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 รายงานประจำป 2563   

(1) 
 

ผลการดำเนินงานตามเปาหมาย 
ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 

 
เปาหมายท่ี 1 การผลติบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของ มจธ. 

(Social Change Agent) 
 

มหาวิทยาลัยมุ งการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดการศึกษาที ่เนนผลลัพธของการเร ียนรู 
(Outcome-based Education) ใหสามารถผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ ตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของ มจธ. คือ 
“เปนผูนำการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social Change Agent) มีคานิยมที่ดี มีศักยภาพ มีความสามารถ 
และมีความเปนผูนำ” โดยเนนการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนท่ีสงเสริมการเรียนรูท้ังในและ
นอกหองเรียน เพื่อใหนักศึกษามีโอกาสเพิ่มพูนประสบการณและทักษะในการแกปญหาในสภาพแวดลอมของ
การปฏิบัติงานจริง และพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการจัดการศึกษาใหสามารถผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพ สอดคลองกับอัตลักษณของ มจธ. คือ “บัณฑิตที่เกงและดี” ซึ่งมีการพัฒนาอาจารยหรือ
ผูสอน ทั้งอาจารยใหมและอาจารยประจำควบคูไปดวย มีการพัฒนากระบวนการเรียนที่เนนผลลัพธการเรียนรู
ของนักศึกษา (Outcome-based Education) และมีโครงการพัฒนาพื้นที่เรียนรู (Learning Space) รวมท้ัง
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอน (Learning Environment) 

 
กลยุทธท่ี 1 พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน (Instructional Development) ที่มุ งเนน

ผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน (Learning Outcome) 
กลยุทธท่ี 2 พัฒนาสมรรถนะอาจารย (Faculty Development) ใหเปนมืออาชีพดานการศึกษาและมี

คุณสมบัติท่ีตรงกับความตองการในการผลิตบัณฑิต 
กลยุทธท่ี 3 พัฒนาสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู (Learning Environment) เพ่ือสังคมแหงการเรียนรู  

 

• การพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 

ในการดำเนินการใหบรรลุเปาหมายดานการพัฒนา และปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนใหประสบ
ผลสำเร็จไดนั้น องคกรทางการศึกษาตองมีการปรับปรุงกระบวนการทำงาน การปฏิรูปองคกร การปรับเปลี่ยน
ทัศนคติ ตลอดจนวิธีคิดของบุคลากร เพ่ือใหสามารถรองรับการทำงานดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ 

มหาวิทยาลัยจึงไดจัดตั้ง “สถาบันการเรียนรู” ขึ้น เพื่อใหเปนหนวยนำในการปรับเปลี่ยนไปสูองคกร
แหงการเรียนรู โดยเริ่มดำเนินงานและจัดกิจกรรมมาตั้งแตปงบประมาณ 2544 และไดรับการจัดตั้งอยางเปน
ทางการในป 2547 หลังจากที่สถาบันการเรียนรูไดดำเนินงานมาแลวระยะหนึ่ง สงผลใหในป 2551 สถาบัน  
การเรียนรูไดปรับโครงสรางภายในขององคกรใหมีความเหมาะสมกับพันธกิจของสถาบันฯ ปจจุบันโครงสราง
ของหนวยงาน ประกอบดวย 

 
 



 
 รายงานประจำป 2563   

(2) 
 

 1)  สำนักงานผูอำนวยการ  
 2)  สำนักงานหองเรียนวิศว-วิทย  
 3)  สำนักงานการศึกษาสำหรับผูมีความสามารถพิเศษ (Gifted Education Office: GEO) (จัดตั้งข้ึน
ตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ครั้งท่ี 175 เม่ือวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2557) 
 

ผลการดำเนินงานประจำปงบประมาณ 2563 มีดังนี้ 

1) ดานการฝกอบรม 

• โครงการพัฒนาพนักงานใหมสายวิชาการดานการเรียนการสอน (Beginner) 
   ในปงบประมาณ 2563 ศูนยเสริมสรางการเรียนรูและการสอน (Center for Effective Learning 
and Teaching - CELT) รวมกับสำนักงานทรัพยากรบุคคลจัดทำโครงการพัฒนาพนักงานใหมสายวิชาการดาน
การเรียนการสอน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาอาจารยใหมีสมรรถนะเบื้องตนของผูสอนระดับ Beginner 
ภาย ใต  เ กณฑ   KMUTT Professional Standard Framework -  Learning & Teaching ( KMUTT PSF)      
โดยมีกลุมเปาหมาย คือ พนักงานใหมสายวิชาการที่ปฏิบัติงานสอนและไดรับการบรรจุเปนพนักงาน ซึ่งอายุ
งานไมเกิน 2 ป ตลอดจนยังไมเคยเขารับการอบรมในโครงการอื่นที่เกี่ยวของกับการพัฒนาพนักงานใหมสาย
วิชาการดานการเรียนการสอน โครงการฯ นี้ไดดำเนินการมาตั้งแตป 2559 จนถึงปจจุบัน มีอาจารยใหมที่ได
เขารวมการอบรม จำนวน 6 รุน (รุนท่ี 1-6) โดยในปงบประมาณ 2563 จะดำเนินการอบรมในรุนท่ี 7 และ 8  
   กรอบความคิดของการอบรมจะเปนแบบ 10 : 20 : 70 ซึ ่งเปนสัดสวนของการออกแบบ         
แบบ Formal Training, Social Learning และ On the Job Training ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- การฝกอบรม (Formal Training) คิดเปนรอยละ 10 โดยออกแบบใหสอดคลองกับกรอบ      
การพัฒนาอาจารย (KMUTT Professional Standards Framework) มีรูปแบบการอบรมที่เนนสรางความ
เขาใจผานการบรรยายและการทำกิจกรรม โดยมีหัวขอ ดังตอไปนี้ 

1) Introduction to KMUTT PSF 
2) Outcome-based Education 
3) Teaching Spirit and Student Diversity 
4) Open Communication with Student 
5) Active Learning 
6) Assessing Learning Outcomes 
7) Learning Environment and Teaching Portfolio: LEB2 
8) Teach for Teaching 

- การเรียนรูจากผูอื ่น (Social Learning) คิดเปนรอยละ 20 ควบคูกับการฝกปฏิบัติงานจริง      
ในระหวางการฝกปฏิบัติงานนั้นจะมีอาจารยนิเทศก จำนวน 2 ทาน คือ อาจารยนิเทศกดานวิชาการ และ
อาจารยนิเทศกดานการสอน เขามาชวยสังเกตการสอนและใหขอมูลแกอาจารยใหม รวมทั้งมีการเขารวม 
Communities of Practice (CoPs) กับอาจารยทานอ่ืน เพ่ือเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 

- การฝกปฏิบัติงานจริง (On the Job Training) คิดเปนรอยละ 70 เปนเวลา 2 ภาคการศึกษา     
ซ่ึงกิจกรรมในปงบประมาณ 2563 มีดังนี้ 

- การจัดอบรมรุนท่ี 7 ในสวน Formal Training, Social Learning และ On the Job Training  
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 (ระยะเวลาในการเขารวมโครงการฯ ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2562 - ตุลาคม 2563 มีจำนวน
อาจารยใหมเขารวม 15 ทาน) 

- การจัดอบรมรุนท่ี 8 ในสวน Formal Training, Social Learning และ On the Job Training 
(ระยะเวลาในการเขารวมโครงการฯ ตั้งแตเดือนมิถุนายน 2563 - พฤษภาคม 2564 มีจำนวน
อาจารยใหมเขารวม 10 ทาน) 

• โครงการพัฒนาพนักงานประจำสายวิชาการดานการเรียนการสอน (Competent) 
  กิจกรรมของทางโครงการฯ เนนการเพิ่มพูนสมรรถนะที่เหมาะสมตามกรอบมาตรฐาน KMUTT 

PSF โดยไดจัดการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในดานการเรียนการสอน แตจาก
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงไดจัดใหมีการสัมมนาออนไลน
ขึ ้น (Webinar) เพื่อเปนชองทางในการพัฒนาการเรียนการสอนแบบออนไลน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู
แบงปนประสบการณรวมกันระหวางผูเชี่ยวชาญ กลุมอาจารย และผูสนับสนุนการเรียนการสอน ไดจัดการ
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรางความรูความเขาใจในการจัดการเรียนการสอนออนไลนที่เนนผลลัพธการเรียนรู 
(Outcome-based Education) ผานแอปพลิเคชันซูม (Zoom) โดยมีรายละเอียดของการอบรม ดังนี้ 

ลำดับ หัวขอการอบรม วิทยากร 
จำนวนผูเขารวมกิจกรรม 

(คน) 
1) Research for Beginner ผศ. ดร. ประภัสสร วงษด ี 13 
2) Soft Skill Assessment รศ. ดร. ณัฏฐภรณ หลาวทอง 14 
3) Effective Instructional Strategies for 

Online Teaching and Learning 
Assoc. Prof. Dr. Emmanuel 

Jean Francois 
61 

4) LMS กับการเรียนการสอนออนไลน อ. สัญญา เศรษฐพิทยากุล 73 
5) Visual for Clarify Thinking and 

Communication 
คุณศุภวิชช สงวนคัมธรณ 32 

6) การทำ Podcast ท่ีเขาใจงายไมตกเทรน คุณผนวกเดช สุวรรณทัต 47 
7) Smart Online Education Solution ดร. สุพจน ศรีนุตพงษ 62 

 

• โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีและสภาวะแวดลอมเพ่ือการเรียนรู 
สถาบันการเรียนรูไดวางแผนการดำเนินงานซึ่งตอยอดมาจากโครงการพัฒนารูปแบบการเรียนรู 

(Learning Platform) เพ ื ่อสนับสนุนกระบวนการเร ียนการสอนที ่สามารถตอบสนองเป าหมายของ
มหาวิทยาลัยตามแนวทาง KMUTT PSF และสอดคลองกับนโยบาย ตลอดจนความตองการของหนวยงาน     
มีการเรียนรูรวมกันระหวางอาจารยในสายวิชาชีพ การเรียนรูขามสายงาน และการเรียนรูผานเครือขายตาง ๆ 
โดยมีกิจกรรมท่ีสำคัญ เชน 
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ลำดับ รูปแบบ หัวขอ วิทยากร 
จำนวนผูเขารวม
กิจกรรม (คน) 

1) การเสวนา การเรยีนรูบนฐานชุมชน 

คณะครูและนักเรยีนศูนยการเรียนหญาแพรก
สาละวิน และนักวิจัยจากศูนยสงเสริมและ 
สนับสนุนมลูนิธิโครงการหลวงและโครงการ
ตามพระราชดำร ิ

19 

2) 
การประชุม
เชิงฎิบัติการ 
(Workshop) 

งานศิลปะ สมุดทำมือ
และสีธรรมชาต ิ

 
ชุมชนปกาเกอะญอ 25 

3) COPs 
เรื่องเลาจากคร ู

“ประเมินผลลัพธการ
เรียนรูออนไลน” 

รศ. ดร. ณัฏฐภรณ หลาวทอง 
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

69 

4) COPs 
Student Engagement 

to Online Course 
ผศ. อรรถพล อนันตวรสกุล 

คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
153 

 

• โครงการพัฒนาศักยภาพนักพัฒนาการศึกษา 
    สืบเนื่องจากความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีและดิจิทัล มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรที่เนนการเรียนรูใหเกิดประสิทธิผลสูงสุดและสามารถนำไปประยุกตใชไดจริง เรียกวา Outcome-
based Education (OBE) โดยไดเปลี่ยนแปลงกระบวนการเรียนการสอนใหเปนแบบ Active Learning เพ่ือ
ตอบสนองตอพฤติกรรมและกลุมของผูเรียนที่เปลี่ยนไป ผลของการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ทำใหบุคลากรท่ี
สนับสนุนทางดานการศึกษาจำเปนตองมีความเขาใจในการออกแบบหลักสูตร ออกแบบเครื ่องมือวัด
ประเมินผลการศึกษา จัดกระบวนการเรียนรู และถายทอดองคความรู ใหผูเรียนสามารถศึกษาไดดวยตนเอง 
    ศูนยเสริมสรางการเรียนรูและการสอน (CELT) ไดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักพัฒนาการศึกษา 
ใหมีทักษะในการออกแบบหลักสูตรการสอน ทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู  และทักษะในการเปน 
Facilitator ตลอดจนทักษะอื ่น ๆ เพื ่อสนับสนุนแนวทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยในอนาคต โดยใน
ปงบประมาณ 2563 ไดจัดกิจกรรมข้ึน ดังตอไปนี้ 

ลำดับ หัวขอ วิทยากร 
จำนวนผูเขารวม
กิจกรรม (คน) 

1) After Action Review (AAR) ศูนยเสริมสรางการเรียนรูและการสอน 10 

2) 
Premiere Pro Basic 

เพ่ือผลิตสื่อการสอนดิจิทัล 
ศูนยเสริมสรางการเรียนรูและการสอน 13 

3) การใหคำปรึกษา Counselling คุณวรรณา บุญชวยเรืองชัย 16 
4) Visual Note Taking ศูนยเสริมสรางการเรียนรูและการสอน 11 

 
2) ดานการเสริมสรางกำลังคนทางดานวิทยาศาสตร 

• โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน (Junior Science Talent Project: JSTP) 
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  โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน (Junior Science Talent Project: JSTP) เปนโครงการท่ีคนหาและพัฒนานักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนที่มีความสามารถสูงทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เขาสูกระบวนการพัฒนาตาม
หลักการสรางเสริมประสบการณ (Enrichment) ภายใตการดูแลของนักวิทยาศาสตรพ่ีเลี้ยง (Mentoring) เปน
ระยะเวลา 1 ป ทั้งนี้ โครงการฯ ไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณจากสำนักพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) โดยมีศูนยประสานงานหลัก ไดแก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
และไดขยายความรวมมือไปยังมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี-   
สุรนารี เพื่อจัดตั้งเปนเครือขายคณะทำงาน ทั้งทางดานกิจกรรมวิชาการและการดูแลนักเรียนใหสามารถ
รองรับตอการทำงานวิจัยของนักเรียนซ่ึงอยูในสวนภูมิภาคท่ัวประเทศ กิจกรรมในปงบประมาณ 2563 ไดแก 

 (1) คายเสริมประสบการณ (Enrichment) ทางโครงการฯ ไดดำเนินการจัดกิจกรรมสรางเสริม
ประสบการณ คายใหญ จำนวน 1 ครั้ง และคายยอย จำนวน 1 ครั้ง ซ่ึงเปนกิจกรรมของรุนท่ี 22 ดังนี้ 

- กิจกรรมคายเสริมประสบการณ JSTP รุนที่ 22 ครั้งที่ 2 จัดขึ้นระหวางวันที่ 20-26 ตุลาคม 
2562 ณ โรงแรมเดอะวัน จังหวัดบึงกาฬ มีผูเขารวมกิจกรรมท้ังสิ้น 107 คน 

              

 

กิจกรรมคายเสริมประสบการณ รุนท่ี 22 ครั้งท่ี 2 ณ จังหวัดบึงกาฬ 

- กิจกรรมคาย (ยอย) เสริมประสบการณ JSTP รุนที่ 22 ครั้งที่ 2 จัดขึ้นระหวางวันที่ 13-16 
ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ มีผูเขารวมกิจกรรมท้ังสิ้น 48 คน 
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กิจกรรมคาย (ยอย) เสริมประสบการณ รุนท่ี 22 ครั้งท่ี 2 ณ มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ 

- กิจกรรมนำเสนองาน “เจง สุด ทีน โปรเจค (JSTP Virtual Camp) จัดขึ้นระหวางวันที่ 5-7 
มิถุนายน 2563 โดยใช Google Classroom และ Application Zoom Cloud Meeting มีผูเขารวมกิจกรรม
ท้ังสิ้น 104 คน 

 

 

กิจกรรมนำเสนองาน “เจง สดุ ทีน โปรเจค” 

 
- กิจกรรมคายเสริมประสบการณ JSTP รุนท่ี 23 ครั้งท่ี 1 จัดข้ึนระหวางวันท่ี 12-19 กันยายน 

2563 ผาน Application Zoom และ Mozilla Hub มีผูเขารวมกิจกรรมท้ังสิ้น 80 คน 
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กิจกรรมคายเสริมประสบการณ JSTP รุนท่ี 23 ครั้งท่ี 1 

 
 (2) การคัดเลือกนักเรียนเขารวมโครงการฯ รุนที่ 23 จากการดำเนินการคัดเลือกนักเรียน โดย
เริ่มจากการพิจารณาใบสมัคร จำนวน 874 ฉบับ จัดสัมภาษณนักเรียนในแตละภูมิภาคท่ีเขารวมโครงการฯ         
มีนักเรียนท่ีผานการคัดเลือกจากการสัมภาษณท้ังสิ้น จำนวน 70 คน โดยสรุปรายละเอียดดังนี้ 

           หนวย : คน  

ภูมิภาค 
จำนวน 
ผูสมัคร 

จำนวน 
ผูมีสิทธิ์เขาสอบ

สัมภาษณ 

จำนวน 
ผูเขาสอบ
สัมภาษณ 

จำนวนผูผาน 
การคัดเลือกเขา
รวมโครงการฯ 

กรุงเทพฯ และปริมณฑล  411 126 122 32 
ภาคใต 183 46 39 13 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 95 36 34 11 
ภาคเหนือ 185 61 57 14 

รวม 874 269 252 70 
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กิจกรรมสัมภาษณการคัดเลือกนักเรียนเขารวมโครงการฯ รุนท่ี 23 

(3) การคัดเลือกนักเรียนทุนระยะยาว JSTP รุนที่ 22 นักเรียนที่ไดรับคัดเลือกใหไดรับทุนระยะ
ยาวจะไดรับทุนการศึกษาและทุนวิจัยจนจบปริญญาเอกโดยไมมีขอผูกพันในการรับทุน จะไดเขารวมกิจกรรม
และเขาคายในระยะยาว ซ่ึงจัดข้ึนโดยทาง สวทช. โดยมีนักเรียนท่ีไดรับทุนระยะยาว รุนท่ี 22 นี้ จำนวน 7 คน 

• สำนักงานหองเรียนวิศว – วิทย 
 สำนักงานหองเรียนวิศว - วิทย ดำเนินการดูแลและบริหารจัดการโครงการสนับสนุนการจัดต้ัง

หองเรียนวิทยาศาสตรในโรงเรียน ภายใตการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ซ่ึงไดดำเนินการมา
ตั้งแตป 2551 จนถึงปจจุบันเขาสูการดำเนินการในระยะท่ี 3 

 ในปการศึกษา 2563 สำนักงานฯ ไดจัดการศึกษาใหกับนักเรียนโครงการ KOSEN KMUTT ซ่ึงเปน
โครงการความรวมมือระหวางรัฐบาลไทยและรัฐบาลญี ่ปุ นในการพัฒนาเยาวชนที ่มีอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ใหเปนวิศวกรนักปฏิบัติ นักเทคโนโลยี และนวัตกรที่มีคุณภาพ ซ่ึงจะเปน
ประโยชนตอการพัฒนาประเทศ 

- โครงการ วมว. 
1) การเขาศึกษาในโครงการ วมว. ประจำปการศึกษา 2563 การรับนักเรียนเพ่ือเขาศึกษา 

จะใชวิธีการเลือกโรงเรียนเพ่ือสอบคัดเลือก 2 รูปแบบ ดังนี้ 
  รูปแบบท่ี 1 ประสงคสมัครเขาเรียนในโครงการ วมว. โดยสามารถเลือกโรงเรียนไดไมเกิน 2 

แหง เรียงลำดับตามความประสงคของผูเรียน ผูสมัครจะมีสิทธิ์ผานการคัดเลือกรอบแรกและเขาสอบรอบสอง
ของโรงเรียนในโครงการ วมว. ไดเพียง 1 โรงเรียนเทานั้น 

รูปแบบที่ 2 ประสงคสมัครเขาเรียนโรงเรียนในโครงการ วมว. และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
โดยสามารถเลือกโรงเรียนไดไมเกิน 2 แหง เรียงลำดับตามความประสงคของผู เรียน ผู สมัครจะมีสิทธิ ์ผาน           
การคัดเลือกรอบแรกและเขาสอบรอบสองของโรงเรียนในโครงการ วมว. ไดเพียง 1 โรงเรียน และโรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณเทานั้น 
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 ในปการศึกษา 2563 มีนักเรียนที ่สมัครสอบคัดเลือกเพื ่อเขาศึกษาตอ โครงการ วมว.
สำนักงานหองเรียนวิศว - วิทย จำนวน 1,759 คน โดยทางสำนักงานฯ ไดคัดเลือกนักเรียนในรอบแรกจำนวน 
400 คน และคัดเลือกในรอบสองเพ่ือเขาศึกษาในปการศึกษา 2563 จำนวน 90 คน อยางไรก็ตาม มีนักเรียนท่ี
แสดงความประสงคในการเขาศึกษาจำนวน 78 คน 

2) การเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี 
ปจจุบันโครงการ วมว. สำนักงานหองเรียนวิศว - วิทย มีนักเรียนจบการศึกษาไปแลวจำนวน 

ทั้งสิ้น 333 คน (10 รุน) ซึ่งเมื่อพิจารณาการเขาศึกษาตอของนักเรียนในแตละสาขานั้น พบวา นักเรียนจำนวน 
2 ใน 3 ไดเขาศึกษาตอในคณะวิศวกรรมศาสตร สวนที ่เหลือจะเขาศึกษาตอในสาขาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี และสาขาอื่น ๆ ขอมูลการศึกษาตอดังกลาวจะเปนตัวชี้วัดที ่แสดงใหเห็นถึงความสำเร็จของ
โครงการ วมว. ภายใตการกำกับดูแลของ มจธ. ในการสรางนักเรียนที่มีความรูความสามารถพิเศษทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซ่ึงเปนรากฐานในการผลิตนักวิจัยและวิศวกรพันธุดีในอนาคต 

3) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562 และ
แนวโนมคะแนนผล O-NET ตั้งแตปการศึกษา 2555-2562 
  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 
ของนักเรียนโครงการ วมว. จำนวน 63 คน ประจำปการศึกษา 2562 และแนวโนมคะแนนตั้งแตปการศึกษา 
2555-2562 รายละเอียดดังตาราง 

คาเฉล่ียคะแนนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ประจำปการศึกษา 2562 

ลำดับ กลุมสาระการเรียนรูหลัก 
คะแนนระดับประเทศ โครงการ วมว. 

)คาเฉลี่ย(  สูงสุด ต่ำสุด เฉลี่ย 
1) ภาษาไทย 94.50 0.0 42.21 68.21 
2) สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม 84.00 0.0 35.70 49.24 
3) ภาษาอังกฤษ 100.00 0.0 29.20 65.93 
4) คณิตศาสตร 100.00 0.0 25.41 80.71 
5) วิทยาศาสตร 100.00 0.0 29.20 61.51 

 
นอกจากเปนขอมูลทางการศึกษาในระดับปริญญาตรีแลว คะแนน O-NET ยังเปนขอมูลเชิง

ประจักษที่แสดงใหเห็นถึงความสำเร็จของการจัดรูปแบบการศึกษาในลักษณะ Story-based Learning ซ่ึง
คาเฉลี ่ยคะแนนของนักเรียนในโครงการ วมว. นั ้น จะมีคาเฉลี ่ยของคะแนนที ่ส ูงกวาคาเฉลี ่ยคะแนน
ระดับประเทศในทุก ๆ ป 
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ขอมูลคะแนนเฉล่ียการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  
ปการศกึษา 2555-2562 ของนักเรียนโครงการ วมว. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) ผลงานของนักเรียนและการไดรับรางวัล 
ในปการศึกษา 2/2562 และ 1/2563 นักเรียนของโครงการ วมว. สำนักงานหองเรียน  

วิศว - วิทย ไดเขารวมกิจกรรมวิชาการตาง ๆ เพ่ือเปนการเพ่ิมทักษะความรูและรวมแลกเปลี่ยนประสบการณ
กับนักเรียนจากสถาบันอ่ืน ดังนี้ 

วันท่ี กิจกรรม รายชื่อผูจัดทำ ระดับชั้น ผลงาน/รางวัล 
11-13 ตุลาคม 2562 The Third Annual 

Global Summit on 
Community 
Biotechnology  
ณ MIT Media Lab 

นายพรอม เสือทิม 
นายกองภพ ตรีรัตนวณิช  
นายไพสิฐ ลือสิริพาณิชย 

ม.5 นำงานวิจยัเร่ือง BioFab: The 
Next Generation of Wearable 
Devices หรือ อุปกรณสวมใสและ
แยกสวนไดสำหรับการสังเคราะห
และดัดแปลงสารชีวโมเลกุล         
ไปแลกเปล่ียนในงาน The Third 
Annual Global Summit on 
Community Biotechnology     
ณ MIT Media Lab ประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยไดรับทุน
สนับสนุนจำนวนหนึ่งจากงาน
ดังกลาวเพื่อใหไปรวมงานที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

2-6 กุมภาพันธ 2563 โครงการ Thailand New 
Gen Inventors Award 
(I-New Gen Award 
2020) ในระดับ
มัธยมศึกษา 

นางสาวชนิกานต ทองแดง 
นางสาวปุญณิศา วัชรภาธร  
นายไพสิฐ ลือสิริพาณิชย 

ม.5 ไดรับรางวัลประเภทเหรียญเงิน   
จากโครงการวิจัยเร่ือง “แผน
ตรวจวัดแอนติบอดีตอตานผิวของ
ไวรัสตับอักเสบบีความไวสูงเพื่อการ
ทดสอบ” ณ จุดดูแลผูปวย 

นายชนาธิป เชิดบารมี 
นางสาวณัฏฐธดิา หวยบุญ 
นางสาวพัทธธีรา สมหาญวงค 

ม.5 ไดรับรางวัลประเภทเหรียญเงิน  
จากโครงการวิจัยเร่ือง “วัสดุปดแผล
ที่สามารถปลอยยาปฏิชวีนะคูเพื่อ
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วันท่ี กิจกรรม รายชื่อผูจัดทำ ระดับชั้น ผลงาน/รางวัล 
ปองกันการติดเชื้อไดอยางมี
ประสิทธิภาพ” 

4-5 มิถุนายน 2563 เขารวมการประชุม Siam 
Physics Congress 2020 
ซ่ึงจัดโดยสมาคมฟสิกส
ไทย 

นายวีรวิชญ โฮริโนอุช ิ ม.6 ไดเขารวมนำเสนองานวิจัยดาน
ฟสกิสทฤษฎี 
เรื่อง “On the Discussion of 
Bose Einstein Statistics Using 
Renyi Entropy” 

1-3 กรกฎาคม 2563 International 
Conference on 
Advances in 
Information 
Technology  
(IAIT 2020) 

นางสาวศุภาวดี วรพฤกษจาร ุ ม.6 เขารวมนำเสนองานวจิัยหัวขอ  
“An Efficiency Improvement of 
Fingertip Reflective Pulse 
Oximetry with 2 Positions 
Integrated Optical” 

19-20 กันยายน 2563 การประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติดานวิทยาศาสตร
และนวัตกรรมสำหรับ
นักเรียน คร้ังที่ 1 และงาน
ประชุมวิชาการ
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
และเทคโนโลยี สำหรับ
นักเรียนทุน พสวทระดับ .
 มัธยมศึกษาคร้ังที่35   

นายกองภพ ตรีรัตนวณิช 
นางสาวธันยพร ภูสิทธกิุล 
นางสาวอรชพร ธรรมโชติศิริ-
กุล 
 

ม.6 โครงงานเร่ือง “การสังเคราะห
อนุภาคนาโนของแกวชีวภาพที่เติม
ดวยซิงคผานกระบวนการ” 
รางวัล: เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
ประเภท การนำเสนอแบบ Oral 
และการนำเสนอแบบ Poster 

นายธีรวัฒน เชื้อพันธงาม 
นายวสุพล เฮงศรีธวัช 
นายกฤติน ถิระศักด์ิ 
 

ม.6 โครงงานเร่ือง “Deep Learning 
Model for Air Quality 
Predictions” 
รางวัลที่ไดรับมีดังนี้ 
1) เกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
ประเภทการนำเสนอแบบ Oral 
2) เกยีรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
ประเภทการนำเสนอแบบ Poster 

16 พฤศจิกายน 2563 การประกวดการผลิตส่ือ 
รวมพลังเยาวชนต่ืนรู ชวย"
-ชาติสูภัยโควิด19" จาก
สำนักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแหงชาติ (.สช) 

นางสาวณัฏฐธิดา หวยบุญ   ม.6 รางวัลชมเชย 

 
- โครงการ KOSEN KMUTT 

ดวยความรวมมือระหวางรัฐบาลไทย โดย มจธ. สำนักงานหองเรียนวิศว - วิทย และสถาบัน
สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) กับรัฐบาลญี่ปุน ไดจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น วิทยาเขต
พระจอมเกลาธนบุรี (KOSEN KMUTT) ซ่ึงไดเปดรับนักศึกษาในปการศึกษา 2563 เปนปแรก โดยจัดหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตร 5 ป ซึ ่งเทียบเทาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ป รวมกับอนุปริญญา 2 ป โดยบัณฑิต       
จะเปนผูที่มีพื้นฐานทางคณิตศาสตรที่เขมแข็ง มีทักษะกระบวนการแกปญหาและมีความคิดที่เปนเหตุเปนผล 
ตลอดจนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุนไดอยางมีประสิทธิภาพ ปจจุบันไดดำเนินการในมิติตาง ๆ 
ท่ีเก่ียวของ โดยมีความคืบหนาในการดำเนินงานดังนี้ 
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1) การคัดเลือกนักศึกษาสถาบันโคเซ็น มจธ. 
 ในปการศึกษา 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ สสวท.   

ไดขอความรวมมือจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณเปนผูดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษารอบแรก จากนักเรียน
ท่ัวประเทศท่ีมีความสามารถพิเศษทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร โดยดำเนินการพรอมกับการคัดเลือก
นักเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย และโครงการสนับสนุน
การจัดตั้งหองเรียนวิทยาศาสตรในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) และใช
ขอสอบชุดเดียวกัน สำหรับการสอบคัดเลือกรอบสอง โดยสำนักงานหองเรียนวิศว - วิทย มจธ. (KOSEN 
KMUTT) เปนผูดำเนินการสอบคัดเลือก 

 โดยในปการศึกษา 2563 โครงการ KOSEN KMUTT ไดวางแผนการรับนักเรียนไวจำนวน 
24 คน แตมีนักเรียนยืนยันสิทธิ์เพื่อเขาศึกษาตอจำนวน 20 คน ซึ่งพิจารณาอัตราสวนของนักเรียนที่เขารวม
โครงการฯ ที่มีภูมิลำเนาอยูในจังหวัดกรุงเทพมหานครและตางจังหวัดเทากับ 1:1 เปนนักเรียนชายและ
นักเรียนหญิงเทากับ 3:1 และมีเกรดเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนตนระหวาง 3.53 - 4.00 (โดยเฉลี่ย 3.82) 

2) การพัฒนาหลักสูตร 
 หลักสูตร KOSEN KMUTT ไดประยุกตแนวคิด Story-based Learning รวมกับการฝก

ทักษะเชิงชาง และการพัฒนาทักษะทางปญญาผานรูปแบบ Project-based Learning ที่เชื ่อมโยงเขากับ
บริบทและโจทยของภาคอุตสาหกรรม ผานการเรียนรูแบบบูรณาการขามศาสตรและรายวิชาเขาดวยกัน     
อยางมีโครงสราง (Constructive Alignment) 

 ในการประชุมครั้งท่ี 39 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 และการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ครั้งที่ 249 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 หลักสูตรไดผานการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนดรุณสิกขาลัย โดยมีความเห็นจากสภามหาวิทยาลัยใหจัดการเรียนการสอน โดยคำนึงถึงการ
เปลี ่ยนแปลงของสภาพสังคมและภาคอุตสาหกรรมที ่เก ิดการเปลี ่ยนแปลงอยางรวดเร ็ว ตลอดจน
สภาพแวดลอมตาง ๆ ท่ีเกิดข้ีนในปจจุบัน 

 KOSEN KMUTT ไดวางแผนท่ีจะเปดหลักสูตรการเรียนการสอนจำนวน 3 หลักสูตร ดังนี ้
1) หลักสูตรสาขาวิศวกรรมอัตโนมัติ (Automation Engineering) ซึ่งเปดรับนักศึกษา  

ในปการศึกษา 2563 โดยมีวัตถุประสงคของหลักสูตร ดังนี้ 
- มีการจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาในชวงชั ้นที ่ 4-6 สำหรับนักเรียนผู ท่ีมี

ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และการประดิษฐคิดคน         
ใหพรอมสำหรับการศึกษาตอในหลักสูตร KOSEN KMUTT ในระดับอนุปริญญา 

- พัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติ วิธีการคิดเชิงตรรกะ และวิธีคิดทางวิทยาศาสตรและ
วิศวกรรมศาสตร ซ่ึงเปนคุณลักษณะพ้ืนฐานของนักคิดและนักประดิษฐ ใหมีความคิด
สรางสรรคและมีทักษะในการสรางชิ้นงาน 

- จัดบรรยากาศการเรียนรูโดยเปดพื้นที่การเรียนรูเพื่อใหนักเรียนกลาที่จะแสดงออก
ทางความคิดและสรางชิ้นงาน ตลอดจนเรียนรูท่ีจะเติบโตใหเปนผูมีจิตสำนึกพลเมือง
และมีจริยธรรมอันดีงาม 

 KOSEN KMUTT มีเปาหมายหลักในการผลิตวิศวกรนักปฏิบัติ โดยเฉพาะอยางยิ่งสาขา
วิศวกรรมอัตโนมัติ (Automation Engineering) มีการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ รวมถึง
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พัฒนาทักษะการเรียนรู ตลอดชีวิต เพื ่อมุ งเนนใหผู เรียนทุกคนสามารถพัฒนากระบวนการเรียนรู และ
คุณลักษณะที่พึงประสงคของตน เปนวิศวกรไทยยุคใหมที่มีความสามารถดานการเรียนรู (Learning Skills)      
มีทักษะการคิด (Thinking Skills) มีความสามารถในการวิเคราะห (Analytical Sense) มีทักษะเชิงชาง 
(Mechanic Skills) การสรางสรรคนวัตกรรม และสามารถถายทอดโดยใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาญี ่ปุ นควบคู กันไดเปนอยางดี (Thai-English-Japanese Fluency) ตลอดจนมีคุณธรรมจริยธรรม 
ตระหนักในความเปนไทย สามารถปรับตัวเขากับวัฒนธรรมที่มีความเปนสากลและหลากหลาย กอปรกับ
สามารถพึ่งพาตนเองในสังคมยุคใหมที่เปนสังคมฐานความรูไดอยางมีความสุข อันเปนคุณลักษณะสำคัญของ
การเปน Innovative Practical Engineer   

2) หลักสูตร Bio Engineering อยู ระหวางการพัฒนาหลักสูตรเพื ่อเปดรับนักศึกษา          
ในปการศึกษา 2565 

3) หลักสูตร Agri Engineering อยู ระหวางการพัฒนาหลักสูตรเพื ่อเปดรับนักศึกษา        
ในปการศึกษา 2567 

