณาการงานวิจัยและบริการวิชาการเขาเปนสวนหน่ึงของการเรียนการสอน เชื่อมโยงผลการวิจัยเขาสู
หองเรียนเพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูนวัตกรรมและองคความรูใหม ๆ ที่เกิดจากการคนพบ 

- สรางบุคลากรชั้นยอดและนักวิจัยชั้นเยี่ยม มีทุนผูชวยสอนและผูชวยวิจัยตลอดการศึกษาในอัตราเทียบเทากับ
ระดับนานาชาติ พรอมทั้งมีทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังจบการศึกษาระดับปริญญาเอก  

2) พัฒนาระบบและกลไกการสงเสริมและสนับสนุนศักยภาพนักวิจัย ใหสามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพ 
- สรางนักวิจัยใหมีชื่อเสียงระดับโลก (World Renowned Researchers) เพื่อใหงานวิจัยของ มจธ. กาวหนา 

และมีนักวิจัยที่มีชื่อเสียง ตลอดจน มจธ. เปนแหลงดึงดูดนักศึกษาใหมใหเขามาศึกษาตอมากยิ่งขึ้น โดยการ
สราง สรรหา สนับสนุนอาจารยรุนใหมใหทําวิจัยกับเครือขายมหาวิทยาลัยชั้นนําระดับโลก และคงไวซึ่ง
นักวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากล 

- เพิ่มจํานวนนักวิจัยศักยภาพสูงเพื่อใหเกิดมวลวิกฤต (Critical mass) ในกลุมวิจัยที่มีนัยสําคัญในเชิง
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย และกรอบยุทธศาสตรชาติ 

- สนับสนุนการพัฒนาบันไดวิชาชีพ (Career path) ของนักวิจัยรุนใหม พรอมกําหนดตําแหนงนักวิจัยและ
เสนทางความกาวหนาที่ชัดเจนของนักวิจัยที่ประจําอยูที่คณะวิชา หรือสถาบันวิจัย 

- เพิ่มจํานวนและคุณภาพบุคลากรสายเทคนิค (นักวิทยาศาสตร วิศวกร ชางเทคนิค) เพื่อคุณภาพงานวิจัยและ
ความเร็วในการตอบสนองความตองการของผูใชผลงาน 

- สรางสังคมนวัตกรรม และสรางบรรยากาศของการวิจัยที่เขมแข็ง อาทิเชน สรางบรรยากาศประเทืองปญญา 
(KMUTT Talk/Lecture Series, Research Colloquium) 
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3) สรางระบบสนับสนุนใหมีนักวิจัยที่มีชื่อเสียงทั้งในและตางประเทศ มาทํางานที่ มจธ. 
- พัฒนากลไกความรวมมือกับตางประเทศในการนําความเชี่ยวชาญมาเสริม และพัฒนาความสามารถและ

ความเชี่ยวชาญของบุคลากร 
- เชิญชวนและวาจางผูเชี่ยวชาญมาใหคําปรึกษาและ/หรือดําเนินการวิจัย (เชน ศาสตราจารยรับเชิญ 

(Visiting Professor) และ ศาสตราจารยผูทรงคุณวุฒิเฉพาะสาขา (Adjunct Professor) ที่มีชื่อเสียงจาก
มหาวิทยาลัยชั้นนําระดับโลก, Honorary Professor, ฯลฯ) 

- เพิ่มจํานวนและพัฒนาคุณภาพของนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post docs) มุงพัฒนาระบบนักวิจัยหลัง
ปริญญาเอก (Post Doctoral Program) เพื่อใหผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกมีโอกาสเขามารวม
พัฒนาศักยภาพดานการวิจัยตอเนื่อง 

- ปรับปรุงกลไกการจางชาวตางชาติ ใหสามารถเพิ่มจํานวนนักวิจัยตางชาติดวยเงื่อนไขการจางที่ยืดหยุน
เพื่อปฏิบัติภารกิจที่หลากหลาย ทั้งเพื่อวิจัย บริหารจัดการวิจัย เปนพี่เล้ียงนักวิจัย/กลุมวิจัยสรางความ
เชื่อมโยงกับตางประเทศ หรือกับอุตสาหกรรม ฯลฯ 

 
กลยทุธที่ 2.4 สงเสริมการจัดหาทรัพยากรวิจยั และความรวมมือกับภาคการผลติและบริการ  

พัฒนาใหการทําวิจัยของมหาวิทยาลัยมีความยั่งยืน สามารถหาทรัพยากรมาสนับสนุนการวิจัยจาก
ภาคเอกชนและองคกรภาครัฐไดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง (Sustainability) 

1) พัฒนาและสงเสริมความรวมมือเชิงกลยุทธระยะยาว (Strategic partnership) ทั้งในและตางประเทศ 
- สงเสริมการสรางความรวมมือทางวิชาการ อาทิ การแลกเปล่ียน/เคล่ือนยายนักวิจัย การวิจัยรวมระหวาง

ประเทศ (Joint Research Mobility) 
2) สรางความรวมมือการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ในการสนับสนุนการสรางขีดความสามารถทางเทคโนโลยี

และนวัตกรรมในภาคการผลิตและบริการ 
- พัฒนาหลักเกณฑและพัฒนาปรับปรุงกระบวนการภายในใหเอื้อตอการลงทุนและการบริจาคเพื่อการวิจัย  
- สรางระบบ Platform ความรวมมือ โดยจัดตั้งหองปฏิบัติการ/ศูนยวิจัย รวมกับภาคเอกชน/รัฐวิสาหกิจ 

(IU/CRC, Chair Professor) และใชสวนอุตสาหกรรมใหเปนประโยชนมากขึ้น 
3) สงเสริมการมีสวนรวมกับกลุมเปาหมายตาง ๆ ที่จะชวยสนับสนุนพัฒนางานวิจัยและเปนชองทางในการ

รับรูความตองการที่แทจริงของกลุมเปาหมาย อันเปนเวทแีสดงความสามารถและความเช่ียวชาญของ มจธ. 
- พัฒนากลไกความรวมมือทางการวิจัยกับหนวยงานทั้งในและตางประเทศ 
- สรางวัฒนธรรมการทํางานวิจัยกับเครือขายมหาวิทยาลัยกับชุมชน 
- สงเสริมและพัฒนาใหเกิดความสัมพันธอันดีกับศิษยเกาของ มจธ. 
- สรางแรงจูงใจเพื่อสนับสนุนและสงเสริมความรวมมือทางดานวิจัยทั้งภายในและภายนอก 
4) แสวงหาแหลงสนับสนุนทุนวิจัยและทรัพยากรการวิจัย ที่ชวยเสริมสรางศักยภาพ พัฒนาคุณภาพ และ

มาตรฐานการวิจัยของมหาวิทยาลัย 
- แสวงหาแหลงทุนวิจัยและนวัตกรรม และโอกาสการไดมาซึ่งทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ โดยเฉพาะแหลงทุน

รูปแบบใหม ๆ 

• การเจรจากับหนวยงานภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาความรวมมือดานการวิจัย 
- สนับสนุนการแสวงหาแหลงทุนวิจัยและนวัตกรรมจากภาคเอกชน รวมทั้งแหลงทุนจากตางประเทศและ

องคกรนานาชาติ 

• พัฒนากลยุทธและกลไกการสงเสริม และสนับสนุนนักวิจัย/กลุมวิจัย ที่มีผลงานเดนดานการแสวงหา
แหลงทุนจากภายนอก 
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5) สรางโอกาสในการเพิ่มประสบการณอุตสาหกรรมของบุคลากรและนักศึกษา 
- สรางความเชื่อมโยงกับภาคการผลิตและภาคบริการเชิงรุก (WiL, Practice School, Secondment etc.) 

- สนับสนุนใหคณาจารยและบุคลากร ไปทําวิจัยรวมกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ซ่ึงจะเปดโอกาสให
อุตสาหกรรมมีชองทางไดรับความชวยเหลือดานเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัย (Talent Mobility Project) 

 
กลยทุธที่ 2.5 ขบัเคลื่อนการพฒันานวัตกรรมและผูประกอบการ 

สรางผลกระทบเชิงบวกตอการพัฒนาเศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอม ชุมชนและวัฒนธรรม ผานการถายทอดความรู 
เทคโนโลยี และการประยุกตผลการวิจัย ทั้งจากงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต  

1) พัฒนากลไกเพื่อใหกลุมวิจัยตาง ๆ เปนแหลงในการถายทอดความรู ฝกทักษะวิจัยใหทั้งนักศึกษา บุคลากร
ของมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอก 

2) สงเสริม และผลักดันใหเกิดงานวิจัยเชิงสรางสรรค นวัตกรรม และการนําไปใชประโยชนเพิ่มขึ้น  
3) พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม (Innovation Ecosystem) และสรางนวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยสินของ มจธ.  
- สงเสริมการใชประโยชนของทรัพยสินทางปญญา ดําเนินการเชิงรุกในการจัดการทรัพยสินทางปญญา และ

พัฒนาบทบาทความสําคัญของงานประสานสัมพันธดานวิจัย Technology Licensing Office: TLO 

• กําหนดนโยบายยุทธศาสตร และแนวปฏิบัติที่ดีดานทรัพยสินทางปญญาใหชัดเจน 
- ใหบริการชุมชน (Community Services) เพื่อให มจธ. เปนตนแบบในการใชความรูความสามารถไปชวย

ชุมชน ผูประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางทั้งดานการสรางความรู การฝกอบรม และพัฒนาคนใน
ภาคอุตสาหกรรม เปนแบบอยางที่ใชความรูความสามารถใหเกิดการผลิตเชิงพาณิชย 

- นําระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-Commerce) มาใชเพื่อนําผลงานวิจัยไปขยายผลในเชิงพาณิชยและ
เผยแพรสูสาธารณะ อีกทั้งเปนการประชาสัมพันธชื่อเสียงใหกับ มจธ. 

4) สรางผูประกอบการทางเทคโนโลยีจากฐานความสามารถทางการวิจัยของ มจธ. 
- สงเสริมนักศึกษาและบุคลากรในการพัฒนาไปสูการเปนผูประกอบการทางเทคโนโลยี (Entrepreneurship 

Development) 
- สงเสริมใหไดมาซึ่งงบประมาณ (Seed Money) ในการพัฒนาผูประกอบการทางเทคโนโลย ี
- พัฒนากลไกในการสงเสริมใหเกิดบริษัทลูก (Innovator Start-up, Spin off Company) 

 
กลยทุธที่ 2.6  สงเสริมภาพลักษณการวิจัยใหเปนที่ประจักษ และสรางผลกระทบจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม  

1) กําหนดยุทธศาสตรและแผนงานดานการส่ือสารงานวิจัยและนวัตกรรมตอผูมีสวนไดเสีย (รวมกับกลยุทธ
ที่ 3.4) 

2) สรางความเขมแข็งดานการประชาสัมพันธผลงาน และกิจกรรมที่เกี่ยวของกับงานวิจัยและนวัตกรรม 
- สนับสนุนการจัดทําส่ือประชาสัมพันธผลงานวิจัย และหนวยวิจัย/นักวิจัย (Profiles)  
- สรางความรวมมือในการดําเนินงานกับพันธมิตรเชิงรุกในการสงมอบชุดผลงาน (Package) เพื่อสราง

ผลกระทบระดับสูง ตัวอยางเชน หุนยนตและระบบอัตโนมัติเพื่ออุตสาหกรรมและบริการ 
3) สนับสนุนกิจกรรมที่สงเสริมการสรางการยอมรับผลงานวิจัยและนวัตกรรมในระดับนานาชาติ  
- สงเสริมการวิจัยรวม และเขารวมเครือขายทางวิชาการ เผยแพรผลงานสูสาธารณะ โดยเฉพาะระดับภูมิภาค  
- สงเสริมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ และเปนเจาภาพการประชุมวิชาการระดับนานาชาติในศาสตรที่

เปนความโดดเดน 
4) พัฒนากลไกการประเมินผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมของโครงการวิจัยและนวัตกรรมที่สําคัญ และ

เผยแพรผลประเมินสูกลุมเปาหมาย 
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♣    Key Performance Target (KPT) : เปาหมายดัชนีชี้วัดผลงาน 

ตัวชี้วัด 
Based Line คาเปาหมาย 
2559 2560 2561 2562 2563 2564 

ตัวชี้วัดเปาประสงค       
(1) จํานวนสาขาวิชาท่ีมีความเชี่ยวชาญหรือมีความเขมแข็งใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ และจํานวนสาขาวิชาท่ีสามารถผลักดัน
ใหอยูในระดับตนเพ่ิมขึ้น  

- 10 12 15 18 20 

ตัวชี้วัดผลผลิต       
(1) รอยละของจํานวนผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติตอจํานวนบุคลากรสายวิชาการ 
0.33 0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 

(2) คาเฉลี่ยจํานวนคร้ังของผลงานท่ีถูกอางอิง (Citation) ตอจํานวน
ผลงานตีพิมพท้ังหมด (ในรอบ 5 ป)  

4.33 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 

(3) รอยละของจํานวนผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  
ท่ีอยูในควอไทลท่ี 1 (Q1) ตอจํานวนผลงานตีพิมพท้ังหมด 

54 60 65 70 75 80 

(4) รอยละของเงินวิจัยและบริการวิชาการตอจํานวนบุคลากรสาย
วิชาการ 

0.85 1.50 1.80 2.00 2.30 2.50 

(5) รอยละของผลงานวิจัยท่ีมีการถายทอดหรือนําไปใชประโยชนใน
เชิงพาณิชยหรือเชิงสาธารณะประโยชนตอผลงานท้ังหมด 

- 65 68 70 75 80 

(6) จํานวนผูประกอบการ,บริษัท,หรือธุรกิจท่ี เกิดจากการนํา
ผลงานวิจัยไปพัฒนาสูการเปนผูประกอบการ (ปละ 5 บริษัท) 

5 5 5 5 5 5 

 

♣    Implementation Chairs 
o รองอธิการบดีอาวุโสฝายวิจัยและนวัตกรรม 
o รองอธิการบดีฝายยุทธศาสตรวิจัย 
o ผูชวยอธิการบดีฝายสงเสริมวิจัย 
o สํานักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร 
o สํานักสวนอุตสาหกรรม 

o รองอธิการบดีฝายอุตสาหกรรมและภาคีความรวมมือ 
o ผูชวยอธิการบดีฝายนวัตกรรมและภาคีความรวมมือ 
o สํานักวิจัยและบริการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
o สถาบันพัฒนาและฝกอบรมโรงงานตนแบบ 
o สถาบนันโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวตักรรม 
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Goals 3 : Internationalization  

 

 

เปาหมายที ่3 การพัฒนา มจธ. สูความเปนสากล (Internationalization) 
เปาประสงค มจธ. มีความเปนสากลในทุกมิติ และเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ตั้งแตบัณฑิต ผลงานวิชาการ 

บุคลากรดานวิชาการและดานสนับสนุน และองคกรในภาพรวม 
วัตถุประสงค ขับเคล่ือน มจธ. ไปสูการเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําระดับโลกที่พรอมรับการเปล่ียนแปลงตามกระแส

โลกาภิวัตน 

♣    Key Strategies : กลยุทธ 
กลยุทธที ่
กลยุทธที ่
กลยุทธที ่
กลยุทธที ่

3.1 พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพืน้ฐานที่มีมาตรฐานสากลและสงเสริมความเปนนานาชาต ิ
3.2 พัฒนาความเขมแข็งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาสูความเปนสากล 
3.3 สงเสริมศักยภาพนักศึกษาใหมสีมรรถนะสากล พรอมเปนพลเมอืงโลก 
3.4 สรางความรูจักและเปนที่ยอมรับของมหาวิทยาลัยในระดบัสากล (Visibility) 
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♣    Initiatives : มาตรการและแนวทาง 
 
กลยทุธที่ 3.1 พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพืน้ฐานที่มีมาตรฐานสากลและสงเสริมความเปนนานาชาติ 

สรางบรรยากาศนานาชาติ โดยเพิ่มจํานวนนักศึกษาและ/หรือบุคลากรชาวตางชาติ การจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร 
การแลกเปล่ียนบุคลากรทางการศึกษารวมกับพันธมิตรในตางประเทศ ตลอดจนการสรางส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ 
เทียบเทามหาวิทยาลัยชั้นนําในตางประเทศ พรอมทั้งเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาการทํางานสูความเปนสากล 

1) บูรณาการ พัฒนาและบริหารจัดการสรางบรรยากาศความเปนนานาชาติ และจัดการทรัพยากรอยางยัง่ยืน  
- จัดสรางบรรยากาศ ส่ิงแวดลอมและปจจัยทางกายภาพ อาคาร ส่ิงกอสราง และพื้นที่ตาง ๆ เอื้อตอการเกิด

สังคมที่มีความเปนนานาชาติ 
- เอกสารตาง ๆ ในหนวยงานเปนสองภาษา เชน เว็บไซต ปายประชาสัมพันธ เอกสารหรือระเบียบที่รองรับ

นักศึกษาและบุคลากรชาวตางชาติ และเผยแพรผานเว็บไซต (Website) 
- พัฒนาการใหบริการที่ทันสมัย เพิ่มส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับชาวตางชาติ (ที่พัก/สถานที่ออกกําลัง/

สถานที่สําหรับปฏิบัติศาสนกิจ) 
- พัฒนาสารสนเทศเชิงนโยบายและการจัดการวิเทศสัมพันธ ปรับปรุงเว็บไซตและสราง Social Network ที่มี

ขอมูลการพัฒนาสูความเปนสากล ขอมูลทุนที่สนับสนุนโครงการระดับนานาชาติ เชื่อมตอกับระบบ MIS 
เพื่อการตัดสินใจ (รวมกับกลยุทธที่ 4.4) 

2) พัฒนาสมรรถนะองคกรเพื่อใหบริการอยางมีคุณภาพ ไดมาตรฐานสากล  (รวมกบักลยุทธที่ 4) 
- เพิ่มบทบาทงานตางประเทศเชิงรุก โดยมุงเนนการเสริมสรางภาพลักษณ และเพิ่มบทบาทในเวทีโลก  
- ยกระดับมาตรฐานการทํางานใหเปนสากล ตระหนักถึงความเปนสากล สนับสนุนการเอื้ออํานวยกิจกรรม

นานาชาติ และใหบริการที่สงเสริมความเปนนานาชาต ิ
- พัฒนาสํานักงานกิจการตางประเทศ เพือ่เปนหนวยงานกลางผลักดันการกาวสูความเปนนานาชาต ิและจัดตั้ง

หนวย One Stop Service สําหรับใหบริการชาวตางชาติ ตลอดจนการใหบริการทางวิชาการตาง ๆ 

• สรางเครือขายงานวิเทศสัมพันธ ในการประสานการดําเนินงานตางประเทศรวมกัน  
 
กลยทุธที่ 3.2 พัฒนาความเขมแข็งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเพือ่การพฒันาสูความเปนสากล 

สงเสริมหลักสูตร การเรยีนการสอน วิจัยและพัฒนาบุคลากร ใหไดมาตรฐานสากล ยกระดับสูความเปนนานาชาติ 
สนับสนุนการยกระดับการจัดการศึกษาที่มุงเนนมาตรฐานผลการเรียนรูระดับสากล (Global Student Learning Outcome) 

1) สรางหลักสูตรนานาชาติใหมีชื่อเสียงเพื่อนํา มจธ. ไปสูการเปนมหาวิทยาลัยแนวหนา และสามารถดึงดูด
นักศึกษาชาวตางชาติเขามาศึกษาทั้งในระดับภูมิภาคและนานาชาต ิ

- สงเสริมหลักสูตรนานาชาติ และพัฒนา Dual Program รวมมือกับสถาบันตางประเทศเพื่อเปดหลักสูตรที่
เปนความตองการรวมระหวางเครือขายมหาวิทยาลัย 

- พัฒนาหลักสูตรใหเทียบเคียงมาตรฐานสากล พัฒนาระบบการถายโอนหนวยกิต มีการ Accredit หลักสูตร
โดยสถาบันการศึกษาระดับนานาชาติ เช่ือมโยงกับ AUN-QA, ABET, AACSB  (รวมกับกลยุทธที่ 1.1) 

- สรางมาตรฐานการเรียนในหลักสูตรปกติ ผลักดันใหทุกรายวิชามีการใชภาษาอังกฤษมากกวารอยละ 50 
ของเนื้อหาการสอน และปรับหลักสูตรวิชาบังคับใหเปนภาษาอังกฤษ รอยละ 30 

- พัฒนาหลักสูตรที่จูงใจ สามารถดึงดูดนักศึกษาชาวตางชาติใหเขามาศึกษา สรางหลักสูตรสําหรับประเทศ
เพื่อนบานที่มาโดยทุนของประเทศหรือองคกรระหวางประเทศ หรือเปนการใหทุนแกเจาหนาที่จากประเทศ
เพื่อนบานเพื่อศึกษาตอ 

- จัดหลักสูตรฝกอบรมใหแกชาวตางชาติ โดยรวมมือกับรัฐบาลตางประเทศ และองคการระหวางประเทศ 
ในการจัดการฝกอบรมใหแกผูรับทุนจากประเทศตาง ๆ  
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2) พัฒนาสมรรถนะสากลของบุคลากร พรอมกับสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรมีโลกทศันที่เปนสากล 
- สงเสริมการแลกเปล่ียนบุคลากรในการสอนและวิจัยในทุกระดับ 
- พัฒนาระบบรางวัลและส่ิงจูงใจ  สําหรบัอาจารยที่มีสวนรวมในกิจกรรมนานาชาต ิ
- ใชขอกําหนดความสามารถทางภาษาเปนของบุคลากรตําแหนงอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนรวมถึง

พิจารณาการจาง หรือการเล่ือนตําแหนง ใหไดมีประสบการณหรือไดทํางานระดับนานาชาต ิ
- สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความสามารถดานภาษาอังกฤษสําหรบับุคลากรและอาจารย 
- เพิ่มสัดสวนบุคลากรชาวตางชาติสายสนับสนุน หรือจัดสงบุคลากรสายสนับสนุน ไปปฏิบัติงานในสถาบัน

เครือขายในตางประเทศ เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาและเปดโลกทัศน 
3) สงเสริมความเขมแข็งของเครือขายความรวมมือทางวิชาการและการวจิัย 
- ผลักดันให มจธ. เปนผูนําเครือขายความรวมมือกบัสถาบันการศึกษาตางประเทศในระดับตาง ๆ 

• สงเสริมและสนับสนุนเครือขายความรวมมือและพันธมิตรเชิงรุกกับองคกรตางประเทศในการดําเนิน
กิจกรรมทางวิชาการ และการวิจัย 

- พัฒนาระบบการบริหารจัดการสําหรับการเชิญนักวิชาการจากตางประเทศระยะส้ัน ใหเขามารวมงานกับ 
มจธ. ดําเนินการวางระเบียบการอนุญาตรวมมือการวิจัยหรือการใหคําปรึกษา และอํานวยความสะดวกแก
นักวิจัยในเรื่องตาง ๆ  

- แสวงหาแหลงทุนสนับสนุนจากองคกรนานาชาติ และหนวยงานเอกชนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก 
 
กลยทุธที่ 3.3 สงเสริมศักยภาพนักศึกษาใหมีสมรรถนะสากล พรอมเปนพลเมืองโลก 

1) ยกระดับสมรรถนะดานภาษาตางประเทศ (เนนภาษาอังกฤษและภาษาทีส่าม)  
- พัฒนาสมรรถนะดานการใชภาษาตางประเทศ (พูด ฟง อาน เขียน) จัดใหมีส่ิงแวดลอมที่เอื้อใหผูเรียนได

ฝกฝนทักษะภาษา พรอมกับขยายสัดสวนดานภาษาอังกฤษของผูสอน และเพิ่มผูเรียนชาวตางชาต ิ
- เพิ่มกิจกรรมนานาชาติในลักษณะกิจกรรมที่มีรูปแบบเปนองครวม และสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาตางชาติ 

หรือ กิจกรรมที่เชื่อมโยงกับประเด็นสากล (Global Issues) รวมทั้งการจัดตั้งกลุมกิจกรรมนักศึกษาตางชาติ  
- สนับสนุนรายวิชา การจัดกิจกรรมที่กระตุนใหนักศึกษาไดตระหนักถึงความเปนพลเมืองโลก (Global 

Awareness) 
- พัฒนาทักษะการนําเสนอผลงานในเวทีระดับนานาชาติ และจัดสอน English for Business Communication 
- พัฒนาระบบการวัดสมรรถนะสากลและการส่ือสารขามวัฒนธรรม การทดสอบและประเมินผลพัฒนาการ

ทักษะทางภาษาของนักศึกษา  
2) พัฒนาสมรรถนะดานการประกอบวิชาชีพและการทํางานขามวฒันธรรม 
- สรางเสริมประสบการณการเรียนรูขามวัฒนธรรมรวมกับมหาวิทยาลัยตางประเทศ เชน โครงการแลกเปล่ียน 

หลักสูตรรวม แคมปภาคฤดูรอน การประกวดตาง ๆ และการสัมมนา ฯลฯ 
- ประสานพลังรวมกับเครือขายเพื่อถายทอดประสบการณจริงตอผูเรียน ทั้งดานสหกิจศึกษา กิจกรรม

ระหวางมหาวิทยาลัยในอาเซียนที่สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศและทิศทางของอาเซียน  
3) เพิ่มจํานวนนกัศึกษาตางชาตใินทุกระดับการศึกษา  
- ผลักดันการแลกเปล่ียนนักศึกษาเพื่อเพิ่มจํานวนนักศึกษาแลกเปล่ียนทั้งประเภท Inbound และ Outbound 

 
กลยทุธที่ 3.4 สรางความรูจักและเปนที่ยอมรับของมหาวิทยาลยัในระดับสากล (Visibility) แบบมุงเปา 

1) กําหนดกรอบทิศทางการสรางการยอมรับในระดับตาง ๆ เพื่อสรางเครือขายและความสัมพันธในระดับ
ตาง ๆ แบบมุงเปาตามแนวทางที่สถานศึกษาระดับโลกมุงเนน  

2) ส่ือสารและเผยแพรความเปน มจธ. สูนานาชาติ 
- พัฒนาระบบการประชาสัมพันธและการส่ือสารที่ทันสมัยเพื่อสราง Global Visibility 
- พัฒนาฐานขอมูลที่เกี่ยวของกับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกและการเปน World Class University 
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- สงเสริมการแนะแนวการศึกษาเชิงรุก (Road Show)  
- สงเสริมใหบุคลากรและนักศึกษารวมแขงขันประกวดในงานตาง ๆ ดวยการแสดงอัตลักษณองคกรใชโลโก

และชื่อ มจธ. ในผลงานทุกชิ้นที่แสดงตอสาธารณะ 
3) สงเสริมชื่อเสียงและเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัยในระดับชาติและนานาชาติ 
- สรางจิตสํานึกวามหาวิทยาลัยเปนสวนหนึ่งของประชาคมโลก 
- สงเสริมและสนับสนุนการจัดประชุม สัมมนา ในดานที่ มจธ. มีความเช่ียวชาญหลักและดานที่เปนประเด็น

สําคัญของโลก ผลักดันใหเปนเจาภาพหรือรวมเปนเจาภาพจัดกิจกรรม/โครงการในระดับนานาชาติ  
- เชิญผูที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติมีสวนรวมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย และสนับสนุนใหนักศึกษาและ

บุคลากรมีบทบาทในเวทีโลก 
 

♣    Key Performance Target (KPT) : เปาหมายดัชนีชี้วัดผลงาน 

ตัวชี้วัด 
Based Line คาเปาหมาย 
2559 2560 2561 2562 2563 2564 

ตัวชี้วัดเปาประสงค       
(1) รอยละของนักศึกษาที่สอบผานภาษาอังกฤษตามเกณฑ  51.7 60 65 70 75 80 
ตัวชี้วัดผลผลิต       
(1) สัดสวนของหลักสูตรนานาชาติตอหลักสูตรทั้งหมด 22.9 38 42 46 50 55 
(2) รอยละของนักศึกษาชาวตางชาตติอนักศึกษาทัง้หมด 4.7 6 7 8 9 10 
(3) รอยละของบุคลากรชาวตางชาตติอบุคลากรทั้งหมด 2.55 7 8 9 10 10 
(4) รอยละการเพิ่มขึน้ของนกัศึกษาและบุคลากรแลกเปล่ียน       

- รอยละของการแลกเปล่ียนนักศึกษา (Student Mobility) 5 5 10 10 15 20 
- รอยละของบุคลากรแลกเปล่ียน (Visiting Scholar/ 
Fellowship/Professor/Visiting Professor) 

5 5 10 10 15 20 

(5) รอยละของความรวมมือเชิงรกุกับหนวยงานในตางประเทศ 
(Active International Partnership) 

54.5 60 65 70 75 80 

 

♣    Implementation Chairs 
o รองอธิการบดีฝายพัฒนาความเปนสากล 
o ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาความเปนสากล 
o สํานักงานกิจการตางประเทศ 
o สํานักงานกิจการนักศึกษา 

o สํานักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
o สํานักงานมหาวิทยาลัยสัมพันธ 
o สํานักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร 
o สํานักบริหารอาคารและสถานที่ 
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Goals 4 : High Performance Organization 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปาหมายที ่4 การพัฒนาสมรรถนะองคกรเพือ่ใหบริการอยางมีคุณภาพ 
เปาประสงค มจธ. เปนองคกรที่มีขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) 

(มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการที่ดีดวยหลักธรรมาภิบาลและมีมาตรฐานการทํางานที่มี
ผลสัมฤทธิ์สูง) 

วัตถุประสงค กระบวนการทํางานภายในมีความประสานเช่ือมโยงกัน (Alignment) เพื่อสรางผลงานดวย
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด ทั้งในดานการกําหนดเปาหมายการทํางาน กระบวนการทํางาน 
และบุคลากร 

♣    Key Strategies : กลยุทธ 
กลยุทธที ่
กลยุทธที ่

 
กลยุทธที ่
กลยุทธที ่

4.1 ปรับกระบวนทศันการบริหารจัดการใหเกิดความคลองตัว และสงเสริมการทํางานรวมกนัแบบองครวม 
4.2 ปรับเปล่ียนทัศนคติและศักยภาพของบุคลากร เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงตาง ๆ ใหมีความสามารถ

เปนที่ยอมรับทั้งจากภายในและภายนอกองคกร 
4.3 แสวงหา บริหารทรัพยสิน และรายไดเพื่อการพึ่งพาตนเองไดอยางมีเสถียรภาพ และยั่งยืน 
4.4 พัฒนาขีดความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศสูการเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัล 

 

 

 

 

  

Credit by Intersite 
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♣    Initiatives : มาตรการและแนวทาง 
 
กลยทุธที่ 4.1 ปรับกระบวนทัศนการบริหารจัดการใหเกิดความคลองตัว และสงเสริมการทํางานรวมกันแบบองครวม 

1) ปรับเปล่ียนองคกร (Organization Transformation) 
ปรับโครงสรางหนวยงาน ใหมีความยืดหยุน ปรับกฎ ระเบียบและวิธีปฏิบัติใหมีความคลองตัวสอดคลองกับ

ภารกิจ และระบบที่ทันสมัย เพื่อรองรบัการเปล่ียนแปลงตาง ๆ 
- ปรับเปล่ียนแนวคิดในการทํางานใหยืดหยุน มีความคลองตัว ตามแนวความคิดการบริหารแบบ Agile เพื่อ

สรางวัฒนธรรมและบรรยากาศการทํางานใหทีมงานสามารถตอบสนองกับการเปล่ียนแปลงและสามารถสราง
โอกาสใหม ๆ ไดอยางรวดเร็วและเหมาะสม 

- ปรับปรุงโครงสรางคณะ/สํานัก พรอมกับสงเสริมใหมีการทํางานขามสาขาวิชาและขามหนวยงาน 

• สงเสริมการรวมกลุมการทํางานเปนคลัสเตอร (Cluster) หรือ การทํางานแบบขามสายงาน (Cross 
Function) การทํางานแบบขามหนวยงาน (Joint Appointment) และ สนับสนุนการหมุนเวียนงาน 
(Job Rotation) เพื่อใหบุคลากรมีทักษะการทํางานที่หลากหลาย  

• สรางบรรยากาศการทํางานเปนทีม (Teamwork ) ที่พรอมจะชวยกัน ใหทุกคนแสดงศักยภาพตัวเองได
อยางเต็มที่และยอมรับความแตกตางในแตละคน เพื่อใหเกิดการแลกเปล่ียนความคิดกันอยางเต็มที ่

- ผูบริหารใหอํานาจทีมงาน (Empower)  หรือที่เรียกวาอยูหนาบานสามารถตัดสินใจในการดําเนินการ หรือใน
การแกไขปญหาได ในระดับที่ทําใหเกิดความรูสึกวาไดรับการยอมรับ (Trust) จากผูบริหาร 

2) สรางและเปล่ียนกระบวนทัศนของการทํางานเชิงรุก โดยการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร  
- สนับสนุนและสงเสริมใหหนวยงานภายในบริหารงานโดยใชการจัดการเชิงกลยุทธมากขึ้น เพื่อใหการ

ดําเนินงานมีความสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
- บูรณาการการบริหารความเส่ียงกับกระบวนงานตาง ๆ ที่ครอบคลุมภารกิจหลักและสถานการณการ

เปล่ียนแปลงที่กระทบตอคณะ/มหาวิทยาลัย พรอมทั้งมีการจัดการความเส่ียงอยางเปนรูปธรรม 
3) สงเสริมและสรางวัฒนธรรมการทํางานรวมกันแบบองครวม พรอมกับสงเสริมใหเกิดการพัฒนาปรับปรุง

กระบวนการทํางาน (Process Improvement: PI)  
- ปรับปรุงระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหทันสมัย เพิ่มผลิตภาพใหกับองคกร และพัฒนาคุณภาพการ

บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ใหเปนองคกรที่มีประสิทธิภาพสูง 

• ปรับปรุงระบบบริหารจัดการใหเปนองคกรที่มีประสิทธิภาพสูง 

• ปรับปรุงกระบวนการทํางานทุกภารกิจ สรางความคลองตัว  ความโปรงใส  ความมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน เชน การจัดทํา Service Catalog Management  การใหบริการเปนไปตามขอตกลงการ
ใหบริการ Service Level Agreement Control รวมถึงการนําระบบมาตรฐานการใหบริการมากํากับ
กระบวนการทํางาน เชน ITIL เปนตน  

• สรางรูปแบบการรวมกลุมการทํางาน (Cluster Development) พัฒนาหนวยงานภายในเพือ่ใหเกิดความ
ยืดหยุนคลองตัว และ Empowerment และสงเสริมการทํางานรวมกัน 

4) สรางกลไกการส่ือสารและการสรางความสัมพันธที่ดีตอภายในและภายนอกองคกร เพื่อการใชทรัพยากร
อยางมีประสิทธิภาพ (Communication Sharing & Relationship: CSR) 

- สงเสริมชื่อเสียงและภาพลักษณที่ดีของมหาวิทยาลัยใหปรากฏสูสายตาของสังคม 

• พัฒนาระบบสารสนเทศและการส่ือสาร การสราง Brand ปรับภาพลักษณองคกรและการประชาสัมพันธ 
- ปรับปรุงระบบและกลไกการส่ือสารสองทางระหวางหนวยงาน เพื่อใหเกิดความรวมมือระหวางกัน 

• การสรางความเขาใจดานการติดตอส่ือสารดวยวิธีการสุนทรียสนทนา (Dialogue) 
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กลยทุธที่ 4.2 ปรับเปลี่ยนทัศนคติและศักยภาพของบุคลากร (Empowerment, Enforcement, Encouragement) 
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ใหมีความสามารถเปนที่ยอมรับทั้งจากภายในและภายนอกองคกร 

1) บูรณาการและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลบนพื้นฐานของผลงานและเกณฑสมรรถนะ               
ที่สามารถตอบสนองการบริหารเชิงรุก และสนับสนุนการพัฒนาที่มุงสูเปนความเลิศ 

2) จัดการและพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ของบุคลากรใหเกิดเอกภาพ และสนับสนุนการพัฒนาไปใน
ทิศทางที่สอดคลองกนัทั้งในระยะส้ัน และระยะยาว 

- เพิ่มศักยภาพระบบการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร โดยมุงเนนความสอดคลองเชื่อมโยงกับสมรรถนะ  
3) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมีความเปนมืออาชีพ สอดคลองกับขีดความสามารถ (Competency) 

สนับสนุนผลักดันใหบุคลากรมีผลิตภาพที่สูงขึ้น รวมถึงระบบการรับประเมิน พัฒนา ตอบแทนและธํารง
รักษา บุคลากรที่มีคุณภาพ 

- เสริมสรางศักยภาพการพัฒนาผูบริหาร โดยมุงเนนการจัดสรางแผนการพัฒนาผูบริหารตามระดับขั้นและ
ระบบการทดแทนตําแหนงที่สําคัญ 

4) สงเสริมการจัดการความรู (Knowledge management: KM) ที่นําไปสูองคกรแหงการเรียนรูอยางเปน
รูปธรรม อันสงผลกระทบตอการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) และ/หรือ บรรลุผลสําเร็จ ของหนวยงาน 
รวมทั้งมีการเผยแพรองคความรูไปยังหนวยงานภายนอก 

5) เปล่ียนโฉมการบริหารทรัพยากรมนุษย (Strategic Human Resource) มุงพัฒนาระบบการจัดการทรพัยากร
บุคคลใหมีบทบาทเชิงรุก เพื่อใหบุคลากรมีคุณภาพ มีความภาคภูมิใจในตนเองและองคกร และตอบสนองตอ
การพัฒนามหาวิทยาลัย 

- วางแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เชน วางระบบการคัดเลือกและพัฒนาบุคลากรเชิงรุก 
- พัฒนาการวางแผนกําลังคนและพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต 

• ทบทวนกรอบ/แผนอัตรากําลังเชิงรุกใหสอดคลองกับแผนกลยุทธ มจธ. และรองรับการปรับเปล่ียน
นโยบาย (การบริหารที่เนนการลดขนาดองคกรและจํากัดอัตรากําลัง โดยการบริหารในรูปแบบกํากับ
การจางภายนอก (Outsource) 

- พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลที่เอื้อตอการจางผูเช่ียวชาญ อาจารยชาวตางชาติและพัฒนาบุคลากรใหเปนผู
ที่มีความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและมีขีดสมรรถนะในดานการบริการวิชาการ การวิจัย 

- สรางกลไกและวัฒนธรรมการทํางานใหสอดประสานไปในทิศทางเดียวกันทั้งในดานนโยบาย เปาหมาย และ
กระบวนการทํางาน รวมทั้ง สรางสภาพแวดลอมการทํางานเอื้อตอการทํางาน เพิ่มพูนความผูกพันของ
บุคลากรตอ มจธ.  

- เสริมสรางสุขภาพและสุขภาวะที่ดีของประชาคม มจธ. (Health and Wellness) 
 
กลยทุธที่ 4.3  แสวงหา บริหารทรัพยสิน และรายไดเพื่อการพึ่งพาตนเองไดอยางมีเสถียรภาพ และยัง่ยืน 

1) จัดการทรัพยสินเพื่อสรางรายได และระดมทุนสําหรับการอุดหนุนการศึกษาและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
- บริหารการเงิน วางแผนการลงทุนระยะยาว และสรางความสามารถในการหารายได ใหมีระบบบริหารจัดการ

แบบกองทุนและเกณฑการคิดตนทุน 
- สงเสริมการระดมทุนจากศิษยเกาและศิษยปจจุบัน 
2) พัฒนาระบบการจัดสรรทรัพยากรเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
- พัฒนา ปรับกฎเกณฑการจดัสรรรายไดใหเกิดการจูงใจและประโยชนสูงสุดตอทุกฝาย 
- ปรับปรุงระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ทบทวนการวัดผลการดําเนินงาน (Performance Measures) 
- สงเสริมใหคํานึงถึงการลงทุนเชิงยุทธศาสตร (Strategic Investment) และการหารายไดดวยแนวคิดและ

วิธีการที่หลากหลาย 
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- ยกระดับการบรหิารขอตกลงสัญญา (Contract Management) ทั้งการลงทุนดานโครงสรางพื้นฐาน งานวิจยั 
และบริการวิชาการ รวมถึงขอตกลงในความรวมมือทางวิชาการ ความรวมมือทางการคาตาง ๆ ชวยบริหาร
จัดการไมใหเกิดความเสียหายแกชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 

- สงเสริมใหมีการใชทรัพยากรรวมกันทั้งดานการเรียนการสอนและการวิจัย 
3) เสริมสรางความรู ความเขาใจรวมกันในการบริหารจัดการรายไดและตนทุน 
- พัฒนาบุคลากรใหความรูเรื่องการบริหารรายไดและตนทุน สรางทักษะดานการบริหารใหแกบุคลากร 
- พัฒนาระบบการส่ือสารภายในในการรับรูสภาพการณของมหาวิทยาลัย 
4) พัฒนาระบบติดตามและปรับปรุงระเบียบใหเปนปจจุบันและเอื้อตอการแขงขัน 

 
กลยทุธที่ 4.4  พัฒนาขีดความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ สูการเปนมหาวิทยาลยัดิจทิัล 

 พัฒนา มจธ. ใหมีการนําเทคโนโลยีมาใชในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เพื่อใชประโยชนจากเทคโนโลยีในดานการ
เรียนการสอน การวิจัย การบริการ ฯลฯ เพื่อรองรับความตองการที่ทวีคูณ และเพื่อใชประโยชนจากการศึกษาเสมือนทั้งใน
หลักสูตร นอกหลักสูตรและการเรียนรูตามอัธยาศัย (Student Centric and Anywhere - Anywhere - Anytime 
Learning)  

1) พัฒนาระบบฐานขอมูลและโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนทุกภารกิจ 
- บูรณาการขอมูลและระบบงานตาง ๆ เพื่อสนับสนุนการทํางานทุกระดับ ลดความซ้ําซอนของเครื่องมือ

ตาง ๆ และจัดใหมีการรายงานผล การประมวลผล และการวิเคราะหขอมูลเพื่อการตัดสินใจบนขอมูล
ปริมาณมาก (Big Data Analytic) ของผูบริหารและบุคลากรระดับตาง ๆ 

- พัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลการใชงานทรัพยากรผานเทคโนโลยีอินเตอรเน็ตที่เชื่อมอุปกรณ และเครื่องมือ
ตาง ๆ (Internet of thing)  

- พัฒนาระบบที่นําไปสู e-Service เพิ่มศักยภาพของ One Stop Service และเพิ่มศักยภาพการเรียนรู 
ตลอดจนเปนชองทางส่ือสารที่สงเสริมการทํางานและเรียนรูตลอดเวลา 

- พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Cockpit) เพื่อชวยในการตัดสินใจของฝายบริหาร
และการปฏิบัติงานของบุคลากร ตลอดจนการวิเคราะหขอมูลเพื่อการตัดสินใจ 

2) พัฒนาการบริหารจัดการแบบมหาวิทยาลัยเสมือน (Virtual University/e-University/Digital University) 
เพื่อให มจธ. เปนแนวหนาในกระบวนการพฒันามหาวิทยาลัยเสมือน 

- สรางหองปฏิบัติการผลิตส่ือเสมือน เพื่อวิจัย พัฒนา และผลิตส่ือเนื้อหาสําหรับการเรียนการสอนเสมือน 
เน่ืองจาก มจธ. มีนโยบายที่จะสนับสนุนการเรียนการสอนแบบมหาวิทยาลัยเสมือน เพื่อรองรับผูที่จะเขาสู
การศึกษาระดับอุดมศึกษา 

- ศูนยผลิตเนื้อหาดิจิทัล เพื่อเปนศูนยกลางในการพัฒนาเนื้อหาบทเรียนวิชาพื้นฐานตาง ๆ สําหรับการพัฒนา
เปนส่ือดิจิทัล (Courseware) และพัฒนาเปนบทเรียนคอมพิวเตอร พัฒนาสตูดิโอส่ือประสมที่ทันสมัย พรอม
ทั้งดําเนินการเพิ่มศักยภาพศูนยบริการเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อสรางความพรอมของอุปกรณเสริมการ
เรียนการสอน การวิจัย การบริการ ทั้งดานคุณภาพและปริมาณใหมปีระสิทธิภาพ 

- พัฒนาและรวบรวมทรัพยากรการเรียนรูแบบดิจิทัล (Digital Learning Resources) เพื่อสงเสริมให มจธ. 
เปนศูนยกลางบริการสารสนเทศสําหรับการเรียนรู ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การบริหารจัดการที่
สามารถใหบริการไดทุกเวลาจากทุกสถานที่ รวมทั้งการพัฒนาสํานักหอสมุดใหเปนหองสมุดดิจิทัล (Digital 
Library) เพื่อการบริหารจัดการสารสนเทศแบบดิจิทัลขนาดใหญ และใหบริการผานทางอินเทอรเน็ต 

- ใหบริการการศึกษาแกบุคคลทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให มจธ. เปนหนึ่งในผูให
บริการการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถแขงขันไดในอนาคต โดยใชเทคโนโลยีมาประกอบการดําเนินงาน 

• มจธ. พาณิชย (KMUTT on-line Inc.) เปนหนวยงานที่จะนําเอา Digital Resources ของ มจธ. ที่มีอยู
ออกเผยแพรเชิงพาณิชย โดยอาจมีความรวมมือกับเอกชน  (รวมกับกลยุทธที่ 2.4) 
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♣    Key Performance Target (KPT) : เปาหมายดัชนีชี้วัดผลงาน 

ตัวชี้วัด 
Based Line คาเปาหมาย 
2559 2560 2561 2562 2563 2564 

ตัวชี้วัดเปาประสงค       
(1) ระดับความผูกพนัและพฤติกรรมที่พึงประสงคตามคานิยม

หลักที่เอื้อตอการพัฒนามหาวทิยาลัย 
- 80 80 85 85 90 

ตัวชี้วัดผลผลิต       

(1) ระดับความสําเรจ็ของการบริหารจัดการภายใตหลัก TQM - - - - - 350 

(2) ผลการประเมินการปฏิบัติงาน (Performance) และ
ความสามารถ (Competency) ของบุคลากร 

- 40 50 60 70 80 

(3) ผลการสํารวจ Employee Engagement 74.44 80 80 85 85 90 
(4) ผลการประเมินระดับความสําเร็จของการทํางาน            

แบบคลัสเตอร 
N/A - 20 40 60 80 

(5) สัดสวนรายไดจากแหลงทุนแตละประเภทตอรายได 
รวมทัง้หมด 

1: 0.72 : 0.80 1 : 1 : 2 1 : 1 : 2 1 : 1 : 2 1 : 1 : 2 1 : 1 : 2 

(6) สัดสวนรายไดตอคาใชจายทั้งหมด - ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 

(7) รอยละของกระบวนงานที่ไดประกาศขอตกลงระดับ 
การใหบรกิาร  

12 60 70 80 90 100 

(8) ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศที่
สนับสนุนภารกิจ 

- 80 90 100 100 100 

 

♣    Implementation Chairs 
o รองอธิการบดีอาวุโสฝายบริหาร 
o รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ 
o รองอธิการบดีฝายการเงินและทรัพยสิน 
o รองอธิการบดีฝายบุคคล 
o รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ 

 

o ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัยและธรรมาภิบาล 
o ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาระบบ 
o ผูชวยอธิการบดีฝายการเงินและทรัพยสิน 
o ผูชวยอธิการบดีฝายบุคคล 
o ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ 
o ผูชวยอธิการบดีฝายภาพลักษณองคกรและการตลาด 
o ผูชวยอธิการบดีฝายการส่ือสารเชิงกลยุทธ 
o ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนยุทธศาสตร 
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Goals 5 : Green Heart 

 
 
 
เปาหมายที ่5  การสงเสริมและพัฒนาทีเ่ปนมิตรกับสังคมและสิง่แวดลอม  
เปาประสงค มจธ. เปนองคกรที่มีการบริหารจัดการอยางชาญฉลาด ที่คํานึงถึงผลกระทบดานพลังงาน ส่ิงแวดลอม 

และความปลอดภัย (Green Heart) มุงสูความเปนมหาวิทยาลัยสีเขียวที่กาวไปขางหนาเพื่อการพัฒนา
อยางยั่งยืน (Sustainable Green Organization) 

วัตถุประสงค พัฒนาระบบบริหารจัดการพลังงาน ส่ิงแวดลอมและความปลอดภัย ในรูปแบบการพัฒนาอยางตอเนื่อง
และยั่งยืน  

