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สารอธิการบดี
ทิศทางการพัฒนาและการสร้างวัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
ไปสู่วิสัยทัศน์ภายใต้กรอบทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะยาว 15 ปี (KMUTT Roadmap 2020) และ
กรอบการพัฒนา มจธ. ระยะยาว พ.ศ. 2560-2579 (KMUTT Roadmap 2036) มุง่ พัฒนาผูเ้ รียน และชาว มจธ.
ให้มีค่านิยมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) และพร้อมช่วยกันสร้างสังคมให้เข้มแข็ง
ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเข้าสู่ World Class และ Smart University
เป็นฐานในการพัฒนาเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
อาทิ การมีส่วนร่วมที่สำคัญในการพัฒนา STEM Education และ Workforce ที่มุ่งพัฒนากำลังคนสำหรับ
คนในวัยทำงาน คนด้อยโอกาสและผู้สูงวัยให้กับประเทศเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานความรู้
ด้วยการผลิตกำลังคนระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างงานวิจยั และพัฒนา ตลอดจนให้บริการ
วิชาการแก่สงั คมและชุมชน เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน และตอบสนองความต้องการของสังคมและ
ชุมชนบนฐานของการใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ
ในระดับโลก โดยดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนทั้งในและ
ต่างประเทศ ผ่านกลไกความร่วมมือหลากหลายรูปแบบ เพื่อเชื่อมโยงการพัฒนาไปสู่นวัตกรรม (Innovation)
ที่มีประโยชน์ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมหาวิทยาลัยมีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนา
ออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้	
1) มจธ. เป็นมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ที่พัฒนาการเรียนรู้
ให้ผู้เรียนได้ดีที่สุด ภายในปี พ.ศ. 2564	
2) มจธ. เป็น Best 3 Entrepreneurial University in ASEAN ในปี พ.ศ. 2569
3) มจธ. เป็น Science, Technology and Innovation University ในอาเซียนทีม่ คี ณ
ุ ค่าและมีความหมาย
มากที่สุดในปี พ.ศ. 2579	
ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดทำแผนกลยุทธ์ มจธ. ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งถือเป็นกลไก
การถอดแผน พัฒนา มจธ. ระยะยาวไปสู่การปฏิบัติ เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้ประชาคม มจธ.
สามารถเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาให้สัมพันธ์กันทุกระดับ อันนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายเดียวกัน เพื่อให้
มัน่ ใจว่า มจธ. พร้อมเป็นองค์กรสนับสนุนประเทศในการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สร้างผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจและสังคมประเทศอย่างเป็นรูปธรรม

รศ.ดร. ศักรินทร์ ภูมิรัตน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
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(ร่าง) มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มุ่งพัฒนานวัตกรรม
ทางการศึกษา การวิจัย ความคิดสร้างสรรค์ และความเป็นผู้ประกอบการ ทำให้เกิด
คุณค่า นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงให้สังคมโลกเข้มแข็งและยั่งยืน
คุณค่า หมายถึง	
คุณค่า ของ คน ซึ่งรวมทั้งบุคลากร นักศึกษาในวัยเรียน นักศึกษาในวัยทำงาน
คุณค่า ของ กระบวนการเรียนการสอน
คุณค่า ของ งานวิจัย และงานบริการวิชาการ
1. พั ฒ นาบุ ค ลากรให้ ม ี ค วามสามารถในการเรี ย นรู ้ พั ฒ นานั ก ศึ ก ษาให้ ม ี
ความเป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
2. พัฒนาระบบการศึกษา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบการเรียนรู้
และระบบการบริหารงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
3. วิจัยและนำผลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างองค์ความรู้และการพัฒนา
ประชาคมไทย

PRINCIPLE GUIDELINE มุ่งมั่น

เป็นมหาวิทยาลัยที่ใฝ่เรียนรู้
มุ่งสู่
ความเป็นเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัย
มุ่งธำรง ปณิธานในการสร้างบัณฑิตที่เก่งและดี
มุ่งสร้าง ชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้เป็นที่ภูมิใจของประชาคม
มุ่งก้าว ไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับโลก

KMUTT CORE VALUES

“เป็นมืออาชีพ อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม (Professionalism and Integrity)”
การยึดมั่นตามสัญญาและ
รับผิดชอบต่อผลของงาน

การสร้างสรรค์สิ่งใหม่

การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

การสื่อสาร
สร้างความเข้าใจ

การทำงานเป็นทีม

การยึดมั่นในคุณธรรมและ
จริยธรรม

การรักษาวินัย ใส่ใจ และ
ตรงเวลา

การให้เกียรติและเคารพ
ซึ่งกันและกัน

การยึดถือประโยชน์ของประเทศ
ชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน

การยืดหยัดทำในสิ่งที่
ถูกต้อง เป็นธรรม
และถูกกฎหมาย

การยึดมั่นในระบบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข

การยึดมั่นในหลักปฏิบัติด้าน
จรรยาบรรณขององค์กร
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CORE COMPETENCY
KMUTT Core Competency

Core Competency (HR)

1. ความคิดริเริ่มและการสร้างนวัตกรรม
(Thinking and Innovation / Innovativeness
and Initiative)

1. 	รับผิดชอบต่อผลของงาน และยึดมั่นตาม
สัญญา (Accountability & Commitment)

2. ความรู้ และทั ก ษะการปฏิ บั ต ิ ด้ า นเทคนิ ค 

รู้จริงทำได้ ส่งมอบตามคาดหวัง
(Knowledge and Technical Skill Achieving
and Deliverability)
3. 	มุ่งมั่นที่จะให้ได้ผลงานที่เน้นคุณภาพ
ด้วยความอุตสาหะอย่างไม่ลดละ
(Commitment to Quality Persistence /
Perseverance)

2. การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ (Innovation)
3. การปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง
(Continuous Improvement)
4. ความสามารถในการสื่อสาร
(Communication)
5. ความสามารถในการทำงานเป็นทีม
(Teamwork)

4. ทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมอย่างใกล้ชดิ
(Engagement with Industries and Society)

Strategic Research Themes

แผนกลยุทธ์ มจธ. ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
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STRATEGIC GOALS

การพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะแผนกลยุทธ์ ฉบับที่ 12
ตามเป้าหมายหลัก 6 ด้าน

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ มจธ.
Social Change Agent
สร้างความเป็นเลิศทางการวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
Research and Innovation
พัฒนา มจธ. สู่ความเป็นสากล
Internationalization
พัฒนาสมรรถนะองค์กรเพื่อให้บริการอย่างมีคุณภาพ
High Performance Organization
ส่งเสริมและพัฒนาที่เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม
Green Heart
เครือข่ายและพันธมิตร
Alliances and Partnerships
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STRATEGIC GOALS
1

การพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะแผนกลยุทธ์ ฉบับที่ 12
ตามเป้าหมายหลัก 6 ด้าน ดังนี้

2

ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ ม ี คุ ณ ภาพตามคุ ณ ลั ก ษณะที่ พ ึ ง
ประสงค์ของ มจธ. “Social Change Agent”

สร้างความเป็นเลิศทางการวิจัย งานสร้างสรรค์
และนวัตกรรม Research and Innovation

>>>> มุ่ ง เน้ น การผลิ ต ผลงานวิ จั ย “ที่ ม ี ผ ลกระทบสู ง
(High Impacts)” อันเป็นฐานการพัฒนาความเป็นเลิศด้าน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไปสู่ ระบบนิเวศการพัฒนา
นวัตกรรม (Innovation Ecosystem) เพื่อผลิตนักวิจัย
คุณภาพ รวมทั้งสร้างกลไกในการพัฒนาบัณฑิตคุณภาพสูง

>>>> มุ่งการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดการศึกษา
ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome Based Education) ให้
สามารถผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ ม ี คุ ณ ภาพ ตามคุ ณ ลั ก ษณะที่ พ ึ ง
ประสงค์ของ มจธ. คือ “เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม (Social Change Agent) มีค่านิยมที่ดี มีศักยภาพ
และความสามารถ”

3

4

พัฒนา มจธ. สู่ความเป็นสากล
Internationalization

พั ฒ นาสมรรถนะองค์ ก รเพื่ อ ให้ บ ริ ก ารอย่ า งมี
คุณภาพ สู่การเป็น “องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง”
High Performance Organization