- กิจกรรมตาง ๆ ของสำนักงานหองเรียนวิศว – วิทย 
1) กิจกรรม ESC Open House: จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2563 โดยไดรับเกียรติจาก   

ดร. กองกาญจน วชิรพนัง ผูอำนวยการสำนักงานหองเรียนวิศว - วิทย เปนประธานในพิธีเปดกิจกรรม 
กิจกรรมดังกลาวไดรับความสนใจจากผูปกครองและนักเรียนเปนอยางมาก ภายในกิจกรรมมีฐานตาง ๆ ให
นักเรียนไดเขารวม โดยมีอาจารยและรุนพี่คอยใหคำปรึกษาและคำแนะนำ กิจกรรมจัดขึ้น ณ ตึก BRI ชั้น 2 
มจธ. (บางขุนเทียน) 

 

กิจกรรม ESC Open House 

2) กิจกรรม Facebook Live เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 โรงเรียนดรุณสิกขาลัย (โครงการ 
วมว.) ไดปรับรูปแบบการรายงานตัวเพ่ือใหเขากับสถานการณปจจุบัน โดยเลือกใชระบบ Live ในการใหขอมูล
และตอบขอซักถามแกผูปกครองและนักเรียนท่ีผานการคัดเลือก 

3) กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม ประจำปการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 18-29 พฤษภาคม 
2563 สำนักงานหองเรียนวิศว - วิทย ไดดำเนินการจัดกิจกรรมคายปฐมนิเทศใหแกนักเรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 ในรูปแบบออนไลน โดยใชโปรแกรม Google Classroom, Facebook, Padlet, Ted-ed 
และ Mini World มีเปาหมายในการจัดกิจกรรมเพ่ือชวยพัฒนาทักษะในดานตาง ๆ ใหแกนักเรียน ดังนี้ 

- เกิดการเรียนรูของนักเรียนโดยอาศัยกิจกรรมฝกทักษะ อาทิ Visual Thinking, Creative 
Thinking, Critical Thinking และ Growth Mindset เปนตน 
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- นักเรียนสามารถยอมรับความแตกตางทางความคิดและสามารถปรับตัวเขากับผูอื ่นได 
เปนการฝกทักษะการใชชีวิต 

- นักเรียนรูจักแบงเวลาใหเกิดประโยชน และฝกทักษะการทำงานเปนทีม 
- นักเรียนเกิด Self-directed Learning โดยมีแผนการเรียนรูเปนของตัวเองและสามารถ

แบงเวลาไดอยางเหมาะสม (Time Management) 
กิจกรรมชิ้นงานหลักในการปฐมนิเทศครั้งนี้มีชื่อวา “Socialotopia” โดยใหนักเรียนแบง

ทีม ทีมละ 5-6 คน รวมกันออกแบบหองนอนแบบอียิปตหรือโรมันใหมีพื ้นที่สำหรับออกกำลังกายผาน
โปรแกรม Mini World ซึ่งไดสรางรูบิคที่ใชวัดทักษะใน 3 ดาน คือ ทักษะการคิดวิเคราะห การคิดสรางสรรค 
และการทำงานเป นท ีม  โดยผลงานของน ัก เร ี ยนได  ถ ู กรวบรวมไว  ในย ูท ูป  (YouTube)  (Link: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLu1pocyPSZvuR3R3-yMuc4gNWm2Li3y_v) 

 

ผลงานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 

4) กิจกรรมแนะแนว สำนักงานหองเรียนวิศว  - วิทย ไดรับเกียรติจาก ผศ . ดร . อัครวิทย    
กาญจนโอภาษ ผูชวยผูอำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) รวมบรรยาย
ในหัวขอ “นวัตกรรมในปจจุบันและแนวโนมของอาชีพที ่นาสนใจในอนาคต” ใหแกนักเรียนโรงเรียน          
ดรุณสิกขาลัย (โครงการ วมว.) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาตอและเลือกอาชีพ 
รวมถึงการพัฒนาตนเองใหเปนนักวิทยาศาสตร นักวิจัย วิศวกร นวัตกร หรืออาชีพอื่น ๆ ที่สนใจ เปนมนุษย   
ท่ีสมบูรณ ตอบโจทยทิศทางของการพัฒนาประเทศ และบริบทการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของโลกปจจุบัน  

 สำนักงานหองเรียนวิศว - วิทย ไดจัดกิจกรรมในรูปแบบนี้มาแลวหลายครั้ง และมีแผนท่ีจะ
ดำเนินการอยางตอเนื่อง เพื่อเปนสวนหนึ่งในการชวยใหนักเรียนคนพบเปาหมายและแนวทางในการดำเนิน
ชีวิตตอไป 

5) กิจกรรมการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนดรุณสิกขาลัย 
(โครงการ วมว.) ไดดำเนินการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ประจำปการศึกษา 2563   
ณ ลาน Science Service Center ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร เม่ือวันท่ี 25-26 มกราคม 2563 
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บรรยากาศการลงทะเบียนสอบในชวงเชา 

 

6) การกอสรางหอง FabLab: สำนักงานหองเรียนวิศว - วิทย ไดรับการสนับสนุนภายใต
โครงการโรงประลองตนแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) เพื่อพัฒนาทักษะความเปนนวัตกรแกเด็กและ
เยาวชนไทย โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) 

ภาพจำลอง 3D ของหอง FabLab 

• สำนักงานการศึกษาสำหรับผูมีความสามารถพิเศษ 
   สำนักงานการศึกษาสำหรับผูมีความสามารถพิเศษ มีเปาหมายในการดำเนินงานเพื่อสงเสริมและ

ประสานงาน พัฒนากลไกการจัดการเรียนรูทั ้งในและนอกหองเรียน ดำเนินงานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรู         
ใหสอดคลองกับนโยบายการพัฒนาการเรียนรู 
   เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สงผลให 
สำนักงานการศึกษาสำหรับผูมีความสามารถพิเศษปรับเปลี่ยนรูปแบบการวัดความรูพื้นฐานของนักศึกษา    
แรกเขา โดยพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ย O-NET GAT/PAT รวมกับคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เพื่อคัดเลือก
และจัดกระบวนการพัฒนาการเรียนรูสำหรับนักศึกษา โดยนักศึกษาในความดูแลของสำนักงานฯ แบงออกเปน
สองกลุม ไดแก นักศึกษาผูมีความสามารถพิเศษ และนักศึกษาท่ีตองการความชวยเหลือพิเศษทางดานวิชาการ  

- กลุมนักศึกษาผูมีความสามารถพิเศษ 
1) การคัดเลือกนักศึกษาผู ม ีความสามารถพิเศษทางวิชาคณิตศาสตร วิชาฟสิกส            

และวิชาเคมี 
สำนักงานการศึกษาสำหรับผูมีความสามารถพิเศษ (GEO) รวมกับภาควิชาคณิตศาสตร 

ภาควิชาฟสิกส และภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร จัดสอบวัดระดับความสามารถทางคณิตศาสตร ฟสิกส 
และเคมี (Placement Test) สำหรับนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรี มาตั ้งแตปการศึกษา 2557 โดยมี
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วัตถุประสงคเพื่อหาแนวทางในการวัดระดับความรู พื ้นฐานในรายวิชาดังกลาว และเพื่อวางแผนการจัด
การศึกษาใหเหมาะสมสำหรับนักศึกษาที่มีศักยภาพในระดับที่ตางกัน โดยแบงการคัดเลือกนักศึกษาออกเปน   
ผู ท่ีมีความสามารถพิเศษ (Honors Class) และนักศึกษาที่ตองการความชวยเหลือพิเศษทางดานวิชาการ     
เพ่ือจัดโครงการปรับพ้ืนฐานความรูเบื้องตนของวิชาดังกลาวตอไป 

 

แผนผังการคดัเลือกนักศึกษาเพ่ือวางแผนจัดการศึกษาใหเหมาะสมกับศักยภาพ 

สำหรับการคัดเลือกนักศึกษาเขาเรียน Honors Program นั้น ไดมีการคัดเลือกนักศึกษา
จาก 2 ชองทาง ดังนี้ 

- ชองทางที่ 1 เปดรับสมัครนักศึกษา โดยใหยื่นเอกสารแสดงผลงานและรางวัลเกี่ยวกับ      
ว ิชาคณิตศาสตรและวิชาวิทยาศาสตรระดับภูมิภาคและระดับประเทศ เพื ่อให        
สำนักงานฯ พิจารณา ผลการพิจารณา พบวา มีนักศึกษาสมัครเขารวมกิจกรรม จำนวน 
236 คน และผานการคัดเลือกในวิชาคณิตศาสตร จำนวน 12 คน วิชาฟสิกส จำนวน 12 
คน และวิชาเคมี จำนวน 7 คน 

-   ชองทางท่ี 2 พิจารณาจากคะแนนสวนกลางของประเทศ ดังนี้ 
  O-NET วิชาคณิตศาสตรและวิชาวิทยาศาสตร 

 PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร 
PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร 
PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร 
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จำนวนนักศึกษาท่ีผานการคัดเลือกรอบท่ี 1 ในแตละชองทาง 

วิชา 
จำนวนนักศึกษาท่ีผานการคัดเลือก 

รอบท่ี 1 จากคะแนนสวนกลาง 
จำนวนนักศึกษาท่ีผานการคัดเลือก 

รอบท่ี 1 จากชองทางรางวัล 
ระดับประเทศ 

รวมจำนวนนกัศึกษาท่ี
ผานการคัดเลือก 

รอบท่ี 1 
คณิตศาสตร 59 คน 12 คน 71 คน 
ฟสิกส 34 คน 12 คน 46 คน 
เคม ี 33 คน 7 คน 40 คน 

หลังจากนั้น นักศึกษาที่มีรายชื่อผานการคัดเลือกรอบที่ 1 จะไดเขาทำแบบทดสอบและ
สอบสัมภาษณ เพ่ือแสดงความสามารถในการเรียน Honors Program และจะมีการประกาศรายชื่อนักศึกษาท่ี
ผานการคัดเลือกในรอบที่ 2 ทางสำนักงานฯ จะใหนักศึกษาไดทดลองเรียนกับอาจารยผูสอน Honors Class 
เปนเวลา 2 สัปดาห เพื่อใหนักศึกษาตัดสินใจและยืนยันลงทะเบียนเรียน ผลคือนักศึกษาลงทะเบียนเรียนใน
วิชาคณิตศาสตร 24 คน วิชาฟสิกส 22 คน และวิชาเคมี 9 คน ตามลำดับ 

จำนวนนักศึกษาท่ีผานการคัดเลือกรอบท่ี 2 และยืนยันเขาเรียนหอง Honors Class 

วิชา 
จำนวนนักศึกษาท่ีผานการ

คัดเลือกในรอบท่ี 1 
จำนวนนักศึกษาท่ีผานการ

คัดเลือกในรอบท่ี 2 
จำนวนนักศึกษาท่ียืนยัน 
เขาเรียน Honors Class 

คณิตศาสตร 71 คน 26 คน 24 คน 
ฟสิกส 46 คน 25 คน 22 คน 
เคม ี 40 คน 13 คน 9 คน 

 

2) การเทียบโอนความรู ทักษะ และประสบการณในรายวิชาพ้ืนฐาน 
 ในปการศึกษา 2563 ไดจัดใหมีการเทียบโอนความรู ในรายวิชาพื ้นฐาน ไดแก ว ิชา
คณิตศาสตร รหัส MTH101 คณิตศาสตร 1 และ MTH111 แคลคูลัส 1 วิชาฟสิกส รหัส PHY101 ฟสิกส
สำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร 1 และ PHY103 ฟสิกสทั่วไปสำหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร 1 และวิชาเคมี 
รหัส CHM103 เคมีพ้ืนฐาน มีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักศึกษาท่ีมีความรูพ้ืนฐานเพียงพอไดเพ่ิมเวลาในการเรียนรู
ทักษะดานอ่ืน ๆ หรือไดทำกิจกรรมท่ีตนเองสนใจ 
 ผลจากการเทียบโอนความรูในรายวิชาพื้นฐาน พบวา มีนักศึกษาผานเกณฑการเทียบโอน
ความรูฯ จำนวน 2 คน คือ นายภัทรพล ธนลิขิต และนายณัฐนันท มิตรตระกูล โดยนักศึกษาทั้งสองคนเลือก
การเทียบโอนความรูฯ ในรายวิชาท่ีผานการสอบเทียบ 

3) หองเร ียนที ่ม ีร ูปแบบการเร ียนการสอนที ่ส งเสร ิมพัฒนาการของนักศ ึกษาผู มี
ความสามารถพิเศษ (Honors Class) 

ในปการศึกษา 2563 GEO รวมมือกับคณะวิทยาศาสตร ดำเนินการจัดการเรียนการสอน
แบบ Honors Class สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 ในรายวิชาคณิตศาสตร วิชาฟสิกส และวิชา
เคมี จำนวน 1 หองตอรายวิชา และวิชาคณิตศาสตรสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปท่ี 2 จำนวน 1 หอง 
โดยรหัสวิชาท่ีเปดสอนมีดังนี้ 
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ภาคการศึกษา รายวิชา ชั้นป รหัสวิชา 

1/2563 คณิตศาสตร 

ช้ันปท่ี 1 MTH101 (Mathematics I)  
สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร 
MTH111 (Calculus I)  
สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร 

ช้ันปท่ี 2 MTH201 (Mathematics III) 
สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร 
MTH242 (Calculus III) 
สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร 

 ฟสิกส ช้ันปท่ี 1  PHY101 (General Physics for Science Students I) 
PHY103 (General Physics for Engineering  
Student I) 

เคม ี ช้ันปท่ี 1 CHM103 (Fundamental Chemistry) 

 
จากการนำผลคะแนน O-NET และ GAT/PAT ของนักศึกษาแรกเขา มาใชในการวิเคราะห

ผลทางสถิติและใชเปนขอมูลอางอิงในการพิจารณาใหสิทธิ์นักศึกษาเลือกเรียนหอง Honors Class ซ่ึงนักศึกษา
ที่ไดสิทธิ์เรียน Honors Program จะทราบผลการคัดเลือกผานทางเว็บไซตของ GEO และชองทางออนไลน
ตาง ๆ หลังจากนั้นสำนักงานฯ จะจัดปฐมนิเทศออนไลนเพื่อใหขอมูลพรอมตอบขอคำถามจากนักศึกษาและ
ผูปกครอง 

จำนวนนักศึกษาและรายวิชาในหองเรียน Honors Class ในภาคเรียนท่ี 1/2563 

รายวิชา จำนวนนักศึกษาไดรับสิทธิ์ (คน) จำนวนนักศึกษาลงทะเบียน (คน) 
คณิตศาสตร 

- MTH101 และ MTH111 
- MTH201 และ MTH242 

 
26 
26 

 
22 
25 

ฟสิกส 
- PHY103 และ PHY101 

 
25 

 
24 

เคม ี
- CHM103 

 
13 

 
9 

 
- กลุมนักศึกษาท่ีตองการความดูแลพิเศษดานวิชาการ 

1) โครงการหองเรียนท่ีเนนการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) วิชาคณิตศาสตร 
จากขอมูลผลการเรียนของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาคณิตศาสตร รหัสวิชา MTH111 

ในภาคเรียนท่ี 1/2562 พบวานักศึกษาท่ีสอบไมผานคิดเปนรอยละ 13.6 เนื่องจากนักศึกษาหลายคนเขาศึกษา
ตอใน มจธ. ผานชองทางความสามารถพิเศษทางดานนวัตกรรม นักศึกษาหลายคนมาจากโรงเรียนเทคโนโลยี
ฐานวิทยาศาสตร (Science-based Technology School: SBTS) และหลายคนมาจากโรงเรียนอาชีวศึกษา 
ซึ่งมีความสามารถในดานการลงมือปฏิบัติสูง จึงจำเปนตองมีการดูแลนักศึกษาเหลานี้ตามความเหมาะสม    
เพ่ือชวยใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ  

ทางสำนักงานการศึกษาสำหรับผู มีความสามารถพิเศษรวมกับภาควิชาคณิตศาสตร         
จัดโครงการหองเรียนเนนการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) วิชาคณิตศาสตร ใหแกนักศึกษาชั้นปที ่ 1    
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ภาควิชาคณิตศาสตร และสาขาวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
มากยิ่งขึ้นและบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย การจัดการเรียนการสอนที่เนนการเรียนรูเชิงรุก 
(Active Learning) จะมีอาจารยผูสอนกระตุนใหนักศึกษาตื่นตัวและพรอมที่จะเรียนรูอยูตลอดเวลา ผานการ
ทำแบบฝกหัดสลับกับการสอนแบบบรรยาย สงผลใหนักศึกษาเกิดความรูสึกทาทาย รวมทั้งมีทีมนักศึกษาชวย
สนับสนุนการเรียนรูและใหคำแนะนำเม่ือเกิดขอสงสัยตาง ๆ  

จากการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบดังกลาวของรายวิชาคณิตศาสตร รหัสวิชา 
MTH112 ใหแกนักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตรและสาขาวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ              
ในภาคเรียนที่ 2/2563 พบวานักศึกษามีผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร รหัสวิชา MTH112 ผานเกณฑมากกวา
รอยละ 96 โดยผลการเรียนสวนใหญอยูในระดับ D, D+ และ C ซึ่งแสดงใหเห็นวาการจัดการเรียนการสอน   
ในรูปแบบหองเรียนท่ีเนนการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) มีสวนชวยสงเสริมใหนักศึกษาเรียนรูไดดียิ่งข้ึน  

ในสวนของนักศึกษาที่มีผลการเรียนไมผานเกณฑคิดเปนรอยละ 0.6 และ 3.2 ตามลำดับ 
ซึ่งอาจเปนเพราะนักศึกษายังมีความรูพื้นฐานไมเพียงพอ โดยที่ความรูพ้ืนฐานถือเปนสิ่งสำคัญที่จะทำให
นักศึกษาเขาใจในเนื้อหาวิชาและสามารถตอยอดความรูได ฉะนั้นควรปรับการจัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning ใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนนใหผูเรียนเกิดความเขาใจ เพื่อตอบโจทยความแตกตาง
ทางดานการเรียนรูของนักศึกษา 

ผลการเรียนของนักศึกษาในหองเรียนท่ีเนนการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) 

 
2) โครงการปรับความรูพ้ืนฐานรายวิชาคณิตศาสตร วิชาฟสิกส และวิชาเคมี 
 ดำเนินการเพื่อใหนักศึกษาแรกเขาในระดับปริญญาตรีที่มีคะแนน O-NET ในรายวิชา

คณิตศาสตรและวิทยาศาสตรต่ำกวาเกณฑที่กำหนด ไดเพิ่มพูนทักษะความรูพื้นฐาน เพื่อนำไปประยุกตใชใน
การเรียนรายวิชาดังกลาวตอไป 

 จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สงผลใหมี
การเรียนปรับพื้นฐานในระบบออนไลนขึ้นเปนปแรก แตทั้งนี้ ยังพบปญหาในเรื่องของการสื่อสาร เนื่องจาก
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นักศึกษาแรกเขายังไมมีความรูและความคุนชินกับมหาวิทยาลัย ทางสำนักงานฯ จึงเรงดำเนินการแกไข อาทิ 
ประชาสัมพันธเผยแพรขาวสารผานทางเพจเฟซบุกของมหาวิทยาลัย แจงขาวสารผานอาจารยที ่ปรึกษา     
เปนตน เพ่ือใหนักศึกษาไดรับขอมูลอยางท่ัวถึง 

 ผลของโครงการฯ พบวา มีนักศึกษาที่ตองปรับความรูพื้นฐานรายวิชาคณิตศาสตร รายวิชา
ฟสิกส และรายวิชาเคมี ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

- นักศึกษาที่ตองปรับความรูพื้นฐานรายวิชาคณิตศาสตร จำนวน 986 คน โดยนักศึกษาท่ี
ทำแบบทดสอบวัดความรูในแตละหัวขอคิดเปนรอยละ 88.6 

- นักศึกษาที ่ตองปรับความรู พื ้นฐานรายวิชาฟสิกส จำนวน 802 คน โดยนักศึกษาท่ี         
ทำแบบทดสอบวัดความรูในแตละหัวขอคิดเปนรอยละ 77.7 

- นักศึกษาที ่ต องปรับความรู พ ื ้นฐานรายวิชาเคมี จำนวน 552 คน โดยนักศึกษาท่ี            
ทำแบบทดสอบวัดความรูในแตละหัวขอคิดเปนรอยละ 77.5 

 
ผลการทดสอบวัดความรูพ้ืนฐานรายวิชาคณิตศาสตร 
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ผลการทดสอบวัดความรูพ้ืนฐานรายวิชาฟสิกส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการทดสอบวัดความรูพ้ืนฐานรายวิชาเคมี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) โครงการทบทวนบทเรียนกอนสอบ (GEO Solution) 
 เปนโครงการที่ดำเนินการบรรยายโดยทีมนักศึกษาท่ีผานการคัดเลือกและมีคุณสมบัติ        

ที่เหมาะสม มาสอนพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร วิชาฟสิกส และวิชาเคมี ผสมผสานระหวางการบรรยายสรุป
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บทเรียนและการฝกแกโจทยปญหา ในลักษณะรุนพ่ีสอนรุนนองท่ีเนนการอธิบายประเด็นและทฤษฎีสำคัญของ
เนื้อหา พรอมท้ังยกตัวอยางการนำทฤษฎีมาประยุกตใชกับการแกโจทยปญหา เพื่อเพิ่มทักษะและความมั่นใจ
ในการแกโจทยปญหา ตลอดจนเนนการสอนแบบกลุมเล็ก เพื่อใหการดูแลเปนไปอยางทั่วถึง โดยมีผูชวย
สนับสนุนการเรียนรูเปนผูดูแลและใหคำปรึกษาตลอดท้ังโครงการฯ 

 ผลจากโครงการ GEO Solution ที่จัดใหกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 แสดงให
เห็นวานักศึกษามีความกระตือรือรนท่ีจะพัฒนาตนเอง โดยในภาคเรียนท่ี 2/2562 มีนักศึกษาเขารวมโครงการ 
GEO Solution ในรายวิชาฟสิกสประมาณ 13 คน แตเนื่องจากสถานการณ COVID-19 สงผลใหมีนักศึกษา
เขารวมโครงการดังกลาวไมมากนัก และไมสามารถดำเนินโครงการฯ ไดเต็มรูปแบบ จึงไดมอบหมายใหผูชวย
สนับสนุนการเรียนรูจัดทำวิดีโอการสอนเพิ่มเติมใหกับนักศึกษาที่เขารวมโครงการฯ รวมทั้งปรับรูปแบบ      
การเรียนการสอนและเพิ่มการประชาสัมพันธใหสอดคลองกับสถานการณ และเม่ือพิจารณาผลการเรียนของ
นักศึกษาท่ีเขารวมโครงการฯ พบวา นักศึกษามีผลการเรียนผานเกณฑมากกวารอยละ 80 

แสดงผลการเรียนวิชาฟสิกส รหัสวิชา PHY102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- กิจกรรมนอกหองเรียนเสริมทักษะการเรียนรู 
1) กิจกรรมสัมมนาเชิงอาสาและการเรียนรู  (Science Content in Social Context)     
ครั้งท่ี 5 และรายวิชา GEN232 นวัตกรรมบนฐานชุมชน 
หนึ่งในภารกิจที่สำคัญของสำนักงานการศึกษาสำหรับผูมีความสามารถพิเศษ (GEO) คือ    

การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษผานกิจกรรมนอกหองเรียน และสงเสริมทักษะอื่น ๆ 
ท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21 เชน ทักษะการคิดวิเคราะห ทักษะการแกปญหา การทำงานเปนทีม การสื่อสาร และ
ทักษะการปรับตัวในสังคม 

ในปการศึกษา 2562 สำนักงาน GEO ไดจัดกิจกรรมปฏิบัติการสัมมนาเชิงอาสาและการเรียนรู 
โดยใหนักศึกษาทำหนาท่ีเปนคณะทำงานและเจาหนาท่ีศูนยสงเสริมและสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวง รวมถึง
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โครงการตามพระราชดำริ รวมออกแบบกิจกรรมที่สงเสริมการเรียนรูของนักศึกษา ซึ่งเปนกิจกรรมที่นักศึกษา
ไดประยุกตใชกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) มาวิเคราะหความตองการของชุมชนในพื้นท่ี   
วิเคราะหทางเลือกและกระบวนการเพื่อไปใหถึงเปาหมาย จากนั้นนำขอมูลที่ไดไปเสนอใหแกชุมชน ตลอดจน
ถอดบทเรียนและสรุปผล นอกจากนี้ นักศึกษาจะไดฝกการถายทอดความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีผาน
กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร (Science Shows) ใหกับนักเรียนในพ้ืนท่ีอีกดวย 

ทั้งนี้ สำนักงาน GEO ไดวางแผนใหกิจกรรมดังกลาวสามารถเทียบโอนกับรายวิชาในหมวด
วิชาศึกษาท่ัวไปได กิจกรรมจัดข้ึน ณ ชุมชนบานปาเหม้ียง ตำบลแจซอน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง และ
ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม เปนระยะเวลา 7 วัน  

 

กิจกรรมการเตรียมงาน 

 

ศึกษาดูงาน ณ โรงไฟฟาแมเมาะ จังหวัดลำปาง 
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ศึกษาดูงาน ณ โรงงานเซรามิกธนบดีลำปาง 

 

ศึกษาดูงานการทอผาและมีกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การยอมผาดวยสีธรรมชาต ิ

 

กิจกรรมการแขงขันหาสภาวะท่ีเหมาะสมในการลวกไขออนเซน 
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กิจกรรม Science Shows ใหแกนักเรียนโรงเรียนบานปาเหมี้ยง 

 

นักศึกษาดูงาน ณ โรงคั่วกาแฟบานปาเหมี้ยง 

 

นักศึกษาดูงาน ณ โครงการหลวงตีนตก และโรงคั่วกาแฟ ACABA 
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นักศึกษานำขอมูลท่ีไดจากการลงพ้ืนท่ีในชุมชนมาวิเคราะหกระบวนการ Design Thinking 

 

นักศึกษานำเสนอแนวคิด หลักการและเหตผุล วัตถุประสงค และแผนการดำเนินการสรางนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ  
โดยมีอาจารยใหคำแนะนำ 

 

นักศึกษาลงมือปฏิบัติ ทดลองสรางตนแบบนวัตกรรมท่ีออกแบบไวเบ้ืองตน  
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นักศึกษานำเสนอความกาวหนาของการสรางนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ 

 

Workshop การนำเสนอผลงานในท่ีสาธารณะ ท้ังสถานท่ีจริงและออนไลน 

 

ผลงานรูปแบบอินโฟกราฟก “ชาจากเปลือกกาแฟ Cascara Tea” (ภาพซาย) 
และกลุมเครื่องมือลางเมือกบนเมล็ดกาแฟ (ภาพขวา) 
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ผลงานในรูปแบบอินโฟกราฟก “กลุมเครื่องลางเมือกบนเมลด็กาแฟ” (ซาย) 
และกลุมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษเหมี้ยง (ขวา) 

2) กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาแรกเขา GEO 
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ เปนกิจกรรมที่นักศึกษาไดมาพบเจอกันและรวม

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นตาง ๆ โดยมีการแบงนักศึกษาออกเปนกลุม กลุมละประมาณ 6-7 คน ประกอบดวย
รุนพี่และรุนนอง คละภาควิชา มีกิจกรรมตาง ๆ มากมาย อาทิ นำชื่อเลนของสมาชิกมาแตงเปนเรื่องราว 
(Story Telling) 10 ประโยค และมีการนำเสนอ เปนตน 

 ผลของกิจกรรม พบวา นักศึกษาแตละกลุมมีความคิดสรางสรรค สามารถเลาเรื่องเปน
เพลงหรือแตงเรื ่องเปนนิทานได สงผลใหกิจกรรมเกิดความสนุกสนาน และเปนการสรางมิตรไมตรีใหแก
นักศึกษาอีกดวย 

 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ 
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- กิจกรรมวิศวะกะ จัดขึ้นเพื่อใหนักศึกษาไดฝกการทำงานเปนทีม รวมกันแกไขปญหา
ภายในเวลาท่ีกำหนด โดยใชไหวพริบในดานวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรในการแกปญหา 

 

กิจกรรม “วิศวกร-วิศวะกะ” 

   ผลจากการสอบถามนักศึกษาที่เขารวมโครงการตาง ๆ ของสำนักงาน GEO นั้น เปนไปใน
ทิศทางที่ดี คือ นักศึกษาไดสรางความสัมพันธอันดีระหวางกัน แตทั้งนี้ยังมีทักษะที่นักศึกษาคิดวาตนเองตอง
พัฒนาใหดียิ่งข้ึน มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ทักษะท่ีนักศึกษาตองพัฒนาและมีความจำเปนในยุคปจจุบัน 

 

นอกเหนือจากทักษะท่ีจำเปนดังแผนภาพ ยังมีทักษะอ่ืน ๆ ท่ีทางสำนักงาน GEO ประสงคท่ีจะ
เสริมใหนักศึกษาในอนาคตตอไป คือ Resilience, Data Analysis และ Business เปนตน 
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- โครงการโรงประลองตนแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab: FabLab) เพื ่อพัฒนา
ทักษะความเปนนวัตกรแกเด็กและเยาวชนไทย 
มจธ. รวมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ดำเนินโครงการ  

โรงประลองตนแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab: FabLab) เพ่ือพัฒนาทักษะความเปนนวัตกรแกเด็กและ
เยาวชนไทย โดยมีเปาหมายเพื่อใหนักเรียนและครูใช FabLab ในการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยาง
เต็มประสิทธิภาพ สงผลใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาทักษะความเปนนวัตกร ทั้งยังเอื้อประโยชนตอ
ผูบริหารสถานศึกษาใหเขาใจภาพรวมการจัดการเรียนรูผาน FabLab และสามารถวางแผนเชิงนโยบายรวมถึง
การจัดสรรงบประมาณท่ีเหมาะสมเพ่ือสนับสนุนการทำงานของ FabLab 

ในการนี ้ มจธ. ไดร ับมอบหมายใหสำนักงานการศึกษาสำหรับผู ม ีความสามารถพิเศษ 
ดำเนินการตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2563 รวมระยะเวลาในการดำเนินงาน 19 เดือน 
โดยกิจกรรมที่เกิดขึ้นประกอบดวย 1) การวางแผนและเตรียมความพรอมในการดำเนินงาน 2) การเตรียม
ความพรอมของครูแกนนำและวิศวกรผูชวย 3) การจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในการสรางนวัตกรรมใหแก
นักเรียน และ 4) การติดตามผลการดำเนินงาน 

นอกจากนี้ ยังมีสถานศึกษาท่ีเขารวมโครงการ FabLab จำนวน 16 แหง ไดแก 
1) โรงเรียนปยะมหาราชาลัย 
2) โรงเรียนราชประชานุเคราะห 50 
3) โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 
4) โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
5) โรงเรียนวัดพุทธบูชา 
6) โรงเรียนศึกษานารี 
7) โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 
8) โรงเรียนแมสะเรียง “บริพัตรศึกษา” 
9) โรงเรียนวัดทรงธรรม 
10) โรงเรียนดรุณสิกขาลัย (โครงการ วมว.) 
11) วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยธุยา 
12) วิทยาลัยเทคนิคอางทอง 
13) วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 
14) วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู 
15) วิทยาลัยเทคนิคเลย 
16) วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 
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กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การคดิเชิงออกแบบ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห 50  
จังหวัดขอนแกน 

 

กิจกรรมฐาน Algorithm และการฝกเขียนโปรแกรม KidBright ผานเกม Jigsaw 
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การเขียนโปรแกรม KidBright โดยใชเซนเซอรตาง ๆ 

 

กิจกรรมบอรด KidBright และใชบอรด Kidbright วัดอุณหภูมิและแสง 

 

กิจกรรมการสังเกตใบไมดวยตาเปลา การใชแวนขยาย MuEye และกลองจุลทรรศน 

   มหาวิทยาลัยมุงมั่นในการพัฒนานักศึกษาใหมีความเปนเลิศทางดานวิชาการ เรียนรูรวมกับการทำ
กิจกรรมตาง ๆ สอดแทรกทักษะในดานกระบวนการคิดวิเคราะห (Critical Thinking) และทักษะทางดาน
อารมณและการบริหารจัดการ (Soft Skills) เพ่ือใหนักศึกษาเปนคนเกง ดี และมีความสุข เติบโตไปเปนบุคคล
ท่ีสมบูรณแบบ พรอมท่ีจะพัฒนาประเทศชาติใหมีความเจริญรุงเรืองสืบไป 

 



 
 รายงานประจำป 2563   

(33) 
 

• การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) 
  
 จากความมุงมั่นที่จะผลิตบัณฑิตใหเปนคนเกงและดี มีความเปนมนุษยที่สมบูรณ โดยมีเปาประสงค    
ที่จะใหบัณฑิต มจธ. เปนผูนำของพลเมืองโลก (Leader Global Citizen) และไดกำหนดคุณลักษณะบัณฑิต  
ที่พึงประสงค ใหเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตยสุจริต มีทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะ
ดานวิชาชีพ ทักษะดานชีวิตและการทำงาน ทักษะดานสารสนเทศ สื่อสารและเทคโนโลยี และมีความตระหนัก
เกี่ยวกับความเปนไปของโลก จากคุณสมบัติที ่พึงประสงคดังกลาวสามารถดำเนินการโดยการจัดการเรียน    
การสอนทั้งในสาขาวิชาชีพ และในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ทั้งนี้การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรตาง ๆ 
จะตองไดผลการเรียนรู (Learning Outcome) ตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค  
 กลไกหนึ่งในการสรางบัณฑิต มจธ. ใหมีความเปนมนุษยที่สมบูรณสามารถดำเนินการไดโดยผาน
กระบวนการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งเปนวิชาที่มุ งพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูอยาง
กวางขวาง มีโลกทัศนกวางไกล เขาใจธรรมชาติของตนเอง ผูอื่น และสังคม เปนผูใฝรู สามารถคิดอยางมี
เหตุผล สามารถใชภาษาในการติดตอสื่อสารความหมายไดดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณคาของศิลปะและ
วัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถนำความรูไปใชในการดำเนินชีวิต และดำรงตนอยู
ในสังคมไดเปนอยางดี 

หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปของ มจธ. จะชวยตอบสนองคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค และเปนกลไก
สำคัญในการขับเคลื่อนแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี พ.ศ. 2549-2563 (KMUTT 
Roadmap 2020) ทางดานความเปนมนุษยที่สมบูรณของบัณฑิต โดยวัตถุประสงคของหลักสูตรวิชาศึกษา
ท่ัวไป มีดังนี้ 

1) เพ่ือปลูกฝงผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบตอสังคม เคารพ
ในความแตกตางทางความคิด และสามารถดำรงชีวิตอยางดีงาม 

2) เพื่อเสริมสรางใหผูเรียนเปนผูใฝรู สามารถแสวงหาความรูไดดวยตนเอง และสามารถคิดวิเคราะห
อยางเปนระบบและมีเหตุผล 

3) เพื่อเสริมสรางใหผูเรียนเปนผูที่มีโลกทัศนกวางไกล รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในบรบิท
ของทองถ่ิน ของประเทศ และของโลก 