♣    Key Strategies : กลยุทธ 
กลยุทธที ่

 
กลยุทธที ่

 
กลยุทธที ่

5.1 พัฒนาสภาพแวดลอมและระบบบริหารจัดการที่สนับสนุนการสรางคุณภาพชีวิตที่ดี (Quality of Life) 
ที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

5.2 สรางความตระหนักรูดานพลังงาน ส่ิงแวดลอมและความปลอดภัย ในทุกระดับ สนับสนุนการเปน
องคกรแหงการเรียนรู 

5.3 บูรณาการแนวคิดสรางสรรคการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนกับภารกิจหลักเพื่อกาวสูความเปน
มหาวิทยาลัยสีเขียวของ มจธ. ที่กาวไปขางหนาเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 

  

Credit by KMUTT Office of Sustainability 



 

KMUTT Strategic Plan 2017–2021 

Page | 65 

♣    Initiatives : มาตรการและแนวทาง 
 
กลยทุธที่ 5.1 พัฒนาสภาพแวดลอมและระบบบริหารจัดการทีส่นับสนุนการสรางคุณภาพชวีิตที่ดี (Quality of Life)  

เนนการพัฒนาการสรางคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นภายในมหาวิทยาลัย ผานการปรับปรุงคุณภาพของส่ิงแวดลอม 
การจัดการของเสีย การจัดการน้ํา พลังงานและการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ รวมทั้งการเพิ่มพื้นที่สีเขียว สราง
สภาพแวดลอมใหปลอดภัย เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม และประหยัดพลังงาน ตลอดจนการสรางการมีสวนรวมของ
ประชาชนและชุมชน กอใหเกิดผลดีตอส่ิงแวดลอมและชุมชนของชาติ 

1) สรางและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานแบบบูรณาการรองรับการเติบโตที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม (Green 
Infrastructure)  

- จัดทําแผนแมบทดานการจัดการพลังงาน ส่ิงแวดลอม และความปลอดภัย (Sustainable Master Plan)                
ที่บูรณาการการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขยีวใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน  

• บูรณาการแผนพัฒนาดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการกับการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว รองรับ
ความตองการใชงานในอนาคต 

• ปรับปรุงสัญญาณไฟจราจร พื้นผิวจราจร และมีทางเดินที่มีหลังคาครอบคลุมพื้นที่การศึกษาทั่วทั้ง
มหาวิทยาลัย 

- สงเสริมการพัฒนา Green Landscaping ที่สอดรับ Campus Master Plan 

• พัฒนาพื้นที่ตามแผนแมบท เพิ่มพื้นที่สีเขียว (Green Space) ในอาคาร พัฒนาพื้นที่สาธารณะ และ
ปรับปรุงภูมิทัศนในพื้นที่วางใหเปนสถานที่พักผอนหยอนใจ  

2) จัดสรางและพัฒนาระบบบริหารจัดการที่สนับสนุนใหเกิดการจัดการพลังงาน ส่ิงแวดลอม และความ
ปลอดภัยที่ดีใหกับนักศึกษาและบุคลากรทุกระดับภายในมหาวิทยาลัย   

- พัฒนาระบบและแนวปฏิบัติที่ดี Green Lifestyle ใหตอบสนองการเปนสังคมแหงการเรียนรูแบบมีชีวิตชีวา
อยูตลอดเวลา (Lively Community) 

• Workplace Safety/KMUTT Building Code/KMUTT Walk & Bike Society   
• พัฒนา Green Building ตนแบบภายในมหาวทิยาลัย และจัดทําอาคารสาธิต Green Building 

- พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ 

• สงเสริมใหเปนสังคมที่มีความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินสูง มีการปองกันการเกิดความไมปลอดภัย 
หากมีเหตุสุดวิสัย สามารถประสานความรวมมือการแกไขไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สามารถลด
ความสูญเสียไดอยางเหมาะสม 

- สงเสริมสุขภาพทางรางกายและจิตใจดวยวิธีการเชิงรุก  

• ปรับปรงุลานกิจกรรมอเนกประสงค และพื้นที่บรเิวณรอบมหาวทิยาลัย พัฒนาสถานบริการกฬีาและ
นันทนาการ พรอมสงเสริมการออกกําลังกาย และการสรางสุขภาวะที่ดีใหกับนกัศึกษาและบุคลากร 

- ปรับปรุง KMUTT Sustainability Website รวมกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ดานพลังงาน ส่ิงแวดลอมและความปลอดภัย (รวมกับกลยุทธที่ 4.4)  

 
กลยุทธที่ 5.2 สรางความตระหนักรูดานพลังงาน สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย ในทุกระดับ  

สรางความตระหนักรูดานพลังงาน ส่ิงแวดลอมและความปลอดภัย ในทุกระดับ สรางชุมชนแหงการเรียนรูที่
เปนสีเขียว (Green Learning Community) ปลูกจิตสํานึกของบุคลากรและประชาคม มจธ. รวมทั้งมีชองทางการ
ส่ือสารสรางความรูความเขาใจ และรับรูขาวสารการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว 
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1) สรางและพัฒนา Green Learning and Sharing เสริมสรางกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมอยางเปน
ระบบและตอเนื่อง  

- สรางคานิยมพฤติกรรมสงเสริมความยั่งยืน ที่มีความมุงมั่นที่จะลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ปลูกฝงให
ตระหนักเห็นถึงความสําคัญในการจัดการส่ิงแวดลอมเพื่อสภาพความเปนอยูและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมี
การส่ือสารภายในองคกรใหทราบโดยทั่วกัน 

• รณรงคสรางจิตสํานึกตอการมีสวนรวมในการอนุรักษ และรักษาส่ิงแวดลอมภายในมหาวทิยาลัย  

• รณรงคและสงเสริม สรางจิตสํานกึดานความปลอดภัย อาท ิกวดขนัวินัยจราจรอยางตอเนือ่ง 
- สรางและพัฒนาระบบบริหารจัดการใหคําแนะนําและฝกอบรมดานพลังงาน ส่ิงแวดลอมและความปลอดภัย 

ภายในมหาวิทยาลัยโดยรวม 

• เผยแพรรูปแบบ แนวคิดและองคความรูการพัฒนาที่ยั่งยืน จัดกิจกรรมสงเสริมระบบการบริหารจัด
การพลังงาน ส่ิงแวดลอมและความปลอดภัย ใหเกิดการรับรูและนําไปปฏิบัติ และขยายผลสูชุมชนและ
สังคมนําไปประยุกตใช 

• ประเมินผล และรายงานความยั่งยืนของชุมชน (Community Sustainability Reports)  
2) บูรณาการการเรยีนการสอน การวจิัย การทํางานของบุคลากรทีเ่กี่ยวของกับความยั่งยืน โดยเนนการปฏิบัติ

อยางจริงจัง 
- พัฒนาการเรียนรูของนักศึกษาและบุคลากรผานการมีสวนรวมและผานกระบวนการทํางาน  

• พัฒนาระบบตนแบบดานพลังงาน ส่ิงแวดลอมและความปลอดภัย ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อเปน 
Demonstration Site และแหลงเรียนรู Work Integrated Learning: WiL 

• สงเสริมกิจกรรมการทํางานอยางปลอดภัยในทุกดาน ทั้งในหองปฏิบัติการและโรงประลอง Green 
Classroom/Green Laboratory/Green Office 

• พัฒนา Green Learning Space/Green Innovation Space/KMUTT Green Society มีการพบปะ
พูดคุย เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่ถูกตองและเปนประโยชนตอการแกไขปญหาหรือวางแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยสีเขียว 

- สงเสริมการเรียนรูแบบบูรณาการในทุกกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

• สงเสริม อบรมพัฒนานักศึกษาในดาน Green จัดทําหลักสูตร Green Curriculum การศึกษาเพื่อชุมชน
ยั่งยืน (Sustainability Education) การวิจัยความยั่งยืนของชุมชน 

3) สงเสริมเครือขายและความเขมแข็งของภาคสวนตาง ๆ และพัฒนาผูนําชุมชน และประชาชนรวมทั้งภาคีการ
พัฒนาชุมชน เพื่อมีบทบาทในการขับเคล่ือนการพัฒนาสูการเติบโตสีเขียว Social Responsibility & 
University Community Linkage 

- เสริมสราง Green & Clean Team/จัดตั้งชมรมนักศึกษาหรือบุคลากร Green Heart Club/Student 
Volunteer Club พรอมขยายเครือขายรวมกับหนวยงานตาง ๆ ในดานพลังงานและส่ิงแวดลอม 

- สนับสนุนกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม และสรางเครือขายความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชน 
เนนการบูรณาการองคความรูสูชุมชน เพื่อสรางตนแบบชุมชนเชิงนิเวศ 

 
กลยุทธที่ 5.3 บูรณาการแนวคิดสรางสรรคการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนกับภารกิจหลัก  

สงเสริมสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ที่มีกิจกรรมสามารถทําไดในเวลาที่เหมาะสมกับ
ลักษณะของแตละกิจกรรม โดยมีโครงสรางพื้นฐานรองรับอยางเพียงพออยูตลอดเวลา และสามารถปรับเปล่ียนรูปแบบการ
ใหบริการไดอยางหลากหลายสามารถตอบสนองความตองการที่เปล่ียนแปลงไปตามกลุมบุคคล สถานที่ และเวลาไดโดยไม
ตองลงทนุเพิ่มเติมมากนัก 
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1) สนับสนุนใหเกิดการพัฒนา Green Innovation & Green Technology  
- สนับสนุนการวิจัยพัฒนามาตรการและกลไกเพื่อสนับสนุนการเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว 
2) พัฒนาและสงเสริมการใชพลังงานสะอาด (Clean Energy) 
3) สงเสริมและสนับสนุนแนวคิดสรางสรรคดานการพัฒนาที่สนับสนุนการเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว เชน การใช

เทคโนโลยีสารสนเทศที่สะทอนการเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 
 

♣    Key Performance Target (KPT) : เปาหมายดัชนีชี้วัดผลงาน 

ตัวชี้วัด 
Based Line คาเปาหมาย 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

ตัวชี้วัดเปาประสงค       
(1) รอยละของนักศึกษาเปน Green Heart ที่รับรู เขาใจและนํา

ระบบการจัดการ Green ที่ดีนําไปสูการปฏิบัติและเปน 
Change Agent นําความรูความเขาใจขยายผลสูสังคม ชุมชน
ใหเกิดความยั่งยืน 

30 
(5,000) 

40 50 40 50 40 

ตัวชี้วัดผลผลิต       
(1) จํานวนผลงาน/งานวิจัย/นวัตกรรมที่สงเสริมวัฒนธรรม 

สีเขียว  
- 1 2 3 4 5 

(2) จํานวนหองปฏิบัติการที่ผานมาตรฐานสากล (รอยละ) - 40 50 60 80 100 
(3) จํานวนกิจกรรมที่สรางชื่อเสียงและเผยแพรผลงานใหเกิด

การรับรูกิจกรรมดาน Green เปนวงกวางทั้งในระดับชาติ
และนานาชาต ิ

- 10 10 10 10 10 

(4) รอยละการใชพลังงานไฟฟาตอคนตอปลดลง3

4  12.66 14 16 18 20 22 
(5) การลดปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (CO2)4

5 14 15 17 21 25 30 
 

♣    Implementation Chairs 
o รองอธิการบดี มจธ. บางขุนเทียน 
o คณะกรรมการนโยบายและแผนการอนุรักษพลังงาน 
o สํานักบริหารอาคารและสถานที ่
o ศูนยการจัดการดานพลังงาน ส่ิงแวดลอมความปลอดภัย และอาชีวอนามัย 
 

 

 

 

  

                                                                 
4 เทียบกับผลการดําเนินงาน (Baseline) ป 2010 (พ.ศ. 2553 =1129 kws/คน/ป) 
5 เทียบกับผลการดําเนินงาน (Baseline) ป 2013 (พ.ศ. 2556 = 28.90 ลานกิโลคารบอนไดออกไซด) 
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Goals 6 : Alliances and Partnership 
 
เปาหมายที ่6 เครือขายและพนัธมิตร (Alliances and Partnership) 
เปาประสงค มจธ. มีผลงานที่ดําเนินการรวมกับพันธมิตร และกอใหเกิดผลกระทบสูงจากการตอบโจทยที่สําคัญ

ตอเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

วัตถุประสงค ขยายบทบาทความเปนผูนําความรวมมือทางวิชาการในรูปแบบตาง ๆ อยางใกลชิดมากยิ่งขึ้น เพื่อ
ขยายฐานความรูเชิงวิชาการและวิจัย ทําใหองคกรอยูรอดไดอยางยั่งยืน 

มจธ. มุงเนนการแสวงหาเครือขายความรวมมือจากประชาคมมหาวิทยาลัยและภาคีภายนอกทุกภาคสวน เพื่อ
เสริมสรางความเขมแข็งทางวิชาการ ผลักดันชื่อเสียง และถายทอดองคความรูสูการยกระดับคุณภาพชีวิตและแกปญหา
ชุมชน สังคม ประเทศ ดวยการใชฐานบุคลากรที่มีความสามารถในการสรางความรวมมือกับหนวยงานพันธมิตร อันเปน
กลไกที่สําคัญในการระดมสรรพกําลัง ระดมทรัพยากรตาง ๆ ใหกับมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน วิจัย และ
บริการวิชาการคุณภาพสูงไดอยางตอเนื่อง และขณะเดียวกันพันธมิตรก็ไดรับประโยชนดวยเชนกัน ซึ่งจะสงผลใหเกิดผล
กระทบที่สูงขึ้น ตอบสนองความตองการของสังคมอยางรวดเร็วและถูกตอง อีกทั้งสงเสริมใหเกิดการใชทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพ และเกิดภาพลักษณที่ดีแกองคกร “Alliances and Partnerships & Resource Utilization” 

รูปแบบความรวมมือของ มจธ. กับหนวยงานพันธมิตรจากภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในและตางประเทศ เพื่อ
ผลักดันการดําเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ไดแก 

 สรางความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน วิจัย ทั้งในและ
ตางประเทศเพื่อการแลกเปล่ียนนักวิจัย อาจารย และนักศึกษา หรือเชิญนักวิจัยที่มีชื่อเสียงมารวมงานใน
มหาวิทยาลัย (Visiting Professor) 

 เครือขายวิจัย (Research Consortium) เปนการสรางความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษา สถาบันวิจัย หรือ 
ภาคอุตสาหกรรม เพื่อรวมกันทํางานวิจัย ซึ่งเอื้อประโยชนใหกับ มจธ. และพันธมิตร ในการพัฒนาการเรียน
การสอนการวิจัยที่ตรงตามความตองการของผูใช 

 เครือขายเพื่อพัฒนาบุคลากร เปนการสรางความรวมมือกับภาคอุตสาหกรรมในการพัฒนากําลังคน
ระดับกลางและสูงทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เชน โครงการทักษะวิศวกรรมศาสตร โครงการ 
Internships และ สหกิจศึกษา 

 สรางระบบเพื่อรองรับใหอาจารย และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยไปทํางานรวมกันกับหนวยงานภายนอกเต็ม
เวลา เชน ไปทํางานวิจัยในสถาบันวิจยัหรือภาคอุตสาหกรรมได (Sabbatical Leave) 

 สงเสริมและพัฒนาความสัมพันธอนัดีกับศิษยเกา มจธ. (Alumni) ในการสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย 

 เครือขายมหาวิทยาลัยกับชุมชน (KMUTT & Community Linkages Programs) เพื่อนําผลการวิจัย พัฒนา 
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปถายทอดใหกับชุมชนและสังคม เพื่อสรางสังคมไทยใหเขมแข็ง ในการทํากิจกรรม
มหาวิทยาลัยจะรวมกับชุมชนหรือองคกรพัฒนาเอกชนในพื้นที่ หนวยงานรัฐและเอกชนที่มีบทบาท มี
ความสามารถและความสนใจรวมกัน ในลักษณะไตรภาคีหรือสามประสานเพื่อใหเกิดกิจกรรมที่ตรงกับความ
ตองการของชุมชนมีโจทยวิชาการและโจทยปฏิบัติที่ชัดเจนมีคุณภาพ 

กลไกการสรางความรวมมือกับเครือขายพันธมิตร ควรพัฒนาระบบและกลไกการสรางเครือขายและประสานความ
รวมมือกับพันธมิตรในทุกระดับ มุงเนนพัฒนาความรวมมือกับเครือขายทั้งในและตางประเทศใหเขมแข็ง จัดทําฐานขอมูล
เครือขายพันธมิตร ศิษยเกาและปรับใหทันสมัยตลอดเวลา พรอมประชาสัมพันธกิจกรรมการดําเนินงาน โดยมีแนวทางการ
ทํางานความรวมมือแบบเชิงรุก เนนความรวมมือเพื่อใหเกิดความสําเร็จที่สอดคลองกับประเด็นมุงเนนของ มจธ. เพื่อสราง
มูลคา (Value) รวมขับเคล่ือนประเทศดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีสวนรวมในการสรางระบบนวัตกรรมของประเทศ 
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รวมทั้งเชื่อมโยง โจทยวิจัยจากภายนอก ผานกลไกการสรางเครือขายภาคี (Consortium) กิจกรรมสงเสริมการรวมวิจัย
ระหวาง มจธ. กับบริษัทในสวนอุตสาหกรรม ณ มจธ. บางขุนเทียน และการดําเนินงานในลักษณะนวัตกรรมแบบเปด (Open 
Innovation) ณ อาคารเคเอกซ การยกระดับนวัตกรรมและผลิตภาพการสงเสริมผูประกอบการ SMEs และ Startups การ
พัฒนาคลัสเตอรอุตสาหกรรมอนาคต เปนตน  

มจธ. เริ่มกําหนดเปาหมายในการสรางผลกระทบจากการใชประโยชนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอเศรษฐกิจและ
สังคมที่ชัดเจนขึ้น โดยการกําหนดกลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย และกลยุทธการทํางานที่มุงเนนการสรางพันธมิตร ดําเนินงาน
รวมกับหนวยงานภายนอก มีการปรับเปล่ียนการทํางานภายในมาเปนการบูรณาการความเชี่ยวชาญของศูนยมาทํางาน
รวมกันภายใตเปาหมายวิจัยที่กําหนด อยางไรก็ดี ตองจัดการองคกรใหสามารถรับโจทยจากผูประกอบการ และทํางาน
รวมกับเอกชนอยางมีประสิทธิภาพ เชน การสรางความรวมมือในรูปแบบคลัสเตอร 

นอกจากนี้ มจธ. ควรสรางเสนทางอาชีพ เพิ่มพูนความผูกพันของบุคลากรตอองคกร ปรับปรุงความเชื่อมโยง
ประสานระหวาง หนวยงานภายใน รวมถึงการปรับวัฒนธรรมและสรางแรงจูงใจตาง ๆ การส่ือสาร การกําหนด ตัวชี้วัด
ตาง ๆ ใหมุงเนนการใชประโยชน และเอื้อตอการทํางานรวมกัน  
 

♣    Key Performance Target (KPT) : เปาหมายดัชนีชี้วัดผลงาน 

ตัวชี้วัด 
Based Line คาเปาหมาย 
2559 2560 2561 2562 2563 2564 

(1) จํานวนบรษิัททีพ่ัฒนาความผูกพัน (Engagement) กับ มจธ. 
(จากระดับ 2 Potential Partnerships เปนระดับ 3 : Strategic 
Partnerships) 

3 3 4 4 5 5 

(2) รอยละของความรวมมือเชงิรกุกับหนวยงานในตางประเทศ 
(Active International Partnership)* KPTเปาหมายท่ี 3 

54.5 60 65 70 75 80 

(3) จํานวนกลุม/ศูนยวิจัย/หนวยงานที่เกดิจากความรวมมือ             
กับเครือขายทั้งภายในและภายนอกมหาวทิยาลัย 

159 160 180 200 220 250 

(4) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่มีสวนรวม                       
ในการพัฒนาชมุชนและสรางความเขมแขง็ของประเทศ 

301 
(ป 2553) 

400 450 500 550 600 

(5) มูลคาโครงการวิจัยและบริการวิชาการที่รวมมอืกับเครอืขาย
พันธมิตร (ลานบาท) 

734.5 800 850 900 950 1,000 

 

♣    Implementation Chairs 
o รองอธิการบดีฝายอุตสาหกรรมและภาคีความรวมมือ 
o รองอธิการบดีฝายพัฒนาความเปนสากล 
o รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ 
o สํานักงานกิจการตางประเทศ 
o สํานักงานมหาวิทยาลัยสัมพันธ 

o ผูชวยอธิการบดีฝายภาพลักษณองคกรและการตลาด 
o ผูชวยอธิการบดีฝายการส่ือสารเชิงกลยุทธ 
o ผูชวยอธิการบดีฝายนักศึกษาเกาสัมพันธ 
o ผูชวยอธิการบดีฝายนวัตกรรมและภาคีความรวมมือ 
o สํานักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร 
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 ปจจัยขับเคลื่อนยุทธศาสตร 
การดําเนินงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่วางไวในแผนกลยุทธนี้ ตองอาศัยการทํางานรวมกันของทุกสวนงานที่

เกี่ยวของ รวมทั้งการใชกลไกสนับสนุนตาง ๆ เปนปจจัยในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร ไดแก 

 ระบบบริหารทรัพยากรมนุษยที่เอื้อในการดึงดูดและรักษา
คนดี คนเกงทํางานอยางมีความสุขและผูกพันกับ มจธ. เนน
พัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากร การประเมินผล และ
สภาพแวดลอมที่สงเสริมการทํางานเปนหนวยจรยุทธ 
(Clustering) รวมทั้งมีกลไกการพัฒนาศักยภาพทรัพยากร
บุคคลในดานตาง ๆ เพื่อยกระดับความรูความสามารถของ
บุคลากร และทักษะในวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
ตลอดจนและการสรางขวัญและกําลังใจใหกับทุก ๆ คน
ที ่เกี่ยวของ (Incentives) ใหเปนพื้นฐานรองรับการเกิด
กระบวนการเรียนรูรูปแบบใหม ๆ ตลอดเวลา เปนตน 

 ระบบบริหารจัดการที่มีความยืดหยุนและคลองตัว ปรับเปล่ียนไดอยางรวดเร็วและมีพลวัต ภายใตหลัก                 
ธรรมาธิบาล ที่บูรณาการรวมกับการบริหารความเส่ียง มีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่ไดมาตรฐาน กลไก
การบริหารจัดการภายในที่มุงเนนการทํางานรวมกัน ที่สอดประสานไปในทิศทางเดียวกันตั้งแตนโยบาย 
เปาหมาย และกระบวนการทํางาน รวมทั้ง กลไกสนับสนุนอื่น ๆ อาทิเชน 

o การบริหารทรัพยากรดานการเงิน มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพและคุมคาและ
รองรับการเปล่ียนแปลงไดอยางทันการณ รวมทั้งสรางความสามารถในการหารายไดจากแหลงทุนอื่น ๆ 
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและอยูรอดได 

o การบริหารจัดการทรัพยากร วัสดุอุปกรณตาง ๆ เพื่อการใชทรัพยากรไดคุมคาที่สุด 
o ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการกับขอมูลไดถูกตองแมนยํา และสามารถลดภาระการ

ทํางานไดมากยิ่งขึ้น 
o ระบบสารสนเทศและการส่ือสาร การสราง Brand ปรับภาพลักษณองคกรและการประชาสัมพันธ  
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2.3  การจัดการยุทธศาสตร 

มหาวิทยาลัยตระหนักถึงการวางแผน การปฏิบัติตามแผน การตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงาน ในการ
ทํางานทุกระดับตั้งแตระดับกลยุทธไปสูการปฏิบัติในระดับบุคคล ตลอดจนการติดตามผลและนํามาปรับปรุงอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีสูการเปนมหาวิทยาลัยแหง 
“คุณภาพ” และส่ิงสําคัญที่จะทําใหมหาวิทยาลัยกาวไปสูการเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําได จะตองอาศัยแรงขับเคล่ือนและการ
มีสวนรวมจากบุคลากรทุกระดับ เพื่อการเปนมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและคุณภาพ สรางสรรคงานวิจัยและ
ใหบริการวิชาการแกสังคม เพื่อเสริมสรางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน 

 

 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีมีกรอบทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะยาว พรอมถอดแผนระยะ

ยาวออกเปนแผนกลยุทธ (Strategic Plan) ระยะ 5 ป พรอมกับการถอดแผนกลยุทธสูการปฏิบัติโดยการจัดทําแผนปฏิบัติ
การ Rolling Implementation Plan 5 ป และจัดทําแผนการดําเนินงานและงบประมาณลวงหนาระยะปานกลาง (แผน 1+2) 
ซ่ึงการวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเปนแผนที่มีการประสานกันระหวางผูบริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัย กลาวคือ มี
ลักษณะเปนการทําแผนจากบนสูลาง (Top-down) และมีการระดมความคิด (Brainstorming) คือมีลักษณะที่เปนการ
ทําแผนจากลางสูบน (Botton-up) โดยในกระบวนการวางแผน ใหความสําคัญกับความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และเปนแผนที่ไดมีการวิเคราะหถึงความเปล่ียนแปลงที่สําคัญ คือ การวิเคราะห
สภาพแวดลอมภายนอก เชน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และผลกระทบของความเปล่ียนแปลงที่มีตออุดมศึกษา
ไทยในอนาคต ตลอดจนการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในมหาวิทยาลัย เชน สถานภาพและผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาหาโอกาส ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ เพื่อนํามากําหนดเปาหมายขององคกร วัตถุประสงคเชิงกล
ยุทธและกลยุทธในการดําเนินการ เพื่อใหการดําเนินงานของ มจธ. เปนไปตามแผนกลยุทธที่กําหนดไว และ จัดทําแผนการ
ดําเนินงานและงบประมาณลวงหนาระยะปานกลาง โดยจัดทําแผนการดําเนินงานและงบประมาณคาใชจายประจําป
งบประมาณ พรอมทั้งวางแผนการดําเนินงานและงบประมาณคาใชจายลวงหนา 2 ป โดยกําหนดวัตถุประสงคและตัวชี้วัด
ความสําเร็จในการดําเนินงาน ในการวางแผนทรัพยากรที่จําเปนเพื่อใหสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพตาม
ศักยภาพของมหาวิทยาลัย ไดแก งบประมาณ และบุคลากร มีการกําหนดนโยบายการจัดสรรงบประมาณเพื่อสรางความ
สมดุลของทรัพยากรที่ใชในการสรางงานในแตละภารกิจ และยังใหความสําคัญกับการบริหารความเส่ียง (Enterprise Risk 
Management) ตามมาตรฐาน ISO 31000 เพื่อใหมหาวิทยาลัยมีการวางแผนรองรับผลกระทบที่เกิดจากการเปล่ียนแปลง
อยูเสมอ โดยการกําหนดความเส่ียง และแนวทางปฏิบัติเพื่อปองกัน/หลีกเล่ียงไมใหเกิดเหตุการณอันไมพึงประสงค รวมถึง
แนวทางการทบทวนกลยุทธในการดาํเนินงาน หากมีการเปล่ียนแปลงในสภาวะแวดลอมอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งตองจัดใหมีการ
ส่ือสารกับผูที่เกี่ยวของ และตองผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
 

 การขับเคลื่อนแผนกลยุทธไปสูการปฏิบัติ 

ในสวนของแผนกลยุทธ มจธ. ฉบับที่ 12 นั้น มหาวิทยาลัยมีการถอดแผนสูการปฏิบัติในแตละดานมาเปน Rolling 
Implementation Plan 5 ป และจัดทําแผนพัฒนาเฉพาะดานหรือแผนการลงทุน พรอมจัดสรรงบประมาณใหสอดคลองกบั
แผนกลยุทธฯ จากนั้นกระจายเปาหมายลงสูระดับหนวยงานและระดับปฏิบัติการโดยตรง เปนผูดําเนินการขับเคล่ือนการ
พัฒนา โดยยึดหลักการมีสวนรวม ตลอดจนใชกลไกการบูรณาการ และสรางเครือขายหรือคลัสเตอรการทํางานรวมกัน เพื่อ
ผลักดันการดําเนินงานใหไดตามแผนที่กําหนดไว ดังแผนภูมิความเชื่อมโยงของแผนกลยุทธ มจธ. ฉบับที่ 12 กับแผนระดับ
หนวยงานตาง ๆ 

  

การวางแผน Plan 
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รูปที่ 10 แสดงความเชื่อมโยงของแผนกลยุทธ มจธ. ฉบับที ่12 กบัแผนระดับหนวยงานตาง ๆ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ความสําเร็จของการขบัเคล่ือนแผนกลยุทธ มจธ. ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) สูการปฏิบัติ ขึ้นอยูกับความชัดเจน

ของแผนและการบริหารจัดการแผนสูการปฏิบัติ โดยอาศัยความรับรู เขาใจ และตระหนักถึงภารกิจและความรับผิดชอบ
รวมกันของทุกภาคสวนในการพัฒนามหาวิทยาลัยภายใตทิศทางที่ไดกําหนดรวมกัน ดังนั้นเพื่อใหการขับเคล่ือนเกิด
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การบริหารจัดการแผนกลยุทธ มจธ. ฉบับที่ 12 สูการปฏิบัติ จึงควรมีแนวทางดังนี้   

1. การสื่อสารเพื่อถายทอดทิศทาง และกลยุทธหลัก เนนสรางความรูความเขาใจใหทุกหนวยงานตระหนักถึง
ความสําคัญและพรอมเขารวมในการผลักดันแผนกลยุทธ มจธ. ฉบับที่ 12 ไปสูการปฏิบัติ โดยจัดทําแนวทางการส่ือสารและ
ประชาสัมพันธใหทุกหนวยงานตระหนักและยอมรับแผนกลยุทธ มจธ. ฉบับที่ 12 และผลักดันใหทุกหนวยงานนําประเด็น
การพัฒนาไปผสมผสานในการจัดทําแผนกลยุทธของหนวยงาน 

ในสวนของการถายทอดกลยุทธจากนโยบายและแผนงานไปสูการปฏิบัติ และถายทอดจนถึงผูปฏิบัติงาน ใช
หลักการ Balanced Scorecard โดย มจธ. จะมีการกําหนดตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ (Strategic KPIs) และถายทอดตัวชี้วัดผาน
กระบวนการถายทอดตัวชี้วัดประจําปของผูบังคับบัญชาไปสูผูใตบังคับบัญชาลําดับถัดไป จนถึงรายบุคคลผานกลไกของการ
กําหนด Individual Action and Development Plan (IADP) ซึ่งเปนเครื่องมือที่ มจธ. ใชในการกําหนดเปาหมายตนป 
และประเมินผลปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดในการตอบสนองกลยุทธของมหาวิทยาลัย และงานที่ปรับปรุงในหนาที่ของตนเอง 
นอกจากนี้ มจธ. ยังมีระบบบริหารและพัฒนาบุคลากรที่มีการกําหนดทักษะขีดความสามารถประจําตําแหนง (Functional 
Competency) และมีการพัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่อง เพื่อใหบุคลากรสามารถดําเนินงานตามขีดความสามารถที่องคกร
คาดหวัง รวมทั้งมีเสนทางอาชีพ และแรงจูงใจอยางตอเนื่อง เพื่อใหสามารถสงมอบผลงานบรรลุผลตามแผนกลยุทธ และ
แสดงออกถึงคานิยมหลักของ มจธ. 
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 Core Activity Plans  Capacity Building 

 

Academic Plan 
Supported by  

• Educational Development Plan 

• Student Development Activity Plan 

• Internationalization Plan 

 
Research Plan 

Supported by  
• Research Strategy Plan 
 

 

ICT Master Plan 
Management Plan 

• Human Resources   
Development Plan 

• Public Relations and 
Communications Plan 

Risk Management Plan 
Physical Master Plan 
Sustainability Strategy Plan 

Performance Measurement of 
our Progress 
•   แผนกลยุทธ มจธ. ฉบับท่ี 12 ไดมีการ 

กําหนดตัวชี้ วัดความสําเ ร็จของการ
ดําเนินงานตามเป าหมาย (ตามราย              
ละเอียดหัวขอ “ เป าหมายดัชนีชี้ วัด     
ผลงาน (Key Performance Target: KPT)  

•  มีการประเมินผล 2 ระยะ คือ 
ระยะครึ่งแผน (ป 2562) และ 
ระยะสิ้นสุดแผน (ป 2564) 

•  มีการประเมินผลการดําเนินงานประจําป
งบประมาณ (Operation/Action Plan) 
ตามกรอบ Super KPIs/KPIs 

 Faculties/Schools/Institutes/Supporting Units  

 Monitor & Evaluation/BSC/Super KPIs 
 

การปฏิบัติตามแผน DO 
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2. การประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
o สรางกลไกการประสานงานระหวางหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยใหขับเคล่ือนกิจกรรม/โครงการ ใหมี

ความกาวหนาอยางตอเน่ือง และมีการแลกเปล่ียนขอมูล จัดเก็บ เผยแพร และถายทอดความรูซึ่งกันและกัน 
โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนเครื่องมือในการส่ือสาร พรอมทั้งจัดทําฐานขอมูลที่ทุกหนวยงาน
สามารถเขาถึงและใชประโยชนไดงาย สรางชองทางใหประชาคม มจธ. มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและรวม
กิจกรรมการพัฒนา 

o เสริมสรางบทบาทของทุกภาคสวนใหสามารถขับเคล่ือนแผนกลยุทธ มจธ. ฉบับที่ 12 ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
โดยปรับทัศนคติในทางบวกและวิธีการทํางานของบุคลากรใหพรอมรับมือกับความเปล่ียนแปลงและ
กระตือรือรนตอการมีสวนรวมกันสรางองคกรที่มีประสิทธิภาพดีขึ้น ผลักดันและสนับสนุนใหทุกหนวยงานใน
ทุกระดับ ตั้งแตคณะ ภาควิชา หรือสวนงานมีบทบาทในการพฒันามหาวิทยาลัยใหมากขึ้น 

o เพิ่มประสิทธิภาพกลไกรับผิดชอบการขับเคล่ือนแผนฯ ที่ชัดเจน สามารถขับเคล่ือนแผนกลยุทธ มจธ. ฉบับที่ 
12 ในระดับมหาวิทยาลัยและระดับหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดใหคณะผูบริหารในระดับ
มหาวิทยาลัยและหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบในประเด็นการพัฒนาที่เกี่ยวของ นําแผนกลยุทธ มจธ. ฉบับที่ 
12 มาเปนกรอบการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม พรอมกําหนดเปาหมายในการดําเนินงานในแตละปที่ชัดเจน 
และใชเปนเงื่อนไขในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 
 
 
การติดตามและประเมินผลเปนเครื่องมือสําคัญที่จะสนับสนุนใหการดําเนินงานของ มจธ. บรรลุเปาประสงคตามที่

กําหนดไวในแผนกลยุทธ โดยสรางตัวชี้วัดการพัฒนาที่สามารถนําไปใชกํากับการดําเนินงานตามเปาหมายหลักไดอยางมี
ประสิทธิภาพ พรอมทั้งสนับสนุนใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการ หรือคณะทํางาน หรือหนวยงานภายใตแผนกลยุทธ เพื่อ
ติดตามความกาวหนา และความสําเร็จของโครงการตาง ๆ ตลอดจนพัฒนาระบบฐานขอมูลใหเชื่อมโยงเปนเครือขายในทุก
ระดับ ทั้งฐานขอมูลระดับมหาวิทยาลัยและระดับหนวยงานยอย เพื่อใหผูบริหารและผูปฏิบัติงานทราบถึงความสําเร็จหรือ
ความลมเหลวของการดําเนินงาน และนําไปสูการปรับเปล่ียนแนวทางการดําเนินการเพื่อแกไขปญหาอุปสรรคใหเหมาะสม
เทาทันตอสถานการณและสามารถบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายได 

 
 กลไกการติดตามประเมินแผนกลยุทธ มจธ. ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประกอบดวย 

1. มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับการติดตามความกาวหนา และการประเมินผลสําเร็จของการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่อง โดยไดพัฒนาตัวชี้วัดที่สอดคลองกับเปาหมายหลักของแผนกลยุทธและนโยบายของมหาวิทยาลัย (รายละเอียดดัง
หัวขอ “Key Performance Target (KPT): เปาหมายดัชนีชี้วัดผลงาน”) 

2. มหาวิทยาลัยจัดใหมีระบบและกลไกเพื่อควบคุมการปฏิบัติงานตามกลยุทธ และกอใหเกิดการปรับปรุงอยาง
ตอเนื่อง โดยจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน ดังนี้ 

2.1. การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานระดับหนวยงาน มหาวิทยาลัยจะดําเนินการติดตาม
ความกาวหนาของการดําเนินงาน (Monitoring) โดยหนวยงานระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน ตองรายงานผลการ
ดําเนินงานเปนรายไตรมาสและรายปพรอมขอมูลการวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบ พรอมทั้งประเมินผลผลิต (Output) 
ผลลัพธ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ที่เกิดขึ้น ตอคณะผูบริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งมีอํานาจในการตรวจสอบ
ผลการดําเนินงาน และประสิทธิภาพของการใชงบประมาณของหนวยงานตาง ๆ ตลอดจนการเสนอแนะใหมีการ
ทบทวนการปรับแนวทางการปฏิบัติงานและการจัดสรรงบประมาณในรอบถัดไป 

 
  

การตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงาน Check 
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2.2. การประเมินแผนกลยุทธและตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย เปนการประเมินผลการดําเนินงาน (Evaluation) ใน
ภาพรวม ซึ่งเปนการวัดผลสําเร็จในการดําเนินงานภายใตประเด็นการพัฒนา โดยเปรียบเทียบกับเปาหมายและตัวชี้วัด
ความสําเร็จ (KPI) ที่กําหนดไว โดยมหาวิทยาลัยจะมีการติดตามแผนกลยุทธและตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยในแตละป เพื่อประเมนิ
ผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย แบงเปน 2 ระยะ คือการประเมินแผนกลยุทธ ระยะครึ่งแผน (ป 2562) และการ
ประเมินแผนกลยุทธ ระยะส้ินสุดแผน (ป 2564) เพื่อนําผลการประเมินมาปรับปรุงแผนกลยุทธ มจธ. ฉบับที่ 12 และ
วางแผนกลยุทธในฉบับตอไป 

2.3. เมื่อส้ินสุดระยะเวลาในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ มจธ. ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มหาวิทยาลัย
กําหนดใหมีการประเมินแผนกลยุทธการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวามี
การดําเนินงานตามผลการปฏิบัติงานที่ไดจริงกับเปาหมายที่กําหนดไว โดยประเมินตัวชี้วัด ผลสัมฤทธิ์ และแผนตามที่
กําหนดไว เพื่อนําผลการประเมินดังกลาวเปนขอมูลสําหรับจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยตอไป 

2.4. การพัฒนาระบบฐานขอมูลสําหรับการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ โดยพัฒนาระบบฐานขอมูล สําหรับ
การติดตามผลการดําเนินงานของหนวยงาน และประเด็นการพัฒนาตามเปาหมายหลัก เพื่อใหทุกหนวยงานสามารถรายงาน
ผลการดําเนินงานไดสะดวก และขอมูลมีความถูกตองแมนยํา ซึ่งเปนประโยชนตอการวางแผนและติดตามประเมินผลใน
ระดับตาง ๆ ใหมีความสัมพันธสอดคลองไปในทิศทางเดียวกันมากขึ้น 

2.5. สรางระบบโครงขายที่เชื่อมโยงฐานขอมูลที่มีอยู ทั้งขอมูลดานนักศึกษา ดานการวิจัยและบริการวิชาการ 
ดานบุคลากร และดานงบประมาณ เพื่อการวิเคราะหขอมูลและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ อันนําไปสูการสรางระบบ
สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของผูบริหาร (Executive Information System) 
 
 
 
 

มจธ. ใหความสําคัญกับการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพของการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
(Performance Improvement) ซึ่งเปนสวนสําคัญที่ทําใหการบริหารจัดการตามวงจรคุณภาพมีความสมบูรณแบบ โดย
สนับสนุนใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการวางแผนและปรับปรุงพัฒนาคุณภาพงาน บนพื้นฐานของการวิเคราะหแกไข
ปญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการทํางานไดอยางดีที่สุด นอกจากนี้ ขั้นตอนของการวางแผนในทุกระดับ ยังใหความสําคัญกับ
การทบทวนบทเรียนที่ไดจากการดําเนินงานกอนหนา รวมถึงปจจัยตาง ๆ การเปล่ียนแปลงทั้งภายในและภายนอก เพื่อให
สามารถปรับปรุงแผนการดําเนินงาน ใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นอยางสม่ําเสมอ นอกจากนี้ การบูรณาการนํา
ระบบบริหารความเส่ียงทําใหสามารถปรับเปล่ียนแผนไดอยางทันทวงที โดยมีการทบทวนแผนกลยุทธ (Rolling Strategic 
Plan) เพื่อใหมั่นใจวา มจธ. มีกลยุทธที่สอดคลองกับสถานการณที่เปล่ียนแปลงไป อันจะทําใหสามารถดําเนินการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และบรรลุเปาหมายที่ไดกําหนดไว 

 
  

การปรับปรุงพัฒนา ACT 
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ภาคผนวก 

ภาคผนวก ก : เปาหมายการดําเนนิงานในแผนกลยุทธ มจธ. ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
ภาคผนวก ข : แผนกลยุทธ ฉบับที่ 12 ของหนวยงานระดับคณะ/สํานัก/สถาบนั 
ภาคผนวก ค : คณะผูจัดทาํแผนกลยุทธ มจธ. ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
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ภาคผนวก ก                                                                                             
เปาหมายการดําเนินงานในแผนกลยุทธ มจธ. ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
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1. แผนหลักสูตรใหม 

หลักสูตรเมื่อส้ินแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                  
ป 2564 ทั้งหมด 150 สาขาวิชา (ระดับปริญญาตรี 51 สาขาวิชาและระดับบัณฑิตศึกษา 99 สาขาวิชา) คิดเปน 
สัดสวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีตอระดับบัณฑิตศึกษา เปน 3 : 7 เพื่อมุงสูการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย ตลอดจน
สอดคลองกับความตองการของประเทศในการเพิ่มอันดับขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย  

นอกจากนี้ ยังสรางบัณฑิตพันธุใหมและกําลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทยภาคการผลิตตามนโยบายการ
ปฏิรูปอุดมศึกษาไทย  

 
โดยคณะเสนอหลักสูตรใหมในแผนกลยุทธ มจธ. ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) จํานวน 7 สาขาวิชา (ระดับ

ปริญญาตรี 4 สาขาวิชา ระดับปริญญาโท 2 สาขาวิชาและระดับปริญญาเอก 1 สาขาวิชา) และมีแผนยุบหลักสูตรเดิม
ในระดับปริญญาโท จํานวน 1 สาขาวิชา ดังนี้  

 แผนปการศึกษา 2561 ประกอบดวย   
1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต คณะวิศวกรรมศาสตร  
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรขอมูลสุขภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร   
3) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมบริการดิจิทัล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศรวมกับคณะ

ศิลปศาสตร  
4) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา (ภาษาอังกฤษ) คณะวิทยาศาสตร  
5) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการการจัดการเรียนรู คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมฯ  
6) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและวางแผน (นานาชาติ) คณะสถาปตยกรรมศาสตรฯ  

 แผนปการศึกษา 2563 ประกอบดวย  
7) หลักสูตรภูมิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปตยกรรม (นานาชาติ) คณะสถาปตยกรรม

ศาสตรฯ    

 และแผนยุบหลักสูตรเดิมปการศึกษา 2564 คือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม-
คุณภาพ 
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ตารางที่ 1 ตารางแสดงเปาหมายหลกัสูตรใหมและแผนการยุบหลักสูตรเดิม ในแผนกลยทุธ มจธ. ฉบับที่ 12 

คณะเสนอหลักสูตรใหมในแผนกลยุทธ มจธ. ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) จํานวน 7 สาขาวิชา (ปริญญาตรี                   
4 สาขาวิชา ปริญญาโท 2 สาขาวิชา และ ปริญญาเอก 1 สาขาวิชา) ตลอดจนเสนอแผนยุบหลักสูตรเดิม จํานวน 1 
สาขาวิชา (ปริญญาโท) เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของตลาดและสังคม สรุปดังตาราง 
 
  

ระดับการศึกษา 
แผนปการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ปริญญาตรี - 3 - 1 - 

หลักสูตรใหม - 3 - 1 - 
ยุบหลักสูตร - - - - - 

บัณฑิตศึกษา - 3 - - 1 

หลักสูตรใหม - - - - - 
ยุบหลักสูตร - - - - 1 

 - ป.โท - 2 - - 1 
หลักสูตรใหม - 2 - - - 
ยุบหลักสูตร - - - - 1 

 - ป.เอก - 1 - - - 
หลักสูตรใหม - 1 - - - 
ยุบหลักสูตร - - - - - 

รวม - 6 - 1 1 

หลักสูตรใหม - 6 - 1 - 

ยุบหลักสูตร - - - - 1 
ขอมูล ณ วันท่ี 23 กุมภาพันธ 2561 

 
หมายเหตุ แผนการเปดหลักสูตรใหมและยุบหลักสูตรเดิม เปนหลักสูตร Full Fee คือ หลักสูตรที่ไมไดรับการ

สนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล 
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3. เปาหมายดานการวิจัยและวิชาการ 

เปาหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยดานการวิจัย ตามแผนกลยุทธ มจธ. ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                    
จะมุงเนนงานวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหม เสริมสรางการเรียนการสอน และรากฐานทางวิชาการใหแข็งแกรงโดย
ผสมผสานเขากับการบริหารวิชาการ ตลอดจนใชประโยชนจากผลงาน เพื่อแกปญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม
ของประเทศ รวมถึงการนําผลงานวิจัยไปตอยอดสูเชิงพาณิชย ซึ่งมีเปาหมายการดําเนินงาน ดังนี้ 

ตารางที่ 3 ตารางแสดงเปาหมายดานการวิจยัและวชิาการ 

ประเภทการวิจยั 
หนวยนับ แผนป รวม 

2560 - 2564 2560 2561 2562 2563 2564 
1. รัฐบาลสนับสนุน (ว.1)        

- จํานวนโครงการ โครงการ 130 141 150 160 170 751 
- งบประมาณ ลานบาท 184 270.87 304 340 380 1,478.87 

2. รัฐบาลสนับสนุน (NRU)        
- จํานวนโครงการ โครงการ 50 - - - - 50 
- งบประมาณ ลานบาท 30 - - - - 30 

3. เงินรายไดจาก มจธ.        
- จํานวนโครงการ โครงการ 60 65 70 75 80 350 
- งบประมาณ (รวม FTERO 27 ลบ.ตอป) ลานบาท 35 36 37 37 40 185 

4. แหลงทุนภายนอก        
- จํานวนโครงการ โครงการ 300 360 400 450 500 2,010 
- งบประมาณ ลานบาท 240 431 490 540 590 2,291 

5. รวม (1+2+3+4)        
- จํานวนโครงการ โครงการ 540 566 620 685 750 3,161 
- วงเงินงบประมาณ ลานบาท 489 737.87 831 917 1,010 3,984.87 

6. บุคลากรเพ่ือการวิจัย คน 1,100 1,130 1,150 1,160 1,170 1,170 

7. งบประมาณเพ่ือการวิจัยตอบุคลากร  
     (ไมรวมเงินรายไดมหาวิทยาลัย) 

บาท 
412,727 469,027 690,435 758,621 829,060 631,974 

8. ผลงานวิจัยท่ีไดรับการเผยแพร (ป พ.ศ.) เรื่อง 1,575 1,700 1,750 1,800 1,900 8,750 
- วารสารระดับนานาชาต ิ เรื่อง 450 500 530 580 630 2,690 
- วารสารระดับประเทศ เรื่อง 125 150 160 165 170 770 
- รายงานการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ 
เรื่อง 550 575 570 580 590 2,865 

- รายงานการประชุมวิชาการระดับประเทศ เรื่อง 450 475 490 500 510 2,425 
9. บทความเทียบเทาวารสารนานาชาติ บทความ 752 826 861 918 975 4,333 
10. บทความวิจัยตอบุคลากร บทความ/คน 0.68 0.73 0.75 0.79 0.83 0.76 

หมายเหตุ 1)  ลําดับที่ 1 – 7 นับตามปงบประมาณ สวนลําดับที่ 8 นับตามปพุทธศักราช (พ.ศ.)   
2) บุคลากรเพ่ือการวิจัย หมายถึง  

