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สารอธิการบดี
 ทิศทางการพฒันาและการสร้างวฒันธรรมองคก์รของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ (มจธ.) 

ไปสูว่ิสัยทัศนภ์ายใต้กรอบทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะยาว 15 ปี (KMUTT Roadmap 2020) และ

กรอบการพฒันา มจธ. ระยะยาว พ.ศ. 2560-2579 (KMUTT Roadmap 2036) มุง่พฒันาผูเ้รียน และชาว มจธ. 

ให้มีค่านิยมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) และพร้อมช่วยกันสร้างสังคมให้เข้มแข็ง  

ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเข้าสู ่ World Class และ Smart University 

เป็นฐานในการพัฒนาเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และปรับให้สอดคล้องกับสถานการณป์ัจจุบัน 

อาทิ การมีส่วนร่วมที่สำคัญในการพัฒนา STEM Education และ Workforce ที่มุ่งพัฒนากำลังคนสำหรับ  

คนในวัยทำงาน คนด้อยโอกาสและผู้สูงวัยให้กับประเทศเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานความรู้

ด้วยการผลิตกำลังคนระดับสูงด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี สร้างงานวิจยัและพฒันา ตลอดจนให้บริการ  

วิชาการแกส่งัคมและชมุชน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขง่ขนั และตอบสนองความต้องการของสงัคมและ

ชุมชนบนฐานของการใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ  

ในระดับโลก โดยดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนทั้งในและ

ต่างประเทศ ผ่านกลไกความร่วมมือหลากหลายรูปแบบ เพื่อเชื่อมโยงการพัฒนาไปสู่นวัตกรรม (Innovation) 

ที่มีประโยชน์ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมหาวิทยาลัยมีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนา

ออกเป็น 3 ชว่ง ดังนี้  

 1)  มจธ. เป็นมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร ์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ที่พัฒนาการเรียนรู้  

ให้ผู้เรียนได้ดีที่สุด ภายในปี พ.ศ. 2564  

 2)  มจธ. เป็น Best 3 Entrepreneurial University in ASEAN ในปี พ.ศ. 2569 

 3)  มจธ. เปน็ Science, Technology and Innovation University ในอาเซียนท่ีมีคณุคา่และมีความหมาย

มากที่สุดในปี พ.ศ. 2579  

 ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดทำแผนกลยุทธ ์ มจธ. ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งถือเป็นกลไก  

การถอดแผน พัฒนา มจธ. ระยะยาวไปสูก่ารปฏิบัติ เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้ประชาคม มจธ. 

สามารถเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาให้สัมพันธ์กันทุกระดับ อันนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายเดียวกัน เพื่อให้

มัน่ใจวา่ มจธ. พร้อมเปน็องคก์รสนบัสนนุประเทศในการนำวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยีและนวตักรรม สร้างผลกระทบ

ตอ่เศรษฐกิจและสังคมประเทศอยา่งเป็นรูปธรรม 

รศ.ดร. ศักรินทร ์ภูมิรัตน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
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 (ร่าง) มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มุ่งพัฒนานวัตกรรม 

ทางการศึกษา การวิจัย ความคิดสร้างสรรค ์และความเป็นผู้ประกอบการ ทำให้เกิด

คุณคา่ นำไปสูก่ารเปลี่ยนแปลงให้สังคมโลกเข้มแข็งและยั่งยืน 

คุณคา่ หมายถึง  

คุณคา่ ของ คน ซึ่งรวมทั้งบุคลากร นักศึกษาในวัยเรียน นักศึกษาในวัยทำงาน 

คุณคา่ ของ กระบวนการเรียนการสอน 

คุณคา่ ของ งานวิจัย และงานบริการวิชาการ 

1.  พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการเรียนรู ้ พัฒนานักศึกษาให้มี  

 ความเป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

2.  พัฒนาระบบการศึกษา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบการเรียนรู้  

 และระบบการบริหารงานให้มีคุณภาพอยา่งตอ่เนื่อง 

3. วิจัยและนำผลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างองค์ความรู้และการพัฒนา  

 ประชาคมไทย 

มุ่งมั่น  เป็นมหาวิทยาลัยที่ใฝเ่รียนรู้ 

มุ่งสู ่ ความเป็นเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัย 

มุ่งธำรง ปณิธานในการสร้างบัณฑิตที่เกง่และดี 

มุ่งสร้าง ชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้เป็นที่ภูมิใจของประชาคม 

มุ่งก้าว ไปสูก่ารเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับโลก 

KMUTTCOREVALUES

PRINCIPLEGUIDELINE

“เป็นมืออาชีพ อยา่งมีคุณธรรม จริยธรรม (Professionalism and Integrity)” 

การยึดมั่นตามสัญญาและ 
รับผิดชอบตอ่ผลของงาน 

การสื่อสาร 
สร้างความเข้าใจ 

การรักษาวินัย ใสใ่จ และ 
ตรงเวลา 

การยืดหยัดทำในสิ่งที่ 
ถูกต้อง เป็นธรรม  
และถูกกฎหมาย 

การสร้างสรรคส์ิ่งใหม ่

การทำงานเป็นทีม 

การให้เกียรติและเคารพ 
ซึ่งกันและกัน 

การยึดมั่นในระบบ 
ประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข 

การพัฒนาอยา่งตอ่เนื่อง 

การยึดมั่นในคุณธรรมและ 
จริยธรรม 

การยึดถือประโยชน์ของประเทศ
ชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
และไมม่ีผลประโยชนท์ับซ้อน 

การยึดมั่นในหลักปฏิบัติด้าน
จรรยาบรรณขององคก์ร 
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CORECOMPETENCY

StrategicResearchThemes

KMUTTCoreCompetency CoreCompetency(HR)

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

2. ความรู้ และทักษะการปฏิบัติด้านเทคนิค
 รู้จริงทำได้ส่งมอบตามคาดหวัง  
 (Knowledge and Technical Skill Achieving  
 and Deliverability) 

3.มุ่งมั่นที่จะให้ได้ผลงานที่เน้นคุณภาพ
 ด้วยความอุตสาหะอย่างไม่ลดละ  
 (Commitment to Quality Persistence /  
 Perseverance) 

4. ทำงานรว่มกบัภาคอตุสาหกรรมอยา่งใกลชิ้ด  
 (Engagement with Industries and Society) 

1.รับผิดชอบต่อผลของงานและยึดมั่นตาม
 สัญญา (Accountability & Commitment) 

2. การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ (Innovation) 

3.การปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง
 (Continuous Improvement) 

4. ความสามารถในการสื่อสาร  
 (Communication) 

5.ความสามารถในการทำงานเป็นทีม
 (Teamwork) 
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STRATEGICGOALS
การพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะแผนกลยุทธ ์ฉบับที่ 12  

ตามเป้าหมายหลัก 6 ด้าน 

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของมจธ.
SocialChangeAgent

สร้างความเป็นเลิศทางการวิจัยงานสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ResearchandInnovation

พัฒนามจธ.สู่ความเป็นสากล
Internationalization

พัฒนาสมรรถนะองค์กรเพื่อให้บริการอย่างมีคุณภาพ
HighPerformanceOrganization

ส่งเสริมและพัฒนาที่เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม
GreenHeart

เครือข่ายและพันธมิตร
AlliancesandPartnerships
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STRATEGICGOALS
การพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะแผนกลยุทธ ์ฉบับที่ 12  

ตามเป้าหมายหลัก 6 ด้าน ดังนี้ 

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของมจธ.“SocialChangeAgent”
>>>> มุง่การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดการศึกษา
ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome Based Education) ให้
สามารถผลิตบัณฑิตที่ม ีคุณภาพ ตามคุณลักษณะที่พ ึง
ประสงค์ของ มจธ. คือ “เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม(SocialChangeAgent)มีค่านิยมที่ดีมีศักยภาพ
และความสามารถ”

พัฒนามจธ.สู่ความเป็นสากล
Internationalization
>>>> มุ่งเน้นการพัฒนา มจธ. ให้มี “ความเป็นสากลใน
ทุกมิติและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ(Visibility)” 
ด้วยการพัฒนาสภาพแวดล้อม และบริหารจัดการที่ได ้
มาตรฐานระดับสากล เพื่อสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม
ให้เอื้อตอ่การพัฒนาความเป็นสากล

ส่งเสร ิมและพัฒนาที่ เป็นม ิตรกับสังคมและ
สิ่งแวดล้อมGreenHeart
>>>> มุง่เน้นการพัฒนา มจธ. ให้เป็นองคก์รที่มีการบริหาร
จัดการอย่างชาญฉลาด ที่คำนึงถึงผลกระทบด้านพลังงาน 
สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย (Green Heart) สู่ความเป็น
มหาวิทยาลยัสีเขียวท่ีก้าวไปข้างหน้าเพ่ือการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 
(Sustainable Green Organization) บูรณาการแนวคิด
สร้างสรรค์การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนกับภารกิจหลักสร้าง
ความตระหนักรู ้ การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
(Green&CleanUniversity)