4) เพื่อเสริมสรางใหผู เรียนมีความซาบซึ้งในคุณคาของศิลปะ วัฒนธรรม และความงดงามตาม
ธรรมชาติ 

5) เพ่ือเสริมสรางใหผูเรียนมีทักษะทางดานภาษา สามารถใชภาษาในการสื่อสารไดถูกตอง และนำไป
ประยุกตใชในการเรียนไดอยางเหมาะสม 

6) เพื่อใหผู เรียนสามารถนำความรูมาใชในชีวิตประจำวัน ในหนาที่การงาน ชีวิตครอบครัว และ
กิจกรรมทางสังคม และสามารถปรับตัวเขากับสังคมท่ีมีความซับซอนมากข้ึน อันเนื่องมาจากความกาวหนาทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 

  สำนักวิชาศึกษาท่ัวไปรับผิดชอบจัดการดานการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาท่ัวไปใหกับหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี โดยยึดผลการเรียนรูของผูเรียนเปนสำคัญ จากการทบทวนผลการดำเนินงานที่ผานมา และการ   
รับฟงผลการสะทอนความคิดจากการเรียนรูของนักศึกษา พบวา ไดรับผลเปนท่ีนาพึงพอใจระดับหนึ่ง สามารถ
พัฒนาผูเรียนใหบรรลุผลการเรียนรูของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปในหลายดาน โดยเฉพาะดานทักษะเชิงสังคม เชน 
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ทักษะความเปนผูนำ ทักษะการทำงานเปนทีม ทักษะดานการบริหารจัดการ ทักษะดานการเรียนรู และการ
สรางคุณลักษณะใหเปนคนดี รูจักเสียสละ คำนึงถึงประโยชนสวนรวม 

  การเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปนั้นใชกลยุทธการสอนในแนวทางการเรียนรูเชิงรุก (Active 
Learning) ที่เนนการเขารวมของนักศึกษา (Student’s Engagement) ในกระบวนการเรียนรู อาทิ การทำ
กิจกรรม การทำงานรวมกัน การเรียนรูผานการทำโครงงาน การแกปญหา และการคนควาวิจัย สงผลให
นักศึกษาเกิดการเรียนรูใน 2 ประเด็นท่ีสำคัญ คือ การนำความรูและทักษะท่ีไดรับไปใชประโยชนในการทำงาน
และการดำเนินชีวิตประจำวัน รวมถึงการเรียนรูดานการทำงานเปนทีม สิ่งนี้สะทอนถึงการพัฒนาบัณฑิตใหเกิด
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของ มจธ. (KMUTT-QF) และสรางการรับรู และความเขาใจในประชาคม มจธ.         
ใหเขามามีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอน และรวมพัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไปใหมีความสอดคลองกับ
ความตองการของหลักสูตรมากยิ่งข้ึน 

  จากการที่คณาจารยของ มจธ. ไดมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป สงผลให
เกิดการขยายตัวของคณาจารยที่สนใจการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปดวยแนวทางการเรียนรู   
เช ิงร ุก (Active Learning) ซ ึ ่งจะชวยใหม ีการพัฒนารายวิชาใหมที ่สามารถตอบสนองความตองการ             
อันหลากหลายของนักศึกษา 

  

 ผลการดำเนินงานโดยสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไปประจำปงบประมาณ 2563 ไดดำเนินการในดาน     
ตาง ๆ ดังนี้ 

1) ดานการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาท่ัวไป 
1.1 จำนวนนักศึกษารายวิชาศึกษาท่ัวไป 

   มหาวิทยาลัยไดกำหนดใหนักศึกษาซึ่งเขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2553 ถึงปจจุบัน ทุกคณะที่มี     
การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ตองเรียนตามโครงสรางหลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไป ซ่ึงแบงเปนกลุม
วิชาบังคับจำนวน 25 หนวยกิต และกลุมวิชาบังคับเลือกจำนวน 6 หนวยกิต โดยกลุมวิชาบังคับมีหนวยงานท่ี
รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอน 2 หนวยงาน คือ สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไปรับผิดชอบจัดการเรียน    
การสอน จำนวน 16 หนวยกิต และสายวิชาภาษารับผิดชอบจัดการเรียนการสอน จำนวน 9 หนวยกิต 
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   นอกจากนี้ นักศึกษาในระดับปริญญาตรีจากทุกคณะจะตองเลือกเรียนวิชาบังคับเลือกที่กำหนดไว
ในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปจำนวน 6 หนวยกิต ตามความสนใจ โดยรายวิชาที่เลือกเรียนจะตองไมซ้ำหมวด
หรือจัดอยูในกลุมวิชาที่ตอบสนองคุณลักษณะที่พึงประสงคของรายวิชาศึกษาทั่วไปดานเดียวกัน เพื่อเปด
โอกาสใหนักศึกษาไดรับประสบการณการเรียนรูท่ีหลากหลาย ท้ังนี้การจัดการเรียนการสอนวิชาบังคับเลือกจะ
ดำเนินการโดยสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป หรือคณะอาจจะเสนอเปดรายวิชาขึ้นเอง แตรายวิชาดังกลาวจะตอง
สอดคลองกับเกณฑผลการเรียนรูของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป รวมทั้งผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
อำนวยการการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปและสภาวิชาการ 
   รายวิชาบังคับที ่สำนักงานวิชาศึกษาทั ่วไปรับผิดชอบจัดการเรียนการสอน ประกอบดวย 1) 
รายวิชาศึกษาทั่วไปกลุมวิชาสุขพลานามัย ไดแก รายวิชา GEN 101 พลศึกษา และ 2) รายวิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชาบูรณาการ ไดแก รายวิชา GEN 111 มนุษยกับหลักจริยศาสตรเพ่ือการดำเนินชีวิต รายวิชา GEN 121 
ทักษะการเรียนรูและการแกปญหา รายวิชา GEN 231 มหัศจรรยแหงความคิด รายวิชา GEN 241 ความ
งดงามแหงชีวิต และรายวิชา GEN 351 การบริหารจัดการยุคใหมและภาวะผูนำ 
    ในปงบประมาณ 2563 การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาบังคับ มีนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนรวมท้ังสิ้น 16,338 คน รายละเอียดดังนี้ 

รหัสวิชา ชื่อรายวชิา 
ภาคการศึกษา 

2/2562 1/2563 

GEN 101 พลศึกษา 1,231 1,630 

GEN 111 มนุษยกับหลักจริยศาสตรเพื่อการดำเนนิชีวิต  1,303 1,510 

GEN 121 ทักษะการเรียนรูและการแกปญหา  1,156 1,598 

GEN 231 มหัศจรรยแหงความคิด  1,375 1,458 

GEN 241 ความงดงามแหงชีวิต  1,475 1,053 

GEN 351 การบริหารจัดการยุคใหมและภาวะผูนำ  1,418 1,131 

รวมทั้งสิ้น 
7,958 8,380 

16,338 

หมายเหตุ ขอมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา (New ACIS) ณ วันท่ี 2 ตลุาคม 2563 

  ปจจุบันมีรายวิชาศึกษาทั่วไปของกลุมวิชาบังคับเลือกที่ดำเนินการโดยสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป 
และคณะอื่น ๆ รวมทั้งสิ้น 21 รายวิชา ซึ่งในปงบประมาณ 2563 มีจำนวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนทั้งสิ้น    
6,295 คน รายละเอียดดังตาราง 

รหัสวิชา ชื่อรายวชิา 
ภาคการศึกษา 

2/2562 1/2563 

GEN 201 ศาสตรและศิลปในการปรุงและบริโภคอาหาร 50 40 

GEN 211 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  236 377 

GEN 212 การพัฒนาจิตเพือ่ชีวิตที่สมบูรณดวยวิถพีทุธ ไมเปดสอน ไมเปดสอน 

GEN 222 สังคมวัฒนธรรมไทยและประเด็นรวมสมัย ไมเปดสอน ไมเปดสอน 

GEN 223 การเตรียมพรอมรับภยัพิบัติ ไมเปดสอน 182 

GEN 224 เมืองนาอยู 228 184 
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รหัสวิชา ชื่อรายวชิา 
ภาคการศึกษา 

2/2562 1/2563 

GEN 225 การเขียนบันทกึสะทอนคิดเพื่อการพัฒนาตนเอง 3 ไมเปดสอน 

GEN 232 การวิจยัและนวัตกรรมบนฐานชุมชน 34 61 

GEN 242 ปรัชญาจีนกับการดำเนินชีวิต 126 120 

GEN 301 การพัฒนาสุขภาพแบบองคกรรวม  90 60 

GEN 311 จริยศาสตรในสังคมฐานวิทยาศาสตร  137 119 

GEN 321 ประวัติศาสตรอารยธรรม  316 345 

GEN 331 มนุษยกับการใชเหตุผล  127 117 

GEN 332 การเลาเร่ืองวิทยาศาสตร 31 ไมเปดสอน 

GEN 341 ภูมิปญญาทองถิ่นไทย  342 424 

GEN 352 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน  211 191 

GEN 353 จิตวิทยาการจัดการ  115 116 

GEN 411 การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดในที่สาธารณะ 294 382 

GEN 412 ศาสตรและศิลปในการดำเนินชีวิตและการทำงาน  258 220 

GEN 421 สังคมศาสตรบูรณาการ  325 166 

GEN 441 วัฒนธรรมและการทองเที่ยว 176 92 

รวมทั้งสิ้น 
3,099 3,196 

6,295 

หมายเหตุ ขอมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา (New ACIS) ณ วันท่ี 2 ตลุาคม 2563 

1.2 จำนวนอาจารยรายวิชาศึกษาท่ัวไป 
   ในปงบประมาณ 2563 หากพิจารณาจำนวนอาจารยในรายวิชาศึกษาทั่วไป โดยแยกตามรายวิชา 
กลุมวิชาบังคับ และกลุมวิชาบังคับเลือก พบวา สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไปมีอาจารยในรายวิชาศึกษาทั่วไป 
จำนวน 379 คน รายละเอียดดังนี้ 
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จำนวนอาจารยรายวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมวิชาบังคับ และกลุมวิชาบังคับเลือก 
           ประจำปงบประมาณ 2563: จำแนกตามรายวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  จากภาพรวมขางตน เมื่อแบงตามสัดสวนของแหลงที่มา แบงไดเปนอาจารยและบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัย จำนวนรอยละ 30 ซ่ึงประกอบดวย อาจารยประจำคณะและภาควิชาตาง ๆ อาจารยผูทรงคุณวุฒิ 
นักวิจัย นักพัฒนาการศึกษา และบุคลากรสายสนับสนุน และอาจารยภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวนรอยละ 70 
ซ่ึงประกอบดวยอาจารยพิเศษและอาจารยเก้ือหนุน ดังแสดงในแผนภาพตอไปนี้ 

จำนวนอาจารยรายวิชาศึกษาท่ัวไป 
ประจำปงบประมาณ 2563: จำแนกตามแหลงท่ีมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ในสวนของอาจารยและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยที ่เขารวมสอนรายวิชาศึกษาทั ่วไปใน
ปงบประมาณ 2563 แบงออกเปน 

1) อาจารยจากคณะท่ีมีการสอนในระดับปริญญาตรี จำนวน 20 คน (คิดเปนรอยละ 17.70) 
2) อาจารยจากคณะศิลปศาสตร จำนวน 64 คน (คิดเปนรอยละ 56.64) 
3) อาจารยจากคณะและหนวยงานอ่ืน ๆ จำนวน 29 คน (คิดเปนรอยละ 25.66) 
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โดยสามารถจำแนกรายละเอียดจำนวนอาจารยรายวิชาศึกษาท่ัวไปตามคณะและหนวยงาน ดังนี้ 

จำนวนอาจารยรายวิชาศึกษาท่ัวไป จำแนกเฉพาะอาจารย 
และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาท่ัวไป 
สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไปไดดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภายใตแนวคิด     

การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ (Integration Concept) โดยจัดกลุมนักศึกษาแบบคละภาควิชาเพ่ือ
เปดโอกาสใหนักศึกษาไดทำงานรวมกับเพ่ือนตางภาควิชา ซ่ึงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชา
จะเนนการสรางการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) และมีความหลากหลาย ขึ้นอยูกับลักษณะของรายวิชา 
อาทิ กระบวนการเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนฐาน (Problem-based Learning) กระบวนการเรียน      
การสอนแบบใชโครงงานเปนฐาน (Project-based Learning) และกระบวนการเรียนการสอนแบบใชกิจกรรม
เปนฐาน (Activity-based Learning) เปนตน 
  ทั้งนี้ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนดังกลาวลวนอยูบนฐานของการปรับเปลี่ยนบทบาทของ
ผู สอนมาเปนผู สรางการเรียนรู  (Teacher as FA) โดยมีผู เรียนเปนศูนยกลาง (Student-centered) ซ่ึง
สามารถแบงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ไดดังนี้ 

1.3.1 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปในกลุมวิชาบังคับ ซึ่งเปนกลุมวิชา
หลักที่จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ จะมีทีมอาจารย (Team Teaching) ซึ่งประกอบดวย ประธาน
รายวิชา อาจารยผูสอน อาจารยท่ีปรึกษากลุมกิจกรรม นักพัฒนาการศึกษา และผูชวยสอน ซ่ึงเปนนักศึกษาใน
ระดับปริญญาโทและปริญญาตรี (LA & TA) รับผิดชอบการจัดกระบวนการเรียนรูรวมกัน โดยแบงออกเปน     
2 รูปแบบ คือ 

1) รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบรรยายรวมและแยกหองสำหรับทำกิจกรรม 
(Lecture Class & Activity Group) ซ่ึงจะบรรยายในหองเรียนรวม 2 ชั่วโมง มีจำนวนนักศึกษาประมาณ 400 
คนตอหองเรียน และทำกิจกรรมในหองเรียนยอย 1 ชั่วโมง โดยจะมีอาจารยผู สอนทำหนาที่รับผิดชอบ        
การบรรยายในหองเรียนรวม และอาจารยที่ปรึกษากลุมกิจกรรมทำหนาที่รับผิดชอบประจำในแตละหองยอย 
โดยมีจำนวนนักศึกษาประมาณ 40 คนตอกลุม 
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2) รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบรรยายและทำกิจกรรม 3 ชั่วโมง ในหองเรียนรวม 
(Active Learning Class) ซึ ่งอาจารยจะทำหนาที ่สอนรวมกันเปนทีม และผลัดเปลี ่ยนบทบาทระหวาง        
การบรรยายและทำกิจกรรม เพ่ือกระตุนใหเกิดการเรียนรูแกผูเรียนตามแนวทางการเรียนรูเชิงรุก โดยมีจำนวน
นักศึกษาประมาณ 150-200 คน ตอหองเรียน 

1.3.2 รูปแบบของการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปในกลุมวิชาบังคับเลือก จะมี
อาจารยผูรับผิดชอบประจำในแตละรายวิชา โดยเปดโอกาสใหอาจารยผูสอนสามารถจัดการเรียนการสอน     
ไดอยางอิสระ ซึ่งอาจจะเปนการเรียนการสอนแบบบรรยาย การเรียนการสอนแบบบรรยายควบคูกับการทำ
กิจกรรม หรือการเรียนการสอนผานการทำกิจกรรม 3 ชั่วโมง (Active Learning Class) ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความ
ถนัดของผูสอนเปนหลัก โดยการจัดการเรียนการสอนกลุ มวิชาบังคับเลือกในหลักสูตรปกติ จะมีจำนวน
นักศึกษา 60-80 คน ตอหองเรียน และหลักสูตรนานาชาติจะมีจำนวนนักศึกษา 30-40 คน ตอหองเรียน 

1.4 โครงการและกิจกรรมในรายวิชาศึกษาท่ัวไป 
 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาท่ัวไป ทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียนมีใน

หลากหลายรูปแบบ โดยในปงบประมาณ 2563 รายวิชาศึกษาทั่วไป กลุมรายวิชาบังคับและกลุมวิชาบังคับ
เลือก ไดมีการวางแผนและดำเนินการจัดโครงการมากกวา 30 โครงการ โดยใหนักศึกษาไดออกไปเรียนรู    
นอกชั้นเรียนในทุกภาคการศึกษา แตเนื่องดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) สำนักงานวิชาศึกษาท่ัวไปไดปรับแผนการเรียนการสอนใหรองรับและสอดคลองกับสถานการณท่ี
เกิดขึ้น โดยมีการปรับแผนการสอนในชวงภาคเรียนที่สองใหเปนแบบออนไลน โดยรายวิชาตาง ๆ ตองปรับ
กิจกรรมใหสอดคลองกับสถานการณ และปฏิบัติตามมาตรการของมหาวิทยาลัยอยางเครงครัด โดยยึดความ
ปลอดภัยของนักศึกษาเปนสำคัญ 

โครงการและกิจกรรมตาง ๆ ท่ีจัดข้ึนในรายวิชาบังคับและวิชาบังคับเลือกมุงท่ีจะตอบเปาประสงค
ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของรายวิชาศึกษาทั่วไป 6 ดาน ไดแก 1) LO1: สุขพลานามัย 2) LO2: 
คุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิต 3) LO3: การเรียนรูตลอดชีวิต 4) LO4: การคิดอยางเปนระบบ 5) LO5: 
คุณคาและความงาม และ 6) LO6: เทคโนโลยีนวัตกรรม ตัวอยางโครงการและกิจกรรมในรายวิชาศึกษาท่ัวไป 
ซ่ึงแบงตามคุณลักษณะสำคัญ มีดังนี้ 

LO1: สุขพลานามัย 
โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื ่อง “การออกแบบการออกกำลังกายใหเหมาะสมเฉพาะ

บุคคล” เปนกิจกรรมที่ใหความรูในดานการออกกำลังกาย โดยสงเสริมการออกกำลังกาย เพื่อสุขอนามัยที่ดี
ของนักศึกษา โครงการนี้จะเนนคุณคาของการออกกำลังกายเปนสำคัญ 

LO2: คุณธรรม จริยธรรมในการดำรงชีวิต 
  โครงการ “วิถีปฏิบัติของบัณฑิตท่ีเกงและดี การนำความรูสูการพัฒนาสังคม เพ่ือสรางชื่อเสียงและ
เกียรติภูมิใหเปนท่ีภูมิใจของประชาคม มจธ.” เปนกิจกรรมท่ีสรางใหเกิดแรงบันดาลใจในการทำงานเพ่ือสังคม 
แนวคิดในการใชชีวิต ตลอดจนเห็นคุณคาในการทำงานดานจิตอาสา โดยเนนเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมเปน
สำคัญ 
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  LO4: การคิดอยางเปนระบบ 
  โครงการ “การแกไขปญหาสังคม” เปนกิจกรรมที่ชวยพัฒนาทักษะการเรียนรูในดานการสืบคน
ขอมูลและการคิดอยางเปนระบบ รวมท้ังมีสวนชวยในการพัฒนาทักษะทางดานปญญาในเรื่องของการคิดอยาง
สรางสรรค 

  LO5: คุณคาและความงาม 
  โครงการการเรียนรูผานการถายรูปธรรมชาติ เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหนักศึกษาไดเรียนรูเกี่ยวกับ
คุณคาและความงามในมิติตาง ๆ โดยสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันไดอยางเหมาะสม ซ่ึง
วัตถุประสงคของโครงการจะเนนการรับรูคุณคาและการสัมผัสกับความงาม 

  LO6: เทคโนโลยีนวัตกรรมและการจัดการ 
  กิจกรรมในหองเรียนที ่เน นในเรื ่องของการบริหารจัดการ จะชวยใหนักศึกษาเกิดความรู          
ความเขาใจในดานการบริหารจัดการ ภาวะความเปนผูนำ และการเปนผูประกอบการ อีกทั้งยังเปนการสราง  
แรงบันดาลใจและเกิดการพัฒนาตนเองในมิติตาง ๆ 

2) การประเมินผลการเรียนรูในรายวิชาศึกษาท่ัวไป 
  สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไปไดจัดทำแบบวัดคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคในรายวิชาศึกษาทั่วไป
ของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในปการศึกษา 2561 โดยไดดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของ
บัณฑิตตอทักษะที่สำคัญในการใชชีวิตและการทำงาน และประเด็นเรื่องการนำสิ่งที่เรียนในมหาวิทยาลัย       
มาปรับใชกับชีวิตจริง 
  ผลจากการสำรวจความคิดเห็นของบัณฑิตในกลุมที่ยังไมไดทำงาน พบวา บัณฑิตไดนำสิ่งที่เรียนใน
มหาวิทยาลัยมาปรับใชบางมีจำนวนมากที่สุด คือ 376 คน คิดเปนรอยละ 64.83 รองลงมาคือนำมาใช
ประโยชนคอนขางมาก รอยละ 34.48 และไมไดนำมาใชประโยชน รอยละ 0.69 ทั้งนี้ ผลการสำรวจความ
คิดเห็นของบัณฑิตในกลุมที่ยังไมไดทำงานพบวาเปนไปในลักษณะเดียวกันกับผลการสำรวจบัณฑิตในกลุมท่ี
ทำงานแลว คือ ไดนำสิ่งท่ีเรียนในมหาวิทยาลัยไปปรบัใชบาง จำนวน 647 คน คิดเปนรอยละ 54.32 รองลงมา 
คือ นำมาใชประโยชนคอนขางมาก รอยละ 45.17 และไมไดนำมาใชประโยชนเลย รอยละ 0.50 โดยหาก
พิจารณาเปนรายประเด็น สามารถวิเคราะหไดดังนี้ 

• ประเด็นการนำสิ่งที่ไดรับจากการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป (GEN) ไปใชประโยชนในชีวิตจริง
และชีวิตการทำงาน พบวา บัณฑิตที่ทำงานแลวกับบัณฑิตที่ยังไมไดทำงานไดนำสิ่งที่ไดรับจาก
การเรียนในรายวิชา GEN ไปใชประโยชนในการทำงานและชีวิตจริงในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน 
โดยบัณฑิตที่เรียนหลักสูตรปกติมองวาตนเองไดนำสิ่งที่ไดรับจากการเรียนในรายวิชา GEN ไป
ใชประโยชนในการทำงานและชีวิตจริงมากกวาบัณฑิตที ่เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษหรือ
นานาชาติ นอกจากนี้ บัณฑิตท่ีทำงานเปนลูกจาง/พนักงาน/ขาราชการ ไดนำสิ่งท่ีไดรับจากการ
เรียนในรายวิชา GEN ไปใชประโยชนในการทำงานมากกวาบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ 
(Freelance) 

• ประเด็นการใหความสำคัญกับทักษะและความสามารถที ่เปนประโยชนในชีว ิตจริงและ        
การทำงาน พบวา บัณฑิตที่ทำงานแลวจะใหความสำคัญกับทักษะและความสามารถตาง ๆ       
นอยกวาบัณฑิตท่ียังไมไดทำงาน กลาวไดวา บัณฑิตที่ยังไมไดทำงานจะมีความคาดหวังและให
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ความสำคัญกับทักษะความสามารถที่เปนประโยชนสูงกวาคนที่ทำงานแลวซึ่งไดพบเจอกับ
สถานการณในชีวิตจริง 
 

  บัณฑิตหลักสูตรปกติจะใหความสำคัญตอทักษะและความสามารถ อาทิ การกระตือรือรนที่จะเรียนรู
สิ่งใหม การปรับตัวในการอยูรวมกับผูอื่น การมองโลกในแงดี การมองเห็นคุณคาในตนเอง การยอมรับความ
แตกตาง การรับฟงความคิดเห็น การเขาใจและเห็นอกเห็นใจผูอื ่น การบริหารการเงินสวนบุคคล การมี
คุณธรรมจริยธรรม และการประพฤติตามระเบียบสังคม มากกวา บัณฑิตหลักสูตรภาษาอังกฤษหรือหลักสูตร
นานาชาติ ขณะที่บัณฑิตหลักสูตรภาษาอังกฤษหรือหลักสูตรนานาชาติจะใหความสำคัญกับทักษะและ
ความสามารถทางดานภาษาอังกฤษ มากกวา บัณฑิตหลักสูตรปกติ  
   บัณฑิตในระดับปริญญาตรี ซึ่งประกอบอาชีพตางกัน อาทิ 1) กลุมลูกจาง พนักงานในองคกรและ
ขาราชการ 2) ผูที่ทำธุรกิจสวนตัว และ 3) ผูที่ประกอบอาชีพอิสระ (Freelance) ทั้ง 3 กลุมอาชีพนี้จะให
ความสำคัญตอทักษะและความสามารถไมแตกตางกันมากนัก ยกเวนเพียงบางทักษะเทานั้นที่กลุมลูกจาง 
พนักงานในองคกร และขาราชการจะใหความสำคัญ มากกวา กลุมท่ีทำธุรกิจสวนตัวหรือประกอบอาชีพอิสระ 
ไดแก ทักษะในดานการคิดอยางเปนระบบ การนำความรูมาปรับใชกับการทำงานและการดำเนินชีวิต และ
ทักษะในดานการผสมผสานและเชื่อมโยงองคความรูจากหลากหลายสาขาวิชา 

3) ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ 
นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาศึกษาทั่วไปแลว ยังมีภารกิจในดานการสงเสริม       

การวิจัยเพื่อสรางองคความรู ตลอดจนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ซึ่งในปงบประมาณ 2563 
สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป ไดนำเสนอผลงานดานการวิจัยและผลงานวิชาการที่สำคัญ จำนวน 3 เรื่อง โดยมี
ผลงานวิจัย 1 เรื่องที ่ไดร ับรางวัล Outstanding Research Paper ในการประชุมวิชาการ The 8th PSU 
Education Conference & 4th Inspirational Scholar Symposium “Growth Mindset, Innovative and 
Integrated Work – ready Education” ซึ่งมีปาฐกถาพิเศษและนำเสนอผลงาน ณ หอประชุม ศูนยประชุม
นานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ระหวาง
วันท่ี 12-13 ธันวาคม 2562 
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โปสเตอรวิชาการไดรับรางวัล Outstanding Research Paper 

   สำหรับการพัฒนางานวิจัยในดานการเรียนการสอน ดร. อักษราภัค หลักทอง ไดศึกษา “ความสัมพันธ
ระหวางการเรียนรู ด วยใจผานเจตคติตอการเรียนกับลักษณะความใฝรู เพื ่อพัฒนาตนเองของเยาวชน             
ในมหาวิทยาลัย” งานวิจัยดังกลาวไดรับการตีพิมพในวารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ ปที่ 8 ฉบับที่ 1 
ประจำเดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน 2563 และยังมีผลงานวิจัยที่ไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการที่มี
มาตรฐานทางวิชาการสูง อาทิ บทความวิจัยเรื่อง “An analysis of the resilience process: The stimulus 
of mental strength and the role of community and family support amidst the civil violence in 
Thailand” ในวารสาร Current Psychology (Published online: 25 August 2020) 
   นอกจากนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ไดจัดการประชุม
วิชาการ ครั้งที่ 15 ประจำป 2563 ในหัวขอเรื่อง “การพัฒนาระบบและกลไกอุดมศึกษาในยุคพลิกผัน” โดย
สมาคมเครือขายการพัฒนาวิชาชีพอาจารยและองคกรระดับอุดมศึกษาแหงประเทศไทย (สมาคม ควอท)     
เมื ่อวันที ่ 30 กรกฎาคม 2563 ในการนี้ ดร. กองกาญจน วชิรพนัง อาจารยสายวิชาสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร และนายวรรณชร ไชยเดช นักพัฒนาการศึกษา สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป ไดนำเสนอบทความ
วิจัยเรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะดานการบริหารจัดการผานการเรียนรู โดยใชกระบวนการโคช (Coaching) 
รวมกับการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน” ทั้งนี้ บทความดังกลาวไดรับรางวัลบทความนวัตกรรมการจัดการ
เรียนการสอนดีเดนอีกดวย  
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ผลงานวิจัยท่ีไดรบัรางวัลบทความนวัตกรรมการจดัการเรียนการสอนดีเดน 

 
ผลงานดานการวิจัยและผลงานวิชาการ ประจำปงบประมาณ 2563 

ลำดับ รายการกิจกรรม หัวของานวิจัย บุคลากรผูเขารวมนำเสนอผลงานวิจัย 
1 การประชุมวิชาการ 

The 8th PSU Education Conference & 
4th Inspirational Scholar Symposium 
ภายใตหวัขอ “Growth Mindset, 
Innovative and Integrated Work-ready 
Education” 

การพัฒนาอาจารยเกื้อหนุนผาน
การจัดการเรียนรูดวยกระบวนการ
คิดเชิงออกแบบ 

นายทรงเกียรติ วิโรจนกูลทอง 
ผศ. ดร. ศศิธร สุวรรณเทพ 
นางสาวภคินี อุปถัมภ 
นายปาณเลิศ ศิริวงศ 

2 การประชุมวิชาการ 
The 8th PSU Education Conference & 
4th Inspirational Scholar Symposium 
ภายใตหวัขอ “Growth Mindset, 
Innovative and Integrated Work-ready 
Education” 

ผลสะทอนการเรียนรูจากการ
จัดการเรียนรูแบบกิจกรรมเปนฐาน 
(Activity-based-Learning) ใน
รายวิชา GEN 441 วัฒนธรรมและ
การทองเที่ยว 

นางสาวพชรพร เจริญวินัย 
นายไกรศิลา กานนท 
นายศันสนะ มะสุวรรณ 
นายเอกพล พลมาตย 
นางสาวรัฐกานต ณ พัทลุง 
นางสาวนิอร วนารักษวงศ 
นางสาวสุพาภรณ รุงแกร 

3 การประชุมวิชาการ 
The 8th PSU Education Conference & 
4th Inspirational Scholar Symposium 
ภายใตหวัขอ “Growth Mindset, 
Innovative and Integrated Work-ready 
Education” 

Learning approach for 
creating the community 
service project for students in 
GEN 111: Man and Ethics of 
Living (International Program) 

นางสาวกิตติภรณ สัจยานุกูล 
ผศ. ดร. ศศิธร สุวรรณเทพ 
นายศันสนะ มะสุวรรณ 
 

 
4) การพัฒนาอาจารยผูสอนรายวิชาศึกษาท่ัวไป 
  ในปงบประมาณ 2563 สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป ไดจัดโครงการอบรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
จำนวนทั้งสิ้น 2 โครงการ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเตรียมความพรอมใหแกอาจารยผูสอนและอาจารยที่ปรึกษา
กลุมกิจกรรมในรายวิชาศึกษาท่ัวไป การดำเนินโครงการดังกลาวสงผลใหเกิดขอแสนอแนะและแนวทางในการ
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พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน และรูปแบบตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในรายวิชา ทั้งยังเปนแนวทางในการพัฒนา
ศักยภาพของอาจารยผูสอนตอไป รายละเอียดโครงการดังแสดงในตาราง 

โครงการอบรมการประชุมเชิงปฏิบัติการและโครงการศึกษาดูงาน สำนักงานวิชาศึกษาท่ัวไป 
ประจำปงบประมาณ 2563 

ลำดับ รายวิชา ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผลที่คาดหวังจากการอบรม 
ภาคการศึกษาที่ 2/2562 

1 สำนักงาน โครงการเตรียมความพรอมอาจารย
ผูสอนและอาจารยที่ปรึกษากลุม
กิจกรรม รายวิชา GEN 111 

1) อาจารยเขาใจวัตถุประสงคหลักของเนื้อหา และเตรียม 
แนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่สามารถนำมา
ประยุกตใชในหองเรียน 

2) เกิดกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรูในดานการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชา GEN 111 ระหวางอาจารย 

ภาคการศึกษาที่ 1/2563 
1 สำนักงาน โครงการเตรียมความพรอมสำหรับการ

จัดทำ Outcome Based Learning: 
OBE ในรายวิชาศึกษาทั่วไป 

1) ผูเขารวมเขาใจแนวคิดและหลักการ รวมทั้งสามารถ
ออกแบบรายวิชาที่มุงเนนผลลัพธของการเรียนรู 

2) เกิดกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางผูเขารวม
กิจกรรม และสามารถนำไปประยกุตใชได 

 
5) บริการวิชาการ 

ในปงบประมาณ 2563 สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไปทำหนาที่ใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรู
ใหแกหนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อาทิ การเปนวิทยากรบรรยายพิเศษ วิทยากร
กระบวนการ การเปนกรรมการ และการเปนผูทรงคุณวุฒิในการวิพากษหลักสูตร จำนวนทั้งสิ้น 5 โครงการ 
ดังนี้ 

ลำดับ หนวยงาน รายการกิจกรรม บุคลากร/ หนวยงานเขารวม บริการทางวิชาการดาน 
1 บริษัท แบล็คบ็อกซ ทีม จำกัด 

คณะวิทยาการเรียนรูและ
ศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

เปนวิทยากรกระบวนการ
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เร่ือง “คิด/เห็น/เปนภาพ: 
Visual Thinking for 
Educators” (คร้ังที่ 1) 

นางสาวรสิตา รักสกุล บริษัท แบล็คบ็อกซ ทีม จำกัด 
คณะวิทยาการเรียนรูและ
ศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2 บริษัท แบล็คบอ็กซ ทีม จำกัด 
คณะวิทยาการเรียนรูและ
ศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

เปนวิทยากรกระบวนการ
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เร่ือง “คิด/เห็น/เปนภาพ: 
Visual Thinking for 
Educators” (คร้ังที่ 2) 

นางสาวรสิตา รักสกุล บริษัท แบล็คบ็อกซ ทีม จำกัด 
คณะวิทยาการเรียนรูและ
ศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

3 มหาวิทยาลัยแมโจ เปนวิทยากรโครงการ
ผูประกอบการธุรกจิเกษตร
และอาหาร 
Agropreneueship 

อ. ปาณเลิศ ศิริวงศ 
อ. วรงค ถาวระ 
 

คณะศิลปศาสตร 
มหาวิทยาลัยแมโจ 

4 ศูนยบริการทางการศึกษา
ราชบุรี มจธ. (ราชบุรี) 

เปนวิทยากรการประชุมเชิง
ปฏิบัติการงานพัฒนา 
การจัดการศึกษาวิชาศึกษา
ทั่วไป 

อ. ปาณเลิศ ศิริวงศ 
นางสาวรสิตา รักสกุล 

ศูนยบริการทางการศึกษา
ราชบุรี มจธ. (ราชบุรี) 
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ลำดับ หนวยงาน รายการกิจกรรม บุคลากร/ หนวยงานเขารวม บริการทางวิชาการดาน 
5 - ศูนยการศึกษาตอเนื่อง       

- โครงการมหาวิทยาลัยกับ
ชุมชนและสังคม 
- ศูนยสงเสริมและสนับสนุน
มูลนิธิโครงการหลวงและ
โครงการตามพระราชดำริ 

เปนวิทยากรเร่ือง “การ
พัฒนาทักษะดานความคิด
สรางสรรค” ในโครงการ
ฝกอบรม-ฝกงาน และ
เตรียมความพรอมให 
คนพิการเขาสูการทำงานใน
สถานประกอบการ 

นายไกรศิลา กานนท - ศูนยการศึกษาตอเนื่อง       
- โครงการมหาวิทยาลัยกับ
ชุมชนและสังคม 
- ศูนยสงเสริมและสนับสนุน
มูลนิธิโครงการหลวงและ
โครงการตามพระราชดำริ 