- ขาราชการสาย ก, พนักงานสายวิชาการ, รวมถึงขาราชการสาย ข และ ค, พนักงานสายวิชาชีพอ่ืน ลูกจางมหาวิทยาลัย ที่เปนหัวหนา  
- โครงการวิจัย ผูรวมโครงการวิจัย และมีตําแหนงทางดานวิจัย ผูชวยนักวิจัย นักวิทยาศาสตร  
- รวมพนักงานที่ทําวิจัยแตไมไดจางผานสํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ไดแก สถาบันพัฒนาและฝกอบรมโรงงานตนแบบ  
- รวมบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยรวมดานพลังงานและส่ิงแวดลอม ตําแหนงอาจารย นักวิจัย และโรงเรียนดรุณสิกขาลัยที่เปนหัวหนา

โครงการวิจัย 
3) การปรับน้ําหนักบทความวิจัยเทียบเทาวารสารวิชาการนานาชาติ คิดจาก (วารสารนานาชาติ) + (วารสารระดับประเทศ/2) + 

(รายงานการประชุมนานาชาติ/3) + (รายงานการประชุมระดับประเทศ/8) 
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4. เปาหมายดานบริการวิชาการ 

การดําเนินงานดานบริการวิชาการตามแผนกลยุทธ มจธ. ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มหาวิทยาลัยมี
นโยบายในการเพิ่มและใชทรัพยากร โดยขยายฐานความรูเชิงวิชาการที่มีอยูอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเกิด
กระบวนการเรียนรูเชิงบูรณาการรวมกันระหวางอาจารย นักวิชาการ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกับชุมชนและ
สังคม ดวยวิธีการสรางเครือขายทั้งของชุมชน สถาบันและหนวยงาน ผสานพลังใหเกิดองคความรูและรูปแบบการ
จัดการที่เหมาะสม ตอบสนองความตองการของชุมชนเพื่อเสริมสรางใหชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากเขมแข็งทันการ
เปล่ียนแปลงของประเทศและของโลกในอนาคต และทําใหมหาวิทยาลัยมีบทบาทในทางสังคมเปนที่รูจักของ
สาธารณชน โดยมีเปาหมายการดําเนินงาน ดังนี้ 

 
ตารางที่ 4 ตารางแสดงเปาหมายดานบริการวิชาการ 

เปาหมาย 
หนวย
นับ 

ปงบประมาณ รวม 
2560-2564 2560 2561 2562 2563 2564 

1. บริการดานการทดสอบ ครั้ง 3,400 3,345 3,370 3,395 3,400 16,910 
2. จัดฝกอบรมทางวิชาการ โครงการ 290 300 310 320 330 1,550 
3. การใหคําปรกึษาทางวิชาการ โครงการ 230 330 340 350 360 1,610 
4. การเผยแพรความรูทางวิชาการ ครั้ง 320 320 330 340 350 1,660 
5. ผูรับการฝกอบรม/บรกิาร คน 23,250 23,750 24,100 24,500 24,700 120,300 
6. รายไดจากการบริการวิชาการ ลานบาท 790 948.13 1,040 1,000 1,100 4,878.13 

 

5. เปาหมายดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยเนนการสรางบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรที่มีความเปนคนอยางสมบูรณ (Humanization) เพื่อให
มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณเชิงวิชาชีพ และอยูรวมกับผูอื่นไดในสังคม ดวยการสงเสริมหลักสูตรที่มีการบูรณาการ
ความรูเชิงวิชาการทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับทักษะทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรรวมทั้งทักษะชีวิต 
มีการเพิ่มวิชาเลือกดานสังคมศาสตร มนุษยศาสตร ศิลปะ วัฒนธรรมมากขึ้น เพิ่มกิจกรรมนอกหลักสูตรใหมากขึ้นอยาง
เปนระบบ และสงเสริมใหนักศึกษาสรางสรรคกิจกรรมดวยตนเองในรูปแบบตาง ๆ โดยมีเปาหมายการดําเนินงาน ดังนี้ 
 

ตารางที่ 5 ตารางแสดงเปาหมายดานทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม 

เปาหมาย หนวยนับ 
ปงบประมาณ รวม 

2560-2564 2560 2561 2562 2563 2564 

1. โครงการทํานุ บาํรุง-
ศิลปะและวัฒนธรรม  

โครงการ 160 160 165 170 175 830 

2. ผูเขารวมโครงการ   คน 31,500 32,000 32,200 32,500 32,750 160,950 
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6. เปาหมายดานงบประมาณ 

6.1 รายรับในชวงแผนกลยุทธ มจธ. ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

ประมาณการรายรับในชวงแผนกลยุทธ มจธ. ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มหาวิทยาลัยคาดวาจะมีรายรับ
จากแหลงทุนตาง ๆ ทั้งงบประมาณจากรัฐ คาเลาเรียน งานวิจัยและบริการวิชาการจากแหลงทุนภายนอกและอื่น ๆ 
(รายละเอียดดังแผนภูมิดานลาง) คิดเปนสัดสวนงบประมาณจากรัฐ ตอรายไดจากการศึกษา ตอรายไดจากงานวิจัย 
บริการวิชาการและอื่น ๆ เมื่อส้ินแผนกลยุทธ มจธ. ฉบับที่ 12 เทากับ 1 : 0.65 : 1.65 ตามลําดับ โดยรายรับจากรัฐบาล
และคาเลาเรียนเพิ่มขึ้นไมมาก เนื่องจากนโยบายเนนเพิ่มบัณฑิตศึกษาและเนนเพิ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ โดยการ
เพิ่มงานวิจัย ณ ส้ินแผนกลยุทธ มจธ. ฉบับที่ 12 ตั้งเปาหมายเปน 900 ลานบาท คิดเปน 3.4 เทาจากส้ินแผนกลยุทธ 
มจธ. ฉบับที่ 11 (263 ลานบาท) และเพิ่มงานบริการวิชาการ ณ ส้ินแผนกลยุทธ มจธ. ฉบับที่ 12 ตั้งเปาหมายเปน 
1,200 ลานบาท คิดเปน 2.4 เทาจากส้ินแผนกลยุทธ มจธ. ฉบับที่ 11 (503 ลานบาท) โดยการเพิม่งานวิจัยและบริการ
จะเนนเพิ่มจากงบบูรณาการจากรัฐบาล และการหาแหลงทุนจากเอกชน   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
หมายเหตุ  เงื่อนไขการประมาณการรายรับ 

1) งบดําเนินการจากรัฐ เพิ่มเฉพาะฐานเงินเดอืนพนักงานและขาราชการ (ขรก.) ลูกจางประจํา ปละ 6%   

2) คาเลาเรียนตามจํานวนนักศึกษาในแผนกลยุทธ มจธ. ฉบับที่ 12 เพิ่มหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  

3) วิจัยเพิ่มปละ 8% และบริการเพิ่มปละ 12% และรายไดอื่น เพิ่มปละ 11% 

  

2559 (ผล) 2560 (ผล) 2560 (แผน) 2561 (แผน) 2562 (แผน) 2563 (แผน) 2564 (แผน)

รายไดอื่น 321.78 350.68 330.00 370.00 400.00 440.00 500.00

บริการวิชาการ 502.83 517.01 790.00 950.00 1,030.00 1,080.00 1,200.00

วิจัย 263.15 377.27 453.70 710.00 800.00 890.00 900.00

คาเลาเรยีน 988.89 986.01 980.00 990.00 1,000.00 1,010.00 1,020.00

งบลงทุนจากรัฐ 241.87 276.63 220.52 260.00 300.00 350.00 400.00

งบดําเนินการจากรัฐรวมเงินงบกลาง 1,381.52 1,424.30 1,425.78 1,420.00 1,470.00 1,530.00 1,580.00

รายรับไมรวมงบลงทุนจากรัฐ 3,458.17 3,655.27 3,979.48 4,440.00 4,700.00 4,950.00 5,200.00

รายรับรวมงบลงทุนจากรัฐ 3,700.04 3,931.90 4,200.00 4,700.00 5,000.00 5,300.00 5,600.00
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หนวย : ลานบาท

รายรับ ป 2559-2560 (ผล) และป 2560-2564 (แผน)  
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6.2 รายจายในชวงแผนกลยุทธ มจธ. ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

สําหรับประมาณการรายจายจําแนกตามคาใชจายที่จําเปนและรายจายกิจกรรมตาง ๆ ในชวงปงบประมาณ 
พ.ศ. 2560-2564 มหาวิทยาลัยคาดวาจะมีประมาณการคาใชจายรวมเทากับ 4,279.00, 4,900.00, 5,000.00, 
5,300.00 และ 5,600.00 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งจําแนกตามหมวดรายจาย ดังนี้ 

o คาใชจายบุคลากรเทากับ 1,459.00, 1,524.00, 1,640.00, 1,730.00 และ 1,830.00 ลานบาท 

ตามลําดับ 

o คาใชจายดําเนินงานเทากับ 1,912.00, 2,283.66, 2,350.00, 2,500.00 และ 2,760.00 ลานบาท 

ตามลําดับ 

o คาสาธารณูปโภค เทากับ 174.00, 174.34, 180.00, 190.00 และ 210.00 ลานบาท ตามลําดับ 

o ประมาณการคาใชจายงบลงทุน เทากับ 734.00, 918.00, 830.00, 880.00 และ 800.00 ลานบาท 

ตามลําดับ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  เงื่อนไขการประมาณคาใชจาย 
1) ประมาณการเงนิเดือน เพิ่ม 5% ลูกจางประจาํลดลง 3%  คาจางชั่วคราว เพิม่ 5% 
2) ประมาณการคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ เพิม่ 3%   
3) คาสาธารณูปโภคจากเมื่อส้ินแผนกลยุทธ มจธ. ฉบับที่ 12 เพิ่มขึ้นคิดเปน 1.36 เทา จากส้ินแผนกลยุทธ 

มจธ. ฉบับที่ 11 (139.31 ลานบาท) 
4)  เงินอุดหนุนและรายจายอื่น เพิ่ม 3% 

  

2559 (ผล) 2560 (ผล) 2560 (แผน) 2561 (แผน) 2562 (แผน) 2563 (แผน) 2564 (แผน)

งบลงทุน 703.43 924.63 734.00 918.00 830.00 880.00 800.00

คาสาธารณูปโภค 139.31 133.60 174.00 174.34 180.00 190.00 210.00

คาใชจายดําเนินงาน 1,475.37 1,568.08 1,912.00 2,283.66 2,350.00 2,500.00 2,760.00

คาใชจายบุคลากร 1,295.89 1,334.15 1,459.00 1,524.00 1,640.00 1,730.00 1,830.00

รายจายรวม 3,614.00 3,960.46 4,279.00 4,900.00 5,000.00 5,300.00 5,600.00

รายรับรวม 3,700.04 3,931.90 4,200.00 4,700.00 5,000.00 5,300.00 5,600.00
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หนวย : ลานบาท

รายจาย ป 2559-2560 (ผล) และป 2560-2564 (แผน)  
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สถานการณทางการเงิน  ในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 สรุปได ดังนี้ 
1. ดานรายรับ 

1.1. รายรับจากรัฐบาล 
- รายรับจากรัฐบาลมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเล็กนอย สวนใหญมาจากคาใชจายบุคลากร โครงการวิจัยหมวดเงิน

อุดหนุนไดรับการสนับสนุนจากรัฐเพิ่มมากขึ้นจากโครงการแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 
สําหรับรายรับงบดําเนินงานอื่นมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่องนอกจากนี้ในป 2561 ไมไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณโครงการวิจัยบัณฑิตศึกษา 

- สําหรับงบลงทุนจากรัฐบาล รายการครุภัณฑและส่ิงกอสรางปเดียวไดรับการสนับสนุนลดลงเล็กนอย
และในป 2561 มหาวิทยาลัยไมมีรายการส่ิงกอสรางผูกพันใหม มีเพียงรายการส่ิงกอสรางผูกพันเดิม 
ไดแกอาคารการเรียนรูพหุวิทยาการ 1 หลัง (ผูกพันงบประมาณ 4 ป เริ่มป 2559 ถึงป 2562 วงเงิน
งบประมาณ 811 ลานบาท) มหาวิทยาลัยตองสมทบเงินของมหาวิทยาลัยในรูป Matching Fund 
(รัฐบาลรอยละ 70 เปนเงิน 568 ลานบาท มหาวิทยาลัยรอยละ 30 เปนเงิน 243 ลานบาท) ทั้งนี้โอกาส
ในการไดรับจัดสรรงบประมาณจากรัฐในหมวดครุภัณฑและส่ิงกอสรางในอนาคตคงยากขึ้น 

 
1.2. รายรับจากคาเลาเรียน 

รายรับจากคาเลาเรียนคอนขางคงที่ เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีนโยบายไมรับนักศึกษาเพิ่มในระดับ
ปริญญาตรี และไมปรับขึ้นคาเลาเรียน ทางมหาวิทยาลัยไดมีแนวทางในการรับนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีและบัณฑิตศึกษาใหเปนไปตามแผนมากขึ้น โดยมหาวิทยาลัยเนนกลไกการปรับวิธีการคัดเลือก
นักศึกษาเชิงรุกมากขึ้นและมหาวิทยาลัยมีการเพิ่มหลักสูตร Science Education และหลักสูตร-               
สหวิทยาการการจัดการเรียนรู 
 

1.3. รายรับงานวิจัยและงานบริการวิชาการ  
รายรับจากงานวิจัยและงานบริการวิชาการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 ไดตั้งเปาในการหารายไดจาก
งานวิจยัและงานบริการวชิาการไวคอนขางทาทาย ทั้งนี้มหาวิทยาลัยไดมีแผนในการดําเนินงานเพื่อผลักดนั
งานวิจัย เชน แตงตั้งรองอธิการบดีอาวุโสฝายวิจัยและนวัตกรรม รองอธิการบดีฝายอุตสาหกรรมและภาคี
ความรวมมือ และปรับโครงสรางหนวยงานกลางเพื่อมาขับเคล่ือนงานวิจัยและบริหารงานใหเขมแข็งขึ้น 
และขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยไดพยายามบริหารงบประมาณดานงานบริการวิชาการและงานวิจัยใหม ซึ่ง
อยูในรูปแบบของ PBBS ส่ิงตาง ๆ เหลานี้ คาดวาจะทําใหมหาวทิยาลัยสามารถเพิ่มรายไดจากงานวจิัยและ
งานบริการวิชาการ และทําใหการบริหารงบประมาณของงานวิจัยและงานบริการวิชาการมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น และมหาวิทยาลัยไดสนับสนุนทุนดานงานวิจัยจากโครงการกระตุนงานวิจัย มจธ. ในโอกาส
ครบรอบ 55 ป (วงเงินรวมทั้งส้ิน 555 ลานบาท โครงการ 5 ป เริ่ม 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2563) 
เพื่อเพิ่มศักยภาพดานงานวิจัยใหมากขึ้น ทุนดังกลาวประกอบไปดวยทุนนักศึกษาระดับปริญญาเอก 
ทุนวาจางนักวิจยัศักยภาพสูงและทนุพัฒนาหองปฏิบัติการวิจยัและจัดหาครภัุณฑ อีกทั้งมีนโยบายสงเสรมิ
และกระตุนใหหนวยงานตาง ๆ เชน อาคารเคเอกซ (Knowledge Exchange: KX) โรงงานตนแบบผลิต
ยาชีววัตถุแหงชาติ (National Biopharmaceutical Facility: NBF) พัฒนาอาคารวิจัยและนวัตกรรม
กระบวนการชีวภาพ (Bioprocess Research & Innovation Building: BRI) และสวนอุตสาหกรรมภายใต
โครงการ KMUTT Science & Industrial Park (SAI) เพื่อหารายไดจากงานวิจัยและงานบริการวิชาการ
เพิ่มมากขึ้นอีกดวยอยางไรก็ตามมหาวิทยาลัยยังคงมีความเส่ียงจากงานโครงการวิจัยและบริการวิชาการที่
มีมูลคาสูงอยูบาง เชน วงเงินงบประมาณอาจจะลดลง หรือบางโครงการอาจจะเกิดความเส่ียงจากวิธีการ
จัดซื้อจัดจางซึ่งอาจจะทําใหรายรับไมไดตามแผนที่คาดไว 
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2. ดานคาใชจาย  มหาวิทยาลัยมีประมาณการคาใชจายเพิ่มขึ้นมาโดยตลอด 
2.1. คาใชจายบุคลากร เพิ่มขึ้นเนื่องจากปงบประมาณ 2558 มีการเปนการปรับขึ้นเงินเดือน และการเพิ่ม

บุคลากรใหม เพื่อใหสัดสวนอาจารยตอนักศึกษาเปน 1 : 18   
2.2. คาใชจายดําเนินงาน เชน คาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ ที่คาดวาจะเพิ่มขึ้นในทุกพื้นที่การใหบริการ ทั้งที่

บางมด บางขุนเทียน ราชบุรี และ ศูนยบริการทางการศึกษาในเมือง และคาใชจายทางดานการทําความ
สะอาด การรักษาความปลอดภัยตาง ๆ รวมทั้งคาบํารุงรักษาระบบตาง ๆ ทั้งนี้เนื่องจากมีอาคารใหมที่คาด
วาจะเสร็จในชวงป 2560-2564 นี้ 

2.3. คาใชจายลงทุนที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะคาครุภัณฑประจําอาคารรวมทั้งระบบตาง ๆ ภายในอาคารใหม อาทิ 
เชน Learning Space โครงการอุทยานการเรียนรู มจธ. ระยะที่2 (KMUTT Learning Garden: LG) 
โครงการพัฒนาอาคารศูนยตอนรับ (Welcome Center) อาคารวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมกระบวนการ
ชีวภาพ (อาคาร BRI) อาคารเคเอกซ นอกจากนี้มีรายการกอสรางอาคารการเรียนรูพหุวิทยาการ (Learning 
Exchange: LX) ซึ่งไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล และมหาวิทยาลัยตองสมทบเงินของ
มหาวิทยาลัยในรูป Matching Fund 
 

จากสถานการณการเงินของมหาวิทยาลัยในชวง 5 ป (พ.ศ. 2560-2564) ดังกลาวขางตน ในอนาคต
มหาวิทยาลัยตองหารายไดเพิ่มเติมจากแหลงอื่น ๆ ใหมากขึ้น เชน เพิ่มรายรับจากงานวิจัยและบริการวิชาการ เพิ่ม
อัตราคาเลาเรียน (มหาวิทยาลัยปรับอัตราคาเลาเรียนครั้งสุดทายเมื่อป 2552) และปรับแนวทางการบริหารจัดการ
งานวิจัยและบริการวิชาการใหม 
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ภาคผนวก ข                                                                                                      
บทสรุปผูบริหารแผนกลยุทธ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                              

ระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน 
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บทสรุปผูบริหาร 
แผนกลยทุธคณะวิศวกรรมศาสตร 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

       
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ถือกําเนิดขึ้นพรอมกับการกอตั้งของ

วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี ปจจุบันมีสถานะเปนคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี โดยเริ่มเปดทํา
การเรียนการสอนในป พ.ศ. 2503 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ป.ว.ส.) รับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 5 
(และ ม.8 เดิม) ในป พ.ศ. 2508 วิทยาลัยไดเพิ่มหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรเทคนิคชั้นสูง (ป.ทส.) และปรับเปน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตร 5 ป ในป พ.ศ. 2514 และในป พ.ศ. 2533 หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ไดปรับเปนหลักสูตร 4 ป จนถึงปจจุบัน คณะวิศวกรรมศาสตรเปดสอนในระดับปริญญาโท 
ครั้งแรกในป พ.ศ. 2518 และ ระดับปริญญาเอกครั้งแรกในป พ.ศ. 2539 

คณะวิศวกรรมศาสตร มีปณิธานที่ตั้งไวตั้งแตการกอตั้งวา “ทฺนโต เสฎโฐมนุสเสสุ : ในหมูมนุษย ผูที่ฝกตนดี
แลว เปนผูประเสริฐที่สุด” หรือที่รูจักกันใน Motto ที่วา “The Trained Man Wins” บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา จาก
คณะวิศวกรรมศาสตร ไดรับการยอมรับและเปนที่รูจักอยางแพรหลายในฐานะที่ทํางานอยางมืออาชีพ และมุงมั่น 
ทุมเท ไมเกี่ยงงานหนัก ลงมือปฏิบัติจริง และมีความออนนอม ซึ่งสอดคลองกับวัฒนธรรมองคกรของคณะที่มุงเนนถึง
ความเปนมืออาชีพ และมีความซื่อสัตยในวิชาชีพ (Professional and Integrity) ขณะเดียวกัน คณะวิศวกรรมศาสตร
ยังมีพัฒนาการที่ไมหยุดนิ่ง และพรอมรับมือกับการเปล่ียนแปลงตาง ๆ ของสังคมโลก  
 

 วิสัยทัศน (Vision)  
Engineering Excellence to Enhance Society Capabilities  

 
 พันธกจิ (Mission)   
1) ผลิตวิศวกรมืออาชีพผูมีความรูที่เปนเลิศ และทักษะการทํางานในระดับสากล  
2) ผลิตบัณฑิตทางดานวิศวกรรมศาสตรที่มีศักยภาพการเปนผูนําดานนวัตกรรม ในภาคอุตสาหกรรมและ

เทคโนโลยี  
3) ผลิตวิศวกรมอือาชีพที่มีทักษะทางดานธุรกิจ  
4) ผลิตผลงานวิจัยระดับโลกดานวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี  
5) พัฒนาสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 
 คานิยม 
“ทฺนโต เสฎโฐมนุสเสสุ : ในหมูมนุษย ผูที่ฝกตนดีแลว เปนผูประเสริฐที่สุด” 
 

 ทิศทางการพฒันาคณะวิศวกรรมศาสตร 
ดานการเรียนการสอน 

- การพัฒนาคุณภาพระบบการประเมินผลการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ สงเสริมหลักสูตรใหไดรับการรับรอง
มาตรฐานในระดับสากล เชน AUN QA, ABET หรือมาตรฐานสากลอื่น 

- การดูแลนักศึกษาอยางเปนระบบ และมีประสิทธิผลชัดเจน เชน กําหนดเปาหมายและเพิ่มชองทางการดูแล
นักศึกษาผาน Student Care Center การกําหนด SLA การใหบริการนักศึกษา 

- สงเสริมและพัฒนา ศูนยวิศวกรรมศาสตรนานาชาติ (ICE) ใหสามารถรวมกําหนดเปาหมายและวางแผน
พัฒนาหนวยงาน ในเรื่องความเปนนานาชาติ ความรวมมือระหวางประเทศ พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ 
และพัฒนาการส่ือสารบุคลากรในองคกร 
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ดานการวิจัยและบริการวิชาการ 

- การพัฒนากระบวนงาน Work Flow และกําหนดเปาหมายดานงานบริการวิชาการและงานวิจัย สรางการ
บริหารรูปแบบ Cluster 

- สรางกลไกการสงเสริม สนับสนุนบุคลากรสายวิชาการ ในการสรางผลงานวิชาการที่มีคุณคา และตอบสนอง
ภาคอุตสาหกรรมและสังคม 

- กําหนด SLA การรับบริการวิชาการ และการตดิตามประเมินผลอยางเปนระบบ 
 

ดานการบริหารจัดการ 

- การนําหลักการบริหารองคกรสูความเปนเลิศ EdPEx มาใชบริหารจัดการอยางมรีะบบและกลไก 

- เชื่อมโยงเปาหมายวิสัยทัศนเขากับโครงการ Performance Based Budgeting System (PBBS) 

- กําหนดแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 
 

 เปาหมายผลลพัธ 
การเรียนการสอน 

1. มีหลักสูตรที่ไดรบัรองตามมาตรฐานสากล อยางนอย 10% ของหลักสูตรทัง้หมด 
2. สงเสริมการเรียนการสอนแบบ Active Learning ในทุกหลักสูตร 
3. สรางความเปนนานาชาติ/จํานวนนักศึกษาตางชาติ/จํานวนชาวตางชาติที่สอนในหลักสูตร/                       

คะแนน TOEIC หรือเทียบเทา 550 และ 650 
 การวิจยั 

1. มีจํานวนบุคลากรสายวิชาการ มีผลงานวิจัยระดับนานาชาติอยางตอเนื่อง 80% ของสายวิชาการทั้งหมด 
2. สัดสวน International Journal (ISI) ตอสายวิชาการ เปน 0.7  

โดยมีสัดสวนอยางนอย 30% ในทุกภาควิชา 
3. ผลงานวิจัยที่แกปญหาใหกับภาคอุตสาหกรรมและสังคม 

บริการวิชาการ 
1. สงเสริมงานบริการวิชาการที่ตอยอดความรู หรือเชิงวิจัยใหมากขึ้น 
2. ผลงานบริการวิชาการที่มีคุณคา และสมรรถนะดานการศึกษา พัฒนาชุมชน สังคมและส่ิงแวดลอม 
3. Startup อยางนอย 1 บริษัท/ป ภายใน 4 ป 

บริหารจัดการ 
1. มีรายไดจางานวิจัยและบริการวิชาการ เฉล่ีย 500,000 บาท/สายวิชาการ/ป ในทุกภาควิชา    

โดยมีสัดสวนบุคลากรอยางนอย 30% 
2. ไดรับการประเมินองคกรตามเกณฑ EdPEx ไมนอยกวา 250 คะแนน 
3. สนับสนุนและสงเสริมใหภาควิชา ไดรับการจัดอันดับในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 
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ชวงที่ 1 ค.ศ. 2017-2021 
การขยายฐานบุคลากรและผลผลิตในแตละดาน เพิ่มสายวิชาการที่ผลิตงานดานวิจัยในระดับสากลการ

สนับสนุนกลไกการเรียนการสอนรูปแบบใหม Active–Activity Based ใหมากยิ่งขึ้น การขยายความรวมมือกับ
ภาคอุตสาหกรรมและสังคม อยางมีระบบกลไกที่ชัดเจน 
 

ชวงที่ 2 ค.ศ. 2022-2026 
การยกระดับกระบวนการและเทคโนโลยี มุงเนนผลงานวิจัยและบริการวิชาการ ที่ตอบโจทยอุตสาหกรรมและ

สังคมเปนหลัก การบูรณาการสูกระบวนการเรียนการสอน Real Project Based Learning เพื่อนําไปสูการสราง
นักนวัตกร 
 

ชวงที่ 3 ค.ศ. 2026–2030 
เพิ่มคุณคาระดับสูง พัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการสูระดับสากล และเปน Advanced Technology 

สรางเครือขายสูการเปนพหุวิทยาการ Multi-disciplinary มุงสูความเปนเลิศทางวิศวกรรมที่ตอบโจทยพัฒนาประเทศ 
และสังคม 
 

สําหรับเรื่องการยกระดับความเปนสากล ความเปนลักษณะของผูประกอบการ การบริหารงานอยางมี
คุณภาพและธรรมาภิบาล ยังคงอยูในทุกชวงเวลาในการพัฒนาของคณะวิศวกรรมศาสตร 
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คณะวิศวกรรมศาสตร มีการกําหนดโครงการวิสัยทัศน และโครงการตอบสนองแผนวิสัยทัศน 5 ป ใหมีความ
สอดคลองกับเปาหมายของมหาวิทยาลัย และเปาหมายคณะวิศวกรรมศาสตร ดังนี้ 

 
 โครงการแผนวสิัยทศัน 5 ป คณะวิศวกรรมศาสตร 

โครงการ 

ประเภท เปาหมาย มจธ. 
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1. ศูนยวิศวกรรมศึกษาเชงิรกุ (CALEE)        
2. ศูนยสงเสริมงานวิจัยและบริการวิชาการ        
3. ศูนยวิศวกรรมศาสตรนานาชาต ิ(ICE)        
4. โครงการแนะแนวการศึกษา–ชวนนองมาเรียนวิศวะ        
5. โครงการ Innovation Contest / พัฒนานักศึกษา        
6. โครงการปรับปรุงสโมสรนักศึกษา / บริจาค        
7. โครงการพัฒนาทักษะปฏิบัตินักศึกษา (Hands On)        
8. โครงการ คลินิกวิชาการ        
9. โครงการสรางความเขมแขง็ดานงานวิจัย        
10. โครงการ Maker Space        
11. โครงการระบบงานและขั้นตอนการปฏิบัตงิาน        
12. โครงการแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) และพัฒนาบุคลากร        
13. โครงการบริหารจัดการอาคารและความปลอดภัย        
14. โครงการพัฒนาระบบการส่ือสารเชิงกลยุทธ        
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บทสรุปผูบริหาร 
แผนกลยุทธคณะครุศาสตรอตุสาหกรรมและเทคโนโลย ี

ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
       

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี จัดการศึกษาดาน  
ครุศาสตรอุตสาหกรรม เริ่มตนตั้งแตป พ.ศ. 2509 โดยใชช่ือเดิมวา “คณะฝกหัดครูเทคนิคชั้นสูง” ทําการเปด
หลักสูตรประกาศนียบัตรฝกหัดครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) 4 สาขา คือ สาขาเครื่องกล โยธา ไฟฟา และอุตสาหการ มุง
พัฒนาครูชางอุตสาหกรรมใหแกการอาชีวศึกษาโดยการสนับสนุนของ UNESCO ตอมา พ.ศ. 2517 ไดปรับเปล่ียนเปน 
“ภาควิชาครุศาสตรอุตสาหกรรม” ภายใต “คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร” จนกระทั่ง พ.ศ. 2534 
เนื่องจากมีการแยกตัวของคณะวิทยาศาสตรออกไป จึงไดมีการจัดตัง้ “คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม” ขึ้นโดยเปดสอน
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) ใน 4 สาขาดานวิศวกรรมเชนเดิม พรอมกับเพิ่มอีก 1 สาขาดาน     
ครุศาสตรเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนพัฒนาดานการผลิตส่ือและเทคนิคการสอน และมีการเปดหลักสูตรครุศาสตร
อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.) ตอยอดจากระดับ ปริญญาตรี จนถึงป พ.ศ. 2538 ไดทําการเปดหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาเทคโนโลยีการพิมพ (ตอมาภายหลังเปล่ียนชื่อสาขาเปน เทคโนโลยีการพิมพและ
บรรจุภัณฑ)  เพื่อตอบสนองความตองการบุคลากรของอุตสาหกรรมดานการพิมพ และอีก 2 ปตอมาไดมีการบุกเบิก
หลักสูตร วท.บ. สาขาวิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต-มัลติมีเดีย เพื่อตอบสนองความตองการบุคลากรดานการผลิตส่ือ
ยุคใหมที่สงเสริมการเรียนรู ตอมาในป พ.ศ. 2546 คณะไดรวมมือกับ สํานักงานการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดการศึกษา
นอกพื้นที่โดยรวมกับวิทยาลัยเทคนิคในภาคอีสาน ภาคกลาง และภาคใต จํานวนหนึ่งโดยใชหลักสูตร ค.อ.ม. เนื่องจาก
ดวยพันธกิจตาง ๆ ที่เกี่ยวของกบัเทคโนโลยีมากขึน้ จึงมีการปรับเปล่ียนเพิ่มชื่อของคณะ ในป พ.ศ. 2547 เปน  “คณะ
ครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี” ทั้งยังมีการเปดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขานวัตกรรมการ
เรียนรูทางเทคโนโลยี เพื่อสรางองคความรู นวัตกรรมและเทคโนโลยีดานการเรียนการสอนผานผลงานการวิจยัทีเ่ขมขน 
ตอมาในป พ.ศ. 2551 คณะไดพัฒนาสรางหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อ
ตอบสนองพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมใหมีความเขมแข็งในทักษะเฉพาะทางดวยระบบสหกิจศึกษาเต็มรูปแบบ 
โดยรองรับผูเรียนทั้งจากสายสามัญและสายอาชีวศึกษา โดยตอมาสามารถนําหลักสูตรไปใชกับพื้นที่การศึกษานอก
พื้นที่ที่เคยมีความรวมมือได ดวยความสําเร็จดังกลาว หลักสูตร ทล.บ. สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและส่ือสารมวลชน 
จึงถือกําเนิดในเวลาตอมาจนกระทั่ง พ.ศ. 2556 คณะไดปดโครงการการศึกษานอกพื้นที่ลง แตยังคงดําเนินการบาง
โครงการในพื้นที่การศึกษาบางมด ที่นําหลักสูตร ทล.บ. ไปรวมจัดการศึกษาแบบเทียบโอน (จาก ปวส.) เพื่อพัฒนา
บุคลากรประจําการกับภาคอุตสาหกรรมเฉพาะราย เชน การรถไฟแหงประเทศไทย บริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร จํากัด 
(มหาชน) เปนตน  

จากความเปนมาอันยาวนานดังกลาว แสดงใหเห็นวา คณะมีอัตลักษณที่ เดนชัด นั่นคือ “การเปน
ผูชํานาญการในการใชและประยุกตเทคโนโลยี เปนนักฝกอบรมเพื่องานอุตสาหกรรมและ/หรือเปนผูนําในการ
พัฒนาการอาชีวศึกษา” 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ยังยึดมั่นหลักการและความแนวแนในการมุงสูสถาบันชั้นนําดาน
การพัฒนาการศึกษาเพื่ออุตสาหกรรม (การอาชีวศึกษา) และวิทยาการดานเทคโนโลยีที่คณะมีความเชี่ยวชาญ ภายใต
กรอบ ปรัชญา วิสัยทัศน และพันธกิจ ดังนี้ 
 

 ปรัชญา 
“SMART : สามารถ” (SMART : S–Success, M–Moral, A– Attitude, R–Reality, and T–Trust) 
สามารถอยางสงางาม สามารถอยางองอาจ สามารถอยางปราดเปรื่อง 
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 วิสัยทัศน (Vision) 
พัฒนา“ผูสรางนวัตกร” สรางสรรค “นวัตกรรม” ชั้นนําในระดับโลก  
2020 (ASIA) 2025 (WORLD CLASS) 

 
 พันธกจิ (Mission) 
 สามารถ - สรางคนดีมีคุณธรรม 
สามารถ - สรางผูนํานวัตกรรม วิชาการ งานวิจัย 
สามารถ - สรางองคกรกาวไกลใฝเรียนรู 

  
ทิศทางการพัฒนา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี

 เปาหมายประสงคเชงิยทุธศาสตร (Strategic Goals) ประกอบดวย 4 ดาน ดังนี ้
เปาประสงคที่ 1  สรางความสามารถทางวิชาการที่เขมแข็งและโดดเดนที่มุงเนนการคิดเปนทําเปน 

(Robust Academic) การมุงสูความเปนผูนําดานการพัฒนาผูเรียน ที่มุงเนนการพัฒนา
ทักษะปฏิบัติ ภายใตฐานความคิดที่เชื่อมโยงความรูในศาสตร เพื่อตอยอดการพัฒนางานใน
ศาสตรใหมีความโดดเดนเฉพาะ นอกจากนี่ยังหมายรวมถึงการพัฒนากระบวนการทาง
ความคิด (Thinking Skills) และทักษะทางสังคม (Social Skills) ใหสามารถเปนผูนําการ
เปล่ียนแปลงในสังคม 

เปาประสงคที่ 2  พัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการที่ เพิ่มสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญ (Collective 
Enhancement) การสรางความเปนผูนําทางดานการวิจัยและบริการวิชาการที่มีคุณภาพ
เปนที่ยอมรับในระดับสากล เปนการสรางองคความรูใหม ที่สอดคลองกับความตองการ
ทางสังคมและสงผลกระทบที่ดีตอสังคม 

เปาประสงคที่ 3  สรางความเปนที่ รูจักทั้งภายในและภายนอก ทั้งในและนอกประเทศ (Widen 
Outlook) การมุงเนนการพัฒนาเครือขายที่ตอบสนองกับการพัฒนางานภายในองคกร
แบบบูรณาการ สรางความรวมมือของการทํางาน มีการแลกเปล่ียนการเรียนรูมากขึ้น มี
ความยืดหยุนโดยอาศัยความชํานาญของแตละฝายของเครือขายรวมกัน 

เปาประสงคที่ 4  พัฒนาองคกรใหเรียนรูและพัฒนาตลอดเวลาพรอมรับการเปลี่ยนแปลง (Strengthen 
Organization) การมุงเนนการสรางคุณคารวมที่สามารถกระตุนและสงเสริมใหบุคลากรใน
องคกรชวยขับเคล่ือนคณะ เพื่อบรรลุเปาหมายรวมกัน บุคลากรพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลามี
การพัฒนาทั้งดานความคิดและจิตใจ การถายโอนความรูเพื่อขยายศักยภาพของตนเองและ
องคกร รวมกันลงมือปฏิบัติภารกิจใหสําเร็จลุลวง ในรูปแบบการทํางานเปนทีม มีการเรียนรู
รวมกันตลอดจนมีความคิดความเขาใจเชิงระบบที่จะประสานกัน มีการแกปญหาการ
ปฏิบัติงานอยางสรางสรรครวมถึงเทคโนโลยีมาในใชในการเรียนรู พัฒนางานตอเนื่องไปสู
เปาหมายรวมกับองคกร และเกิดความไดเปรียบอยางยั่งยืนตอการแขงขันทามกลางกระแส
โลกาภิวัฒนตลอดไป 

 
 กลยทุธ (Strategies) 
กลยุทธหลักและตัวกระตุนกลยุทธ ที่จะนําไปสูการพัฒนาตามเปาประสงคหลักตามกรอบวิสัยทัศนของคณะ 

ประกอบดวย 6 กลยุทธหลัก ดังนี้ 
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กลยุทธที่ 1 การสรางความเปนมืออาชีพ (Professionalism)  
มุงเนนการสรางความเปนมืออาชีพ ที่เปนเอกลักษณเฉพาะในการทํางานใหกับนักศึกษา และบุคลากรภายใต

แนวคิด คิดเปน-ทําเปน (Hands-on) ซึ่งมีองคประกอบหลัก คือ ทักษะการปฏิบัติ (Technical Skills) ทักษะทางการคิด 
(Thinking Skills)  ความสามารถทางความรู  (Cognitive Abilities)  ทักษะทางสังคม (Social Skills)  รวมถึง
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ โดยครอบคลุมตั้งแตหลักสูตร กระบวนการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน 
การวัด การประเมินผล และการใหผลสะทอนกับในทุกระดับการศึกษา เพื่อใหมั่นใจวาสรางและบมเพาะความเปนมือ
อาชีพใหกับผูเรียน 

มาตรการ 

- เพิ่มความเขมแข็งดาน Hands-on (คิดเปน ทําเปน) ภายใตแนวคิดหลักการศึกษาสมัยใหม เชน STEM  

- เสริมสรางเอกลักษณเฉพาะทางของบัณฑิตที่โดดเดน (การเรียนและการสอน /ความสามารถทางเทคโนโลยี
เฉพาะทาง) 

- พัฒนาสมรรถนะที่จําเปนสําหรับการทํางานในศตวรรษที่ 21 สําหรับบัณฑิต 

- ประชาสัมพันธหลักสูตร และขอมูลของหลักสูตรใหไปสูกลุมเปาที่ตองการอยางทั่วถึง 
 

กลยุทธที่ 2 ดานงานวิจัยที่มีความหมายตอองคกร (High Impact Research) 
มุงเนนการพัฒนางานวิจัยและพัฒนาที่เขมแข็งและตอบสนองความตองการของสังคม ที่มีผลกระทบสูง และ

สอดคลองกบัอัตลักษณขององคกร และเปนที่แขงขันไดในระดับสากล 
มาตรการ 

- พัฒนากลุมวิจัยที่เขมแข็ง และตอบสนองความตองการของสังคม อันนําไปสูการสรางความเปนอัตลักษณ
ขององคกร 

- สรางงานวิจัยคุณภาพอันนําไปสูความเปนสากล 
- เสริมสรางกิจกรรมการวิจัยจากระหวางกลุมวิจัยตาง ๆ ภายในขณะเพื่อสงเสริมการวิจัยโดยเฉพาะการวิจัย

ทางดานการศึกษา 
 

กลยุทธที่ 3 ดานการเปนองคกรแหงนวัตกรรม (Innovative Organization)  
การพัฒนานวัตกรรมดานกลไกการบริหารจัดการองคกร เพื่อการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผล โดยตองสนับสนุนและสอดคลองการพัฒนางานดานงานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ รวมถึงการ
พัฒนานักศึกษาตามแนวคิดใหมนวัตกรรมองคกรที่จะขับเคล่ือนคณะ มองฟนเฟองที่สําคัญอยูสองเฟองหลัก และหนึ่ง
เฟองสะพาน ที่จะสราง Innovative Organization ไดแก 

1) เฟองหลัก HRD: (Human Resource Development) 
2) เฟองหลัก HRM: (Human Resource Management) 
3) เฟองสะพาน CRDM: (Communication Resource Development and Management) 

มาตรการ 

- เตรียมความพรอมขององคกรใหพรอมรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

- สนับสนุนและเตรียมความพรอมใหกับบุคคลเพื่อพรอมรับการทํางานแบบสากล (Internationalization) 

- ปรับรูปแบบ/พัฒนาระบบสนับสนุนการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ ภายใตขอจํากัดดานการเงินและ
งบประมาณ 

- สนับสนุนการทํางานอยางเขมแข็ง อยางมีสมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน 

- สรางความตระหนักรูและประสานพลังรวม (Synergy) เพื่อใหบรรลุเปาหมายและวิสัยทัศนขององคกร 
Enhance 
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กลยุทธที่ 4 ดานการสรางความรวมมือเพื่อความยั่งยืน (Collaboration for Sustainability) 
มุงเนนการสรางคุณคารวมภายในองคกร และการสรางภาพลักษณที่สอดคลองกับการเอกลักษณและ        

อัตลักษณขององคกรออกสูสังคมภายนอก 
มาตรการ 

- เชื่อมตอชุมชนและสังคมเพื่อการพัฒนาเอกลักษณ และอัตลักษณที่โดดเดน และยั่งยืน 

- สรางเครือขายความรวมมือทั้งดานงานวิจัยและงานวิชาการในระดับภูมิภาค/นานาชาติ และใหเกิด
ประสิทธิผลตอการพัฒนางานวิจัยและงานวิชาการอยางเปนรูปธรรม 

- ยกระดับองคกรสูความเปนนานาชาติ 

- การสรางความรวมมือกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อหากลุมลูกคาประเภท Non-age Group 
 

กลยุทธที ่5 ดานการบริการวิชาการทีส่อดรับกับเปาประสงคขององคกร (Relevance Academic Service) 
มุงเนนการบูรณาการงานสอน งานวิจัย และบริการวิชาการ ที่นําพาความสามารถของบุคลากรไปสูการ

พัฒนาชุมชน และสังคมอยางแทจริง  
มาตรการ 

- พัฒนางานบริการวิชาการ ที่สงผลตอการพัฒนาองคความรูของหนวยงาน 

- การพัฒนาทรพัยากรบุคคลวัยแรงงาน 
 

กลยุทธที่ 6 ดานคุณภาพภายใตมาตรฐานในระดับโลก (World Class Standardize)  
มุงเนนการพัฒนาหลักสูตร และพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรตามบริบทของคณะ ใหมีคุณภาพเทียบเคียง

มาตรฐานสากล  
มาตรการ 

- พัฒนาหลักสูตร/รูปแบบการสอน ที่เหมาะกับการเปล่ียนแปลงในปจจุบัน และอนาคต 

- พัฒนาองคความรู และความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร เพื่อยกระดับคุณภาพหลักสูตรตาม
แนวทางการประเมินของเกณฑ AUNQA 

- พัฒนาคุณภาพหลักสูตรใหเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

- เพิ่มคุณภาพทางดานวิชาการของนักศึกษา 
 

 ตัวกระตุนกลยทุธ   
1. ดานโครงสรางพื้นฐานที่สงเสริมพันธกิจ (Supported Infrastructure Transformation) 
มุงเนนการพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ สภาพแวดลอม รวมถึงการบริหารจัดการ โดยมุงเนนการใชทรัพยากร

รวมกันอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนใหคณะ สามารถดําเนินงานไดบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว 
มาตรการ 

- การปรับปรุงพื้นที่ทํางานใหสอดคลองพันธกิจการสอน และการวิจัย 
- การสรางบรรยากาศในการทาํงานอยางมีสมดุล 

- การปรับปรุงทัศนียภาพใหกระตุนการแลกเปล่ียนเรียนรู 
 
2. การเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร (Human Resource Enhancement) 
มุงเนนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ทั้งดานความสามารและทัศนคติ ใหสามารถใชศักยภาพของตนเอง

อยางเต็มประสิทธิภาพ พรอมรับกับการพัฒนาองคกร 
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มาตรการ 

- สรางระบบความผูกพันรวม (ความเขมแข็งของวัฒนธรรม คานยิม วิถีแหง FIET การตัดสินใจรวม) 

- สรางระบบความสัมพันธระหวางคณะ ศิษยเกา และผูปกครองนักศึกษา เพื่อความเขมแข็งในการจัด
การศึกษา 

- สรางระบบความสัมพันธระหวางคณะ กับชุมชนรอบขาง ชุมชนเปาหมายเพื่อประโยชนรวม (Win-Win 
Profits) 

 
3. การเงินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Financial for Sustainability) 
มุงเนนการเพิ่มความเขมแข็งในการการบริหาร และแสวงหาทรัพยากรทางการเงิน เพื่อใหคณะสามารถ

ดําเนินงานบรรลุตามเปาประสงค 
มาตรการ 

- พัฒนากลไกเพื่อการบริหารงานการเงินอยางมีประสิทธิภาพ 
- กระตุนกลไกการหารายไดจากการวิจัย และบริการวิชาการ 

 
 ตัวชี้วัดหลัก  
คณะมุงเพิ่มขีดความสามารถที่เขมแข็ง โดยมุงเปาไปที่การตอบสนองความตองการทางสังคม ภายใตตัวชี้วัด

สําคัญ ประกอบดวยความตองการบัณฑิต ความตองการเขาศึกษาตอ การมีสวนรวมในการนําเอกลักษณ และอัตลักษณ
ของคณะ ไปใชในการพัฒนาหนวยงาน ชุมชน และสังคม อยางมีนัยสําคัญ รวมไปถึงการพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัย
ในระดับชาติ และนานาชาติ 

1. สรางความสามารถทางวิชาการที่เขมแข็ง และโดดเดนที่มุงเนนการคิดเปน ทําเปน (Robust Academic) 
ประกอบดวย 2 กลยุทธหลัก  

1.1 ดานความเปนมืออาชีพ (Professionalism)  
1.2 ดานคุณภาพภายใตมาตรฐานในระดับโลก (Quality Based on World Class Standard)  

ตัวชี้วัด (KPI) 
1) พึงใจของผูใชบัณฑิตดานทักษะการปฏิบัติงานมืออาชีพ 
2) ผูนําเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเปน Change Agent 
3) จํานวนนักศึกษาที่ไดรับการฝก เพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการภายใน และภายนอกประเทศ 
4) จํานวนกิจกรรมที่ไปเขารวม: รางวัลที่ไดรับ 
5) จํานวนนักศึกษาที่จบการศึกษา และไดทํางานบริษัทตางชาติ 

 
2. การพัฒนาดานงานวิจัยและบริการวิชาการที่เพิ่มสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญ (Collective Enhancement) 

ประกอบดวย 2 กลยุทธหลัก 
2.1 ดานงานวิจัยที่มีความหมายตอองคกร (High Impact Research) 
2.2 ดานการบริการวิชาการ ที่สอดรับกับเปาประสงคขององคกร (Relevance Academic Service) 

ตัวชี้วัด (KPI) 
1) สัดสวนงานวิจัย/นักวิจัยทั้งหมด (บุคลากรประจํา) 
2) คาเฉล่ียการ Citation (H-index) ของนักวิจัยทั้งหมด (บุคลากรประจํา) 
3) จํานวนงานวิจัย (ISI วารสาร) ที่เกิดจากงานบริการวิชาการ ที่สอดคลองกับความตองการของสังคม/

จํานวนงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพทั้งหมด 
4) จํานวนงานวิจัยที่มีความรวมมือกับตางประเทศ 
5) จํานวนกลุมวิจัยที่ไดรับทุนวิจัยทั้งภายใน และภายนอกประเทศ  
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3. สรางความเปนที่รูจักทั้งภายใน และภายนอกประเทศ (Widen Outlook)  
3.1 ดานการสรางความรวมมือเพื่อความยั่งยืน (Collaboration for Sustainability)   

ตัวชี้วัด (KPI) 
1) สัดสวนนักศึกษาตางชาติ/นักศึกษาทั้งหมด 
2) Exchange + Regular Students 
3) จํานวนเครือขายตางประเทศ ที่มีความรวมมือทางวิชาการ 

 
4. พัฒนาองคกรใหเรียนรู และพัฒนาตลอดเวลา พรอมรับการเปล่ียนแปลง (Strengthen Organization)  

4.1 ดานการเปนองคกรแหงนวัตกรรม (Innovative Organization) 
ตัวชี้วัด (KPI) 