>>>> มุ่งเน้นการพัฒนา มจธ. ให้มี “ความเป็นสากลใน
ทุกมิติ และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ (Visibility)”
ด้ ว ยการพั ฒ นาสภาพแวดล้ อ ม และบริ ห ารจั ด การที่ ไ ด้
มาตรฐานระดับสากล เพื่อสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม
ให้เอื้อต่อการพัฒนาความเป็นสากล

>>>> มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการในทุกมิติ
เร่งพัฒนาระบบและความสามารถด้านการบริหารจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล และสามารถรองรับ
การเปลี่ ย นแปลงในอนาคต เพื่ อ ผลั ก ดั น ภารกิ จ หลั ก ของ
มหาวิทยาลัย ด้วยการพัฒนากระบวนการทำงานที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ร่วมกัน

5

6

ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สั ง คมและ
สิ่งแวดล้อม Green Heart

เครือข่ายและพันธมิตร Alliances and Partnerships

>>>> มุ่งเน้นการพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนทั ้ ง ในและต่ า งประเทศ สร้ า งเครื อ ข่ า ยความ
สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งมหาวิ ท ยาลั ย กั บ ศิ ษ ย์ เ ก่ า เพื่ อ เป็ น การ
ส่ ง เสริ ม ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย มี ศั ก ยภาพทางด้ า นวิ ช าการและ
การวิจัยสูงขึ้น โดยมีความร่วมมือจากศิษย์เก่า ชุมชน สังคม
ภาครัฐ ภาคเอกชน และต่างประเทศ อาศัยกลไกที่สำคัญ
ของการปฏิ สั ม พั น ธ์ (Interaction) ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความรู ้
(Interaction Generates Knowledge) บนพื้นฐานของการสร้าง
(Creation) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Sharing) และการใช้ (Use)
ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

>>>> มุ่งเน้นการพัฒนา มจธ. ให้เป็นองค์กรที่มีการบริหาร
จัดการอย่างชาญฉลาด ที่คำนึงถึงผลกระทบด้านพลังงาน
สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย (Green Heart) สู่ความเป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียวทีก่ า้ วไปข้างหน้าเพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
(Sustainable Green Organization) บู ร ณาการแนวคิ ด
สร้างสรรค์การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนกับภารกิจหลักสร้าง
ความตระหนั ก รู ้ การพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและยั่ ง ยื น
(Green & Clean University)
แผนกลยุทธ์ มจธ. ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
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GOAL 1

Social Change Agent

กลยุทธ์ที่ 1: พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้
		
(Instructional Development)
พัฒนาการเรียนการสอนที่ปรับเปลี่ยนแนวทาง รูปแบบการเรียนรู้
ใหม่ๆ รวมทั้งวิธีการเรียนการสอนต่างๆ ใหม่ ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้
(Outcomes Based Education)

กลยุทธ์ที่ 2: พัฒนาสมรรถนะอาจารย์
		
(Faculty Development)

พัฒนาอาจารย์ให้มีความเป็นมืออาชีพใน 3 มิติ คือ ความเป็นครู
(การสอน) นักวิชาการในศาสตร์วิชาชีพ (การทำวิจัย) และความเป็นคนดี
ของสังคม (การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปและ
วัฒนธรรม) โดยใช้กรอบมาตรฐานวิชาชีพของมหาวิทยาลัยด้านการเรียน
การสอนและสนับสนุนการเรียนรู้ (KMUTT Professional Standards
Framework for teaching and supporting learning: KMUTT PSF)

กลยุทธ์ที่ 3: 	พัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
		
(Learning Environment)

พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life long Learning)
โดยการสร้างบรรยากาศ และพื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space) ที่เอื้อ
และกระตุ้นให้นักศึกษามีความสนใจ ใฝ่รู้ และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
หรือกับเพื่อน (Peer Learning) ได้ตลอดเวลาและทุกสถานที่ตลอดจน
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
ให้ครอบคลุมวิชาพื้นฐานทุกรายวิชา และการส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะ
ทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ และสื่อต่างๆ (ICT and
Media Literacy)

Implementation Chairs:
-

รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสารสนเทศทางการศึกษา
คณะทำงานด้านพัฒนาการศึกษา มจธ. (Cluster for
Educational Development: C4ED) ได้แก่ สำนักงาน
พัฒนาการศึกษาและบริการ สถาบันการเรียนรู้ และ
สำนักหอสมุด

-

ดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance)
1. ระดั บ ความพึ ง พอใจของผู ้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต มจธ.
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
2. ระดับผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes)
ของนักศึกษา ตาม KMUTT Student QF
3. ร้ อ ยละของนั ก ศึ ก ษามี ส มรรถนะด้ า นต่า งๆ
(ภาษา / ICT / Soft Skill)
4. จำนวนอาจารย์ ท ี่ ผ่ า นการอบรมเกณฑ์
มาตรฐานการวัดและประเมินระดับความเป็น
อาจารย์มืออาชีพ (KMUTT- PSF)
5. จำนวนหลั ก สู ต รผ่ า นการประเมิ น ตาม
มาตรฐานสากล ( เช่ น เกณฑ์ AUN-QA /
ABET / AACSB)
6. ร้อยละของรายวิชาที่มีการเรียนการสอนแบบ
บู ร ณาการ (Wil / Experience Learning /
Service Learning / Gen-Ed)

รองอธิการบดี มจธ. ราชบุรี
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาผู้ใหญ่และพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบบริหารกิจการนักศึกษา
สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา
สำนักงานทะเบียนนักศึกษา
สำนักงานกิจการนักศึกษา
กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา
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GOAL 2

Research and Innovation
กลยุทธ์ที่ 1: 	สนับสนุนกลุ่มวิจัยที่มหาวิทยาลัย
		
มีศกั ยภาพ ให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศ
		
ระดับภูมิภาค

กลยุทธ์ที่ 3: สร้างสิง่ แวดล้อมทีเ่ กือ้ หนุนการวิจยั
		
ดึงดูดและรักษาบุคลากรทีม่ คี วาม
		
เป็นเลิศทางวิชาการ

พัฒนากลุ่มวิจัยของ มจธ. ให้เป็นศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับ เสริมสร้างความเข้มแข็ง
และสนับสนุนให้มีความต่อเนื่องในสาขาวิจัยที่มหาวิทยาลัย
มีศกั ยภาพและเชีย่ วชาญ และสนับสนุนสาขาอุบตั ใิ หม่
1) สนับสนุนการวิจัยเชิงบูรณาการระหว่างศาสตร์ หรือการ
รวมกลุ่ ม วิ จั ย สาขาต่ า งๆ ให้ เ ป็ น คลั ส เตอร์ ว ิ จั ย หรื อ
ศูนย์วจิ ยั ทีเ่ ป็นเลิศ หรือ การวิจยั ชัน้ แนวหน้าทีเ่ น้นการวิจยั
ภายใต้ประเด็นวิจัยหลัก (KMUTT Strategic Research
Themes)
2) พั ฒ นากลไกสนั บ สนุ น การเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง
ของกลุ่ ม วิ จั ย ที่ เ ป็ น จุ ด แข็ ง หรื อ มี ศั ก ยภาพสู ง และมี
ความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์

1) สร้างระบบและพัฒนาวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีทักษะ
ในการทำวิ จั ย โดยเน้ น การศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
(Graduate Studies Focus) ทีม่ คี วามสอดคล้องกับกลุม่ วิจยั
ตามความเชีย่ วชาญทีม่ อี ยู่
2) พัฒนาระบบและกลไกการส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพ
นักวิจยั ให้สามารถผลิตผลงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
3) สร้างระบบสนับสนุนให้มีนักวิจัยที่มีชื่อเสียงทั้งในและ
ต่างประเทศ มาทำงานที่ มจธ.