สร้างความเป็นเลิศทางการวิจัย งานสร้างสรรค์
และนวัตกรรมResearchandInnovation
>>>> มุ่งเน้นการผลิตผลงานวิจัย “ที่มีผลกระทบสูง
(High Impacts)”อันเป็นฐานการพัฒนาความเป็นเลิศด้าน
วิทยาศาสตร ์ และเทคโนโลยีไปสู่ระบบนิเวศการพัฒนา
นวัตกรรม (Innovation Ecosystem) เพื่อผลิตนักวิจัย
คุณภาพ รวมทั้งสร้างกลไกในการพัฒนาบัณฑิตคุณภาพสูง 
 

พัฒนาสมรรถนะองค์กรเพื่อให้บริการอย่างมี
คุณภาพสูก่ารเป็น“องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง”
HighPerformanceOrganization
>>>>  มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการในทุกมิติ 
เร่งพัฒนาระบบและความสามารถด้านการบริหารจัดการ  
ให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล และสามารถรองรับ
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต เพื่อผลักดันภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัย ด้วยการพัฒนากระบวนการทำงานที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้รว่มกัน  

เครือขา่ยและพนัธมิตรAlliancesandPartnerships
>>>> มุ่งเน้นการพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนทั ้งในและต่างประเทศ สร้างเครือข่ายความ
สัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับศิษย์เก่า เพื่อเป็นการ  
ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยมีศักยภาพทางด้านวิชาการและ  
การวิจัยสูงขึ้น โดยมีความร่วมมือจากศิษย์เก่า ชุมชน สังคม 
ภาครัฐ ภาคเอกชน และต่างประเทศ อาศัยกลไกที่สำคัญ
ของการปฏิสัมพันธ ์ (Interaction) ท ี่ก่อให ้เก ิดความรู ้ 
(Interaction Generates Knowledge) บนพื้นฐานของการสร้าง 
(Creation) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Sharing) และการใช้ (Use) 
ความรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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SocialChangeAgent
GOAL1

ดัชนีชี้วัดผลงาน(KeyPerformance)

1.  ระดับความพึงพอใจของผู ้ใช้บัณฑิต มจธ. 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

2.  ระดบัผลลพัธก์ารเรียนรู ้ (Learning Outcomes)   
ของนักศึกษา ตาม KMUTT Student QF 

3.  ร้อยละของนักศึกษามีสมรรถนะด้านต่างๆ  
(ภาษา / ICT / Soft Skill)  

4.  จำนวนอาจารย์ท ี่ ผ่ านการอบรมเกณฑ์
มาตรฐานการวัดและประเมินระดับความเป็น
อาจารยม์ืออาชีพ (KMUTT- PSF)  

5.  จำนวนหลักสูตรผ่ านการประ เม ินตาม  
มาตรฐานสากล ( เช่น เกณฑ ์ AUN-QA / 
ABET / AACSB) 

6.  ร้อยละของรายวิชาที่มีการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการ (Wil / Experience Learning / 
Service  Learning / Gen-Ed) 

กลยุทธ์ที่1:  พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้
  (InstructionalDevelopment)

 พัฒนาการเรียนการสอนที่ปรับเปลี่ยนแนวทาง รูปแบบการเรียนรู้
ใหม่ๆ รวมทั้งวิธีการเรียนการสอนต่างๆ ใหม ่ ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ 
(Outcomes Based Education) 

กลยุทธ์ที่2:  พัฒนาสมรรถนะอาจารย์
  (FacultyDevelopment)
 พัฒนาอาจารยใ์ห้มีความเป็นมืออาชีพใน 3 มิติ คือ ความเป็นครู 
(การสอน) นักวิชาการในศาสตรว์ิชาชีพ (การทำวิจัย) และความเป็นคนดี
ของสังคม (การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปและ
วัฒนธรรม) โดยใช้กรอบมาตรฐานวิชาชีพของมหาวิทยาลัยด้านการเรียน
การสอนและสนับสนุนการเรียนรู ้ (KMUTT Professional Standards 
Framework for teaching and supporting learning: KMUTT PSF)  

กลยุทธ์ที่3:พัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
  (LearningEnvironment)
 พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life long Learning) 
โดยการสร้างบรรยากาศ และพื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space) ที่เอื้อ
และกระตุ้นให้นักศึกษามีความสนใจ ใฝ่รู้ และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
หรือกับเพื่อน (Peer Learning) ได้ตลอดเวลาและทุกสถานที่ตลอดจน
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์ (e-Learning)   
ให้ครอบคลุมวิชาพื้นฐานทุกรายวิชา และการสง่เสริมให้นักศึกษามีทักษะ
ทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ และสื่อต่างๆ (ICT and 
Media Literacy) 

ImplementationChairs:
-  รองอธิการบดีอาวุโสฝา่ยวิชาการ 
-  รองอธิการบดีฝา่ยพัฒนาการศึกษา 
-  ผู้ชว่ยอธิการบดีฝา่ยพัฒนาการศึกษา 
-  ผู้ชว่ยอธิการบดีฝา่ยวิชาการ 
-  ผู้ชว่ยอธิการบดีฝา่ยพัฒนาสารสนเทศทางการศึกษา 
-  คณะทำงานด้านพัฒนาการศึกษา มจธ. (Cluster for   
 Educational Development: C4ED) ได้แก ่ สำนักงาน   
 พัฒนาการศึกษาและบริการ สถาบันการเรียนรู้ และ  
 สำนักหอสมุด 

- รองอธิการบดี มจธ. ราชบุรี 
- รองอธิการบดีฝา่ยพัฒนานักศึกษา  
- ผู้ชว่ยอธิการบดีฝา่ยพัฒนานักศึกษา  
- ผู้ชว่ยอธิการบดีฝา่ยนักศึกษาเกา่สัมพันธ์ 
- ผู้ชว่ยอธิการบดีฝา่ยการศึกษาผู้ใหญแ่ละพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรม 
-  ผู้ชว่ยอธิการบดีฝา่ยพัฒนาระบบบริหารกิจการนักศึกษา 
-  สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา 
-  สำนักงานทะเบียนนักศึกษา 
-  สำนักงานกิจการนักศึกษา 
-  กลุม่งานชว่ยเหลือทางการเงินแกน่ักศึกษา 
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กลยุทธ์ที่1:สนับสนุนกลุ่มวิจัยที่มหาวิทยาลัย
  มีศกัยภาพใหเ้ปน็ศนูยค์วามเปน็เลิศ
  ระดับภูมิภาค

 พัฒนากลุ่มวิจัยของ มจธ. ให้เป็นศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับ เสริมสร้างความเข้มแข็ง
และสนับสนุนให้มีความต่อเนื่องในสาขาวิจัยที่มหาวิทยาลัย  
มีศกัยภาพและเช่ียวชาญ และสนบัสนนุสาขาอบุติัใหม ่ 

1)  สนับสนุนการวิจัยเชิงบูรณาการระหวา่งศาสตร ์ หรือการ
รวมกลุ่มวิจัยสาขาต่างๆ ให้เป็นคลัสเตอร์วิจัย หรือ 
ศนูยวิ์จยัท่ีเปน็เลิศ หรือ การวิจยัชัน้แนวหน้าท่ีเน้นการวิจยั
ภายใต้ประเด็นวิจัยหลัก (KMUTT Strategic Research 
Themes)  

2) พัฒนากลไกสนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็ง  
ของกลุ่มวิจัยที่เป็นจุดแข็งหรือมีศักยภาพสูง และมี  
ความสำคัญเชิงยุทธศาสตร ์

 

กลยุทธ์ที่2: พฒันาโครงสรา้งพ้ืนฐานและ
  ระบบสง่เสริมการวิจยัท่ีแขง่ขนัได้
  ในระดบัชาติและนานาชาติ

1)  สนับสนุนทรัพยากรวิจัย โดยจัดเตรียมห้องปฏิบัติการ   
 พร ้อมด้วยครุภัณฑ์เพ ื่อการว ิจัยและนวัตกรรมที่ม ี 
 มาตรฐานระดบัสากล  
2)  เพิ่มขีดความสามารถของสำนักอุทยานวิทยาศาสตร ์ 
 และอตุสาหกรรม 
3)  พัฒนา ปรับปรุงระบบบริหารงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ   
 ภายใต้หลกัการบริหารจดัการท่ีดี 
4)  พัฒนาการดำเนินงานของสำนักงานวิจัยนวัตกรรม   
 และพันธมิตร ให้มีความเข้มแข็งและเป็นศูนย์กลาง  
 การบริหารงานวิจยั นวตักรรมและพนัธมิตร 

กลยุทธ์ที่3: สรา้งส่ิงแวดลอ้มท่ีเก้ือหนนุการวิจยั
  ดึงดดูและรกัษาบคุลากรท่ีมีความ
  เปน็เลิศทางวิชาการ

1) สร้างระบบและพัฒนาวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีทักษะ
ในการทำวิจัย โดยเน้นการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
(Graduate Studies Focus) ท่ีมีความสอดคล้องกบักลุม่วิจยั 
ตามความเช่ียวชาญท่ีมีอยู่ 

2) พฒันาระบบและกลไกการสง่เสริมและสนบัสนนุศกัยภาพ
นกัวิจยั ให้สามารถผลิตผลงานท่ีมีคณุภาพ 

3)  สร้างระบบสนับสนุนให้มีนักวิจัยที่มีชื่อเสียงทั้งในและ  
ตา่งประเทศ มาทำงานท่ี มจธ. 