1) Happy Organization Model 
2) โครงสรางการบริหารจัดการใหม ที่นําไปสูองคกรสีเทอรควอยซ 
3) การสรางผลตอบแทนที่สอดคลองกับสมรรถนะ 
4) สรางคานิยมรวม 
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บทสรุปผูบริหาร 
แผนกลยทุธคณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวสัดุ 

ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
 

คณะพลังงานส่ิงแวดลอมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ไดกอตั้งมาตั้งแตป พ.ศ. 2519  
(เดิมชื่อคณะพลังงานและวัสดุ) นับเปนสถาบันการศึกษาแหงแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่ไดเปดหลักสูตรที่มีลักษณะ
เปนสหวิทยาการ (Interdisciplinary) โดยหลักสูตรที่เปดสอนเปนหลักสูตรในระดับสูงกวาปริญญาตรีที่มุงเนนทางดาน
เทคโนโลยีที่กําลังเปนที่ตองการในการพัฒนาและแกไขปญหาเชิงเทคโนโลยีเรงดวนของประเทศทั้งส้ิน อันเปนผลสืบ
เนื่องมาจากวิกฤตการณน้ํามันในป พ.ศ. 2516 ทําใหคณะพลังงานส่ิงแวดลอมและวัสดุ ดําเนินการเปดสอนหลักสูตร
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานขึ้นเปนหลักสูตรแรกในป พ.ศ. 2520 นับเปนเวลากวา 30 ป นับตั้งแตการ
กอตั้งคณะพลังงานส่ิงแวดลอมและวัสดุ ไดสรางผลงานที่เปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศทั้งการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
มากกวา 2,500 คน และการผลิตผลงานวิจัยและการบรกิารวิชาการที่โดดเดน สนองตอบความตองการของประเทศดานการ
พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานส่ิงแวดลอมและวัสดุ ที่เปนปจจัยสําคัญตอความเขมแข็งของเศรษฐกิจและสังคมของชาติ
โดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางความรูจากการวิจัยเพื่อแกปญหาภาวะภูมิอากาศเปล่ียนแปลง (Climate Change) และการ
สรางระบบเศรษฐกิจคารบอนต่ํา (Low Carbon Economy) ที่เปนความตองการของโลกในปจจุบัน 

ดานการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คณะพลังงานส่ิงแวดลอมและวัสดุใหความสําคัญเปน
อันดับแรก ดังจะเห็นจากการผานการประเมินในระดับที่ดีเยี่ยมอยางตอเน่ืองโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ คณะพลังงานฯ มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง อาทิ กลไกตาง ๆ 
ที่สงเสริมใหนักศึกษาไดรับความรู และสรางความสามารถ ทั้งยังผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณคา คณะพลังงานฯ ตระหนักถึง
ความสําคัญในการสรางส่ิงแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรูของนักศึกษา พรอมเปดโอกาสใหนักศึกษามีกิจกรรมสันทนาการที่
เหมาะสม 

สําหรับความเขมแข็งดานการวิจัยและการบริการวิชาการนั้น คณะพลังงานส่ิงแวดลอมและวัสดุ มีความโดดเดน
ดานการวิจัยสาขาเทคโนโลยี มาตลอดกวา 30 ป  ไดสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัย จนเปนที่ประจักษของสังคมทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

 
 วิสัยทัศน (Vision) 
“มุงมั่นเปนผูนําในการพัฒนาเทคโนโลยีสหวิทยาการ และผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพในระดับสากล” มุงมั่นเปน

ผูนําในการพัฒนาเทคโนโลยีสหวิทยาการ โดยผูเรียนทุกคนในคณะพลังงานฯ ควรมีความรูพื้นฐานครอบคลุมทั้ง 3 ดาน
ที่เปนจุดเนนของคณะพลังงานฯ คือ พลังงาน ส่ิงแวดลอม และวัสดุ เพื่อใหบัณฑิตเขาใจถึงผลกระทบเรื่อง พลังงาน 
ส่ิงแวดลอม และวัสดุ ซึ่งมีความสัมพันธกันอยางแยกไมออก 

 
 ภารกิจ (Mission) 
“ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ทํางานวิจัย และบริการวิชาการทางดาน

พลังงาน ส่ิงแวดลอม และวัสดุ เพื่อตอบสนองความตองการของประเทศ” 
 
 ประเด็นยุทธศาสตรคณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ 
จากวิสัยทัศนของคณะพลังงานฯ คือ “มุงมั่นเปนผูนําในการพัฒนาเทคโนโลยีสหวิทยาการ และผลิตบัณฑิตที่

มีคุณภาพในระดับสากล” (มุงมั่นเปนผูนําในการพัฒนาเทคโนโลยีสหวิทยาการ โดยผูเรียนทุกคนในคณะพลังงานฯ ควร
มีความรูพื้นฐานครอบคลุมทั้ง 3 ดานที่เปนจุดเนนของคณะพลังงานฯ คือ พลังงาน ส่ิงแวดลอม และวัสดุ เพื่อใหบัณฑิต
เขาใจถึงผลกระทบเรื่อง พลังงาน ส่ิงแวดลอม และ วัสดุ ซึ่งมีความสัมพันธกันอยางแยกไมออก) ทําใหเกิดประเด็น
ยุทธศาสตรของคณะพลังงานฯ เปน 2 ประเด็นดวยกัน กลาวคือ 
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1. ผูนําการพัฒนาเทคโนโลยีสหวิทยาการ (ดานพลังงาน สิ่งแวดลอมและวัสดุ) 
ยุทธศาสตรนี้สอดคลองกับกรอบทิศทางของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ดังนี้ เปาหมายที่ 2 Research and 

Innovation โดยคณะพลังงานฯ ความมุงมั่นในการที่จะสรางผลงานที่เปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ โดยการผลิตผล
งานวิจัยที่สนองตอบตอความตองการของประเทศดานการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงาน ส่ิงแวดลอมและวัสดุ ที่เปนปจจัย
สําคัญตอความเขมแข็งของเศรษฐกิจและสังคมชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางความรูจากการวิจัย เพื่อแกปญหาภาวะ
ภูมิอากาศเปล่ียนแปลง (Climate Change) และการสรางระบบเศรษฐกิจคารบอนต่ํา (Low Carbon Economy) ที่เปน
ความตองการของโลกในปจจุบัน ซึ่งจะสอดคลองกับกรอบทิศทางของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ในเปาหมายที่ 5 Low 
Carbon University องคกรที่มีความยั่งยืนเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม เนื่องจากเปนคณะพลังงานฯ ที่เนนในการพัฒนา
เทคโนโลยีสหวิทยาการ (ดานพลังงาน ส่ิงแวดลอมและวัสดุ) จึงมีการศึกษาวิจัยพลังงานดานตาง ๆ โดยเฉพาะพลังงาน
หมุนเวียน เนนการใชพลังงานอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการประยุกตใชพลังงานในรูปแบบตาง ๆ การพัฒนา
อุปกรณและเครื่องมือที่ประหยัดพลังงาน เพื่อใชงานทางดานเกษตรและอุตสาหกรรมการวิจัย พัฒนาทางดานกระบวนการ
ทางความรอน การผลิตพลังงานจากกระบวนการทางความรอน และการนําความรอนเหลือทิ้งกลับมาใชใหม ประยุกต
เนนหนักในดานอุตสาหกรรมและงานวิจัยที่สรางองคความรูทั้งเชิงลึกและเชิงกวาง ตลอดจนมุงเนนในการวิเคราะห 
ออกแบบ วางแผนและจัดระบบงานในอุตสาหกรรม วิเคราะหผลและวางแผนระบบผลิต จําหนายและใชพลังงานใน
ระดับมหภาค เพื่อใหเกิดการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน ในสภาพที่เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ ตลอดจนการจัดการวัสดุใหเทียบเทาระดับสากล ซึ่งมีความสอดคลองกับความตองการของ
ภาคอุตสาหกรรม การพัฒนาอุตสาหกรรมและการปรับปรุงคุณภาพชีวิต โดยเนนการใชวัสดุที่บูรณาการ การอนุรักษ
พลังงานและส่ิงแวดลอมอยางครบวงจร และการบูรณาการความรูในศาสตรตาง ๆ ในการผลิต โดยคํานึงถึงการสราง
มูลคาเพิ่ม การลดตนทุนการผลิต เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมและใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ตั้งแตขั้นตอนการออกแบบ
จนถึงส้ินสุดอายุการใชงานของผลิตภัณฑ 

2. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพในระดับสากล 
ดานการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพในระดับสากลนั้น คณะพลังงานฯ มีการปรับปรุงและ

พัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องโดยพัฒนากลไกตาง ๆ ที่สงเสริมใหนักศึกษาไดรับความรูและสรางความสามารถ ทั้งยังผลิตผล
งานวิจัยที่มีคุณคาซึ่งคณะพลังงานฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการสรางส่ิงแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรูของนักศึกษา 
ตลอดจนการเปดโอกาสใหนักศึกษามีกิจกรรมสันทนาการที่เหมาะสม และในปการศึกษา 2559 คณะพลังงานฯ ดําเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางของมหาวิทยาลัย คือ Outcome Based Education (OBE) โดยมีการกําหนด 

1) ผลลัพธการเรียนรูในระดับหลักสูตร (Program Learning Outcome: PLO) 
2) ผลลัพธการเรียนรูในระดับรายวิชา (Learning Outcome: LO) 
3) เชื่อมโยงความสัมพันธ (Curriculum Mapping) ระหวาง PLO และ LO 
ซึ่งสอดคลองกับกรอบทิศทางของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ดังนี้ เปาหมายที่ 1 Social Change Agent เนนการ

ผลิตบัณฑิตที่เปนผูนําการเปล่ียนแปลงสังคมโดยบูรณาการ (Integration) การเรียนการสอน (Learning & Teaching) วิจัย 
(Research) และบริการวิชาการ (Academic Services) เปนการจัดการศึกษาเชิงสมรรถนะ ที่เนนผลลัพธการเรียนรู 
(Learning Outcome) ซึ่งมีการบูรณาการสมรรถนะสาระวิชา และปรับปรุงระบบการศึกษา ที่เนนกระบวนการสรางบัณฑิต
ที่พึงประสงค (KMUTT Student-QF) ซึ่งคณะพลังงานฯ มีความมุงมั่นในอันที่จะผลิตบัณฑิตที่เปนที่ตองการของผูใชบณัฑิต 
และเปนที่ตองการขององคกรชั้นนําทั้งใน และตางประเทศ และสอดคลองกับกรอบทิศทางฯ เปาหมายที่ 3  Global Focus 
เพื่อเตรียมการเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําระดับโลก ที่พรอมรับการเปล่ียนแปลงตามกระแสโลกาภิวัตน ที่เนนการพัฒนา
หลักสูตรสงเสริมการเรียนการสอน การวิจัยพัฒนานักศึกษาและบุคลากร พรอมดวยการปรับสภาพแวดลอม และทรัพยากร
ที่เปนนานาชาติ ซึ่งการที่จะทําใหประเด็นเปาหมายทั้ง 2 ขอ เปนไปตามเปาหมายคณะพลังงานฯ จะตองมีการบริหาร
จัดการที่ดีซึ่งจะสอดคลองกับกรอบกรอบทิศทางฯ เปาหมายที่ 4  High Performance Management มุงเปนองคกรที่มีผล
การดําเนินงานเปนเลิศ หรือองคกรที่มีขีดสมรรถนะสูง สําหรับแผนกลยุทธ มจธ. ฉบับที่ 12 ใหความสําคัญตอทรัพยากร
บุคคลอันถือเปนสินทรัพย (Asset) ขององคกรที่มีสภาพเปนทุนมนุษย (Human Capital) ในเปาหมายการบริหารจัดการทีด่ ี
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ดวยเห็นวาคนเปนทรัพยากรที่สําคัญที่สุดในกระบวนการบริหาร และเปนทรัพยากรพื้นฐานในการบริหารงานในทุก
กระบวนงาน 

 
 เปาประสงค 
ยุทธศาสตรที่ 1 ผูนําการพัฒนาเทคโนโลยีสหวิทยาการ (ดานพลังงาน สิ่งแวดลอมและวัสดุ) 
1) ผลงานของคณะพลังงานฯ ไดรับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
2) มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ 
3) บุคลากรของคณะพลังงานฯ มีสวนรวมในการจัดทําโครงการหรือเปนคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ/

คณะทํางานในงานที่มีผลกระทบตอประเทศทางดานเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม 
4) ไดรับเงินสนับสนุนดานวิจัย/บริการวิชาการจากแหลงทุนภายนอกอยางสม่ําเสมอ 

ยุทธศาสตรที่ 2 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพในระดับสากล 
1) บัณฑิตเปนที่ตองการของผูใชบัณฑิต 
2) บัณฑิตไดงานในองคกรชั้นนําทั้งในและตางประเทศ 
3) บัณฑิตสามารถปรับตัวเพื่อรับกับงานใหม ๆ ไดดี 
4) มีผลงานเผยแพร/ตีพิมพที่มีคุณภาพที่สูงกวาเกณฑการสําเร็จการศึกษา 
5) ศิษยเกาของคณะพลังงานฯ ไดรับรางวัลผลงานทางวิจัย/วิชาการ 

 
 ตัวชี้วัด (KPI) 
ยุทธศาสตรที่ 1 ผูนําการพัฒนาเทคโนโลยีสหวิทยาการ (ดานพลังงาน สิ่งแวดลอมและวัสดุ) 
1) จํานวนการยื่นจดอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร 
2) จํานวนที่ไดรับ/การจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
3) การไดรับรางวัลในระดับชาติและระดับนานาชาติและ/หรือนานาชาติ 
4) คณะพลังงานฯ ไดรับการจัดลําดับผลงานวิจัยในระดับสูง เชน การจัดลําดับของ สกว. 
5) งานวิจัยไดรับการนําไปใชจริงในเชิงพาณิชย/การแกไขปญหาของสังคมหรือประเทศ 
6) จํานวนรอยละของบุคลากรที่มีสวนรวมในการจัดทําโครงการ/หรือเปนคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ/

คณะทํางานในงานที่มีผลกระจายตอประเทศทางดานเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอม 
7) จํานวนเงินที่ไดรับตอบุคลากรวิจัยตอคน/ป (นับเฉพาะสายวิชาการ) 

ยุทธศาสตรที่ 2 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพในระดับสากล 
1) รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําภายใน 1 ปหลังสําเร็จการศึกษา 
2) รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําในองคกรชั้นนําภายใน 5 ป 
3) รอยละของผลงานของนักศึกษาที่ทําผลงานสูงกวาเกณฑ 
4) จํานวนศิษยเกาที่ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติในสังคมหรือดํารงตําแหนงผูบริหารระดับสูงของสายงาน/

องคกร/สังคม 
 

 คาเปาหมาย 
ยุทธศาสตรที่ 1 ผูนําการพัฒนาเทคโนโลยีสหวิทยาการ (ดานพลังงาน สิ่งแวดลอมและวัสดุ) 
1) จํานวนการยื่นจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรปละไมนอยกวา 1 เรื่อง 
2) จํานวนการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรที่ไดรับไมนอยกวารอยละ 25 ของที่ยื่นจด 
3) จํานวนรางวัลผลงานวิจัยในระดับชาติและระดับนานาชาติและ/หรือนานาชาติที่ไดรับไมนอยกวา 1 รางวัล/ป 
4) คณะพลังงานฯ ไดรับการจัดลําดับผลงานวิจัยในระดับสูงอยูในระดับดีเยี่ยมไมนอยกวา 1 สาขา 
5) งานวิจัยไดรับการนําไปใชจริงในเชิงพาณิชย/การแกไขปญหาของสังคมหรือประเทศไมนอยกวา 5 ผลงาน/ป 
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6) จํานวนงานที่บุคลากรของคณะพลังงานฯ มีสวนรวมในการจัดทําโครงการหรือเปนคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ/ 
คณะทํางานในงานที่มีผลกระทบตอประเทศทางดานเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอมไมนอยกวารอยละ 25 

7) จํานวนเงินที่ไดรับตอบุคลากรวิจัยเฉล่ียไมนอยกวา 1 ลานบาทตอคนตอป  

ยุทธศาสตรที่ 2 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพในระดับสากล 
1) ผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําภายใน 1 ปหลังสําเร็จการศึกษาไมนอยกวารอยละ 70 
2) ผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําในองคกรชั้นนําภายใน 5 ปไมนอยกวารอยละ 20  
3) ผลงานของนักศึกษาที่ทําผลงานสูงกวาเกณฑไมนอยกวารอยละ 10  
4) จํานวนศิษยเกาที่ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติในสังคมหรือดํารงตําแหนงผูบริหารระดับสูงของสายงาน/

องคกร/สังคมไมนอยกวารอยละ 1 
 

 กลยุทธ (Strategies) 
ยุทธศาสตรที่ 1 ผูนําการพัฒนาเทคโนโลยีสหวิทยาการ (ดานพลังงาน สิ่งแวดลอมและวัสดุ) 
1) จัดสัมมนาใหความรูเรื่องการขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรใหอาจารย เจาหนาที่ 
2) ใหการสนับสนุนการยื่นจดสิทธิบัตร 

- กระบวนการขั้นตอนในการยื่นจด การสืบคน 

- กําหนดหนวยงานรับผิดชอบชวยเหลือ 

- สนับสนุนคาแปลภาษา 
3) ใหความสําคัญกับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรที่ไดรับการจด 
4) หาเวทีประกวดที่เกี่ยวของกับพันธกิจของคณะพลังงานฯ 
5) สนับสนุนใหผูเกี่ยวของเขาสูการประกวดตามสมควร 
6) ใหความสําคัญกับผลงานที่ไดรับรางวัล 
7) แสวงหาแหลงที่มีการประกวดใหอาจารย และนักวิจัยทราบ 
8) การนําเสนอผลงานใหเปนที่รูจักอยางสม่ําเสมอ 
9) ทําใหบุคลากรเขาใจถึงเกณฑการจัดลําดับผลงานวิจัยอยางถองแท 
10) ตระหนักสถานภาพงานวิจัยของคณะพลังงานฯ ใหชัดเจนขึ้น 
11) นําปญหาของสังคมมาเปนโจทยของคณะพลังงานฯ โดยตองมีการส่ือสารกันวาโจทยที่นาสนใจใน

ขณะนั้นคือเรื่องอะไร 
12) จัดทําฐานขอมูลรวบรวมผลงานวิจัย/หัวของานวิจัยที่เปนโจทยของสังคม ประเทศชาติ 
13) ปรับปรุงเว็บไซตของคณะพลังงานฯ ใหมีความเชี่ยวชาญของคณาจารยคณะพลังงานฯ 
14) สรางความตอเนื่องของบุคลากรวิจัย 
15) มองหาชองทางของแหลงทุนใหม ๆ สรางเครือขายและสนับสนุนการทํางานเปนทีม 
16) สรางความเขมแข็งทางการเงินใหกลุมวิจัยของคณะ 

ยุทธศาสตรที่ 2 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพในระดับสากล 
1) มุงผลิตบัณฑิตใหตรงกับความตองการของผูใช 
2) เพิ่มโอกาสใหบัณฑิตไดพบกับผูใชบัณฑิตที่เปนองคกรชั้นนํา 
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 โครงการ/กิจกรรม 
ยุทธศาสตรที่ 1 ผูนําการพัฒนาเทคโนโลยีสหวิทยาการ (ดานพลังงาน สิ่งแวดลอมและวัสดุ) 
1) จัดสัมมนาใหความรูในการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
2) กําหนดใหหนวยงานบริการวิจัยของคณะพลังงานฯ มีหนาที่ใหความชวยเหลือในการจดสิทธิบัตร/          

อนุสิทธิบัตร 
3) ประกาศเชิดชูเกียรติใหบุคลากรที่ไดรับรางวัล สาขาที่ไดรับการจัดลําดับ 
4) จัดทํา Icon Link ในหัวขอ “ผลงานที่ภาคภูมิใจ” 
5) จัดทําโปสเตอรประชาสัมพันธผลงานสิทธิบัตรที่ไดรับการจดของคณะ ในตําแหนงที่เห็นไดชัดเจน 
6) รวบรวมและเผยแพรเวที/กิจกรรมการประกวดที่เกี่ยวของกับพันธกิจของคณะพลังงานฯ 
7) จัดตั้งคณะทํางานในการชวยรวบรวมผลงานและจัดทําเอกสารประกอบการประกวด 
8) ศึกษาและแจงใหบุคลากรรับทราบหลักเกณฑในการจัดลําดับผลงานวิจัย 
9) จัดทําระบบการจัดเก็บขอมูลที่จะใชในการจัดลําดับ 
10) การวิเคราะหเพื่อเพิ่มศักยภาพในดานตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม และจัดทําโครงการพัฒนาเพื่อลด 

ชองวางใช Gab Analysis 
11) สํารวจจํานวนงานวิจัยที่มีการนําไปใชประโยชนจริงแลว 
12) มุงเนนการนําปญหาของชุมชน สังคม ภาคอุตสาหกรรม และประเทศ มาเปนโจทยวิจัย/วิทยานิพนธ 
13) มีการจัดทํากระดานขาวเกี่ยวกับโจทยวิจัยที่อาจารยไดรับทราบมาจากการประชุมหรือจากการพบปะกับ

ภาคอุตสาหกรรมเพื่อเผยแพรใหกับบุคลากรในคณะฯ เพื่อใหอาจารยที่เกี่ยวของนําไปเปนโจทยวิจัย/
วิทยานิพนธนักศึกษา 

ยุทธศาสตรที่ 2 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพในระดับสากล 
1) จัดกิจกรรม/ผลงานที่สงเสริมใหนักศึกษาใชภาษาอังกฤษ เชน การสัมมนาภาษาอังกฤษ การสอนดวย

ภาษาอังกฤษ กลุมวิจัยที่ใหนักศึกษานําเสนองานเปนภาษาอังกฤษ การจัดทําวิทยานิพนธเปน
ภาษาอังกฤษ 

2) จัดอบรมการเขียนจดหมายสมัครงาน และการจัดทําประวัติยอ 
3) การอบรมบุคลิกภาพ/ทัศนคติที่ดีในการใชชีวิต 
4) จัดทํารายชื่อขององคกรทั้งภาครัฐและเอกชน ที่เกี่ยวของกับพันธกิจของคณะฯ 
5) สํารวจความตองการของผูใชบัณฑิต เพื่อใหทราบถึงคุณสมบัติของบัณฑิตที่ตองการ 
6) จัดทําหลักสูตร และกระบวนการจัดการการเรียนการสอนใหไดบัณฑิตที่มีคุณสมบัติตามที่ผูใชบัณฑิต

ตองการ 
7) จัดทํา MOU กับองคกรชั้นนํา เพื่อใหเกิดความรวมมือในการผลิตบัณฑิต 
8) ประสานใหบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาใหมไดพบกับองคกรชั้นนํา รวมถึงการแนะนําบัณฑิตที่สําเร็จ 
9) การศึกษาใหมใหกับหนวยงานชั้นนํา 
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บทสรุปผูบริหาร 
แผนกลยุทธคณะวิทยาศาสตร 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

 
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี กอกําเนิดมาจากคณะวิชาสามัญในคณะครุศาสตร

อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร ใหบริการการสอนวิชาพื้นฐานดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ไดรับการอนุมัติใหจัดตั้ง
เปนคณะวิทยาศาสตร ตั้งแตเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2533 ดังปรากฏในราชกิจจานุเบกษาเลมที่ 107 ตอนที่ 146 ลงวันที่ 15 
สิงหาคม 2533 และไดรับการอนุมัติการแบงสวนราชการตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 107 ตอนที่ 190 ลงวันที่ 
27 กันยายน 2533 คือ สํานักงานคณบดี ภาควิชาคณิตศาสตร ภาควิชาเคมี ภาควิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาฟสิกส และศูนย
เครื่องมือวิทยาศาสตรเพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม 

 
  ปรัชญา  
วิทยาศาสตร คือ องคความรูที่มีระบบและจัดไวอยางมีระเบียบแบบแผนซึ่งไดจากการสังเกต การคนควาหา

หลักฐาน การวิเคราะห และการพิสูจนอยางเปนเหตุเปนผล อันเกิดจากความพยายามและมุงมั่นตั้งใจของมนุษยในการใช
พลังความคิด พลังสติ และพลังปญญา จนนําไปสูการเขาใจ การเรียนรู  การคนพบถึงความเปนจริงของโลกและชีวิต และใน
ที่สุดเกิดเปนองคความรูใหมที่เปนประโยชนตอมวลมนุษยและส่ิงมีชีวิต และเปนรากฐานสําคัญในการพัฒนาเทคโนโลย ี

คณะวิทยาศาสตร จึงยึดมั่นและมีความเช่ือวาการพัฒนากําลังคนและองคความรูใหมทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีตองเปนการศึกษาเปนแบบองครวมที่มีการเช่ือมโยงมิติของการศึกษาวิทยาศาสตรกับการพัฒนาสังคมและชีวิต
และเปาหมายของการจัดการศึกษาทางดานวิทยาศาสตร ก็คือ เพื่อประโยชนสุขของมวลมนุษยและส่ิงมีชีวิตในโลก 

 
 ปณิธาน 
1) มุงผลิต  บัณฑิตวิทยาศาสตรที่มีคุณภาพและรับใชสังคม 
2) มุงสราง  ความรู ผลงานวิชาการ และผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและมีคุณคาตอสังคม 
3) มุงเปน  ธงนําเพื่อรวมสรางสังคมที่เขมแข็งและเปนสุขดวยภูมิปญญาไทยสูสากล  
4) มุงกาว  สูองคกรนวัตกรรมที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Innovative Organization)  

 ที่มีศักดิ์ศรีและจริยธรรมที่ดีงาม (Integrity) 
 

 วิสัยทัศน (Vision) 
FSci- Forefront leadership in developing STEM Competence and driving sustainable Innovation. 

เปนองคกรชั้นนําในการผลิตกําลังคนที่มีทักษะทางดานสะเต็ม เพื่อขับเคล่ือนประเทศดวยนวัตกรรมอยางยั่งยืน 
 

 พันธกจิ (Mission) 
1) พัฒนาผลิตบัณฑิตทางดานสะเต็มและวิทยาศาสตรศึกษาที่ดี เกง มีสุข ปรับตัวได และรับใชสังคม 
2) พัฒนาและผลิตผลงานวิจัย รวมทั้งส่ิงประดิษฐทางดานวิทยาศาสตรที่มีคุณภาพทั้งในระดับชาติและ

ระดับนานาชาติ และเปนประโยชนตอชุมชนและสังคมบนพื้นฐานของภูมิปญญาไทยสูสากล 
3) ใหบริการวิชาการแกสังคมและชุมชนโดยการอบรม ถายทอด ใหคําปรึกษา รวมทั้งการดําเนินกิจกรรม

รวมกับประชาคมและเครือขายทั้งภายในและภายนอก เพื่อการมีสวนรวมในการชวยลดความเหล่ือมลํ้า
ทางสังคม และมีบทบาทในการพัฒนาและสรางชุมชนใหมีความเขมแข็ง 

4) สงเสริมและสนับสนุนการทํานุบํารุง และการพัฒนางานดานศิลปะและวัฒนธรรมไทย เพื่อรักษาและ
พัฒนาบุคลากรในองคกร ใหมีวัฒนธรรมที่ดีในการทํางาน และการดํารงชีวิตในสังคม สงเสริมและ
สนับสนุนการศึกษาเรียนรู เผยแพรงานดานศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และนานาชาติ
เพื่อรองรับการเติบโตของประชาคมโลก 
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5) สรางระบบและกลไกในการบริหารจัดการองคกรเพื่อพัฒนาคณะ ไปสูองคกรนวัตกรรมที่มีสมรรถนะสูง 
(High Performance Innovative Organization) บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลบนหลักการพึ่งพา
ตนเอง ขณะเดียวกันสรางบรรยากาศและส่ิงแวดลอม ที่เอื้อตอการพัฒนาความเปนสากล 

 
 คานิยมและวัฒนธรรมองคกร (Core Values & Culture) 
1) ปฏิบัติหนาที่อยางมีศักดิ์ศรี ยึดมั่นในคุณธรรม และยืนหยัดบนความถูกตอง (Integrity) 
2) มีความรับผิดชอบตอสังคม (Social Responsibility) 
3) มีการทํางานเชงิรุกอยางมืออาชพี (Active Professionalism) 
4) เปดใจรับส่ิงใหม ๆ (Open-Mindedness) 

 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพโดยเนนผลลัพธการเรียนรู (Quality Graduates by     

Outcome Based Education) 
เปาประสงค  ไดบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค เกงดีมีสุข ของคณะวิทยาศาสตร มจธ. และเปนที่ 

ตองการของผูใชบัณฑิต 
กลยุทธที่ 1   สงเสริมและสนับสนุนการสรางนวัตกรรมการเรียนการสอนที่เนนผลลัพธการเรียนรูดาน

วิชาการ 
กลยุทธที่ 2   พัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูและทักษะของนักศึกษา (Soft Skill) 
กลยุทธที่ 3   พัฒนาปรับปรุงและดูแลหลักสูตรใหทันสมัยสอดคลองกับความตองการทั้งในปจจุบันและ  

อนาคต 
กลยุทธที่ 4   สงเสริมความเขมแข็งทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหกับนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัย 
กลยุทธที่ 5   การเพิ่มคุณภาพและปริมาณของนักเรียนเพื่อใหไดบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

  
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ผลิตผลงานวิจยัที่มีผลกระทบสูงและมีประโยชน (High Impact Research) 
เปาประสงค ไดผลงานวิจัยที่มีคุณภาพทั้งดานการตีพิมพเผยแพรระดับนานาชาติ และนําไปใชใหเกิด    

ประโยชนได 
กลยุทธที่ 1   สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดคลัสเตอรวิจัยที่มีความเขมแข็งและสามารถเปนจุดแข็งที่โดดเดน

และแตกตางของคณะวิทยาศาสตร 
กลยุทธที่ 2   สรางบรรยากาศและสภาพแวดลอมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการวิจัย 
กลยุทธที่ 3   สงเสริมและสนับสนุนการสรางเครือขายความรวมมือทั้งภายในและภายนอกเพื่อผลิตผล

งานวิจัยเชิงสรางสรรคที่มีผลกระทบสูงตอเศรษฐกิจและสังคม และตอยอดสู Startup ได 
กลยุทธที่ 4   สงเสริมและสนับสนุนการเสริมสรางภาพลักษณการวิจัยใหเปนที่ประจักษและสรางผลกระทบ 

จากผลงานวิจัย (Visibility and Impact) 
 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ใหบริการวิชาการที่มีคุณคาและสรางสรรคสังคม (High valued Academic 
Services) 

เปาประสงค  ใหบริการวิชาการที่มีคุณคา และมีผลกระทบสูงตอการพัฒนาความเขมแข็งของเศรษฐกิจ  
สังคม และส่ิงแวดลอมของประเทศและภูมิภาคอยางยั่งยืน 

กลยุทธที่ 1  พัฒนาระบบงานบริการวิชาการใหมีลักษณะเชิงสรางสรรคและสงผลใหสังคมและชุมชนมี
ความเขมแข็ง 

กลยุทธที่ 2  สงเสริมการใหบริการวิชาการที่มีรายไดแกอุตสาหกรรม SMEs ที่เพิ่มคุณคาทางเศรษฐกิจและ    
ชุมชน 
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กลยุทธที่ 3   สรางเครือขายและเพิ่มการตระหนักรูทางวิทยาศาสตรของคนในสังคมผานการส่ือสาระ 
วิทยาศาสตร (Science Communication) 

กลยุทธที่ 4   สงเสริมและสนับสนุนการใชทรัพยากรรวมกันและการแสวงหารายไดจากแหลงทุนภายนอก  
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนแบบพึ่งพาตนเอง 

 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 สรางบรรยายกาศและสภาพแวดลอมความเปนสากล (Internationalization) 
เปาประสงค  สรางความเปนนานาชาติอันเปนที่ยอมรับหรือเปนแบบอยางในประชาคมโลกทั้งดานการผลิต

บัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และบุคลากรและ
บัณฑิตมีสํานึกในการเปนสวนหนึ่งของประชาคมโลก 

กลยุทธที่ 1   สงเสริมและติดตามการเพิ่มพูนทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษของทั้งนักศึกษา และบุคลากร 
กลยุทธที่ 2   สรางบรรยากาศการเรียนรู เพิ่มความตระหนักในความเปนสากล (Inbound) 
กลยุทธที่ 3   สงเสริมและสนับสนุนใหมีการสรางนวัตกรรมดานการเรียนการสอน การบริการวิชาการ           

การวิจัยและการพัฒนาองคกรบนพื้นฐานของภูมิปญญาไทยสูสากล (Outbound) 
กลยุทธที่ 4   พัฒนาเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ เพื่อเสริมสรางความ

เขมแข็งดานวิชาการ และการวิจัยสูมาตรฐานระดับนานาชาติ 
 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาบุคลากรและองคกรนวัตกรรมสมรรถนะสูงที่มีธรรมาภิบาล (High 
Performance Staff and Innovative Organization with Good Governance)  

เปาประสงค  เปนองคกรนวัตกรรมที่มีศักยภาพในการสนองตอบความตองการของผูใชบัณฑิตและสามารถ
รองรับการเปล่ียนแปลงหรือความทาทายใหม ๆ ไดอยางตอเนื่อง เหมาะสม ทันเวลา และ
บุคลากรแสดงศักยภาพไดเต็มที่ มีความสุข 

กลยุทธที่ 1  แสวงหาบุคลากรที่มีคุณภาพ จัดระบบการบริหารกําลังคน และบริหารผลการปฏิบัติงานใหมี
สวนรวม โปรงใส และเปนธรรม 

กลยุทธที่ 2  การพัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถในการตอบสนอง และไวตอการเปล่ียนแปลง มีการ
ทํางานที่สรางสรรค ยืดหยุน คลองตัว สามารถปรับตัวเพื่อรองรับสถานการณ และความทา
ทายใหม ๆ ได 

กลยุทธที่ 3  ปรับปรุงระบบบริหารจัดการองคกร ในลักษณะเชิงบูรณาการทั้งระดับนโยบาย และระดับ
ปฏิบัติการ เพื่อลดขั้นตอนและความซ้ําซอนในการดําเนินงาน ตามหลักการ EdPEx 
(Education Criteria for Performance Excellence) 

กลยุทธที่ 4  สนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขียว การใชพลังงานอยางประหยัดและคุมคา การปรับวัฒนธรรมการ
ทํางาน และพัฒนาความสุขในชีวิตการทํางาน 

 
 โครงการหลกัทีส่ําคัญเพื่อนําไปสูเปาหมายในแผนฯ ฉบับที ่12 ไดแก 
1) โครงการพัฒนากระบวนการเรยีนการสอนใหมคุีณภาพเปนเลิศ 
2) โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของผูเรียน 
3) โครงการพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนที่เอื้อตอการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูและความเปนอยูของ

นักศึกษา  
4) โครงการสงเสรมิคลัสเตอรวิจัยที่มีจุดแขง็โดดเดนและแตกตาง   
5) โครงการเสริมสรางบรรยากาศและสภาพแวดลอม รวมทัง้ปจจัยเกือ้หนุนเพือ่เพิ่มผลิตภาพการวิจัย 
6) โครงการสงเสริมและสนับสนุนการสรางเครือขายความรวมมือทั้งภายในและภายนอกเพื่อผลิตผล

งานวิจัยและบริการวิชาการเชิงสรางสรรคที่มีผลกระทบสูงตอเศรษฐกิจและสังคม 
7) โครงการสงเสรมิภาพลักษณการวิจัยใหเปนที่ประจักษและสรางผลกระทบสูง (Visibility and Impact) 
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8) โครงการพัฒนานวัตกรรมงานบริการวิชาการทีส่งผลใหสังคมและชุมชนมีความเขมแขง็และมีความสุข 
9) โครงการจัดตัง้ศูนยส่ือสาระทางวิทยาศาสตร Science Communication 
10) โครงการสรางหลักสูตรพหุศาสตรนานาชาตริะดับปริญญาโทและปริญญาเอก 
11) โครงการพัฒนาสภาพแวดลอมความเปนสากลทั้งภายในและภายนอกหองเรียน 
12) โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสงเสริมใหเปนบุคลากรตนแบบ (Role Model) 
13) โครงการพัฒนาบุคลการดานการทํางานตามหลักการ TQM 
14) โครงการประหยัดพลังงานไฟฟาเพื่อความคุมคา  
15) โครงการสงเสรมิการออกกําลังกาย 
16) โครงการพัฒนาองคกรนวัตกรรมที่มีขีดสมรรถนะสูงอยางมีธรรมาภิบาล (High Performance 

Innovation Organization with Good Governance) ภายใตกรอบ EdPEx (Education Criteria for 
Performance Excellence) 

 
 ตัวชี้วัด (Super KPIs) 

ตัวชี้วัด 
หนวย 
วัด 

คาเปาหมาย 

2560 2561 2562 2563 2564 

1. ระดับความพึงพอใจของผูใชบณัฑิต มจธ. 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (5 ดาน) 

ระดับ > 3.70 > 3.70 > 3.70 > 3.70 > 3.70 

2. รอยละของบัณฑิตปริญญาตรทีี่ไดงานทํา หรอื 
ประกอบอาชพีอิสระภายใน 1 ป 

รอยละ 70 75 80 85 90 

3. รอยละของบัณฑิตศึกษาที่ไดงานทํา หรอื 
ประกอบอาชพีอิสระภายใน 1 ป 

รอยละ 85 85 85 85 85 

4. คาเฉล่ียจํานวนครั้งของผลงานที่ถกูอางอิง (Citation) 
ตอจํานวนผลงานตีพิมพทัง้หมด (ในรอบ 5 ป) 

ครั้ง 0.5 0.6 0.7 0.8 1 

5. จํานวนผลงานวจิัยหรอืงานสรางสรรคที่ไดรับ 
การจดทะเบียนทรพัยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร  
(นับจากขอยื่นจด) 

เรื่อง/ป 1 1 2 2 2 

6. จํานวนรางวัลนวัตกรรมหรือส่ิงประดิษฐ ชิ้นงาน 5 5 5 5 5 

7. รอยละของจาํนวนผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการ
ระดบันานาชาตทิี่อยูในควอไทลที่ 1 (Q1) และควอไทล
ที่ 2 (Q2) ใน WOS ตอจํานวนผลงานตีพิมพทัง้หมด 

รอยละ 50 60 65 70 75 

8. จํานวนชุมชน/โรงเรียนที่ไดรับการพัฒนาการเรียนรู
ทางวทิยาศาสตรพื้นฐานและคณิตศาสตร 

แหง 9 10 12 15 17 

9. รายไดจากงานบริการวิชาการจากภายนอก ลานบาท 5 7 8 10 12 

10. รอยละของนักศึกษาป 4 ที่สอบผานภาษาอังกฤษ 
ตามเกณฑ B2 

รอยละ 50 60 70 80 80 

11. รอยละนักศึกษาแลกเปล่ียน (Exchange Student 
Inbound, Exchange Student Outbound)  
เทียบกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรทัง้หมด 

รอยละ 7 8 10 15 20 

12. จํานวนเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยตางประเทศ (Active) 

แหง 25 25 25 25 25 
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ตัวชี้วัด 
หนวย 
วัด 

คาเปาหมาย 

2560 2561 2562 2563 2564 

13. จํานวนบุคลากรที่ไดรับรางวัลดานตาง ๆ จาก
หนวยงานภายนอกคณะ 

คน 10 12 14 16 18 

14. รอยละของตัวบงชี้ตามแผนกลยุทธที่บรรลุเปาหมาย รอยละ 20 30 40 50 60 
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บทสรุปผูบริหาร 
แผนกลยุทธคณะศิลปศาสตร 

ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
 

คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี เดิมเปนภาควิชาภาษาและสังคม สังกัดคณะ
ครุศาสตรอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร มีหนาที่หลักในการจัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานทางภาษา สังคมศาสตร
และมนุษยศาสตร โดยอาจารยที่สังกัดเปนอาจารยภาษา แตไดจางอาจารยพิเศษมาสอนวิชาทางดานสังคมศาสตร และ
มนุษยศาสตร จนกระทั่งป พ.ศ. 2528 จึงเริ่มรับอาจารยประจําทางดานสังคมศาสตร และมนุษยศาสตร  

ป พ.ศ. 2527 ภาควิชาภาษาและสังคมเปดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาศาสตรประยุกต 
(ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) ซึ่งเปนหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร โดย
ความชวยเหลือของบริติชเคานซิล เพื่อพัฒนาและฝกอบรมครูผูสอนภาษาอังกฤษในทุกระดับใหมีความสามารถในการสอน
ภาษาอังกฤษอยางมีประสิทธิภาพ 

ป พ.ศ. 2533 เมื่อคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร แยกออกจากกันเปน 2 คณะ ภาควิชาภาษาและ
สังคมไดสังกัดคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม แตเน่ืองจากลักษณะงานของสายวิชาภาษาและสังคมไมเหมือนกับลักษณะงาน
ของภาควิชาอื่น ๆ ในคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ซึ่งเนนการผลิตครูชาง ดังนั้น ป พ.ศ. 2537 ไดมีโครงการจัดตั้งคณะศิลป
ศาสตร และมีการบริหารงานในระดับคณะ จนถึงป พ.ศ. 2543 จึงไดรับการแตงตั้งใหเปนคณะศิลปศาสตร ตามราชกิจจา
นุเบกษา นอกจากนีใ้นป พ.ศ. 2560 สภามหาวิทยาลัย ไดอนุมัติจัดตั้งสํานักงานวิชาศึกษาทั่วไปเปนหนวยงานของคณะ เพื่อ
มุงหวังใหบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี มีความเปนมนุษยที่สมบูรณ และผลิตบัณฑิตใหมี
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัย  

คณะศิลปะศาสตรไดจัดทําแผนกลยุทธคณะศิลปะศาสตร พ.ศ. 2560-2564 เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน 
โดยมุงเนนการพัฒนางาน/โครงการ/กิจกรรมของคณะ ใหมีความกาวหนาสูเปาหมายที่กําหนดโดยยึดกรอบแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีระยะยาว พ.ศ. 2560-2579 (KMUTT Roadmap 2036) ที่จะนํามหาวิทยาลัย
ไปสูการเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําในระดับโลก และการวิเคราะหสถานการณบริบททั้งภายในและภายนอกที่เปล่ียนแปลงไป 
ทั้งนี้ไดเนนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย ทุกภาคสวน และการมีสวนรวมของบุคลากรในคณะ ซึ่งเปนแรงผลักดันที่
สําคัญ เพื่อใหไดแนวทางในการขับเคล่ือนคณะ ใหประสบความสําเร็จตามเปาหมาย 

 
 วิสัยทัศน (Vision) 
SoLA is a Playground for Innovatively Cultivating and Developing Wisdom, Academic 

Excellence and Community Engagement through Liberal Arts Education เปนพื้นที่สนุกเพื่อการปลูกฝง
ปญญา พัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการ และสานพันธกิจสัมพันธกับชุมชนอยางสรางสรรคดวยการจัดการศึกษาแบบ
ศิลปศาสตร  
 

 พันธกจิ (Mission) 
คณะศิลปศาสตรไดกําหนดพันธกิจเพื่อใหมีการดําเนินการบรรลุวัตถุประสงคไว 4 ดาน คือ  
1) ปลูกฝงนักศึกษาใหเปนคนดี มีความรูและทักษะที่สามารถนําไปใชในการดําเนินชีวิตและประกอบวิชาชีพได

ประสบความสําเร็จในสังคมไทย และสังคมโลกที่มีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา  
2) สรางผลงานวิชาการที่มีคุณภาพระดับสากล และใหบริการวิชาการอยางมืออาชีพเพื่อสรางชื่อเสียงใหกับคณะ 
3) บริหารจัดการคณะตามหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาคณะใหเปนองคกรแหงการเรียนรู มีคุณภาพและ

ประชาคมเปนสุข  
4) เพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรอยางคุมคาและแสวงหารายได พรอมอนุรักษส่ิงแวดลอม 
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 เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  
คณะศิลปศาสตรไดกําหนดยุทธศาสตรหลักสําหรับการดําเนินการในป พ.ศ. 2560-2564 ใหมีความสอดคลองกับ 

KMUTT Roadmap 2036 โดยมีเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรที่สําคัญอยู 4 ดาน ซ่ึงประกอบดวย 18 กลยุทธ ดังนี้  
เปาประสงคที่ 1 บัณฑิต มจธ. มีคุณลักษณะที่พึงประสงคพรอมเทาทันการเปลี่ยนแปลงและมีความเปน

สากล 
กลยุทธที่ 1.1 ผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค (KMUTT Student-QF) และมีความเปนสากล 
แนวทาง KMUTT Student-QF 
1) พัฒนารายวิชาและการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมการพัฒนาทักษะความสามารถดาน soft skills 

ของนักศึกษา 
2) ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป ทั้งโครงสรางการบริหารและโครงสราง

รายวิชา 
3) พัฒนาระบบผูชวยสอน 
4) รวมมือกับคณะและภาควิชาตาง ๆ ในการพัฒนารายวิชาที่เกี่ยวกับการพัฒนานักศึกษาใหมีความ

หลากหลายและมีจํานวนอยางเพียงพอตามความตองการของผูเรียน 
5) สํารวจพัฒนาการดาน Soft Skills ของนักศึกษาและการนําไปใชเมื่อสําเร็จการศึกษา เพื่อนําผลมา

ปรับปรุงรายวิชาและการจัดการเรียนการสอน 
6) สงเสริมการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูและงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพและศักยภาพในการจัดการเรียน

การสอน   
แนวทาง ความเปนสากล 
1) สงเสริมการพัฒนาความสามารถดานภาษาใหกับนักศึกษาและบุคลากร 
2) พัฒนาระบบการติดตามพัฒนาการดานภาษาอังกฤษของนักศึกษาเพื่อการออกแบบหลักสูตร/รายวิชา

การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมตาง ๆ ใหไดอยางมีประสิทธิภาพ  
3) ปรับปรุงสภาพแวดลอมภายในคณะ ใหเปนพื้นที่แหงความสุขเอื้อตอการเรียนรูและมีความเปนสากล 

เชน การปรับปรุงปายในอาคาร และเอกสารแบบฟอรมตาง ๆ ที่ใชในคณะ เปนภาษาอังกฤษ    
4) พัฒนาความรวมมือกับคณะตาง ๆ ในการบูรณาการการพัฒนาภาษาอังกฤษเขากับการเรียนการสอนใน

รายวิชาและกิจกรรมตาง ๆ ของภาควิชา 
5) จัดกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษนอกหองเรียนรวมกันทั้งนักศึกษาไทยและ

นักศึกษาตางชาติใหเกิดขึ้นอยางกวางขวาง 
6) พัฒนารายวิชาที่มีเนื้อหาที่สราง Multicultural Competence/Global Citizenship 
7) สรางเครือขายความรวมมือแลกเปล่ียนนักศึกษา และบุคลากรระหวางสถาบันทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ 

กลยุทธที่ 1.2 จัดการเรียนการสอนแบบมุงผลสัมฤทธิ์ OBE 
แนวทาง  
1) พัฒนาอาจารยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบมุงผลสัมฤทธิ์ 
2) ปรับปรุงหองเรียนใหสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนแบบ OBE 
3) สนับสนุนการพัฒนาส่ือการเรียนการสอน และนําไปใชอยางมีประสิทธิผล  
4) พัฒนาระบบการวัดประเมินผลของรายวิชาใหสอดคลองกับ Learning Outcomes  
5) พัฒนาระบบคลังขอสอบ (Test Bank) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน   

  



 

KMUTT Strategic Plan 2017–2021 

Page | 113 

กลยุทธที่ 1.3 พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร (ระดับบัณฑิตศึกษา) ใหสอดคลองกับตรงตามความตองการของ
ผูใชบัณฑิต  

แนวทาง 
1) ปรับปรุงกระบวนการจัดการหลักสูตรเพื่อเพิ่มคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ AUNQA 
2) พัฒนาหลักสูตรใหมโดยความรวมมือกับหนวยงานอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  
3) สํารวจความพึงพอใจผูใชบัณฑิตตอการใชบัณฑิต และนําผลมาปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียน

การสอน 
 

เปาประสงคที่ 2 คณะมีความเปนเลิศทางวิชาการ สามารถสรางชื่อเสียงระดับชาติและนานาชาติ 
กลยุทธที่ 2.1 ผลิตผลงานวิจัยที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ 
แนวทาง 
1) สนับสนุนการเพิ่มศักยภาพอาจารยในการผลิตผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ เชน 