กลยุทธ์ที่ 4: ส่งเสริมการจัดหาทรัพยากรวิจยั
		
และความร่วมมือกับภาคการผลิต
		
และบริการ	
พัฒนาให้การทำวิจัยของมหาวิทยาลัยมีความยั่งยืน
สามารถหาทรัพยากรมาสนับสนุนการวิจยั จากภาคเอกชนและ
องค์กรภาครัฐได้เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง (Sustainability)
1) พั ฒ นาและส่ง เสริ ม ความร่ว มมื อ เชิ ง กลยุ ท ธ์ร ะยะยาว
(Strategic Partnership) ทัง้ ในและต่างประเทศ
2) สร้ า งความร่ ว มมื อ การวิ จั ย และพั ฒ นาเทคโนโลยี
ในการสนับสนุนการสร้างขีดความสามารถทางเทคโนโลยี
และนวัตกรรมในภาคการผลิตและบริการ
3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ที่จะช่วย
สนั บ สนุ น พั ฒ นางานวิ จั ย และเป็ น ช่ อ งทางในการรั บ รู ้
ความต้องการทีแ่ ท้จริงของกลุม่ เป้าหมาย
4) แสวงหาแหล่งสนับสนุนทุนวิจัยและทรัพยากรการวิจัย
ทีช่ ว่ ยเสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาคุณภาพ และมาตรฐาน
การวิจยั ของมหาวิทยาลัย
5) สร้างโอกาสในการเพิ่มประสบการณ์อุตสาหกรรมของ
บุคลากรและนักศึกษา

กลยุทธ์ที่ 2: พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและ
		
ระบบส่งเสริมการวิจยั ทีแ่ ข่งขันได้
		
ในระดับชาติและนานาชาติ
1) สนับสนุนทรัพยากรวิจัย โดยจัดเตรียมห้องปฏิบัติการ
พร้ อ มด้ ว ยครุ ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ การวิ จั ย และนวั ต กรรมที่ ม ี
มาตรฐานระดับสากล
2) เพิ่ ม ขี ด ความสามารถของสำนั ก อุ ท ยานวิ ท ยาศาสตร์
และอุตสาหกรรม
3) พัฒนา ปรับปรุงระบบบริหารงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ
ภายใต้หลักการบริหารจัดการทีด่ ี
4) พั ฒ นาการดำเนิ น งานของสำนั ก งานวิ จั ย นวั ต กรรม
และพั น ธมิ ต ร ให้ ม ี ค วามเข้ ม แข็ ง และเป็ น ศู น ย์ ก ลาง
การบริหารงานวิจยั นวัตกรรมและพันธมิตร
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กลยุทธ์ที่ 5: ขับเคลือ่ นการพัฒนานวัตกรรมและ
		
ผูป้ ระกอบการ
สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สิง่ แวดล้อม ชุมชน
และวัฒนธรรม ผ่านการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และการประยุกต์
ผลการวิจัย ทั้งจากงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต์
1) พัฒนากลไกเพื่อให้กลุ่มวิจัยต่างๆ เป็นแหล่งในการถ่ายทอดความรู้
2) ส่งเสริม และผลักดันให้เกิดงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ นวัตกรรม และ
การนําไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น
3) พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม (Innovation Ecosystem) และสร้าง
นวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สินของ มจธ.
4) สร้างผูป้ ระกอบการทางเทคโนโลยีจากฐานความสามารถทางการวิจยั
ของ มจธ.

กลยุทธ์ที่ 6: ส่งเสริมภาพลักษณ์การวิจยั ให้เป็นทีป่ ระจักษ์
		
และสร้างผลกระทบจากผลงานวิจยั และ
		
นวัตกรรม
1) กำหนดยุ ท ธศาสตร์ แ ละแผนงานด้ า นการสื่ อ สารงานวิ จั ย และ
นวัตกรรม ต่อผู้มีส่วนได้เสีย
2) สร้ า งความเข้ มแข็งด้านการประชาสัมพันธ์ผลงาน และกิ จ กรรม
ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและนวัตกรรม
3) สนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมการสร้างการยอมรับผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมในระดับนานาชาติ
4) พั ฒ นากลไกการประเมิ น ผลกระทบเชิ ง เศรษฐกิ จ และสั ง คมของ
โครงการวิ จั ย และนวั ต กรรมที่ ส ำคั ญ และเผยแพร่ ผ ลประเมิ น สู่
กลุ่มเป้าหมาย

Implementation Chairs:

- รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
- รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัย
- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมวิจัย
- สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร
- สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม

ดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance)
1. จำนวนสาขาวิ ช าที่ ม ี ค วามเชี่ ย วชาญใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ และจำนวนสาขาวิชา
ที่สามารถผลักดันให้อยู่ในระดับต้นเพิ่มขึ้น
2. ร้อยละของจำนวนผลงานตีพิมพ์ในวารสาร
วิชาการระดับนานาชาติต่อจำนวนบุคลากร
สายวิชาการ
3. ค่าเฉลี่ยจำนวนครั้งของผลงานที่ถูกอ้างอิง
(Citation) ต่อจำนวนผลงานตีพิมพ์ทั้งหมด
4. ร้อยละของจำนวนผลงานตีพิมพ์ในวารสาร
วิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในควอไทล์ที่ 1
(Q1) ต่อจำนวนผลงานตีพิมพ์ทั้งหมด
5. ร้ อ ยละของเงิ น วิ จั ย และบริ ก ารวิ ช าการต่ อ
จำนวนบุคลากรสายวิชาการ
6. ร้ อ ยละของผลงานวิ จั ย ที่ ม ี ก ารถ่ า ยทอด
หรื อ นำไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นเชิ ง พาณิ ช ย์ ห รื อ
เชิงสาธารณะประโยชน์ต่อผลงานทั้งหมด
7. จำนวนผู้ประกอบการ บริษัท หรือธุรกิจที่เกิด
จากการนำผลงานวิ จั ย ไปพั ฒ นาสู่ ก ารเป็ น
ผู้ประกอบการ

- รองอธิการบดีฝ่ายอุตสาหกรรมและภาคีความร่วมมือ
- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและภาคีความร่วมมือ
- สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ
- สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
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GOAL 3

Internationalization
กลยุทธ์ที่ 1: พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพืน้ ฐาน
		
ที่มีมาตรฐานสากลและส่งเสริม
		
ความเป็นนานาชาติ

กลยุทธ์ที่ 2: พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการ
		
ของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนา
		
สู่ความเป็นสากล

สร้างบรรยากาศนานาชาติ โดยเพิ่มจำนวนนักศึกษาและ/
หรื อ บุ ค ลากรชาวต่า งชาติ การจั ด กิ จ กรรมนอกหลั ก สู ต ร
การแลกเปลี่ ย นบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาร่ ว มกั บ พั น ธมิ ต ร
ในต่างประเทศ ตลอดจนการสร้างสิง่ อำนวยความสะดวกต่างๆ
1) บูรณาการ พัฒนาและบริหารจัดการสร้างบรรยากาศ
ความเป็นนานาชาติ และจัดการทรัพยากรอย่างยัง่ ยืน
2) พัฒนาสมรรถนะองค์กรเพื่อให้บริการอย่างมีคุณภาพ
ได้มาตรฐานสากล

ส่งเสริมหลักสูตร การเรียนการสอน วิจัยและพัฒนา
บุ ค ลากร ให้ ไ ด้ ม าตรฐานสากล สนั บ สนุ น การยกระดั บ
การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับสากล
(Global Student Learning Outcome)
1) สร้างหลักสูตรนานาชาติให้มีชื่อเสียงเพื่อนำ มจธ. ไปสู่
การเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย แนวหน้ า และสามารถดึ ง ดู ด
นักศึกษาชาวต่างชาติเข้ามาศึกษาทั้งในระดับภูมิภาค
และนานาชาติ
2) พัฒนาสมรรถนะสากลของบุคลากร พร้อมกับส่งเสริม
และ สนับสนุนให้บุคลากรมีโลกทัศน์ที่เป็นสากล
3) ส่ ง เสริ ม ความเข้ ม แข็ ง ของเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ
ทางวิชาการและการวิจัย