กลยุทธ์ที่4:  สง่เสริมการจดัหาทรพัยากรวิจยั
  และความรว่มมือกบัภาคการผลิต
  และบริการ  

 พัฒนาให้การทำวิจัยของมหาวิทยาลัยมีความยั่งยืน 
สามารถหาทรพัยากรมาสนบัสนนุการวิจยัจากภาคเอกชนและ
องคก์รภาครฐัได้เพ่ิมข้ึนอยา่งตอ่เน่ือง (Sustainability) 

1)  พัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 
(Strategic Partnership) ทัง้ในและตา่งประเทศ 

2) สร ้างความร่วมม ือการว ิจัยและพัฒนาเทคโนโลย ี  
ในการสนบัสนนุการสร้างขีดความสามารถทางเทคโนโลยี
และนวตักรรมในภาคการผลิตและบริการ 

3)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ที่จะช่วย
สนับสนุนพัฒนางานวิจัยและเป็นช่องทางในการรับรู ้ 
ความต้องการท่ีแท้จริงของกลุม่เป้าหมาย 

4)  แสวงหาแหล่งสนับสนุนทุนวิจัยและทรัพยากรการวิจัย    
ท่ีชว่ยเสริมสร้างศกัยภาพ พฒันาคณุภาพ และมาตรฐาน   
การวิจยัของมหาวิทยาลยั 

5)  สร้างโอกาสในการเพิ่มประสบการณ์อุตสาหกรรมของ
บคุลากรและนกัศึกษา 

ResearchandInnovation
GOAL2
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กลยุทธ์ที่5: ขบัเคล่ือนการพฒันานวตักรรมและ
  ผูป้ระกอบการ 

 สร้างผลกระทบเชิงบวกตอ่การพฒันาเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม ชมุชน
และวัฒนธรรม ผ่านการถ่ายทอดความรู ้ เทคโนโลย ี และการประยุกต ์ 
ผลการวิจัย ทั้งจากงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต ์

1) พัฒนากลไกเพื่อให้กลุม่วิจัยตา่งๆ เป็นแหลง่ในการถา่ยทอดความรู้ 
2) ส่งเสริม และผลักดันให้เกิดงานวิจัยเชิงสร้างสรรค ์ นวัตกรรม และ  

การนําไปใช้ประโยชนเ์พิ่มขึ้น 
3) พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม (Innovation Ecosystem) และสร้าง  

นวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยส์ินของ มจธ.  
4) สร้างผูป้ระกอบการทางเทคโนโลยีจากฐานความสามารถทางการวิจยั

ของ มจธ.  

กลยุทธ์ที่6: สง่เสริมภาพลกัษณก์ารวิจยัใหเ้ปน็ท่ีประจกัษ์
  และสรา้งผลกระทบจากผลงานวิจยัและ
  นวตักรรม

1) กำหนดยุทธศาสตร์และแผนงานด้านการสื่อสารงานวิจัยและ  
นวัตกรรม ตอ่ผู้มีสว่นได้เสีย  

2)  สร้างความเข้มแข็งด้านการประชาสัมพันธ์ผลงาน และกิจกรรม  
ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและนวัตกรรม 

3) สนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมการสร้างการยอมรับผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมในระดับนานาชาติ  

4)  พัฒนากลไกการประเมินผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมของ
โครงการวิจัยและนวัตกรรมที่สำคัญ และเผยแพร่ผลประเมินสู่  
กลุม่เป้าหมาย  

ดัชนีชี้วัดผลงาน(KeyPerformance)

1.  จำนวนสาขาว ิชาท ี่ม ีความเช ี่ยวชาญใน  
ระดบัชาติหรือนานาชาติ และจำนวนสาขาวิชา
ที่สามารถผลักดันให้อยูใ่นระดับต้นเพิ่มขึ้น 

2.  ร้อยละของจำนวนผลงานตีพิมพ์ในวารสาร
วิชาการระดับนานาชาติต่อจำนวนบุคลากร
สายวิชาการ 

3.  ค่าเฉลี่ยจำนวนครั้งของผลงานที่ถูกอ้างอิง  
(Citation) ตอ่จำนวนผลงานตีพิมพท์ั้งหมด 

4.  ร้อยละของจำนวนผลงานตีพิมพ์ในวารสาร
วิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในควอไทล์ที่ 1 
(Q1) ตอ่จำนวนผลงานตีพิมพท์ั้งหมด  

5.  ร้อยละของเงินวิจัยและบริการวิชาการต่อ
จำนวนบุคลากรสายวิชาการ 

6.  ร ้อยละของผลงานว ิจัยท ี่ม ีการถ่ายทอด  
หรือนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือ   
เชิงสาธารณะประโยชนต์อ่ผลงานทั้งหมด 

7.  จำนวนผู้ประกอบการ บริษัท หรือธุรกิจที่เกิด
จากการนำผลงานวิจัยไปพัฒนาสู่การเป็น  
ผู้ประกอบการ 

 

ImplementationChairs:
- รองอธิการบดีอาวุโสฝา่ยวิจัยและนวัตกรรม 
- รองอธิการบดีฝา่ยยุทธศาสตรว์ิจัย 
- ผู้ชว่ยอธิการบดีฝา่ยสง่เสริมวิจัย 
- สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร 
- สำนักอุทยานวิทยาศาสตรแ์ละอุตสาหกรรม 

- รองอธิการบดีฝา่ยอุตสาหกรรมและภาคีความรว่มมือ 
- ผู้ชว่ยอธิการบดีฝา่ยนวัตกรรมและภาคีความรว่มมือ 
- สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
- สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ 
- สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
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กลยุทธ์ที่1:  พฒันาและปรบัปรงุโครงสรา้งพ้ืนฐาน
  ที่มีมาตรฐานสากลและส่งเสริม
  ความเป็นนานาชาติ 

 สร้างบรรยากาศนานาชาติ โดยเพิ่มจำนวนนักศึกษาและ/
หรือบุคลากรชาวต่างชาติ การจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร 
การแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษาร่วมกับพันธมิตร  
ในตา่งประเทศ ตลอดจนการสร้างส่ิงอำนวยความสะดวกตา่งๆ 
1) บูรณาการ พัฒนาและบริหารจัดการสร้างบรรยากาศ  
 ความเปน็นานาชาติ และจดัการทรพัยากรอยา่งยัง่ยืน 
2)  พัฒนาสมรรถนะองค์กรเพื่อให้บริการอย่างมีคุณภาพ   
 ได้มาตรฐานสากล 
 

กลยุทธ์ที่2: พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการ
  ของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนา
  สู่ความเป็นสากล 

 ส่งเสริมหลักสูตร การเรียนการสอน วิจัยและพัฒนา
บุคลากร ให้ได้มาตรฐานสากล สนับสนุนการยกระดับ  
การจัดการศึกษาที่มุง่เน้นมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับสากล 
(Global Student Learning Outcome) 
1)  สร้างหลักสูตรนานาชาติให้มีชื่อเสียงเพื่อนำ มจธ. ไปสู ่ 
 การเป็นมหาวิทยาลัยแนวหน้า และสามารถดึงดูด  
 นักศึกษาชาวต่างชาติเข้ามาศึกษาทั้งในระดับภูมิภาค  
 และนานาชาติ 
2) พัฒนาสมรรถนะสากลของบุคลากร พร้อมกับส่งเสริม  
 และ สนับสนุนให้บุคลากรมีโลกทัศนท์ี่เป็นสากล 
3)  ส่งเสร ิมความเข ้มแข็งของเคร ือข่ายความร่วมม ือ  
 ทางวิชาการและการวิจัย 
 

กลยุทธ์ที่3:  ส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา
  ให้มีสมรรถนะสากลพร้อมเป็น
  พลเมืองโลก

1) ยกระดับสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศ (เน้นภาษา  
 อังกฤษและภาษาที่สาม) 
2) พัฒนาสมรรถนะด ้ านการประกอบว ิ ชาช ีพและ  
 การทำงานข้ามวัฒนธรรม เช่น โครงการแลกเปลี่ยน   
 หลักสูตรร่วมแคมป์ภาคฤดูร ้อน การประกวดต่างๆ   
 และการสัมมนา ฯลฯ 
3)  เพิ่มจำนวนนักศึกษาตา่งชาติในทุกระดับการศึกษา 

 

Internationalization
GOAL3



แผนกลยุทธ ์มจธ. ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 13

กลยุทธ์ที่4:  สร้างความรู้จักและเป็นที่ยอมรับของ
  มหาวิทยาลัยในระดับสากล(Visibility)
  แบบมุ่งเป้า