คลินิกวิจัย ระบบนักวิจัยพี่เล้ียง 
2) สงเสริมการเผยแพรผลงานทางวิชาการในระดับชาติ และนานาชาติ 
3) สนับสนุนการสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงาน ทั้งในประเทศ และตางประเทศ 
4) สนับสนุนส่ิงอํานวยความสะดวกในการทําผลงานทางวิจัย/วิชาการ 
5) สนับสนุนและเพิ่มชองทางการเผยแพร/ประชาสัมพันธผลงานทางวิชาการสูสาธารณะ 
6) สนับสนุนการจัดสัมมนาทางวิชาการระดับชาต ิและนานาชาติทั้งในดานภาษา สังคมศาสตร และศึกษาทั่วไป 

กลยุทธที่ 2.2 สนับสนุนเงินทุนเพื่อการผลิต และการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 
แนวทาง 
1) ปรับปรุงระเบียบ/แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายเงินทุนสนับสนุนการผลิต และการเผยแพรผลงานทาง

วิชาการที่เหมาะสม 
2) ปรับปรุงและพัฒนาเกณฑภาระงานที่สนับสนุนการทํางานวิจัย 

กลยุทธที่ 2.3 แสวงหารายไดจากการวิจัยและบริการวิชาการ 
แนวทาง 
1) สงเสริมใหมีโครงการวิจัยที่ใชแหลงทุนภายนอก 
2) พัฒนาหนวยงานภายในคณะ ใหเปนแหลงการเรียนรูและฝกอบรมเพื่อสรางรายได 
3) พัฒนาองคความรู รูปแบบ และทักษะการขอทุนวิจัยที่สอดคลองกับแหลงทุน 
4) สนับสนุนผลักดันใหแบบทดสอบ TETET เปนที่รูจักแพรหลาย และเปนที่ยอมรับจนเกิดการใชงานโดย

หนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 
5) สงเสริมการพัฒนาศักยภาพอาจารยในการใหบริการวิชาการแกบุคคลทั้งภายใน และภายนอก

มหาวิทยาลัย ทั้งทางดานภาษา สังคมศาสตร และศึกษาทั่วไป 

กลยุทธที่ 2.4 บริการงานวิชาการและสรางพันธกิจสัมพันธกับชุมชน 
 แนวทาง 
1) สงเสริมการบริการวิชาการที่ชุมชนมีสวนรวม มีการถายทอดองคความรู และเกิดผลกระทบ (Impact) 

ตอสังคม  
2) พัฒนา/ปรับปรุงระบบฐานขอมูลชุมชน เพื่อการบริการทางวิชาการ 
3) วิเคราะหความตองการทางวิชาการของชุมชน เพื่อการวางแผนการบริการวิชาการ 
4) พัฒนาระบบบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการแกชุมชน 
5) พัฒนาบุคลากรใหสามารถบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการอยางมีประสิทธิภาพ 
6) ปรับปรุงการประชาสัมพันธเพื่อใหบุคลากรเขามามีสวนรวมในโครงการบริการวิชาการแกชุมชน 
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7) จัดใหมีการประเมินผลการบริการวิชาการแกชุมชนที่นําไปสูการเรยีนรู เกิดพัฒนาการทางวิชาการ ตลอด
จนถึงการบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย และรวมถึงนําไปปรับปรุงการดําเนินงาน 

8) สนับสนุนการจัดรายการวิทยุ “มจธ. วาไรตี้” คณะศิลปศาสตร เพื่อเปนส่ือสัมพันธที่ดีกับชุมชน 
9) ปรับปรุงรูปแบบ ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เอื้ออํานวยตอการใหบริการวิชาการ 
10) สนับสนุนบุคลากรในการทํากิจกรรมเพื่อการเผยแพรสืบสานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม  

 
เปาประสงคที่ 3 คณะเปนองคกรแหงการเรียนรู มีคุณภาพ ประชาคมเปนสุข และมีธรรมาภิบาล 
กลยุทธที่ 3.1 พัฒนาอาจารยใหเปนอาจารยมืออาชีพ 
แนวทาง  
1) สงเสริมใหอาจารยตระหนักถึงบทบาทและภารกิจของการเปนอาจารยในสถาบันอุดมศึกษา 
2) พัฒนาคณาจารยใหมีความเชี่ยวชาญดานการสอน สามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ

ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) และความพรอม
สูประชาคมอาเซียน 

3) สงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณองคกร (Code of Conduct) 

กลยุทธที่ 3.2 พัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนารายบุคคล 
แนวทาง 
1) วิเคราะหภาระงานปจจุบันกับความคาดหวังของงาน (Gap Analysis) รายบุคคลเพื่อใชวางแผนการ

พัฒนาบุคลากร  
2) สนับสนุนเงินทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากรทั้ง ในประเทศและตางประเทศ 
3) พัฒนาศักยภาพอาจารย ใหสามารถปฏิบัติงานในสาขาที่เชี่ยวชาญไดอยางมีประสิทธิภาพ 
4) สนับสนุนอาจารยใหครอบคลุมทั้งดานคุณวุฒิ และการกาวเขาสูตําแหนงทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น 
5) สนับสนุนบุคลากรใหพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง เพื่อสามารถเล่ือนระดับไปสูตําแหนงที่สูงขึ้น 
6) พัฒนาและเตรียมพรอมบุคลากรที่มีศักยภาพใหกาวขึ้นสูตําแหนงบริหารของคณะ 
7) สนับสนุนการแลกเปล่ียนอาจารยผูสอน นักวิจัย กับสถาบันการศึกษาในตางประเทศที่คณะ มี MOU ดวย   

กลยุทธที่ 3.3 สรางความผูกพันของพนักงาน 
แนวทาง 
1) ปรับปรุงระบบการจายคาตอบแทนบุคลากร เชน PBBS ใหมีความเหมาะสมและเปนธรรมกับภาระและ

ความรับผิดชอบของงาน 
2) จัดทํา Joint Appointment เพื่อกําหนดขอบเขตภาระงานและความรับผิดชอบที่ชัดเจนตามศักยภาพ

และความถนัด 
3) ปรับปรุงสภาพแวดลอมและระบบการทํางานภายในคณะ เพื่อใหเกิดบรรยากาศที่ดีในการทํางานรวมกัน 
4) ทําแผนอัตรากําลังคนใหสอดคลองกับภารกิจและทิศทางการพัฒนาคณะ 

กลยุทธที่ 3.4 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
แนวทาง 
1) สนับสนุนกระบวนการมีสวนรวมของบุคลากร และสรางความเขาใจรวมกันทั้งเปาหมายและกระบวนการ

ดําเนินงานของคณะ 
2) พัฒนาขั้นตอนการทํางานที่โปรงใส รับฟงความคิดเห็น และสามารถตรวจสอบได โดยยึดหลักความเสมอ

ภาคและมุงเนนฉันทามติ 
3) ปรับปรุงโครงสรางการบริหารงานภายในคณะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน 
4) ปรับปรุงกระบวนการทํางานเพื่อลดขั้นตอนการทํางาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน 
5) มอบหมายผูรับผิดชอบที่ชัดเจนในการดําเนินงานใหบรรลุตามแผนกลยุทธของคณะ  

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi--O7X2szXAhULp48KHd4yAd4QFgglMAA&url=http%3A%2F%2Farts.kmutt.ac.th%2Fblogs%2Findex.php%3Fblog%3D18&usg=AOvVaw0M1mX_sngcXVzx241Y6tYk
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6) พัฒนาระบบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานตามแผนงานเพื่อนําไปสูการพัฒนา 
7) จัดทําแผนบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน เพื่อใชเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 
8) ปรับปรุงการส่ือสารภายในองคกรที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหเกิดความเขาใจ ความรวมมือและการ

ประสานงานที่ดี 
9) ปรับปรุงกระบวนการประชาสัมพันธใหทันสมัยสอดคลองกับการเปล่ียนแปลง 

กลยุทธที่ 3.5 พัฒนาแหลงบมเพาะเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 
แนวทาง 
1) สงเสริมนักศึกษาใหเกิดแรงจูงใจที่จะเรียนรู และสามารถเรียนรูดวยตนเอง 
2) พัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใชระบบ Credit Bank/ประกาศนียบัตร 
3) จัดทําคลังความรูดานภาษา สังคมฯ และศึกษาทั่วไป ที่นาสนใจและสอดคลองกับการพัฒนาทักษะ

ผูเรียนในศตวรรษที่ 21 ในระบบออนไลน 
4) ปรับปรุงบทบาทศูนยการเรียนรูแบบพึ่งตนเอง (SALC) และสภาพแวดลอมใหเปนแหลงเรียนรูแบบ Play 

and Learn โดยเนนกิจกรรมที่มีการปฏิบัติจริง  
5) สรางวัฒนธรรมการเรียนรู และพัฒนาบรรยากาศทางวิชาการ (Playground of Wisdom) 
6) สนับสนุนการจัดทํารายวิชาออนไลนแบบ MOOC  

กลยุทธ 3.6 พัฒนาคณะใหเปนองคกรแหงการเรียนรู : LO/KM 
แนวทาง 
1) สงเสริมบุคลากรในคณะ ใหความสําคัญกับการเรียนรูอยางตอเนื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเอง และ

สามารถถายทอดแลกเปล่ียนเรียนรู รวมกันกับผูอื่นทั้งในและนอกคณะ ได 
2) พัฒนาบุคลากรใหมีการคิดอยางเปนระบบสามารถเชื่อมโยงส่ิงตาง ๆ โดยมองเห็นภาพความสัมพันธกัน

เปนภาพรวมไดอยางเขาใจ 
3) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการความรู เชน พัฒนาระบบฐานขอมูลความรู

และจัดหมวดหมูความรูที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมตาง ๆ ภายในคณะ และที่นาสนใจจากนอกคณะ พรอม
เผยแพรทางส่ือตาง ๆ ของคณะ  

4) พัฒนาการจัดการความรู และกระบวนการเรียนรู 
5) จัดทําแผนการจัดการความรูในประเด็นสําคัญ ที่สนับสนุนความสําเร็จในการดําเนินงานตามยุทธศาสตร

คณะ และดําเนินการตามแผน 
6) สงเสริมการจัด Cluster อาจารยตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญหรือที่สนใจ เพื่อการถายทอดแลกเปล่ียน

เรียนรู 

กลยุทธที่ 3.7 พัฒนาคณะใหเปนองคกรแหงคุณภาพ ประชาคมเปนสุข 
แนวทาง 
1) พัฒนาบุคลากรในคณะ ใหมีการแกปญหาอยางเปนระบบและพัฒนาอยางตอเนื่อง ไดแก การใชระบบ

วงจร PDCA 
2) ทบทวนขอบังคับ ระเบียบ และแนวปฏิบัติตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับบุคลากรแลวส่ือสารใหเกิดความเขาใจที่

ตรงกัน 
3) สงเสริมการจัดกิจกรรมที่สนับสนุนความสัมพันธอันดีระหวางผูบริหารกับบุคลากร และระหวางบุคลากร

ดวยกันทุกระดับ 
4) สนับสนุนใหบุคลากรในคณะ ไดประพฤติตนตามคานิยมหลักของคณะ 
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กลยุทธที่ 3.8 ใช EdPEx เปนเครื่องมือในการบริหารจัดการ 
แนวทาง 
1) สรางความรู ความเขาใจ แกบุคลากรทุกคนใหเห็นถึงความสําคัญการดําเนินงานที่มุงสูความเปนเลิศตาม

แนวทาง EdPEx 
2) ทบทวนโครงรางองคกรเพื่อปรับกระบวนการดําเนินงานและผลลัพธที่สําคัญ 
3) สรางทีมรับผิดชอบเพื่อชวยกันรวบรวมขอมูลและสารสนเทศ เพื่อตอบคําถามในแตละหมวดและรวมกัน

จัดทําแผนในภาพรวมใหเห็นความเชื่อมโยงของหมวดตาง ๆ 
4) แลกเปล่ียนเรียนรูระหวางทีม และกับทีมประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย 

 
เปาประสงคที่ 4 คณะมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและรักษสิ่งแวดลอม 
กลยุทธที่ 4.1 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ 
แนวทาง 
1) ปรับปรุง/พัฒนาระบบและการเชื่อมโยงระหวางฐานขอมูล เพื่อใหการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
2) สนับสนุนการนําระบบ E-Office มาใชในการบริหารจัดการ 

กลยุทธที่ 4.2 สงเสริมการใชทรัพยากรอยางประหยัดคุมคาและรักษาส่ิงแวดลอม 
แนวทาง 
1) ปรับปรุงการบริหารการใชทรัพยากรโดยเนนเรื่อง Cost-Effectiveness 
2) สนับสนุนการอนุรักษส่ิงแวดลอม/รณรงคลดปญหาโลกรอน 
3) พัฒนาระบบการจัดสรรงบประมาณโครงการที่สอดคลองกับยุทธศาสตร และมีระบบการกํากับติดตาม 
4) ปรับปรุงการใชพื้นที่ภายในคณะ ใหมีการใชงานอยางมีประสิทธิภาพ และปรับโครงสรางทางกายภาพ 
5) ของคณะ เพื่อสรางบรรยายของการเปนพื้นที่สนุกเพื่อการเรียนรู เอื้อตอการทํางานและประหยัด

พลังงาน   

กลยุทธที่ 4.3 เพิ่มจํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
แนวทาง 
1) ประชาสัมพันธหลักสูตรแบบเชิงรุก (Road show, Open house) 
2) พัฒนากระบวนการรับนักศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ ใหไดนักศึกษาที่มีศักยภาพเขามาศึกษา 
3) สรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกที่ใชบัณฑิต 
4) จัดกิจกรรมสัมพันธ และพัฒนาเครือขายศิษยเกาใหมามีสวนรวมในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา 
5) ปจจุบันและคณะ 
 
ทั้งนี้ในแตละกลยุทธไดกําหนดแนวทางดําเนินงาน และในแตละเปาหมายไดกําหนดแผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 

และตัวชี้วัดที่สําคัญเพื่อใหหนวยงานภายในที่เกี่ยวของสามารถขับเคล่ือนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม 
รวมทั้งสามารถกํากับติดตาม ประเมินผล และทบทวนการดําเนินงาน ตามยุทธศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ
ตามระบบ PDCA (Plan -Do -Check - Act)  

นอกจากนี้คณะ ยังไดกําหนดคานิยมรวมของคณะ ไวเพื่อใหเกิดความรวมมือและแรงผลักดันไปสูวิสัยทัศนของ
คณะ คือ ยึดมั่นในคุณธรรมและมีความรับผิดชอบตอสังคม ทํางานเปนทีมและมีความมุงมั่น พัฒนาอยางตอเนื่องและมุงสู 
ความเปนเลิศ  

 

  



 

KMUTT Strategic Plan 2017–2021 

Page | 117 

บทสรุปผูบริหาร 
แผนกลยุทธคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี กอตั้งในป พ.ศ. 2538  มีวัตถุประสงคใน
การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ออกไปเปนกําลังหลักของประเทศ เพื่อการพัฒนาการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยาง
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพใหแกสังคมไทย มีภารกิจสอดคลองกับหนวยงานการศึกษาระดับอุดมศึกษาตาง ๆ คือ จัดการ
เรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การดําเนินการของคณะ นับตั้งแต
จัดตั้ง ยึดความสําคัญของการพึ่งพาตนเอง หารายไดที่ครอบคลุมรายจายในกิจกรรมตาง ๆ ทั้งการดําเนินการ และการ
พัฒนาโดยไมไดพึ่งพางบประมาณรัฐบาลเพียงอยางเดียวเปนหลัก ซ่ึงจะตองอาศัยการบริหารจัดการ และเครื่องมือ
เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพในจํานวนที่เหมาะสม 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี โทและเอก ในสาขาที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงธุรกิจ วิศวกรรมซอฟตแวร โดยทุกหลักสูตรไดจัดทําตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติระดับอุดมศึกษา สาขาคอมพิวเตอร (TQF)  

โดยในปงบประมาณ 2561 อยูในชวงระยะที่ 3  ที่เรียกวา ชูยอดสูฟา (Aiming High) คณะไดดําเนินงานตาม
แนวทางยุทธศาสตร  โดยไดยกระดับความสามารถและความเชี่ยวชาญในการสรางผลงานวิจัย การตั้งศูนยเชี่ยวชาญ    
เฉพาะทาง การตอยอดองคความรูสูการถายทอด การพัฒนาการเรียนการสอน  เปนการตอกย้ําใหพรอมตอการสรางขีด
ความสามารถ และความเชี่ยวชาญตามนโยบายที่ทางคณะไดกําหนด เปนตัวอยางของการสรางสังคมแหงการเรียนรูที่พรอม
ตอการเปล่ียนแปลง 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มีปณิธานที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มี
คุณภาพไดมาตรฐานสากล มีความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อตอบสนองความตองการของประเทศ 
โดยหวังวาบัณฑิตสามารถนําความรูความสามารถที่ไดรับไประยุกตใชในการทํางานจริง เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด   
 

 วิสัยทัศน (Vision) 
 The Leading IT School in Thailand with Best Practice in Teaching and Learning, Research, and 

Academic Services เปนคณะเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นนําของประเทศ ที่มีความสมดุลในดานการเรียนการสอน การวิจัย 
และบริการวิชาการ ที่สอดคลองกับบริบทของประเทศ 
 

 พันธกิจ (Mission) 
1) ผลิตบัณฑิตที่เปนคนดีและเกง มีความสามารถทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2) เปนตัวอยางของการสรางสังคมแหงการเรียนรูในที่ทํางานและการศึกษา โดยใชภาษาไทยควบคูกับ

ภาษาอังกฤษ 
3) สรางความสามารถในการพึ่งพาตนเอง (Self–Sustainable) ทั้งดานวิชาการและการบริหาร 
4) สรรหาและสรางสรรคองคความรู ที่สามารถสรางความมั่งค่ังทางสารสนเทศในสังคมไทย 
5) ชวยลดชองวางดิจิทัลในสังคมไทย 

 

 สมรรถนะหลัก (Core Competencies) 

- Collaborativeness มีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่น รวมมือและชวยเหลือกัน 

- Professionalism มีความเปนมืออาชีพในการทํางานตามหนาที่ 

- Adaptability and Align ability มีความสามารถในการปรับตัว ดัดแปลงใหเหมาะสมกับสถานการณ 
และไปในแนวทางที่ถูกตอง 

- Pioneer เปนนักบุกเบิก เปนผูริเริ่มในการทํางานอยางมีนวัตกรรม 
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 วัฒนธรรมองคกร (Culture) 

- System Integration ทํางานดวยการบูรณาการอยางเปนระบบ 

- Dynamic มีพลวัต ไมหยุดน่ิง และปรับเปล่ียนไปตามกลไกของสภาวะแวดลอม 
- Familiarity มีความเกื้อกูลกันอยางเปนครอบครัว 

- Information Technology Focus เนนการพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 เปาหมายเชิงกลยุทธ 
คณะ SIT ไดมีการกําหนดจุดประสงคเชิงกลยุทธ ขึ้นมา 5 ดาน ไดแก 
1) Student Success (เพื่อสนับสนุนดานการเรียนการสอน) 
2) Research Visibility (เพื่อสนับสนุนดานงานวิจัย) 
3) Academic (Technical) Service Excellence (เพื่อสนับสนุนดานบริการวิชาการ) 
4) Management and Financial Self-sustainability (เพื่อสนับสนุนหลักสูตรและบริการของคณะ 

ในทุกดาน) 
5) Human Resource Development and Planning (เพื่อสนับสนุนหลักสูตรและบริการของคณะ 

ในทุกดาน)  
เปาหมายเชิงกลยุทธทั้ง 5 ดาน จะสนับสนุนใหคณะ SIT มุงไปสูยุทธศาสตร คือ Aiming High 

1. Student Success 

คณะไดมีการกําหนดแนวทางการพัฒนานักศึกษา ทั้งในและนอกหลักสูตร โดยผานกระบวนการในดานการพัฒนา
หลักสูตรตามรูปแบบ Outcome Base Education (OBE) ซึ่งเปนไปตามเกณฑของมหาวิทยาลัย โดยหลักสูตรทั้งหมดของ
คณะไดดําเนินการปรับปรุงใหสอดคลองตามรูปแบบ OBE  ในสวนของการพัฒนานักศึกษาดวยกิจกรรมนอกหลักสูตรทาง
คณะจัดใหมีฝายงานเฉพาะเพื่อดูแล สนับสนุนกิจกรรมนอกหลักสูตร ใหสอดคลองกับหลักสูตรอยางเปนระบบ ตั้งแตการ
กําหนดโครงการใหสอดคลองกับ Program Learning Outcome การประเมินผลโครงการและประเมินนักศึกษา การพัฒนา
อาจารย การปรับปรุงพื้นที่เพื่อเอื้อตอการเรียนรู รวมทั้งผานกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหสอดคลองกับหลัก 
TQF และผลิตบัณฑิตที่เกงและเปนคนดี 

กลยุทธ (Strategies) 
1) การสรางกิจกรรมนอกหลักสูตร และนอกหองเรียน เพื่อสนับสนุนการการเรียนการสอนแบบเนนผล

การเรียนรู 
2) กําหนด Program Learning Outcome (PLO) สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี 
3) ปรับปรุงหลักสูตรใหมีความยืดหยุน Career & Course Mapping 
4) Lifelong learning, Knowledge refreshment  
5) จัดพื้นที่ใหนักศึกษาที่มีศักยภาพเพื่อผลิตผลงาน (Maker Space) 
6) ใหนักศึกษาระดับปริญญาโททํา Short Paper  
7) ทําระบบพิจารณาผลงานทางวิชาการของนักศึกษา 
8) การจัดทําหลักสูตรบูรณาการ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมบริการดิจิทัล รวมกับ

คณะศิลปศาสตร 
ตัวชี้วัด (KPI) 

1) เปนที่ตองการของตลาดแรงงาน  
2) มีความกาวหนาทางวิชาชีพในการทํางาน  
3) Entrepreneurial Mindset 
4) Student Publication 
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2. Research Visibility 

จากการวิเคราะหคณะ ไดรับรูถึง Gap ปญหาทางดานงานวิจัยที่ยังมีปริมาณนอย คณะจึงมีแนวทางใน 
การผลักดันเพิ่มผลผลิตงานวิจัยใหมากขึ้น ผานโครงการเพิ่มบุคลากรสายวิชาการ และสนับสนุนทุนการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก เพื่อการวิจัยกาวกระโดด ทั้งนี้ยังมีการสงเสริมอาจารย และนักวิจัยในคณะ เพื่อสรางแรงจูงใจในการผลิต
ผลงานวิจัยและวิชาการผานทุนสนับสนุนตาง ๆ ของคณะ และทุนของมหาวิทยาลัย การจัดกิจกรรมสงเสริมการพัฒนา
งานวิจัย  

กลยุทธ (Strategies)  

1) การปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการงานวิจัย 
2) โครงการสรางบุคลากรสายวิชาการเพื่อทดแทน และสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกเพื่อ

งานวิจัยแบบกาวกระโดด 
3) โครงการบูรณาการ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

1) การวัดผลงานตีพิมพในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติที่มีการรับรองเพิ่มขึ้น  
2) จํานวนนักวิจัยที่มีศักยภาพในการขอทุนวิจัยจากหนวยงานที่สนับสนุน 
3) จํานวนผลงานวิจัยเฉล่ียตอปตอคน 

 
3. Academic (Technical) Service Excellence 

คณะไดมีแนวทางในการสงเสริมการผลักดันงานบริการวิชาการแกสังคม ผานสองระบบงานหลัก ไดแก 
งานบริการวิชาการ ที่เนน ลูกคาที่เปนหนวยงานภาครัฐและเอกชน โดยการนําองคความรูทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศไปพัฒนาใหเกิดประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ ซึ่งเปนชองทางหนึ่งในการหารายได เพื่อมาสนับสนุน
ดานการบริหารของคณะ นอกเหนือจากนี้คณะ ไดสงเสริมงานบริการวิชาการแกสังคมผานโครงการลดชองวางดิจิทัล 
เพื่อใหความชวยเหลือ และสงเสริมการเรียนรู ดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับโรงเรียนในชนบท อันจะเปนผลผลักดัน
สูการพัฒนาโรงเรียนใหสามารถพึ่งพาตนเอง และพัฒนาประเทศตอไป ที่มีจุดมุงหมายในการชวยลดชองวางดิจิทัล
ใหกับสังคม  และการสรางสรรคองคกรแหงการเรียนรูใหกับสังคมไทย 
  กลยุทธ (Strategies) 

1) การจัดทําโครงการฝกอบรมสําหรับบุคคลทั่วไป และพัฒนาระบบ Credit Bank 
2) จัดอบรมเรื่อง Enterprise Architecture (EA) ใหกับอาจารยและเจาหนาที่  
3) ปรับปรุงกระบวนการประเมินโครงการบริการวิชาการ 
4) สงเสริมการบูรณาการงานบริการวิชาการ และงานวิจัย 
5) ผลักดันใหอาจารยในคณะมีสวนรวมในงานบริการวิชาการมากขึ้น  
6) เพิ่มงานบริการวิชาการในรูปแบบของงานวิจัยมากขึ้น 
7) จัดสัมมนา ESRC เพื่อทํา Knowledge Sharing  

  ตัวชี้วัด (KPI) 

1) มีรายไดจากการบริการวิชาการไมนอยกวา 15 ลานตอป  
2) มีผลงานตีพิมพจากโครงการบริการวิชาการเฉล่ียอยางนอย 1 ชิ้นตอโครงการ  
3) 50% ของคณาจารยเขารวมงานบริการวิชาการ 
4) 20% นําความรูจากงานบริการวิชาการไปใชในการเรียนการสอน 
5) มีงานบริการวิชาการที่มี Impact ตอประเทศ 
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4. Management and Financial Self-sustainability 

คณะมีโครงสรางองคกรแบบ Metrics ที่สงเสริมและสนับสนุนการทํางานรวมกันระหวางบุคลากรในกลุมงาน 
เพื่อความสําเร็จของงานตามเปาหมายขององคกร มีการบริหารจัดการทางดานงบประมาณ โดยการยึดหลักของ Self–
Sustainable พรอมทั้งปรับตัวไดรวดเร็วตอสภาพแวดลอมการแขงขันที่เปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา คณะมีการบริหาร
จัดการทางดานงบประมาณ โดยการยึดหลักของ Self–Sustainable  
  กลยุทธ (Strategies) 

1) จัดทํารูปแบบบริหารการเงินแบบ Near Real time  
2) สรางระบบเพื่อการประเมินผลพนักงาน 
3) จัดทําหลักสูตรสําหรับบุคคลภายนอก (Short Course) และระบบ Credit Bank สําหรับบุคคลภายนอก 
4) มีโครงสรางพื้นฐานของตนเอง 
5) มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญ เพื่อดแูลระบบสารสนเทศของคณะไดเอง 

  ตัวชี้วัด (KPI) 

1) Balance Income & Expense  
2) การบริหาร Workload ของอาจารย และเจาหนาที่ของคณะ 
3) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนดานบริหารจัดการอยางพอเพียงและยั่งยืน 

 
5. Human Resource Development and Planning 

คณะมีการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร รวมทั้งการจัดตั้งคณะทํางาน Training Roadmap 
การสงเสริมการกําหนดระดับความสามารถเฉพาะตําแหนงงานของบุคลากรสายสนับสนุน 14 ตําแหนง โดยแบงเปน 
Functional Competency อยางมีระบบ การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ มีความโปรงใส ตรวจสอบได คือ 
ผูบังคับบัญชาประเมินผูใตบังคับบัญชา ฝายงานที่เกี่ยวของก็มีสวนรวมในการประเมิน รวมทั้งผูใตบังคับบัญชายังมีสวน
ในการประเมินผูบังคับบัญชาและผูบริหาร นอกจากนี้การสนับสนุนใหบุคลากรเขารับการฝกอบรม พัฒนาตนเอง มี
ความกาวหนาในงานที่ทํา 
  กลยุทธ (Strategies) 

1) สรางแรงจูงใจสําหรับอาจารยที่ตีพิมพผลงานวิจัยที่เปนวารสารระดับนานาชาติ 
2) จัดทํา Functional Competency 
3) จัดการประชุม Productivity Improvement (PI) 
4) ปรับปรุงระบบการประเมินสําหรับพนักงานสายสนับสนุน 

  ตัวชี้วัด (KPI) 

1) มีจํานวนอาจารยที่ไดรับตําแหนงวิชาการเพิ่มขึ้นภายใน 5 ป  
2) จํานวนพนักงานที่มีการเล่ือนระดับ 
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บทสรุปผูบริหาร 
แผนกลยทุธคณะทรัพยากรชวีภาพและเทคโนโลย ี

ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
 

คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี เปนองคกรที่มีพันธกิจใน
การผลิตบัณฑิตในระดับสูงกวาปริญญาตรีที่มีคุณภาพ โดยมีการผลิตองคความรูผานกระบวนการวิจัยและการพัฒนาที่
เนนอุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมฐานวัตถุดิบชีวภาพ  ใหบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม โดยการทํางาน
รวมกับหนวยงานภาครัฐ หนวยงานการศึกษา ชุมชน และธุรกิจอุตสาหกรรม จึงตั้งเปาที่จะเปนองคกรบัณฑิตศึกษาที่
ผลิตบัณฑิตและงานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถแขงขันไดในระดับประเทศ และระดับอาเซียน นอกจากนี้ไดตั้งเปาในการ
ใหบริการถายทอดเทคโนโลยีใหกับอุตสาหกรรมและชุมชนใกลเคียง โดยดําเนินงานตามนโยบายการบริหารของ
มหาวิทยาลัยใน 4 มิติ คือ Quality, Relevant Excellence, Productivity และ Governance เพื่อใหเกิดความยัง่ยนื
ในอนาคต  สอดคลองกับเปาหมายของมหาวิทยาลัย ที่จะพัฒนาไปสูมหาวิทยาลัยวิจัย และเปาหมายในการพัฒนา 
มจธ.บางขุนเทียนใหเปนสวนอุตสาหกรรม ซึ่งเปนที่สําหรับการทํางานรวมกับภาคการผลิต และภาคอุตสาหกรรม ใน
การสรางอุตสาหกรรมและธุรกิจที่ใชเทคโนโลยีจากการวิจัย รวมทั้งสงเสริม มจธ. บางขุนเทียนใหเปนฐานความรวมมือ
ระหวางประเทศ 

กระบวนการจัดทําแผนกลยุทธคณะ ไดใชกลไกการมีสวนรวมของผูบริหาร บุคลากรภายในองคกรและผูที่มี
สวนเกี่ยวของ กลไกความเชื่อมโยงกับเปาหมายของมหาวิทยาลัย ของ มจธ. บางขุนเทียน และสอดคลองกับ OP ของ
คณะ ในการวางแผนกลยุทธของคณะ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 ไดมีการส่ือสารและรับฟงความคิดเห็นจาก
ประชาคมและคณะกรรมการประจําคณะ มีการศึกษาเปาหมายของมหาวิทยาลัย โดยผูบริหารคณะไดเขารวมจัดทํา 
KMUTT Roadmap 2036 และไดเพิ่มกลยุทธในสวนที่จะพัฒนา OP คณะ ใหมีความสมบูรณมากขึ้น ซ่ึงในราง
แผนพัฒนาคณะ ฉบับที่ 12 นี้ ไดตั้งเปาหมายไว 4 ดาน คือ 

1) ดานการพัฒนาการเรียนการสอนสูความมาตรฐานสากล 

2) ดานการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยสูระดับสากล 

3) ดานการพัฒนาคุณภาพงานบริการวิชาการ 

4) ดานการพัฒนาระบบบริหารใหมีประสิทธิภาพ 
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บทสรุปผูบริหาร 
แผนกลยทุธคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 

ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
 

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ใหความสําคัญใน
การจัดทําแผนกลยุทธในการพัฒนาคณะ มาอยางตอเนื่อง โดยใหความสําคัญกับกลไกการกําหนดแผนกลยุทธมีการใช
ขอมูลจากการวิเคราะหสถานการณ สภาพแวดลอม การเปล่ียนแปลงในมิติตาง ๆ และขอมูลจากผูมีสวนไดสวนเสีย 
โดยการเปดโอกาสใหบุคลากรภายในคณะ มีสวนรวมในกิจกรรมการระดมสมองเพื่อรวมกันกําหนดเปาหมายในการ
พัฒนาคณะ เปนแผนกลยุทธคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) นี้ทางคณะ 
ยังคงกําหนดเปาหมายในการพัฒนาใหเชื่อมโยงกับกับแผนการพัฒนาภายใตกรอบทิศทางของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ระยะยาว พ.ศ. 2560-2579 (KMUTT Roadmap 2036) และแผนกลยุทธ มจธ. ฉบับที่ 12 เพื่อบรรลุเปาหมายของ
มหาวิทยาลัย ในการเปน World Class University 
 

 เปาหมายในป 2564 
“มหาวิทยาลัยทางดานสถาปตยกรรมและการออกแบบ อันดับที่ 20 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต”  
โดยวัดจาก The Times Higher Education Asia University Rankings 

 
 วิสัยทัศน (Vision) 
“Glocal Innovation Leader” 
Global Aspiration, Local Inspirationแรงบันดาลใจทองถิ่น ทะยานสูสากล 
 
แผนกลยุทธ คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ไดกําหนดเปาหมาย

หลักในการพัฒนาเปน 5 ดาน ดังนี้ 
เปาหมายที่ 1 ความเปนผู นําทางนวัตกรรมทางการศึกษาดานการออกแบบ ( International & 

Professional Design Education) 
การกาวสูความเปนผูนําทางนวัตกรรมทางการศึกษาดานการออกแบบ โดยผสมผสานความหลากหลายทาง

วัฒนธรรมและศาสตรแขนงตาง ๆ สูการพัฒนาองคความรูใหมอยางตอเนื่องและยั่งยืน โดยการบูรณาการเชิงความ
รวมมือ (Collaborative Integration) ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการสรางกระบวนการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพและ
กอใหเกิดผลลัพธในการเรียนรูของผูเรยีนสูระดับมืออาชีพในมาตรฐานระดับสากล โดยการพัฒนาหลักสูตร เนนผลลัพธ
ของการเรียนรู (Outcome Based Education) เนนกระบวนการเรียนรูแบบ Project Based Learning, Lab-Based 
Learning, Active Learning Problem การเรียนรูแบบบูรณาการขามศาสตรที่แตกตางกัน (Multidisciplinary 
Learning Project) ซึ่งการเรียนรูทั้งในและนอกหลักสูตร กอใหเกิดฐานความรวมมือในการพัฒนาการเรียนรูของ
ผูเรียนทั้งในทักษะดานการส่ือสาร การปรับตัว ความเขาใจความแตกตางทางสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม ซึ่งเปน
องคประกอบสําคัญตอศักยภาพในการเปนผูนําการเปล่ียนแปลงทางสังคม (Social Change Agent) ตอไป 

เปาหมายที่ 2 :  การบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน (Lab-based Learning) 
การบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน โดยคณะไดดําเนินการจัดตั้งหองปฏิบัติการ (Lab) ตาง ๆ ขึ้น 

ทั้งหมด 11 หองและ ศูนย 1 ศูนย เพื่อเปนการมุงเนนการสรางความเชี่ยวชาญเฉพาะดานและบูรณาการการทําวิจัย
ระหวาง Lab เชื่อมโยงการทําวิจัยและการเรียนการสอนเขาดวยกัน ใหนักศึกษาสามารถที่จะไดเรียนรูการคนควาวิจัย
จากการทํางานจริง โดยมีอาจารย ศิษยเกาทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโทเปนพี่เล้ียง (Mentor) แลกเปล่ียน
มุมมองและวิธีการทํางานอยางสรางสรรค อีกทั้งเปนการประยุกตทฤษฎีที่ไดจากการวิจัยมาใชในการออกแบบไดอยาง
มีหลักการ สรางองคความรูเชิงลึกเพื่อนําไปตอยอด พัฒนาเปนนวัตกรรมเพื่อเปนประโยชนตอสังคม ทั้งนี้ ระบบและ
กลไกการทํางานในรูปแบบ Lab-based Learning นี้จะเอื้อใหอาจารยสามารถสรางเครือขายการวิจัยทั้งในประเทศ
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และตางประเทศไดกวางขวางขึ้น ซึ่งกลไกนี้จะสงผลใหเกิดกิจกรรมความรวมมือดานวิชาการระหวางประเทศ มีการ
แลกเปล่ียนนักศึกษาใหมีโอกาสทํางานกับอาจารยและนักศึกษาตางชาติ และสงผลใหเกิดความเปนนานาชาติ 
International Culture กับคณะ และมหาวิทยาลัย 

เปาหมายที่ 3 :  การสรางเครือขายความรวมมือในระดับโลก (Global Collaboration) 
การสรางเครือขายความรวมมือกับพันธมิตรเพื่อมุงสูความรวมมือระดับโลก เพื่อสรางระบบและแนวปฏิบัติที่

ดีดานการบริหารจัดการศึกษา โดยการศึกษาเปรียบเทียบกับสถาบันที่มีช่ือเสียง (Benchmark on Curriculum 
Management) ทั้งนี้คณะมุงเนนสรางมาตรฐานหลักสูตรใหผานการรับรองจากสถาบันรับรองมาตรฐานในระดับสากล 
และเปนที่ยอมรับทางดานวิชาการ และวิชาชีพในระดับนานาชาติ ตลอดจนสงเสริมความเปนนานาชาติของคณะ และ
มหาวิทยาลัย โดยการเพิ่มจํานวนสถาบัน และกิจกรรมกับสถาบันตาง ๆ ภายใต MOU รวมถึงสงเสริมการแลกเปล่ียน
นักศึกษาทั้งในรูปแบบการศึกษาดานวัฒนธรรม นักศึกษา และบุคลากรชาวตางชาติ การเพิ่มจํานวนนักศึกษา
แลกเปล่ียน การสงเสริมใหบุคลากรไดเคล่ือนยายการทํางาน หรือการอยูในองคกรตางประเทศ (International 
Mobility)  

เปาหมายที่ 4 : การพฒันาคุณภาพองคกรไปสูความเปนเลศิ ( HPO : High Performance Organization) 
คณะใชเกณฑ EdPEx (Education Criteria for Performance Excellence) หรือ“เกณฑคุณภาพการศึกษา

เพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ” ซึ่งเปนกรอบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามแนวทางของเกณฑ Malcolm 
Baldrige National Quality Award เปนกรอบที่ทําใหมองเห็นวาการบริหารจัดการองคกรมีความเปนระบบ และชวย
ในการพัฒนาอยางกาวกระโดดและยั่งยืน โดยคณะมีแผนและกรอบการดําเนินงานในการพัฒนาโครงสรางองคกรใหมี
คุณภาพทั่วทั้งองคกร (Total Quality Management) กําหนดแผนและพัฒนาระบบการจัดการความรู (Knowledge 
Management) ภายในองคกรใหกับบุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน เพื่อใหบุคลากรของคณะ มีความรู
และความเขาใจในทิศทางการดําเนินงานของคณะ รวมทั้งการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ EdPEx ซึ่ง
สอดคลองกับ Core Process ของคณะ อันไดแก ดานการเรียนการสอน ดานงานวิจัย ดานงานบริการวิชาการ รวมถึง
การใหความสําคัญกับผูมีสวนไดสวนเสียในทุกมิติ (Customer Focus) มาใชเพื่อพัฒนาคุณภาพของคณะ และผานการ
ประเมินที่ระดับ 200 คะแนน รวมถึงใหความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรของคณะ ทั้งในสวนของทรัพยากรบุคคล
อันเปนทรัพยากรที่มีคาขององคกรใหมีความกาวหนาตามสายอาชีพ และตามความเชี่ยวชาญ (Career Path) และ
ทรัพยากรดานการเงิน การบริหารจัดการงบประมาณที่ใชในการบริหารจัดการคณะ โดยกําหนดแผนการจัดการ
ทางการเงินของคณะ (Financial Management) ซึ่งประกอบดวยแผนการแสวงหาแหลงทุนสนับสนุนการดําเนินงาน
ของคณะ จากภายนอกเพิ่มเติม และแผนการใชงบประมาณใหคุมคาเพื่อใหเพียงพอตอการดําเนินงานของคณะ 
อยางยั่งยืน 

เปาหมายที่ 5 :  การบูรณาการเทคโนโลยีสีเขียวกับการเรียนรู(Sustainable and Innovation )  
การบูรณาการองคความรูดาน Green Technology หรือ เทคโนโลยีสีเขียว เพื่อการอนุรักษดานพลังงาน 

และส่ิงแวดลอมเขาไปในการเรียนการสอน การวิจัย และในทุกกิจกรรมของคณะใหเกิดองคความรูใหม สราง
บรรยากาศการทํางานที่มีความปลอดภัย เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมและประหยัดพลังงาน กอใหเกิดผลดีตอส่ิงแวดลอม
และชุมชนของชาติ เปนการตอยอดองคความรูที่เกิดจากการเรียนการสอน การวิจัย พัฒนาใหเปนนวัตกรรมสีเขียว 
และเปนตนแบบในการมุงสูความเปน Green Campus ใหกับหนวยงานอื่น ตลอดจนชุมชนที่อยูรอบมหาวิทยาลัยนั้น
อาทิเชน การออกแบบอาคาร และภูมิสถาปตย ตลอดจนระบบสาธารณูปโภค คํานึงถึงสภาพแวดลอม และการ
ประหยัดพลังงานการออกแบบ Master Plan ของ Campus โดยออกแบบสภาพภูมิสถาปตยและส่ิงแวดลอมใหเปน 
sustainable landscape design มีการจัดระบบและพื้นที่ รวมทั้ ง คู มือด านการบริหารจัดการให เกิดการ 
reuse/recycle รวมถึงการจัดระบบการเรียนรู/สรางความรูความเขาใจใหกับบุคลากร/นักศึกษาในระบบการบริหาร
จัดการ Green Campus 
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 เปาหมาย ณ สิ้นสุดแผนกลยุทธ ฉบับที่ 12 ในป 2564 
เปาหมายที่ 1 : ความเปนผูนําทางนวัตกรรมทางการศึกษาดานการออกแบบ(International & Professional 

Design Education) 
1) หลักสูตรที่ไดรับการรับรอง AUN-QA โดยเนนผลลัพธการเรียนรู (Outcome Based Education) ครบ

ทุกหลักสูตร 
2) สัดสวนนักศึกษาที่มีผลลัพธการเรียนรูตามเกณฑมาตรฐาน (KMUTT Student QF) 80% ของนักศึกษา

ทั้งหมด 
3) จํานวนบุคลากรทั้งหมดผานการอบรม KMUTT Professional Standard Framework)  
4) สัดสวนของสาขาวิชาที่มีการบูรณาการการเรียนการสอน แบบ Multidisciplinary Learning Project 

ตอสาขาวิชาทั้งหมด เปน 100% 
 

เปาหมายที่ 2 :  การบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน (Lab-based Learning) 
1) ผลงานนวัตกรรมจากความรวมมือของคณะ ผานการเรียนรูแบบ Lab-based Learning ไดนําไปสูการ

ตอยอดเชิงวิชาการหรือเชิงพาณิชย จํานวน 5 ผลงาน 
2) สัดสวนของบุคลากรที่ทําวิจัยตอบุคลากรเพื่อการวิจัยทั้งหมด คิดเปน 80% 
3) เงินสนับสนุนงานวิจัย จากแหลงทุนภายนอก เปนจํานวน 7.32 ลานบาท 
4) ความรวมมือกับสถาบันระดับสากล 1 ความรวมมือ 
5) ความรวมมือกับองคกร สถาบันระดับทองถิ่นที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกันตอ lab จํานวน 3 ความ

รวมมือ 
6) ผลงานที่รวมแสดงผลงานทางวิชาการหรืองานสรางสรรคทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ 

จํานวน 10 ผลงาน 
7) การเปนเจาภาพในการจัดประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ จํานวน 1 ครั้ง 

 
เปาหมายที่ 3 :  การสรางเครือขายความรวมมือในระดับโลก (Global Collaboration) 
1) สัดสวนนักศึกษาตางชาติเต็มเวลาตอจํานวนนักศึกษาทั้งหมด เปน 10% 
2) นักศึกษาหรือศิษยเกาที่ไดรับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการหรือวิชาชีพในระดับ

นานาชาติ (ยอนหลัง 5 ป) จํานวน 5 ผลงาน 
3) รอยละของบัณฑิตที่ทํางานหรือศึกษาตอในระดับนานาชาติ คิดเปน 15% ของบัณฑิตทั้งหมด 
4) Visiting/exchange professor จํานวนรวมทั้งส้ิน 7 คน 
5) หลักสูตรที่ไดรบัความรวมมือระดับนานาชาติ (Credit Transfer/double degree program/ 

Sandwich Program) 
6) ความรวมมือระดับสาขา (Active Collaboration) จํานวน 4 ความรวมมือตอสาขา 
7) สัดสวนอาจารยประจําชาวตางชาติตอจํานวนอาจารยทั้งหมด 20% 
8) ไดรับการรับรองในระดับนานาชาติ จํานวน 1 การรับรอง 
9) สัดสวนนักศึกษารวมกิจกรรมความรวมมือกับพันธมิตร หรือเครือขายระดับนานาชาติตอจํานวน

นักศึกษาทั้งหมดคิดเปน 30% 
10) จํานวนนักศึกษาแลกเปล่ียนทั้งดานวิชาการหรือการแลกเปล่ียนทางวัฒนธรรม ทั้ง Inbound and 

Outbound จํานวน 50 คน 
11) มีระบบและแนวปฏิบัติที่ดีดานการบริหารจัดการศึกษา (Best Practice of Benchmarking on 

Curriculum Management) 
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เปาหมายที่ 4 :  การพัฒนาคุณภาพองคกรไปสูความเปนเลิศ (High PerformanceOrganization: HPO)  
1) คณะผานการประเมิน EdPEx ที่ระดับ 200  
2) มีระบบ Knowledge Management 
3) มีระบบการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 
4) สัดสวนบุคลากรสายวิชาการ: สายสนับสนุน เปน 2 : 1 
5) รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย คิดเปน 85% 
6) สัดสวนเงินงบประมาณจากแหลงทุนภายนอก ตองบประมาณทั้งหมด คิดเปน 40% 

 
เปาหมายที่ 5 : การบูรณาการเทคโนโลยีสีเขียวกับการเรียนรู (Sustainable and Innovation)  
1) มีกิจกรรมการเรียนการสอนดานนวัตกรรมดานส่ิงแวดลอม (Education and Learning of Green 

Innovation Workshop) จํานวน 1 โครงการ 
2) การบูรณาการการเรียนการสอนกับโครงการนวัตกรรมที่ยั่งยืนดานส่ิงแวดลอม (Integrated course on 

green and sustainable innovation Project Ex. Eco Resort) 
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บทสรุปผูบริหาร 
แผนกลยุทธบัณฑิตวิทยาลยัการจัดการและนวัตกรรม 

ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
 

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี มีช่ือเรียกภาษาอังกฤษวา 
Graduate School of Management and Innovation (GMI) กอตั้งขึ้น ในป พ.ศ. 2545 โดยผูบริหารมหาวิทยาลัยใน
ขณะน้ันตองการผลักดันหนึ่งในเปาหมายเชิงกลยุทธของมหาวิทยาลัยในโครงการพัฒนาระบบบริหารมหาวิทยาลัย หรือ
โครงการ 6+1 Flagships นั่นคือ “การสรางความเขมแข็งทางดานการบริหารจัดการ” (Management Strengthening) โดย
เริ่มตนจากทรัพยากรบุคคลและเครือขายที่มหาวิทยาลัยมีอยูบนฐานของศาสตรที่เปนจุดแข็งของมหาวิทยาลัย คือ 
วิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยมีปณิธานในการสรางสรรคทรัพยากรบุคคล ที่พรั่งพรอมดวยทักษะของ
การเปนนักบริหารจัดการสมัยใหม เพราะโอกาสและความกาวหนาในหนาที่การงานของบัณฑิตที่จบปริญญาตรีในโลก
ปจจุบันจะมีมากขึ้น หากมีสมรรถนะดานบริหารจัดการ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม จึงมีพันธกิจสําคัญในการ
ใหบริการองคความรูทางดานบริหารจัดการ ผานการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ แกผูสนใจเรียนในระดบั
ปริญญาโท และบุคคล หรือองคกรทั้งภายในและภายนอก ที่ตองการคําปรึกษา และความชวยเหลือในดานบริหารจัดการใน
มิติตาง ๆ 

 
 วิสัยทัศน (Vision) 
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม เล็งเห็นความสําคัญของการมีวิสัยทัศน เพื่อเปนแนวทางหรือเปาหมาย

ในการบริหารจัดการองคกรและมุงพัฒนา GMI ตอไป ผูบริหารจึงอาศัยการมีสวนรวมของบุคลากรในองคกรจากทุกสายงาน
ชวยกันแสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะ โดยมีอาจารยผูเชี่ยวชาญดานการจัดทํากลยุทธองคกรเปนกระบวนการในการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการในป พ.ศ. 2552 จากการระดมสมองหลายครั้งของบุคลากร คณาจารย เจาหนาที่สายสนับสนุน รวมถึง
บุคลากรภายนอกที่เปนผูทรงคุณวุฒิทางวิชาการ ภาคอุตสาหกรรม และศิษยเกา มีการสรุปอยางเปนฉันทามติเกี่ยวกับ
วิ สัยทัศนของ GMI คือ“ผูนําที่มีนวัตกรรม มีมโนธรรม และโลกยอมรับ” (GMI will be recognized as a Global 
recognition, Moral integrity, Innovation leader Management School.) 