กลยุทธ์ที่ 3: ส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา
		
ให้มีสมรรถนะสากล พร้อมเป็น
		
พลเมืองโลก
1) ยกระดับสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศ (เน้นภาษา
อังกฤษและภาษาที่สาม)
2) พั ฒ นาสมรรถนะด้ า นการประกอบวิ ช าชี พ และ
การทำงานข้ า มวั ฒ นธรรม เช่น โครงการแลกเปลี่ยน
หลั ก สู ต รร่ ว มแคมป์ ภ าคฤดู ร ้ อ น การประกวดต่ า งๆ
และการสัมมนา ฯลฯ
3) เพิ่มจำนวนนักศึกษาต่างชาติในทุกระดับการศึกษา
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กลยุทธ์ที่ 4: สร้างความรู้จักและเป็นที่ยอมรับของ
		
มหาวิทยาลัยในระดับสากล (Visibility)
		
แบบมุ่งเป้า
1) กำหนดกรอบทิศทางการสร้างการยอมรับในระดับต่างๆ เพื่อสร้าง
เครือข่ายและความสัมพันธ์ในระดับต่างๆ แบบมุ่งเป้าตามแนวทาง
ที่สถานศึกษาระดับโลกมุ่งเน้น
2) สื่อสารและเผยแพร่ความเป็น มจธ. สู่นานาชาติ
- พั ฒ นาระบบการประชาสั ม พั น ธ์ แ ละการสื่ อ สารที่ ทั น สมั ย
เพื่อสร้าง Global Visibility
- พัฒนาฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก
และการเป็น World Class University
- ส่งเสริมการแนะแนวการศึกษาเชิงรุก (Road Show)
- ส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาร่วมแข่งขันประกวดในงานต่างๆ
ด้วยการแสดงอัตลักษณ์องค์กร โดยการใช้ตราสัญลักษณ์ และ
ชื่อ มจธ. ในผลงานทุกชิ้นที่แสดงต่อสาธารณะ
3) ส่งเสริมชื่อเสียงและเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัยในระดับชาติและ
นานาชาติ
- สร้างจิตสำนึกว่ามหาวิทยาลัยเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก
- ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดประชุม สัมมนา
- เชิ ญ ผู ้ ท ี่ ม ี ช ื่ อ เสี ย งในระดั บ นานาชาติ ม ามี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรม
ของมหาวิ ท ยาลั ย และสนั บ สนุ น ให้ นั ก ศึ ก ษาและบุ ค ลากร
มีบทบาทในเวทีโลก
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ดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance)
1. ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านภาษาอังกฤษ
ตามเกณฑ์
2. สัดส่วนของหลักสูตรนานาชาติต่อหลักสูตร
ทั้งหมด
3. ร้อยละของนักศึกษาชาวต่างชาติต่อนักศึกษา
ทั้งหมด
4. ร้อยละของบุคลากรชาวต่างชาติต่อบุคลากร
ทั้งหมด
5. ร้อยละการเพิ่มขึ้นของนักศึกษาและบุคลากร
แลกเปลี่ยน
6. รอยละของความรวมมือเชิงรุกกับหนวยงาน
ในตางประเทศ (Active International Partnership)

Implementation Chairs:

- อธิการบดีฝ่ายพัฒนาความเป็นสากล
- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาความเป็นสากล
- สำนักงานกิจการต่างประเทศ
- สำนักงานกิจการนักศึกษา
- สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- สำนักงานมหาวิทยาลัยสัมพันธ์
- สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร
- สำนักบริหารอาคารและสถานที่

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

GOAL 4

High Performance Organization
กลยุทธ์ที่ 1: ปรับกระบวนทัศน์การบริหารจัดการ
			
ให้เกิดความคล่องตัว และส่งเสริม
			
การทำงานร่วมกันแบบองค์รวม

กลยุทธ์ที่ 2: ปรับเปลีย่ นทัศนคติและศักยภาพ
			
ของบุคลากร
1) บูรณาการและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากร
บุ ค คลบนพื ้ น ฐานของผลงานและเกณฑ์ ส มรรถนะที่
สามารถตอบสนองการบริ ห ารเชิ ง รุ ก และสนั บ สนุ น
การพัฒนาที่มุ่งสู่เป็นความเลิศ
2) จัดการและพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ของบุคลากร
ให้เกิดเอกภาพ และสนับสนุนการพัฒนาไปในทิศทาง
ที่สอดคลองกันทั้งในระยะสั้น และระยะยาว
3) พั ฒ นาศั ก ยภาพของบุ ค ลากรให้ ม ี ค วามเป็ น มื อ อาชี พ
สอดคล้องกับขีดความสามารถ (Competency)
4) ส่งเสริมการจัดการความรู้ (Knowledge management:
KM) ที่นำไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม
อันส่งผลกระทบต่อการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity)
5) เปลีย่ นโฉมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Strategic Human
Resource) มุ่งพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคล
ให้มีบทบาทเชิงรุก

1) ปรั บ เปลี่ ย นองค์ ก ร (Organization Transformation)
โดยปรับโครงสร้างหน่วยงาน ให้มีความยืดหยุ่น ปรับกฎ
ระเบียบ และวิธีปฏิบัติให้มีความคล่องตัวสอดคล้องกับ
ภารกิจ และระบบทีท่ นั สมัย เพือ่ รองรับการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ
2) สร้ า งและเปลี่ ย นกระบวนทั ศ น์ ข องการทำงานเชิ ง รุ ก
โดยการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์
3) ส่ ง เสริ ม และสร้ า งวั ฒ นธรรมการทำงานร่ ว มกั น แบบ
องค์รวม พร้อมกับส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาปรับปรุง
กระบวนการทำงาน (Process Improvement : PI)
4) สร้ า งกลไกการสื่ อ สารและการสร้ า งความสั ม พั น ธ์
ที่ดีต่อภายในและภายนอกองค์กร เพื่อการใช้ทรัพยากร
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (Communication Sharing &
Relationship: CSR)
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กลยุทธ์ที่ 3: แสวงหา บริ ห ารทรั พ ย์ ส ิ น และรายได้ เ พื่ อ
			
การพึง่ พาตนเองได้อย่างมีเสถียรภาพและยัง่ ยืน
1) จัดการทรัพย์สินเพื่อสร้างรายได และระดมทุนสำหรับการอุดหนุน
การศึกษาและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
2) พัฒนาระบบการจัดสรรทรัพยากรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
3) เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจร่วมกันในการบริหารจัดการรายได้
และต้นทุน
4) พัฒนาระบบติดตามและปรับปรุงระเบียบให้เป็นปัจจุบันและเอื้อ
ต่อการแข่งขัน

กลยุทธ์ที่ 4: พัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยี
			
สารสนเทศสูก่ ารเป็นมหาวิทยาลัยดิจทิ ลั
		 นำเทคโนโลยีมาใช้ในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ ฯลฯ เพื่อ
รองรับความต้องการที่ทวีคูณ และเพื่อใช้ประโยชน์จากการศึกษาเสมือน
ทั ้ ง ในหลั ก สู ต ร นอกหลักสูตรและการเรียนรู้ตามอั ธ ยาศั ย (Student
Centric and Anywhere - Anywhere - Anytime Learning)
1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสาร
สนเทศที่สนับสนุนทุกภารกิจ
2) พัฒนาการบริหารจัดการแบบมหาวิทยาลัยเสมือน (Virtual University/
e-University/ Digital University) เพื่ อ ให้ มจธ. เป็ น แนวหน้ า ใน
กระบวนการพัฒนามหาวิทยาลัยเสมือน

Implementation Chairs:

- รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร
- รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ
- รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน
- รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล
- รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

ดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance)
1. ระดับความผูกพันและพฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์
ตามค่านิยมหลักทีเ่ อือ้ ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
2. ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการภายใต้
หลัก TQM
3. ผลการประเมินการปฏิบตั งิ าน (Performance)
และความสามารถ (Competency) ของบุคลากร
4. ผลการสำรวจ Employee Engagement
5. ผลการประเมินระดับความสำเร็จของการทำงาน
แบบคลัสเตอร์
6. สั ด ส่ ว นรายได้ จ ากแหล่ ง ทุ น แต่ ล ะประเภท
ต่อรายได้รวมทั้งหมด
7. สัดส่วนรายได้ต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด
8. ร้อยละของกระบวนงานทีไ่ ด้ประกาศข้อตกลง
ระดับการให้บริการ
9. ระดั บ ความสำเร็ จ ของการพั ฒ นาระบบ
สารสนเทศที่สนับสนุนภารกิจ

- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและธรรมาภิบาล
- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบ
- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน
- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบุคคล
- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายภาพลักษณ์องค์กรและการตลาด
- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการสื่อสารเชิงกลยุทธ์
- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์
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GOAL 5

Green Heart
กลยุทธ์ที่ 1: 	 พัฒนาสภาพแวดล้อมและระบบบริหารจัดการ
			
ทีสนับสนุนการสร้างคุณภาพชีวติ ทีด่ ี
			
(Quality of Life)
สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นภายในมหาวิทยาลัย ผ่านการปรับปรุง
คุณภาพของสิ่งแวดล้อม การจัดการของเสีย การจัดการน้ำ พลังงาน
และการเปลี่ ย นแปลงภู ม ิ อ ากาศ รวมทั ้ ง การเพิ่ ม พื ้ น ที่ ส ี เ ขี ย ว สร้ า ง
สภาพแวดล้ อ มให้ ป ลอดภั ย พั ฒ นาโครงสร้ า งพื ้ น ฐานที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม และพัฒนาระบบบริหารจัดการที่เหมาะสม

กลยุทธ์ที่ 2: สร้างความตระหนักรูด้ า้ นพลังงาน สิง่ แวดล้อม
			
และความปลอดภัย ในทุกระดับ
สร้างชุมชนแห่งการเรียนรูท้ เี่ ป็นสีเขียว (Green Learning Community)
ปลู ก จิ ต สำนึ ก ของบุ ค ลากรและประชาคม มจธ. รวมทั ้ ง มี ช่ อ งทาง
การสื่ อ สารสร้ า งความรู ้ ค วามเข้ า ใจ และรั บ รู ้ ข่ า วสารการพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยสีเขียว

กลยุทธ์ที่ 3: บูรณาการแนวคิดสร้างสรรค์การพัฒนา
			
เพือ่ ความยัง่ ยืนกับภารกิจหลัก
ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ที่มี
กิจกรรมสามารถทำได้ในเวลาที่เหมาะสมกับลักษณะของแต่ละกิจกรรม
โดยมีโครงสร้างพื้นฐานรองรับอย่างเพียงพออยู่ตลอดเวลา และสามารถ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการได้อย่างหลากหลายสามารถตอบสนอง
ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปตามกลุ่มบุคคล สถานที่ และเวลาได้โดย
ไม่ต้องลงทุนเพิ่มเติม
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ดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance)
1. ร้อยละของนักศึกษาเป็น Green Heart ที่รับรู้
เข้ า ใจและนำระบบการจั ด การ Green ที่ ด ี
นำไปสู่ ก ารปฏิ บั ต ิ แ ละเป็ น Change Agent
นำความรู้ความเข้าใจขยายผลสู่สังคม ชุมชน
ให้เกิดความยั่งยืน
2. จํานวนผลงาน/ งานวิจัย/ นวัตกรรมที่ส่งเสริม
วัฒนธรรมสีเขียว
3. จำนวนห้องปฏิบัติการที่ผ่านมาตรฐานสากล
4. จำนวนกิจกรรมที่สร้างชื่อเสียงและเผยแพร่
ผลงานให้เกิดการรับรู้กิจกรรมด้าน Green
เป็นวงกว้างทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
5. ร้อยละการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อคนต่อปีลดลง
เทียบกับผลการดำเนินงาน (Baseline) ปี 2010
(พ.ศ. 2553 =1,129 kws/คน/ปี)
6. การลดปริ ม าณการปล่ อ ยก๊ า ซคาร์ บ อนได
ออกไซด์ (CO2) เทียบกับผลการดำเนินงาน
(Baseline) ปี 2013 (พ.ศ. 2556 = 28.90
ล้านกิโลคาร์บอนไดออกไซด์)

Implementation Chairs:

- รองอธิการบดี มจธ. บางขุนเทียน
- คณะกรรมการนโยบายและแผนการอนุรักษ์พลังงาน
- สำนักบริหารอาคารและสถานที่
- ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อมความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย

GOAL 6

Alliances and Partnerships
มจธ. มุ่งเน้นการแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือจากประชาคม
มหาวิทยาลัยและภาคีภายนอกทุกภาคส่วน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ทางวิชาการ ผลักดันชื่อเสียง และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การยกระดับ
คุณภาพชีวติ และแก้ปญ
ั หาชุมชน สังคม ประเทศ ด้วยการใช้ฐานบุคลากร
ที่ ม ี ค วามสามารถในการสร้ า งความร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานพั น ธมิ ต ร
เพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นการสอน วิ จั ย และบริ ก ารวิ ช าการคุ ณ ภาพสู ง
ได้อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิ ด ภาพลั ก ษณ์ ท ี่ ด ี แ ก่ อ งค์ ก ร “Alliances and Partnerships &
Resource Utilization”
รูปแบบความร่วมมือของ มจธ. กับหน่วยงานพันธมิตรจากภาครัฐ
และภาคเอกชน ทั ้ ง ในและต่ า งประเทศ เพื่ อ ผลั ก ดั น การดำเนิ น การ
ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ได้แก่
1) สร้ า งความร่ ว มมื อ กั บ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาหรื อ สถาบั น วิ จั ย เพื่ อ
พัฒนาการเรียนการสอน วิจัย เพื่อการแลกเปลี่ยนนักวิจัย อาจารย์
และนักศึกษา หรือเชิญนักวิจัยที่มีชื่อเสียงมาร่วมงานในมหาวิทยาลัย
(Visiting Professor)
2) สร้างความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา สถาบันวิจยั หรือ ภาคอุตสาหกรรม
เพื่อร่วมกันทำงานวิจัยเป็นเครือข่ายวิจัย (Research Consortium)
3) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในการพัฒนากำลังคน
ระดับกลางและสูงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4) สร้ า งระบบเพื่ อ รองรั บ ให้ อ าจารย์ และนั ก วิ จั ย ของมหาวิ ท ยาลั ย
ไปทำงานร่วมกันกับหน่วยงานภายนอกเต็มเวลา เช่น ไปทำงานวิจัย
ในสถาบันวิจัยหรือภาคอุตสาหกรรมได้ (Sabbatical Leave)
5) ส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับศิษย์เก่า มจธ. (Alumni)
ในการสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย
6) สร้ า งเครื อ ข่ า ยมหาวิ ท ยาลั ย กั บ ชุ ม ชน (KMUTT & Community
Linkages Programs) เพื่อนำผลการวิจัย พัฒนา และเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมไปถ่ายทอดให้กับชุมชนและสังคม เพื่อสร้างสังคมไทย
ให้เข้มแข็ง
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ดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance)
1. จำนวนบริษทั ทีพ่ ฒ
ั นาความผูกพัน (Engagement)
กับ มจธ. (จากระดับ 2 : Potential Partnerships
เป็นระดับ 3 : Strategic Partnerships)
2. ร้อยละของความร่วมมือเชิงรุกกับหน่วยงานใน
ต่างประเทศ (Active International Partnership)
3. จำนวนกลุ่ม/ ศูนย์วิจัย/ หน่วยงานที่เกิดจาก
ความร่ ว มมื อ กั บ เครื อ ข่ า ยทั ้ ง ภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
4. จำนวนโครงการ/ กิ จ กรรมบริ ก ารวิ ช าการ
ที่ ม ี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาชุ ม ชนและสร้ า ง
ความเข้มแข็งของประเทศ
5. มู ล ค่ า โครงการวิ จั ย และบริ ก ารวิ ช าการที่
ร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตร (ล้านบาท)

Implementation Chairs:

- รองอธิการบดีฝ่ายอุตสาหกรรมและภาคีความร่วมมือ
- รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาความเป็นสากล
- รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ
- สำนักงานกิจการต่างประเทศ
- สำนักงานมหาวิทยาลัยสัมพันธ์
- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายภาพลักษณ์องค์กรและการตลาด
- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการสื่อสารเชิงกลยุทธ์
- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและภาคีความร่วมมือ
- สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

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

เป้าหมาย ณ สิน้ แผนกลยุทธ์ มจธ.
ฉบับที่ 12 ในปี พ.ศ. 2564
เป้าหมายหลัก

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

การผลิตบัณฑิต

1. สัดส่วนหลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรนานาชาติ : หลักสูตรภาษาไทย เป็น 4 : 6
2. สัดส่วนนักศึกษาระดับปริญญาตรี : ระดับบัณฑิตศึกษา เป็น 6 : 4
3. เพิม่ สัดส่วนของนักศึกษาต่างชาติตอ่ นักศึกษาทัง้ หมด เป็นร้อยละ 10
4. จำนวนนักศึกษาแลกเปลีย่ น (Exchange students) ทัง้ ทีส่ ง่ ออกและทีร่ บั เข้า เป็นร้อยละ 20

งานวิจัยและบริการวิชาการ
5.
6.
7.
8.