 
   ทั้งนี้ เนื่องดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สงผลให
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนจำเปนตองมีการปรับเปลี่ยนใหเขากับสถานการณ โดยดำเนินการสอนแบบ
ออนไลนมากยิ่งขึ้น แตยังคงวัตถุประสงคเดิมคือมุงผลลัพธการเรียนรูของผูเรียนเปนสำคัญ เพื่อพัฒนาบัณฑิต 
มจธ. ใหเปนผูนำของพลเมืองโลก พรอมนำพาประเทศชาติสูความเจริญรุงเรืองสืบไป 
 
 

• ระบบการคัดเลือกนักศึกษาเชิงรุก 
 

ปจจุบันการแขงขันระหวางสถาบันอุดมศึกษาในการรับนักศึกษาเขาศึกษาตอมีมากขึ้น ประกอบกับ
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งสงผลกระทบในดานการศึกษา
เปนอยางมาก มีผลใหการใชเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรูกลายเปนความปกติใหม (New Normal) ของการศึกษา
ไทย อีกทั้งการใชเทคโนโลยีเขามามีสวนชวยในการจัดการดานการเรียนการสอนจะชวยลดความเสี่ยงในการ      
แพรระบาดของเชื้อโรค โดยเปนการหลีกเลี่ยงกิจกรรมตาง ๆ ท่ีมีผูเขารวมจำนวนมาก 

KMUTT New Normal เปนการสรางความปกติใหมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
(มจธ.) โดยเฉพาะในเรื่องการสรรหาและคัดเลือกนักศึกษา เพื่อใหไดผู เรียนที่หลากหลายและมีคุณภาพ       
เขามาศึกษาตอ ทั้งแบบ Degree & Non-Degree การเรียนแบบ Online Course, Modules และ Micro-
credentials ตลอดจนการสรรหานักศึกษาจากสถาบันการศึกษาชั ้นนำตามกลุ มเปาหมายที ่มีความรู
ความสามารถท้ังในประเทศและตางประเทศ รวมท้ังการเจาะลึกไปยังกลุมนิคมอุตสาหกรรม และองคกรชั้นนำ
ของประเทศ กลาวไดวา การสรรหาและคัดเลือกนักศึกษาดวยวิธีการที่พัฒนาอยางตอเนื่องและมีระบบ
สนับสนุนที ่พร อมใหบริการมีความสำคัญและจำเปนอยางยิ ่ง อาทิ โครงการเจาะลึกกลุ มเปาหมาย 
(Roadshow) โครงการ 2B-KMUTT โครงการทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกลา และโครงการ International 
Active Recruitment ในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เพ่ือใหไดนักศึกษาท่ีดีมีคุณภาพ 

1) การสรรหานักศึกษาเชิงรุก (Active Recruitment) ระดับปริญญาตร ี
  มหาวิทยาลัยไดดำเนินการภายใตโครงการเจาะลึกกลุมเปาหมาย (Roadshow) และโครงการ 2B-
KMUTT โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1.1 โครงการเจาะลึกกลุมเปาหมาย (Road Show) 
โครงการเจาะลึกกลุมเปาหมาย (Road Show) เปนโครงการที่จัดขึ้นเพื่อสรรหานักเรียนท่ี

สนใจและรักในการเรียนทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมท้ังเฟนหาผูท่ีมีความสามารถจากการแขงขัน
ทางดานนวัตกรรม รวมถึงผูที ่มีผลงานเปนที่ประจักษจากเวทีการประกวดแขงขันความสามารถทางดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ท้ังในประเทศและตางประเทศ 
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ในการดำเนินงานนั้น สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษารวมกับคณะ/ภาควิชา สราง
ความเชื่อมโยงในการทำงาน (Connect the Dots) เจาะลึกตามโรงเรียนกลุมเปาหมาย เผยแพรขอมูลของ
มหาวิทยาลัย จัดการศึกษาและสิ่งอำนวยความสะดวกตาง ๆ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของการเปนนักศึกษา มจธ. 
ตลอดจนใหความชวยเหลือทางดานการเงินเพ่ือการศึกษา ควบคูกับการประชาสัมพันธออนไลนผานสื่อ Social 
Media เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเขาถึงกลุมเปาหมายไดมากยิ่งขึ้น โดยการคัดเลือกโรงเรียนที่มีนักเรียน
คุณภาพ ซึ่งพิจารณาจากคะแนน O-NET เนื่องจากเปนขอมูลเบื้องตนที่แสดงใหเห็นถึงความสามารถของ
นักเรียน การดำเนินการในการคัดเลือกโรงเรียนจะครอบคลุมทุกภาคของประเทศ ทั้งโรงเรียนในเขตเมืองที่มี
ความเจริญ โรงเรียนในชนบท และโรงเรียนชายขอบ เพื่อกระจายโอกาสในการรับรูขอมูลขาวสารการศึกษา
ของนักเรียนในโรงเรียนเหลานั้น 

กอนสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น กิจกรรม
ของโครงการเจาะลึกกลุมเปาหมาย (Roadshow) ไดรับการตอบรับเปนอยางดี มีนักศึกษาปจจุบัน ศิษยเกา
ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งศิษยเกาของโรงเรียนกลุมเปาหมายที่ประสบความสำเร็จเขารวมกิจกรรม เพื่อให
นักเรียนเห็นตนแบบของความสำเร็จ และสรางแรงจูงใจในการเลือกศึกษาตอที่ มจธ. แตภายใตสถานการณ            
COVID-19 สงผลใหกิจกรรมของโครงการเขาสูยุค KMUTT New Normal ซึ่งเปนการดำเนินกิจกรรมผานสื่อ 
Social Media อาทิ กิจกรรมถายทอดสด (Live) ประชาสัมพันธแนวทางการศึกษาตอสำหรับผูที ่สนใจใน     
ทุกชวงวัย จัดทำสื่อประชาสัมพันธของขอมูลขาวสารทุกระดับการศึกษาผานเว็บไซต เพจเฟซบุก ยูทูป      
และทางอินสตาแกรม ไดแก สื่ออารตเวิรก/กราฟก วิดีโอคลิป และการจัดทำนิทรรศการเสมือนจริง (Virtual 
University Online: KMUTT VR Tour รอบรั้ว มจธ.) เปนตน 

 

กิจกรรม Live ประชาสัมพันธแนะแนวการศึกษาตอสำหรับผูสนใจทุกชวงวัย 
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การจัดทำสื่อประชาสัมพันธขอมูลและขาวสาร ทุกระดับการศึกษา 

 

นิทรรศการเสมือนจริง (Virtual University Online: KMUTT VR Tour รอบรั้ว มจธ.) 

   ผลจากการดำเนินงานในดานการสรรหานักศึกษาเชิงรุก ระดับปริญญาตรี ในปการศึกษา 2563 
นั้น มีผูสมัครเขาศึกษาทั้งสิ้น จำนวน 16,920 คน มหาวิทยาลัยรับเขาศึกษาจำนวน 3,115 คน ซึ่งคิดเปน   
รอยละ 96.89 ของแผนการรับนักศึกษาท้ังหมด 
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1.2 โครงการ 2B-KMUTT 
     โครงการ 2B-KMUTT เปนโครงการที ่ดำเนินการมาตั ้งแตปงบประมาณ 2547 โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อปลูกฝงและสงเสริมใหเยาวชนในระดับมัธยมศึกษามีความสามารถในการเรียนรูและสั่งสม
ประสบการณในดานการวิจัย การออกแบบ การทดลอง การประดิษฐ และการสรางงานสุนทรียะ ทำให
มหาวิทยาลัยมีกลไกในการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถเฉพาะทาง ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
รวมท้ังเปนการเตรียมความพรอมของมหาวิทยาลัยในการรับนักศึกษาเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี ท้ังยังมี
สวนชวยใหเด็กและเยาวชนไดพัฒนาศักยภาพของตนเองอีกดวย 
     โครงการ 2B-KMUTT มีความหมายสองนัยยะ กลาวคือ 2B หมายถึง อักษร B สองตัวของ  
คำวา “The Best and The Brightest” ซึ่งเปนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยท่ีตองการแสวงหาและพัฒนา
นักศึกษาที่มีความเปนผูนำ โดดเดน และมีศักยภาพสูง หรือ คำวา “to be KMUTT” หมายถึง การกาว     
เขามาเปนนักศึกษา มจธ. นั่นแอง โดยขั้นตอนการดำเนินงานนั้น ทางมหาวิทยาลัยจะเชิญชวนใหนักเรียนท่ี
สนใจสงใบสมัคร และมีการคัดเลือกเบื้องตนพรอมกับออกไปสัมภาษณตามภูมิภาคตาง ๆ โดยคัดเลือกนักเรียน
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4-5 และนักเรียนระดับ ปวช. 1-2 ที่มีความสามารถโดดเดน และมีความสนใจใน
งานวิจ ัย การประดิษฐทางดานวิทยาศาสตร ว ิศวกรรมศาสตร สถาปตยกรรมศาสตร คอมพิวเตอร              
การออกแบบสิ่งประดิษฐ และเทคโนโลยีอื ่น ๆ จากโรงเรียนและวิทยาลัยตามภูมิภาคตาง ๆ ทั่วประเทศ 
รวมทั้งไดดำเนินการสรรหาและคัดเลือกผานขอเสนอโครงงานวิจัยและการประกวดแขงขัน เพื่อเขารวม
กิจกรรม ทำวิจัย และใชชีวิตรวมกันในกลุมวิจัยภายในมหาวิทยาลัยกับอาจารยนักวิจัยและนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย โดยกิจกรรมดังกลาวจะจัดขึ้นในชวงปดภาคเรียน (ประมาณเดือนมีนาคม-เมษายนของทุกป) 
ระยะเวลาประมาณ 3 สัปดาห เม่ือเสร็จสิ้นโครงการ จะมีการนำเสนอผลงานของนักเรียนแกคณะอาจารย และ
มีการคัดเลือกผลงานดีเดนจำนวนหนึ่ง ท้ังยังเปนการฝกการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักเรียนอีกดวย 
     นักเรียนที่เขารวมโครงการ 2B-KMUTT จะไดลงมือปฏิบัติงานจริงในหองปฏิบัติการของ
มหาวิทยาลัย ทั้งที่ มจธ. (บางมด) และมจธ. (บางขุนเทียน) โดยที่ทางมหาวิทยาลัยจะอำนวยความสะดวก
ใหแกนักเรียนที่เขารวมโครงการทุกคน ทั้งในเรื่องการจัดหาที่พักและดูแลเรื่องคมนาคมของนักเรียนใหไดรับ
ความสะดวกมากยิ่งข้ึน พรอมกันนี้ ไดจัดอาจารยและนักศึกษาพ่ีเลี้ยงเพ่ือดูแลนักเรียนท่ีเขารวมโครงการ โดย
พ่ีเลี้ยงแตละคนจะดูแลนักเรียนเพียง 1-2 คนเทานั้น 
     หลังจากเขารวมโครงการแลว นักเรียนท่ีมีฉันทะ มีความมุงมั่นตั้งใจ มีภาวะความเปนผูนำ 
กอปรกับมีศักยภาพ จะไดรับการเสนอชื่อตอคณะ/ภาควิชา เพื่อพิจารณาคัดเลือกใหเขาศึกษาตอระดับ
ปริญญาตรี ในสาขาวิชาตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ นักเรียนยังมีโอกาสไดรับทุนการศึกษา ทุนเพชร
พระจอมเกลา หรือทุนอ่ืน ๆ ท่ีทางมหาวิทยาลัยไดจัดไว 
     มหาวิทยาลัยไดดำเนินการจัดโครงการ 2B-KMUTT มาแลวตั ้งแตป 2547-2563 โดย          
ในป 2563 จัดข้ึนระหวางวันท่ี 16 มีนาคม – 8 เมษายน 2563 มีนักเรียนสมัครเขารวมโครงการ จำนวนท้ังสิ้น 
727 คน (นักเรียนไทย 640 คน และนักเรียนตางชาติ 87 คน) นักเรียนตางชาติมาจากประเทศญี ่ปุน 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สหพันธสาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐฟลิปปนส โดยนักเรียนที่มีสิทธิ์เขารวมโครงการ
ท้ังสิ้น 186 คน (นักเรียนไทย 172 คน และนักเรียนตางชาติ 14 คน) 
     ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
สงผลใหโครงการ 2B-KMUTT ในป 2563 ไดปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมเปน 2B-KMUTT from 
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Home โดยเปดโอกาสใหนักเรียนท่ีกำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 และนักเรียนระดับ ปวช. ป 1-3 
เขารวมกิจกรรม เพื่อใหนักเรียนไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชนในการพัฒนาทักษะความสามารถของตนเอง 
จากนั้น จะมีการประเมินการจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน กิจกรรมจัดขึ้นระหวางวันที่ 9 มิถุนายน –          
2 กรกฎาคม 2563 มีนักเรียนสมัครและสงผลงานทั้งสิ้น 148 คน อยูในกลุมวิศวกรรมศาสตรและหุนยนต    
กลุมวิทยาศาสตร และกลุมมีเดียอาตสและดีไซน ซ่ึงคิดเปนรอยละ 67.56, 16.22 และ 16.22 ตามลำดับ โดย
มีนักเรียนที่มีผลงานผานเกณฑทั้งสิ้น 76 คน ซึ่งอยูในกลุมวิศวกรรมศาสตรและหุนยนต กลุมมีเดียอาตสและ
ดีไซน และกลุมวิทยาศาสตร คิดเปนรอยละ 67.10, 22.37 และ 10.53 ตามลำดับ โดยมีการประเมินผลการจัด
โครงการผานผูตอบแบบสอบถามจำนวนท้ังหมด 51 คน (คิดเปนรอยละ 67.11 ของผูที่มีผลงานผานเกณฑ) 
พบวา ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในระดับดีเยี่ยมตอความเหมาะสมและนาสนใจของกิจกรรม อาทิ   
การประชาสัมพันธ โอกาสในการพูดคุย การซักถามขอสงสัย และสามารถนำความรูท่ีไดรับไปประยุกตใช 

  

  

กิจกรรมการสมัภาษณ 2B-KMUTT ป 2563 กอนสถานการณการแพรระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสั COVID-19 
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กิจกรรมโครงการ 2B-KMUTT from Home ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส COVID-19 

2) การสรรหานักศึกษาเชิงรุก (Active Recruitment) ระดับบัณฑิตศึกษาและการรับบุคคลเพ่ือ
พัฒนาวิชาชีพ 
กอนสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงาน

คัดเลือกและสรรหานักศึกษารวมกับคณะ/ภาควิชา และกลุ มงานนักศึกษาเกาสัมพันธ ไดดำเนินการ
ประชาสัมพันธหลักสูตรใหแกบุคลากรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงผูที่สนใจ โดยเฉพาะกลุมคนวัยทำงาน 
อาทิเชน งาน Innovation Day 2020 โดยบริษัท Metro SOLIDWORKS และ บริษัท Absolute Wealth 
Advisor ซึ่งการประชาสัมพันธยังครอบคลุมถึงสถาบันการศึกษาที่ไดมาตรฐานและมีคุณภาพทั้งในและ
ตางประเทศ เชน สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย สวนสถาบันการศึกษาตางประเทศ เชน สถาบันการศึกษาใน
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสหพันธสาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ตลอดจนงาน Job Fair             
ท่ีมหาวิทยาลัยไดจัดข้ึนเปนประจำทุกป 

 

  

งาน Innovation Day 2020 จากภาคเอกชน โดยบริษัท Metro SOLIDWORKS จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
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งาน Innovation Day 2020 จากภาคเอกชน โดยบริษัท Absolute Wealth Advisor จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

  

งาน Innovation Day 2020 โดยสถาบันการศึกษาตาง ๆ และงาน Job Fair มจธ. 

   สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษามีความพรอมในการเฟนหานักเรียนท่ีดีมีคุณภาพ เขาสูรั้ว มจธ. 
ซึ่งเปนสถาบันอุดมศึกษาที่เปนแหลงรวบรวมความรู ผูรู และผูเชี่ยวชาญระดับสูงของประเทศ มีความมุงม่ัน   
ที่จะพัฒนาการศึกษา เพื่อใหเปนมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก มจธ. ไดพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย 
ตลอดระยะเวลาท่ีผานมา เพ่ือสามารถตอบสนองความตองการของนักศึกษาในทุกมิติ 

• การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาผานกิจกรรม 6 ดาน 

 มหาวิทยาลัยตระหนักดีวาการจัดกิจกรรมนักศึกษา ทั้งที่จัดโดยนักศึกษาเองและที่มหาวิทยาลัย
สนับสนุนใหจัดขึ้น ตลอดจนการบูรณาการวิชาการในรูปแบบกิจกรรมนักศึกษา จะชวยเสริมสรางบุคลิกภาพ
และสมรรถภาพในดานตาง ๆ ใหเกิดขึ้นในตัวนักศึกษา นอกเหนือจากการเรียนการสอนในชั้นเรียน เพื่อให
นักศึกษาพรอมที่จะสำเร็จการศึกษาออกไปเปนบัณฑิตที่สมบูรณ ทั้งคุณภาพและคุณธรรมตามปณิธาน และ
กรอบบัณฑิตท่ีพึงประสงคของมหาวิทยาลัย 
 ในสวนของนโยบายสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยไดใหนักศึกษาทุกคนมี      
สวนรวมในกิจกรรมนักศึกษาที่จัดขึ้น โดยจัดใหมีองคกรดานกิจกรรมนักศึกษาระดับตาง ๆ เพื่อเปนศูนยกลาง    
การจัดกิจกรรม ไดแก องคการนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา ชมรม และคณะกรรมการนักศึกษา
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ระดับภาควิชา ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมขององคกรดานกิจกรรมนักศึกษาสามารถแยกประเภทกิจกรรมนักศึกษา  
ได 6 ประเภท ไดแก ดานพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ ดานกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ ดานบำเพ็ญ
ประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม ดานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ดานนันทนาการและการพัฒนาบุคลิกภาพ 
และดานความภาคภูมิใจ ความรัก ความผูกพันมหาวิทยาลัย ซึ่งผลการจัดกิจกรรมในปงบประมาณ 2563        
มีรายละเอียด ดังนี้ 
 ในปงบประมาณ 2563 (ใชขอมูลปการศึกษา 2562 ในการรายงานผล) หนวยงานกิจกรรมนักศึกษาได
จัดกิจกรรมรวมทั้งสิ้น จำนวน 80 โครงการ งบประมาณ จำนวน 3,442,697 บาท และมีผูเขารวมกิจกรรม
จำนวน 39,143 คน  

จำนวนกิจกรรมและผูเขารวมกิจกรรม จำแนกตามประเภทกิจกรรมนักศึกษา ปงบประมาณ 2563 

 

   
 เมื่อเปรียบเทียบขอมูลในปงบประมาณ 2561-2563 (ขอมูลปการศึกษา 2560-2562) มีรายละเอียด   
ดังตารางตอไปนี้ 

หมายเหตุ * จํานวนนักศึกษานับซ้ําในกรณีเขารวมหลายโครงการ 

ประเภทโครงการ 
จำนวน 
โครงการ 

รอยละ 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
รอยละ 

จำนวน นศ. 
เขารวม* 

รอยละ 

ดานกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ                  9 11.25 270,927 7.87 6,285 16.06 

ดานความภูมิใจ ความรัก ความผูกพันมหาวิทยาลัย   10 12.50 580,120 16.85 16,420 41.95 
ดานนันทนาการและการพัฒนาบุคลิกภาพ 13 16.25 353,570 10.27 5,831 14.90 

ดานบำเพ็ญประโยชนและรักษาส่ิงแวดลอม 11 13.75 769,035 22.34 735 1.88 

ดานพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ    19 23.75 762,510 22.15 1,347 3.44 
ดานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม     18 22.50   706,535 20.52 8,525 21.78 

รวม 80 100.00 3,442,697 100.00 39,143 100.00 

ประเภทโครงการ 

จำนวนโครงการ จำนวนเงิน 
(บาท) 

จำนวน นศ. เขารวม 

2563 2562 2561 2563 2562 2561 2563 2562 2561 

ดานกีฬาและการ
สงเสริมสุขภาพ 

9 25 38 270,927 679,804 825,348 6,285 8,590 6,347 

ดานความภูมิใจ 
ความรัก ความผูกพัน
มหาวิทยาลัย 

10 12 10 580,120 576,280 391,750 16,420 13,830 26,595 

ดานนันทนาการและ
การพัฒนาบุคลิกภาพ 

13 10 11 353,570 372,895 517,500 5,831 5,304 11,980 

ดานบำเพ็ญประโยชน
และรักษาส่ิงแวดลอม 

11 16 19 769,035 1,058,854 1,216,690 735 944 1,075 

ดานพัฒนาทักษะทาง
วิชาการและวิชาชีพ 

19 31 21 762,510 1,038,920 798,605 1,347 2,275 2,407 

ดานทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

18 16 22 706,535 533,735 714,490 8,525 4,925 2,183 

รวม 80 110 121 3,442,697 4,260,488 4,464,383 39,143 35,868 50,587 
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 จากตารางขางตน พบวา ในปงบประมาณ 2563 มีจำนวนกิจกรรมนอยที ่สุด ทั ้งนี ้เนื ่องจาก
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทำใหกิจกรรมบางสวนถูกยกเลิกไป       
ซึ่งสอดคลองกับการใชงบประมาณที่นอยลงตามลำดับ แตทั ้งนี ้ทั ้งนั ้น ในปงบประมาณ 2563 มีจำนวน
ผูเขารวมกิจกรรมมากกวาในปงบประมาณ 2562 สืบเนื่องจากในปงบประมาณ 2563 มีการจัดกิจกรรมท่ีสราง
ความรักและความผูกพันกับมหาวิทยาลัย ท้ังยังเปดโอกาสใหนักศึกษาไดเขารวมกิจกรรมมากข้ึนในชวงตนของ
ปงบประมาณ 

เปรียบเทียบจำนวนกิจกรรมนักศึกษา ปการศึกษา 2560-2562 

 

 จากแผนภาพแสดงการเปรียบเทียบจำนวนกิจกรรมนักศึกษา ในปการศึกษา 2560-2562 พบวา      
ในภาพรวมของการจัดกิจกรรมนั้น ในปการศึกษา 2562 มีจำนวนกิจกรรมนอยกวาในปการศึกษา 2561 และ 
2560 แตหากพิจารณารายดานของกิจกรรม พบวา ในปการศึกษา 2562 กิจกรรมในดานนันทนาการและการ
พัฒนาบุคลิกภาพ และดานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มีจำนวนกิจกรรมมากกวาในปการศึกษา 2561 แต
กิจกรรมดานกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ ดานความภูมิใจ ความรัก ความผูกพันมหาวิทยาลัย ดานบำเพ็ญ
ประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม และดานพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพในปการศึกษา 2562 มีจำนวน
กิจกรรมนอยกวา หากพิจารณาแนวโนมของจำนวนกิจกรรม จะเห็นวา กิจกรรมในดานกีฬาและสงเสริม
สุขภาพมีจำนวนลดลงอยางตอเนื่อง ดังนั้น ในปการศึกษาตอไป สำนักงานกิจการนักศึกษาจะใหความสำคัญ
กับการจัดกิจกรรมในดานนี้ใหมากยิ่งข้ึน 
 ดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) สงผลใหการจัด
กิจกรรมนักศึกษา จะตองมีมาตรการปองกันและควบคุมความปลอดภัยใหรัดกุมมากยิ ่งขึ ้น เพื่อใหการ
ดำเนินงานในการจัดกิจกรรมนั้นลุลวงไปไดดวยดี เพราะกิจกรรมนักศึกษาจะเปนการพัฒนานักศึกษาควบคู   
ไปกับการเรียนการสอนในชั้นเรียน เพื่อใหนักศึกษามีศักยภาพมากยิ่งขึ้น พรอมที่จะสำเร็จการศึกษาออกไป
เปนบัณฑิตท่ีสมบูรณ 
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• การจัดสรรทุนเพ่ือลดอุปสรรคตอการศึกษา 
  

มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนทุนการศึกษาใหแกนักศึกษาทั ้งระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษาใหไดรับโอกาสทางการศึกษา โดยยึดนโยบายท่ีจะดูแลนักศึกษาท่ีมีปญหาดานการเงิน อันจะเปน
อุปสรรคตอการศึกษา ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงจัดสรรทุนการศึกษาประเภทตาง ๆ ไวเพื่อสนับสนุนนักศึกษา    
ทั้งทุนทั่วไปและทุนเฉพาะที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเปนพิเศษเพื่อเปาหมายในการสรางคนเกงและคนดีตาม
วิสัยทัศน โดยไดแบงประเภทของทุนการศึกษาออกเปนประเภทตาง ๆ ดังนี้  
 

1) ทุนการศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา 
2) ทุนการศึกษาเพ่ือใหโอกาสและสรางคนดีมีคุณธรรม 
3) ทุนการศึกษาเพ่ือชวยเหลือนักศึกษา 
4) ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาตางชาติ 

 

 ทุนดังกลาวขางตนยังไดจัดสรรเปนทุนยอยประเภทตาง ๆ เพื่อใหครอบคลุมกับความจำเปนของ
นักศึกษาทุกกลุมภายในมหาวิทยาลัย โดยรายละเอียดของทุนแตละประเภทมีดังนี้ 
 

1) ทุนการศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา 

• ทุนเพชรพระจอมเกลาระดับปริญญาตร ี 
      เพื่อสนับสนุนผูท่ีมีความสามารถเปนเลิศในดานตาง ๆ ทั้งดานวิชาการและความสามารถเฉพาะดาน 

ไดแก ดานกีฬา ศิลปวัฒนธรรม ความเปนผูนำ และความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม เพ่ือใหนักศึกษาเปนผูนำ
การเปลี่ยนแปลงในสังคม มจธ. (Change Agent) 

• ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกลาดานวิชาการดีเดนและทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกลา 
  สนับสนุนกลุมวิจัยระดับปริญญาโท  

    เพื่อสนับสนุนผูท่ีมีศักยภาพและความสามารถไดพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ทั้งทางดานวิชาการและ
งานวิจัย สงเสริมใหเกิดความเขมแข็งในระดับภาควิชาและกลุมวิจัย 
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• ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกลาดุษฎีบัณฑิต  
  เพื่อเสริมสรางประสบการณการทำงานวิจัยและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง เปนดุษฎีบัณฑิตคุณภาพ 

ที่จะเปนกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนและผลิตผลงานวิจัย หรือปฏิบัติงานท่ีใชความรูและทักษะขั้นสูงที่เปน
ประโยชนตอสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ 

• ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกลามหาบัณฑิต 
เพื่อเปนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทที่มีศักยภาพ ความสามารถ และมีความใฝรู 

สงเสริมความเขมแข็งดานวิชาการ และกลุมวิจัย 

• ทุนเจยีระไนเพชร   
  เพื ่อสงเสริมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที ่มีศักยภาพโดดเดน ทั ้งในดานวิชาการและความสามารถ       

เฉพาะดาน โดยแบงเปนทุนเพ่ือการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาท่ีบูรณาการกับงาน
วิชาการ สังคม หรืองานวิจัย และทุนเพ่ือเปนรางวัลสรางขวัญกำลังใจใหนักศึกษา 

• ทุนแสดเหลืองเรืองรุง   
  เพื่อสนับสนุนนักศึกษาระดับปริญญาตรีใหตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู ทั้งในและนอก

หองเรียน ดังเชนคำกลาวที่วา “เรียนดี  กิจกรรมเดน” โดยคัดเลือกนักศึกษาที่มีผลการเรียนอยูในเกณฑปกติ  
ที่สามารถสำเร็จการศึกษา มีความสามารถในการเปนผูนำ ดานศิลปวัฒนธรรม ดานกีฬา และดานความคิด
สรางสรรคและนวัตกรรม ใหไดรับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย เพื่อใหเกิดความภาคภูมิใจ 
และเปนกำลังใจในการเรียน รวมท้ังทำกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพควบคูกันไป 

• ทุนจางงานผูชวยวิจัย 
  ทุนการศึกษาที่ทำใหนักศึกษามีโอกาสเขาถึงและสรางทักษะการทำงานวิจัยดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีตั้งแตระดับปริญญาตรี สรางความรับผิดชอบและใหมีฉันทะในการเรียนเนื่องจากเปนการเรียนรูนอก
หองเรียนผานการปฏิบัติงานจริง โดยผูรับทุนจะทำงานในกลุมวิจัยตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย ภายใตการดูแล
ของอาจารยท่ีปรึกษางานวิจัย 

• ทุนจางงานนักศึกษาและทุนจางงานตามพันธกิจ 
  ทุนจางงานนักศึกษาเปนกลไกการพัฒนานักศึกษา สงเสริมใหใชเวลาวางใหเกิดประโยชน เปนการฝก

ทักษะทางสังคมดานตาง ๆ (Soft Skills) และหารายไดพิเศษในแตละภาคการศึกษาของ มจธ.  
 

2) ทุนการศึกษาเพ่ือใหโอกาสและสรางคนดีมีคุณธรรม 

• กองทุนใหกูยืมเพ่ือการศึกษาของรัฐบาล (กยศ.) และกองทุนเงินกูยืมเพ่ือการศึกษาท่ีผูกกับ 
          รายไดในอนาคต (กรอ.) 

เพื่อใหเยาวชนไทยไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพไดมาตรฐานอยางเทาเทียม รัฐบาลใหเงินกูยืมแก
นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย เพื่อเปนคาเลาเรียน และคาใชจายจำเปนในการครองชีพระหวางศึกษา      
โดยพิจารณาจากรายไดของครอบครัวเปนหลัก ซ่ึงการชำระเงินคืนกองทุนเปนไปตามสัญญาทุน 

• ทุนธรรมรักษา  
ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีคุณธรรมแตครอบครัวขาดโอกาส โดยไมมีบุคคลในครอบครัวสำเร็จ

การศึกษาระดับอุดมศึกษา และมีภูมิลำเนาในพ้ืนท่ีทุรกันดารหางไกลความเจริญ หรือพ้ืนท่ีเสี่ยงตอความม่ันคง
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ของประเทศ ใหไดเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย เพื่อเปนกำลังสำคัญในการพัฒนาครอบครัวและสังคมหลังสำเร็จ
การศึกษา 

• ทุน “50 ป มจธ. 50 ทุน สรางคนเกงและคนดี”  
ในโอกาสครบ 50 ป แหงการกอตั้ง มจธ. มหาวิทยาลัยสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อสรางคนเกงและดี

ตามวิสัยทัศน โดยคัดสรรนักเรียนที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตใจในการบริการสังคม และมีฉันทะที่จะเขา
ศึกษาตอในสาขาตาง ๆ ของ มจธ. 

 

3) ทุนการศึกษาเพ่ือชวยเหลือนักศึกษา 

• ทุนสนับสนุนนักศึกษา  
เปนทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดสรรใหกับนักศึกษาที่เดือดรอนทางการเงิน ขาดแคลนทุนทรัพย

ทางการศึกษา สงผลกระทบตอการศึกษาเลาเรียน 

• ทุนสนับสนุนนักศึกษาพิการ 
ตามระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ วาดวยการจัดการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2552 มจธ. ไดดำเนินการสนับสนุนนโยบายการสงเสริมดังกลาว เพ่ือ
เปนการกระจายโอกาสทางการศึกษา และสรางความเทาเทียมทางการศึกษาสำหรับคนพิการ 

• โครงการ “รักษาธรรม” 
ดำเนินการเพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาใหแกนักเรียน สำหรับการศึกษานอกระบบ การศึกษา

ตามอัธยาศัย โรงเรียนพระปริยัติธรรม (แผนกสามัญศึกษา) การศึกษาทางเลือกเทียบเทาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 
และการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามสายการเรียนที่สาขาวิชากำหนด ใหสามารถ
เขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย 

• ทุนผูประสบอุบัติภัย 
ทุนการศึกษาเพ่ือชวยเหลือนักศึกษาในกรณีท่ีครอบครัวประสบอุบัติภัย เชน อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย  

โดยยกเวนอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนกับชีวิตและรางกาย ตามเง่ือนไขประกันอุบัติเหตุนักศึกษา  

• ทุนชวยเหลือคาเลาเรียน 
ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ครั้งที่ 249 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563      

ไดอนุมัติงบประมาณ จำนวน 62 ลานบาท เพ่ือชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอนจากสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่สงผลกระทบตอรายไดของผูปกครองและนักศึกษาท่ี
ขาดรายไดจากการทำงานพิเศษ เปนทุนการศึกษาชวยคาเลาเรียนใหแกนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในทุกระดับ
การศึกษา ประจำปการศึกษา 2563 

• ทุนใหเปลาจากบริษัทและผูมีจิตกุศล 
ทุนการศึกษาท่ีไดรับจากบริษัท หางราน และผูมีจิตกุศล เพ่ือชวยเหลือนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย 

แตมีผลการเรียนและความประพฤติดี จัดสรรตามวัตถุประสงคของผูบริจาค ทั้งแบบตอเนื่องจนจบหลักสูตร
และแบบรายป  
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• ทุนเงินยืมเพ่ือการศึกษาสำหรับนักศึกษา มจธ.  
เปนทุนการศึกษาที่ใหนักศึกษายืมเพื่อใชในการศึกษา ภายในระยะเวลาของหลักสูตร โดยตองชำระ

คืนเงินยืมมหาวิทยาลัยใหครบภายใน 3 ป หลังจากพนสภาพการเปนนักศึกษา 
 

4) ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาตางชาติ 

• ทุนสหปญญา (Multi-intellectuals) 
เพื ่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิค ุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา          

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยสนับสนุนทุนการศึกษาใหแกนักศึกษาที่มาจากประเทศ    
เพ่ือนบาน 3 ประเทศ ไดแก ลาว กัมพูชา และเมียนมาร ไดรับพระราชทานชื่อ “ทุนสหปญญา” โดย          ใน
ปการศึกษา 2558 เพื ่อเปนการเฉลิมฉลองวโรกาสที ่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ เจริญพระชนมายุ 60 พรรษา มหาวิทยาลัยจึงขยายขอบขายทุนการศึกษาใหกวางขวางข้ึน    
โดยสนับสนุนทุนการศึกษาแกนักศึกษาตางชาติในกลุมประเทศอาเซียน ไดแก อินโดนีเซีย สิงคโปร มาเลเซีย 
ฟลิปปนส บรูไน เวียดนาม ลาว เมียนมาร และกัมพูชา ครอบคลุมในระดับปริญญาตรี โท และเอก          
ระดับละ 20 ทุน รวมท้ังสิ้น 60 ทุน โดยพิจารณาจากการเสนอชื่อจากคณะและภาควิชา 

• ทุนสนับสนุนการศึกษาแกชาวตางชาติจากประเทศอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง (GMS) 
เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาแกนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาอยูในประเทศอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง (Greater 

Mekong Sub-region: GMS) ไดแก กัมพูชา เมียนมาร ลาว เวียดนาม และจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)       
โดยพิจารณาจากการเสนอชื่อจากคณะและภาควิชา มุงใหนักศึกษาไดศึกษาเลาเรียนและกลับไปพัฒนา
ประเทศตอไป 

• ทุน KMUTT International Scholarship Program (KISP)  
ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวตางชาติ ยกเวนประเทศที่ซ้ำซอนกับทุนสหปญญา สนับสนุน

ทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทเพื่อเพิ่มจำนวนนักศึกษาตางชาติ ซึ่งสอดคลองกับนโยบาย 
Internationalization ของมหาวิทยาลัย 
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 จากทุนท้ังหมดขางตน ในปงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยไดจัดทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีไว จำนวน 11,955 ทุน (คน) เปนจำนวนเงินทั้งสิ ้น 223.63 ลานบาท และทุนการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา จำนวน 1,343 ทุน (คน) จำนวนเงินทั้งสิ้น 103.83 ลานบาท และเมื่อรวมทุนทั้งระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษามีจำนวนทุนทั ้ งส ิ ้น 13,298 ทุน (คน) ค ิดเป นจำนวนเง ินทั ้ งส ิ ้น 327.46 ล านบาท                   
โดยรายละเอียดมีดังนี้ 

จำนวนทุนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ปงบประมาณ 2563 

ประเภททุน 
จำนวนนักศึกษา 

ที่ลงทะเบยีน (คน) 

จำนวนทุน   
จำนวนเงิน 
(ลานบาท) 
  

จำนวนทุน 
(คน) 

รอยละของ
จำนวน นศ. 