บุคลากรมีความเห็นพองตรงกันวาวิสัยทัศน ควรจะแปลงเปนชื่อยอของ GMI ได จึงเปนที่มาของวิสัยทัศนดังกลาว 
แมวาคําที่ปรากฏในวิสัยทัศนบางคําจะหาตัวชี้วัดไดยาก แตกลับทําใหบุคลากรของ GMI เกิดแรงบันดาลใจและชวยกัน
คิดถึงวิธีการที่จะทําให GMI เดินทางไปสูวิสัยทัศนนี้ใหได ปจจุบันวิสัยทัศนไดรับการถายทอดจากผูบริหารถึงบุคลากรทุก
ฝายตามนัยยะ ดังนี้ 

ผูนําที่มีนวัตกรรม  การบริหารจัดการจะบรรลุผลสัมฤทธิ์ และทําใหองคกรกาวหนามั่นคงอยางยั่งยืนได ตอง
อาศัยผูนําที่ไมหยุดนิ่งทางความคิด สามารถวางแผนและทิศทางการทํางานดานตาง ๆ ดวยความคิดสรางสรรค หรือมีความ
แปลกใหมไมซ้ําเดิม โดยตองสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง และเกิดประโยชน GMI จึงมุงหวังที่จะสรางบุคลากรในองคกร 
รวมถึงผูเรียนที่มาจากสาขาอาชีพตาง ๆ ใหเปนผูนําที่มีนวัตกรรม 

มีมโนธรรม  บุคลากรไมวาจะทํางานในองคกรประเภทใดก็ตาม นอกจากมีหนาที่สรางสรรคผลการปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลตามเปาหมายขององคกรแลว ตองมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นบนความถูกตองตามคุณธรรม 
จริยธรรม หรือจรรยาบรรณในวิชาชีพที่ตนทํางานอยู มีสํานึกในตนเองที่รูจักผิดชอบช่ัวดี รูวาส่ิงใดควรกระทําหรือไมควร
กระทํา หลีกเล่ียงจากพฤติกรรมที่มีผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interests) และปราศจากการของเกี่ยวกับการ
ประพฤติมิชอบทั้งปวง 
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โลกยอมรับ  GMI เชื่อมั่นวาทักษะดานการบริหารจัดการ (Management Skills) เปนทักษะที่พัฒนาคนให
สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดีขึ้น (Soft-side) เมื่อผนวกกับองคความรูพื้นฐานในศาสตรที่ตนมีอยู (Hard-side) จะ
เสริมสรางใหบุคลากรในองคกร และมหาบัณฑิตที่จบออกไป มีศักยภาพ สามารถจะทํางานที่ใดก็ไดในโลก บุคลากรที่มี
สมรรถนะตาง ๆ ในระดับสูง (High-potential) มีความรวมมือรวมใจในการทํางานเปนทีม จะสามารถสรางสรรคผลงานให
เปนที่ประจักษ ไดรับการยอมรับทั้งในระดับประเทศ และระดับสากล เชน ไดรับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก AACSB 
เปนตน 

 
 พันธกิจ (Mission) 
การเขาสูการรับรองมาตรฐาน AACSB เมื่อป พ.ศ. 2555 ทําให GMI มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมสมอง

และทบทวนพันธกิจของ GMI จนไดพันธกิจที่เปนที่ยอมรับของบุคลากรโดยฉันทามติ ดังนี้ 
“รังสรรคผูนํามืออาชีพ พรอมสรางความกาวหนาในการศึกษาดานบริหารจัดการดวยการเรียนการสอนเชิง

นวัตกรรม การวิจัยที่เกี่ยวเนื่อง และการบริการวิชาการแกสังคมที่ยั่งยืน” 
( To Craft professional leaders and advance management education through innovation-driven 

teaching, relevant research, and sustainable social services.) 
 

 คานิยมองคกร 
จากวิสัยทัศนและพันธกิจขางตน ทําใหบุคลากรทุกสายงานของ GMI มีเปาหมายรวมที่ชัดเจนขององคกรมากขึ้น 

และเขาใจในบทบาทหนาที่ที่ทุกฝายตางมีสวนรวมในพันธกิจของ GMI ภายใตการหลอหลอมใหยึดม่ันในปณิธานที่จะผลิต
บัณฑิตที่มีความรอบรู และกระตือรือรนในการสรางสรรคพัฒนาตนเอง และองคกรใหสามารถดําเนินธุรกรรมไดในเวที
การคายุคปจจุบัน ที่การแขงขันตัดสินกันดวยความรวดเร็ว ความเปนเลิศทางการใหบริการ เทคโนโลยีที่ลํ้าหนา และตอง
พรอมตอการเปล่ียนแปลงเสมอ ดวยแนวคิดที่มีคุณคา 4 มิติ ดังนี้  

1. มิติดานความรวมมือ (Cooperative Dimension) 
เนนใหมีทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่น โดยคํานึงถึงประโยชนรวมกันของทั้งสองฝาย (Win-Win)  
2. มิติดานนวัตกรรม (Innovative Dimension) 
มีความสามารถในการเรียนรู ความสามารถในการปฏิบัติ  ความสามารถในการนําเสนอทางเลือกใหมแกผูบริโภค

และสังคม และความคิดสรางสรรคในการแปลงโอกาสไปสูแนวความคิดใหม ทําใหส่ิงนั้นสามารถที่จะปฏิบัติในเชิงสังคมและ
พาณิชยไดจริงโดยมีแนวคิด 9 ชนิดคือ แรงบันดาลใจ (Inspiration) ใจใฝรู (Inquiring) รอบรูขาวสาร (Information) เจา
ความคิด (Ingenuity) ริเริ่มสรางสรรค (Initiative) ปฏิสัมพันธ (Interaction) มีสวนรวม (Involvement) กระตุนสงเสริม 
(Instigate) และบูรณาการ (Integration) 

3. มิติดานภาวะผูนํา (Leadership Dimension) 
ผูนําที่มีวิสัยทัศน คือ ผูที่สามารถสรางนวัตกรรมทางองคกรและนําไปปฏิบัติไดจริง คือ นักปฏิวัติทางองคกร 

(Organizational Revolutionist) ซึ่งกลาตัดสินใจอยางมีหลักการ และมีองคประกอบทั้ง 9 ของกระบวนการทาง
นวัตกรรม 

4. มิติของการเปนผูประกอบการ (Entrepreneurial Dimension) 
เปนผูมีแนวคิดทางดานธุรกิจและเศรษฐศาสตร มีวิสัยทัศนที่กาวไกล มีความเขาใจอยางถองแทถึงกรอบ

ความคิดของนวัตกรรมซึ่งนับวาเปนสูตรสําเร็จที่นํามาซึ่งศักยภาพในการแขงขันที่ไดเปรียบและยั่งยืน เปนผูนําทางดาน
การเปล่ียนแปลง Change Agent และผูประกอบการที่อยูบนฐานนวัตกรรม (Innopreneur) 

คุณคาทั้ง 4 มิติ ดังกลาว สอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจของ GMI โดยถือเปนคานิยมรวมที่ GMI 
ปรารถนาใหเกิดเปนวัฒนธรรมองคกร บุคลากรภายในองคกรทุกคนตางคิดและทําภารกิจตาง ๆ โดยคํานึงถึงคุณคาทั้ง 
4 มิตินี้อยูเสมอ ซึ่งผูบริหาร GMI ไดตรวจสอบ ซักถามถึงแนวทางและกระบวนการตาง ๆ วาสอดคลองกับวิสัยทัศน 
หรือคุณคาในมิติใด มีบุคลากรคนใดตองการเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ นอกจากนี้หลักสูตรทั้ง 4 หลักสูตรของ GMI 
ยังสอดแทรกคานิยมทั้ง 4 มิติแกผูเรียนอีกดวย ผานการระบุไวในเปาประสงคของหลักสูตรและคุณลักษณะของผูเรียน
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ในรายวิชาตาง ๆ เพราะเราเชื่อวามหาบัณฑิตที่เขาใจและมีพฤติกรรมในคานิยมทั้ง 4 ประการจะเปนฟนเฟองตัวหนึ่งที่
ชวยขับเคล่ือนให GMI บรรลุวิสัยทัศนไดเชนกัน 
 

 ความสามารถหลักขององคกร 
GMI จะถูกขับเคล่ือนไปสูวิสัยทัศนที่วางเอาไวได ตองอาศัยความสามารถของบุคลากร ซึ่งถือเปนทรัพยากรที่มี

คุณคาและสําคัญที่สุดขององคกร เนื่องจากพันธกิจหลักคือ การจัดการเรียนการสอนในศาสตรดานการบริหารจัดการเฉพาะ
ทาง 8 สาขา ดังนั้น คณาจารยผูสอนจึงเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ที่เนนการสอนจากประสบการณจริง และผูประกอบการที่
รูจริงในวงการธุรกิจ เพื่อใหนักศึกษาไดประยุกตความรูและประสบการณที่ไดรับไปใชในชีวิตการทํางานไดจริง โดยสามารถ
แบงความเชี่ยวชาญของคณาจารย GMI เปน 3 ดาน ดังนี ้

1. Business Core (Accounting, Finance, Economics, and Marketing) 
2. Management Core (Organization, Leadership and Change, Strategic and Project 

   Management, Technology, and Engineering Management) 
3. Management Science Core (Logistics and Industrial Engineering)  
ความเชี่ยวชาญของอาจารยแตละทานมีพื้นฐานจากคุณวุฒิที่สําเร็จการศึกษา ประสบการณในการทํางาน  การ

วิจัย และการบริการทางวิชาการแกสังคม ซึ่งลวนแตเปนความสามารถที่สอดคลองกับพันธกิจของ GMI อยางแทจริง ยิ่งไป
กวาน้ันจะเห็นไดวาความหลากหลายของความเชี่ยวชาญของคณาจารย ซึ่งทั้ง 3 ดานนี้ถือเปนจุดเดนของ GMI ที่จัดการ
เรียนการสอนดานบริหารธุรกิจและการจัดการ ที่มีการผสมผสานระหวางอาจารยที่จบมาทางสายวิศวกรรมศาสตรหรือ
วิทยาศาสตร กับอาจารยที่จบมาทางสายสังคมศาสตร ซึ่งจะตอบโจทยในการผลิตบัณฑิตที่มีพื้นฐานมาทางวิศวกรและ
เทคโนโลยี ใหมีความเขาใจในศาสตรดานบรหิารจัดการไดด ีนอกจากนี้ในการทํางานวิจัย หรือการใหบริการวิชาการแกสังคม 
ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายของคณาจารย เอื้อประโยชนในการทํางานรวมกนั โดยพึ่งพาความถนัดและจุดแข็งที่อาจารยแต
ละทานมี การทํางานแบบบูรณาการรวมกันนี้ถือเปนกลไกที่เสริมความเขมแข็งใหกับองคกร และยังเปนปจจัยที่รักษา
บุคลากรของ GMI เอาไว ยิ่งไปกวานั้นการที่ GMI สงเสริมใหคณาจารยสรางผลงานวิจัยดวยการใหทุนสนับสนุนการทําวิจัย 
และสนับสนุนใหไปทํางานบริการวิชาการแกสังคม ทําใหคณาจารยของ GMI มีความรูที่เพิ่มพูน 

ความเชี่ยวชาญ และมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับในแวดวงอุตสาหกรรมและสังคม เปนปจจัยสําคัญในการสราง
เครือขายกับผูทรงคุณวุฒิ และผูเชี่ยวชาญจากภายนอกในการเชิญมาสอน หรือประชุมเพื่อปรับปรุงหลักสูตร 
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                                                บทสรุปผูบริหาร 
  แผนกลยุทธสถาบันวิทยาการหุนยนตภาคสนาม 

ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
 

สถาบันวิทยาการหุนยนตภาคสนาม (ฟโบ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี แบงการดําเนินงาน
เปน 4 สวน ไดแก ฝายบริหาร ฝายวิชาการ ฝายวิจัย และฝายอุตสาหกรรม โดยมุงเนนการสรางบัณฑิต การพัฒนา
ความรูความสามารถเชิงวิชาการ ในสาขาวิทยาการหุนยนตและเทคโนโลยีอัตโนมัติ ควบคูไปกับการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลที่มีความรูความเช่ียวชาญและเปนผูนําในสหวิทยาการ ทั้งในดานวิทยาการหุนยนตและเทคโนโลยีอัตโนมัติ รวม
ไปถึงธุรกิจเทคโนโลยี เพื่อใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน ที่กําลังเจริญเติบโตทั้งในดานเศรษฐกิจ
และสังคมอยางตอเนื่อง ซึ่งหุนยนตและเทคโนโลยอีัตโนมัตินั้นเขามามีบทบาทสําคัญในการขับเคล่ือนประเทศใหเติบโต 
สามารถแขงขันเชิงอุตสาหกรรมไดในระดับนานาชาติ 

ปจจุบันสถาบันวิทยาการหุนยนตภาคสนามดําเนินการเปดการเรียนการสอนจํานวน 4 หลักสูตร 
ประกอบดวย 

1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาการหุนยนตและระบบอัตโนมัติ 
2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการหุนยนตและระบบอัตโนมัติ 
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาธุรกิจเทคโนโลยี 
4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ 
 

 วิสัยทัศน (Vision) 
มุงเปนสถาบันฯ ชั้นนําระดับอาเซียนดานวิทยาการหุนยนตและระบบอัตโนมัติ  
 

 พันธกิจ (Mission) 
1) สรางบัณฑิตชั้นนําที่มีความรูทางดานหุนยนตและระบบอัตโนมัติตอบโจทยความตองการในดานการ

พัฒนาเทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติ รวมไปถึงธุรกิจเทคโนโลยี 

2) พัฒนาเทคโนโลยีดานหุนยนตและระบบอัตโนมัติที่ใชงานไดจริง และสามารถนําไปตอยอดในเชิงพาณิชย

เพื่อเปนเครื่องมือในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขันใหกับประเทศ 

3) มุงสูความเปนสากลโดยมีความรวมมือดานการศึกษา วิจัย และงานบริการวิชาการกับองคกับชั้นนําใน

ระดับนานาชาติ 

 

 วัตถุประสงคหลัก 
1) มุ ง สูความเปนสากลในดานวิทยาการหุนยนตและเทคโนโลยีอัตโนมัติ ใหมีความทัดเทียมกับ 

สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย และองคกรในระดับนานาชาติ 
2) มุงตอยอดเชิงพาณิชย จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นภายในสถาบัน และไปสูธุรกิจเทคโนโลยี 
3) ผลิตบุคลากรทางดานวิทยาการหุนยนตและระบบอัตโนมัติใหมีคุณภาพ และสรางผูประกอบการดาน

เทคโนโลยทีี่สามารถแขงขันไดในระดับประเทศ 
4) เปนองคกรที่บริการสังคมและเผยแพรความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีหุนยนตและระบบอัตโนมัติ

ใหแกผูที่สนใจ 
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 เปาหมายและทิศทางของหนวยงาน 
สถาบันวิทยาการหุนยนตภาคสนาม สงเสริมใหบุคลากรทํางานอยางมีประสิทธิภาพ สามารถถายทอด

เทคโนโลยี ความรู และปรับปรุงพัฒนาการทํางานเพื่อขับเคล่ือนองคกรไปสูจุดมุงหมาย โดยกําหนดเปาหมายและ
ทิศทางในการทํางาน ดังนี้ 

เปาหมาย 5 ป มุงเปนสถาบันชั้นนําระดับอาเซียน ดานวิทยาการหุนยนตและระบบอัตโนมัติ ในดาน
การศึกษา และผลิตนวัตกรรม ที่ยกระดับเทคโนโลยีอันนําไปสูการแกไขปญหาอยางเปนรูปธรรม 

เปาหมาย 15 ป มุงสูความเปนสากลในดานวิทยาการหุนยนตและเทคโนโลยีอัตโนมัติ ใหมีความทัดเทียมกับ
สถาบันการศึกษา วิจัย และองคกรชั้นนําในระดับนานาชาติ และนําไปสูธุรกิจเทคโนโลยีอยางยั่งยืน 
 

 กลยทุธการพัฒนาสถาบันวิทยาการหุนยนตภาคสนาม ตามแผนกลยุทธ มจธ. ฉบับที่ 12  
เปาหมายที ่1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค มจธ. (Social Change Agent) 
ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรโดยกระบวนการจัดการเรยีนการสอนที่มุงผลลัพธการเรียนรู (Outcome Based 

Education: OBE) เพื่อสรางบัณฑิตที่พึงประสงค (KMUTT Student-QF) ตาม KMUTT Roadmap 2036 โดยเนนที่
การเรียนรูของนักศึกษาผานการสอนแบบโมดูล รวมกับการทําโครงงานในโมดูล และกิจกรรมนอกหลักสูตรเขากับการ
เรียนการสอน เพื่อใหผูเรียนไดเรยีนรูจากประสบการณจริง รูจักการแกปญหา การทํางานรวมกับผูอื่นเพื่อเตรียมความ
พรอมสําหรับการทํางานในอนาคต ตลอดจนสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะดานเทคโนโลยีการส่ือสารและสารสนเทศ 
นอกจากน้ีมีการพัฒนาและปรับปรุงส่ือการเรียนการสอน อุปกรณการศึกษาใหทันสมัยมีความเปนสากล พรอมทั้ง
ปรับปรุงสภาพแวดลอมใหเหมาะสมพรอมตอการเรียนรู  

เปาหมายที่ 2 การสรางความเปนเลิศทางการวิจัยและนวัตกรรม (Research and Innovation) 
งานวิจัยของสถาบันฯ มุงเนนดาน Robotics for Life ไดแก Field Robotics, Edutainment, Medical, 

Technopreneurship และ Green Technology เพื่อตอบสนองตอนโยบายของรัฐบาลในโจทย Thailand 4.0 และ
รองรับกับ KMUTT Strategic Research Theme พรอมทั้งผลักดันงานวิจัยใหสามารถใชไดจริงในเชิงพาณิชยและเชิง
อุตสาหกรรม มีการสรางความรวมมือและใหบริการวิชาการกับหนวยงานอื่นทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงการ
ผลิตนักวิจัยที่มีคุณภาพทั้งบุคลากรและบัณฑิต การหาเวทีใหนักวิจัยแสดงผลงาน การจดสิทธิบัตรทรัพยสินทางปญญา 
และการเผยแพรผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ  

เปาหมายที่ 3 การพัฒนา มจธ. สูความเปนสากล (Internationalization) 
สถาบันฯ มีการเตรียมการเพื่อมุงสูความเปนสากล มีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางทักษะภาษาอังกฤษใหแก

นักศึกษา และบุคลากรเพื่อสามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได มีการจัดทําเอกสารเผยแพรหรือปายประชาสัมพันธตาง ๆ 
ภายในสถาบันเปน 2 ภาษา เพื่อใหเกิดทักษะการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน (Daily life) พรอมทั้งจัดบรรยากาศ
ใหมีความเปนนานาชาติมากขึ้น เพื่อรองรับนักศึกษาตางชาติในอนาคต 

เปาหมายที่ 4 การพัฒนาสมรรถนะองคกรเพื่อใหบริการอยางมีคุณภาพ สูการเปน “องคกรที่มีขีดสมรรถนะสูง 
(High Performance Organization) เนนการพัฒนาองคกรใหมีสมรรถนะสูง โดยวางระบบบริหารจัดการ พัฒนา
บุคลากรใหมีความเปนมืออาชีพ สรางวัฒนธรรมในการเรียนรู ถายทอดความรู ปรับปรุงการทํางานอยูเสมอ รวมทั้งมี
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนทุกภารกิจ ครอบคลุมทั้งในดานการเรียนการสอน 
การวิจัย และการบริการวิชาการ 

เปาหมายที่ 5 การสงเสริมและพัฒนาที่เปนมิตรกับสังคมและสิ่งแวดลอม (Green Heart) 
รณรงคใหนักศึกษาและบุคลากรตระหนักรูและเขาใจถึงความสําคัญในการประหยัดพลังงาน มีการบริหาร

จัดการเพื่อลดการใชพลังงานภายในสถาบัน รวมถึงดําเนินงานวิจัยที่ชวยลดการใชพลังงาน มีการจัดกิจกรรมเพื่อ
ส่ิงแวดลอม 
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บทสรุปผูบริหาร 

แผนกลยุทธสถาบันพัฒนาและฝกอบรมโรงงานตนแบบ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

 
สถาบันพัฒนาและฝกอบรมโรงงานตนแบบ (สรบ.) ไดรับอนุมัติใหจัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีขางตน เมื่อ

วันที่ 15 สิงหาคม 2533 เพื่อเปนองคกรพื้นฐานดานการถายทอดความรูและพัฒนาเทคโนโลยีระดับตนแบบ สนับสนุน
นักวิจัย และภาคเอกชนในการพัฒนาเทคโนโลยีในระดับหองทดลอง เพื่อพัฒนาไปสูขั้นการถายทอด (Translational 
Research) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความเขมแข็งของอุตสาหกรรมการผลิต ดาน เกษตร อาหาร ยาชีววัตถุ และ
พลังงานทางเลือก สรบ. มีรูปแบบบริหารจัดการงานวิจัยที่ทําใหเกิดการทํางานรวมกันระหวางบุคลากรที่มีความ
ชํานาญหลากหลายสาขา จากหนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย รวมกับ บุคลากรของ สรบ.เอง ปจจุบัน สรบ. มี 
1 สํานักงาน 18 หองปฏิบัติการวิจัย และ 4 หนวยบริการ 

 
 วิสัยทัศน (Vision) 
“เปนเลิศในงานวิจัย พัฒนา อยางครบวงจรเพื่อนําไปสูการถายทอดในเชิงพาณิชย รวมทั้งใหบริการจัดการ

งานวิจัยและงานวิศวกรรมอยางมืออาชีพ” 
 

 พันธกิจ (Mission) 
“นําความรูและเทคโนโลยีไปสูผูใช เพื่อคุณภาพชีวิตดีขึ้น” 
 

 คานิยม   

- การทํางานแบบ Cluster  

- ยึดมั่นในคุณคาของคน  
- พัฒนาความเปนมืออาชีพ  

- มีระบบสนับสนุนที่ยืดหยุน และโปรงใส  

- ตระหนักในเรื่องคุณภาพ 
 

สรบ. สงเสริมใหบุคลกรทํางานอยางมีประสิทธิภาพ สามารถนําความรู และเทคโนโลยี เพื่อไปสูการใชงานที่
เปนประโยชนแกชุมชนและประเทศ พรอมทั้งมีความตระหนักเกี่ยวกับผลกระทบของเทคโนโลยีตอ ส่ิงแวดลอมและ
สังคม โดยการกําหนดเปาหมาย 5 ดาน ไดแก 

1) ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และนําไปสูการใชประโยชน ที่มีผลกระทบตอเศรษฐกจิและสังคม 
2) เปนที่ยอมรับดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในระดับสากล 
3) สงเสริมการทํางานเพื่อเสริมสรางสมรรถนะทางดานการผลิตใหกับผูประกอบการของประเทศ ผานการ

ใหบรกิาร ฝกอบรมและที่ปรึกษา ออกแบบ 
4) เปนองคกรที่มกีารบริหารจัดการใหสามารถดําเนินการไดอยางยั่งยืน 
5) พัฒนาบุคลากรใหมีทกัษะและมาตรฐานการทาํงานระดับสากล 

 
  



 

KMUTT Strategic Plan 2017–2021 

Page | 141 

แผนกลยุทธของ สรบ. ตามแผนกลยุทธ มจธ. ฉบับที่ 12 
เปาหมายยทุธศาสตร ของ มจธ. : Research and Innovation 

 
กลยทุธ มาตรการ/โครงการ ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ 

1 เพ่ิมความเขมแข็งของ
งานวิจัยพัฒนา 

สงเสริมใหมีการกําหนด แผน
ท่ีนําทางดานงานวิจัยของ
หองปฏิบัติการ 

- จํานวนผลงานวิชาการระดับนานาชาติ
ท่ีมีการรับรอง ตอบุคลากรวิจัย 

- จํานวนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
- จํานวนการถายทอดความรูและ

เทคโนโลยีท่ีนําไปใชประโยชนตอชุมชน
หรืออุตสาหกรรม เพ่ิมขึ้น 

- สัดสวนความสําเร็จของโครงการวิจัย  
ท่ีไดรับการสนับสนุน 

หองปฏิบัติการวิจัย /
สํานักผูอํานวยการ/ 

สงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยน 
ทางดานวิชาการกับ
หองปฏิบัติการฯ ชั้นนํา 
จัดใหมีการประเมิน
หองปฏิบัติการ โดยคณะ
ผูเชี่ยวชาญ 
สงเสริมการทํางาน
โครงการวิจัยท่ีบูรณาการ
ระหวางหองปฏิบัติการ 
ปรับปรุงหองปฏิบัติการและ
อุปกรณเครื่องมือใหเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด 
เชน มาตรฐานความปลอดภัย 

2 สรางความพรอมใน
การบริการเพ่ือพัฒนา
เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ
ระดับตนแบบ 

ปรับปรุงและจัดหา อุปกรณ 
และโรงงานตนแบบ ให
ทันสมัย และมีมาตรฐาน 
GMP 

- จํานวนการใหบริการ และความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ 

ฝายวิศวกรรมและ
โรงงานตนแบบ  

ปรับปรุงมาตรฐานการทํางาน 
เพ่ือการบริการ 

ฝายวิศวกรรม/ฝาย
บริการวิชาการ 

 พัฒนา หองปฏิบัติการ 
วิเคราะหกลาง ใหได
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 

- หัวขอท่ี ผานเกณฑ มาตรฐาน ISO /IEC 
17025 

- จํานวนการใหบริการ และความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ 

หองปฏิบัติการ
วิเคราะหกลาง 

พัฒนาระบบจัดการเครื่องมือ
กลาง เพ่ือการวิจัย และ
พัฒนาหนวย ทดสอบและ
วิเคราะห 
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เปาหมายยทุธศาสตร ของ มจธ. : Internationalization 
 
กลยทุธ มาตรการ/โครงการ ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ 

สรางความรวมมือกับ
นานาชาติ  

สงเสริมใหมี ผูเชี่ยวชาญจาก
ตางประเทศมาทํางานใน
หองปฏิบัติการ 

- สัดสวนของผูเชี่ยวชาญตางประทศ
มาทํางานในหนวยงาน 

- โครงงานวิจัยและผลงานวิชาการท่ี
มีการทํางานรวมกัน 

 

หองปฏิบัติการวิจัย 
/สํานักผูอํานวยการ 

สรางความรวมมือและ
แลกเปลี่ยน ทางดานวิชาการ
และการศึกษา กับหนวยงาน
ตางประเทศ 
ทําใหองคกรเปนองคกรสอง
ภาษา 
สงเสริมเกิดวัฒนธรรม การ
ยอมรับความแตกตาง 

 
เปาหมายยทุธศาสตร ของ มจธ. : High Performance Organization 
 
กลยทุธ มาตรการ/โครงการ ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ 

เปนองคกรท่ีมีการบริหาร
จัดการใหสามารถ
ดําเนินการ ไดอยางย่ังยืน 

การบริหารคุณภาพ ตาม
กรอบ EdPEx 

- ผลการดําเนินงานท่ีมุงเนนลูกคา 
- ผลการดําเนินการดานการเงิน 
- มีระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน

การบริหารจัดการ 
- มีโครงการปรับปรุงตอเนื่อง 
- มีคลังความรูและอัตราการเขาถึง 
- บุคลากรมีสมรรถนะเพ่ิมขึ้นและ

สอดคลองกับภาระงานของ
หนวยงาน 

- อัตราการเลื่อนระดับ 

สํานักผูอํานวยการ 

ปรับปรุงและใชประโยชน
จาก ระบบสารสนเทศ  เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ทํางาน 
การพัฒนาระบบ 
Functional Competency 
ตามสายวิชาชีพ ของ
บุคลากร 
ระบบจัดการความรู เพ่ือใหมี
การ ระบุความรูของ
หนวยงาน จัดเก็บ การถาย
โอนความรูและประสบการณ 
และการนําความรูไปใชงาน 
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บทสรุปผูบริหาร 

แผนกลยุทธสํานักวิจัยและบริการวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

 
สํานักวิจัยและบริการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สวท.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี เริ่ม

จัดตั้งเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2524 โดยมีชื่อเดิมวา ศูนยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหเปนศูนยรวมของอาจารยและนักวิจัยในการใหบริการวิชาการและงานวิจัยแกหนวยงานภาครัฐและ
เอกชน ตอมาในชวงปลายแผนพัฒนาอุดมศึกษา ฉบับที่ 6 มหาวิทยาลัยไดริเริ่มจัดตั้ง สํานักวิจัยและบริการ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หรือ สวท. และไดรับอนุมัติใหจัดตั้งเปนหนวยงานที่มีฐานะเทียบเทาคณะ โดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2540 เพื่อใหเปนแหลงรวมหนวยงานและโครงการวิจัยตาง ๆ ที่
มหาวิทยาลัยมีบทบาทภารกิจเดิมอยูแลว โดยยุบศูนยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา และโอนบุคลากรและภารกิจของศูนย
มาอยูภายใตสังกัดของ สวท. และกําหนดบทบาทใหเปนแหลงในการดําเนินการวิจัย การพัฒนา และการวิศวกรรม 
(Research Development and Engineering) การถายทอดเทคโนโลยีสหวิทยาการ สรางขีดความสามารถของ
ภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาวิชาการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานตาง ๆ และไดประกาศใหมีสํานักงาน
ผูอํานวยการใน สวท. ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2551 ปจจุบัน สวท. แบงสวนงานออกเปน 
1 สํานักงาน 13 ศูนยความเชี่ยวชาญ 

 
 วิสัยทัศน (Vision) 
มุงเปนศูนยกลางงานวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการเชิงบูรณาการระดับนานาชาติ  
 
 พันธกจิ (Mission) 
1) ผลักดันงานวิจัยเชิงพัฒนา และบริการวิชาการเชิงบูรณาการ 
2) บริหารจัดการเครือขายและพันธมิตรดานงานวิจัยและพัฒนา และบริการวิชาการทั้งในระดับทองถิ่น     

และนานาชาติ 
3) สรางความเขมแข็งดานทรัพยากรและการเงิน เพื่อการพัฒนาองคกรอยางยั่งยืน 
4) ใหบริการวิชาการเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนอยางยั่งยืน 
 
 คานิยมหลัก 
I = Innovation (สรางนวัตกรรมดานความรูความสามารถ) 
S = Sustainable S&T (พัฒนาความเปนเลิศทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) 
T = Teamwork (รวมมือรวมใจ มุงมั่นตอความสําเร็จ มุงสูจุดหมายเดียวกัน) 
R = Resource (ใชทรัพยากรอยางมีสํานึก พอเพียง คุมคาและมีประสิทธิภาพ) 
S = Society Responsibility (มีความรับผิดชอบและตอบแทนตอสังคม) 
 
 ยุทธศาสตรและกลยทุธหลักในการดําเนินงาน 
ยุทธศาสตรที่ 1 เพิ่มผลงานวิจัย 
1.1 สรางเครือขายวิชาการ 
1.2 สรางแรงจูงใจในการสรางผลงานวิจัยทั้งในกลุมวิชาการและกลุมสนับสนุน 
1.3 สงเสริมใหมีการทํางานวิจัยใหม ๆ ที่สามารถพัฒนาไปจนถึงขั้นนําไปใชในเชิงพาณิชย 
1.4 การรวมตัวของศูนยในลักษณะ Cluster ที่สอดรับกับ KMUTT Research Unit 
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ยุทธศาสตรที่ 2 บริหารจัดการงานบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีเชิงรุก 
2.1 ขยายฐานลูกคาและสรางพันธมิตรธุรกิจ 
2.2 การประชาสัมพันธองคกรและผลงานใหเปนที่รูจักทั้งภายในและภายนอก 
2.3 เพิ่มชองทางกรติดตอใหกับลูกคาใหไดรับความสะดวกรวดเร็ว 
2.4 จัดใหมีการดําเนินงานดาน CRM 

ยุทธศาสตรที่ 3 สรางระบบประกันคุณภาพ 
3.1 ไดรับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ 
3.2 ยกระดับหองปฏิบัติการทดสอบ สอบเทียบใหไดมาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาบุคลากรอยางตอเน่ือง 
4.1 พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความเขาใจดานการตลาดและธุรกิจ 
4.2 พัฒนาทัศนคติการเรียนรูใหแกบุคลากร 
4.3 สงเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางบุคลากร 
4.4 สงเสริมการพัฒนาบุคลากรตามสายวิชาชีพ 
4.5 สงเสริมความเปน Humanization ของบุคลากร 

ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการ 
5.1 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยและงานบริการวิชาการ 
5.2 ระบบฐานขอมูลความเชี่ยวชาญของบุคลากร 

ยุทธศาสตรที่ 6 การใหบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม 
6.1 การทํางานในลักษณะสหวิทยาการและการทํางานกับเครือขายในพื้นที่ 
6.2 การนํา S&T ไปทําวิจัยกับภูมิปญญาชาวบาน (นักวิจัยในชุมชน) 
6.3 แสวงหาผูนํา/เยาวชน เพื่อนํามาพัฒนาศักยภาพในดานตาง ๆ (การคิดวิเคราะห การบริหารจัดการ 

การคัดเลือกเทคโนโลยี ฯลฯ) 

ยุทธศาสตรที่ 7 Internationalization 
7.1 ขยายฐานลูกคาที่เปนพันธมิตรไปในกลุม ASEAN 
7.2 เพิ่มศักยภาพบุคลากรใหรองรับการเขาสูเศรษฐกิจเอเซีย 
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บทสรุปผูบริหาร 
แผนกลยุทธสํานักอุทยานวิทยาศาสตรและอตุสาหกรรม 

ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
 

สํานักอุทยานวิทยาศาสตรและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี มุงเนนสนับสนุน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (Small and Medium Enterprises; SMEs) ในแงของการถายทอดและบมเพาะ
เทคโนโลยี ชวยลดชองวางและคอขวดการถายทอดเทคโนโลยีไปสูผูประกอบการ SMEs มุงเปาที่กลุมอุตสาหกรรม
อาหาร  อุตสาหกรรมชีวภาพ (Bioprocessing Industries) เทคโนโลยีพลังงานและส่ิงแวดลอม (Energy and 
Environmental Technologies) พื้นที่เปาหมายหลัก คือ อุตสาหกรรมฝงตะวันตกของแมน้ําเจาพระยา 
กลุมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันตกของประเทศไทย (จังหวัด
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ) 

 
 วิสัยทัศน (Vision) 
เปนศูนยการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี พรอมใหบริการอุตสาหกรรมแบบมืออาชีพ และเปนศูนยกลาง

ในการสรางเครือขายความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย กับอุตสาหกรรมที่จะนําไปสูการสรางนวัตกรรมขึ้นใชเองใน
ประเทศ 
 

 ภารกิจ 
1) เพิ่มขีดความสามารถทางเทคโนโลยีผานการทํางานรวมกันในรูปแบบ Public-Private-Partnership 

เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ 
2) เพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสนับสนุนดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีที่ไดมาตรฐานสําหรับการ

พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเสริมศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันใหกับ SMEs
ในประเทศ 

3) เพื่อใหบริการอุตสาหกรรมบมเพาะเทคโนโลยีและถายทอดเทคโนโลยีสําหรับ SMEs ผูประกอบการใหม  
และจัดทําโปรแกรมบมเพาะเทคโนโลยีสําหรับเทคโนโลยี Start Up 

4) เพื่อสงเสริมและสรางเครือขายความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย/หนวยงานวิจัยกับอุตสาหกรรมผาน
การใหบริการปรึกษาแนะนํา ฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร รวมถึงการวิจัยพัฒนาตามความตองการของ
อุตสาหกรรม 

5) ใหบริการพื้นที่และเครื่องมือเพื่อการทําวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน ตลอดจนการใหบริการสนับสนุน
ที่จําเปน 

 
 เปาหมายของหนวยงาน  
สํานักอุทยานวิทยาศาสตรและอุตสาหกรรม เปนหนวยงานที่มีเปาหมายชัดเจนในการดําเนินการ ใหสอดคลองกับ

วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย มุงมั่นในความเปนมหาวิทยาลัย ที่ใฝเรียนรู มุงสูความเปนเลิศทางเทคโนโลยีและการวิจัย 
มุงธํารงปณิธานในการสรางบัณฑิตที่เกงและดี มุงสรางชื่อเสียงและเกียรติภูมิใหเปนที่ภูมิใจของประชาคม และมุงกาวไปสู
การเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําในระดับโลก 

ดานความมุงม่ันในการเปนมหาวิทยาลัยที่ใฝเรียนรู สํานักอุทยานวิทยาศาสตรและอุตสาหกรรม มีนโยบายที่
ชัดเจนในการมุงมั่นที่จะปลูกฝงบุคลากรของหนวยงานในทุกระดับ ใหมีจิตสํานึกในการใฝเรียนรู โดยสนับสนุนบุคลากรทุก
ระดับ ใหแสวงหาความรูและประสบการณ อยางไมหยุดยั้ง เพื่อใหทันตอพลวัตทางวิชาการ และพัฒนาบุคลากรของ
หนวยงาน ใหสามารถทํางานอยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ สรางองคกรใหมีระบบที่เอื้อตอการเรียนรู การระดมสรรพ
กําลังทางความคิด และการแลกเปล่ียนประสบการณ  
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ดานความมุงสูเปนเลิศทางเทคโนโลยแีละการวิจัย สํานักอุทยานวิทยาศาสตรและอุตสาหกรรม มีนโยบายชัดเจน
ในการมุงมั่นจะเปนหนวยงานที่สนับสนุนใหมหาวิทยาลัยมีบทบาทโดดเดนดานการวิจัย พัฒนา มุงมั่นที่จะพัฒนาเทคโนโลยี
ใหกับอุตสาหกรรมไทยใหสามารถแขงขันไดในระดับโลก และมุงมั่นที่จะพัฒนาเทคโนโลยีใหกับชุมชนที่เหมาะสมกับปริบท 
ทางเศรษฐกิจและสังคมไทย เพื่อสนับสนุนนโยบายดานเศรษฐกิจพอเพียง โดยทําหนาที่สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการวิจัย
ตามความตองการของอุตสาหกรรมและชุมชน การนําผลงานวิจัยไปใชใหเกิดประโยชน การใหบริการทางวิชาการแกสังคม 
รวมทั้งปฏิสัมพันธระหวางมหาวิทยาลัย กับอุตสาหกรรมและชุมชน เพื่อใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนตอสังคมไทยไดในอนาคต 

ดานการมุงธํารงปณิธานในการสรางบัณฑิตที่เกงและดี สํานักอุทยานวิทยาศาสตรและอุตสาหกรรม เปน
หนวยงานที่สนับสนุนงานดานการบูรณาการกิจกรรมสรางเสริมการเรียนรู ทักษะทางดานการคนควา วิจัย พัฒนาของ
นักศึกษา โดยเปนแหลงใหความรูดานการพัฒนาเทคโนโลยี และการนําเทคโนโลยีไปใชประโยชน ตลอดจนเปนแหลงสาธิต
เทคโนโลยีที่มีศักยภาพ เพื่อถายทอดแนวคิดใหกับนักศึกษา  เปนแหลงฝกทักษะและสรางประสบการณดานการทํางานวิจัย
ที่นําไปสูการปฏิบัติจริงใหกับนักศึกษา เพื่อสรางบัณฑิตที่เกงและดี ตามเปาหมายของมหาวิทยาลัย ตอไป 

ดานการมุงสรางชื่อเสียงและเกียรติภูมิเปนที่ภูมิใจของประชาคม สํานักอุทยานวิทยาศาสตรและอุตสาหกรรม 
เปนหนวยงานที่สนับสนุนและมุงมั่นในการสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัย โดยมีการดําเนินการดานการพัฒนาเทคโนโลยีที่
เปนความตองการของอุตสาหกรรม และการใหบริการอุตสาหกรรมที่เปนมาตรฐานเปนที่ยอมรับของสังคม ตลอดจนการ
เผยแพรประชาสัมพันธดานผลงาน และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ในการเขารวมเสนอผลงาน และจัดนิทรรศการเผยแพร
ผลงาน ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งสรางความภาคภูมิใจใหกับประชาคมของมหาวิทยาลัย 

ดานการมุงกาวไปสูมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนําในระดับโลก สํานักอุทยานวิทยาศาสตรและอุตสาหกรรม เปน
หนวยงานที่สนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ในการที่จะพัฒนาใหกาวสูการเปนมหาวิทยาลัยช้ันนําของโลก ทั้งในดาน
คุณภาพ ความรูความสามารถของบุคลากร ความเปนเลิศทางวิชาการ ความเชี่ยวชาญในดานเทคโนโลยี ตลอดจนการมี
คุณภาพ ประสิทธิภาพของการพัฒนาเทคโนโลยี และการใหบริการอุตสาหกรรม 

 
 เปาหมายสํานักอุทยานวิทยาศาสตรและอุตสาหกรรม ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)  
เปาหมายที่ 1 เพิ่มขีดความสามารถในดานการพัฒนาเทคโนโลยีที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ 
กลยุทธ 
1.1 Focus/กําหนดทิศทางและจัดระบบการทํางานเปน Cluster และมอบหมายผูรับผิดชอบ 
1.2 จัดทําโครงการ/เปาหมายและแผนงาน/กิจกรรม/งบประมาณในแตละเทคโนโลยีตามยุทธศาสตรของชาติ 

Thailand 4.0 
โครงการตามแผนกลยทุธ 
1) โครงการพัฒนา Food Innopolis @ BKT 
2) โครงการพัฒนาศูนยสงเสริมการวิจัยและนวัตกรรมกระบวนการชีวภาพ Bioprocess Research & 

Innovation Center 
3) โครงการพัฒนา BioEnergy Cluster 
4) โครงการพัฒนา Biopharma Cluster 
ตัวชี้วัด 
1) จํานวนเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นตามยุทธศาสตรของประเทศตอป 
2) จํานวนเทคโนโลยีที่นําไปใชใหเกิดประโยชนจรงิตอป 
3) จํานวนเทคโนโลยีดานที่มหาวทิยาลัย มีความเชี่ยวชาญตามยทุธศาสตรของประเทศ 
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เปาหมายที่ 2 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสนับสนุนดานการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและใหบริการ
อุตสาหกรรม 

กลยุทธ 
2.1 จัดทําโครงการขอรับการสนบัสนุนงบประมาณ และเงินทุนจากรฐั ในการพัฒนาแตละดานใหชัดเจน 
2.2 พัฒนาเทคโนโลยีแบบมุงเปาตามความเช่ียวชาญของมหาวิทยาลัย  
2.3 กําหนดระยะเวลาแลวเสร็จ พรอมดัชนีชี้วัดของแตละโครงการ 
โครงการตามแผนกลยุทธ 
1) โครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจัยและนวัตกรรมดานอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อเตรียมความพรอมในการเปน 

Food Innopolis @ BKT 
2) โครงการพฒันาโครงสรางพื้นฐานดานวิจัยและนวัตกรรม 3F+1P 
3) โครงการพฒันา Bioprocess Research & Innovation Center  
4) โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานกระบวนการผลิตยาวัคซีน และสารมูลคาสูงทางการแพทยเพื่อการรักษา 
5) โครงการพัฒนาเทคโนโลยีตามยุทธศาสตรของชาติ และตามความตองการของ SMEs ใหเกิดการนําไปใช

ประโยชนจริง 
ตัวชี้วัด 
1) จํานวนโครงสรางพื้นฐานที่พัฒนาขึ้นตอสามป 
2) จํานวนระบบสนับสนุนดาน S&T ที่พัฒนาขึ้น 
3) จํานวนนวตักรรมและเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น และนําไปใชประโยชนจริง 
 
เปาหมายที่ 3  บริการอุตสาหกรรม บมเพาะเทคโนโลยีและถายทอดเทคโนโลยีสําหรับ SMEs ประกอบการใหม 

และจัดทําโปรแกรมบมเพาะเทคโนโลยีสําหรับเทคโนโลยี Startup แบบมืออาชีพ 
กลยุทธ 
3.1 จัดทําโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เงินทุนจากรัฐ และมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาแตละ

โครงการใหชัดเจน 
3.2 ทํางานเปนทีมรวมกับ TLO/TTO/Legal Office ของมหาวิทยาลัย 
3.3 เขารวมเครือขายการทํางานของ Regional Science Park 
3.4 เตรียมการกําลังคน และผูรับผิดชอบแตละโครงการใหชัดเจน 
โครงการตามแผนกลยุทธ 
1) โครงการพฒันาศูนยบริการอุตสาหกรรมแบบ Professional One Stop Services  
2) โครงการพัฒนาฐานขอมูลผูเชี่ยวชาญและฐานขอมูลผูใชบริการ 
3) โครงการพฒันา TLO/TTO supporting Team @BKT 
4) โครงการพฒันาพื้นที่ Technology Incubator @BKT 
5) โครงการพัฒนาโปรแกรมบมเพาะเทคโนโลยีสําหรับเทคโนโลยี Startup @BKT 
ตัวชี้วัด 
1) มีศูนยใหบริการอุตสาหกรรมแบบ One Stop Services  
2) จํานวนอุตสาหกรรม/กลุมอตุสาหกรรมที่ใหบริการ 
3) จํานวนเรื่อง/รายของการใหบริการวิจัยพัฒนา 
4) จํานวนครั้ง/รายของการใหบรกิารวิเคราะห ทดสอบ ทดลอง ออกแบบ 
5) จํานวนครั้ง/รายของการสาธิต/บมเพาะ/ถายทอดเทคโนโลยี 
6) จํานวนครั้ง/คนของการฝกอบรม/พัฒนาบุคลากร 
7) จํานวนรายของ Startup 
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เปาหมายที่ 4  เพื่อสงเสริมและสรางเครือขายความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย/หนวยงานวิจัยกับ
อุตสาหกรรมผานการใหบริการปรึกษาแนะนํา ฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร รวมถึงการวิจัย
พัฒนาตามความตองการของอุตสาหกรรม 

กลยุทธ 
4.1 จัดทําโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เงินทุนจากรัฐ และมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาแตละ

โครงการใหชัดเจน 
4.2 ทํางานเปนทีมรวมกับ KCE/KX 
4.3 ทํางานรวมกับ Thailand Science Park และ Regional Science Park อยางใกลชิด 
4.4 เตรียมกําลังคน และผูรับผิดชอบแตละโครงการใหชัดเจน 
โครงการตามแผนกลยุทธ 
1) โครงการพัฒนาฐานขอมูลเครือขายความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย กับหนวยงานภาครัฐและเอกชน 

ทั้งในและตางประเทศตามกลุมเทคโนโลยี 
2) โครงการพฒันาระบบ Partnering & Networking ในกลุมอุตสาหกรรม SMEs เปาหมาย 
3) โครงการพฒันาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใหกับกลุมอุตสาหกรรม SMEs เปาหมาย 
4) โครงการสงเสริมความรวมมือดานการวิจัยพัฒนารัฐรวมเอกชนเชิงพาณิชย 
ตัวชี้วัด 
1) จํานวนกลุมเครือขาย/รายในครือขาย ความรวมมือกับอุตสาหกรรม 
2) จํานวนครั้ง/รายของการใหบริการปรึกษา แนะนํา 
3) จํานวนครั้ง/คนของการฝกอบรม/พัฒนาบุคลากร ตามความตองการของเครือขาย 
4) จํานวนเรื่อง/รายของการใหบริการวิจัยพัฒนา ตามความตองการของเครือขาย 

 
เปาหมายที่ 5 ใหบริการใหบริการพื้นที่และเครื่องมือเพื่อการทําวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน ตลอดจน

การใหบริการสนับสนุนที่จําเปน 
กลยุทธ 
5.1 การหาลูกคาที่มีศักยภาพ 
5.2 การใหบรกิารอยางมีประสิทธิภาพในทุกดาน 
5.3 จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ ที่ทันสมัยและผูเชี่ยวชาญในเครื่องมือตาง ๆ 
5.4 สรางเครือขายกับหนวยงานของรัฐเพื่อใหบริการสนับสนุนภาคเอกชนอยางครบวงจร 
โครงการตามแผนกลยุทธ 
1) โครงการประชาสัมพันธ/Roadshow ในการประชุม สัมมนาระดบัภูมิภาค/ระดับชาติ 
2) โครงการจดัทํากลยุทธดานการตลาด 
3) โครงการพัฒนาฐานขอมูลเครือขายความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน 

ทั้งในและตางประเทศตามกลุมเทคโนโลยี 
4) โครงการพฒันาระบบ การจองใชเครื่องมือ อุปกรณ On-line 
5) โครงการสรางความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐที่รับผิดชอบ เชน สนช./ สวทช./ BOI เปนตน 
ตัวชี้วัด 
1) จํานวนบริษัท/ผูประกอบการที่เขามาเชาพื้นที่และใชบริการเครื่องมือ/ป 
2) จํานวนการใหบริการเฉพาะทางที่เพิ่มขึ้น/ป 
3) จํานวนกิจกรรมใหมที่เกิดขึ้น/ป 
4) ความพึงพอใจของผูใชบริการ 
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บทสรุปผูบริหาร 
แผนกลยุทธสถาบันการเรียนรู 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

 
สถาบันการเรียนรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ีเริ่มดําเนินงานและจัดกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ

การเรียนรูมาตั้งแตปงบประมาณ 2544 และในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 63 วันที่ 13 กุมภาพันธ 2547 มีมติ
อนุมัติโครงการจัดตั้งสถาบันการเรียนรู โดยใหเปล่ียนชื่อเปน “สถาบันการเรียนรู” โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

แนวคิดในการจัดตั้งสถาบันแหงการเรียนรู เกิดจากเหตุผล 2 ประการ กลาวคือ เพื่อสนองตอบ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (ที่ไดใหความสําคัญกับการมุงพัฒนาคนใหสมบูรณ มีความสมดุลทั้งดาน
จิตใจ รางกาย ปญญา และสังคม สามารถพึ่งตนเอง รวมมือกับผูอื่นอยางสรางสรรค พัฒนาสังคมและส่ิงแวดลอม) เพื่อ
มุงสูความเปนเลิศทางวิชาการ ทางดานการเรียนรู อันจะนําไปสูการเปล่ียนแปลงการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย
ตลอดจนเสริมปณิธานของมหาวิทยาลัย ในการเปนผูนําทองถิ่น และบริการทางวิชาการตอสังคม 

สถาบันการเรียนรู ไดมีการทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ และกําหนดยุทธศาสตรของสถาบันการเรียนรู โดย
ประชาคมไดมีสวนรวมดําเนินการ และรวมกําหนดวิสัยทัศนของหนวยงาน ซ่ึงถือเปนเปาหมายของหนวยงานที่
สืบเนื่องมาถึงปจจุบัน ดังนี้ 
 

 วิสัยทัศน (Vision) 
 เปนหนวยยุทธศาสตรในการขับเคล่ือน มจธ. สูการเปนองคกรแหงการเรียนรู 
(Learning Institute is the strategic unit that drives KMUTT toward Learning Organization) 

 
 พันธกิจ (Mission) เปนกรอบสําหรับดําเนินงานของสถาบันการเรียนรู ดังนี้ 

- KMUTT Learning Tools สรางสรรค พัฒนาเครื่องมือนวัตกรรมการเรียนรูของ มจธ. 