1)  กำหนดกรอบทิศทางการสร้างการยอมรับในระดับต่างๆ เพื่อสร้าง  
 เครือข่ายและความสัมพันธ์ในระดับต่างๆ แบบมุ่งเป้าตามแนวทาง  
 ที่สถานศึกษาระดับโลกมุง่เน้น 
2)  สื่อสารและเผยแพรค่วามเป็น มจธ. สูน่านาชาติ 
 -  พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์และการส ื่อสารท ี่ทันสมัย  

 เพื่อสร้าง Global Visibility 
 - พัฒนาฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก  

 และการเป็น World Class University 
 -  สง่เสริมการแนะแนวการศึกษาเชิงรุก (Road Show)  
 -  ส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาร่วมแข่งขันประกวดในงานต่างๆ   

 ด้วยการแสดงอัตลักษณ์องค์กร โดยการใช้ตราสัญลักษณ ์ และ  
 ชื่อ มจธ. ในผลงานทุกชิ้นที่แสดงตอ่สาธารณะ 

3)  ส่งเสริมชื่อเสียงและเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัยในระดับชาติและ
นานาชาติ 

 -  สร้างจิตสำนึกวา่มหาวิทยาลัยเป็นสว่นหนึ่งของประชาคมโลก 
 -  สง่เสริมและสนับสนุนการจัดประชุม สัมมนา  
 -  เชิญผู ้ที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติมามีส่วนร่วมในกิจกรรม  

 ของมหาวิทยาลัย และสนับสนุนให ้นักศ ึกษาและบุคลากร  
 มีบทบาทในเวทีโลก 

ดัชนีชี้วัดผลงาน(KeyPerformance)

1. ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านภาษาอังกฤษ
ตามเกณฑ ์ 

2. สัดส่วนของหลักสูตรนานาชาติต่อหลักสูตร
ทั้งหมด 

3. ร้อยละของนักศึกษาชาวต่างชาติต่อนักศึกษา
ทั้งหมด 

4. ร้อยละของบุคลากรชาวต่างชาติต่อบุคลากร
ทั้งหมด  

5. ร้อยละการเพิ่มขึ้นของนักศึกษาและบุคลากร
แลกเปลี่ยน 

6. ร้อยละของความร่วมมือเชิงรุกกับหน่วยงาน  
ในต่างประเทศ (Active International Partnership) 

 

ImplementationChairs:
- อธิการบดีฝา่ยพัฒนาความเป็นสากล 
- ผู้ชว่ยอธิการบดีฝา่ยพัฒนาความเป็นสากล 
- สำนักงานกิจการตา่งประเทศ 
- สำนักงานกิจการนักศึกษา 
- สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
- สำนักงานมหาวิทยาลัยสัมพันธ์ 
- สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร 
- สำนักบริหารอาคารและสถานที่ 
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กลยุทธ์ที่1:  ปรบักระบวนทศันก์ารบริหารจดัการ
   ให้เกิดความคล่องตัวและส่งเสริม
   การทำงานร่วมกันแบบองค์รวม

1) ปรับเปลี่ยนองค์กร (Organization Transformation)   
 โดยปรับโครงสร้างหน่วยงาน ให้มีความยืดหยุ่น ปรับกฎ   
 ระเบียบ และวิธีปฏิบัติให้มีความคล่องตัวสอดคล้องกับ  
 ภารกิจ และระบบท่ีทนัสมยั เพ่ือรองรบัการเปลี่ยนแปลง  
 ตา่งๆ 
2)  สร้างและเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการทำงานเชิงรุก  
 โดยการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร ์
3)  ส่งเสริมและสร้างวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันแบบ  
 องค์รวม พร้อมกับส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาปรับปรุง  
 กระบวนการทำงาน (Process Improvement : PI) 
4) สร ้างกลไกการสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์  
 ที่ดีต่อภายในและภายนอกองค์กร เพื่อการใช้ทรัพยากร  
 อย่างมีประสิทธิภาพ (Communication Sharing &   
 Relationship: CSR) 
 

กลยุทธ์ที่2: ปรบัเปล่ียนทศันคติและศกัยภาพ
   ของบคุลากร

1)  บูรณาการและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากร  
 บุคคลบนพื ้นฐานของผลงานและเกณฑ์สมรรถนะที่  
 สามารถตอบสนองการบริหารเชิงรุก และสนับสนุน  
 การพัฒนาที่มุง่สูเ่ป็นความเลิศ 
2) จดัการและพฒันาสมรรถนะ (Competency) ของบคุลากร  
 ให้้เกิดเอกภาพ และสนับสนุนการพัฒนาไปในทิศทาง  
 ที่สอดคล้องกันทั้งในระยะสั้น และระยะยาว 
3)  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ   
 สอดคล้องกับขีดความสามารถ (Competency)  
4) ส่งเสริมการจัดการความรู้ (Knowledge management:   
 KM) ที่นำไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม  
 อันสง่ผลกระทบตอ่การเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) 
5)  เปล่ียนโฉมการบริหารทรพัยากรมนษุย ์ (Strategic Human   
 Resource) มุ่งพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคล  
 ให้มีบทบาทเชิงรุก 
 

HighPerformanceOrganization
GOAL4
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กลยุทธ์ที่3: แสวงหา บริหารทรัพย์สิน และรายได้เพื่อ
   การพ่ึงพาตนเองไดอ้ยา่งมีเสถียรภาพและยัง่ยืน

1)  จัดการทรัพย์์สินเพื่อสร้างรายได้ และระดมทุนสำหรับการอุดหนุน  
 การศึกษาและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
2)  พัฒนาระบบการจัดสรรทรัพยากรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
3)  เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจร่วมกันในการบริหารจัดการรายได้  
 และต้นทุน 
4)  พัฒนาระบบติดตามและปรับปรุงระเบียบให้เป็นปัจจุบันและเอื ้อ  
 ตอ่การแขง่ขัน 

กลยุทธ์ที่4:  พฒันาขีดความสามารถดา้นเทคโนโลยี
   สารสนเทศสูก่ารเปน็มหาวิทยาลยัดิจิทลั

  นำเทคโนโลยีมาใช้ในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ ฯลฯ เพื่อ
รองรับความต้องการที่ทวีคูณ และเพื่อใช้ประโยชน์จากการศึกษาเสมือน
ทั้งในหลักสูตร นอกหลักสูตรและการเรียนรู ้ตามอัธยาศัย (Student 
Centric and Anywhere - Anywhere - Anytime Learning)  
1)  พัฒนาระบบฐานข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสาร
สนเทศที่สนับสนุนทุกภารกิจ 
2) พฒันาการบริหารจดัการแบบมหาวิทยาลยัเสมือน (Virtual University/ 
e-University/ Digital University) เพื่อให้ มจธ. เป็นแนวหน้าใน
กระบวนการพัฒนามหาวิทยาลัยเสมือน 

ดัชนีชี้วัดผลงาน(KeyPerformance)  

1.  ระดบัความผกูพนัและพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์
ตามคา่นิยมหลกัท่ีเอ้ือตอ่การพฒันามหาวิทยาลยั 

2. ระดบัความสำเรจ็ของการบริหารจดัการภายใต้
หลัก TQM 

3.  ผลการประเมินการปฏิบติังาน (Performance) 
และความสามารถ (Competency) ของบคุลากร 

4.  ผลการสำรวจ Employee Engagement 
5.  ผลการประเมินระดบัความสำเรจ็ของการทำงาน

แบบคลัสเตอร ์
6.  สัดส่วนรายได้จากแหล่งทุนแต่ละประเภท  

ตอ่รายได้รวมทั้งหมด 
7.  สัดสว่นรายได้ตอ่คา่ใช้จา่ยทั้งหมด 
8.  ร้อยละของกระบวนงานท่ีได้ประกาศข้อตกลง

ระดับการให้บริการ 
9.  ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบ  

สารสนเทศที่สนับสนุนภารกิจ  
 

ImplementationChairs:
- รองอธิการบดีอาวุโสฝา่ยบริหาร 
- รองอธิการบดีฝา่ยแผนและสารสนเทศ 
- รองอธิการบดีฝา่ยการเงินและทรัพยส์ิน 
- รองอธิการบดีฝา่ยบุคคล 
- รองอธิการบดีฝา่ยประกันคุณภาพ 

- ผู้ชว่ยอธิการบดีฝา่ยกิจการสภามหาวิทยาลัยและธรรมาภิบาล 
- ผู้ชว่ยอธิการบดีฝา่ยพัฒนาระบบ 
- ผู้ชว่ยอธิการบดีฝา่ยการเงินและทรัพยส์ิน 
- ผู้ชว่ยอธิการบดีฝา่ยบุคคล 
- ผู้ชว่ยอธิการบดีฝา่ยประกันคุณภาพ 
- ผู้ชว่ยอธิการบดีฝา่ยภาพลักษณอ์งคก์รและการตลาด 
- ผู้ชว่ยอธิการบดีฝา่ยการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ 
- ผู้ชว่ยอธิการบดีฝา่ยวางแผนยุทธศาสตร์ 
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GreenHeart
GOAL5