ทั้งหมด 

ระดับปริญญาตร ี 11,744 11,955 101.80 223.63 
ทุนกูยืมของรัฐ   1,944   139.81 
ทุนเงินรายได (กองทุนการศึกษา)   1,225  9.61 
  - ทุนสนับสนุนการศึกษา   4  0.21 
  - ทุนธรรมรักษา   14  1.54 
  - ทุนเงินยืมเพื่อการศึกษา   0  0.00 
  - ทุนจางงานนักศึกษา, จางงานผูชวยวิจัย   780  4.28 
  - ทุนอุดหนุนนักศึกษา   16  0.19 
  - ทุนสหปญญา   6  1.32 
  - ทุนผูประสบอุบัติภัย   2  0.00 
 - ทุนอุดหนุนนักศึกษา (สถานการณ COVID-19)  403  2.07 
ทุนใหเปลาจากภายนอก   298   11.44 
ทุนเพ่ือสรางคนเกงและคนดีตามวิสัยทัศน   447   30.27 
  - ทุนเพชรพระจอมเกลา    242  23.23 
  - ทุนเจียระไนเพชร    126  1.33 
  - ทุน 50 ป มจธ. 50 ทุน สรางคนเกงและคนดี   21  0.85 
  - ทุนกิติศักด์ิ พลอยพานิชเจริญ   2  0.05 
  - ทุนแสดเหลืองเรืองรุง   37  2.17 
  - ทุนโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา   2  0.02 

  
- ทุน KMUTT International Scholarships 

Program (KISP) 
  17  2.62 

ทุนชวยเหลือคาเลาเรียนในสถานการณ COVID-19  7,564  13.56 

เงินคณะและแหลงทุนภายนอก   477   18.94 

ระดับบัณฑิตศึกษา 2,534 1,343 53.00 103.83 
ทุนทั่วไป    775   29.62 

- ทุนจากแหลงทุนภายนอก / คณะจัดสรร    456  23.56 
- ทุนผูชวยสอน (TA)    293  5.03 
- ทุนผูชวยวิจัย (RA)    26  1.03 

ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก  0  0.00 
ทุนชวยเหลือคาเลาเรียนในสถานการณ COVID-19  225  0.43 
ทุนเพ่ือสรางคนเกงและคนดีตามวิสัยทัศน   343   73.78 
  - ทุนสหปญญา   10  1.82 
 - ทุนอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง (GMS)  4  0.17 
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ประเภททุน 
จำนวนนักศึกษา 

ที่ลงทะเบยีน (คน) 

จำนวนทุน   
จำนวนเงิน 
(ลานบาท) 
  

จำนวนทุน 
(คน) 

รอยละของ
จำนวน นศ. 

ทั้งหมด 

  
- ทุน KMUTT International Scholarships 

Program (KISP) 
  17  2.78 

  - ทุนเพชรพระจอมเกลาดุษฎีบัณฑิต   209  35.46 

  - ทุนเพชรพระจอมเกลาดุษฎีบัณฑิตกระตุนงานวิจัย   93  31.44 
  - ทุนเพชรพระจอมเกลา (มจธ.-สวทช.)   10  2.11 

รวมทั้งสิ้น 14,278 13,298 93.14 327.46 

หมายเหตุ  -  ในกรณีนักศึกษาคนเดียวกันไดรับทุนท้ังสองภาคการศึกษา นับจำนวนทุนเปน 1 ทุน (คน) 
   - จำนวนนักศึกษา ณ ภาคการศึกษาท่ี 1/2563 (เฉพาะนักศึกษาลงทะเบียน) 

 
จำนวนเงินทุนการศึกษาสนับสนุนนักศึกษา ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

ปงบประมาณ 2555 – 2563 

 
 

นอกจากนี้ ในปงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยไดจัดทุนการศึกษาชวยเหลือสำหรับนักศึกษาท่ี    
ขาดแคลนระดับปริญญาตรีไว จำนวน 2,719 ทุน (คน) คิดเปนรอยละ 23.15 ของจำนวนนักศึกษาระดับ    
ปริญญาตรีทั้งหมด จำนวนเงินทั้งสิ้น 254.01 ลานบาท และทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มีจำนวน 11,955 ทุน (คน) คิดเปนรอยละ 101.80 ของจำนวนนักศึกษาท้ังหมด จำนวนเงินทั้งสิ้น 
223.63 ลานบาท และทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 1,343 ทุน (คน) 
คิดเปนรอยละ 53.00 ของจำนวนนักศึกษาทั้งหมด จำนวนเงินทั้งสิ้น 103.83 ลานบาท และเมื่อรวมทุนท้ัง
ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษามีจำนวนทุนทั ้งสิ ้น 13,298 ทุน (คน) คิดเปนจำนวนเงินทั ้งสิ ้น 327.46       
ลานบาท รายละเอียดมีดังนี้ 
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ทุนการศึกษาชวยเหลือนักศึกษาขาดแคลน ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ปงบประมาณ 2563 

ประเภททุน 
จำนวนนักศึกษา 
ที่ลงทะเบียน (คน) 

จำนวนทุน 

จำนวนเงิน 
(ลานบาท) 

จำนวนทุน 
(คน) 

รอยละของ 
จำนวน นศ. 

ทั้งหมด 

ระดับปริญญาตรี 11,744   23.15   

แหลงทุนภายนอก   2,719   254.01 

- ทุนกูยืมของรัฐ (กยศ./กรอ.)   1,944   223.63 

- ทุนใหเปลาจากภายนอก   298   11.44 

- เงินคณะและแหลงทุนภายนอก   477   18.94 

แหลงทุน มจธ.  36  1.94 

ทุนเงินรายได (กองทุนการศึกษา)   36  1.94 

- ทุนสนับสนุนการศึกษา  4  0.21 

- ทุนธรรมรักษา  14  1.54 

- ทุนอุดหนุนนักศึกษา  16  0.19 

- ทุนผูประสบอุบัติภัย  2  0.00 

รวมทั้งสิ้น   2,755   255.95 

ทุนการศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ระดับปรญิญาตรีและบัณฑิตศึกษา ปงบประมาณ 2563 

ประเภททุน 
จำนวนนักศึกษา 

ที่ลงทะเบยีน (คน) 

จำนวนทุน 

จำนวนเงิน 
(ลานบาท) 

จำนวนทุน 
(คน) 

รอยละของ 
จำนวน นศ.

ทั้งหมด 

ระดับปริญญาตร ี 11,744 11,955 101.80 223.63 

ทุนกูยืมของรัฐ  1,944  139.81 

ทุนเงินรายได (กองทุนการศึกษา)   1,225   9.61 

 - ทุนสนับสนุนการศึกษา   4   0.21 

 - ทุนธรรมรักษา   14   1.54 

 - ทุนจางงานนักศึกษา, จางงานผูชวยวิจัย   780   4.28 

 - ทุนอุดหนุนนักศึกษา   16   0.19 

 - ทุนสหปญญา   6   1.32 
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ประเภททุน 
จำนวนนักศึกษา 

ที่ลงทะเบยีน (คน) 

จำนวนทุน 

จำนวนเงิน 
(ลานบาท) 

จำนวนทุน 
(คน) 

รอยละของ 
จำนวน นศ.

ทั้งหมด 

 - ทุนผูประสบอุบัติภัย   2   0.00 

  - ทุนอุดหนุนนักศึกษา (สถานการณ COVID-19)   403   2.07 

ทุนใหเปลาจากภายนอก  298  11.44 

ทุนเพ่ือสรางคนเกงและคนดีตามวิสัยทัศน   447  30.27 

  - ทุนเพชรพระจอมเกลา    242   23.23 

  - ทุนเจียระไนเพชร    126   1.33 

  - ทุน 50 ป มจธ. 50 ทุน สรางคนเกงและคนดี   21   0.85 

 - ทุนกิติศักด์ิ พลอยพานิชเจริญ   2   0.05 

  - ทุนแสดเหลืองเรืองรุง   37   2.17 

  - ทุนโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา   2   0.02 

  
- KMUTT International Scholarship Program 
(KISP) 

  17   2.62 

ทุนชวยเหลือคาเลาเรียนในสถานการณ COVID-19  7,564  13.56 

เงินคณะและแหลงทุนภายนอก  477  18.94 

ระดับบัณฑิตศึกษา 2,534 1,343 53.00 103.83 

ทุนทั่วไป    775   29.62 

   -  ทุนจากแหลงทุนภายนอก / คณะจัดสรร   456   23.56 

   -  ทุนผูชวยสอน (TA)   293   5.03 

   -  ทุนผูชวยวิจัย (RA)    26   1.03 

ทุนชวยเหลือคาเลาเรียนในสถานการณ COVID-19  225  0.43 

ทุนเพ่ือสรางคนเกงและคนดีตามวิสัยทัศน   343   73.78 

  - ทุนเพชรพระจอมเกลา (กระตุนงานวิจัย)   93   31.44 

  - ทุนเพชรพระจอมเกลา (มจธ.-สวทช.)   10   2.11 

  - ทุนสหปญญา   10   1.82 

  
- KMUTT International Scholarship Program   
(KISP) 

 17   2.78 

  - ทุนอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง (GMS)   4   0.17 

  - ทุนเพชรพระจอมเกลาดุษฎีบัณฑิต   209   35.46 

รวมทั้งสิ้น 14,278 13,298 93.14 327.46 
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 มหาวิทยาลัยไดเปดชองทางใหคำปรึกษาแกนักศึกษาที่ประสบปญหาทางดานการเงิน โดยนักศึกษา
สามารถลงทะเบียนเพื่อขอนัดหมาย และขอคำปรึกษาผานทางเว็บไซตของกลุมงานชวยเหลือทางการเงินแก
นักศึกษา (https://sfa.kmutt.ac.th/) หรือหากบุคลากรพบเห็นนักศึกษาที่ประสบปญหาทางดานการเงิน
อยางเรงดวน สามารถติดตอขอความชวยเหลือไดท่ีกลุมงานฯ ตลอดท้ังปการศึกษา 

การใหความชวยเหลือในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 ในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลุมงานชวยเหลือ
ทางการเงินแกนักศึกษาไดมีการประชาสัมพันธขั้นตอนในการใหความชวยเหลือนักศึกษาที่ประสบปญหา
ทางดานการเงิน ไมวาจะเปนนักศึกษาที่ขาดรายไดจากการทำงานพิเศษหรือผูปกครองขาดรายไดเนื่องจาก
ไดรับผลกระทบจากสถานการณ COVID-19 โดยผานขั ้นตอนการคัดกรองจากอาจารยประจำคณะและ
ภาควิชา 
 จากนั้นกลุมงานชวยเหลือทางการเงินแกนักศึกษาจะดำเนินการจัดสัมภาษณออนไลน และพิจารณาให
ความชวยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดรอนทางการเงินของนักศึกษา โดยไดเริ่มสัมภาษณนักศึกษามาตั้งแต
เดือนเมษายน 2563 จนถึงปจจุบัน ทั้งนี้ ไดดำเนินการพิจารณาตามแนวทางการชวยเหลือผานการจัดสรร
ทุนการศึกษาจากงบอุดหนุนนักศึกษาและเงินบริจาค รวมท้ังไดจัดสรรเปนทุนการศึกษาใหเปลาจากหนวยงาน
ภายนอก ตลอดจนไดเปดลงทะเบียนเพื่อขอรับทุนการศึกษาเพื่อชวยเหลือคาเลาเรียนใหแกนักศึกษาที่ไดรับ
ผลกระทบจากสถานการณดังกลาว โดยสามารถเขาลงทะเบียนผานเว็บไซต Care & Share 

 

หนาเว็บไซต Care & Share 

 
 มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรูโดยไมมีขอจำกัดทางการศึกษา จึงไดดำเนินการ  
ใหความชวยเหลือทางดานงานทุนมาโดยตลอด มุงหวังเพื ่อใหนักศึกษาไดเรียนรูอยางเต็มศักยภาพเกิด
ประสิทธิผลตอตัวนักศึกษาอยางสูงสุด เพื่อใหนักศึกษา มจธ. เปนบัณฑิตอยางสมบูรณแบบ พรอมที่จะเปน
พลังมดเพ่ือพัฒนาประเทศชาติของเราใหมีความเจริญรุงเรืองตอไปในภายภาคหนา 
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• การพัฒนาและสงเสริมศักยภาพดานการเรียนรูตลอดชีวิต 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (มจธ.) สนับสนุนใหมีพื ้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรูและ        
ทำกิจกรรมนอกหองเรียน โดยพัฒนาใหทุกพื้นที่ใน มจธ. เปนแหลงเรียนรู (Learning Space) ควบคูกับการ
เพิ ่มทักษะดานการเรียนรู สารสนเทศและดิจิทัล (Information and Digital Literacy) และทักษะอื ่น ๆ 
รวมทั้งมีการจัดกิจกรรม นิทรรศการ และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางสม่ำเสมอ เพื่อสรางบรรยากาศและ
สภาพแวดลอมใหเอื ้อตอการเรียนรู  แตทั ้งนี ้ สืบเนื ่องจากในชวงตนป 2563 ทุกประเทศทั่วโลกรวมถึง     
ประเทศไทยไดเผชิญกับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สงผลให
สำนักหอสมุดจำเปนตองปดพื้นท่ีตั้งแตวันที่ 22 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2563 ตามมติของคณะรัฐมนตรีและ
ประกาศของ มจธ. โดยไดเพิ่มการใหบริการผานระบบออนไลนและบริการทางกายภาพแบบความปกติใหม 
(New Normal) ผลการดำเนินงานมีดังนี้ 

1) การใหบริการพ้ืนท่ีสงเสริมการเรียนรู 
วันที่ 7 กันยายน 2563 มหาวิทยาลัยไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปดอาคารการเรียนรู     
พหุวิทยาการ (The Multidisciplinary Learning Exchange Building - LX) และทอดพระเนตรนิทรรศการ
นวัตกรรมการเรียนรู ในกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ป มจธ. ภายใตกรอบแนวคิด “สังคมปริวรรต 
พิพัฒนอนาคต” 
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 อาคารการเรียนรูพหุวิทยาการ (อาคาร LX) เปนอาคารที่สรางขึ้นมาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
กับสิ่งใหมที่เกิดขึ้นในสังคมโลกปจจุบัน และเปนแหลงเรียนรูซึ่งเปนศูนยรวมของนักวิจัยทุกศาสตร มีการใช
เทคโนโลยีท่ีสามารถจับตองได มีการคนควาหาความรูใหม ๆ แลวนำความรูนั้นมาถายทอด ภายใตระบบนิเวศ
หรือการจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับกิจกรรมและวิธีการทำงานที่สามารถนำองคความรูมาใชใหเกิด
ประโยชนในการสรางเทคโนโลยีใหม รวมทั้งเปนการผลิตและพัฒนาแรงงานคุณภาพใหกับประเทศอีกดวย 
กลาวไดวา อาคาร LX ถือเปนจุดเริ่มตนของการพลิกโฉมการศึกษาและการทำงานของ มจธ.  
 สำนักหอสมุดไดรับมอบหมายใหจัดกิจกรรมและนิทรรศการสงเสริมการเรียนรู ชั้น 1-4 อาคาร LX 
รวมกับหนวยงานในเครือขาย อาทิ สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) สถาบันการเรียนรู และ
หนวยวิจัยข้ันแนวหนา (Frontier Research) เปนตน โดยการจัดแสดงนิทรรศการนวัตกรรมการเรียนรูจะแบง
ออกเปน 5 สวน ดังนี้ 

- การจดัการเรียนรูแบบ Micro-credentials (MC) 
- จากงานวิจัยสูการเรียนรู 
- Innovative Learning Platform 
- แนวคิดการออกแบบอาคาร LX และตัวอยางการเรียนรูจากอาคาร 
- Learning by Reward (Secret of Learning) 

 นิทรรศการดังกลาวจะเปดใหนักศึกษา บุคลากร มจธ. ผูเรียนทุกชวงวัย และประชาชนทั่วไป     
เขาชมไดตั้งแตวันท่ี 8 กันยายน – 7 ตุลาคม 2563 

 

นิทรรศการนวัตกรรมการเรียนรู 
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 รูปแบบของกิจกรรมบนพ้ืนท่ีอาคาร LX ไดถูกกำหนดข้ึนตามเปาหมายของการถายทอดขอมูลเพ่ือ
นำไปสูการสรางสังคมแหงการเรียนรู (Learning Community) ดังนี้ 

1) การถายทอดองคความรูจากหนวยวิจัยข้ันแนวหนา (Frontier Research) 
2) การจัดพ้ืนท่ีเพ่ือใหผูเรียนสามารถออกแบบวิธีการเรียนรูและพัฒนาทักษะไดดวยตนเอง (Self- 

regulated Learning) 
3) การจัดพื้นที่การเรียนรูเพื ่อใหผู เรียนไดเรียนรูจากปญหาจริง โดยมีการบูรณาการเขากับ

เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
ในป 2563 สำนักหอสมุดรวมกับหนวยงานวิจัย Neuroscience และ Quantum Computing 

ดำเนินการจัดกิจกรรมถายทอดความรูและพัฒนาทักษะพื้นฐานที่จำเปน โดยหนวยงานวิจัย Neuroscience 
ไดจัดแสดงในรูปแบบนิทรรศการและการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานของ  
การเปนนักวิทยาศาสตร ในสวนของ Quantum Computing ไดปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมจาก On-site       
มาเปนแบบ Online มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาเนื้อหาใหผูเรียนรูจักศาสตรที่ทันสมัยมากขึ้น ซึ่งปจจุบันอยู
ระหวางการพัฒนา และคาดวาจะใหบริการไดอยางเต็มรูปแบบในป 2564 

ผลของการใชบริการพื้นที่สงเสริมการเรียนรู อาคารสำนักหอสมุด พบวา มีแนวโนมลดลงตั้งแต      
ป 2560-2563 เนื่องจากมหาวิทยาลัยไดมีการขยายพื้นท่ีการเรียนรู (Learning Space) เพิ่มขึ้น อาทิ บริเวณ
ชั้น 1 ใตพ้ืนท่ีอาคารตาง ๆ ของคณะ/ภาควิชา ทำใหนักศึกษาเกิดการกระจายตัวมากยิ่งข้ึน 
 ท้ังนี้ สืบเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
สงผลใหการใหบริการทางกายภาพของสำนักหอสมุดมีการจำกัดจำนวนผูใชตามมาตรการเวนระยะหางทาง
สังคม (Social Distancing) โดยในป 2563 มีผูใชบริการเฉลี่ย 1,188 ครั้ง (คน)/วัน (จำนวนที่นั่งรองรับสูงสุด 
847 ครั ้ง (คน)/รอบ) ระยะเวลาการใชงานประมาณ 3 ชั ่วโมง/รอบ ความพึงพอใจเฉลี ่ยอยู ในระดับดี 
รายละเอียดดังนี้ 

คาเฉล่ียผูใชบริการพ้ืนท่ีสงเสริมการเรียนรู ป 2560 - 2563 

ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563

คาเฉลี่ยทั้งป 1,648 1,546 1,408 1,188

คาเฉลี่ยชวงเตรียมตัวสอบ 2,379 2,054 1,589 1,007
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2) การอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพดานการเรียนรูตลอดชีวิต 
สำนักหอสมุดไดปรับวิธีการพัฒนาทักษะท่ีจำเปนตอผูใชในยุคดิจิทัล สงเสริมการเรียนรูท้ังในและ

นอกหองเรียน โดยมีการอบรมเชิงปฏิบัติการหรือตามคำรองของผูใชบริการ พรอมจัดทำสื่อการเรียนรูดวย
ตนเอง เพื่อใชในการสืบคนและวิเคราะหขอมูล มีการเลือกใชสารสนเทศและเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู     
ที่เหมาะสม จำแนกตามกลุมของผูใชบริการ อาทิ นักศึกษาชั้นปที่ 1 หรือ 2 ใหความรูพื้นฐานการใชบริการ
หองสมุด อบรมการสืบคนขอมูลสารสนเทศจากหนาจอสืบคน (Web OPAC) นักศึกษาชั้นปที ่ 3 หรือ 4/
นักศึกษาระดับปริญญาโทที่เตรยีมความพรอมในการทำโครงงานศึกษา การศึกษาคนควาและสรางองคความรู
รวมถึงการทำวิทยานิพนธ ใหคำแนะนำเรื่องการสืบคนสารสนเทศเพื่อการวิจัย การสืบคนฐานขอมูลออนไลน 
โปรแกรม Search Engine การใชโปรแกรม EndNote ชวยเขียนบรรณานุกรม และการใชโปรแกรม        
Turn it in สำหรับผู ใช บริการที ่ต องการศึกษาคนควาดวยตนเองหรือทบทวนการอบรม เปนตน โดย
สำนักหอสมุดไดจัดทำ FAQ ซ่ึงเปนคูมือการสืบคนสารสนเทศออนไลน เพ่ือใหบริการบนระบบเครือขาย 

นอกจากนี ้ ในสวนบริการของคลินิกบรรณารักษ ไดใหคำแนะนำในการสืบคนสารสนเทศ        
การประเมินความนาเชื่อถือของบทความ และเครื่องมือที่ชวยจัดการกับรายการบรรณานุกรม ภายหลัง        
การอบรม จะมีการชวยเหลือโดยการตอบปญหาทางอีเมล ทางโทรศัพท และเคานเตอรบริการ One Stop 
Services โดยมีบริการตอบคำถามเพื่อการวิจัยและบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ผลของการใหบริการตรวจสอบ
การคัดลอกผลงานดวยตนเองผานโปรแกรมออนไลน Turn it in พบวา มีผูขอรับบริการ จำนวนทั้งสิ้น 269 
คน เปนนักศึกษา 211 คน คิดเปนรอยละ 78 และอาจารย 58 คน คิดเปนรอยละ 22 จากจำนวนผูขอรับ
บริการท้ังหมด    

การใหบริการ Turn it in Request Service  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) นิทรรศการ/กิจกรรมสงเสริมการเรียนรู 
ภายใต กรอบแนวคิด “KMUTT Educational Reform” ส งผลให มหาว ิทยาล ัยต องปรับ

สภาพแวดลอมในการเรียนการสอนเพ่ือสรางประสบการณการเรียนรูของนักศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
โดยใหทุกพื้นที่ของ มจธ. เปนพ้ืนที่แหงการเรียนรูที่นักศึกษาและบุคลากรสามารถเรียนรูไดทุกที่ทุกเวลา 

FSCI 81 คน 
(30%)

ENG 79 คน 
(29%)

GMI 33 คน  
(12%)

SBT 33 คน (12%)

JGSEE 11 คน  
(4%)

FIET 14 คน 
(5%) Other 18 คน 

(7%)
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(Everywhere is Learning) พรอมทั้งจัดกิจกรรมนอกหองเรียนใหเปนแหลงฝกฝนทักษะและประสบการณ
รวมกัน กระตุนใหเกิดการเรียนรู อันจะนำไปสูความคิดสรางสรรคและองคความรูใหม 

ผลของการจัดนิทรรศการและกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูที่ผานมานั้น พบวา มีผูเขารวมใหความ
สนใจในกิจกรรม ไดทดลองเลนและมีปฏิสัมพันธระหวางกันมากยิ่งขึ้น ควบคูกับการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
ประกอบกับมีการนำเสนอเนื้อหาดวยภาพอินโฟกราฟกหรือมัลติมีเดียมากกวาการนำเสนอในรูปแบบทั่วไป 
ดังนั้น ในป 2563 ไดดำเนินการปรับรูปแบบกิจกรรมใหสอดคลองกับพฤติกรรมการเรียนรูที่สงเสริมใหเกิด
ทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 อาทิ การคิดวิเคราะห การสื่อสาร การทำงานเปนทีม ฯลฯ และสามารถวัด
ผลลัพธของการเรียนรูท่ีสอดคลองตามลำดับข้ัน (Learning Stack) โดยไดทดลองจัดกิจกรรม ESCSPE Room 
ซ่ึงมีแนวคิดในการออกแบบกิจกรรม คือ จำลองสถานการณการหนีออกจากหองปด ทีมผูเลนจะถูกกักตัวใหอยู    
ในหอง เพื่อชวยกันวางแผน คิดเชิงวิพากษ และแกไขปญหาปริศนา โดยใชสวนประกอบพื้นฐานที่มี เพื่อชี้นำ
และหาทางออกใหไดภายในเวลาท่ีกำหนด (45 นาที) ทีมละ 3-5 คน กิจกรรมจัดข้ึนระหวางวันท่ี 20 มกราคม- 
21 กุมภาพันธ 2563 ในวันจันทร - วันศุกร วันละ 3 รอบ มีผูเขารวมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน 293 คน 72 ทีม      
ปฏิบัติภารกิจสำเร็จ 5 ทีม คิดเปนรอยละ 7 ของทีมท่ีเขารวมกิจกรรมท้ังหมด 

จากการสัมภาษณและประเมินผลหลังการเขารวมกิจกรรม โดยสังเกตพฤติกรรมจากกลอง     
วงจรปด พบวา สวนใหญไมเคยทำกิจกรรมในลักษณะนี้มากอน แตเคยดูหนังหรือเลนเกมในรูปแบบท่ี
คลายคลึงกัน สงผลใหเหตุผลท่ีเขารวมนั้นเปนเพราะรูปแบบของการเลนเกม ชอบความตื่นเตนทาทาย และได
ใชทักษะการคิดวิเคราะหในการแกปญหา ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คือ 4.67 
คะแนน จาก 5 คะแนน และรอยละ 99.32 ของผูเขารวมกิจกรรมตองการใหมีการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้
เพิ่มขึ้นอีก เนื่องจากสนุก ไดฝกการคิดวิเคราะห การทำงานเปนทีม และแกไขปญหาเฉพาะหนาไดในเวลาท่ี
จำกัด เปนตน 

ภายหลังจากการจัดกิจกรรม ESCAPE Room ไดมีแผนท่ีจะขยายผลไปยังกิจกรรมอ่ืน ๆ แตเนื่อง
ดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สงผลใหสำนักหอสมุดมีการ
ปรับแผนการดำเนินงานใหเกิดความเหมาะสม โดยลดกิจกรรมทางกายภาพและเพิ่มกิจกรรมออนไลนแตคง
เปาหมายเดิม คือ สนับสนุนการเรียนรู มีการใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย และพัฒนาทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21 
โดยประยุกตใชทฤษฎีการเรียนรูในการจัดกิจกรรมตาง ๆ อาทิ เกม สถานการณจำลอง และนิทรรศการ     
เพ่ือพัฒนาทักษะดานการบริหารจัดการความคิดและอารมณ (Soft Skills) เปนตน  



 
 รายงานประจำป 2563   

(68) 
 

 

การจัดกิจกรรม ESCAPE Room 

 นอกเหนือจากกิจกรรมดังกลาวขางตนแลว สำนักหอสมุดยังไดจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูตาม
โอกาสสำคัญตาง ๆ ตลอดท้ังป อาทิ 

1) DIY by Idea ตรายางแฟนซี: จัดขึ ้นระหวางวันที ่ 21-25 ตุลาคม 2563 ณ หองสมุด มจธ. 
(ราชบุรี) มีวัตถุประสงคเพื่อออกแบบและสรางสรรคสิ่งประดิษฐตรายางแฟนซี โดยใชความรูความสามารถ
เฉพาะตัวรวมกับจินตนาการและความคิดสรางสรรค มาใชในการออกแบบ (Do it Yourself – DIY) 

2) รักพอ รักษโลก: จัดข้ึนระหวางวันที่ 2-6 ธันวาคม 2562 เพื่อนอมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
และเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที ่ 9 เนื ่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ วันพอแหงชาติ และ           
วันดินโลก พรอมแสดงความกตัญูกตเวทิตาตอพระคุณบิดา อีกทั้งเปนการสงเสริมและสรางความตระหนักรู     
ถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน การเกษตร และโภชนาการ 

3) KMUTT Open House 2020 เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ป แหงการกอตั้ง มจธ. ภายใตแนวคิด 
“สังคมปริวรรต พิพัฒนอนาคต” (Transforming Society Defining the Future) ไดจ ัดกิจกรรมยอย           
3 กิจกรรม อาทิ  

- Escape Room Demo วันท่ี 20 มกราคม – 21 กุมภาพันธ 2563 
- การนำเสนอนิทรรศการดานบทบาทหนาที่และบริการของหองสมุด มจธ. จากอดีตถึง

ปจจุบันและอนาคต วันท่ี 3-21 กุมภาพันธ 2563  
- การพาชมสำนักหอสมุด มจธ. วันท่ี 4-7 กุมภาพันธ 2563 
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4) Valentine Sweety บอกรัก ไมมีคำวารัก: จัดขึ ้นระหวางวันที ่ 11-14 กุมภาพันธ 2563           
มีวัตถุประสงคเพื่อนำเสนอสารสนเทศและรวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับวันวาเลนไทน อาทิ ความหมายและ
ความสำคัญของการมอบความรักใหกันและกัน ตลอดจนวัฒนธรรมวาเลนไทนของแตละประเทศ สงผลให
ผูเขารวมกิจกรรมไดพัฒนาทักษะการอาน การคิดวิเคราะห ท้ังดานการใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 
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● การพัฒนาระบบเทคโนโลยีและทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู  

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (มจธ.) ตระหนักถึงการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช    
ในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและการวิจัย โดยไดมีการพัฒนาระบบบเทคโนโลยีสารสนเทศพรอม
จัดซื้อ จัดหา และรวบรวมเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรูและการวิจัย รวมทั้งใหบริการทรัพยากรสารสนเทศ
ออนไลน สื ่ออิเล็กทรอนิกสบนเครือขายคอมพิวเตอร และอุปกรณเคลื ่อนที ่ (Mobile Device) โดยได
ดำเนินการมาอยางตอเนื่อง ดังนี้ 

1) บริการสื่อการเรียนรู เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูดวยตนเองตามอัธยาศัย ทุกที่ทุกเวลา ทั้งกอนและ
หลังชั่วโมงเรียน 

• บันทึกการเรียนการสอนสดในหองเรียนแบบเต็มชุดวิชาสำหรับวิชาพื้นฐาน โดยตัดตอเปน     
ตอน ๆ ละไม  เก ิน  20 นาท ี  และบ ันท ึกสำหร ับการ เร ี ยนออนไลน   เพ ื ่ อ ให บร ิ การบนระบบ 
http://www.youtube.com/kmutteducation ซึ ่งบุคคลทั ่วไปไมสามารถเขาถึงได (Unlisted) จำนวน       
6 วิชา ประกอบดวย ENE 429: Antenna Theory, CHM: สมบัติทางเคมีตามตารางธาตุของแฮโลเจน, 
EIE325:  Electromagnetic Fields and Waves, CPE223:  Digital Electronics and Logic, SSC281: 
Introduction to Economics และ GEN241: Beauty of Life จำนวนทั้งสิ้น 327 วิชา (นับวิชาซ้ำในแตละ
ภาคการศึกษา) 

• การใหบริการแพลตฟอรม (Platform) ออนไลนคอรส Coursera 
 ในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นักศึกษา

และบุคลากรของ มจธ. ไดมีการพัฒนาตนเองและเรียนรูผานระบบออนไลนมากยิ่งขึ้น สงผลใหเกิดนโยบาย
จากผู บริหารของมหาวิทยาลัยใหสำนักหอสมุดดำเนินการติดตอขอทดลองเรียนโดยไมเสียคาใชจาย            
จาก Coursera ซึ่งเปนเว็บไซตเรียนออนไลน โดยเปดใหบริการตั้งแตวันที่ 5 มิถุนายน – 30 กันยายน 2563 
รายละเอียดดังนี้ 

- Coursera I: จำนวน 3,892 คอรส เรียนไดไมเกิน 10,000 คน เปดใหบริการแกนักศึกษา 
ศิษยเกา บุคลากรคณะวิทยาศาสตร คณะศิลปศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตรและ    
การออกแบบ และคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

- Coursera II: จำนวน 4,133 คอรส เรียนไดไมเกิน 10,000 คน เปดใหบริการแกนักศึกษา 
บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและ
วัสดุ และอ่ืน ๆ 
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  ผลการใหบริการของ Coursera I และ Coursera II มีดังนี้ 
- Coursera I มีผูเรียนที่ไดรับการเชิญ (Invited) 9,357 คน เขารวม (Joined) 970 คน 

และผูท่ีลงทะเบียน (Enrolled) 600 คน ซ่ึงจากจำนวนผูท่ีลงทะเบียน คิดเปนรอยละ 6 
ของผูเรียนท่ีไดรับการเชิญท้ังหมด และรอยละ 62 ของผูเรียนท่ีเขารวม (Joined) 

- Coursera II มีผูเรียนท่ีไดรับการเชิญ (Invited) 9,928 คน เขารวม (Joined) 1,446 คน 
และผูท่ีลงทะเบียน (Enrolled) 914 คน ซ่ึงจากจำนวนผูท่ีลงทะเบียน คิดเปนรอยละ 9
ของผูเรียนท่ีไดรับการเชิญท้ังหมด และรอยละ 63 ของผูเรียนท่ีเขารวม (Joined) 
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รายละเอียดการเรียน Coursera 

 
  คอรสท่ีมีผูลงทะเบียนและเรียนจบมากท่ีสุด 5 อันดับแรก คือ 

- Programming for Everybody (Getting Started with Python) 
- Neural Networks and Deep Learning 
- Write Professional Emails in English 
- Introduction to Data Analytics for Business 
- Chinese for Beginners 
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  เมื ่อเปรียบเทียบคอรสที่นักศึกษา บุคลากร และศิษยเกา มจธ. ไดลงทะเบียนเรียน พบวา 
ทิศทางในการลงทะเบียนเรียนนั้นเปนไปในทิศทางเดียวกันกับแนวโนมความตองการของภาคอุตสาหกรรม 
(Industry Trend) นั่นเอง 

       จากผลการใหบริการ Coursera ทั้ง 2 กลุม พบวา ผูเรียนที่ Invited มีมากกวารอยละ 90 
จากผูเรียนท่ีไดสิทธิ์ คือ คอรสละไมเกิน 10,000 คน  แตผลการ Enrolled พบวา นอยวารอยละ 10 ของ
ผูเรียนที่ Invited ทั้งหมด โดยผูเรียนที ่ Enrolled ไดลงทะเบียนเรียนในสาขาที่เปนความตองการของ      
ภาคอุตสาหกรรม ดังนั้น ในการใหบริการ Coursera นั้น มหาวิทยาลัยควรพิจารณาและวิเคราะหขอมูล     
โดยละเอียดจากหลายปจจัยท่ีเก่ียวของ อาทิ 