- Encourage Learning ผลักดันการเรียนรูในประชาคม มจธ. 
- Excellency Development พัฒนาสูความเปนเลิศดานการเรียนรู 

- Networking สงเสริม/พัฒนาเครือขายพันธมิตรการเรียนรู ทั้งในและนอกประชาคม มจธ. 
 

1) สงเสริม สนับสนุน เผยแพรการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนของอาจารย เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ของอาจารย และนักศึกษา 

2) สงเสริม สนับสนุนใหเกิดการศึกษา พัฒนาทักษะของผูมีความสามารถพิเศษ และผูที่ตองการความ
ชวยเหลือพิเศษดานการศึกษาในระดับปริญญาตรี 

3) สงเสริม และพัฒนานักเรียนผูมีความรูความสามารถพิเศษทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายใหเปนกําลังหลักในการพัฒนาและยกระดับประเทศ  

4) วิจัย และพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู เพื่อจะนําไปสรางผลกระทบที่มีประโยชนตอสังคม 
 

 เปาหมายและทิศทางการดําเนินงาน 
สถาบันการเรียนรู เปนหนวยงานที่มีเปาหมายอยางชัดเจนในการดําเนินการใหสอดคลองกับวิสัยทัศนของ

มหาวิทยาลัย ที่มุงมั่นเปนมหาวิทยาลัยที่ใฝเรียนรู โดยกําหนดยุทธศาสตรหลักเพื่อขับเคล่ือนองคกร 3 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร 
 ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบและสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู 

ดําเนินการตามแนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนรูแบบใหม (New Approach to Learning) เพื่อพัฒนา
ความเปนผูนําทางดานการเรียนรูของ มจธ. ดวยกระบวนการเรียนการสอน การวิจัย ซึ่งเปนกระบวนการสําคัญในการ
ผลิตและพัฒนากําลังคน และการสรางความรูอันเปนแนวทางไปสูองคกรแหงการเรียนรู 
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กลยุทธที่ 1.1  การปรับการเรียนการสอนดวยสภาพแวดลอม โดยปกติสภาพหองเรียนปจจุบันไมเอื้ออํานวย
ใหเกิด Active Learning ซ่ึงมีลักษณะเปนหองบรรยาย ไมมีเครื่องมือที่เหมาะสม ทําให
อาจารยสวนใหญยังไมไดปรับการเรียนการสอน ในขณะเดียวกันการปรับสภาพแวดลอม 
รวมถึงการสรางแรงบันดาลใจ ก็จะเปนแรงจูงใจใหผูสอนหันมาเปล่ียนเทคนิคการสอน 

- โครงการหนึ่งคณะหนึ่งหองเรียน (One OBE Classroom per One Faculty) 
กลยุทธที่ 1.2  เชื่อมโยงเครือขายทั้งภายในและภายนอก  

- โครงการพัฒนาระบบและสภาพแวดลอมการจัดการเรียนการสอน (Learning Eco-system) 
  

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาสมรรถนะอาจารยผูสอน 
มีเปาหมายในการพัฒนาสมรรถนะ และศักยภาพ ทั้งในดานการเสริมสรางระบบคิด พัฒนาทักษะการสอน

ของอาจารย และนักวิชาการระดับตาง ๆ อยางตอเนื่อง เพื่อใหสามารถแสดงบทบาทไดอยางเหมาะสม แสวงหา
แนวทาง และวิธีการใหม ๆ เพื่อปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนใหดีขึ้น 

กลยุทธที่ 2.1  พัฒนาศักยภาพเพื่อเปนอาจารยมืออาชีพ  

- โครงการเรียนรูจากการสอนงานสําหรับอาจารยประจําการ (Train the Trainer) 
  

ยุทธศาสตรที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการของสถาบันการเรียนรู 
สถาบันการเรียนรู ในฐานะเปนหนวยยุทธศาสตรในการขับเคล่ือน มจธ. สูการเปนองคกรแหงการเรียนรู

จําเปนตองมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองคกร เพื่อใหเกิดความคลองตัวและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดใน
การทํางาน 

กลยุทธที่ 3.1  สงเสริมภาพลักษณของหนวยงานใหเปนที่รูจัก และเผยแพรความรูผลงานระดับนานาชาติ 

- โครงการกอตั้งศูนยสรางเสริมการเรียนรูและการสอน (Center for Effective Learning and 
Teaching) 

- โครงการกอตั้งศูนยวิจัยนวัตกรรมการเรียนรู (Center for Innovative Learning Research) 
กลยุทธที่ 3.2  พัฒนาบุคลากรใหเปนนักพัฒนาการศึกษามืออาชีพ 

- โครงการเสนทางนักพัฒนาการศึกษา 
กลยุทธที่ 3.3  พัฒนาการทํางานแบบทีมเวิรค 

- โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบทีมเวิรค 
 

 สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก 
1. แผนงานสนับสนุนการผลิต 

1.1 โครงการหนึ่งคณะหนึ่งหลักสูตร (One OBE Curriculum per One Faculty) 
1.2 โครงการพัฒนารูปแบบการเรียนรูของคนรุนใหม (New learning Platform) 
1.3 โครงการพัฒนาพนักงานประจําการสายวิชาการดานการเรียนการสอน (Competent) 
1.4 โครงการพัฒนาพนักงานใหมสายวิชาการดานการเรียนการสอน (Beginner) 
1.5 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

2. แผนงานวิสัยทัศน 
2.1 โครงการกอตั้งศูนยสรางเสริมการเรียนรูและการสอน (Center for Effective Learning and 

Teaching) 
2.2 โครงการกอตั้งศูนยวิจัยนวัตกรรมการเรียนรู (Center for Innovative Learning Research) 
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บทสรุปผูบริหาร 
แผนกลยุทธสํานักหอสมุด 

ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
 

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี วางแผนกลยุทธใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนา
ของมหาวิทยาลัย และปจจัยที่สงผลกระทบตอการใหบรกิาร ซึ่งปจจุบันประเทศเขาสูสังคมผูสูงวัย ประกอบกับองคความรู
ที่เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว และมีหลากหลายอยูบนอินเทอรเน็ต เทคโนโลยีเปล่ียนเครื่องมือ/วิธีการติดตอส่ือสารและ
แลกเปล่ียนเรียนรูใหม ๆ การเรียนรูจะเนนส่ิงที่อยูนอกหองเรียนมากขึ้น อีกทั้งมหาวิทยาลัย มุงเนนผลสัมฤทธิ์ของการจัด
การศึกษาเปน Outcome-based Education โดยผลิตบัณฑิตใหเปนผูนําการเปล่ียนแปลงสังคม ผูใชบริการหองสมุดเปน
คนรุนใหม (Net Generation) เปล่ียนวิธีการเรียนรู โดยคนหาขอมูลจากอินเทอรเน็ตดวยตนเอง ดังนั้น แผนกลยุทธ
สํานักหอสมุด ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) หองสมุดตองเปนจุดเชื่อมตอนักศึกษากับการเรียนการสอน และ
กระบวนการเรียนรูดวยมิติตาง ๆ ดังนี้ 

1) Knowledge Provider เปนผูใหบริการความรูโดยคัดสรร วิเคราะห สังเคราะหสารสนเทศหลายรูปแบบ
นอกเหนือจากเลม (Text) เชน ส่ือประสม (Multimedia) ส่ือสังคมออนไลน (ที่พิจารณาแลววาเชื่อถือได) 
ประสบการณการเรียนรูของคนในองคกร เพื่อใหผูใชบริการนําไปใชแลวเกิดการเรียนรูและดํารงชีวิตได  

2) Knowledge Link เปนผูกระตุน สงเสริมใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู ทํางานรวมกัน (Collaborative 
Working) โดยพัฒนาพื้นที่สงเสริมการเรียนรูทั้งกายภาพและเสมือนจริง (Collaborative Space) พรอมทั้ง
มีกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูที่กระตุนใหผูใชบริการสรางองคความรูขึ้นใหม และถอดบทเรียนแลกเปล่ียน
เรียนรู นํามาวิเคราะหทําเปน Information ตอไป  

3) Knowledge Deliver เปนผูสงความรูถงึผูใชบริการถกูคน ถูกที่ และถูกเวลา โดยเขาถงึ/สงขอมูลสารสนเทศ
ที่สนับสนุนการแลกเปล่ียนเรียนรูในชุมชนออนไลนไดสะดวก รวดเร็ว ผานระบบเครือขายหรืออุปกรณ
เคล่ือนที่ (Mobile Device)  

4) บุคลากรตองมีบทบาทการใหบริการเชิงรุก โดยใชสมรรถนะหลักวิชาชีพ เชน ทักษะดานการรูสารสนเทศ
และดิจิทัล (Information and Digital Literacy) เพื่อคัดสรร วิเคราะห สังเคราะหสารสนเทศ ซึ่งเปน 
สหสาขามากขึ้น รวมทั้งสรางการเปล่ียนแปลงใหผูใชบริการเปนผูเรียนรูตลอดชีวิตได 

 
 วิสัยทัศน (Vision) 
สํานักหอสมุดเปนแหลงเรียนรูดวยนวัตกรรมเพื่อสังคมความรู ในป พ.ศ. 2564 

 
 พันธกจิ (Mission) 
สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ดานการเรียนการสอน การวิจัยและนวัตกรรม พัฒนาการใหบริการ รวมทั้ง

จัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูตลอดชีวิต 
 

 ภารกจิ  
1) ทรัพยากรสารสนเทศมีคุณภาพ พรอมสงมอบบริการไดรวดเร็ว ตรงตามความตองการ เปรียบเสมือน 

Knowledge Provider 
2) พื้นที่และกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู สรางเครือขายการพัฒนาการเรียนรู เปรียบเปน Knowledge Link 
3) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเรียนรู/บริการหองสมุดและปฏิบัติงาน เปรียบดัง Knowledge 

Deliver 
4) สมรรถนะของบุคลากรเปนคนดีและเกง 

  



 

KMUTT Strategic Plan 2017–2021 

Page | 158 

 

 ประเด็นยุทธศาสตร  
เพื่อสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย ประกอบดวย  
1) สนับสนุนการเรียนการสอน วิจัยและนวัตกรรม 
2) พัฒนาสภาพแวดลอมเพื่อการเรียนรู และประสบการณการเรียนรูนอกหองเรียน 
3) จัดและปรับองคกรเพื่อสนับสนุนการทํางาน พรอมรองรับการเปล่ียนแปลง 
 

 เปาประสงค 
1) เปนแหลงเรียนรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่ตอบสนองการพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพ และเสริมสราง

ความเขมแข็งดานการวิจัยและนวัตกรรม 
2) สรางสรรคบริการ และสงถึงมือผูใชที่ตอบสนองความตองการ และทันตอการเปล่ียนแปลง 
3) เปนแหลงบมเพาะความรู เรียนรู/ทํางานรวมกัน สงเสริมประสบการณนอกหองเรียน และการใชชีวิต

ทางสังคม เพื่อสรางภูมิปญญาใหแกผูใฝรู 
4) สนับสนุนเทคโนโลยีเพื่อชวยใหชีวิตการเรียน การทํางานงายขึ้น  
5) บุคลากรมีสมรรถนะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ พรอมเรียนรู และรับการเปล่ียนแปลง 

 
 เปาหมายหลัก ของแผนกลยุทธสํานักหอสมุด ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) ประกอบดวย  
1) คัดสรรสารสนเทศจากนวัตกรรม พรอมบริการสงถึงมือผูใช เปรียบเสมือน Knowledge Provider 
2) สรางความยั่งยืนของพื้นที่ และกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู เปรียบเปน Knowledge Link 
3) เทคโนโลยีเพื่อการบริการหองสมุด เปรียบดัง Knowledge Deliver 
4) พัฒนาและสรางสมรรถนะบุคลากรใหเหมาะสมกับวิชาชีพ 
 

 ตัวชี้วัดความสําเร็จตามเปาประสงค 
1) ปริมาณการใชทรัพยากรสารสนเทศที่จัดหา รวบรวม คัดสรรเพื่อใหบริการ (ทั้งตัวเลม ออนไลน และเว็บไซต

สํานักหอสมุด) เฉล่ีย 9,500 คน (ครั้ง)/วัน 
2) ความพึงพอใจดานทรัพยากรสารสนเทศ ที่ตรงตามความตองการ ไมนอยกวา 4 จาก 5 คะแนน 
3) ความพึงพอใจดานการสรางสรรคบริการ และสงถึงมือผูใชที่ตอบสนองความตองการ (บรรณารักษ

ชวยเรียน/ชวยวิจัย) ไมนอยกวา 4 จาก 5 คะแนน 
4) จํานวนพื้นที่สงเสริมการเรียนรู (Learning Space) ทั่วมหาวิทยาลัย เพิ่มขึ้นปละ 1 พื้นที่ 
5) จํานวนกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู (Learning Space) ทั่วมหาวิทยาลัย เฉล่ีย 12 ครั้ง/ป 
6) นักศึกษา/ผูใชบริการ นําความรูจากหองสมุด ประสบการณจากการแลกเปล่ียนเรียนรู ทํางานรวมกัน  

รวมกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูไปพัฒนาตน พัฒนาการเรียน การทํางานได ไมนอยกวารอยละ 75  
7) ความพึงพอใจดานการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศ และการใชบริการผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร/

อุปกรณเคล่ือนที่ (Mobile Device) ไมนอยกวา 4 จาก 5 คะแนน 
8) รอยละของบุคลากรที่ไดเล่ือนระดับ ตามแผนเล่ือนระดับพนักงานมหาวิทยาลัย ไมนอยกวารอยละ 75  
 
เปาหมายที่ 1  คัดสรรสารสนเทศจากนวัตกรรมพรอมบริการสงถึงมือผูใช 
เปาประสงค  ผูใชบริการเรียนรูไดกวาง และลึกในเวลาส้ัน ๆ ดวยขอมูลที่ถูกวิเคราะห/สกัดมาให พรอม

บริการสงถึงมือผูใช 
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กลยุทธ 
1) รวบรวม คัดสรร วิเคราะห สังเคราะหทรัพยากรสารสนเทศดวยนวัตกรรมใหพรอมใชงาน เพิ่มการเก็บ

รวบรวมองคความรูที่สําคัญใน มจธ. (อดีตและปจจุบัน) รวมกับหนวยงานเครือขาย และแหลงความรูอื่นที่
สําคัญ พรอมคัดสรร สังเคราะหทรัพยากรสารสนเทศดวยนวัตกรรมใหพรอมใชงาน ปรับปรุงกระบวนการ
จัดการสารสนเทศ และการบันทึกขอมูลเพิม่เติมนอกเหนือจากมาตรฐานหองสมุด (Non- Marc) เชน การใช
ภาษาธรรมชาติ การใหคําคนกับรูปภาพ หรือส่ือประสม (Multimedia) 

2) กระบวนการสงถึงมือผูใช เนนใหบริการในรูปแบบเชิงธุรกจิ (Library Service in Business Model) เพื่อให
เกิดการพัฒนาการใหบริการเชิงรุก ที่สรางขีดความสามารถในการแขงขัน โดยบริการสารสนเทศถึงมือผูใช
ถูกตอง รวดเร็ว ตรงตามความตองการ พรอมบริการบรรณารักษออนไลน/ชวยเรียน/ชวยวิจัย 

ความคาดหมาย 
1) หองสมุดเปนคลังความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีของผูใชบริการมหาวิทยาลัย และสังคม 
2) ทรัพยากรสารสนเทศ มีคุณคาตอการสนับสนุนการเรียนการสอน (ตาม KMUTT’s Student QF) 

การวิจัยของผูใชบริการมหาวิทยาลัย  
3) การใหบริการจากบรรณารักษออนไลน/ชวยเรียน/ชวยวิจัย สนับสนุนใหผลลัพธดานการเรียนรู ผลงานวิจัย 

การทํางานบรรลุเปาหมาย 
4) ผูใชบริการมีความพึงพอใจตอทรัพยากรสารสนเทศ และบริการจากหองสมุดระดับด ี

 
เปาหมายที่ 2  สรางความยั่งยืนของพื้นที่และกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู 
เปาประสงค  พัฒนาคนใหมีความรู ทักษะ เพื่อดํารงชีวิตและเปนกําลังในสังคม โดยสราง/บํารุงรักษาพื้นที่

สงเสริมการเรียนรู (Learning Space) กระจายทั่วมหาวิทยาลัย กระตุนการแลกเปล่ียนเรียนรู 
รวมทั้งเปนแหลงบมเพาะ ฝกฝนทักษะและประสบการณทํางานรวมกัน (Show & Share) ผาน
กิจกรรมสงเสริมการเรียนรู 

กลยุทธ  
1) สรางความรวมมือในการขยายพื้นที่สงเสริมการเรียนรูใหเกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย 
2) ทํางานรวมกับเครือขายเพื่อพัฒนาพื้นที่และกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู 
3) สารสนเทศสนับสนุนการใชบริการในพื้นที่สงเสริมการเรียนรู ออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ (กิจกรรม/

Content/รูปแบบการนําเสนอ/นิทรรศการ/การแขงขัน) สําหรับพื้นที่สงเสริมการเรียนรู รวมทั้งกิจกรรม
ที่หองสมุด หนวยงานเครือขายและผูใชบริการดําเนินการ 

4) การบํารุงรักษาและปรับปรุงพื้นที่สงเสริมการเรียนรู (Learning Space: MA & Redesign) ใหพรอมใชงาน 
ความคาดหมาย 
1) การใชพื้นที่/จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู (Learning Space) เปนไปตามแนวคิดการพัฒนา 
2) พื้นที่สงเสริมการเรียนรู  (Learning Space) เปนศูนยกลางการเช่ือมโยงองคความรูจากหองสมุด 

สูผูใชบริการ (Knowledge Link) 
3) เกิดพื้นที่สงเสริมการเรียนรู (Learning Space) หลากหลายรูปแบบทั่วทั้งมหาวิทยาลัย 
4) เกิดความรวมมือในการพัฒนาพื้นที่และกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูกับหนวยงานเครือขายและพัฒนา

อยางตอเนื่อง 
5) ผูใชบริการมีความพึงพอใจตอพื้นที่และกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู (Learning Space) 
6) การใชพื้นที่/รวมกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู (Learning Space) สงเสรมิใหนักศึกษามีทักษะการแลกเปล่ียน

เรียนรู ทํางานรวมกันสงเสริมใหเปนผูนําการเปล่ียนแปลงทางสังคม 
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เปาหมายที่ 3  เทคโนโลยเีพื่อการบริการหองสมุด 
เปาประสงค  จัดหา และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเรียนรู/บริการหองสมุดและปฏิบัติงาน

เพื่อชวยใหชีวิตดานการเรียน การทํางานงายขึ้น 
กลยุทธ 
1) เทคโนโลยีเพื่อการบริการหองสมุด (ICT for Services) จัดหา/พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยง

ฐานขอมูลหองสมุดกับหนวยงานเครือขายในรูปแบบบูรณาการ (One Click Library) ปรับปรุงและเพิ่ม
กระบวนการใหบริการที่เปนอัตโนมัติ (Automation) พัฒนาพื้นที่สงเสริมการเรียนรูออนไลน (Virtual 
Learning Space) และระบบหองสมุดอัตโนมัติ (KMUTT–LM) พรอมพัฒนาทางเลือกการใชบริการผาน
อุปกรณเคล่ือนที่ (Mobile Device)  

2) เทคโนโลยีเพื่อการปฏิบัติงาน (ICT for Working) จัดหา พัฒนาเครื่องมือรวบรวมความรูจากแหลงเรียนรู
ตาง ๆ (Capture Knowledge) เชน การแลกเปล่ียนเรยีนรูในพื้นที่สงเสริมการเรยีนรู แหลงเรียนรูในสังคม/
ชุมชนออนไลนรองรับการเก็บรวบรวมองคความรูที่สําคัญกับหนวยงานเครือขายจัดหา/พัฒนา/สงเสริมการ
ใชอุปกรณ เทคโนโลยีอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสูงสุด รวมทั้ง ปรับปรุง/เพิ่มระบบบริหารจัดการ
ขอมูลที่เปนอัตโนมัติ (Automation)  

ความคาดหมาย 
1) ผูใชบริการคนหาทรัพยากรสารสนเทศ เขาถึงบริการผานระบบเครือขายหรืออุปกรณเคล่ือนที่ไดอยาง

รวดเร็ว ทันตามความตองการ  
2) พื้นที่สงเสริมการเรียนรูออนไลน(Virtual Learning Space) เปนศูนยกลางการแลกเปล่ียนเรียนรู (Show & 

Share) ของผูใชบริการหองสมุดบนชุมชนออนไลน 
3) ผูใชบริการนําความรูที่เขาถึงผานระบบเครือขาย อุปกรณเคล่ือนที่หรือจากการแลกเปล่ียนเรียนรูในพื้นที่

สงเสริมการเรียนรูออนไลน (Virtual Learning Space) ไปสนับสนุนการเรียนรู/ทํางานไดสะดวก รวดเร็ว 
4) พัฒนาตอยอดระบบหองสมุดอัตโนมัติ  (KMUTT–LM)  และมีกรณี ศึกษาหลากหลายรูปแบบ  

เพื่อเกิดความยั่งยืน 
5) ผูปฏิบัติงานใชอุปกรณเทคโนโลยไีดอยางเหมาะสมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
 
เปาหมายที่ 4  พัฒนาและสรางสมรรถนะบุคลากรใหเหมาะสมกบัวิชาชีพ 
เปาประสงค  บุคลากรมสีมรรถนะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ พรอมเรียนรูและรับการเปล่ียนแปลง 
กลยุทธ  
1) พัฒนาสมรรถนะบรรณารักษใหเปนมืออาชีพ (To be Professional Librarian)  
2) พัฒนาสมรรถนะบุคลากรใหเปนมืออาชีพ (To be Professional Staff) 
ความคาดหมาย 
1) บุคลากรมีสมรรถนะที่เหมาะสมกับตําแหนง มีศักยภาพสูงและมีสุขภาวะที่ดีในการทํางาน 
2) บุคลากรมคีวามเติบโตในวชิาชีพตามความเหมาะสม 
3) บุคลากรสามารถปรับตัวใหทนัตอการเปล่ียนแปลงมีการรวมกลุมการทํางาน (Cluster) มีทักษะการทาํงานที่

หลากหลายขึ้น 
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บทสรุปผูบริหาร 
แผนกลยุทธสํานักคอมพิวเตอร 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

 
สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี จัดตั้งขึ้นตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับที่ 6 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 106 ตอนที่ 23 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2532 ใหเปน
หนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบในการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารของมหาวิทยาลัย ทําให
ภารกิจของสํานักคอมพิวเตอรเปนหนวยงานสนับสนุนทั้งดานการเรียนการสอน การบริหารของมหาวิทยาลัย ในการ
นําและพัฒนาเทคโนโลยีเหมาะสม และสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย มาใชใหไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดตอมหาวิทยาลัย 
  

 วิสัยทัศน (Vision) 
สํานักคอมพิวเตอร เปนผูนําในการรวมสรางนวัตกรรมดานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ สูการเปน             

e-University 
 

 พันธกิจ (Mission) 
สํานักคอมพิวเตอร เปนหนวยงานหลักในการใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และรวมสรางนวัตกรรมเพื่อ

สนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 

 ภารกิจ 
1) สรางนวัตกรรมเพื่อใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย  
2) บริการโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ไดแก ระบบเครือขายระบบแมขาย 

เครื่องคอมพิวเตอรแมขายโทรศัพท เครื่องคอมพิวเตอร และ Mobile Device 
3) ระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน การบริหาร สนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการ 
4) บริการระบบคอมพิวเตอร เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ 
5) บริการหองเรียน หองประชุมที่ทันสมัย 
6) บริการพัฒนาความรู และทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับบุคลากร 
7) บริการวิชาการแกชุมชน 
8) สนับสนุนกิจกรรม หรือโครงการของมหาวิทยาลัย 

 

 ประเด็นยทุธศาสตร 
1) สรางเครื่องมือ และบริการดานสารสนเทศที่สนับสนุนการเรียนการสอน การบริหารจัดการ การวิจัย 

บริการวิชาการที่ตอบสนองความตองการของประชาคม 
2) นําเสนอและใหบริการเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองความตองการของผูใชบริการอยางมีคุณภาพ

และเหนือความคาดหมาย 
3) มีมาตรฐานและการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
 

 เปาประสงค 
1) เพื่อสรางเครื่องมือ หรือบริการใหม ๆ ที่สนับสนุนเปาหมายการพัฒนาดาน e-University, Learning 

Organization, Research University, Management Strengthening ของมหาวิทยาลัย 
2) ใหบริการดานเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีคุณภาพ สามารถตอบสนองความตองการไดอยางรวดเร็ว 
3) ไดรับมาตรฐานระดับสากล เปนไปตามมาตรฐานของงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 กลยุทธ  
1) Sourcing เครื่องมือดานสารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย 
2) ประยุกตใชระบบ Cloud Computing 
3) ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการภายใตแนวคิด (Business Process Re-engineering) 
4) พัฒนาทรัพยากรบุคคล และสรางสังคมแหงการเรียนรูเพื่อใหบริการเชิงรุก การทํางานอยางมืออาชีพ 

รวมทั้งการสนับสนุนการสรางขวัญและกําลังใจของบุคลากร 
5) ปรับปรุงกระบวนการในการทํางานของสํานักคอมพิวเตอร 
6) ปรับปรุงกระบวนการทํางานโดย Outsource จากบริษัทระดับชั้นนํา 
7) ปรับปรุงบริการของสํานักคอมพิวเตอรใหเปนไปตามมาตรฐาน 

 
 ตัวชี้วัดความสําเร็จตามเปาประสงค 
การวัดผลสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธสํานักคอมพิวเตอร จะเปนการกําหนดตัวชี้วัดที่สะทอน

ผลสําเร็จจากตัวชี้วัดในระดับปฏิบัติการ/โครงการ เปนภาพรวมของภารกิจหลัก หรือเปาหมายการดําเนินงานของ
สํานักคอมพิวเตอร ดังนี้ 

1) มีเครื่องมือหรือบริการใหม 
2) ระดับความพึงพอใจตอเครื่องมือหรือบริการใหม 
3) มีแผนบุคลากรรายบุคคล 
4) มีการบริหารจัดการองคความรู (KM) ของหนวยงานที่ชัดเจนและตอเนื่อง 
5) มีการนําหรือพัฒนาโปรแกรมสําเร็จรูปมาใชกับกระบวนการทํางาน 
6) มีการปรับปรุงกระบวนการทํางาน 
7) มีประกาศมาตรฐานการใหบริการ (Service Level Agreement: SLA) 
8) มีการยกระดับการใหบริการที่สูงขึ้น 

 
 สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก 
แผนงานประจํา 
1. แผนงานสนับสนุนการผลิตบัณฑิต ประกอบดวย 8 โครงการ/กิจกรรมหลัก 

1.1 งานบริหารจัดการสํานักคอมพิวเตอร 
1.2 งานระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนและการบริหาร 
1.3 งานบริการคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอน (ลานแดง) 
1.4 งานบริการ Internet 
1.5 งานบริการเครือขายและระบบโทรคมนาคม 
1.6 งานบริการโทรศัพท 
1.7 งานบริการซอมบํารุงคอมพิวเตอร cc-service 
1.8 งานบริการโสตทัศนูปกรณหองเรียน และหองประชุม 

2. แผนงานบริการวิชาการประกอบดวย 1 โครงการ/กิจกรรมหลัก 
2.1  งานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 
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บทสรุปผูบริหาร 

แผนกลยุทธสํานักบริหารอาคารและสถานที ่
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

 

สํานักบริหารอาคารและสถานที่ เปนหนวยงานสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ในการสนับสนุนการ
บริหารจัดการดานอาคารและสถานที่ สาธารณูปโภคภูมิทัศน ความสะอาด ความปลอดภัย ยานพาหนะ และระบบ
จราจรภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนเปนหนวยงานสนับสนุน
การบริหารและการจัดการภายในใหสําเร็จลุลวงตามนโยบายและภารกิจของมหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพ  

ในป พ.ศ. 2557 ไดปรับโครงสรางเทียบเทาหนวยงานระดับคณะ/สํานัก เพื่อรองรับภาระงานที่เพิ่มขึ้นและให
การบริหารงานบรรลุตามเปาหมาย ตามมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 166 วันที่ 8 มีนาคม 2556 ซึ่งแบง
ออกเปน 3 ฝาย ประกอบดวย สํานักงานผูอํานวยการ ฝายกายภาพ และฝายแผนแมบท ซึ่งในแตละฝายทําหนาที่ใน
การกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝาย โดยแยกหนาที่และความรับผิดชอบของแตละฝายอยางชัดเจน 
เพื่อใหปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย ใหเปนไปตามแผนปฏิบัติงานและเปาหมาย 

สํานักบริหารอาคารและสถานที่ไดจัดทําแผนกลยุทธสํานักบริหารอาคารและสถานที่ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-
2564) เปนแผนที่กํากับทิศทางการดําเนินงานของสํานักบริหารอาคารและสถานที่ ซึ่งเกิดจากการระดมความคิดเห็น
จากทุกฝายของสํานักบริหารอาคารฯ โดยทิศทางการพัฒนาแผนกลยุทธฉบับนี้ เพื่อ “มุงสูการใหบริการระดับ
มาตรฐานทางกายภาพและส่ิงแวดลอมเพื่อคุณภาพชีวิต” ตามวิสัยทัศนของสํานักบริหารอาคารและสถานที่ และ
สอดคลองกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในชวงแผนกลยุทธ มจธ. ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)  

สํานักบริหารอาคารและสถานที่ไดกําหนดวิสัยทัศน และพันธกิจ รวมทั้งเปาหมายเชิงกลยุทธของแตละกลยุทธ 
สํานักบริหารอาคารและสถานที่ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ที่สอดคลองกับมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

 
 วิสัยทัศน (Vision) 
มุงสูการใหบริการระดับมาตรฐาน ทางกายภาพ และส่ิงแวดลอมเพื่อคุณภาพชีวิต 
 

 พันธกิจ 
เปนศูนยรวมในการสนับสนุนการบริหารจัดการดานอาคารและสถานที่ สาธารณูปโภค ภูมิทัศน ความสะอาด 

ความปลอดภัย ยานพาหนะ และระบบจราจรภายในมหาวิทยาลัย เพื่อมุงไปสูการใหบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ รวมทั้ง
สนับสนุนกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ตามนโยบายและภารกิจของมหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพ 

 
 เปาหมายและทิศทางการดําเนินงาน 
เปาหมายที่ 1  การพัฒนาทางดานกายภาพเพื่อสนับสนุนงานดานการศึกษาและการวิจัย 
วัตถุประสงค เพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางกายภาพใหรองรับการเรียนการสอนและการวิจัย และ

ปรับปรุงสภาพ แวดลอมของมหาวิทยาลัย ใหสอดคลองกับแผนแมบท 
กลยุทธ 
1) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางกายภาพ ทั้ง 4 พื้นที่การศึกษา ไดแก มจธ. มจธ. (บางขุนเทียน)  มจธ. (ราชบรุ)ี 

และศูนยบริการทางการศึกษาในเมือง มีโครงการภายใตแผนกลยุทธ เชนโครงการ First Impression (มจธ.) 
โครงการ First Image มจธ. (ราชบุรี) โครงการอทุยานการเรียนรู มจธ. ระยะที่ 2 

2) พัฒนาสภาพแวดลอมที่เอื้อตอคุณภาพชีวิตของนักศึกษา และบุคลากร มีโครงการภายใตแผนกลยุทธ เชน 
โครงการปรบัทางเดินใหพรอมเปน Walk & Bike Campus  
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เปาหมายเชิงกลยุทธ 
1) โครงสรางพื้นฐานทางกายภาพที่ไดมาตรฐาน ทันสมัยและเพียงพอ รองรับงานดานการศึกษาและ

การวิจัย 
2) สภาพแวดลอมภายในมหาวิทยาลัย มีความสวยงาม เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน และ

การปฏิบัติงาน 
 

เปาหมายที่ 2  การพัฒนาศักยภาพขององคกรสูการใหบริการที่มีคุณภาพ 
วัตถุประสงค เพื่อใหผูรับบริการไดรับความพึงพอใจในการใหบริการของหนวยงาน 
กลยุทธ  
1) พัฒนาความเปนมืออาชีพดานอาคารสถานที่ มีโครงการภายใตแผนกลยุทธ เชนโครงการฝกอบรม

การบริหารจัดการภายในอาคารสถานที่เบื้องตน (FM) 
2) พัฒนาศักยภาพการใหบริการแบบรวมศูนย มีโครงการภายใตแผนกลยุทธ เชน โครงการจัดตั้ง

ศูนย Service Center 
3) พัฒนาคุณภาพทีมงานมีโครงการภายใตแผนกลยุทธ เชน โครงการอบรมเพิ่มความรูในสายงานเฉพาะดาน  

โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู (KM) 
4) พัฒนาการประชาสัมพันธมีโครงการภายใตแผนกลยุทธ เชน โครงการพัฒนา Application สํานักบริหาร

อาคารและสถานที่ 

เปาหมายเชิงกลยุทธ 
1) เปนผูนําการใหบริการดานอาคารสถานที่ 
2) ทีมงานที่มีศักยภาพ 

 
เปาหมายที ่3 การสรางความยั่งยืนทางดานสาธารณูปโภค/สาธารณูปการและการอนุรักษพลังงาน 

วัตถุประสงค เพื่อบํารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการใหพรอมใชงาน รวมทั้งคํานึงถึง
ความประหยัด และการอนุรักษพลังงานอยางยั่งยืน 

กลยุทธ  
1) พัฒนาระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการและอนุรักษพลังงานเพื่ออํานวยความสะดวกตอการใชงาน 

มีโครงการภายใตแผนกลยุทธ เชน  
โครงการติดตั้ง Solar Cell Roof Top อาคารภายใน มจธ. และ มจธ. (บางขุนเทียน)  
โครงการตรวจวัดกาซ CO2  
โครงการอุณหภูมิสีของแสงกับความรูสึกปลอดภัยของผูสัญจรทางเทาภายใน มจธ.  
โครงการจัดทําอาคารเขียว 

2) พัฒนาการใหบริการซอมบํารุงอาคารสถานที่ มีโครงการภายใตแผนกลยุทธ เชน  
โครงการจัดทําระบบบริหารงานซอมบํารุงเชิงปองกัน 

เปาหมายเชิงกลยุทธ 
1) สถิติการใชพลังงานลดลงทกุป 
2) คาการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) ลดลงทกุป 
3) ระบบสาธารณปูโภค/สาธารณปูการ ที่พรอมใชงาน 
4) ผูรับบริการทกุหนวยงาน มีความพึงพอใจตอการใหบริการซอมบํารุงอาคารสถานที ่
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เปาหมายที ่4 การสรางความเขมแข็งดานความปลอดภัยและระบบจราจรภายในมหาวิทยาลัย 
วัตถุประสงค 
1) เพื่อปองกัน ดูแลรักษาความปลอดภัยของทรัพยสินมหาวิทยาลัย รวมทั้งสวัสดิภาพของนักศึกษา และ

บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ตลอด 24 ชั่วโมง 
2) เพื่อบริหารจัดการระบบจราจร ใหมีความปลอดภัย และมีความสะดวกตอผูสัญจรภายในมหาวิทยาลัย 

กลยุทธ 
1) พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยทั้งภายใน และภายนอกอาคาร มีโครงการภายใตแผนกลยุทธ เชน  

โครงการติดตั้งระบบแจงเตือนฉุกเฉินลิฟต  
โครงการติดตั้งระบบแจงเหตุฉุกเฉิน (SOS)  
โครงการติดตั้งระบบกลองวงจรปด (CCTV)  
โครงการติดตั้งระบบแจงเหตุเพลิงไหม (Fire Alarm)  
โครงการติดตั้งระบบประตูหนีไฟ (Access Control)  
โครงการจัดตั้งหองควบคุมระบบความปลอดภัย (24 ชั่วโมง)  
โครงการตรวจสอบอุปกรณความปลอดภัยภายในอาคาร มจธ. 

2) พัฒนาระบบจราจรภายในมหาวิทยาลัย มีโครงการภายใตแผนกลยุทธ เชน  
โครงการจัดระเบียบจราจรและที่จอดรถยนต  
โครงการจัดระเบียบรถจักรยานยนต  
โครงการรณรงคปองกันอุบัติเหตุในการสัญจรภายในมหาวิทยาลัย  
โครงการรณรงคดานวินัยในการจอดรถภายในมหาวิทยาลัย 

เปาหมายเชิงกลยุทธ 
1) ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสิน  
2) การจราจรภายในมหาวิทยาลัย เปนไปอยางคลองตัว 
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บทสรุปผูบริหาร 

แผนกลยุทธสํานักงานอธกิารบดี 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

 
แผนกลยุทธสํานักงานอธิการบดี ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เปนแผนที่กํากับทิศทางการดําเนินงานของ

สํานักงานอธิการบดี (สนอ.) ซึ่งมีหนาที่สนับสนุนการบริหารจัดการภายในของมหาวิทยาลัย และเปนศูนยกลางการติดตอ
ประสานงานระหวางองคกรภายใน และภายนอก แผนกลยุทธนี้เกิดจากการระดมความคิดเห็นจากผูแทนของหนวยงาน
ภายใน สนอ. โดยทิศทางการพัฒนาจะ “มุงสูความเปนเลิศในการใหบริการอยางมืออาชีพ” เนนการทํางานที่เปน
มาตรฐานสากล ยึดหลักการทํางานแบบธรรมาภิบาล และสงเสริมการทํางานอยางมีความสุข ซึ่งสอดคลองกับทิศทางการ
พัฒนามหาวิทยาลัยในชวงแผนกลยุทธ มจธ. ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และกรอบทิศทางการพัฒนามจธ. ระยะยาว 
พ.ศ. 2560-2579 หรือ KMUTT Roadmap 2036  

สํานักงานอธิการบดี ไดกําหนดวิสัยทัศน และพันธกิจ รวมทั้งเปาหมายกลยุทธของแผนกลยุทธ สํานักงาน
อธิการบดี ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่สอดคลองกับมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 

 วิสัยทัศน (Vision) สํานักงานอธิการบดี 
มุงสูความเปนเลิศในการใหบริการอยางมืออาชีพ พรอมยึดมั่นและยืนหยัดอยูบนความถูกตอง เพื่อสนับสนุนการ

ขับเคล่ือน มจธ. สูการเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําในระดับโลก 
 

 พันธกิจ (Mission) การดําเนินการเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน สํานักงานอธิการบดี ตองดําเนินการ ดังนี้ 
1) พัฒนาการทํางานแบบบูรณาการ ทํางานเปนทีม สรางสรรคผลงานส่ิงใหม ทันการณ และถูกตอง 
2) พัฒนาการทํางานที่ทันสมัย มีการปรับปรุงการทํางานอยางตอเนื่อง สามารถทํางานทดแทนกันได 
3) ยึดหลักธรรมาภิบาล 

ทั้งนี้ แผนกลยุทธการพัฒนาสํานักงานอธิการบดี จะเปนกลไกสําคัญเพื่อการขับเคล่ือนแผนสูการปฏิบัติอยางเปน
รูปธรรม ภายใตแผนปฏิบัติการตามกลยุทธการพัฒนาสํานักงานอธิการบดี โดยดําเนินการใน 2 มิติ คือ มิติการดําเนินงานใน
ระดับสํานักงานอธิการบดี และมิติของมหาวิทยาลัย เพื่อรวมผลักดันใหการดําเนินงานผานภารกิจและโครงการตาง ๆ บรรลุ
เปาหมายมุงสูวิสัยทัศนที่กําหนดไวรวมกัน ซึ่งสรุปสาระสําคัญของแผนฉบับนี้ ประกอบดวย 4 เปาหมายหลัก ไดแก 
 

เปาหมายที่ 1  การพัฒนาสนับสนุนการจัดการดานการศึกษา และบริการเพื่อนําไปสูการเปน Social 
Change Agent 

วัตถุประสงค  
1) เพื่อใหหนวยงานสนับสนุนดานวิชาการ ปรับภารกิจใหสอดคลองกับการเรียนการสอนที่มุงเนนผลลัพธ

การเรียนรู Outcome Based Education 
2) เพื่อสรางความเขาใจใหบุคลากรสํานักงานอธิการบดี ตองปรับเปล่ียนวิธีการทํางานภายใตสถานการณ

การเรียนการสอนทีเ่ปล่ียนแปลงไป เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนแบบ Outcome Based Education 
อยางมีประสิทธิภาพ 

3) เพื่อไดนักศึกษาที่เกงและดี มีความพรอมเปน Social Change Agent  
4) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีสวนรวมในการพัฒนานักศึกษา เพื่อใหไดนักศึกษาตาม

คุณลักษณะที่พึงประสงค (KMUTT Student QF) 
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กลยุทธ 
1) พัฒนากระบวนการคัดเลือกนักศึกษาเชิงรุก ไดแก โครงการ Active Talent Recruitment 
2) พัฒนาบริการ One Stop Service กระจายทั่วทั้งมหาวิทยาลัย ไดแก โครงการ One Stop Service 
3) สนับสนุนการเรียนการสอนแบบ Outcome Based Education ไดแก โครงการ Startup KMUTT 

Educational Reform 
4) พัฒนากระบวนการพัฒนานักศึกษา โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อเปน Social Change Agent 

เปาหมายเชิงกลยุทธ 
1) นักเรียนที่เกงและดี เขาศึกษาตอที่มหาวิทยาลัย 

2) นักศึกษาสามารถเขาถึงบริการขอมูลพื้นฐานดานการศึกษาไดทุกพื้นที่การศึกษา  

3) ผูนําที่มีจิตอาสา (Social Change Agent) 

4) ระบบที่สนับสนุนการเรียนการสอนที่เนน OBE (Outcome Based Education) 

  
เปาหมายที่ 2  การสรางความเขมแข็งของ มจธ.เพื่อมุงสูความเปนสากล 
วัตถุประสงค  
1) เพื่อสงเสริมการเรียนรู และพัฒนาบุคลากรของสํานักงานอธิการบดี เพื่อมุงสูความเปนสากล 
2) เพื่อสรางความสัมพันธระหวางบุคลากรของสํานักงานอธิการบดี กับนักศึกษา และบุคลากรตางชาติ เพื่อ

เรียนรูวัฒนธรรมที่แตกตาง 
3) เพื่อยกระดับมาตรฐานการทํางาน และการบริการของบุคลากร ตลอดจนสามารถนําความรูและ

ประโยชนที่ไดรับไปปรับปรุงกระบวนการทํางานอยางมีคุณภาพ 
4) เพื่อสงเสริมการสรางชื่อเสียง และภาพลักษณอันดีของมหาวิทยาลัย ใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล  

กลยุทธ  
1) พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการทํางานของบุคลากร และการบริการใหเปนสากล ไดแก  

- โครงการ University Cool (U-Cool)  

- โครงการ On the Job Knowledge of Skills  
- โครงการ Cultural Diversity 

2) สรางบรรยากาศความเปนสากลใหกับมหาวิทยาลัย 

เปาหมายเชิงกลยุทธ  
1) มีบรรยากาศการทํางานที่มีความเปนนานาชาติ (International) ภายในสํานักงานอธิการบดี 
2) บุคลากรสํานักงานอธิการบด ีมีการพัฒนาทักษะดานการส่ือสาร มนุษยสัมพันธ และการใชภาษาอังกฤษ 

โดยเฉพาะการฟงและการพดู  
 

เปาหมายที่ 3   การพัฒนาสมรรถนะองคกรเพื่อใหบริการอยางมีคุณภาพ (High Performance 
Organization) 

วัตถุประสงค  
1) เพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการบริหารจัดการ และเพิ่มผลิตภาพในการทํางาน ใหมีประสิทธิภาพ

อยางตอเนื่อง 
2) เพื่อพัฒนาระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล ที่สงเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และความกาวหนา

ในสายอาชีพ 
3) เพื่อปรับปรุงการบริหารทรัพยสินและรายได เพื่อการพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน 
4) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร ใหมีความสุขตอการทํางาน  
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กลยุทธ  
1) พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีความเปนมืออาชีพ และมีมาตรฐานระดับสากล ไดแก  

โครงการ Career Path 
โครงการสงเสริมการจัดการความรูในองคกร (Knowledge Management) 

2) เพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน และบริการที่สะดวกและรวดเร็ว ไดแก  
โครงการบริหารการรับ-สงดานเอกสารอิเล็กทรอนิกส 
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารและจัดการทรัพยากรกายภาพ 

3) พัฒนาระบบคุณภาพ ระบบริหารจัดการดานการจัดการพลังงาน ส่ิงแวดลอม ความปลอดภัย เพื่อมุงสู
การพัฒนาอยางยั่งยืน ไดแก  
โครงการฝกอบรม Quality Concept สํานักงานอธิการบดี  
โครงการตนแบบดานการจัดการพลังงาน ส่ิงแวดลอม ความปลอดภัย มจธ. ณ อาคารสํานักงานอธิการบดี 

4) พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลกรสํานักงานอธิการบดี ใหมีการทํางานอยางมีความสุข ไดแก  
โครงการ Happy Work Place  
โครงการสวัสดิการประกันสุขภาพของบุคลากรสํานักงานอธิการบดี 