กลยทุธท่ี์1:พฒันาสภาพแวดลอ้มและระบบบริหารจดัการ
   ทีสนบัสนนุการสรา้งคณุภาพชีวิตท่ีดี
   (QualityofLife)

 สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นภายในมหาวิทยาลัย ผ่านการปรับปรุง  
คุณภาพของสิ่งแวดล้อม การจัดการของเสีย การจัดการน้ำ พลังงาน
และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ รวมทั ้งการเพิ่มพื ้นที่สีเขียว สร้าง  
สภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย พัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานที่เป็นมิตรกับ  
สิ่งแวดล้อม และพัฒนาระบบบริหารจัดการที่เหมาะสม 

กลยทุธท่ี์2:สรา้งความตระหนกัรูด้า้นพลงังานส่ิงแวดลอ้ม
   และความปลอดภยัในทกุระดบั

 สร้างชมุชนแหง่การเรียนรูท่ี้เปน็สีเขียว (Green Learning Community) 
ปลูกจิตสำนึกของบุคลากรและประชาคม มจธ. รวมทั ้งมีช่องทาง  
การสื่อสารสร้างความรู ้ความเข้าใจ และรับรู ้ข่าวสารการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสีเขียว 
 

กลยุทธ์ที่3:บรูณาการแนวคิดสรา้งสรรคก์ารพฒันา
   เพ่ือความยัง่ยืนกบัภารกิจหลกั

 ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ที่มี
กิจกรรมสามารถทำได้ในเวลาที่เหมาะสมกับลักษณะของแต่ละกิจกรรม 
โดยมีโครงสร้างพื้นฐานรองรับอย่างเพียงพออยู่ตลอดเวลา และสามารถ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการได้อย่างหลากหลายสามารถตอบสนอง
ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปตามกลุ่มบุคคล สถานที่ และเวลาได้โดย
ไมต่้องลงทุนเพิ่มเติม 
 

ImplementationChairs:
- รองอธิการบดี มจธ. บางขุนเทียน 
- คณะกรรมการนโยบายและแผนการอนุรักษพ์ลังงาน 
- สำนักบริหารอาคารและสถานที่ 
- ศูนยก์ารจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อมความปลอดภัย  
และอาชีวอนามัย 

ดัชนีชี้วัดผลงาน(KeyPerformance)  

1.  ร้อยละของนักศึกษาเป็น Green Heart ที่รับรู้ 
เข้าใจและนำระบบการจัดการ Green ที่ดี  
นำไปสู่การปฏิบัติและเป็น Change Agent   
นำความรู้ความเข้าใจขยายผลสู่สังคม ชุมชน
ให้เกิดความยั่งยืน 

2.  จํานวนผลงาน/ งานวิจัย/ นวัตกรรมที่สง่เสริม
วัฒนธรรมสีเขียว  

3.  จำนวนห้องปฏิบัติการที่ผา่นมาตรฐานสากล 
4.  จำนวนกิจกรรมที่สร้างชื่อเสียงและเผยแพร่

ผลงานให้เกิดการรับรู้กิจกรรมด้าน Green 
เป็นวงกว้างทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

5. ร้อยละการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อคนต่อปีลดลง 
เทียบกบัผลการดำเนินงาน (Baseline) ปี 2010 
(พ.ศ. 2553 =1,129 kws/คน/ปี) 

6.  การลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนได 
ออกไซด ์ (CO

2
) เทียบกับผลการดำเนินงาน 

(Baseline) ปี 2013 (พ.ศ. 2556 = 28.90 
ล้านกิโลคารบ์อนไดออกไซด)์ 
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AlliancesandPartnerships
GOAL6

       มจธ. มุ่งเน้นการแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือจากประชาคม
มหาวิทยาลัยและภาคีภายนอกทุกภาคส่วน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ทางวิชาการ ผลักดันชื่อเสียง และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การยกระดับ
คณุภาพชีวิตและแก้ปญัหาชมุชน สงัคม ประเทศ ด้วยการใช้ฐานบคุลากร  
ที่ม ีความสามารถในการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร   
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการคุณภาพสูง  
ได้อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร “Alliances and Partnerships & 
Resource Utilization”        
 รูปแบบความรว่มมือของ มจธ. กับหนว่ยงานพันธมิตรจากภาครัฐ
และภาคเอกชน ทั ้งในและต่างประเทศ เพื่อผลักดันการดำเนินการ  
ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ได้แก ่

1)  สร้างความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันวิจัย เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน วิจัย เพื่อการแลกเปลี่ยนนักวิจัย อาจารย ์
และนักศึกษา หรือเชิญนักวิจัยที่มีชื่อเสียงมารว่มงานในมหาวิทยาลัย 
(Visiting Professor) 

2)  สร้างความรว่มมือกบัสถาบนัอดุมศึกษา สถาบนัวิจยั หรือ ภาคอตุสาหกรรม 
เพื่อรว่มกันทำงานวิจัยเป็นเครือขา่ยวิจัย (Research Consortium)  

3)  สร้างเครือขา่ยความรว่มมือกบัภาคอตุสาหกรรมในการพฒันากำลงัคน
ระดับกลางและสูงทางด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

4)  สร้างระบบเพื่อรองรับให้อาจารย ์ และนักวิจัยของมหาวิทยาลัย  
ไปทำงานร่วมกันกับหน่วยงานภายนอกเต็มเวลา เช่น ไปทำงานวิจัย  
ในสถาบันวิจัยหรือภาคอุตสาหกรรมได้ (Sabbatical Leave) 

5)  ส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับศิษย์เก่า มจธ. (Alumni)   
ในการสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย 

6)  สร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยกับชุมชน (KMUTT & Community 
Linkages  Programs) เพื่อนำผลการวิจัย พัฒนา และเทคโนโลยี  
ที่เหมาะสมไปถ่ายทอดให้กับชุมชนและสังคม เพื่อสร้างสังคมไทย  
ให้เข้มแข็ง 

 

ImplementationChairs:
- รองอธิการบดีฝา่ยอุตสาหกรรมและภาคีความรว่มมือ 
- รองอธิการบดีฝา่ยพัฒนาความเป็นสากล 
- รองอธิการบดีฝา่ยแผนและสารสนเทศ 
- สำนักงานกิจการตา่งประเทศ 
- สำนักงานมหาวิทยาลัยสัมพันธ์ 
- ผู้ชว่ยอธิการบดีฝา่ยภาพลักษณอ์งคก์รและการตลาด 
- ผู้ชว่ยอธิการบดีฝา่ยการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ 
- ผู้ชว่ยอธิการบดีฝา่ยนักศึกษาเกา่สัมพันธ์ 
- ผู้ชว่ยอธิการบดีฝา่ยนวัตกรรมและภาคีความรว่มมือ 
- สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร 
 

ดัชนีชี้วัดผลงาน(KeyPerformance)  

1. จำนวนบริษทัท่ีพฒันาความผกูพนั (Engagement) 
กบั มจธ. (จากระดบั 2 : Potential   Partnerships 
เป็นระดับ 3 : Strategic Partnerships) 

2.  ร้อยละของความร่วมมือเชิงรุกกับหน่วยงานใน
ตา่งประเทศ (Active International Partnership) 

3.  จำนวนกลุ่ม/ ศูนย์วิจัย/ หน่วยงานที่เกิดจาก
ความร่วมม ือกับเคร ือข่ายทั ้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

4.  จำนวนโครงการ/ กิจกรรมบริการวิชาการ   
ที่ม ีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสร้าง
ความเข้มแข็งของประเทศ 

5.  มูลค่าโครงการวิจัยและบริการวิชาการที่  
รว่มมือกับเครือขา่ยพันธมิตร (ล้านบาท) 
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เปา้หมายณส้ินแผนกลยทุธ์มจธ.
ฉบบัท่ี12ในปีพ.ศ.2564
เป้าหมายหลัก

การผลิตบัณฑิต

งานวิจัยและบริการวิชาการ

ด้านทรัพยากรและการบริหารจัดการ

ความเป็นสากลและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

  มจธ.เปน็มหาวิทยาลยัดา้นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวตักรรม(วทน.)
ที่พัฒนาการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ดีที่สุด (The Best Science, Technology and
Innovation(STI)UniversityinThailand)

1.  สดัสว่นหลกัสตูรภาษาองักฤษและหลกัสตูรนานาชาติ : หลกัสตูรภาษาไทย เปน็ 4 : 6 
2.  สดัสว่นนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี : ระดบับณัฑิตศึกษา เปน็ 6 : 4 
3.  เพ่ิมสดัสว่นของนกัศึกษาตา่งชาติตอ่นกัศึกษาทัง้หมด เปน็ร้อยละ 10 
4.  จำนวนนกัศึกษาแลกเปล่ียน (Exchange students) ทัง้ท่ีสง่ออกและท่ีรบัเข้า เปน็ร้อยละ 20 