- นโยบายการพัฒนาผู เรียน ศิษยเกาและบุคลากร มจธ. ผานแพลตฟอรม (Platform) 
ออนไลนของ Coursera 

- ผลลัพธดานการเรียนรูของผูท่ีลงทะเบียนเรียน รวมทั้งการนำผลการเรียนรู ไปปรับใช        
ในการเรียน การทำงาน และชีวิตประจำวัน ซ่ึงจะตองวัดผลในระยะยาว 

- ขอดี - ขอเสียของการขยายการใหบริการ Coursera เม่ือเปรียบเทียบกับคาใชจายท่ีเกิดข้ึน 
- ความคุมคาในการลงทุน/การจายคาบริการ 
- จำนวนผูลงทะเบยีนเรียน ฯลฯ 

2) การพัฒนาระบบหองสมุดอัตโนมัติ (Library Automated System: KMUTT – LM) 

• การพัฒนาระบบ สำนักหอสมุดไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมอยางตอเนื่อง เพ่ือนำมาพัฒนา
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ (KMUTT - LM) ซึ่งไดพัฒนาระบบการสืบคนตอยอดจากโมดูล 
Content-based Analysis และ Collaborative-based Analysis โดยคัดกรองรายการ
หนังสือแนะนำจากระบบ “KMUTT – LM Recommendation)” 

 ในป 2562 – 2563 มีการพัฒนาระบบสืบคนแบบรวมศูนย เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับ
ผูใชบริการท่ีตองการสืบคนจากแหลงทรัพยากรสารสนเทศท้ังภายในและภายนอกหองสมุด ระบบนี้จะแนะนำ
ทรัพยากรสารสนเทศแบบ Integrated และ Stand-alone โดยปรับปรุงการวิเคราะหคำสำคัญและการ
ประมวลผลดวยภาษาธรรมชาติ นับเปนการเพิ่มชองทางการเขาถึงบริการทรัพยากรสารสนเทศดวยระบบ
อัตโนมัติท่ีสะดวกมากยิ่งข้ึน ซ่ึงระบบดังกลาวมีสถาปตยกรรมซอฟตแวร ดังนี้ 
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• การเผยแพรและนำไปใช ไดมีการจัดทำเว็บไซต http://kmutt-
lm.lib.kmutt.ac.th สำหรับประชาสัมพันธและรวมจัดแสดงผลงานในการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือขายสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา 
(WUNCA)” ปละ 2 ครั้ง อยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน ทำใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรู
และประสบการณ ความเชี่ยวชาญในดานเทคโนโลยีเครือขายฮารดแวรและซอฟตแวร 
(Hardware and Software) จากผูเชี่ยวชาญ และผูใชระบบหองสมุดอัตโนมัติ อาทิ นัก
คอมพิวเตอร บรรณารักษ และผูสนใจทั่วไป ทำใหไดขอมูลปอนกลับ (Feedback) แลว
นำมาประยุกตใชกับระบบหองสมุดอัตโนมัติ KMUTT – LM และระบบสารสนเทศ เพ่ือ
สนับสนุนการใหบริการและการปฏิบัติงานของสำนักหอสมุด 

  ทั้งนี้ มีหนวยงานหลายหนวยงานท่ีสนใจนำระบบหองสมุดอัตโนมัติ KMUTT – LM ไปใช      
อาทิ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัย
นเรศวร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และหองสมุดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ ในป 2562 ได
ดำเนินการติดตั้งโปรแกรมและนำขอมูลทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุดสถาบันนโยบายวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีนวัตกรรม (STIPI) มจธ. ซึ ่งใหบริการที ่อาคารเคเอกซ (KX) เขาระบบ KMUTT – LM และ            
ในป 2563 มีหนวยงานที่สนใจระบบหองสมุดอัตโนมัติ KMUTT- LM เพิ่มขึ้นอีกจำนวน 5 หนวยงาน คือ  
สถาบันวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต/อุตรดิตถ/นครศรีธรรมราช/
อุบลราชธานี และอุดรธานี 

 

หนวยงานเขาศึกษาดูงานระบบหองสมุดอัตโนมัติ KMUTT - LM 
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  นอกจากนี้ สำนักหอสมุดไดจัดทำคูมือการใชงานการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื ่อง “การ
ดำเนินงานสำหรับผูดูแลระบบ (System Administrator) และผูใชงาน” โดยมีระบบสนับสนุน ชวยเหลือ และ
ติดตามผลการใชระบบเปนระยะ สรางเครือขายของหนวยงานในลักษณะชุมชนนักปฏิบัติเพื ่อเปนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู แบงปนประสบการณ หาแนวทางในการแกไขปญหา และรวมกันพัฒนาระบบตอไป 

 มหาวิทยาลัยมุงพัฒนาสำนักหอสมุดใหเปนแหลงเรียนรูชั ้นเลิศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี      
เปนแหลงบมเพาะความรู และสงเสริมประสบการณนอกหองเรียน โดยในป 2564 จะเนนการทำงานรวมกับ
ชุมชนมากข้ึน เนนความรวมมือกับนักศึกษา เพ่ือสงเสริมใหเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
 

• ดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแหงการเรียนรู 

ดร ุณสิกขาล ัย โรงเร ียนนว ัตกรรมแหงการเร ียนร ู   (Darunsikkhalai School for Innovative 
Learning) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี เปดทำการเรียนการสอนเมื่อปการศึกษา 2544 โดย
ไดร ับการสนับสนุนและความรวมมือจากมูลนิธ ิไทยคม มูลนิธ ิศ ึกษาพัฒน และ The Media Lab of 
Massachusetts Institute of Technology (MIT) ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยคุณพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา 
(ปจจุบันดำรงตำแหนงผู อำนวยการใหญของโรงเรียน) นำทฤษฎีการเรียนรู เพื ่อสรางสรรคดวยปญญา 
(Constructionism) มาใชอยางเต็มรูปแบบ ซึ่งเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริงในเรื่องที่ตนเองสนใจ (Learning by Doing) โดยเปนการเรียนรูจาก
การทำโครงงาน (Project-based Learning) และจัดการเรียนการสอนในรูปแบบสองภาษา (Bilingual: ไทย-
อังกฤษ) ตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 - มัธยมศึกษาปที่ 6 ซึ่งใน 1 ปการศึกษาจะแบงออกเปน 3 ภาค
การศึกษา 

 

 ดรุณสิกขาลัยเปนโรงเรียนที่มีจุดมุงหมายในการพัฒนาบุคลากรทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ ทั้งผูเรียน ครู 
(Facilitators) บุคลากร ผูบริหาร และผูปกครอง ใหสามารถเรียนรูรวมกันเพื่อการพัฒนาผูเรียนไดอยางเต็ม
ศักยภาพ โดยปลูกฝงวิธีการเรียนรู (Learning How to Learn) ใหผูเรียนคิดเปน ทำเปน คิดใหม ทำใหม และ
คิดท่ีจะคิดตอยอดเองได (Thinking about Thinking) โดยปลูกฝงวิธีการเรียนรูเขาไปในตัวผูเรียนตั้งแตยังเล็ก 
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เปนความรูฝงตัว (Tacit Knowledge) มีการบูรณาการดานเทคโนโลยี วิชาการ ศิลปะและวัฒนธรรม รวมท้ัง
เรื่องศีลธรรมจรรยาเขาไปในกระบวนการเรียนการสอน โดยผูเรียนจะไดเรียนรูอยางเปนธรรมชาติ เมื่อผูเรยีน
โตขึ ้นก็จะเริ ่มปลูกฝงวิชาการและภาษาอังกฤษอยางเปนขั ้นตอน เริ ่มจากการฟง การพูด การอานและ        
การเขียน ตามดวยหลักการไวยากรณใหเขมขนยิ่งขึ้น เมื่อผูเรียนศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทางครู 
ผูเรียน และผูปกครองรวมกันคนหาความถนัดของผูเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพใหพรอมสำหรับการศึกษาตอ
และการประกอบวิชาชีพตอไป (Career-based Learning) 
 การจัดกระบวนการเรียนรูตามแนวทฤษฎี Constructionism พัฒนาข้ึนโดย Prof. Seymour Papert 
นักคณิตศาสตรและนักการศึกษา แหง The Media Lab, MIT โดยพัฒนามาจากทฤษฎี Constructivism ของ 
Jean Piaget นักจิตวิทยาชาวสวิตเซอรแลนด บนความเชื่อที่วา ความรูไมไดมาจากการสอนของครูหรือ
ผูสอนเพียงอยางเดียว แตมนุษยทุกคนมีความสามารถในการสรางความรูไดดวยตนเองภายใตเงื่อนไข
สภาพแวดลอมที่เอื้ออำนวย ดังนั้น การจัดการศึกษาที่แทจริง คือ ครูจะเปนผูอำนวยความสะดวกในการ
เรียนรู (Facilitator) สรางบรรยากาศใหเอ้ืออำนวยและสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาการเรียนรูไดดวยตนเองอยางมี
ประสิทธิภาพ (Learning Rich Environment) ซ่ึงประกอบดวยปจจัยสำคัญ 4 ประการ ไดแก 

1) เริ่มที่ผูเรียนอยากจะเรียนรูในเรื่องที่ตนเองสนใจ จึงจะเปนตัวเรงใหกระหายอยากเรียนรูเพิ ่มข้ึน 
(Passion of Learning)  

        2) ใชความผิดพลาดเปนบทเรียนและแรงจูงใจ (Internal Motivation) ใหเกิดการสรางสรรคความรู
ใหม ๆ  

        3) การเรียนรูเปนทีม (Team Learning) จะดีกวาการเรียนรูดวยตนเองคนเดียว 
        4) เปนการเรียนรูวิธีการเรียนรู (Learning how to Learn) ไมใชการสอนเพ่ือใหรู 

ผานกระบวนการ 3 ข้ันตอน ท่ีถูกออกแบบใหหมุนเวียนในชั้นเรียน คือ Think, Make และ Reflection 

 
 ดรุณสิกขาลัยเปนโรงเรียนที่พัฒนาการเรียนการสอนมาอยางตอเนื่อง เพื่อใหสอดคลองกับสภาพภูมิ
สังคมไทยและโลกที่เปลี่ยนแปลงไปสูโลกยุคใหม โดยเปดโอกาสใหผู เรียนไดคิดและออกแบบดวยตนเอง 
(Thinking or Designing) เพื่อฝกฝนการคิดและจินตนาการ คิดอยางมีเปาหมายเปนรูปธรรม มีเหตุผล และ
คิดเปนระบบครบวงจร ผูเรียนจะตองเปนผูท่ีลงมือทำดวยตนเอง (Learning by Doing) มีความเปนเจาของใน
สิ่งที่ตนเองสรางอยางเต็มที่ โดยอาจเริ่มเรียนรูจากสิ่งที่ผูเรียนมีความสนใจ หรือจากปญหาที่ผูเรียนมีความ
สนใจเปนพิเศษที่จะคนหาวิธีแก โดยมี Facilitator ใหคำแนะนำและรวมเรียนรูไปกับผูเรียน อีกกระบวนการ
สำคัญ คือ การสะทอนความคิด (Reflecting or Contemplating) ซึ่งจะเปนการใหผูเรียนไดฝกฝนสะทอน
ความคิด ระลึกถึงสิ่งที่ไดเรียนรูจากประสบการณตาง ๆ ที่ผานมา ทำใหเกิดความตระหนักในสิ่งที่ไดเรียนรู     
ไดเรียนรูเชิงประจักษ (เห็นไดดวยตนเอง) วาตนเรียนรูอยางไร และแกไขปญหาไดอยางไร 
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โครงการ DSIL FabLab@School (Fabrication Laboratory) แหงแรกในประเทศไทยและใน
ภูมิภาคอาเซียน กอตั้งขึ้นเมื่อป 2556 ปจจุบันเปลี่ยนชื่อเปน DSIL Fab Learn Lab เกิดจากความรวมมือ
ระหวางมูลนิธิศึกษาพัฒนและมหาวิทยาลัยสแตนฟอรด ประเทศสหรัฐอเมริกา สรางหองเรียนนวัตกรรมดาน
การเรียนรู ท่ีสงเสริมการสรางสิ่งประดิษฐและนวัตกรรม โดยใชเครื่องมือดิจิทัลในการสราง Rapid Prototype 
เชน เครื่องพิมพเลเซอรคัทเตอร เครื่องพิมพสามมิติ เครื่องพิมพไวนิล และอุปกรณการประดิษฐอื่น ๆ ท้ัง
อุปกรณชาง งานไม จักรเย็บผา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส ฯลฯ การประดิษฐนวัตกรรมในหองนี้ จะชวยใหผูเรียน
สามารถเรียนรูวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร คณิตศาสตร และศิลปกรรมศาสตรไดอยางเปน
รูปธรรม ทำใหผูเรียนมีความสนใจที่จะเรียนรูมากยิ่งขึ้น โดยใชความรูดาน STEMA (Science, Technology, 
Engineering, Mathematics and Art) สรางองคความรูดวยตนเองผานการสรางสิ่งประดิษฐ 

 
 

DSIL Fab Learn Lab เปนหนึ่งในศูนยการเรียนรูภายในโรงเรียน ปจจุบันเปดทำการเรียนการสอน 
FabLab Class เพ่ือสอนพ้ืนฐานการเปนนักประดิษฐและเปนศูนยการเรียนรูสนับสนุนการเรียนรูผานโครงงาน
ในหองเรียนของดรุณสิกขาลัย และจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการดานการออกแบบและการประดิษฐดวยเครื่องมือ 
Digital Fabrication และกระบวนการ Design Thinking เพื ่อพัฒนาการเร ียนรู ให กับนักเร ียน คุณครู 
ผูปกครอง บุคลากรในหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 

  
“Junior Digital Innovator Camp” สำหร ับน ั ก เ ร ียน
ภายนอกที ่สนใจเรียนรู การสรางงานประดิษฐ ดวยการ
ทดลอง ลงมือทำจริงผานเทคโนโลยี 4.0 

 “Digital Team Transformation”  สำหร ั บบ ุคลากร
หนวยงานภายนอก อาทิ บริษัท SCG Chemicals บริษัท 
Betagro ธนาคารกรุงเทพ 
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ผลการดำเนินงานในปงบประมาณ 2563 มีดังนี้ 

1. ดานการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน แบงออกเปน 2 สวน คือ 
1) ช้ันเรียนวิชาโครงงาน (Project-based Learning) เพ่ือฝกฝนและพัฒนาทักษะกระบวนการ

สรางองคความรูดวยตนเอง เปดโอกาสใหผูเรียนเลือกหัวขอโครงงานตามความสนใจ สอดคลองตามวัยและ
ความพรอมของผูเรียน เนนการลงมือปฏิบัติจริง คนหาความถนัดและพัฒนาศักยภาพของตนเอง เชื่อมโยงองค
ความรูเขากับโครงงานท่ีเปนประโยชนตอสังคม  

2) ชั้นเรียนวิชาพื้นฐานและทักษะตาง ๆ  เชน วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร สังคม
วิทยาศาสตร เปนตน เพื่อแนะนำความรูทั่วไปที่จำเปนและเหมาะสมกับวัยของผูเรียนแตละชวงชั้น คัดเลือก
จากหลักสูตรพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ จัดกระบวนการเรียนรูแบบลงมือปฏิบัติ (Active Learning) 
โดยเนนการสรางความเขาใจใหแกผูเรียนเปนสำคัญ และเปนแหลงสรางแรงบันดาลใจสูชั้นเรียนวิชาโครงงาน
อีกดวย 

ท้ังนี้ในปการศึกษา 2563 มีนักเรียนท้ังหมด จำนวน 200 คน โดยแบงออกเปน 4 ระดับชวงช้ัน ดังนี้ 

หมายเหตุ   -  ขอมูลเปนจำนวนนักเรียนในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2563 ณ วันท่ี 19 ตุลาคม 2563 
- เปรียบเทียบกับจำนวนนักเรียนในภาคเรยีนท่ี 2 ยอนหลัง 3 ปการศึกษา 
- จำกัดจำนวนนักเรียนไมเกิน 20 คนตอระดับช้ัน 

  
 นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่เปดประสบการณใหนักเรียนไดกาวออกจากพื้นที่ปลอดภัย 
(Comfort Zone) ขยายศักยภาพ ความคิด ความเขาใจ รวมเรียนรู กับผู คนในสังคมท่ีมีความแตกตาง
หลากหลาย ผานกิจกรรมท้ังในประเทศและตางประเทศ อาทิ 
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“Smile Camp ป.1- ป.3 ณ Go Genius Learning Center 
จังหวัดนครราชสีมา” พัฒนาการตระหนักรูของตนเอง       
สูการเขาใจผูอ่ืนและสิ่งแวดลอมรอบตัว พัฒนาทักษะชีวิต 

“Smile Camp ป.4 - ป.6 ณ โครงการพัฒนาดอยตุง (พ้ืนท่ี
ทรงงาน) อันเน่ืองมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงราย” 

 

  
“ออกบ ูธแสดงผลงานน ักเร ียน ในงาน Maker Faire 
Bangkok 2020 ณ ลานศูนยการคาเดอะสตรีท รัชดา” 

“นำเสนอผลงานการประดิษฐและกระบวนการเรียนรู 
(Student Showcase) ในงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ 
FabLearn Asia 2020 มจธ.” 

  

 

 

“รวมแขงขันประกวดผลงานศิลปะ ในงาน Mitsubishi 
Asian Children’s Enikki Festa 2019-2020” ณ หอศิลป
รวมสมัยราชดำเนิน 

“รวมแขงขันกีฬาดรุณสัมพันธ” ระหวางดรุณสิกขาลัย 
โรงเรียนนวัตกรรมแหงการเรียนรู กับหองเรียนวิศว-วิทย 
(โครงการ วมว.) มจธ. 
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2. ดานการบริหารและพัฒนาองคกรแหงการเรียนรู 
 โรงเรียนไดดำเนินการพัฒนาคุณภาพของการบริหารจัดการในทุกดาน เพื่อขับเคลื่อนแผนกลยุทธ

ใหบรรลุเปาหมาย สอดคลองกับวิสัยทัศน “พัฒนาคนไทยใหเปนพลเมืองโลก” โดยจัดทำโครงการและกิจกรรม
ตาง ๆ สรางเครือขายความรวมมือเพ่ือแลกเปลี่ยนองคความรู สงเสริมการทำงานรวมกันแบบองครวม สงเสริม
การพัฒนาความสามารถของบุคลากร สรางความพรอมดานโครงสรางพื้นฐาน การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
รวมท้ังใหความสำคัญกับชุมชนและสิ่งแวดลอม อาทิ 

• โครงการพ ัฒนาคร ูดร ุณส ิกขาล ัยเพ ื ่อข ับเคล ื ่อนว ิส ัยท ัศน ส ู การปฏ ิบ ัต ิ  (DSIL 
Transformation) โดยจัดกระบวนการสรางใหเกิดการมีสวนรวมในการคิด ออกแบบ และรวมลงมือปฏิบัติ 
ของคณะผูบริหาร ครู และบุคลากร ดวยวิธีการ Coaching while Working รวมระยะเวลา 24 เดือน โดยมี
วัตถุประสงคของโครงการ ดังนี้ 

1) เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการขับเคลื่อนพันธกิจ (Mission) 
และกลยุทธ (Strategy) ขององคกร อันจะนำไปสูวิสัยทัศน (Vision) ท่ีไดระดมสมองรวมกัน 

2) เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรใหมีภาวะความเปนผูนำ (Leadership Skill) และมีทักษะในการ
บริหารจัดการ 

3) เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรูความเขาใจในเรื่ององคกรแหงการเรียนรู (Learning 
Organization) มากยิ่งข้ึน 

4) เพ่ือประโยชนการทำวิจัยเรื่องความกระหายในการเรียนรู (Passion of Learning) ซ่ึงจะใช
เปนเกณฑในการประเมินนักเรียนเม่ือจบชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 

  

• การจัดสัมมนาวิชาการนานาชาติ FABLEARN Asia 2020 จัดขึ้นโดยโรงเรียนดรุณสิขาลัย
รวมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (มจธ.) ไดจัดกิจกรรมเสวนาเรื่องการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักทฤษฎีการเรียนรูเพ่ือสรางสรรคดวยปญญา (Constructionism) 
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• การยกระดับการจัดการมาตรฐานความปลอดภัย เปนการปรับปรุงพื้นที่และขยายหองเรียน
เพ่ือรองรับมาตรการการเวนระยะหาง (Social Distancing) ของการจัดการเรียนการสอนและการทำกิจกรรม
ในหองปฏิบัติการ พรอมทั้งจัดทำประเมินการผอนผันการใชอาคารสถานที่สถาบันการศึกษา สะอาดปลอดภัย 
ปองกันโรค COVID-19 ภายใตโครงการ Clean Together ของกรมอนามัย 

   
 

• การประชุมแผนการดำเนินงานตามแนวทางมาตรการการปองกันการแพรระบาดของโรค      
โควิด-19 โดยแพทยหญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และคณะ เขาตรวจ
เยี่ยมโรงเรียนและตรวจประเมินความพรอมในการเปดภาคเรียนอยางเต็มรูปแบบ 

    
 

• การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (DSIL Portal) โดยใหบริการแกบุคลากร นักเรียน 
และผูปกครองของโรงเรียน ซึ่งแบงเปนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและระบบสารสนเทศเพื่อการ
เรียนรู รายละเอียดดังนี้ 
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ระบบสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู การดำเนินงานในป 2563 
1. ระบบหลักสูตร (Curriculum) จัดเก็บและปรับปรุงขอมูลของโครงสรางหลักสูตร 

ตัวช้ีวัด และรายละเอียดวิชา 
2. ระบบการวัดและประเมินผลคณุภาพของนักเรียน 
    (Student Assessment) 

- บันทึกคะแนนในแตละรายวิชา 
- สรุปผลการเรยีนรูเปนรายกลุมสาระการเรียนรู 
- ปรับปรุงขนาดและรปูแบบของบันทึกขอมูล

พัฒนาการเรียนรู 
3.  ระบบรายงานผลการเรียนรูรายบุคคล 
    (Assessment Report)    

ระบบสงออกขอมูลรายงานผลการเรียนรูรายบุคคล
ออนไลน โดยผูใชสามารถดรูายงานไดดวยตนเอง 

4.  ระบบงานทะเบียน (Transcript) ปรับปรุงหนาแสดงผลขอมูล โดยนายทะเบียนสามารถ
สั่งพิมพใบรับรองการศึกษาและเอกสารการจบ
การศึกษา 

5.  โปรแกรม Zoom Meeting จัดซื้อใบอนุญาต (Account License) เพ่ือรองรับการ
จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน จำนวน 15 บัญชี 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ การดำเนินงานในป 2563 
1. ระบบรับสมัครนักเรียน (Recruitment) ออกแบบระบบสมัครเรียนออนไลน (ยังไมเปดใชงาน) 
2. ระบบฐานขอมูลประวัตบุิคลากรและนักเรียน 
    (Personal Profile) 

- บันทึกและปรับปรุงฐานขอมูลประวัติบุคลากรและ
นักเรียนรายบุคคล 

- สงขอมูลบุคลากรและขอมลูนักเรยีนเปนรายบุคคล
ใหแกกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม (อว.) 

- เพ่ิมระบบแกไขขอมูล โดยผูใชงานสามารถแกไข
ขอมูลไดดวยตนเอง 

3. ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
    (Staff Assessment) 

- บันทึกและสรุปการทำงานของบุคลากรรายบุคคล 
- สงขอมูลสรุปผลการทำงานของบุคลากรรายบุคคล

ใหแกผูบริหาร 
- รายงานผลการประเมินตนเองและเพ่ือนรวมงานใน

รูปแบบกราฟ 
4. ระบบบันทึกเวลาเขา-ออก (Time Attendance) - แกไขเวลาทำงานและเวลาเรียน 

- สงขอมูลสรุปผลเวลาเขา-ออก การขาด ลา มา สาย
ของนักเรียนและบุคลากร 

5. ระบบเลือกเมนูอาหารกลางวัน (Lunch Menu) ออกแบบการเลือกเมนูอาหารของนักเรียนและบุคลากร
ในรูปแบบออนไลน และสรุปผล 

6. ระบบแจงเตือนการรับนักเรียนกลับบาน 
    (DSIL Drive Thru) 

ออกแบบและพัฒนาใหผูปกครองสามารถใชงานบน
โทรศัพทมือถือผานแอปพลเิคชันไลน 

7. ระบบดาวนโหลดเอกสารและแบบฟอรม 
    (School Form) 

- ผูใชสามารถดาวนโหลดเอกสารและแบบฟอรม 
   ตาง ๆ ได 
- ระบบบัญชีเลขท่ีเอกสาร 

8. ระบบตรวจนับครภุัณฑ (Asset Tracking) - ตรวจนับครุภณัฑผาน QR Code 
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ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ การดำเนินงานในป 2563 
- ปรับปรุงรหสัสำหรับติดบนครุภณัฑใหเปนแบบ QR 

Code 
9. ระบบงานประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา 
    (Quality Assurance) 

- ระบบประมวลผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแตละรายวิชา 
- ระบบประมวลผลการอาน การเขียน และการคิด

วิเคราะห 
- ระบบประมวลผลคุณลักษณะอันพึงประสงค 
- เพ่ิมแบบบันทึกรายละเอียดของสถานท่ีในการจัด

ทัศนศึกษา 
10. ระบบชำระคาพัฒนาการเรยีนรูของนักเรียน 
     (E-payment) 

ออกแบบระบบใบแจงคาเทอม โดยเช่ือมตอขอมูลกับ
สำนักงานคลังของ มจธ. (ยังไมเปดใชงาน) 

11. ระบบจัดเก็บไฟล (Cloud Storage) ไฟลท้ังหมดจะถูกจัดเก็บท่ี KMUTT Google Drive 
File Stream 

12. ระบบตรวจวัดคาฝุนละออง PM 2.5 
     (Dust PM 2.5 Station) 

แสดงผลคาฝุนละอองบนเว็บไซตของโรงเรียนไดทันที 

 

3. ดานการบริการวิชาการ 
    โรงเร ียนได นำความร ู และประสบการณด านการจ ัดการเร ียนการสอนตามแนวทฤษฎี 
Constructionism ใหบริการวิชาการกับหนวยงานตาง ๆ จากภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชน ที่สนใจขอเขา
ศึกษาดูงานดานการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบกิจกรรมตาง ๆ เชน การบรรยาย 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมคาย เปนตน โดยในปงบประมาณ 2563 ไดมีหนวยงานเขาเยี่ยมชม/
ศึกษาดูงาน จำนวน 10 หนวยงาน อาทิ 

         
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนซางตาครูสคอนแวนท  
เขาเยี่ยมชมโรงเรียน เพื่อศึกษาดูงานดานการจัดการเรียนรู
ดานการสรางนวัตกรรมของโรงเรียน (7 ต.ค. 2562) 

คณะผ ู บร ิหาร คุณครูและบุคลากร โรงเร ียนร ุ งอรุณ          
เขาเยี่ยมชมโรงเรียน เพ่ือศึกษาดูงานการบริหารจัดการดาน
เทคโนโลยีดิจิทัล (19 พ.ย. 2562) 
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Mr. Adam K. Man The Head of Forman School in 
Connecticut, The United States เขาเยี่ยมชมโรงเรียน
เพื ่อทำความเขาใจถ ึงการศึกษาที ่แตกตางก ันและมี
เปาหมายที่จะพัฒนาหนังสือเกี่ยวกับประสบการณความ
หลากหลายของนักเรียนท่ัวโลก (21 ม.ค. 2563) 

ผู บริหารและคณะครู โรงเรียนทอสีและโรงเรียนปญญา
ประทีป เขาศึกษาดูงานดานการออกแบบหลักสูตรและดาน
การจัดการเร ียนร ู แบบ Constructionism การว ัดและ
ประเมินผลแนวทางการรับสมัครนักเรียน รวมถึงการพัฒนา
ครู บุคลากร และผูปกครอง (6 ก.พ. 2563) 

 
4. ดานการพัฒนาบุคลากร 

การพัฒนาบุคลากรเปนหัวใจของการดำเนินงานของโรงเรียน โดยจัดใหมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
(Workshop) ในทุกภาคการศึกษา ใหแกผูบริหาร คุณครู และบุคลากรที่เกี่ยวของ ในหัวขอที่หลากหลาย อาทิ 
ดานความรูความเขาใจธรรมชาติของผูเรียนในแตละชวงวัย ดานจิตวิทยา การสื่อสารภายในและภายนอกองคกร 
การทำงานเปนทีม การคิดวิเคราะห และการจัดการเรียนรู ตามแนวทฤษฎี Constructionism ตัวอยาง
กิจกรรม อาทิ 

 

 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการ Certificate Program for 
Compassionate Systems Master Practitioners       
จัดโดย MIT J-WEL” วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาครูใหมีความ
เขาใจดาน Personal Mastery และ Systems Thinking 
รวมท้ังวิธีการเช่ือมโยงกับผูอ่ืนดวยความเขาใจ 
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“กิจกรรมหองเรียนครู”  เขารวมอบรมในงานมหกรรมทาง
การศึกษาเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู (EDUCA 2019) 
 
 
 
 
 
 

 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “กระบวนการรวมออกแบบและสราง
พันธกิจ”จัดโดย บริษัทหองปฏิบัติการทางสังคม (ประเทศ
ไทย) จำกัด ณ สวนสามพราน จังหวัดนครปฐม 
 
 
 
 
 
 

 

การทดสอบวัดระดับทักษะการใชภาษาอังกฤษของ
บุคลากร เพื ่อสงเสริมและพัฒนาขีดความสามารถดาน
ภาษาอังกฤษ 
 
 
 

5. ดานความรวมมือระหวางโรงเรียนและผูปกครอง 
การศึกษาในปจจุบันตองการความรวมมือจากผูปกครองอยางมาก ทั้งในการสื่อสารที่ใกลชิดกัน 

โดยมีการจัดงานประชุมผูปกครอง (Parents and Teachers Association Meeting) ในทุกภาคเรียน มีชมรม
ผูปกครองดรุณสัมพันธ การรวมทำกิจกรรมของโรงเรียน และการแลกเปลี่ยนประสบการณหรือองคความรู
รวมกันอยางตอเนื่อง เพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู กอใหเกิดความเขาใจและมิตรภาพอันดีตอกัน อันจะ
นำไปสูการปลูกฝงคานิยมและทัศนคติที่ถูกตองในการใชชีวิตของบุตรหลานอยางยั่งยืน ทางโรงเรียนไดจัด
กิจกรรมรวมกับผูปกครองอยางสม่ำเสมอ อาทิ 

• กิจกรรม Parents Maker’s Day เปนกิจกรรมที่จัดขึ้นสำหรับผูปกครองที่สนใจในดานงาน
ประดิษฐ ไดรวมเรียนรูกระบวนการออกแบบและสรางสรรคผลงานดวยเครื่องมือการผลิต
แบบดิจิทัล (Digital Fabrication) โดยมีการจัดกิจกรรม 1 ครั้งตอหนึ่งภาคเรียน 
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• กิจกรรมจิบน้ำชายามเชา จัดขึ ้นเพื ่อเปนการพบปะ พูดคุย แลกเปลี ่ยนความคิดเห็น 
ขอเสนอแนะตาง ๆ ตลอดจนปญหาและความตองการ ระหวางผูบริหารและผูปกครอง     
ในบรรยากาศท่ีเปนกันเอง 

• กิจกรรมหองเรียนพอแมออนไลน เปนกิจกรรมที่จัดข้ึนเพื่อใหผู ปกครองไดแลกเปลี่ยน
ประสบการณและรวมพูดคุยกับนักจิตวิทยา ในหัวขอ “พอแมยุคโควิดเมื่อลูกตองเรียน
ออนไลน” 

6. ดานการมีสวนรวมกับชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอม 
 โรงเรียนสรางความตระหนักรูในทุกระดับขององคกร ดานการรับผิดชอบตอสังคม และการทำ
กิจกรรมรวมกับชุมชน เพราะเปนรากฐานของหนาที่พลเมือง โดยไดจัดกิจกรรมที่สนับสนุนใหคุณครู นักเรียน 
และผูปกครอง ใชความรูความสามารถที่มีชวยเหลือผูดอยโอกาส ชวยพัฒนาชุมชน อนุรักษพลังงานและ
สิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง อาทิ 

  
“กิจกรรมคายจิตอาสาโปรเจ็กตบานวิศวกรรม” บริจาค
สิ่งของเครื่องใชและติดตั้งระบบโซลาเซลล ณ โรงเรียนบาน
หวยปลาดุก จังหวัดเพชรบุรี 

“โครงการออกแบบและผลิตเครื่องฟอกอากาศสาธารณะ
เพื่อเปนเครื่องตนแบบที่ใชตนทุนต่ำ บริจาคใหผูที่สนใจ
นำไปผลิตและติดตั้งในบริเวณท่ีมีมลพิษ” 
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7. ดานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผูเรียน 
ในปการศึกษา 2562 มีผูสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จำนวน 8 คน และสามารถ

เขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษาท้ังมหาวิทยาลัยในประเทศและตางประเทศ ดังนี้ 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล มหาวิทยาลัย คณะ/สาขาวิชา 
1. นายพสิษฐ คงคาทิพย สถาบันนวัตกรรมบูรณาการ 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
หลักสตูรศลิปศาสตรและ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานวัตกรรมบูรณาการ 

2. นายเฉลมิรัฐ บัวหนอง มหาวิทยาลยัศิลปากร คณะดุริยางคศลิป 
สาขาดนตรีเชิงพาณิชย 

3. นายณัทธร ช่ืนชูจิตต มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี วิศวกรรมเครื่องกล 
4. นายวีรภัทร ทุนหริัญกร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี วิศวกรรมคอมพิวเตอร 
5. นางสาวกฤตยา วุฒิสิวะชาติกุล University of The Arts London, 

London College of Fashion 
International Preparation 
for Fashion (Certificate in 
Higher Education) 

6. นายธานันท ธนะชานันท สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริินธร 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร 

7. นายยุทธชวัล พีรวัฒนวณิช ณ ประเทศญี่ปุน - 
8. นายวริศ กุลภักดีสิงวร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลยัมหิดล การตลาด 

 
 ดรุณสิขาลัย ตั้งมั ่นวิสัยทัศนที่จะพัฒนาคนไทยใหเปนพลเมืองโลก โดยมีระบบการจัดการเรียน     
การสอนที่เนนการเรียนรูดวยตนเอง เนนการปฏิบัติจริง เพื่อใหผูเรียนเกิดทักษะในสิ่งที่ตนเองสนใจ และเปด
ประสบการณใหผูเรียนไดรูจักอาชีพที่หลากหลาย อันจะเปนประโยชนแกผูเรียนไดคนพบศักยภาพของตนเอง 
สามารถวางแผนการเรียนรูตอไปในอนาคตได สิ่งเหลานี้จะตอยอดไปถึงชีวิตการทำงาน สงผลใหปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด เปนแรงสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติสืบไป 
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• นักศึกษากับผลงานดีเดนในรอบป   

 ในรอบปงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี(มจธ.) มีนักศึกษาท่ีมีผลงาน
ดีเดนและไดรับรางวัลจากสถาบันตาง ๆ มากมาย อาทิ 

1. ผลงาน “สถาปตยกรรมเชื่อมความสัมพันธพหุวัฒนธรรมในหาดใหญ หรือ Hat Yai Multicultural 
Bonding” เปนผลงานวิทยานิพนธ ของนางสาวสุทธหทัย นิยมวาส สาขาวิชาสถาปตยกรรม (หลักสูตร
นานาชาติ) คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ ที่สรางจากแรงบันดาลใจของเด็กหาดใหญ ที่หวังจะ
พัฒนาภูมิลำเนาบานเกิด ไดรับรางวัลผลงานยอดเยี่ยมระดับโลก ระดับปริญญาตรี (Winner-Worldwide 
Best Bachelor’s Thesis Project) จากการแขงขัน Unfuse International Architecture Thesis Award 
(UnIATA 2020) 
 

 
2. ทีมนักศึกษาผูนำ Green Heart มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (มจธ.) ประกอบดวย 

นายอำนาจ สมศรี นายอัครชัย แกวสมนึก และนายพศวีร ศรีสุดดี ไดรับรางวัลชมเชยในการประกวดคลิป
รณรงคประหยัดน้ำ โดยการใชอุปกรณประหยัดน้ำท่ีผานการรับรอง “ฉลากประหยัดน้ำ” จัดขึ ้นโดย           
การประปานครหลวง ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมดังกลาวยังสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs 
2030) ใน 3 เปาหมาย คือ เปาหมายที่ 6 การจัดการน้ำและการสุขาภิบาลอยางยั่งยืน เปาหมายที่ 12 การ
สรางรูปแบบการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน และเปาหมายที่ 13 การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ กิจกรรมจัดข้ึน ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนยราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร แจงวัฒนะ 
เม่ือวันท่ี 16 กรกฎาคม 2563 
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3. พุทธสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ มอบเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรรางวัล
ความประพฤติดีแกนักเรียน นิสิต นักศึกษาทั่วประเทศ ประจำป 2563 เนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งเปนวันสำคัญ
ของโลก โดยในปนี้มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (มจธ.) ไดรับรางวัล 4 คน 
ประกอบดวย นายทศพร วธิิยศ นักศึกษาชั้นปท่ี 4 ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร นายพงศกร รัตนคช 
นักศึกษาชั้นปที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ นายศุภสิน บานเกิดบางนอน 
นักศึกษาชั้นปที่ 5 ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และนายอัครพันธ 
ทวศัีกดิ์ นักศึกษาชั้นปท่ี 1 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร 

 

 

 

4. นักศึกษาผูนำ Green Heart นายอัครพันธ ทวีศักดิ์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) 
คณะวิศวกรรมศาสตร ไดรับคัดเลือกใหเปนยุวทูตแหงเปาหมายเพื ่อการพัฒนาที ่ยั ่งยืน (SDGs Youth 
Ambassador) ประจำป 2564 ภายใตโครงการ“สรางยุวทูตเพื่อบรรลุเปาหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั ่งยืน”        
จัดขึ ้นโดย สมัชชายุวชนเพื ่อการพัฒนาที ่ยั ่งยืนเพื ่อไทย (สยพท.) หรือ Young Thai for Sustainable 
Development Assembly (YSDA) เมื ่อว ันที ่ 21-24 กรกฎาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร            
ทาพระจันทร 
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5. นายอัครพันธ  ทวีศักดิ ์ นักศึกษาชั ้นปที ่ 2 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ)            
คณะวิศวกรรมศาสตร ไดรับรางวัลดีเดน กรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งท่ี 15 ประจำป 2563 ในดาน 
“สิ่งประดิษฐและนวัตกรรม ประเภทบุคคลเยาวชนประกายเพชร” และนายพีรวิชญ อามาตรมนตรี นักศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรขอมูลสุขภาพ ชั ้นปที ่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร 
หลักสูตรรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีและคณะแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 
วิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาจุฬาภรณ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ ไดร ับรางวัลเยาวชนดีเดน
กรุงเทพมหานคร ดาน “พัฒนาเยาวชน ประเภทบุคคลเยาวชนประกายเพชร” จัดขึ้นโดยศูนยเยาวชน
กรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุน) เม่ือวันท่ี 1 สิงหาคม 2563 ณ อาคารกีฬาเวสน 2  
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เปาหมายท่ี 3 การพัฒนา มจธ. สูความเปนสากล  
(Internationalization) 

 

มหาวิทยาลัยมุงเนนการพัฒนา มจธ. ใหมี “ความเปนสากลในทุกมิติ และเปนที่ยอมรับในระดับ
นานาชาติ (Visibility)” ดวยการพัฒนาสภาพแวดลอม และบริหารจัดการท่ีไดมาตรฐานระดับสากล เพ่ือ
สรางบรรยากาศและสิ่งแวดลอมใหเอื้อตอการพัฒนาความเปนสากล สรางความเปนเลิศและความแข็งแกรง
ทางวิชาการดวยหลักสูตรที่มีความเปนนานาชาติพรอมเครือขายที่เขมแข็ง สงเสริมศักยภาพของนักศึกษาและ
บุคลากรใหมีความสามารถสูระดับสากล สรางความรวมมือกับเครือขาย แลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษา 
มุงม่ันจะเปนมหาวิทยาลัยวิจัยท่ีไดมาตรฐานชั้นนำของเอเชีย 

กลยุทธท่ี 1  
กลยุทธท่ี 2 
กลยุทธท่ี 3 
กลยุทธท่ี 4 

พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานท่ีมีมาตรฐานสากลและสงเสริมความเปนนานาชาติ 
พัฒนาความเขมแข็งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาสูความเปนสากล 
สงเสริมศักยภาพนักศึกษาใหมีสมรรถนะสากล พรอมเปนพลเมืองโลก 
สรางความรูจักและเปนท่ียอมรับของมหาวิทยาลัยในระดับสากล (Visibility) 

 

• การเคลื่อนยายนักศึกษาและบุคลากร 
 

มหาวิทยาลัยมีการเคลื ่อนยายนักศึกษาและบุคลากรผานโครงการและกิจกรรมตาง ๆ ภายใต        
การสนับสนุนและขอตกลงความรวมมือระหวาง มจธ. มหาวิทยาลัยคูสัญญา และหนวยงานภายในประเทศ 
อาทิ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และองคกรตางประเทศ เชน รัฐบาลประเทศ
เกาหลี ญี่ปุน อินโดนีเซีย และสหรัฐอเมริกา เปนตน 

โดยในปงบประมาณ 2563 (ภาคการศึกษาที่ 2/2562 - 1/2563) มีรายละเอียดการเคลื่อนยาย
นักศึกษาและบุคลากร ดังนี้ 

จำนวนนักศึกษาตางชาติรับเขา (Inbound)  
 

 มจธ. มีนักศึกษาตางชาติรับเขา (Inbound) ทั้งประเภทนักศึกษาปกติและนักศึกษาอื ่น ๆ (อาทิ 
แลกเปลี่ยน ฝกงาน ทำวิจัย ฯลฯ) จำนวนท้ังสิ้น 587 คน  เม่ือจำแนกตามคณะ/หนวยงาน สัญชาติ และแยกตาม
ทวีป พบวา คณะ/หนวยงาน ที ่มีนักศึกษาตางชาติเข ามาศึกษา/รวมโครงการเปนจำนวนมากที ่ส ุดคือ             
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ รองลงมาคือ คณะวิศวกรรมศาสตร และสำนักงานกิจการ
ตางประเทศ ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้  
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จำนวนนักศึกษาตางชาติรับเขา (Inbound) ประเภทนักศึกษาปกติ (Regular) * 

 

คณะ / หนวยงาน 

ระดับการศึกษา นักศึกษา
ตางชาติ
ทั้งหมด 
(คน) 

ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
เขาใหม ทั้งหมด เขาใหม ทั้งหมด เขาใหม ทั้งหมด 

ครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี - - - - - 3 3 
ทรัพยากรชวีภาพและเทคโนโลย ี - - 18 35 10 29 64 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 16 9 16 1 1 33 
พลังงานส่ิงแวดลอมและวัสดุ - - - 1 1 1 2 
วิทยาศาสตร - - 5 14 7 27 41 
วิศวกรรมศาสตร 11 28 10 23 5 10 61 
ศิลปศาสตร - - 3 14 1 7 21 
สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 10 22 10 12 - - 34 
บัณฑิตวิทยาลัยรวมดานพลังงานและส่ิงแวดลอม - - 4 22 7 13 35 
วิทยาลัยสหวทิยาการ 1 1 - - 4 10 11 
สถาบันวิทยาการหุนยนตภาคสนาม - - - 1 - - 1 
สำนักงานกิจการตางประเทศ (ไมสังกัดคณะ) - - - - - - - 

 
รวม 

 
26 67 59 138 36 101 306 

หมายเหต ุ * นักศึกษาปกติ (Regular)  หมายถึง นักศึกษาตางชาติท่ีสมัครเรียนผานสำนักงานคัดเลือกนักศึกษา  
   และลงทะเบียนเรียนเพ่ือรับปรญิญาจากมหาวิทยาลัย 
** ขอมูล ณ วันท่ี 30 ตุลาคม 2563 

จำนวนนักศึกษาตางชาติรับเขา (Inbound) ประเภทอ่ืน ๆ 

คณะ / หนวยงาน 
จำนวนนักศึกษาตางชาติ (คน) 

รวม 
แลกเปลีย่น ฝกงาน ทำวิจัย 

กิจกรรม
ระยะสั้น 

บุคคลภาย
นอก 

ครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี - 2 - - - 2 
ทรัพยากรชวีภาพและเทคโนโลย ี - 2 13 12 - 27 
เทคโนโลยสีารสนเทศ 1 13 - - - 14 
พลังงานส่ิงแวดลอมและวัสดุ - - - - - - 
วิทยาศาสตร 1 - 1 - - 2 
วิศวกรรมศาสตร 10 4 3 35 - 52 
ศิลปศาสตร - - - 1 - 1 
สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 11 - - 71 - 82 
บัณฑิตวิทยาลัยรวมดานพลังงานและส่ิงแวดลอม 7 - - - - 7 
วิทยาลัยสหวิทยาการ - - - - - - 
สถาบันวิทยาการหุนยนตภาคสนาม - 1 - - - 1 
สำนักงานกิจการตางประเทศ * - 20 - 73 - 93 

 

รวม 
 

30 42 17 192 - 281 

หมายเหต ุ *  ไมสังกัดคณะใด เน่ืองจากมารวมโครงการภาษาและวัฒนธรรมระยะส้ัน ขอมูล ณ วันท่ี 30 ตุลาคม 2563 
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กิจกรรมรวมนักศึกษาไทย (Thai Buddies) และนักศึกษาชาวตางชาติ 
 

เมื่อจำแนกนักศึกษาตางชาติตามทวีปและสัญชาติ ทวีปที่มีจำนวนนักศึกษาตางชาติเขามาศึกษาและ
รวมโครงการมากที่สุดคือ นักศึกษาจากทวีปเอเชีย รองลงมาคือทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา ตามลำดับ      
โดยในทวีปเอเชียมีจำนวนนักศึกษาจากประเทศเกาหลีมากที่สุด รองลงมาคือประเทศญี่ปุน และประเทศ
อินโดนีเซีย  

 
หมายเหตุ  ขอมูล ณ วันท่ี 30 ตุลาคม 2563 
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หมายเหตุ  ขอมูล ณ วันท่ี 30 ตุลาคม 2563 

 
จำนวนนักศึกษาท่ีไปศึกษา/เขารวมโครงการ ณ ตางประเทศ (Outbound)  
 

มจธ. มีนักศึกษาท่ีเดินทางไปศึกษา/เขารวมโครงการ ณ ตางประเทศ (Outbound) จำนวนท้ังสิ้น 206 คน 
เมื ่อจำแนกตามคณะ/หนวยงาน พบวา คณะ/หนวยงานที ่ม ีน ักศึกษาเดินทางไปศึกษา/รวมโครงการ                  
ณ ตางประเทศมากที่สุดคือ คณะวิศวกรรมศาสตร รองลงมาคือคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
และคณะวิทยาศาสตร ตามลำดับ  

จำนวนนักศึกษาท่ีเดินทางไปตางประเทศ (Outbound)  

 

คณะ/หนวยงาน 
จำนวนนักศึกษา (คน) 

รวม 
แลกเปลีย่น ฝกงาน ทำวิจัย กิจกรรม บุคคลภายนอก 

ครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี - - - 2 - 2 
ทรัพยากรชวีภาพและเทคโนโลย ี - - 5 3 - 8 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 - - - - 2 
พลังงานส่ิงแวดลอมและวัสดุ - - - - - - 
วิทยาศาสตร 1 1 5 9 - 16 
วิศวกรรมศาสตร 12 28 35 33 - 108 
ศิลปศาสตร - - - - - - 
สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 16 4 - 30 - 50 
บัณฑิตวิทยาลัยรวมดานพลังงานและ
ส่ิงแวดลอม 

- - 12 - - 12 

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและ
นวัตกรรม 

- - - 1 - 1 

สถาบันวิทยาการหุนยนตภาคสนาม - 3 3 1 - 7 
วิทยาลัยสหวทิยาการ - - - - - - 

รวม 31 36 60 79 - 206 

ญี่ปุน 113 คน (19%)

อินโดนีเซีย 43 คน (7%)

เกาหลีใต 42 คน (7%)

ไตหวัน 39 คน (7%)

พมา 39 คน (7%)

กัมพูชา 33 คน (6%)
ปากีสถาน 31 คน (5%)

จีน 23 คน (4%)

ไนจีเรีย 20 คน (3%)

ฟลิปปนส 20 คน (3%)

เวียดนาม 20 คน (3%)

สิงคโปร 20 คน (3%)

ฝร่ังเศส 17 คน (3%)

อัฟกานิสถาน 13 คน 
(2%)

อ่ืนๆ 114 คน (20%)

จํานวนนักศึกษาตางชาติในทวีปเอเชีย จําแนกตามสัญชาติ
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เมื่อจำแนกประเทศที่นักศึกษาเดินทางไปศึกษา/รวมโครงการตามทวีป ทวีปที่นักศึกษาเดินทางไป
ศึกษา/รวมโครงการมากท่ีสุดคือ ทวีปเอเชีย รองลงมาคือทวีปยุโรป และทวีปอเมริกาเหนือ ตามลำดับ 
รายละเอียดดังนี้  

 
 

หมายเหตุ  ขอมูล ณ วันท่ี 30 ตุลาคม 2563 

 
จำนวนบุคลากรชาวตางชาติ  
 

ปงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยมีบุคลากรชาวตางชาติ จำนวน 67 คน ท่ีปฏิบัติงานในตำแหนงงาน 
ตาง ๆ คิดเปนรอยละ 2.6 ของบุคลากรทั้งหมดของมหาวิทยาลัย โดยจำนวนบุคลากรตางชาติในระยะ 5 ป     
มีดังนี้ 

จำนวนบุคลากรตางชาติของ มจธ. ปงบประมาณ 2559 – 2563 

    
 
หมายเหตุ   ขอมูล ณ เดอืนพฤษภาคม ของแตละป 
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จํานวนนักศึกษาเขารวมโครงการ ณ ตางประเทศ จําแนกตามทวีป
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โครงการ/กิจกรรมแลกเปล่ียนบุคลากรสายสนับสนุน 
ในปงบประมาณ 2563 มจธ. ไดจัดโครงการ/กิจกรรมแลกเปลี ่ยนบุคลากรสายสนับสนุน โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อใหบุคลากร มจธ. และบุคลากรชาวตางชาติจากประเทศตาง ๆ ไดศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยน
ประสบการณในสายงานท่ีเก่ียวของซ่ึงกันและกัน ตัวอยางโครงการท่ีสำคัญ มีรายละเอียดในหัวขอตอไปนี ้

 

• การพัฒนาเครือขายความรวมมือที่เขมแข็งกับตางประเทศ 
 

ในปงบประมาณ 2563 มหาว ิทยาล ัยม ีความร วมมือกับหนวยงาน/องคกรในตางประเทศ  
รวม 56 ประเทศ โดยมีการลงนามในขอตกลงความรวมมือ (MOU) จำนวน 343 แหง ลดลงจากปงบประมาณ 
2562 จำนวน 5 แหง และมีกิจกรรมรวมกัน (Active) รอยละ 63.85 โดยกิจกรรมที ่ดำเนินการมี ท้ัง            
การแลกเปลี่ยนบุคลากร การแลกเปลี่ยนนักศึกษา การทำวิจัยและพัฒนาหลักสูตรรวมกัน รวมทั้งการรวมจัด
ประชุมและสัมมนาทางวิชาการ 

 

จำนวนหนวยงาน / องคกรในตางประเทศท่ีมีความรวมมือกับ มจธ. 
ในปงบประมาณ 2563 จำแนกตามทวีป  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ทวีปเอเชีย 224 แหง 
(65.31%)

ทวีปยุโรป 76 แหง 
(22.16%)

ทวีปออสเตรเลีย 13 แหง 
(3.79%) 

ทวีปแอฟริกา 3 แหง 
(0.87%)

ทวีปอเมริกาเหนือ 26 แหง 
(7.58%) ทวีปอเมริกาใต 1 แหง

(0.29%)

หมายเหตุ   ขอมูล ณ วันท่ี 30 ตุลาคม 2563 
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จำนวนหนวยงาน / องคกรในตางประเทศ 3 ลำดับแรก 
ท่ี มจธ. มีความรวมมือดวยมากท่ีสุด ในปงบประมาณ 2563 

   
 

หมายเหตุ ขอมูล ณ วันท่ี 30 ตุลาคม 2563 

 
จำนวนหนวยงาน / องคกรในตางประเทศท่ีมีความรวมมือกับ มจธ. ปงบประมาณ 2557 - 2563 

 
หมายเหตุ ขอมูล ณ วันท่ี 30 ตุลาคม 2563 
 
 

10 ประเทศท่ีมีกิจกรรมรวมกัน (Active) กับ มจธ. สูงสุด ในปงบประมาณ 2563 
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ลำดับที่ 1 
ทวีปเอเชีย 65.31% 

224 แหง 

  

ลำดับที่ 2 
ทวีปยุโรป 22.16% 

76 แหง 

ลำดับที่ 3 
ทวีปอเมริกาเหนือ 7.58% 

26 แหง 

  

หนวย (แหง) 

ความรวมมือใหม 28 แหง 
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หมายเหตุ ขอมูล ณ วันท่ี 30 ตุลาคม 2563 
 
 
 

• กจิกรรมสงเสริมความเปนสากล 
 

  ในปงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยไดสงเสริมสภาพแวดลอมภายในมหาวิทยาลัยใหมีความเปน
สากลในหลากหลายรูปแบบผานการจัดกิจกรรมตาง ๆ อาทิ การจัดกิจกรรมนักศึกษา การพัฒนาบุคลากร และ
การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ รายละเอียดกิจกรรมมีดังนี้ 
 

• การจัดกิจกรรมนักศึกษา  
- Orientation for International Students จัดเพ่ือใหนักศึกษาตางชาติสามารถเรียนรู

ระบบการศึกษาและการปรับตัวเขากับสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมที่แตกตาง ซึ่งจะชวยเพิ่มศักยภาพ  
ในการศึกษาท้ังทางดานวิชาการ และการดำเนินชีวิตของนักศึกษาตางชาติ โดยกิจกรรมจัดข้ึนท้ังหมด 2 ครั้ง 

ครั้งท่ี 1: ภาคการศึกษาท่ี 2/2562 จัดข้ึนเม่ือวันท่ี 7-14 มกราคม 2563 
 มีนักศึกษาตางชาติเขารวมท้ังสิ้น 40 คน 

ครั้งท่ี 2: ภาคการศึกษาท่ี 1/2563 จัดข้ึนในรูปแบบออนไลนเม่ือวันท่ี 3-7 สิงหาคม 2563 
 มีนักศึกษาตางชาติเขารวมท้ังสิ้น 15 คน 
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- Welcome Party เปนกิจกรรมจัดเลี้ยงตอนรับนักศึกษาตางชาติ เพ่ือใหนักศึกษารูสึกผอนคลาย 
และสามารถปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมและสังคมไทยไดอยางรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยมีการประเมินผลการปรับตัว
ของนักศึกษา นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสันทนาการท่ีทำใหนักศึกษาตางชาติจากประเทศตาง ๆ และนักศึกษาไทย
ไดมีปฏิสัมพันธระหวางกัน โดยกิจกรรมไดจัดข้ึนในวันท่ี 8 มกราคม 2563 มีนักศึกษาเขารวมท้ังสิ้น 30 คน 

 

   
 

 
 

- Cultural Tour เปนกิจกรรมท่ีจัดข้ึนนอกพ้ืนท่ีจังหวัดกรุงเทพมหานคร ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน 
เพ่ือใหนักศึกษาไดพักผอน นอกจากนักศึกษาจะไดทองเท่ียวและผอนคลายแลว ยังสงเสริมใหนักศึกษาตางชาติ
ไดเรียนรูวิถีชีวิต สัมผัสบรรยากาศ และศิลปวัฒนธรรมไทยดวยตนเอง รวมถึงสนับสนุนใหนักศึกษาตางชาติ 
นักศึกษาไทย และบุคลากร มีปฏิสัมพันธรวมกัน โดยกิจกรรมไดจัดขึ้นที่จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 18-19 
มกราคม 2563 มีนักศึกษาเขารวมท้ังสิ้น 30 คน 

 

   
    

- Thai Class and Thai Culture (Online) จัดขึ้นเพื่อใหนักศึกษาตางชาติไดเรียนรูภาษาไทย
และวัฒนธรรมของไทยผานสื่อออนไลน อีกทั้งยังชวยใหนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติมีปฏิสัมพันธซึ่งกัน
และกันมากข้ึน โดยกิจกรรมไดจัดข้ึนในวันท่ี 3-6 สิงหาคม 2563 มีนักศึกษาเขารวมท้ังสิ้น 16 คน 

 

        
- Special Basketball Match เปนกิจกรรมท่ีจัดข้ึนเพ่ือใหนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติได

ทำกิจกรรมรวมกันผานการเลนกีฬาบาสเก็ตบอล โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือรำลึกถึงการจากไปของนักบาสเก็ตบอล 
(Kobe Bryant) อีกทั้งยังเปนการสงเสริมใหนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติไดมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน  
มากยิ่งข้ึน โดยกิจกรรมไดจัดข้ึนในวันท่ี 28 มกราคม 2563 มีนักศึกษาเขารวมท้ังสิ้น 15 คน 
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• การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ                                                                                     
  ในปงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีไดจัดประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติจำนวน 2 โครงการ ดังนี ้

1) International Conference on Sustainable Energy and Green Technology 
บัณฑิตวิทยาลัยรวมดานพลังงานและสิ่งแวดลอม เปนเจาภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ International 
Conference on Sustainable Energy and Green Technology (SEGT 2019) เมื่อวันที่ 11-14 ธันวาคม 
2562 ณ โรงแรม Millennium Hilton โดยมีวัตถุประสงคเพื ่อเปนเวทีสำหรับเผยแพรผลงานวิจัยและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีในดานพลังงานและสิ่งแวดลอมเพื่อความยั่งยืน 
โดยมีผูเขารวมโครงการจากภาควิชาการ ภาคอุตสาหกรรม และภาครัฐ จำนวนท้ังสิ้น 408 คน แบงเปนคนไทย
จำนวน 106 คน และชาวตางชาติจำนวน 302 คน 

 

 
International Conference on Sustainable Energy and Green Technology 

วันท่ี 11-14 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรม Millennium Hilton 

2) The 11th International Conference on Advances in Information Technology 
(IAIT2020) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 11th  International 
Conference on Advances in Information Technology (IAIT2020) โดยกำหนดจัดการประชุมในวันท่ี 
1-3 กรกฎาคม 2563 ณ สำนักหอสมุด ในหัวขอเรื ่อง “Digital Transformation and Innovation for 
Smart Business and Society” ผานการประชุมออนไลน (MS Teams) ในรูปแบบของการนำเสนอสด (Live 
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Presentation) ทั้งนี้ มีผู สนใจสงบทความเขารวมประชุมจากประเทศตาง ๆ ทั้งในแถบทวีปเอเชีย ทวีป
แอฟริกา ทวีปยุโรป และทวีปอเมริกา จำนวน 87 บทความ โดยไดคัดเลือกบทความเขานำเสนอในที่ประชุม
วิชาการจำนวน 42 เรื่อง ซึ่งคิดเปนรอยละ 48.28 ของบทความท่ีไดรับการคัดเลือกเขาสูการนำเสนอในการ
ประชุม IAIT2020   

 

 
  

ในปตอไปมหาวิทยาลัยจะยังคงพัฒนาและดำเนินการตามความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับ
สถาบันอื่น ๆ ทั้งในและตางประเทศ ผานความรวมมือทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนบุคลากรรวมถึงนักศึกษา 
เพื่อพัฒนาองคกรใหมีความเปนสากล เปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ กาวสูการเปนมหาวิทยาลัยชั้นนำที่ได
มาตรฐาน ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศตอไป 

 

• การพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (มจธ.) ใหความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพทางดาน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา ซ่ึงถือเปนเปาประสงคหลักของมหาวิทยาลัย มุงเนนการพัฒนานักศึกษา มจธ. ใหมี
ความเปนสากลพรอมเขาสูศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทางดานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การปรับปรุง
กระบวนการเรียนการสอนที่มุงเนนการพัฒนาทางดานคุณภาพและคุณธรรมใหแกบัณฑิต มีการดำเนินการ
พัฒนาสภาพแวดลอมและการบริหารจัดการที่ไดมาตรฐาน ยกระดับการจัดการศึกษาที่มุงเนนมาตรฐานของ  
ผลการเรียนรูในระดับสากล (Global Student Learning Outcome) เพ่ือแสดงใหเห็นวาทักษะทางดาน
ภาษาจะเปนเครื่องมือท่ีสำคัญของนักศึกษาในสังคมโลกปจจุบัน 

คณะศิลปศาสตรไดกำหนดแนวทางในการพัฒนาศักยภาพทางดานภาษาอังกฤษใหแกนักศึกษา โดย
มุงเนนการสื่อสารสองภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งภาษาตางประเทศอื่น ๆ เพื่อพัฒนาให
บัณฑิตมีสมรรถนะสากลพรอมที่จะเปนพลเมืองโลก มีการจัดสภาพแวดลอมและสรางบรรยากาศที่กระตุน   
การใชภาษาอังกฤษของนักศึกษาท้ังในและนอกหองเรียน 

จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สงผลใหการจัด     
การเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพรอมรายวิชาภาษาอังกฤษของผูเรียนในระดับปริญญาตรี “โครงการสอน
ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรี” (English Preparation Course for New 
Undergrad Students) ที ่ดำเนินโครงการในชวงเดือนกรกฎาคมของทุกปนั ้น มีความจำเปนตองยกเลิก
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เนื ่องจากมาตรการรักษาความปลอดภัยและการเวนระยะหาง โดยการลดกิจกรรมทางสังคม (Social 
Distancing) ในป 2563 ไดดำเนินการจัดกิจกรรมหลัก 3 ดาน ดังนี้ 

 
1) การจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน ประกอบดวย 

• การจัดการเรียนการสอนดวย New LNG Courses 
  คณะศิลปศาสตรไดกำหนดนโยบายในการพัฒนา

ความสามารถทางดานภาษาอังกฤษของนักศึกษาใหดีขึ้นพรอมเปน
บัณฑิตที ่จะกาวเขาสู โลกของการทำงาน เนื ่องดวยในปจจุบัน 
ภาษาอังกฤษไดเขามาเปนสวนหนึ่งในชีวิตประจำวันและการทำงาน
มากขึ้น สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดตั้งเปา
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ โดยอางอิงตัววัดความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) 

       
ท้ังนี้ ไดเริ่มดำเนินการมาตั้งแตปการศึกษา 2560 โดยสายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตรไดเดินสายหารือกับคณะ
ตาง ๆ และนำขอมูลมาเปนแนวทางในการศึกษาและกำหนดวิธีการพัฒนาภาษาอังกฤษ ปการศึกษา 2561    
ไดนำขอมูลมาวิเคราะหเพ่ือสรางความเขาใจเก่ียวกับการปรับปรุงและปรับเปลี่ยนกลุมวิชาภาษาอังกฤษ New 
LNG Courses ในปการศึกษา 2562 คณะศิลปศาสตรไดเปดการเรียนการสอนกลุมวิชาภาษาอังกฤษ New 
LNG Courses ในบางรายวิชา และในปการศึกษา 2563 คณะศิลปศาสตรดำเนินการจัดการเรียนการสอน โดย
ใชเกณฑคะแนนระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) เพียงอยางเดียว เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยนักศึกษาหลักสูตรปกติเริ่มเรียน LNG120 หรือ LNG220 ตาม
ระดับคะแนน สวนนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติทุกคนเริ่มเรียน LNG221 แตกรณีนักศึกษาท่ีไมมีคะแนนใหเริ่ม
เรียน LNG120 
 การดำเนินการจัดการเรียนการสอนในปการศึกษานี้ ไดเปดการเรียนการสอนกลุมวิชาภาษาอังกฤษ
ดวย LNG Courses รหัสใหมท้ังหมด อางอิงตามเกณฑของ CEFR ซ่ึงในแตละรายวิชาไดออกแบบ Outcome-
based Education โดยว ิ เคราะห ผลล ัพธ ของการเร ียนร ู   (Learning Outcome) และความสามารถ 
(Competence) จากรายวิชาตาง ๆ ใหเหมาะสมกับความตองการของนักศึกษา ผูใชบัณฑิต และอาชีพของ
นักศึกษา นอกจากนี้ยังไดกระจายเนื้อหาวิชาออกมาในลักษณะ Module-based Approach ดวยวิธีการจัด
กลุมวิชาออกเปน 4 กลุม ตามลำดับของ CEFR โดยมีตัวอยางรายวิชาท่ีเปดการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
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รายวิชา LNG Courses by CEFR Levels ท่ีเปดการจัดการเรียนการสอนในปการศกึษา 2562-2563 

New 
Code 

Course Credits Level Skill Use 

Compulsory Courses 
120 General English (Compulsory for 

Regular Program) 
3 A2 All General 

220 Academic English (Compulsory for 
Regular Program) 

3 B1 All Academic 

221 Academic English for International 
Students (Compulsory for Inter 
Program) 

3 B1 Reading 
Writing 

Academic 

222 Academic Listening and Speaking for 
International Students (Compulsory 
for Inter Program) 

3 B1 Listening 
Speaking 

Academic 

321 Academic Reading and Writing for 
International Students 

3 B2 Reading 
Writing 

Academic 

Elective Courses 
223 English for Workplace Communication 3 B1 All - 
224 Oral Communication I 3 B1 Speaking General 
211 Extensive Reading 1 B1 Reading General 
202 Basic Reading for Science and 

Technology 
1 B1 Reading Academic 

206 Self-directed Learning 1 B1 All Activity-based 
320 Content-based English learning 3 B2 All Academic 
322 Academic Writing I 3 B2 Writing Academic 
323 English for Digital Service Innovation 3 B2 All Faculty-

specific 
324 English for Engineers 3 B2 All Faculty-

specific 
327 Oral Communication II 3 B2 Speaking General 
328 Basic Translation 3 B2 Reading 

Writing 
General 

329 English through Independent Learning 3 B2 All Activity-based 
330 Experience-based English Learning 3 B2 Culture Activity-based 
331 English for Employment 3 B2 All Professional 
332 Business English 3 B2 All Professional 
333 English for Community Work 3 B2 All Professional 
301 Abstract Writing 1 B2 Writing Academic 
302 Laboratory Report Writing 1 B2 Writing Academic 
303 Oral Presentation Skills 1 B2 Speaking Academic 
304 Meetings and Discussions 1 B2 Speaking Professional 
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New 
Code 

Course Credits Level Skill Use 

307 International E-meeting 1 B2 Writing Professional 
308 Technical Report Writing 1 B2 Writing Professional 
420 Academic Writing II 3 C1 Writing Academic 
421 Critical Reading 3 C1 Reading General 
422 Reading Appreciation 3 C1 Reading Pleasure 
425 Intercultural Communication  3 C1 Culture Professional 

Thai Language Courses (Elective Courses) 
250 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและงานอาชีพ 3 - - - 
251 ทักษะการพูดภาษาไทย 3 - - - 
252 ทักษะการเขียนภาษาไทย 3 - - - 
260 Survival Thai for Foreign Students 3 - - - 
261 Reading Thai for International 

Students 
3 - - - 

262 Conversational Thai for Foreign 
Students 

3 - - - 

Foreign Language Courses (Elective Courses) 
270 German I 3 - - - 
271 German II 3 - - - 
272 Japanese I 3 - - - 
273 Japanese II 3 - - - 
274 Japanese for Communication 3 - - - 
275 Chinese I 3 - - - 
276 Chinese II 3 - - - 

277 Basic Malay Language 3 - - - 

278 Basic Cambodian 3 - - - 
279 Basic Vietnamese 3 - - - 
280 Basic Burmese 3 - - - 
281 Basic Korean 3 - - - 

 
 นอกจากนี้ ทางคณะฯ ไดดำเนินการจัดทำฐานขอมูลดวยระบบ Power BI เพื่อติดตามผลการเรียน
ของนักศึกษาตั้งแตแรกเขา ระหวางศึกษา จนสำเร็จการศึกษา เพื่อดูพัฒนาการทางดานภาษาของนักศึกษา 
จากนั้นนำขอมูลมาวิเคราะหเพื่อนำไปปรับปรุงรายวิชาใหตรงกับความตองการของนักศึกษา และคณะตาง ๆ 
ภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงผูมีสวนไดสวนเสียและผูใชบัณฑิต อีกทั้ง ไดดำเนินการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอ
การเรียนรูในการจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะความเปนสากลใหกับนักศึกษา อาทิ การสรางบรรยากาศใหเอ้ือ
ตอการพัฒนาทักษะทางดานภาษา โดยการจัดกิจกรรมรวมกับนักศึกษาและอาจารยตางชาติ บูรณาการการจัด
กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูในรูปแบบ Clubs & Workshops โดยศูนยการเรียนรูแบบพ่ึงตนเองเปนผูออกแบบ
หลักสูตรและกิจกรรมรวมกับสายวิชาภาษา 
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2) การจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมศักยภาพนักศึกษา 
ศูนยการเรียนรูแบบพ่ึงตนเอง (Self-access Learning Center) มีภารกิจหลักในการสงเสริมและ

สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ทั ้งทางดานภาษา (Language Skills) และสมรรถนะสากล 
(Global Competency) โดยมีเปาหมายในการสงเสริมและพัฒนานักศึกษา มจธ. กาวสูการเปนพลเมืองโลก 
(Global Citizen) ซ่ึงในปการศึกษา 2562 ศูนยการเรียนรูแบบพ่ึงตนเอง ใหบริการในดานตาง ๆ อาทิ 

 

• พื้นที ่สงเสริมการเรียนรู ดวยตนเอง
(Learning Space) 