เปาหมายเชิงกลยุทธ 
1) บุคลากรสํานักงานอธิการบดี มีการทํางานเชิงรุกและเปนมืออาชีพ เพื่อรวมสรางองคกรที่มีสมรรถนะสูง 

(High Performance Organization)  
2) บุคลากรทํางานอยางชาญฉลาด และมีความสุข 
3) การบริหารจัดการภายในหนวยงานมีธรรมาภิบาล 

 
เปาหมายที่ 4  พัฒนาความเขมแข็งดานการบริการงานวิจัยและนวัตกรรม 
วัตถุประสงค  
1) ผลิตนักวิจัย ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ มีความหมายและมีผลกระทบสูงตอเศรษฐกิจและสังคม 
2) สนับสนุนใหเกิดการพัฒนานวัตกรรม และผูประกอบการ รวมทั้งการนําผลงานวิจัย เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย 

กลยุทธ  
1) พัฒนาระบบบริหารการวิจัยเพื่อสนับสนุนการวิจัย ไดแก โครงการพัฒนาระบบบริหารการวิจัย เพื่อ

สนับสนุนการวิจัย 
2) สนับสนุนใหเกิดการสรางนวัตกรรมทางการศึกษาและการวิจัย ไดแก โครงการสงเสริมการสราง

นวัตกรรมทางการศึกษาและการวิจัย 

เปาหมายเชิงกลยุทธ 
1) มีสาขาวิจัยที่มีความเขมแข็ง ติดอันดับดีเยี่ยม ในระดับตาง ๆ 
2) มีการนําเทคโนโลยี ผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการในลักษณะอื่น ไปถายทอดหรือไปใชประโยชนในเชิง

พาณิชยหรือเชิงสาธารณประโยชน 
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บทสรุปผูบริหาร 
แผนกลยุทธสํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ มจธ. บางขุนเทยีน 

ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
 

สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ มจธ. บางขุนเทียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
เริ่มตนพัฒนาพื้นที่ใหม ณ บางขุนเทียน มาตั้งแต พ.ศ. 2532 และเริ่มเขาไปดําเนินการตั้งแตปงบประมาณ 2543 
เพื่อใหเปนสวนการศึกษา และสวนอุตสาหกรรม โดยเนนการทําวิจัยและพัฒนาใหเปนเลิศ การพัฒนาถายทอด
เทคโนโลยีและสนับสนุนศักยภาพของอุตสาหกรรมภายในประเทศ การผลิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก ที่มี
ความสามารถทางวิชาการ การดําเนินงานของ มจธ.บางขุนเทียนนั้น จึงเปนการดําเนินการเพื่อสนับสนุนใหเกิด
กิจกรรมตามเปาหมาย และวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย ในการมุงสูความเปนเลิศทางดานงานวิจัย การเรียนการสอน 
การพัฒนาใหเกิด Bilingual Campus และ E-University  ตลอดจนการมุงสูความเปน Living & Learning Campus 
เนนการสรางเครือขายอุตสาหกรรมและชุมชน (University-Industry Linkage and University-Community 
Linkage) โดยมีเปาหมายที่สําคัญใหเกิดการสนับสนุน และสรางระบบบริหารจัดการ ในการนําความรูความสามารถ
ทางวิชาการ ผลงานวิจัยและการพัฒนา ตลอดจนทรัพยากรตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ไปบมเพาะและสราง
ความสามารถทางเทคโนโลยี และความมั่นคงใหกับอุตสาหกรรมและธุรกิจประเภทตาง ๆ โดยมุงเนนกลุมวิสาหกิจ
ขนาดกลาง และขนาดยอม (SMEs) เปนหลัก ทําใหผูประกอบการที่มีอยูเดิมพัฒนาศักยภาพในการแขงขันเพิ่มขึ้น 
กอใหเกิดผูประกอบการรายใหมที่มีพื้นฐานทางเทคโนโลยีที่ดี และสรางเครือขายความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับ
อุตสาหกรรมขึ้น นอกจากนั้นมหาวิทยาลัย ยังเนนการทํางานรวมกับชุมชนเพื่อใหเกิดการพัฒนาโรงเรียน ชุมชนและ
สังคมอยางยั่งยืน 

โดยสํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ มจธ.บางขุนเทียน เปนหนวยงานที่ กอตั้งขึ้นในวันที่ 22 
พฤษภาคม 2540 โดยใชชื่อ สํานักงาน มจธ.บางขุนเทียน และตอมาในป 2556 ไดเปล่ียนชื่อเปน “สํานักงานบริหาร
จัดการทรัพยากรกายภาพ มจธ.บางขุนเทียน”เพื่อใหสอดคลองกับภาระหนาที่ งานที่รับผิดชอบ โดยมหาวิทยาลัย
คาดหวังใหเปนศูนยกลางในการบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ เพื่อใหบริการอํานวยความสะดวกแกหนวยงาน   
ตาง ๆ ที่เขามาใชบริการอาคารและพื้นที่ โดยการประสานงานระดับหนวยงานภายใน มจธ.บางขุนเทียน ใหเกิด
ประสิทธิภาพและความคลองตัวในการดําเนินงาน เสริมสรางภาพลักษณที่ดีขององคกร 
 

 วิสัยทัศน (Vision) 
เปนหนวยงานตนแบบดานการบริหารจัดการองคกร เพื่อใหบริการดานอาคารสถานที่และระบบ

สาธารณูปโภค (Public Utility) เพื่อใหสอดคลองกับการเปนมหาวิทยาลัย สีเขียวอยางยั่งยืน 
 

 พันธกิจ 
1) พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร เพื่อใหบริการ โดยใชระบบ  Resource Sharing & Cost Sharing 
2) พัฒนาและใหบริการอาคารสถานที่ และระบบสาธารณูปโภค (Public Utility) 
3) พัฒนาและใหบริการพื้นที่ มจธ. บางขุนเทียน เพื่อใหสอดคลองกับการเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว 

 
เปาหมายและทิศทางการดําเนินงาน 

 ประเด็นยุทธศาสตร 
1) องคกรสมรรถนะสูง (High Performance Organization ) 
2) ตนแบบการเปนมหาวิทยาลัย สีเขียว (Green Heart) 
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 เปาประสงค 
1) เปนตนแบบมหาวิทยาลัยสีเขียว 
2) เปนองคกรแหงการเรียนรู 
3) สรางคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นภายในมหาวิทยาลัย 
4) สนับสนุนกิจกรรมความรบัผิดชอบตอสังคม และสรางเครือขายความรวมมือ ระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชน 
5) สนับสนุนและสงเสริมการบริการ งานวิจยั และการเรียนการสอน 
6) สนับสนุนดานความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัย 
7) เปน Green & Clean Campus 
8) ปลูกจิตสํานึกดานการอนุรักษพลังงานส่ิงแวดลอมใหกับชุมชน 
9) สรางสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเปนสากล 
10) พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษใหกับบุคลากร 
 

 กลยุทธ 
1) การพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ทักษะ ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ใหเปนมืออาชีพในแตละดาน 
2) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่สงเสริมความเปนสากล (Develop Basic Structure for Internationalization) 
3) สงเสริมการปรับปรุงและการพัฒนาอยางตอเนื่อง (Continuous Improvement) 
 

 ตัวชี้วัดความสําเร็จตามเปาประสงค 
1) เพิ่มจํานวนพื้นสีเขียว และลดการใชพลังงานส้ินเปลืองภายในมหาวิทยาลัย 
2) มีพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย ที่เอื้อตอการเรียนรู  
3) อุบัติเหตุ และอาชญากรรม ภายในมหาวิทยาลัย เปนศูนย 
4) ประสิทธิภาพการใชพลังงานเพิ่มขึ้น 
5) บุคลากรสามารถส่ือสารกบัชาวตางชาติได 
 

 สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก 
แผนงานประจํา 
1) บริหารสํานักงานบริหารจดัการทรัพยากรกายภาพ มจธ. บางขุนเทียน 
2) บริการสวนกลางสํานักงานบริหารจัดการทรพัยากรกายภาพ มจธ. บางขุนเทียน 
3) ศูนยอาหาร มจธ. บางขุนเทียน 
 
แผนงานวิสัยทัศน 
1) สนับสนุนการสรางบัณฑิต และพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพ 
2) สรางเครือขาย และใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ (Networking and Resource Utilization) 
3) การบริการชุมชน และอนุรักษสภาพแวดลอม (Community Service and Green Environment) 
4) มุงสูความเปนสากล (Internationalization) 
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บทสรุปผูบริหาร 
แผนกลยุทธศูนยบริการทางการศึกษาราชบุรี 

ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
 

ศูนยบริการทางการศึกษาราชบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  ไดดําเนินการเปดการเรียนการ
สอนในรูปแบบ Residential College ตั้งแตปการศึกษา 2556-2560 เปนจํานวน 5 รุน ซึ่งไดดําเนินการมาจนครบ 5 
รุนแลว จึงไดมีการระดมสมองในคณะทํางาน รวมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม ระยะที่ 2 ใน
ระยะเวลาปการศึกษา 2561-2565 เพื่อที่จะเปนหลักสูตรนํารอง สําหรับการปรับรูปแบบการเรียนการสอนในอนาคต 
โดยแผนการดําเนินงานหลักสูตรที่จะเปดในปการศึกษา 2561 โดยมี 4 หลักสูตร ไดแก  

1) วิศวกรรมเครื่องกล  
2) วิศวกรรมคอมพิวเตอร  
3) วิศวกรรมไฟฟา  
4) วิศวกรรมอุตสาหกรรม  

และอีก 2 หลักสูตรที่กําลังดําเนินการเตรียมเปดหลักสูตรในปการศึกษา 2562 คือ คณะวิทยาศาสตร คาดวา
จะเปดรับนักศึกษา 40 คน และ คณะครุศาสตรฯ หลักสูตร ทล.บ. เปดรับนักศึกษา 60 คน ซึ่งนักศึกษาจะแยก
ภาควิชาตั้งแตเขาเรียนชั้นปที่ 1 ในทุกหลักสูตรจะจัด “การเรียนการสอนรูปแบบใหมแบบเต็มรูปแบบ” ตลอด 4 ป 
เพื่อเปนหลักสูตรนํารองสําหรับการปรับรูปแบบการเรียนการสอนทั้งคณะ/มหาวิทยาลัย ตอไปในอนาคต 

ในการบริหารการเรียนการสอนรูปแบบใหม ระยะที่ 2 นั้น คณะวิศวกรรมศาสตร และภาควิชา จะเปน
ผูรับผิดชอบบริหารจัดการการเรียนการสอนตั้งแตชั้นปที่ 1 รวมกับ มจธ. ราชบุรี 

โดยแตละหลักสูตรมีวิธีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหมตลอด 4 ป ใหเกิดผลลัพธการเรียนรู (Learning 
Outcome) ที่ “ชัดเจน” และ “วัดผลได” 

 
Academic Curriculum (Active Learning)
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1. การดําเนินงาน 
โมเดลการจัดการเรียนการสอนระยะที่ 2 

 
 
Technical Outcome 
ความหมาย การมีความรูและทักษะทางวิทยาศาสตร วิศวกรรมพื้นฐาน วิศวกรรมเฉพาะ ที่ไดมาตรฐาน

ตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร/ มาตรฐานวิชาชีพ 
เปาหมาย นักศึกษาในระบบนี้มีความรูและทักษะไดมาตรฐานทางคุณวุฒิและวิชาชีพ และไมดอยไปกวา

นักศึกษาในระบบปกติ 
วิธีการพัฒนา การเรียนการสอนแบบ Active Learning และ Co-curriculum ทําให เกิด Technical 

Outcomes สูงขึ้น 
วิธีการวัด การประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสมกับสาระวิชา เชน การสอบขอเขียน การสอบปาก

เปลา การสอบปฏิบัติ การนําเสนอผลงาน ฯลฯ 
 
Generic Outcome 
ความหมาย การมีความรูและทักษะทั่วไปที่ใชในการทํางาน การประกอบอาชีพ และการดํารงชีวิตใหมี

ความกาวหนาและมีความสุข 
เปาหมาย  ผูสําเร็จการศึกษาในระบบนี้จะมีคุณลักษณะเดน 6 ดาน ตาม KMUTT Student QF ไดแก 

- Citizenship (Responsibility & Ethical sense + Self-motivation) 
- Management Skill (Planning + Objective-based) 

- Learning Skill (ICT Literacy + Computational Thinking) 

- Knowledge (K-Creating) 

- Communication Skill (Verbal + Writing) 
- Professional Skill  

วิธีการพัฒนา การเรียนการสอนแบบ Active Learning /Co-curriculum และ RC Life ทําใหเกิด Generic 
Outcome 

วิธีการวัด การวัดผลอิงเกณฑ โดยกําหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค จากการสังเกต การนําเสนอชิ้นงาน 
หรือโครงการ จากกิจกรรมในหองเรียน นอกหองเรียน และกิจกรรมอื่น ๆ โดย อาจารยที่
ปรึกษา และอาจารยผูรับผิดชอบกิจกรรม 
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2. กระบวนการพัฒนานักศึกษา  
ในกระบวนการพัฒนานักศึกษา ภาควิชาเจาของหลักสูตรรวมคิดวางแผน และรวมดําเนินการกับ มจธ. ราชบุรี 

ตั้งแตการเรียนการสอนในปที่ 1 เพื่อใหการดําเนินงานสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน 
Active Learning 

- 2 ปแรก (ราชบุรี) จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และ Problem-based Learning 

- 2 ปหลัง (บางมด) จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning อยางนอย 30% ของรายวิชา  
Co-curriculum 

- 2 ปแรก (ราชบุรี) ดําเนินการโดยทีม มจธ. ราชบุรี 

- 2 ปหลัง (บางมด) ดําเนินการโดยภาควิชา โดยจัดกิจกรรมรวม 4 หลักสูตร และมีกิจกรรมแยกแตละ
หลักสูตร 

Student Life 

- 2 ปแรก (ราชบุรี) ใชระบบ Residential College เชน ระบบอาจารยที่ปรึกษา กิจกรรม RC Life 

- 2 ปหลัง (บางมด) ใชระบบกิจกรรมภาค ระบบชมรม  
 

3. การวัดผล 
1) ในการเรียนการสอนรายวิชา หรือโมดูล แบบ Active Learning และกิจกรรม Co-curriculum จะมีทีม

วัดผลทําการวัดผล 100% วาเกิดผลลัพธตามที่คาดหวังไวหรือไม  

- มจธ. ราชบุรี ดําเนินการโดยทีม มจธ. ราชบุรี รวมกับคณะวิศวกรรมศาสตร 

- มจธ. บางมด ดําเนินการโดยศูนย CALEE 

- ในระบบ Student Life วัดผลโดย อาจารยที่ปรึกษา RC และทีมของภาควิชาและหลักสูตร การประเมนิ
คุณลักษณะแบบ Rubic 

2) ทีมวัดผลจะประกอบดวย นักวิจัย และคณาจารย ซึ่งจะตองมีการกําหนดตัวบุคคล และพัฒนาบุคลากร
ในกลุมนี้อยางเขมขน 

3) มีการรายงานการวัดผลอยางตอเนื่อง ทุกภาคการศึกษา 
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บทสรุปผูบริหาร 
แผนกลยุทธศูนยบริการทางการศึกษาในเมือง 

ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
 

ศูนยบริการทางการศึกษาในเมือง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี มีเจตนารมณในการพัฒนา
ศูนยบริการทางการศึกษาในเมือง ณ อาคารเคเอกซ โดยมีวิสัยทัศน ภารกิจ และวัตถุประสงค ดังนี้ มหาวิทยาลัย มี
วัตถุประสงคที่จะใชอาคารเคเอกซ เปนสถานที่สําคัญสําหรับการออกแบบกิจกรรมตาง ๆ ที่นําความรูวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีไปชวยเหลือภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ ใหมีขีดความสามารถในการแขงขันเพิ่มมากขึ้น อาทิ การ
ใหคําปรึกษาและพัฒนาอุตสาหกรรมรวมกัน ระหวางมหาวิทยาลัย กับภาคอุตสาหกรรม ซึ่งการใหคําปรึกษาหรือ
แนะนําโดยคณาจารย และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยสถาบันพันธมิตรเปนบุคลากรหลักในการดําเนินงาน จะชวย
ใหคณาจารย และนักศึกษาไดรับประสบการณจากสถานการณและปญหาจริง รวมทั้งยังเปนโอกาสในการทํางานวิจัยที่
ตรงกับความตองการ หรือความจําเปนของภาคเอกชน ซึ่งเปนแนวนโยบายหลักของมหาวิทยาลัย อีกทั้ง ผลักดันใหมี
การนําผลงานวิจัย และนวัตกรรมใหม ๆ มาพัฒนาตอยอดในเชิงพาณิชย เพื่อใหเกิดผูประกอบการรุนใหมในธุรกิจที่มี
ศักยภาพในการสรางรายไดสูง รวมถึงสรางบุคคลที่มีความเปน X maker ในธุรกิจที่สงผลกระทบ (Impact) ตอรายได
ของประเทศ โดยมหาวิทยาลัย มีเครื่องมือและความรู พรอมใหคําปรึกษาและรองรับผูที่ตองการพัฒนาธุรกิจอยางเต็ม
ประสิทธิภาพ  
 

 วิสัยทัศน (Vision) 
มุงเนนสรางระบบนิเวศนของการพัฒนานวัตกรรม (Innovation Eco-system) ของประเทศ เพื่อสงเสริม 

Ecosystems startups โดยการรวมมือกับมหาวิทยาลัย หนวยงานของรัฐและภาคเอกชน เพื่อสงเสริมให SMEs มี 
ความเขมแข็ง สามารถสรางธุรกิจที่ขับเคล่ือนดวยนวัตกรรม  
 

 ภารกิจ  
สงเสริมใหผูประกอบการกิจการ กลุมกิจการขนาดกลาง และขนาดยอม ทั้งรายเดิมและรายใหม มีขีดความ 

สามารถทางเทคโนโลยีที่ทดัเทียมกัน สามารถแขงขันไดในระดับสากล ตลอดจนสามารถสรางนวัตกรรมและเพิ่มมูลคา
ของผลผลิตใหอยูในระดับที่สูงขึ้นได ซึ่งจะสงผลใหประเทศไทยหลุดพนจากภาวะประเทศรายไดปานกลาง (Middle-
income Trap หรือ MIT) ดวยการวิจัย การใหความชวยเหลือทางเทคนิคสําหรับกิจการ และกลุมกิจการขนาดกลาง
และขนาดยอม (Technical Assistance for SMEs and SME Clusters) เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับ SMEs ผาน
กิจกรรมตาง ๆ การสงเสริมผูประกอบการรุนใหม (New Enterprise Promotion) และการสงเสริม เรงรัดการนําเอา 
เทคโนโลยีมาใชเพื่อการพาณิชย โดยสงเสริม สนับสนุน ผลักดันใหเกิด Startups และอบรมบมเพาะใหมีความพรอม 
กอนจัดตั้งบริษัท รวมทั้งสนับสนุนพื้นที่การทํางานรวมกันเปน Marketing Arm สงเสริมการนําผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมของมหาวิทยาลัย ไปผลิตเปนตนแบบและนําไปสูธุรกิจเชิงพาณิชย โดยการจัดเวทีหรือตลาดสําหรับ
แลกเปล่ียนและสังเคราะหตอยอดความรูในกลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย (Exchange/Collaboration of Knowledge 
for Clusters Technological Advancement) เปนสถานที่แลกเปล่ียนเรียนรู ประสบการณ ถายทอด/นําเสนอ
ความรูและนวัตกรรม (Transfer/Show-case Knowledge and Innovation) สําหรับผูประกอบการที่ขับเคล่ือน
นวัตกรรม 
 
เปาหมายและทิศทางการดําเนินงาน  

 ประเด็นยุทธศาสตร  
1) พัฒนาศักยภาพของผูประกอบการธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอม (SMEs) ใหมีขีดความสามารถทาง

เทคโนโลยีสูงขึ้น มีนวัตกรรม และสงออกสินคาเพิ่มขึ้น  
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2) สนับสนุนการทําธุรกิจในรูปเครือขายวิสาหกิจ (Industrial Cluster) โดยเชื่อมโยงกลุมอุตสาหกรรมที่อยูใน
บริเวณใกลเคียงกับสถาบันการศึกษา วิจัย และหนวยงานภาครัฐที่ใหบริการแก SMEs 

3) สนับสนุนการถายทอดเทคโนโลยี โดยการนําผลงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีจากทั้งใน และตางประเทศ 
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ มากอใหเกิดกระบวนการผลิต หรือผลิตภัณฑใหมในตลาด  

4) บริหารจัดการพื้นที่ในการใหบริการและจัดกิจกรรมตาง ๆ  
 

 เปาประสงค  
1) สรางเครือขายสนับสนุนของภาครัฐ แนวทางการบริหารจัดการ และการดําเนินการรวมกัน เพื่ออํานวย

ความสะดวกแกภาคอุตสาหกรรม ในการดําเนินการวิจัยพัฒนา และนวัตกรรม  
2) เชื่อมโยงการทํางานระหวางภาครัฐ สถาบันอุดมศึกษา และภาคการผลิตและบริการใหมีความเขมแข็ง 

โดยกอใหเกิดการถายทอด แลกเปล่ียนและสรางองคความรูใหม ระหวางภาครัฐ สถาบันอุดมศึกษาและภาค
การผลิตและบริการ ซึ่งมีผลตอการพัฒนาภาคเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศ  

3) สนับสนุนใหบุคลากรดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยของ
ภาครัฐ ไปปฏิบัตงิานในสถานประกอบการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขันของภาคเอกชน  

4) สงเสริมและกระตุนใหภาคเอกชนลงทุนทําวิจัย และพัฒนามากขึ้น  
5) จัดกิจกรรมถายทอดองคความรูจากมหาวิทยาลัย สูภาคเอกชน เพื่อเชื่อมโยงภาคเอกชนใหสามารถเขาถึง

และนําผลงานวิจัยทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เปนองคความรูจากมหาวิทยาลัย ออกสู
การใชประโยชนในเชิงพาณิชยไดอยางเปนรูปธรรม เพื่อใหเกิดการผลิต จําหนาย และเกิดไอเดียสําหรับ
ธุรกิจตอไป  

 
 กลยุทธ  
1) สรางเครือขายไปยังองคกรตาง ๆ และเนนความรวมมือกับองคกรที่มีศักยภาพ  
2) จัดกิจกรรมที่เอื้อตอการเชื่อมโยงภาคเอกชน ใหสามารถเขาถึงองคความรู และการบรกิารของหนวยงาน  
3) ประชาสัมพันธเคเอกซ และการบรกิารของหนวยงาน  
4) บริหารจัดการพื้นที่ใหเกิดประสิทธิภาพอยางสูงสุด  

 
 ตัวชี้วัดความสําเร็จ  
1) จํานวนโครงการวิจัยที่ Matching ระหวางผูเช่ียวชาญจากภาครัฐ และ SMEs จากภาคเอกชนที่มาขอรับ

บริการ 
2) ความรวมมือ และโครงการพัฒนา SMEs ที่รวมกับหนวยงานพันธมิตร  
3) จํานวนผูมาติดตอขอรับบริการพื้นที่ที่อาคารเคเอกซ  
4) ความพึงพอใจในการใชบริการ  

 
 สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก แผนงานประจํา  
1) แผนงานการใหบริการ และอํานวยความสะดวกแกบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย  
2) แผนงานสงเสริมผูประกอบการ  
3) แผนงานบริการวิชาการ ITAP 
4) แผนงานบริการวิชาการ Talent Mobility  
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บทสรุปผูบริหาร 
แผนกลยุทธศูนยการจัดการดานพลังงาน สิง่แวดลอมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
 

ศูนยการจัดการดานพลังงาน ส่ิงแวดลอม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี (Energy Environment Safety and Health: EESH) ไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ใหจัดตั้งศูนยฯ ตั้งแต
เดือนตุลาคม 2542 โดยมอบหมายใหศูนย EESH มีภารกิจในการพัฒนาระบบบริหารจัดการดานพลังงาน ส่ิงแวดลอม ความ
ปลอดภัย และ อาชีวอนามัย ของมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล โดย มจธ. ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
รัฐ ตามมติ ครม. ในโครงการจัดการส่ิงแวดลอมความปลอดภัย มจธ. (ป 2547-2551) แบบ Matching Fund ในงบประมาณ
ทั้งส้ิน 110 ลานบาท โดยไดรับการสนับสนุนงบจากรัฐ 55 ลานบาท และจากรายได มจธ. 55 ลานบาท ในการพัฒนาระบบ
ตนแบบดานการบริหารจัดการดานส่ิงแวดลอมความปลอดภัย และจัดทํากลไกเพื่อนําไปสูการปฏิบัติใหเปนรูปแบบเดียวกัน
ทั้งมหาวิทยาลัย อันจะเปนตัวอยางที่ดีใหกับนักศึกษา บุคลากรภายใน มจธ. และนําระบบตนแบบไปขยายผลตอใหกับ
หนวยงานอื่นทั้งภาครัฐ และเอกชน ไดนําไปยึดถือและปฏิบัติใหเกิดผลดีตอส่ิงแวดลอมของประเทศ และของโลกในภาพรวม
ตอไป  

นอกเหนือจากภารกิจภายในมหาวิทยาลัย ศูนย EESH ยังไดปฏิบัติภารกิจในดานความรับผิดชอบตอสังคม (Social 
Responsibility) โดยเปนหนวยงานหน่ึงภายใน มจธ. ที่ไดเขาไปมีบทบาทในการเขาชวยเหลือโรงเรียน และชุมชนในดานการ
สงเสริมการอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอม โดยนําระบบการจัดการพลังงาน การจัดการขยะ การจัดการสารเคมีอันตราย 
และการจัดการของเสียอันตรายภายในมหาวิทยาลัย เปนระบบตนแบบ เพื่อขยายผลตอใหกับมหาวิทยาลัย และ
อุตสาหกรรมไดนําระบบไปประยุกตใชในหนวยงานของตน และนําระบบการจัดการส่ิงแวดลอมและอนุรักษพลังงาน รวมถึง
ระบบการจัดการขยะสูพลังงานมาขยายผลตอใหกับโรงเรียน และชุมชนไดเขามาศึกษา เยี่ยมชม เรียนรู และนําไป
ประยุกตใชในโรงเรียนและชุมชนของตน โดยสรางระบบ 

การเรียนรูและจัดกิจกรรมเพื่อสรางความตระหนัก และปลูกจิตสํานึกดานการอนุรักษพลังงาน ส่ิงแวดลอม และ
ความปลอดภัยใหแกนักศึกษาและบุคลากรของ มจธ. ตลอดจนโรงเรียน ชุมชน และอุตสาหกรรมอื่นอยางตอเนื่อง 

 นอกจากนี้ ศูนย EESH ยังรับผิดชอบในการดําเนิน “โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green Campus)” เพื่อ
เสริมสรางคุณภาพชีวิตภายในมหาวิทยาลัย ภายใตบรรยากาศที่ดี มีความปลอดภัยในการทําวิจัย และการทดลองที่เกี่ยวของ
กับสารเคมีและพลังงานดานตาง ๆ เปนจํานวนมากในแตละป ดังนั้นโครงการนี้จึงเปนการสรางความเช่ือมั่นแกนักศึกษา 
และบุคลากรในการใชชีวิตประจําวัน  สงเสริมใหมีความรูความเขาใจในการใชทรัพยากรอยางคุมคา โดยศูนย EESH ไดรับ
การสนับสนุนจากกองทุนอนุรักษพลังงานใน “โครงการมหาวิทยาลัยรวมพลังหารสอง” (พ.ศ. 2546-2548) จํานวน 9.99 
ลานบาท มีการดําเนินงานที่สอดคลองกับโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว เนนการใหความรูที่เกี่ยวของกับการอนุรักษพลังงาน
และส่ิงแวดลอม มีการจัดกิจกรรมและการจัดอบรม เพื่อใหผูเขารวมกิจกรรมสามารถนําความรูไปใชในการปฏิบัติเพื่อให
เกิดผลเปนรูปธรรม  

 มหาวิทยาลัยไดกําหนดนโยบายในการมุงสูการเปนมหาวิทยาลัยสีเขียวมาตั้งแตป 2546 และมีการสานตอ
นโยบายนี้อยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน โดยมหาวิทยาลัย ไดประกาศจุดมุงหมายของการเปนมหาวิทยาลัยสีเขียวของ 
มจธ. อยางชัดเจน มีการพัฒนาอยางตอเนื่องและยั่งยืน โดยเนนการสรางบัณฑิตที่เกงและดี มีความรูความเขาใจใน
วิชาการ และบริบทของการจัดการพลังงาน ส่ิงแวดลอมและความปลอดภัยที่ดี สามารถนําความรูความเขาใจเหลานั้น
ไปปฏิบัติใหเกิดผลดีตอตนเอง และชุมชนสังคมรอบขาง อันเปนการสรางบัณฑิตคุณภาพ มจธ. ออกไปเปน Change 
Agent หรือผูนําแหงการเปล่ียนแปลงที่ขยายผลการใสใจตอพลังงาน ส่ิงแวดลอม ความปลอดภัยที่ดีสูสังคมไทย และ
ขยายตอไปในระดับโลกอยางยั่งยืน 
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 วิสัยทัศน (Vision) 
 “EESH สนับสนุนการมุงสูความเปนมหาวิทยาลัยสีเขียวของ มจธ. ที่กาวไปขางหนาเพื่อการพัฒนาอยางยัง่ยนื 

โดย “มจธ. รวมใจใชพลังงานอยางรูคา รักษาสภาพแวดลอมพรอมสงเสริมสุขภาพ และอาชีวอนามัย สรางระบบความ
ปลอดภัยใหยั่งยืน” 
 

 พันธกิจ (Mission) 
1) เพื่อจัดสรางและพัฒนาระบบบริหารจัดการ ที่สนับสนุนใหเกิดการจัดการพลังงานส่ิงแวดลอมความ

ปลอดภัย และอาชีวอนามัยที่ดีใหกับนักศึกษา และบุคลากรทุกระดับภายในมหาวิทยาลัย  
2) ศูนย EESH จะดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคที่ระบุไวโดยการสราง/พัฒนาระบบบริหารจัดการ สํารวจ 

ใหคําปรึกษาแนะนําและประสานใหเกิดการสนับสนุนและใหบริการดานการฝกอบรมใหคําแนะนําและ
ประเมินดาน EESH ภายในมหาวิทยาลัยโดยรวม  

3) ทําหนาที่เปนฝายประสานงานกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อใหเกิดระบบบริหาร
จัดการพลังงาน ส่ิงแวดลอมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่เปนไปตามมาตรฐานสากลและสอดคลอง
กับการทํางานของ มจธ. 

4) จัดกิจกรรมสงเสริมนโยบายของมหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัยสีเขียวตนแบบพรอมขยายผลสูชุมชน
และสังคม  

 
 เปาหมายและแผนกลยุทธ 
1. กลยุทธสูความยั่งยืนดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

- พัฒนาระบบการจัดการดานความปลอดภัย ระงับเหตุฉุกเฉินและอาชีวอนามัย ใหสอดคลองตาม
กฎหมาย และมาตรฐานสากลเพื่อนําสูการปฏิบัติภายในมหาวิทยาลัย 

- จัดกิจกรรม พัฒนาระบบการจัดการดานความปลอดภัยในการทํางาน และการระงับเหตุฉุกเฉิน ภายใน
มหาวิทยาลัย และบูรณาการเขากับการเรียนการสอน/การทํางานของบุคลากร 

- สงเสริม/เผยแพรระบบการจัดการดานความปลอดภัย ระงับเหตุฉุกเฉินและอาชีวอนามัยภายใน
มหาวิทยาลัย ใหเกิดการรับรูและนําไปปฏิบัติ 

- เผยแพรระบบการจัดการดานความปลอดภัย ระงับเหตุฉุกเฉินและอาชีวอนามัย ใหกับมหาวิทยาลัย 
และหนวยงานอื่นนําไปประยุกตใช  

เปาหมายของการพัฒนา ประกอบไปดวย 
เปาหมายที่ 1  เพื่อพัฒนาระบบ Lab and Workshop Safety  
เปาหมายที่ 2  เพื่อพัฒนาระบบ Workplace Safety ใหสอดคลองกับมาตรฐาน 
เปาหมายที่ 3  เพื่อพัฒนาการจัดการดาน Life Safety 
เปาหมายที่ 4  เพื่อพัฒนาการจัดการดาน Food Safety 
เปาหมายที่ 5  เพื่อพัฒนาระบบจัดการดาน Road Safety 
เปาหมายที่ 6  เพื่อพัฒนาระบบระงับเหตุฉุกเฉิน   
เปาหมายที่ 7  เพื่อพัฒนาระบบระงับเหตุฉุกเฉินจากสารเคมี/สารชีวภาพ   
 
2. กลยุทธสูความยั่งยืนดานการจัดการพลังงาน 
เพื่อใหเกิดการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย เปนไปตามระบบบริหารจัดการพลังงานในอาคารควบคุม 

ตามขอกําหนดของรัฐ สงเสริมการอนุรักษพลังงาน และการนําการจัดการพลังงานไปใชงานในทุกสวนภายใน 
มหาวิทยาลัย 
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เปาหมายของการพัฒนาประกอบไปดวย 
เปาหมายที่ 1  เพื่อใหเกิดการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย เปนไปตามระบบบริหารจัดการพลังงาน 
 ในอาคารควบคุมตามขอกําหนดของรัฐ  
เปาหมายที่ 2  เพื่อสนับสนุนการใชพลังงานทดแทนภายในมหาวิทยาลัย 
เปาหมายที่ 3  เพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานภายในมหาวิทยาลัย 
เปาหมายที่ 4  เพื่อใหความรูดานการเกิดภาวะโลกรอน และสงเสริมกิจกรรมการลดภาวะโลกรอนขึ้นภายใน

มหาวิทยาลัยผานเครื่องมือ คารบอนฟุตพริ้นท (Green University มหาวิทยาลัยสีเขียว) 
เปาหมายที่ 5  เพื่อสงเสริมใหมีการนําระบบไปใชงานในทุกสวนงานภายในมหาวิทยาลัย 
  
3. กลยุทธสูความยั่งยืนดานการจัดการสิ่งแวดลอม 
1) พัฒนาระบบการบริหารจัดการดานส่ิงแวดลอม และปรับปรุงใหสอดคลองกับมาตรฐานอยางตอเนื่องเพื่อ

การจัดการส่ิงแวดลอมที่ดีภายในมหาวิทยาลัย 
2) สงเสริมใหเกิดการนําระบบการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมไปสูการปฏิบัติในทุกพื้นที่การศึกษา 
3) พัฒนาบุคลากรใหเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง พัฒนาทีมหรือเครือขาย 

เปาหมายของการพัฒนาระบบการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม ประกอบไปดวย 
เปาหมายที่ 1  พัฒนาระบบบริหารจัดการขยะครบวงจร  
เปาหมายที่ 2  พัฒนาระบบบริหารจัดการสารเคมีและสารอันตราย  
เปาหมายที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการของเสียอันตราย  
เปาหมายที่ 4  พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ําเสียชุมชน  
เปาหมายที่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพอากาศในหองปฏิบัติการ  
เปาหมายที่ 6  สงเสริมใหเกิดการนําระบบการบริหารจัดการส่ิงแวดลอม ไปสูการปฏิบัติในทุกพื้นที่

การศึกษา 
เปาหมายที่ 7  พัฒนาบุคลากรใหเปนผูเชี่ยวชาญดานการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมทุกดาน และพัฒนา

ทีมงานหรือเครือขายดานการบริหารจัดการส่ิงแวดลอม 
 
4. กลยุทธสูความยั่งยืนดานการจัดการมาตรฐาน 

- พัฒนาหองปฏิบัติการใหเปนไปตามมาตรฐานสากล และขอกําหนดของกฎหมาย 

- พัฒนาบุคลากรใหเปนผูเชี่ยวชาญดานการจัดการมาตรฐาน และขอกําหนดของกฎหมาย  

เปาหมายของการพัฒนา ประกอบไปดวย  
เปาหมายที่ 1  พัฒนาหองปฏิบัติการที่ใหบริการวิเคราะห ทดสอบและสอบเทียบในมหาวิทยาลัย ใหไดการ

รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 170250 จํานวน 5 หอง/ป  
เปาหมายที่ 2  พัฒนามาตรฐานการจัดการความปลอดภัยในหองปฏิบัติการมหาวิทยาลัย ตามองคประกอบ

ดานความปลอดภัย (ESPReL) 30 หอง/ป 
เปาหมายที่ 3 พัฒนาบุคลากรดานการจัดการมาตรฐาน และขอกําหนดของกฎหมาย  

 
5. กลยุทธสูความยั่งยืน Strategy for Sustainable 

1) สรางสภาพแวดลอมเพื่อใหเกิดความความเชื่อมั่น 
2) สรางการมีสวนรวมของทุกคน 
3) การพัฒนา ปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
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เปาหมายของการพัฒนา (Sustainable Goal) ประกอบไปดวย  
เปาหมายที่ 1  สราง Social Change Agent สูสังคม สงเสริมคานิยม Green Heart ในหัวใจชาว มจธ. 
เปาหมายที่ 2  สรางการรับรูเขาใจ และขยายผล เผยแพรขยายผลการจัดการตามระบบ มจธ. สูสังคม 
เปาหมายที่ 3  สงเสริมการเดินทางอยางยั่งยืน โดยการใชจักรยานและการเดินเทาภายในมหาวิทยาลัย และ

สงเสริมการใชจักรยานรวมกับชุมชนสังคม เครือขายหนวยงานภายนอก การใชพลังงาน
สะอาดรถไฟฟารถกาซ NGV และการใช Car Pool/Van Pool  

เปาหมายที่ 4  พัฒนาส่ือประชาสัมพันธ ใหเขาถึงทุกกลุม ทันสมัย เปนไปตามระบบคุณภาพ 
เปาหมายที่ 5  Webpage เปนปจจุบันและเปนสากลทันสมัย สามารถเขาถึงไดงายและมีระบบความ

ปลอดภัยสูง 
เปาหมายที่ 6  รางวัลเกี่ยวของกับการจัดการพลังงาน และส่ิงแวดลอม ที่ไดรับการยอมรับทั้งในระดับชาติ

และนานาชาติ 
 
สํานักงาน EESH 

- สนับสนุนการดําเนินงานศูนย EESH และกิจกรรมอยางยั่งยืนที่สอดคลองกับนโยบายและเปาหมายของ
มหาวิทยาลัย 

- จัดโครงสรางองคกร ระบบการจัดการและฐานขอมูลตาง ๆ ที่จําเปนในงาน EESH 

- สนับสนุนการจัดทําแผน/โครงการใหเกิดการพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน และระบบ
สาธารณูปโภคใหสอดคลองกับการดําเนินงาน EESH ตามเปาหมาย 

- สรางความตระหนัก จิตสํานึก ความเขาใจและแรงจูงใจตอความสําคัญ และการมีสวนรวมในการจัดการ 
EESH 

- ประสานการใหบริการ และสนับสนุนการใหบริการใหเกิดการปฏิบัติการดานระเบียบขอบังคับของงาน
ดาน EESH 

- สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินดาน EESH และสงเสริมกิจกรรมอยางยั่งยืน ใหเปนไปตามเปาหมายที่
วางไว 

 
กลยุทธสูความยั่งยืนสํานักอํานวยการ 
1) เพื่อใหเกิดการจัดระบบบริหารจัดการสํานักงานใหบริการ อยางเปนระบบ 
2) ใหบริการงานอยางมืออาชีพ 
3) ประสานการใหบริการ และสนับสนุนการใหบริการ ใหเกิดการปฏิบัติการดานระเบียบขอบังคับของงาน

ดาน EESH 
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ภาคผนวก ค                                                                                                     
คณะผูจัดทําแผนกลยุทธ มจธ. ฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560-2564) 

                            
คณะที่ปรึกษา 
รศ.ดร.ศักรินทร ภูมิรัตน 

ดร.กฤษณพงศ กีรตกิร 

ศ.ดร.นักสิทธิ ์ คูวัฒนาชัย 

ศ.ดร.สุภาพรรณ เสราภิน 

ดร.เกษรา วามะศิริ 

ผศ.สุภาณ ี เลิศไตรรกัษ 

รศ.ดร.สุวทิย เตีย 

ผศ.ดร.ประเสรฐิ คันธมานนท 

รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร 

รศ.ดร.บัณฑิต ฟุงธรรมสาร 

รศ.ดร.โสฬส  สุวรรณยืน 

รศ.ดร.สมชาย จันทรชาวนา 

รศ.ดร.เชาวลิต ล้ิมมณีวิจิตร 

รศ.ดร.ววิัฒน เรืองเลิศปญญากุล 

ผศ.ดร.ทิพวรรณ ปนวนิชยกุล 

ผศ.ดร.มณฑิรา นพรัตน 

รศ.ดร.สุภาภรณ ชีวะธนรักษ 

ดร.กัญญวิมว กีรตกิร 

ดร.นันทน ถาวรงักรู 

ดร.กลางใจ สิทธิถาวร 

ผศ.ดร.มารอง ผดุงสิทธิ ์

ดร.ไพศาล สนธิกร 

ผศ.ดร.เดี่ยว กุลพิรกัษ 

รศ.ดร.พรนภิส ดาราสวาง 

ดร.ทศพร ทองเที่ยง 

อ.วิไลวรรณ  วิพุธานุพงษ 

คุณดุจเดือน จารุกะกุล 

คุณธารทพิย ล่ิวเฉลิมวงศ 

คณะผูจัดทํา 
อาจารยธนิตสรณ จิระพรชยั 

ดร.วรรณา                          เต็มสิริพจน 

ดร.จุลพจน  จิรวัชรเดช 

ผศ.ดร.สุรวุฒ ิ ชวงโชต ิ

ดร.สุภโชค  ตันพิชัย 

อาจารยแบงค  งามอรณุโชต ิ

ผศ.ดร.วรพจน อังกสิทธิ ์

ดร.ทวีศักดิ์  กฤษเจริญ 

อาจารยวัชรพจน ทรัพยสงวนบุญ 

ดร.สมยศ  เดนจิตเจริญ 

ผศ.ดร.วชิรศักดิ ์ วานิชชา 

ดร.วิทิดา จงศุภชัยสิทธิ ์

 

  

ผศ.ดร.ชจูิต ตรีรตันพันธ 

อาจารยนิมติ  เหมงเวหา 

ดร.กองกาญจน วชิรพนงั 

รศ.บุษยา  บุนนาค 

รศ.ดร.วาริช    ศรีละออง  

รศ.วารุณี  แซเตีย 

รศ.ดร.สันตริัฐ นันสะอาง 

ผศ.ดร.พิเชษฐ  พินิจ 

รศ.ดร.ไพบูลย  เกียรติโกมล 

รศ.ดร.สยาม  เจริญเสียง 

คุณอนุสรา     มีชัย      

คุณฉัตรชัย  มุงธัญญา 

สํานักงานยทุธศาสตร 
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รายชื่อผูเขารวมประชุมใหความเห็นแผนกลยุทธ มจธ. ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
 

 การประชุมสัมมนาแผนพัฒนา มจธ. พ.ศ. 2560-2573 หรือ KMUTT Roadmap 2030 และแผนกลยุทธ 
มจธ. ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 ณ โรงแรมแมน้ํา รามาดาพลาซา 

 การประชุมจัดทําแผนกลยุทธ มจธ. ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) วันที่ 1 กันยายน 2559 ณ หองเจาพระยา 
ชั้น 3 โรงแรมมณเฑียร ริเวอรไซด 

 การประชุมผูบริหาร เรื่อง “แผนกลยุทธ มจธ. ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)” วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559        
ณ หองประชุม AD 903 ชั้น 9 อาคารสํานักงานอธิการบดี 

 
ศ.ดร.บุญเจริญ  ศิริเนาวกุล 

ศ.ดร.ชัย  จาตุรพทิักษกุล 

ผศ.ดร.ภาณทุัต   บุญประมุข 

ผศ.ดร.วิมลศิร ิ ปรีดาสวัสดิ ์

ดร.พิจารณ  จรเสนาะ 

ผศ.ดร.ชวิน  จันทรเสนาวงศ 

ผศ.ดร.เจรญิชัย โขมพัตราภรณ 

รศ.ดร.สุทัศน  ลีลาทวีวัฒน 

ผศ.ดร.ศุภกติติ์  โชติโก 

ผศ.ดร.ปรัญชลีย รัตนสาครชัย 

ผศ.ดร.กิติเดช สันติชัยอนันต 

ผศ.ดร.อธิกร วงศธนวริศ 

ผศ.ดร.นงพงา คุณจักร 

ผศ.ดร.ธรีะเดช เจียรสุขสกุล 

ศ.ดร.ภูมิ คําเอม 

ดร.ไตรวทิย รัตนโรจนพงศ 

ผศ.ดร.วรนุช เกิดสินธชัย 

ดร.ตุลา จูฑะรสก 

ผศ.ดร.ศิววรรณ พูลพันธุ 

รศ.ดร.อภิชิต เทอดโยธิน 

ผศ.ดร.สุดารัตน ตรีเพชรกุล 

รศ.ดร.ไพทิพย ธีรเวชญาณ 

รศ.ดร.วาริช ศรีละออง 

รศ.นฤมล จียโชค 

ผศ.ดร.ตวงรักษ นันทวิสารกุล 

รศ.ดร.นิพนธ เจริญกิจการ 

ดร.วิทิดา จงศุภชัยสิทธิ ์

ผศ.ดร.เกรียงไกร ปอแกว 

อ.ไมเคิล ปริพล ตั้งตรงจติร 

ผศ.ดร.วรีสิร ิ สิงหศิร ิ

ผศ.ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ 

ผศ.วิลักษณา ศรีมาวิน 

อ.วิชัย กฤตประโยชน 

อ.วรงค ถาวระ 

ดร.อรกัญญา เยาหะร ี

ผศ.ดร.ณัตจริ ี จาตุรพทิักษกุล 

ดร.อาบทิพย ธีรวงศกิจ 

ดร.สุริยา  นัฏสุภัคพงศ 

รศ.ดร.สิรินทรเทพ เตาประยรู 

คุณศราวุฒิ  จันทรแฉลม 

ผศ.นิธ ิ บุรณจันทร 

อ.มนตร ี สุภัททธรรม 

อ.พิชัย โฆษิตพันธวงศ 

ผศ.ดร.สกล ธีระวรญั ู

คุณพัชรียา คําดี 

คุณประพนธ เรืองวุฒิชนะพืช 

ดร.สรัญญา ทองเล็ก 

ดร.อรรณพ นพรัตน 

ดร.ชินพงศ วังใน 

ดร.อุสาห บุญบํารุง 

ดร.ธีรยทุธ เจนวิทยา 

คุณภาวิณี พัฒนจันทร 
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คุณผดุง  บุญเพ็ชร 

ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์ 

คุณธนาคาร คุมภัย 

คุณกิตติณฐั แกวทอง 

ดร.สุรัตน ชุมจิตต 

ดร.ธีราพร ชัยอรุณดีกุล 

คุณสมพร นอยยาโน 

ดร.ผองศร ี เวสารัช 

คุณมลฤด ี สุคนธทรัพย 

คุณปนัดดา พวงพ ี

คุณสํารวย แซเตียว 

คุณฉันทนา ภูธราภรณ 

คุณศศิมา ยุวโสภีร 

คุณจีรกาญจน ศรีวิเศษ 

คุณกรรณิการ แสงทอง 

คุณกันยากร  เทพา 

คุณอนุสรา     มีชัย      

คุณนพรัตน  รุงพราน 

คุณเรืองอุไร  เพียกขุนทด 

คุณกฤษณะ  โซะสลาม 

คุณวิสาข  ถนอมทรัพย 

คุณสุวรรณี  วงคจันทร 

คุณรัตนาภรณ   แวเจะ 

คุณมลธิชา   วิริยะสกลุพันธุ 

คุณสุพจน มีชาติ 

คุณพจนเมธ ี โคตรสุโพธิ ์

คุณภาณุพงศ พันธบัวหลวง 

  

 
จัดทํารูปเลมแผนกลยทุธ มจธ. ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

ที่ปรึกษา อาจารยธนิตสรณ จิระพรชัย :  รองอธิการบดฝีายแผนและสารสนเทศ 

ดร.วรรณา เต็มสิริพจน : ผูอํานวยการสํานักงานยุทธศาสตร 

เรียบเรียง กลุมงานแผนและจัดการยทุธศาสตร สํานักงานยุทธศาสตร 

ออกแบบปกโดย สถาบันการเรียนรู 
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