5.  เพ่ิมผลงานตีพิมพใ์นวารสารนานาชาติ เปน็ 600 เร่ือง 
6.  เพ่ิมรายได้งานวิจยัจากแหลง่ทนุภายนอก เปน็ 650 ล้านบาท  
7.  เพ่ิมสดัสว่นบคุลากรท่ีทำงานวิจยัตอ่บคุลากรเพ่ือการวิจยั เปน็ร้อยละ 80 
8.  สดัสว่นผูส้ำเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาเอกตอ่ผูส้ำเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาตรี เปน็ร้อยละ 10 

9.  สดัสว่นอาจารยต์อ่นกัศึกษาเตม็เวลา ในภาพรวมของมหาวิทยาลยั เทา่กบั 1 : 18 
10. สดัสว่นบคุลากรชาวตา่งชาติตอ่บคุลากรทัง้หมด เทา่กบัร้อยละ 10 
11.  สดัสว่นรายรบัจากรฐั : คา่เลา่เรียน : วิจยัและบริการวิชาการและอ่ืนๆ เทา่กบั 1 : 1 : 2 

12.  ร้อยละของนกัศึกษาท่ีสามารถส่ือสารด้วยภาษาองักฤษ เปน็ร้อยละ 80 
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แผนท่ียทุธศาสตร์(STRATEGYMAP)
ตามแผนกลยทุธ์มจธ.ฉบบัท่ี12(พ.ศ.2560-2564)

Productivity&GovernanceAcademicExcellence

2.5ขบัเคล่ือนการพฒันานวตักรรม
 และผูป้ระกอบการ

2.1สนบัสนนุกลุม่วิจยัท่ีมหาวิทยาลยัมี
 ศกัยภาพใหเ้ปน็ศนูยค์วามเปน็เลิศ
 ระดบัภมิูภาค


1.1 พฒันาและปรบัปรงุ
 กระบวนการเรียนรูท่ี้
 มุง่เนน้ผลลพัธก์าร
 เรียนรูข้องผูเ้รียน

3.2พฒันาความเขม้แขง็
 ของมหาวิทยาลยั
 เพ่ือการพฒันาสู่
 ความเปน็สากล

5.3 บรูณาการแนวคิด
 สรา้งสรรคก์ารพฒันา
 เพ่ือความยัง่ยืนกบั
 ภารกิจหลกั

1.2พฒันาสมรรถนะ
 อาจารยใ์หเ้ปน็มืออาชีพ

4.2ปรบัเปล่ียนทศันคติและศกัยภาพของ
 บคุลากรรองรบัการเปล่ียนแปลง
 เปน็ท่ียอมรบัทัง้ภายในและภายนอก
 องคก์ร

5.2สรา้งความตระหนกัรูด้า้นพลงังาน
 ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั
 ในทกุระดบั


3.3สง่เสริมศกัยภาพนกัศึกษาใหมี้
 สมรรถนะสากลเตรียมพรอ้มสู่
 การเปน็พลเมืองโลก

2.6สง่เสริมภาพลกัษณก์ารวิจยัใหเ้ปน็
 ท่ีประจกัษ์และสรา้งผลกระทบจาก
 ผลงานวิจยั

2.4สง่เสริมการจดัหาทรพัยากร
 วิจยัความรว่มมือกบั
 ภาคการผลิตและบริการ

2.3สรา้งส่ิงแวดลอ้มท่ีเก้ือหนนุ
 การวิจัยดึงดูดและรักษา
 บุคลากรท่ีมีความเปน็เลิศ
 ทางวิชาการ

1.3พฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือตอ่
 การเรียนรู้(LearningEnvironment)
 เพ่ือสงัคมการเรียนรู้

2.2พฒันาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบ
 สง่เสริมการวิจยัท่ีแขง่ขนัไดใ้นระดบัชาติ
 และนานาชาติ

3.4สรา้งความรูจ้กัและเปน็ท่ียอมรบั
 ของมหาวิทยาลยัในระดบัสากล
 (Visibility)

4.1 ปรบักระบวนทศันก์ารบริหารจดัการให้
 คลอ่งตวัและสง่เสริมการทำงานรว่มกนั
 แบบองคร์วม

4.3แสวงหาบริหารทรพัยสิ์นและรายได้
 เพ่ือการพ่ึงพาตนเองไดอ้ยา่งมี
 เสถียรภาพและยัง่ยืน

4.4พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ท่ีเปน็เอกภาพและเสถียรภาพ


3.1พฒันาและปรบัปรงุโครงสรา้งพ้ืนฐาน
 ท่ีมีมาตรฐานสากลและสง่เสริมความ
 เปน็นานาชาติ

5.1พฒันาสภาพแวดลอ้มและระบบบริหาร
 จดัการสรา้งคณุภาพชีวิตท่ีดีเปน็มิตร
 กบัส่ิงแวดลอ้ม

Strategic
Intent Sustainability

SustainableGreenOrganizationsGlobalProminence GoodGovernanceOrganizationResearchExcellenceLearningExcellence

มหาวิทยาลัยสีเขียวมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ มหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนและสังคมมหาวิทยาลัยวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้
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Relevance

วิสยัทศัน์:“มหาวิทยาลยัวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีท่ีมุง่พฒันานวตักรรมทางการศึกษา
การวิจยัความคิดสรา้งสรรคแ์ละความเปน็ผูป้ระกอบการ

ทำใหเ้กิดคณุคา่นำไปสูก่ารเปล่ียนแปลงใหส้งัคมโลกเขม้แขง็และยัง่ยืน”
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การจดัการยทุธศาสตร์

มจธ. มีกรอบทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะยาว 15 ป ี พร้อมถอดแผน
ระยะยาวออกเปน็แผนกลยทุธ ์ (Strategic Plan) ระยะ 5 ปี พร้อมกบัการถอดแผน
กลยทุธส์ูก่ารปฏิบติัโดยการจดัทำแผนปฎิบติัการ Rolling Implementation Plan 5 ปี 
และจดัทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณลว่งหน้าระยะปานกลาง (แผน 1+2) 

การขับเคลื่อนแผนกลยุทธ ์ มจธ. ฉบับที ่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) สู่การปฏิบัต ิ  
ต้องอาศยัความรบัรู ้ เข้าใจ และตระหนกัถึงภารกิจและความรบัผิดชอบรว่มกนัของ
ทุกภาคส่วนในการพัฒนามหาวิทยาลัยภายใต้ทิศทางที่ได้กำหนดร่วมกัน โดยมี
แนวทางดงัน้ี  
1. การส่ือสารเพ่ือถา่ยทอดทิศทาง และกลยทุธห์ลกั 
2.  การประสานความรว่มมือกบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง  

มจธ. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพ
และคุณภาพของการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง (Performance 
Improvement) รวมถึงให้ความสำคัญกับการทบทวนบทเรียนที่ได้
จากการดำเนินงานก่อนหน้า โดยมีการทบทวนแผนกลยุทธ ์
(Rolling Strategic Plan) เพื่อให้มั่นใจว่า มจธ. มีกลยุทธ์ที่
สอดคล้องกับสถานการณท์ี่เปลี่ยนแปลงไป  

กลไกการติดตามประเมินแผนกลยทุธ ์มจธ. 
ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประกอบด้วย 
1.  การติดตามความก้าวหน้า และการ

ประเมินผลสำเร็จของการดำเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง โดยพัฒนาตัวชี ้วัดที่
สอดคล้องกับเป้าหมายหลักของแผน
กลยุทธแ์ละนโยบายของมหาวิทยาลัย 

2.  ระบบและกลไกเพ ื่ อควบคุมการ  
ปฏิบัติงานตามกลยุทธ ์ และก่อให้เกิด
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน 

การวางแผน
Plan

การตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานCheck

การปฏิบัติตามแผน
Do

การปรับปรุงพัฒนา
Act
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MONITORANDEVALUATION
ตวัช้ีวดัและคา่เปา้หมายตามแผนกลยทุธ์มจธ.ฉบบัท่ี12(พ.ศ.2560-2564)

เปา้หมายท่ี1:
ผลิตบณัฑิตท่ีมีคณุภาพตามคณุลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องมจธ.(SocialChangeAgent)

ค่าเป้าหมายBasedLine

2559 2560 2561 2562 2563 2564
ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์:            

1.  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต มจธ. ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 3.89  4.0 4.2 4.3 4.4 4.5 
 (คะแนนเต็ม 5) (รุน่ปี 57)  

ตัวชี้วัดผลผลิต:             

1.  ระดับผลลัพธก์ารเรียนรู้ (Learning Outcomes) ของนักศึกษา  3.52 4 ≥4 ≥4 ≥4 ≥4 
 ตาม KMUTT Student QF (คะแนนเต็ม 5)  

2.  ร้อยละของนักศึกษามีสมรรถนะด้านตา่ง ๆ (ภาษา/ ICT/ Soft Skill)              

 - ระดับทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสูตรปกติ/ นานาชาติ 2/2 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7 