เพิม่ ผลงานตีพมิ พ์ในวารสารนานาชาติ เป็น 600 เรือ่ ง
เพิม่ รายได้งานวิจยั จากแหล่งทุนภายนอก เป็น 650 ล้านบาท
เพิม่ สัดส่วนบุคลากรทีท่ ำงานวิจยั ต่อบุคลากรเพือ่ การวิจยั เป็นร้อยละ 80
สัดส่วนผูส้ ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกต่อผูส้ ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นร้อยละ 10

ด้านทรัพยากรและการบริหารจัดการ

9. สัดส่วนอาจารย์ตอ่ นักศึกษาเต็มเวลา ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย เท่ากับ 1 : 18
10. สัดส่วนบุคลากรชาวต่างชาติตอ่ บุคลากรทัง้ หมด เท่ากับร้อยละ 10
11. สัดส่วนรายรับจากรัฐ : ค่าเล่าเรียน : วิจยั และบริการวิชาการและอืน่ ๆ เท่ากับ 1 : 1 : 2

ความเป็นสากล และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
12. ร้อยละของนักศึกษาทีส่ ามารถสือ่ สารด้วยภาษาอังกฤษ เป็นร้อยละ 80

แผนกลยุทธ์ มจธ. ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
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แผนทีย่ ทุ ธศาสตร์ (STRATEGY MAP)
ตามแผนกลยุทธ์ มจธ. ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
วิสยั ทัศน์ : “มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทีม่ งุ่ พัฒนานวัตกรรม ทางการศึกษา
การวิจยั ความคิดสร้างสรรค์และความเป็นผูป้ ระกอบการ
ทำให้เกิดคุณค่า นำไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงให้สงั คมโลกเข้มแข็งและยัง่ ยืน”
Strategic
Intent

Academic Excellence

Relevance

Productivity & Governance

Sustainability

Global Prominence

Good Governance Organization

Sustainable Green Organizations

มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้

มหาวิทยาลัยวิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ

มหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนและสังคม

มหาวิทยาลัยสีเขียว

2.5 	ขับเคลือ่ นการพัฒนานวัตกรรม
และผูป้ ระกอบการ

3.3 	ส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาให้มี
สมรรถนะสากล เตรียมพร้อมสู่
การเป็นพลเมืองโลก

2.1 	 สนับสนุนกลุม่ วิจยั ทีม่ หาวิทยาลัยมี
ศักยภาพ ให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศ
ระดับภูมภิ าค

2.6 	ส่งเสริมภาพลักษณ์การวิจยั ให้เป็น
ทีป่ ระจักษ์ และสร้างผลกระทบจาก
ผลงานวิจยั

ความสามารถ
ขององค์กร

ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน

ประสิทธิผล
ตามภารกิจ

Research Excellence

คุณภาพ
การให้บริการ

Learning Excellence

1.1 พัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการเรียนรูท้ ี่
มุง่ เน้นผลลัพธ์การ
เรียนรูข้ องผูเ้ รียน
1.2 	 พัฒนาสมรรถนะ
อาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ

3.4 	สร้างความรูจ้ กั และเป็นทีย่ อมรับ
ของมหาวิทยาลัยในระดับสากล
(Visibility)

2.4 	ส่งเสริมการจัดหาทรัพยากร
วิจยั ความร่วมมือกับ
ภาคการผลิตและบริการ

4.1 ปรับกระบวนทัศน์การบริหารจัดการให้
คล่องตัว และส่งเสริมการทำงานร่วมกัน
แบบองค์รวม

2.3 	สร้างสิง่ แวดล้อมทีเ่ กือ้ หนุน
การวิจัย ดึงดูดและรักษา
บุคลากรทีม่ คี วามเป็นเลิศ
ทางวิชาการ

4.3 	แสวงหา บริหารทรัพย์สนิ และรายได้
เพือ่ การพึง่ พาตนเองได้อย่างมี
เสถียรภาพ และยัง่ ยืน
4.4 	พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทีเ่ ป็นเอกภาพและเสถียรภาพ

3.2 	พัฒนาความเข้มแข็ง
ของมหาวิทยาลัย
เพือ่ การพัฒนาสู่
ความเป็นสากล
5.3 บูรณาการแนวคิด
สร้างสรรค์การพัฒนา
เพือ่ ความยัง่ ยืนกับ
ภารกิจหลัก

4.2 	ปรับเปลีย่ นทัศนคติและศักยภาพของ
บุคลากร รองรับการเปลีย่ นแปลง
เป็นทีย่ อมรับทัง้ ภายในและภายนอก
องค์กร

1.3 	พัฒนาสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อ
การเรียนรู้ (Learning Environment)
เพือ่ สังคมการเรียนรู้

3.1 	พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพืน้ ฐาน
ทีม่ มี าตรฐานสากลและส่งเสริมความ
เป็นนานาชาติ

5.2 	สร้างความตระหนักรูด้ า้ นพลังงาน
สิง่ แวดล้อมและความปลอดภัย
ในทุกระดับ

2.2 	พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบ
ส่งเสริมการวิจยั ทีแ่ ข่งขันได้ในระดับชาติ
และนานาชาติ

5.1 	พัฒนาสภาพแวดล้อมและระบบบริหาร
จัดการสร้างคุณภาพชีวติ ทีด่ ี เป็นมิตร
กับสิง่ แวดล้อม
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การจัดการยุทธศาสตร์

Plan

การวางแผน

Do การปฏิบัติตามแผน

Check
Act

มจธ. มีกรอบทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะยาว 15 ปี พร้อมถอดแผน
ระยะยาวออกเป็นแผนกลยุทธ์ (Strategic Plan) ระยะ 5 ปี พร้อมกับการถอดแผน
กลยุทธ์สกู่ ารปฏิบตั โิ ดยการจัดทำแผนปฎิบตั กิ าร Rolling Implementation Plan 5 ปี
และจัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณล่วงหน้าระยะปานกลาง (แผน 1+2)
การขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ มจธ. ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) สู่การปฏิบัติ
ต้องอาศัยความรับรู้ เข้าใจ และตระหนักถึงภารกิจและความรับผิดชอบร่วมกันของ
ทุกภาคส่วนในการพัฒนามหาวิทยาลัยภายใต้ทิศทางที่ได้กำหนดร่วมกัน โดยมี
แนวทางดังนี้
1. การสือ่ สารเพือ่ ถ่ายทอดทิศทาง และกลยุทธ์หลัก
2. การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

ดตามประเมินแผนกลยุทธ์ มจธ.
การตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน กลไกการติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประกอบด้วย

การปรับปรุงพัฒนา

มจธ. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพ
และคุณภาพของการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง (Performance
Improvement) รวมถึงให้ความสำคัญกับการทบทวนบทเรียนที่ได้
จากการดำเนิ น งานก่ อ นหน้ า โดยมี ก ารทบทวนแผนกลยุ ท ธ์
(Rolling Strategic Plan) เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า มจธ. มี ก ลยุ ท ธ์ ท ี่
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
แผนกลยุทธ์ มจธ. ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
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1. การติดตามความก้าวหน้า และการ
ประเมินผลสำเร็จของการดำเนินงาน
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยพั ฒ นาตั ว ชี ้ วั ด ที่
สอดคล้องกับเป้าหมายหลักของแผน
กลยุทธ์และนโยบายของมหาวิทยาลัย
2. ระบบและกลไกเพื่ อ ควบคุ ม การ
ปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ และก่อให้เกิด
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน

MONITOR AND EVALUATION

ตัวชีว้ ดั และค่าเป้าหมาย ตามแผนกลยุทธ์ มจธ. ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
เป้าหมายที่ 1:

ผลิตบัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพตามคุณลักษณะทีพ
่ งึ ประสงค์ของ มจธ. (Social Change Agent)
ตัวชี้วัด

Based Line
2559

ค่าเป้าหมาย
2560

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ :	 
1. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต มจธ. ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
3.89
4.0
(คะแนนเต็ม 5)
(รุ่นปี 57)	
ตัวชี้วัดผลผลิต :
1. ระดับผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes) ของนักศึกษา
3.52
4
ตาม KMUTT Student QF (คะแนนเต็ม 5)	
2. ร้อยละของนักศึกษามีสมรรถนะด้านต่าง ๆ (ภาษา/ ICT/ Soft Skill)
- ระดับทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสูตรปกติ/ นานาชาติ
2/2
2/3
- ร้อยละของคะแนนคณิตศาสตร์/ฟิสิกส์
16.22/ 23.19
30
- ร้อยละของนักศึกษาใหม่มีอัตราการคงอยู่จนถึงชั้นปีที่สอง
91.52
92
- ร้อยละของผู้เรียนในวัยทำงานและผู้สูงวัย
N/A
5
- จำนวนผู้พิการที่เข้าศึกษาต่อปีละ
10
- ร้อยละของนักศึกษาเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจ
10
15
3. จำนวนอาจารย์ที่ผ่านการอบรมเกณฑ์มาตรฐานการวัดและประเมิน
ระดับความเป็นอาจารย์มืออาชีพ (KMUTT- PSF)
- ระดับ Beginner
N/A
10
- ระดับ Competent
N/A
25
- ระดับ Proficient
N/A
- ผลสัมฤทธิ์ของอาจารย์ใหม่ที่เข้ารับการอบรมแผนพัฒนาอาจารย์
79.20
80
(Faculty Development)
(Beginner)
- ร้อยละของอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถในการสอนแบบ
Active Learning
3.67
5
4. จำนวนหลักสูตรผ่านการประเมินตามมาตรฐานสากล
(เช่น เกณฑ์ AUN-QA / ABET / AACSB)
N/A
- Passing AUN-QA
N/A
- Certified
N/A
5. ร้อยละของรายวิชาที่มีการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
23
30
(Wil / Experience Learning / Service Learning / Gen-Ed)

แผนกลยุทธ์ มจธ. ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
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5
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เป้าหมายที่ 2:

สร้างความเป็นเลิศทางการวิจยั งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Research and Innovation)
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

Based Line
2559

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ :	 
1. จำนวนสาขาวิชาทีม่ คี วามเชีย่ วชาญหรือมีความเข้มแข็งในระดับชาติหรือ
นานาชาติ และจำนวนสาขาวิชาทีส่ ามารถผลักดันให้อยูใ่ นระดับต้นเพิม่ ขึน้
ตัวชี้วัดผลผลิต
1. ร้อยละของจำนวนผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
0.33
ต่อจำนวนบุคลากรสายวิชาการ	
2. ค่าเฉลี่ยจำนวนครั้งของผลงานที่ถูกอ้างอิง (Citation) ต่อจำนวน
4.33
ผลงานตีพิมพ์ทั้งหมด (ในรอบ 5 ปี) 	
3. ร้อยละของจำนวนผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
54
ที่อยู่ในควอไทล์ที่ 1 (Q1) ต่อจำนวนผลงานตีพิมพ์ทั้งหมด	
4. ร้อยละของเงินวิจัยและบริการวิชาการต่อจำนวนบุคลากรสายวิชาการ
0.85
5. ร้อยละของผลงานวิจัยที่มีการถ่ายทอดหรือนำไปใช้ประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์หรือเชิงสาธารณะประโยชน์ต่อผลงานทั้งหมด	
6. จำนวนผู้ประกอบการ,บริษัท,หรือธุรกิจที่เกิดจากการนำผลงานวิจัย
5
ไปพัฒนาสู่ การเป็นผู้ประกอบการ (ปีละ 5 บริษัท)	
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เป้าหมายที่ 3:

พัฒนา มจธ. สูค่ วามเป็นสากล (Internationalization)
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

Based Line
2559

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ :	 
1. ร้อยละของนักศึกษาทีส่ อบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์
51.7
ตัวชีว้ ดั ผลผลิต
1. สัดส่วนของหลักสูตรนานาชาติตอ่ หลักสูตรทัง้ หมด
22.9
2. ร้อยละของนักศึกษาชาวต่างชาติตอ่ นักศึกษาทัง้ หมด
4.7
3. ร้อยละของบุคลากรชาวต่างชาติตอ่ บุคลากรทัง้ หมด
2.55
4. ร้อยละการเพิม่ ขึน้ ของนักศึกษาและบุคลากรแลกเปลีย่ น
- ร้อยละของการแลกเปลีย่ นนักศึกษา (Student Mobility)
5
- ร้อยละของบุคลากรแลกเปลีย่ น (Visiting Scholar/ Fellowship/
5
Professor/ Visiting Professor)	
5. รอยละของความรวมมือเชิงรุกกับหนวยงานในตางประเทศ
54.5
(Active International Partnership)
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แผนกลยุทธ์ มจธ. ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

เป้าหมายที่ 4:

พัฒนาสมรรถนะองค์กรเพือ่ ให้บริการอย่างมีคณ
ุ ภาพ (High Performance Organization)
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

Based Line
2559

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ :	 
1. ระดับความผูกพันและพฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์ตามค่านิยมหลักทีเ่ อือ้ ต่อ
การพัฒนามหาวิทยาลัย	
ตัวชีว้ ดั ผลผลิต
1. ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการภายใต้หลัก TQM
2. ผลการประเมินการปฏิบตั งิ าน (Performance)
และความสามารถ (Competency) ของบุคลากร	
3. ผลการสำรวจ Employee Engagement
74.44
4. ผลการประเมินระดับความสำเร็จของการทำงานแบบคลัสเตอร์
N/A
5. สัดส่วนรายได้จากแหล่งทุนแต่ละประเภทต่อรายได้รวมทัง้ หมด
1: 0.72 : 0.80
6. สัดส่วนรายได้ตอ่ ค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด
7. ร้อยละของกระบวนงานทีไ่ ด้ประกาศข้อตกลงระดับการให้บริการ
12
8. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศทีส่ นับสนุนภารกิจ
-
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เป้าหมายที่ 5:

ส่งเสริมและพัฒนาทีเ่ ป็นมิตรกับสังคมและสิง่ แวดล้อม (Green Heart)
ตัวชี้วัด

2559

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ :	 
1. ร้อยละของนักศึกษาเป็น Green Heart ทีร่ บั รู้ เข้าใจและนำระบบ
30 (5,000)
การจัดการ Green ทีด่ นี ำไปสูก่ ารปฏิบตั แิ ละเป็น Change Agent
นำความรูค้ วามเข้าใจขยายผลสูส่ งั คม ชุมชนให้เกิดความยัง่ ยืน	
ตัวชีว้ ดั ผลผลิต
1. จำนวนผลงาน/ งานวิจยั / นวัตกรรมทีส่ ง เสริมวัฒนธรรมสีเขียว
2. จำนวนห้องปฏิบตั กิ ารทีผ่ า่ นมาตรฐานสากล (ร้อยละ)
3. จำนวนกิจกรรมทีส่ ร้างชือ่ เสียงและเผยแพร่ผลงานให้เกิดการรับรู้
กิจกรรมด้าน Green เป็นวงกว้างทัง้ ในระดับชาติและนานาชาติ	
4. ร้อยละการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อคนต่อปีลดลง *
12.66
5. การลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)**
14
* เทียบกับผลการดำเนินงาน (Baseline) ปี 2010 (พ.ศ. 2553 =1129 kws/คน/ปี)
** เทียบกับผลการดำเนินงาน (Baseline) ปี 2013 (พ.ศ. 2556 = 28.90 ล้านกิโลคาร์บอนไดออกไซด์)

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

ค่าเป้าหมาย

Based Line
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เป้าหมายที่ 6:

เครือข่ายและพันธมิตร (Alliances and Partnerships)
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