 - ร้อยละของคะแนนคณิตศาสตร/์ฟิสิกส ์ 16.22/ 23.19 30 35 40 45 50 

 - ร้อยละของนักศึกษาใหมม่ีอัตราการคงอยูจ่นถึงชั้นปีที่สอง 91.52 92 93 94 95 > 95 

 - ร้อยละของผู้เรียนในวัยทำงานและผู้สูงวัย N/A 5 5 5 5 5 

 - จำนวนผู้พิการที่เข้าศึกษาตอ่ปีละ - 10 10 10 10 10 

 - ร้อยละของนักศึกษาเข้ารว่มโครงการบม่เพาะวิสาหกิจ  10 15 20 25 30 35 

3. จำนวนอาจารยท์ี่ผา่นการอบรมเกณฑม์าตรฐานการวัดและประเมิน 
 ระดับความเป็นอาจารยม์ืออาชีพ (KMUTT- PSF)              

    - ระดับ Beginner N/A 10 20 30 30 30 

    - ระดับ Competent N/A 25 100 - 205 250 

    - ระดับ Proficient N/A - - - - 5 

 - ผลสัมฤทธิ์ของอาจารยใ์หมท่ี่เข้ารับการอบรมแผนพัฒนาอาจารย ์ 79.20 80 80 80 80 80 
       (Faculty Development) (Beginner)     

 - ร้อยละของอาจารยท์ี่มีความรู้ความสามารถในการสอนแบบ  
 Active Learning 3.67 5 6 7 8 10 

4.  จำนวนหลักสูตรผา่นการประเมินตามมาตรฐานสากล  
 (เชน่ เกณฑ ์AUN-QA / ABET / AACSB) N/A - - - - 5 

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

    - Certified N/A - - - - 10 

5.  ร้อยละของรายวิชาที่มีการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  23 30 35 40 45 50 
 (Wil / Experience Learning  / Service Learning / Gen-Ed) 
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เปา้หมายท่ี2:
สรา้งความเปน็เลิศทางการวิจยังานสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรม(ResearchandInnovation)

เปา้หมายท่ี3:
พฒันามจธ.สูค่วามเปน็สากล(Internationalization)

ค่าเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

BasedLine

BasedLine

2559

2559

2560

2560

2561

2561

2562

2562

2563

2563

2564

2564

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์:            

1.  จำนวนสาขาวิชาท่ีมีความเช่ียวชาญหรือมีความเข้มแขง็ในระดบัชาติหรือ - 10 12 15 18 20 
 นานาชาติ  และจำนวนสาขาวิชาท่ีสามารถผลกัดนัให้อยูใ่นระดบัต้นเพ่ิมข้ึน  

ตัวชี้วัดผลผลิต             

1.  ร้อยละของจำนวนผลงานตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 0.33 0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 
 ตอ่จำนวนบุคลากรสายวิชาการ  

2.  คา่เฉลี่ยจำนวนครั้งของผลงานที่ถูกอ้างอิง (Citation) ตอ่จำนวน 4.33 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 
 ผลงานตีพิมพท์ั้งหมด (ในรอบ 5 ปี)   

3.  ร้อยละของจำนวนผลงานตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดับนานาชาติ   54 60 65 70 75 80 
 ที่อยูใ่นควอไทลท์ี่ 1 (Q1) ตอ่จำนวนผลงานตีพิมพท์ั้งหมด  

4.  ร้อยละของเงินวิจัยและบริการวิชาการตอ่จำนวนบุคลากรสายวิชาการ 0.85 1.50 1.80 2.00 2.30 2.50 

5.  ร้อยละของผลงานวิจัยที่มีการถา่ยทอดหรือนำไปใช้ประโยชน ์ - 65 68 70 75 80 
 ในเชิงพาณิชยห์รือเชิงสาธารณะประโยชนต์อ่ผลงานทั้งหมด  

6.  จำนวนผู้ประกอบการ,บริษัท,หรือธุรกิจที่เกิดจากการนำผลงานวิจัย 5 5 5 5 5 5 
 ไปพัฒนาสู ่การเป็นผู้ประกอบการ (ปีละ 5 บริษัท)  

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์:            

1.  ร้อยละของนกัศึกษาท่ีสอบผา่นภาษาองักฤษตามเกณฑ ์ 51.7 60 65 70 75 80 

ตวัช้ีวดัผลผลิต             

1.  สดัสว่นของหลกัสตูรนานาชาติตอ่หลกัสตูรทัง้หมด 22.9 38 42 46 50 55 

2.  ร้อยละของนกัศึกษาชาวตา่งชาติตอ่นกัศึกษาทัง้หมด 4.7 6 7 8 9 10 

3.  ร้อยละของบคุลากรชาวตา่งชาติตอ่บคุลากรทัง้หมด 2.55 7 8 9 10 10 

4.  ร้อยละการเพ่ิมข้ึนของนกัศึกษาและบคุลากรแลกเปล่ียน             

    - ร้อยละของการแลกเปล่ียนนกัศึกษา (Student Mobility) 5 5 10 10 15 20 

    - ร้อยละของบคุลากรแลกเปล่ียน (Visiting Scholar/ Fellowship/  5 5 10 10 15 20 
    Professor/ Visiting Professor)  

5.  ร้อยละของความร่วมมือเชิงรกุกบัหน่วยงานในต่างประเทศ  54.5 60 65 70 75 80 
 (Active International Partnership) 
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เปา้หมายท่ี4:
พฒันาสมรรถนะองคก์รเพ่ือใหบ้ริการอยา่งมีคณุภาพ(HighPerformanceOrganization)

เปา้หมายท่ี5:
สง่เสริมและพฒันาท่ีเปน็มิตรกบัสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม(GreenHeart)

ค่าเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

BasedLine

BasedLine

2559

2559

2560

2560

2561

2561

2562

2562

2563

2563

2564

2564

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์:            

1.  ระดบัความผกูพนัและพฤติกรรมท่ีพึงประสงคต์ามคา่นิยมหลกัท่ีเอ้ือตอ่ - 80 80 85 85 90 
 การพฒันามหาวิทยาลยั  

ตวัช้ีวดัผลผลิต             

1.  ระดบัความสำเรจ็ของการบริหารจดัการภายใต้หลกั TQM - - - - - 350 

2.  ผลการประเมินการปฏิบติังาน (Performance)  - 40 50 60 70 80 
 และความสามารถ (Competency) ของบคุลากร  

3.  ผลการสำรวจ Employee Engagement 74.44 80 80 85 85 90 

4.  ผลการประเมินระดบัความสำเรจ็ของการทำงานแบบคลสัเตอร ์ N/A - 20 40 60 80 

5.  สดัสว่นรายได้จากแหลง่ทนุแตล่ะประเภทตอ่รายได้รวมทัง้หมด 1: 0.72 : 0.80 1 : 1 : 2 1 : 1 : 2 1 : 1 : 2 1 : 1 : 2 1 : 1 : 2 

6.  สดัสว่นรายได้ตอ่คา่ใช้จา่ยทัง้หมด - ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 

7.  ร้อยละของกระบวนงานท่ีได้ประกาศข้อตกลงระดบัการให้บริการ  12 60 70 80 90 100 

8. ระดบัความสำเรจ็ของการพฒันาระบบสารสนเทศท่ีสนบัสนนุภารกิจ - 80 90 100 100 100 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์:            

1.  ร้อยละของนกัศึกษาเปน็ Green Heart ท่ีรบัรู ้เข้าใจและนำระบบ 30 (5,000) 40 50 40 50 40 
 การจดัการ Green ท่ีดีนำไปสูก่ารปฏิบติัและเปน็ Change Agent  
 นำความรูค้วามเข้าใจขยายผลสูส่งัคม ชมุชนให้เกิดความยัง่ยืน  

ตวัช้ีวดัผลผลิต             

1.  จำนวนผลงาน/ งานวิจยั/ นวตักรรมท่ีส่งเสริมวฒันธรรมสีเขียว  - 1 2 3 4 5 

2.  จำนวนห้องปฏิบติัการท่ีผา่นมาตรฐานสากล (ร้อยละ) - 40 50 60 80 100 

3.  จำนวนกิจกรรมท่ีสร้างช่ือเสียงและเผยแพรผ่ลงานให้เกิดการรบัรู ้ - 10 10 10 10 10 
 กิจกรรมด้าน Green เปน็วงกว้างทัง้ในระดบัชาติและนานาชาติ  

4.  ร้อยละการใช้พลงังานไฟฟ้าตอ่คนตอ่ปีลดลง * 12.66 14 16 18 20 22 

5.  การลดปริมาณการปลอ่ยกา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์(CO
  
)** 14 15 17 21 25 30 

* เทียบกบัผลการดำเนินงาน (Baseline) ปี 2010 (พ.ศ. 2553 =1129 kws/คน/ปี) 
** เทียบกบัผลการดำเนินงาน (Baseline) ปี 2013 (พ.ศ. 2556 = 28.90 ล้านกิโลคารบ์อนไดออกไซด)์ 