Based Line
2559

1. จำนวนบริษทั ทีพ่ ฒ
ั นาความผูกพัน (Engagement) กับ มจธ. (จากระดับ 2
3
Potential Partnerships เป็นระดับ 3 : Strategic Partnerships)	
2 ร้อยละของความร่วมมือเชิงรุกกับหน่วยงานในต่างประเทศ
54.5
(Active International Partnership)	
3. จำนวนกลุม่ / ศูนย์วจิ ยั / หน่วยงานทีเ่ กิดจากความร่วมมือกับเครือข่าย
159
ทัง้ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย	
4. จำนวนโครงการ/ กิจกรรมบริการวิชาการทีม่ สี ว่ นร่วม
301
ในการพัฒนาชุมชนและสร้างความเข้มแข็งของประเทศ
(ปี 2553)
5. มูลค่าโครงการวิจยั และบริการวิชาการทีร่ ว่ มมือกับเครือข่ายพันธมิตร
734.5
(ล้านบาท)
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ปัจจัยขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์
การดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ในแผนกลยุทธ์นี้ ต้องอาศัย
การทำงานร่วมกันของทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการใช้กลไกสนับสนุนต่างๆ
เป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ได้แก่
ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่เอื้อในการดึงดูดและรักษาคนดี คนเก่งทำงาน
อย่างมีความสุขและผูกพันกับ มจธ. เน้นพัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากร
การประเมิ น ผล และสภาพแวดล้ อ มที่ ส่ ง เสริ ม การทำงานเป็ น หน่ ว ยจรยุ ท ธ์
(Clustering) รวมทั้งมีกลไกการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลในด้านต่างๆ
เพือ่ ยกระดับความรูค้ วามสามารถของบุคลากร และทักษะในวิชาชีพ ความเชีย่ วชาญ
เฉพาะทาง ตลอดจนและการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับทุกๆ คนที่เกี่ยวข้อง
(Incentives) ให้เป็นพื้นฐาน รองรับการเกิดกระบวนการเรียนรู้รูปแบบใหม่ๆ
ตลอดเวลา
ระบบบริหารจัดการที่มีความยืดหยุ่นและคล่องตัว ปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว
และมีพลวัต ภายใต้หลักธรรมาธิบาล ที่บูรณาการร่วมกับการบริหารความเสี่ยง
มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน กลไกการบริหารจัดการภายใน
ที่มุ่งเน้นการทำงานร่วมกัน ที่สอดประสานไปในทิศทางเดียวกันตั้งแต่นโยบาย
เป้าหมาย และกระบวนการทำงาน

25

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

KMUTT Timeline
2503

2511

2514

2525

2529

2532

2549

2550

2551

2552

2553

2554

ก่อตั้ง
รวมกับ 2 วิทยาลัยเทคนิค ได้รับพระราชทาน
“วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี” จัดตั้งเป็นสถาบัน
พระบรมราชานุญาต
เทคโนโลยี
ใช้นาม“พระจอมเกล้า”
มี 3 วิทยาเขต

มีแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยระยะยาว
15 ปี (พ.ศ.2549-2563)
หรือ KMUTT
Roadmap 2020
มีกรอบการพัฒนา
6 ด้าน

ถอดแผน
Roadmap 2020
เป็นแผนพัฒนา
เชิงกลยุทธ์ มจธ.
ฉบับที่ 10 (2550-2554)
มีเป้าหมายหลักในการ
พัฒนา 6 ด้าน
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ฉลองครบรอบ 48 ปี
แห่งการสถาปนา
มหาวิทยาลัย โดยจัดงาน
“KMUTT Open House
2008” และงาน
48 ปี มจธ :
วัฒนธรรมร่วมสมัย
สู่ความเป็นไทยที่ยั่งยืน”

สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
(ทั้ง 3 วิทยาเขต)
แยกเป็นสถาบัน
อุดมศึกษาอิสระ 3 แห่ง

ประกาศใช้ ค่านิยม มจธ.
(KMUTT CORE VALUES)
“เป็นมืออาชีพ และ
มีคุณธรรม จริยธรรม
(Professionalism and
Integrity)
- ได้รับคัดเลือกให้เป็น
1 ใน 9 มหาวิทยาลัยวิจัย
แห่งชาติ
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เปลี่ยนชื่อเป็น
“สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี”
(สจธ.)

- ฉลองครบรอบ 50 ปี
หรือ 5 ทศวรรษแห่ง
การก่อตั้ง โดยจัดงาน
“5 ทศวรรษผลงานวิจัย
และนวัตกรรม มจธ.”
และจัดงานระดมทุน
“มจธ. 50 ปี สร้างคนดี
สร้างความรู้ คูแ่ ผ่นดินไทย”
- เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว
อันดับที่ 1 ของประเทศ
และอันดับที่ 17 ของโลก
จัดโดย UI Green Metric
of World University
Ranking 2010

เริ่มต้นพัฒนาพื้นที่
สจธ. (บางขุนเทียน)

- เป็นอันดับ 1
ของประเทศ (Normalized
Impact) “สถาบันที่มี
ผลงานวิจัยระดับ
นานาชาติสู่ความเป็น
World Class University”
โดย SCIMAGO Institutions
Ranking (SIR) World
Report 2011
- ก่อสร้างอาคาร KX

2539

2541

2542

2545

2547

2548

2555

2556

2558

2559

2560

2563

เริ่มต้นพัฒนา
พื้นที่ สจธ. (ราชบุรี)

เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ
แห่งแรกที่เปลี่ยนสภาพ
เป็นมหาวิทยาลัย
ในกำกับของรัฐบาล
เปลี่ยนชื่อเป็น
“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี”

มีแผนกลยุทธ์ มจธ.
เกิดการเรียนการสอน
ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555- แบบ Residential College
2559) เป็นการถอดแผน ในพื้นที่การศึกษาราชบุรี
Roadmap 2020
ช่วง 5 ปี ครั้งที่สอง
โดยมีเป้าหมายหลัก
ในการพัฒนา 6 ด้าน

กำหนดวิสัยทัศน์ 5 มุ่ง
และภารกิจ 3 ด้านหลัก
เป็นครั้งแรกที่เริ่ม
จัดทำแผนฯ แบบใหม่

- ฉลองครบรอบ 55 ปี
แห่งการสถาปนา
มหาวิทยาลัย
- มจธ. (บางขุนเทียน)
รับบริจาคที่ดินใหม่

กำหนดเป้าหมายหลัก
หรือ Flagship 6 ด้าน
ในช่วงแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยฯ ฉบับที่ 9
(พ.ศ.2545-2549)

- เปิดใช้อาคาร KX
(Knowledge Exchange)
- ปรับปรุง
กระบวนการทำงาน
ทั้งระบบ (JMAC)
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มหาวิทยาลัยเช่าพื้นที่
สำหรับโครงการจัดตั้ง
ศูนย์บริการทาง
การศึกษาในเมือง
ภายใต้ชื่อ “ศูนย์ชุมชน
น่าอยู่กรุงเทพ (Bangkok
Code)”

เพิ่มเติมเป้าหมายหลัก
ที่สำคัญด้านนักศึกษา
“การพัฒนานักศึกษาเป็น
ผู้นำและมีความสามารถ
เฉพาะ (The Best & The
Brightest)” เรียกว่า 6+1
Flagships

- มีแผนกลยุทธ์ มจธ. - ฉลองครบรอบ 60 ปี
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560- แห่งการสถาปนา
2564) มีเป้าหมายหลัก มหาวิทยาลัย
ในการพัฒนา 6 ด้าน
- เปิดใช้พื้นที่อุทยาน
การเรียนรู้ (Learning
Garden)
- ปรับ Roadmap 2020
เป็น Roadmap 2036
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ที่ปรึกษา
อาจารย์ธนิตสรณ์ จิระพรชัย
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ
ดร.วรรณา เต็มสิริพจน์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์
รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานยุทธศาสตร์
วิเคราะห์ / เรียบเรียง
นางสาวสาคร กองสุวรรณ์
นางสาวสุดารัตน์ แก้วดวงเล็ก
ออกแบบรูปเล่ม
นางสาวสุดารัตน์ แก้วดวงเล็ก
พิมพ์ที่ บริษัท พริกหวานกราฟฟิค จำกัด
โทร. 02 424 3249 อีเมล์: prigwhan54@hotmail.com
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