2 
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เปา้หมายท่ี6:
เครือขา่ยและพนัธมิตร(AlliancesandPartnerships)

ค่าเป้าหมายBasedLine

2559 2560 2561 2562 2563 2564
ตัวชี้วัด

1.  จำนวนบริษทัท่ีพฒันาความผกูพนั (Engagement) กบั มจธ. (จากระดบั 2  3 3 4 4 5 5 
 Potential Partnerships เปน็ระดบั 3 : Strategic Partnerships)  

2 ร้อยละของความรว่มมือเชิงรกุกบัหนว่ยงานในตา่งประเทศ  54.5 60 65 70 75 80 
 (Active International Partnership)  

3.  จำนวนกลุม่/ ศนูยวิ์จยั/ หนว่ยงานท่ีเกิดจากความรว่มมือกบัเครือขา่ย 159 160 180 200 220 250 
    ทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั  

4.  จำนวนโครงการ/ กิจกรรมบริการวิชาการท่ีมีสว่นรว่ม 301 400 450 500 550 600 
 ในการพฒันาชมุชนและสร้างความเข้มแขง็ของประเทศ (ปี 2553) 

5.  มลูคา่โครงการวิจยัและบริการวิชาการท่ีรว่มมือกบัเครือขา่ยพนัธมิตร  734.5 800 850 900 950 1,000 
 (ล้านบาท) 

 
       การดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ในแผนกลยุทธ์นี้ ต้องอาศัย  
การทำงานร่วมกันของทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการใช้กลไกสนับสนุนต่างๆ   
เป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร ์ได้แก ่

ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย ์ ที่เอื้อในการดึงดูดและรักษาคนดี คนเก่งทำงาน  
อย่างมีความสุขและผูกพันกับ มจธ. เน้นพัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากร   
การประเมินผล และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการทำงานเป็นหน่วยจรยุทธ ์
(Clustering) รวมทั้งมีกลไกการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลในด้านต่างๆ   
เพ่ือยกระดบัความรูค้วามสามารถของบคุลากร และทกัษะในวิชาชีพ ความเช่ียวชาญ
เฉพาะทาง ตลอดจนและการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับทุกๆ คนที่เกี่ยวข้อง 
(Incentives) ให้เป็นพื้นฐาน รองรับการเกิดกระบวนการเรียนรู ้รูปแบบใหม่ๆ   
ตลอดเวลา 

ระบบบริหารจัดการที่มีความยืดหยุ่นและคล่องตัว ปรับเปลี่ยนได้อยา่งรวดเร็ว
และมีพลวัต ภายใต้หลักธรรมาธิบาล ที่บูรณาการร่วมกับการบริหารความเสี่ยง 
มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน กลไกการบริหารจัดการภายใน  
ที่มุ่งเน้นการทำงานร่วมกัน ที่สอดประสานไปในทิศทางเดียวกันตั้งแต่นโยบาย   
เป้าหมาย และกระบวนการทำงาน 

ปจัจยัขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์
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KMUTTTimeline

2503
กอ่ตั้ง  
“วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี” 

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

2514
ได้รับพระราชทาน    
พระบรมราชานุญาต 
ใช้นาม“พระจอมเกล้า” 

2551
ฉลองครบรอบ 48 ปี  
แหง่การสถาปนา 
มหาวิทยาลัย โดยจัดงาน 
“KMUTT Open House  
2008” และงาน  
48 ปี มจธ :  
วัฒนธรรมรว่มสมัย 
สูค่วามเป็นไทยที่ยั่งยืน” 
 

2529
เปลี่ยนชื่อเป็น  
“สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี”  
(สจธ.) 

2553
- ฉลองครบรอบ 50 ปี  
หรือ 5 ทศวรรษแหง่ 
การกอ่ตั้ง โดยจัดงาน  
“5 ทศวรรษผลงานวิจัย 
และนวัตกรรม มจธ.”  
และจัดงานระดมทุน  
“มจธ. 50 ปี สร้างคนดี  
สร้างความรู ้คูแ่ผน่ดินไทย” 
- เปน็มหาวิทยาลยัสีเขียว  
อันดับที่ 1 ของประเทศ  
และอันดับที่ 17 ของโลก  
จัดโดย UI Green Metric  
of World University  
Ranking 2010 

2511
รวมกบั 2 วิทยาลยัเทคนิค 
จัดตั้งเป็นสถาบัน 
เทคโนโลยี  
มี 3 วิทยาเขต 

2550
ถอดแผน  
Roadmap 2020  
เป็นแผนพัฒนา 
เชิงกลยุทธ ์มจธ.  
ฉบับที่ 10 (2550-2554)  
มีเป้าหมายหลักในการ 
พัฒนา 6 ด้าน 
 

2525
สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้า  
(ทั้ง 3 วิทยาเขต)  
แยกเป็นสถาบัน 
อุดมศึกษาอิสระ 3 แหง่ 
 

2552
ประกาศใช้ คา่นิยม มจธ. 
(KMUTT CORE VALUES) 
“เป็นมืออาชีพ และ 
มีคุณธรรม จริยธรรม  
(Professionalism and  
Integrity) 
- ได้รับคัดเลือกให้เป็น  
1 ใน 9 มหาวิทยาลัยวิจัย 
แหง่ชาติ 
 

2532
เริ่มต้นพัฒนาพื้นที่ 
สจธ. (บางขุนเทียน) 
 

2554
- เป็นอันดับ 1  
ของประเทศ (Normalized 
Impact) “สถาบันที่มี 
ผลงานวิจัยระดับ 
นานาชาติสูค่วามเป็น  
World Class University”  
โดย SCIMAGO Institutions 
Ranking (SIR) World  
Report 2011 
- กอ่สร้างอาคาร KX 
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2539
เริ่มต้นพัฒนา 
พื้นที่ สจธ. (ราชบุรี) 
 

2555
มีแผนกลยุทธ ์มจธ.  
ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555- 
2559) เป็นการถอดแผน  
Roadmap 2020  
ชว่ง 5 ปี ครั้งที่สอง  
โดยมีเป้าหมายหลัก 
ในการพัฒนา 6 ด้าน 
 

2542
กำหนดวิสัยทัศน ์5 มุง่  
และภารกิจ 3 ด้านหลัก  
เป็นครั้งแรกที่เริ่ม 
จัดทำแผนฯ แบบใหม ่

2558
- ฉลองครบรอบ 55 ปี  
แหง่การสถาปนา 
มหาวิทยาลัย  
- มจธ. (บางขุนเทียน)  
รับบริจาคที่ดินใหม ่
 

2547
มหาวิทยาลัยเชา่พื้นที่ 
สำหรับโครงการจัดตั้ง 
ศูนยบ์ริการทาง 
การศึกษาในเมือง  
ภายใต้ชื่อ “ศูนยช์ุมชน 
นา่อยูก่รุงเทพ (Bangkok  
Code)” 
 

2560
- มีแผนกลยุทธ ์มจธ.  
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560- 
2564) มีเป้าหมายหลัก 
ในการพัฒนา 6 ด้าน 
- เปิดใช้พื้นที่อุทยาน 
การเรียนรู้ (Learning  
Garden) 
- ปรับ Roadmap 2020 
เป็น Roadmap 2036 
 

2541
เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ 
แหง่แรกที่เปลี่ยนสภาพ 
เป็นมหาวิทยาลัย 
ในกำกับของรัฐบาล  
เปลี่ยนชื่อเป็น 
“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี” 
 

2556
เกิดการเรียนการสอน 
แบบ Residential College 
ในพื้นที่การศึกษาราชบุรี 
 

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

2559
- เปิดใช้อาคาร KX 
(Knowledge Exchange) 
- ปรับปรุง 
กระบวนการทำงาน 
ทั้งระบบ (JMAC) 
 

2548
เพิ่มเติมเป้าหมายหลัก 
ที่สำคัญด้านนักศึกษา  
“การพัฒนานักศึกษาเป็น 
ผู้นำและมีความสามารถ 
เฉพาะ (The Best & The  
Brightest)” เรียกวา่ 6+1  
Flagships 

2563
- ฉลองครบรอบ 60 ปี 
แหง่การสถาปนา 
มหาวิทยาลัย 
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ที่ปรึกษา
อาจารยธ์นิตสรณ ์จิระพรชัย 
รองอธิการบดีฝา่ยแผนและสารสนเทศ 
ดร.วรรณา เต็มสิริพจน ์
ผู้ชว่ยอธิการบดีฝา่ยวางแผนยุทธศาสตร ์
รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานยุทธศาสตร ์

วิเคราะห์/เรียบเรียง
นางสาวสาคร กองสุวรรณ ์
นางสาวสุดารัตน ์แก้วดวงเล็ก 
 
ออกแบบรูปเล่ม  
นางสาวสุดารัตน ์แก้วดวงเล็ก 
 
พิมพ์ที่บริษัทพริกหวานกราฟฟิคจำกัด
โทร. 02 424 3249  อีเมล:์ prigwhan54@hotmail.com 