      ใหบริการพื้นที่สงเสริมการเรียนรูตาม
อัธยาศัย อยูบริเวณชั้น 4 ของคณะศิลปศาสตร ภายใต
แนวคิด Global Station โดยมีพ้ืนท่ีการเรียนรูในรูปแบบ
ตาง ๆ เพื่อสงเสริมการเรียนรูดวยตนเองตามความสนใจ 
อาทิ Global Hub, SALC Maker Space, Play Space, 
Movies World และ Study Place ซ ึ ่ งน ักศ ึกษาและ
บุคลากรสามารถเขาใชบริการพื ้นที ่การเรียนรู ไดใน      
วันจันทร-วันพฤหัสบดี เวลา 08:30-17:30 น. และ       
วันศุกร เวลา 08:30-18:00 น. โดยในปการศึกษาท่ี     
ผานมา มีจำนวนผู ใชบริการทั ้งสิ ้น 22,376 คน เฉลี่ย    
วันละ 219 คน 

• แหลงขอมูล/สื ่อสงเสริมการเร ียนรู 
(Learning Resources) 

   ใหบริการแหลงขอมูล/สื ่อการเรียนรู
ประเภทตาง ๆ เพื่อเปนแหลงคนควา และสงเสริมการ
พัฒนาทักษะทางดานภาษาอังกฤษและสมรรถนะดาน  
อื ่น ๆ ที ่จำเปนสำหรับผู เรียน อาทิ หนังสือเกี ่ยวกับ     
การพ ัฒนาภาษาอ ั ง กฤษ ในท ุ กท ั กษะ  (English 
Improvement) การเตรียมตัวสอบ (Test Preparation) 
การพ ัฒนาตนเอง (Self- improvement)  น ิตยสาร 
(Magazine) ภาพยนตร (Movie) และบอรดเกม (Board 
Game) เปนตน 
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• กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
สูการเปนพลเมืองโลก  

    ไดจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการพัฒนา
ศักยภาพของน ักศ ึกษาตามค ุณล ักษณะบ ัณฑ ิต ท่ี            
พึงประสงคของ มจธ. (KMUTT Students QF) รวมถึง
พัฒนาทักษะที่จำเปนสำหรับผูเรียน เพื่อใหนักศึกษามี
ความพรอมสูการเปนพลเมืองโลก โดยมุงเนนการพัฒนา
ทักษะในดานตาง ๆ ดังนี้ 

- ท ั ก ษ ะ ด  า น ภ า ษ า  ( Language 
Skills) เนนสงเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนอก
หองเรียนในทุกดาน อาทิ Speaking, Listening, Reading, Writing, Grammar และ Vocabulary เพื ่อให
นักศึกษาไดมีโอกาสพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษเพิ่มเติมนอกชั้นเรียน ไดฝกฝนมากขึ้น และสามารถนำไป
ประยุกตใชไดในสถานการณจริง 

- ทักษะเพื ่อเปาหมายในอนาคต (Future Skills) เปนการพัฒนากลุ มทักษะที่สงเสริม    
การทำงานและการประกอบอาชีพในอนาคต เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมใหแกนักศึกษาจนเกิดทักษะ และ
สามารถนำไปปรับใชได อาทิ การสื ่อสาร (Communication) การคิดเชิงวิพากษ (Critical Thinking)         
การทำงานเปนทีม (Teamwork) การคิดเชิงสรางสรรค (Creativity) และการเรียนรู ด วยตนเอง (Self-
directed Learning) เปนตน 

ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถเลือกกิจกรรมไดตามความสนใจ โดยผูสอนจะเนนใชภาษาอังกฤษ    
ในการสื ่อสารและการทำกิจกรรมในรูปแบบตาง ๆ อาทิ กิจกรรม Easy & Simple Tips for Healthy 
Lifestyle, Speaking for Being a Global, Cooking Club, English through Song แล ะ  Write English   
in a Simple Ways เปนตน ในปการศึกษา 2562 ศูนยฯ ไดจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา จำนวนท้ังสิ้น 83 กลุม 512 ครั้ง และมีนักศึกษาเขารวมกิจกรรมจำนวนท้ังหมด 6,604 คน 
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• โครงการเพ่ือพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตร ี
คณะศิลปศาสตรไดดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาในระดับ    

ปริญญาตรี พรอมดวยการพัฒนาสภาพแวดลอมเพื ่อสงเสริมการเรียนรู  และสรางบรรยากาศใหเอื ้อตอ        
การพัฒนาความเปนสากล ทั้งยังสรางความเปนเลิศและความแข็งแกรงทางวิชาการใหแกนักศึกษา สิ่งเหลานี้
จะเปนสวนหนึ ่งในการพัฒนาศักยภาพทางดานภาษาอังกฤษของนักศึกษา ใหสามารถสื ่อสารไดใน
ชีวิตประจำวันและกาวทันโลกปจจุบัน ตัวอยางโครงการ อาทิ 

- โครงการ “KMUTT English Camp 2019” ณ หาดเจาสำราญ จังหวัดเพชรบุรี 
เปนการเพิ ่มโอกาสใหแกนักศึกษา มจธ. ทั ้งชาวไทยและชาวตางชาติ ไดเสริมสรางความมั ่นใจการใช
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร สงเสริมทักษะการปฏิสัมพันธระหวางบุคคล และเพื่อใหนักศึกษาไดตระหนักรูถึง
ความแตกตางทางดานวัฒนธรรม 

 

โครงการ “KMUTT English Camp 2019” ณ หาดเจาสำราญ จังหวัดเพชรบุร ี

- รายวิชา LNG 223 English for Workplace Communication ไดจัดกิจกรรม 
Video Competition: Professionalism @ Work Season 3 ใหแกนักศึกษาในรายวิชา เพื่อสงเสริมการใช
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ชวยเสริมสรางความเขาใจเกี่ยวกับการทำงานในอาชีพที่นักศึกษาสนใจ พัฒนา
ทักษะการทำงานเปนทีมและการแกไขปญหาเฉพาะหนา ตลอดจนเสริมสรางแรงจูงใจใหนักศึกษามีความตั้งใจ
และมุงม่ันในการสรางผลงานท่ีดีมีคุณภาพ 

 

การมอบเกียรติบัตรและรางวัลแกผูเขารวมกิจกรรม Video Competition: Professionalism @ Work Season 3 
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• โครงการเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ไดดำเนินโครงการ  
ตาง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพทางดานภาษาอังกฤษใหแกนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งทางดานการเรียน  
การสอน งานวิจัย ฯลฯ ที่เปนสวนหนึ่งในการผลักดันนักศึกษาใหเกิดการพัฒนาตัวเอง โดยทางคณะฯ ได
จ ัดการเร ียนการสอนในหลากหลายร ูปแบบ อาท ิ 1) Active Learning 2) Sharing and Discussion             
3) Promote Critical Thinking 4) Field Trip 5) Forum และ 6) Supervisor รวมถ ึงการเสร ิมสร  าง
ความสัมพันธระหวางนักศึกษาและบุคลากร เพื่อใหนักศึกษาไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณและรวมกัน
สื่อสารในระดับนานาชาติ 

 นอกจากนี้ ยังตระหนักถึงการพัฒนาตนเองใหมีศักยภาพในระดับสากล โดยมีการสอน
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ รวมทั ้งจัดกิจกรรมที ่เกี ่ยวของกับการใชภาษาอังกฤษใหเปนสื่อ           
ในการจัดการเรียนการสอน (English Medium Instruction)  

  

โครงการเพ่ือพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 

3) การดำเนินงานดานแบบทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกรและนักเทคโนโลยีไทย (Test of 
English for Thai Engineers and Technologists) (TETET) 

• การปรับเกณฑภาษาอังกฤษ TETET 
   มจธ. มีนโยบายและเปาหมายในการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตรและทุก
ระดับการศึกษา โดยใหนักศึกษาทุกคนสอบวัดความรูภาษาอังกฤษ ซ่ึงใชแบบทดสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานท่ี
สามารถเทียบเคียงผลกับเกณฑมาตรฐานทางภาษา Common European Framework of Reference for 
Languages (CEFR) ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงมอบหมายใหคณะศิลปศาสตร (ผูชวยศาสตราจารย ดร. ณัตจิรี   
จาตุรพิทักษกุล) ดำเนินการวิจัยเรื ่อง “Benchmarking TETET Against CEFR” เพื ่อเปรียบเทียบระดับ
คะแนนทดสอบ TETET กับเกณฑมาตรฐานทางภาษา CEFR พรอมปรับเกณฑคะแนน TETET ใหเปนปจจบุัน
และสอดคลองกับงานวิจัยท่ีจัดทำข้ึน ซ่ึงจากผลการวิจัยมีประเด็นท่ีสำคัญ 3 ประเด็น ดังนี้ 

- การปรับเกณฑคะแนน TETET สวนของความสามารถในภาพรวม (Overall Band 
Score) ใหมีชวงคะแนนท่ีมีความละเอียดมากข้ึน เชน จากระดับ 3 เดิม จะแยกยอยเปน 
3.0 และ 3.5 ท้ังนี้ เพ่ือสามารถแยกความสามารถของผูสอบไดแมนยำยิ่งข้ึน 

- ระดับคะแนนของแบบทดสอบ TETET เมื่อเทียบกับกรอบมาตรฐาน CEFR สะทอนให
เห็นวาเกณฑระดับภาษาอังกฤษของ TETET ท่ีกำหนดไวสำหรับนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีและบัณฑิตศึกษาที่ใชกอนปการศึกษา 2561 นั้น อยูใน CEFR ระดับต่ำกวาที่ทาง
มหาวิทยาลัยคาดหวัง เชน TETET ระดับ 3 จากเดิมเปนเกณฑที่คาดหวังวานักศึกษา
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ระดับปริญญาตรีหลักสูตรปกติควรทำได จะเทียบเทา CEFR A2 และ TETET ระดับ 4
จะเทียบเทา CEFR B1 เทานั้น 

- ผลจากการสำรวจขอมูลเกณฑมาตรฐานภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยตาง ๆ ที ่มี
ชื ่อเสียงในประเทศไทย พบวา นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและ
สามารถเขาเรียนตอในระดับบัณฑิตศึกษาในสถาบันนั้น จะตองมีความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษไมต่ำกวา IELTS 4 หรือ TOEFL iBT 45 หรือเทียบเทา CEFR ระดับ B1 

ผลการวิจัยดังกลาว คณะฯ ไดเสนอใหทางมหาวิทยาลัยพิจารณาปรับเกณฑภาษาอังกฤษ 
TETET ขั้นต่ำ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา รวมทั้งเกณฑสำหรับบุคลากรใหมสาย
วิชาการและผูสมัครเขาเรียนในระดับปริญญาเอก โดยผลของการปรับเกณฑนั้น จะมีผลกับนักศึกษาใหมตั้งแต
ปการศึกษา 2561 เปนตนมา สวนนักศึกษาเกาท่ีมีรหัสนักศึกษากอนปการศึกษา 2561 ใหใชเกณฑเดิม 

ตารางแสดงการปรับเกณฑเปรียบเทียบ 

KMUTT Target Group 
Current Requirement Proposed New Requirement 

TETET Level CEFR Level TETET Level CEFR Level 

Undergraduates 
(Regular Program) 

3 A2 3.5 B1 

Undergraduates 
(International Program) 

4 B1 4.5 B2 

Graduates 
(Both Master and Ph.D.) 

4 B1 4.5 B2 

Computer Engineering Inter 
Undergrads + Inter Graduates 
(JGSEE) 

5 B2 5.0 B2 

*New Academic Staff +  
Ph.D. Candidates 

- - 6.0 C1 

 

• การรวมมือกับภาคอุตสาหกรรม 
    จากภายในมหาวิทยาลัยสูความรวมมือกับหนวยงานภายนอก (ภาคอุตสาหกรรม) คณะฯ ได
ดำเนินงานและรวมวางแผนการพัฒนาภาษาอังกฤษใหแกบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งไดประสานงาน
เพื ่อดำเนินการทดสอบวัดความรู ทางภาษาอังกฤษของพนักงานบริษัทและภาคอุตสาหกรรมบางแหง            
ในประเทศไทย เพ่ือตอบโจทยความตองการการใชภาษาอังกฤษในกลุมบริษัทและภาคอุตสาหกรรม 
    ทั้งนี้ ในชวงตนป 2562 ไดริเริ ่มจัดสอบภาษาอังกฤษโดยใชแบบทดสอบ TETET ใหกับ
พนักงานบริษัท ดานิลี ่ จำกัด จังหวัดระยอง ซึ่งเปนบริษัทในเครือดานิลี่ ประเทศอิตาลี ผู ผลิตอุปกรณ
เครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก อันดับสามของโลก นอกจากนี้ ในชวงปลายป 2562 ทางคณะฯ        
ยังไดดำเนินการประชุมหารือเรื ่องการทดสอบภาษาอังกฤษรวมกับบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จำกัด 
(มหาชน) ซึ่งเปนกลุมบริษัทธุรกิจขนสงสินคาทางเรืออันดับตน ๆ ของเอเชีย โดยมีประเด็นสำคัญในการหารือ 
อาทิ 1) มาตรฐานขอสอบ TETET เทียบเทากับมาตรฐาน CEFR 2) การพัฒนาใหมีแบบทดสอบ TETET ใน
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รูปแบบออนไลนสำหรับอุปกรณพกพา และ Web-based 3) พันธมิตรศูนยทดสอบออฟไลนที่ครอบคลุมท่ัว
ประเทศ 4) ระยะเวลาการเตรียมความพรอมในการทดสอบ และ 5) งบประมาณในการจัดทดสอบ เปนตน 
ปจจุบัน ทางบริษัทฯ อยูในขั้นตอนของการประสานงานและเจรจาในเรื่องงบประมาณของการจัดทดสอบ 
รวมถึงข้ันตอนการเตรียมงานในดานตาง ๆ  
    จะเห็นไดวา การรวมมือกับภาคอุตสาหกรรมนั้น เปนการนำองคความรูภายในมหาวิทยาลัย
สูการสรางองคความรูแดภายนอก ซึ่งจะเปนตัวขับเคลื่อนใหเกิดการพัฒนาองคกร นำความรูใหม ๆ ท้ัง
ทางดานการวิจัยและการทดสอบภาษาอังกฤษไปสรางความรวมมือกับภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรมใหเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด ทั้งยังเปนแนวทางท่ีจะนำไปสูความเปนเลิศทางวิชาการ สามารถนำผลการดำเนินงานที่ได 
มาใชใหเก ิดประโยชนในการพัฒนามหาวิทยาลัย ที ่ม ุ งส งเสร ิมและสนับสนุนความรวมมือระหวาง
ภาคอุตสาหกรรมหลักภายในประเทศ ซ่ึงถือเปนกาวสำคัญในการพัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพ  

  มหาวิทยาลัยมีวิสัยทัศนในการปลูกฝงทางดานปญญาและความเปนเลิศทางวิชาการมาอยางตอเนื่อง 
สรางบรรยากาศการเรียนรูใหเปนพื้นที่ที่สนุก เหมาะสมกับผูเรียน โดยตระหนักถึงความสัมพันธกับชุมชน    
เปนสำคัญ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีความเปนสากล ตอบโจทยความตองการของตลาดแรงงาน       
ซ่ึงจะเปนกาวแรกท่ีสงเสริมการพัฒนาประเทศชาติของเราตอไป 
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เปาหมายท่ี 4 การพัฒนาสมรรถนะองคกรเพ่ือใหบริการอยางมีคุณภาพ 
สูการเปน “องคกรท่ีมขีีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization)” 

 

มหาวิทยาลัยเนนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการในทุกมิติ มุงสูการเปน “องคกรที่มีขีดสมรรถนะสูง 
มีความมั่นคง และยั่งยืน (High Performance Organization)” เรงพัฒนาระบบและความสามารถดานการ
บริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ ยึดหลักธรรมาภิบาล และสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต
เพื่อผลักดันภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ดวยการพัฒนากระบวนการทำงานที่เอื้อตอการเรียนรูรวมกัน เรง
สรางความพรอมในดานตาง ๆ ไดแก โครงสรางพื้นฐาน รูปแบบการเรียนการสอน การวิจัยใหม การพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร การจัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณระยะปานกลาง 1+2 การพัฒนา
คุณภาพการใหบริการแกนักศึกษา ควบคูกับการแสวงหาบริหารทรัพยสิน และรายไดเพื่อการพึ่งพาตนเอง      
ไดอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน อีกท้ังยังปรับการบริหารทรัพยากรบุคลากรเชิงยุทธศาสตร อันเปนสินทรัพยของ
มหาวิทยาลัย ดวยการพัฒนาความสามารถ (Competence) ใหมีสมรรถนะ (Competency) ในการทำงาน   
เพ่ือรองรับกับการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ โดยมี 4 กลยุทธ ดังนี้ 

 

กลยุทธท่ี 1  
 

กลยุทธท่ี 2 
กลยุทธท่ี 3 
กลยุทธท่ี 4 

ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนการบริหารจัดการใหเกิดความคลองตัวและสงเสริมการทำงาน
รวมกันแบบองครวม 
ปรับเปลี่ยนทัศนคติและศักยภาพของบุคลากร 
แสวงหา บริหารทรัพยสิน และรายไดเพ่ือการพ่ึงพาตนเองไดอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
พัฒนาขีดความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศสูการเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัล 

 

• โครงการพัฒนาระบบบริหารมหาวิทยาลัย : โครงการ 6+1 Flagships 
 

“โครงการ 6+1 Flagships” เปนกลไกในการขับเคลื่อนและผลักดันแผนกลยุทธ มจธ. ใหเปนไปดวย
ความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงคที่กำหนดไว เนนความสอดคลองกับกรอบทิศทางการ
พัฒนามหาวิทยาลัยในระยะยาว (KMUTT Roadmap 2036) และแผนกลยุทธ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ของมหาวิทยาลัย  

ในการดำเนินโครงการนั ้น มีการใชร ูปแบบการทำงานโดยจัดตั้งคณะทำงานของแตละ Track   
(Track1, Track2, Track3) เพื่อทำหนาที่ผลักดันแนวคิดเชิงกลยุทธกระจายสูการปฏิบัติ รวมถึงติดตาม
ผลสำเร็จของการดำเนินโครงการ โดยมีศูนยนวัตกรรมระบบ (Systems Innovations: SI) เปนแกนนำ    
ในการจัดกิจกรรมระดมสมอง โดยใชกระบวนการเสวนาสัญจร ภายใตชื่อ “โครงการ 6+1 Flagships” มีการ
ดำเนินงานในทุก ๆ 2-3 เดือน เปนเวทีสรางความเขาใจและรวมระดมสมอง เพื่อใหไดแนวทางหรือกลยุทธ    
ในการพัฒนามหาวิทยาลัย  

กลุมเปาหมายในการระดมสมอง แบงออกเปน 3 Tracks ไดแก  
Track ที่ 1 เนนบุคลากรสายวิชาการ มีการใหขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย

รวมกัน  
Track ที่ 2 เนนบุคลากรสายวิชาชีพอื ่น (สายสนับสนุนและผูชวยวิชาการ) พัฒนาและเพ่ิม

ประสิทธิภาพของการทำงาน รวมถึงเพิ่มสมรรถนะของบุคลากร สรางเครือขายในการทำงานเพื่อหาแนวทาง 
ในการพัฒนาการทำงานใหมีประสิทธิภาพและเปนระบบมากข้ึน 
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Track ท่ี 3 เนนผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือรับทราบและเสนอประเด็นปญหาท่ีเก่ียวของ แลวนำกลับมา
พิจารณาปรับปรุงการใหบริการแกกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย โดยผลการดำเนินงานในปงบประมาณ 2563 มีดังนี้ 

 

โครงการ 6+1 Flagships Track 1 (บุคลากรสายวิชาการ) 
ผลการดำเนินโครงการในปงบประมาณ 2563 จะเนนทำงานเชิงวเิคราะห มีการออกแบบการทำงานใน

รูปแบบใหม เพ่ือรองรบักับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยสามารถสรุปประเด็นสำคัญเปน 2 สวน ไดแก 

1) ปรับรูปแบบและแนวทางในการทำงานเพื่อใหประชาคม มจธ. เล็งเห็นถึงความสำคัญและมี  
สวนรวมในการผลักดันแนวคิดสูการปฏิบัติ ดังนี้ 

• คัดเลือกความคิดเห็นและแนวคิดสูการปฏิบัติ เพ่ือกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา 

• สื่อสารใหประชาคม มจธ. ทราบถึงสถานะและแนวคิดของโครงการเพ่ือนำไปสูการปฏิบัติ 

• สามารถใชเวทีอื ่นในการขับเคลื่อนกระบวนการทำงาน อาจไมใชเวที 6+1 Flagships เพียง  
อยางเดียว 

• มหาวิทยาลัยไดจัดจางบริษัทท่ีปรึกษาจากประเทศญี่ปุน JMAC มาเปนท่ีปรึกษา เพ่ือจัดทำแผน
เชิงกลยุทธใหมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

• มีการจัดลำดับความสำคัญของงาน 

2)  ปรับรูปแบบและแนวทางการดำเนินงานของคณะทำงานฯ และการจัดสัมมนา 
   จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งสงผลกระทบ
โดยตรงตอการทำงาน ทำใหไมสามารถจัดกิจกรรมไดตามแผนท่ีวางไว จึงจำเปนตองปรับรูปแบบในการทำงาน
เพื่อใหสอดรับกับสถานการณที่เกิดขึ้น อาทิ การประชุมออนไลน การติดตอประสานงานผานระบบ ZOOM, 
MS Teams และแอปพลิเคชันไลน เปนตน เพื ่อสงเสริมใหกระบวนการทำงานไดพัฒนาอยางตอเนื ่อง 
ตอบสนองเปาหมายและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
 
โครงการ 6+1 Flagships Track 2 (บุคลากรสายวิชาชีพอ่ืน) 
 โครงการ 6+1 Flagships Track 2 แบงการดำเนินงานออกเปน 3 สวน ไดแก 1) การจัดสัมมนาระดม
สมอง 2) การดำเนินโครงการของคณะทำงานกลุมยอย และ 3) การดำเนินโครงการ Connected Services 
for Connected KMUTT ประจำปงบประมาณ 2563 โดยผลการดำเนินงานแบงออกเปน 3 สวน ดังนี้ 

 สวนที่ 1 การจัดสัมมนาระดมสมอง ในชวงท่ีผานมานั้น ไดมีการสั่งปดสถานศึกษาเปนการชั่วคราว       
เพ่ือลดโอกาสการแพรระบาดของ COVID-19 ตั้งแตวันท่ี 22 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2563 ทำใหคณะทำงาน
ตองปฏิบัติภารกิจเรงดวนใหกับหนวยงานและมหาวิทยาลัย ไดแก การจัดทำแผนบริหารความตอเนื่องของการ
ดำเนินงาน (Business Community Management: BCM) การปรับรูปแบบการทำงานใหเปนไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย รวมถึงการเตรียมความพรอมดานการเรียนการสอนออนไลน สงผลใหคณะทำงาน
จำเปนตองงดเวนการจัดสัมมนาระดมสมองชั่วคราว แตท้ังนี้ ไดมีการหารือและกำหนดประเด็นท่ีจะดำเนินการ
ในปงบประมาณ 2564 ดังนี ้

• ประเด็นท่ี 1 เรื่อง “การวิเคราะหการเงินและงบประมาณ” 

• ประเด็นท่ี 2 เรื่อง “การจัดเอกสารออนไลนรูปแบบใหม (Digital Document)” 
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• ประเด็นที ่ 3 เรื ่อง “แนวทางการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายวิชาชีพที่ตอบโจทย
เปาหมายและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยภายใตสภาวะวิกฤต” 

• ประเด็นท่ี 4 เรื่อง “การจัดซ้ือ-จัดจางครุภัณฑ” 
 

 สวนที่ 2 คณะทำงานโครงการ 6+1 Flagships Track 2 มีการจัดประชุมออนไลน เพื่อติดตามผล
การดำเนินงานของคณะทำงานกลุมยอย และปรับการประชุมของคณะทำงานใหมีความถี ่ยิ ่งขึ ้น โดยใน
ปงบประมาณ 2563 มีการประชุมของคณะทำงานรวมท้ังสิ้น 11 ครั้ง จำนวน 8 กลุมงาน ดังนี้ 

1) กลุมการเงินและบัญชี – โครงการพัฒนาศักยภาพการเงินบัญชีสูยุคดิจิทัล ดวยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส (INFOMA) ในการนำสงเรื่องเบิกจาย กค.03 เพื่อใหหนวยงานใชระบบ INFOMA ในการ
เบิกจาย เปนการลดปริมาณเอกสารและลดขั้นตอนในการทำงาน การสืบคนมีความสะดวกรวดเร็วและ
ประหยัดพื ้นที ่ในการจัดเก็บเอกสาร ไดทดลองใชระบบ INFOMA ระหวางวันที ่ 17-31 สิงหาคม 2563          
มีหนวยงานเขารวมจำนวน 43 หนวยงาน และสงเรื่องเบิกจายผานระบบ จำนวน 2,166 เรื่อง 
   ผลจากการทดลองสงเอกสารเบิกจาย กค.03 ผานระบบ INFOMA พบวา ระบบยังไมรองรับการ
ปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีไดอยางสมบูรณ จึงเสนอใหผูท่ีเก่ียวของหาแนวทางในการพัฒนาตอไป 

2) กลุมบริหารงานพัสดุ - โครงการเว็บบอรด คำถาม-คำตอบ ปญหาดานพัสดุ เพ่ือใหผูปฏิบัติงาน
ดานพัสดุมีแหลงความรู ลดขอผิดพลาดเกี่ยวกับปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ และมี
แนวทางในการปฏิบัติงานดานการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งปจจุบันอยูระหวาง
การจัดประเภทของชุดความรู และคาดวาจะสามารถเปดใชงานไดในปงบประมาณ 2564 โดยมีเจาหนาที่ของ
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย และกลุมบริหารงานพัสดุ รับผิดชอบรวมกันในการตอบคำถามตาง ๆ 

3) กลุมพัฒนาทรัพยากรบุคคล - โครงการสงเสริมศักยภาพบุคลากร ดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ประจำป 2563 ดวยโครงการ “การฝกปฏิบัติการเขียน Self Evaluation Report” มีการใหบุคลากรใน
สังกัดสำนักงานอธิการบดีเขียนรายงานการประเมินตนเอง (Self Evaluation Report) จำนวน 25-30 คน 
โดยไดวางแผนจัดกิจกรรมในเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563 ประกอบดวย 1) การใหความรูและการประชุม
เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการเขียนรายงานการประเมินตนเอง และ 2) ฝกปฏิบัติการเขียนรายงานการประเมิน
ตนเอง แตเนื่องจากสถานการณ COVID-19 สงผลใหไมสามารถดำเนินการไดตามแผนท่ีกำหนดไว 

4) กลุ มวิเคราะหแผนและงบประมาณ – โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานดานการ
วางแผนและงบประมาณ เพ่ือใหบุคลากรท่ีทำงานดานวิเคราะหแผนและงบประมาณเกิดทักษะในการจัดการ  
เชิงกลยุทธ และสรางความตระหนักรู ในการจัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณใหแกบุคลากร             
ที่เกี ่ยวของ สามารถจัดทำแผนกลยุทธและแผนงบประมาณได สงผลใหสามารถวิเคราะหความเสี่ยงของ
หนวยงานท่ีตนเองรับผิดชอบ 
  เนื ่องดวยสถานการณในชวงที ่ผ านมา เกิดการระบาดของ COVID-19 ทำใหมหาวิทยาลัย
จำเปนตองสรุปขอมูลสำคัญเพื่อนำมาวิเคราะห โดยสำนักงานยุทธศาสตรรับทราบความตองการของผูบริหาร
มหาวิทยาลัยที่ประสงคใหหนวยงานตระหนักถึงการวิเคราะหสถานภาพของตนเอง โดยไดจัดทำกรอบการ
ทำงาน ซึ่งอยูระหวางการนัดหมายเพื่อสรางความเขาใจในหลักการ เรียนรูเทคนิค และวิธีวิเคราะหรวมกับ
หนวยงานในระดับคณะ 
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5) กลุมบริการและพัฒนานักศึกษา ไดดำเนินโครงการ ดังนี้ 
1. โครงการพัฒนาการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบ 

Micro-credentials เปนการเตรียมความพรอม โดยสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบการจัดการศึกษา
แบบ Micro-credentials ใหแกบุคลากรสายสนับสนุน จัดการบรรยายพิเศษหัวขอ “นโยบายและกลไกการ
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแบบ Micro-credentials และบทบาทหนาที่ของบุคลากรสายสนับสนุน มจธ.”   
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 โดย ผศ. ดร. ภาณุทัต บุญประมุข รองอธิการบดีฝายพัฒนาการศึกษา 
และ ดร. กลางใจ สิทธิถาวร ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาการศึกษา กิจกรรมดังกลาวไดมีแบบสอบถามออนไลน   
เรื่อง Micro-credentials ใหแกผูเขารวมกิจกรรม โดยมีผูสนใจเขารวมกิจกรรม จำนวน 158 คน 

2. โครงการเรียนรูรวมกันสรางสรรคสังคมนักบริการการศึกษา (Knowledge Sharing of 
Educational Service Officers) ระยะที ่ 2 เพื ่อติดตามผลการนำเครื ่องมือหรือระบบการใหบริการ        
ไปประยุกตใชในการทำงานหรือพัฒนางาน ซึ่งมีหนวยงานที่นำเครื่องมือไปปรับใชในการใหบริการนักศึกษา 
คือ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม ไดมีการสรางระบบบันทึกขอมูลและตรวจเลมงานวิจัยของ
นักศึกษา โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 1/2562 

3. ถอดบทเรียนโครงการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม (อว.) 
สรางงาน เพื่อทบทวนหรือสรุปผลจากการดำเนินโครงการจางงานประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากสถานกรณ 
COVID-19 ในกลุมบริการนักศึกษา และทราบถึงขอดี สิ่งที่ควรปรับปรุง ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น รวมถึง
ขอเสนอแนะตาง ๆ จากผูปฏิบัติงานโดยตรง เพื่อนำขอมูลไปประกอบการวิเคราะหผลของโครงการฯ ตอไป 
โดยกิจกรรมจัดข้ึนระหวางเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563 

6) กลุ มบริหารงานทั่วไป – โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสุน มจธ. ปที ่ 3 
(โครงการตอเนื่อง 3 ป 2561-2563) ซ่ึงประกอบดวย 3 โครงการยอย ไดแก 1. โครงการพัฒนางานประจำสู
งานวิจัย 2. โครงการถายทอดองคความรู สู การปฏิบัติ/พี ่เลี ้ยงเลื่อนระดับ และ 3. โครงการจัดทำคู มือ
ปฏิบัติงาน – SLA จากตนน้ำสูปลายน้ำ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุนในการเขียนผลงานวิจัย 
การเขียนรายงานการประเมินตนเอง และการจัดทำคูมือปฏิบัติงาน 

 ในปงบประมาณ 2563 ยังไมมีผลการดำเนินงานที่ชัดเจน เนื่องจากคณะทำงานตองปฏิบัติงาน
ใหกับหนวยงานตนเองเปนหลัก เพื ่อปรับเปลี ่ยนการทำงานใหเปนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย           
กลุมบริหารงานทั่วไปไดมีการปรับขอเสนอโครงการฯ และการดำเนินงาน เพื่อใหสอดรับกับสถานการณ        
ที่เกิดขึ้น โดยไดมีสวนรวมในการจัดประชุมวิชาการวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนระดับอุดมศึกษา         
ในระดับชาติป 2563 “ธรรมรักษาวิชาการ”เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปแหงการกอตั้ง มจธ. จัดขึ้นเมื่อวนัท่ี 
6-7 สิงหาคม 2563 โดยมีบุคลากรจากหนวยงานตาง ๆ ใหความสนใจเขารวมกิจกรรมดังกลาว จำนวน 261 
คน จาก 19 มหาวิทยาลัย และสงผลงานวิจัยเขารวม จำนวน 115 ผลงาน 

7) กลุมเลขานุการระดับคณะ มีลักษณะของการดำเนินงานเปนการรับนโยบายและนำไปขยายตอ 
โดยมีประเด็นท่ีสำคัญ 5 ประเด็น ไดแก 

1. โครงการบูรณาการระบบงาน การปรับปรุงอาคาร/สิ่งปลูกสราง ตั้งแตตนน้ำถึงปลายน้ำ 
2. การสนับสนุนระบบบริหารจัดการ (KIRIM) 
3. การสนับสนุนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการบริหารงานและการใหบริการภาครัฐผาน

ระบบดิจิทัล และการสรางสภาพแวดลอมความเปนสากลในระดับคณะ 
4. การจดัเอกสารออนไลนรูปแบบใหม (Digital Document) ดวยระบบ INFOMA 
5. การจัดทำขอมูล BCM ในระดับคณะ 
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ผลจากการดำเนินโครงการฯ ไดมีการประชุมและหารือรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ มุงสูแนวทาง
ในการแกไขปญหา สงผลใหเกิดการบูรณาการการทำงานรวมกันภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเปนการลดตนทุน
และลดระยะเวลาในการทำงาน ทำใหงานเกิดประสิทธิภาพและมีการใชทรัพยากรอยางคุมคา 

8) กลุมงานการส่ือสารเชิงกลยุทธและการตลาด ไดดำเนินโครงการ ดังนี้ 
1. โครงการอัตลักษณองคกร (KMUTT CI) 
2. Data Center สำหรับสื่อประชาสัมพันธแบบรวมศูนยของมหาวิทยาลัย 
3. โครงการสรางผูนำกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

  จากสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 มหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหกลุมงานการสื่อสาร
เชิงกลยุทธและการตลาด จัดทำสื่อประชาสัมพันธเกี่ยวกับความปกติใหม (New Normal) ของมหาวิทยาลัย
ท้ังหมด เชน KMUTT Organization Transformation, Lifetime KMUTT, New Normal KMUTT, Hybrid 
Project the Series, ผู ปกครองเยี ่ยมบาน, ยินดีตอนรับกลับสู  มจธ., สื ่อประชาสัมพันธรณรงค Social 
Distancing, กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2563 และการจัดทำวีดิทัศน KMUTT 4 Life     
โดยทั้ง 3 โครงการฯ ขางตน ไดมีการปรับแผนการทำงานใหสอดคลองกับนโยบายและสถานการณปจจุบัน    
ซ่ึงคาดวาจะเริ่มดำเนินการในปงบประมาณ 2564 

 สวนที่ 3 โครงการ Connected Services for Connected KMUTT เพื่อเปนการสงเสริมและ
สนับสนุนใหบุคลากรสายวิชาชีพอื ่น ไดนำนโยบายของ มจธ. ไปใชในการทำงาน ผานกระบวนการคิด 
วิเคราะห และสรางสรรคผลงานการบริการ ใหมีการบริการแบบบูรณาการและเชื่อมโยงการทำงานอยางเปน
ระบบ ตลอดจนสามารถนำไปประยุกตใชในการทำงานใหเกิดผลเปนรูปธรรมมากขึ้น ซึ่งไดมีการประชุม
คณะกรรมการฯ จำนวน 4 ครั้ง โดยในปงบประมาณ 2563 มีขอเสนอโครงการฯ ท่ีผานการพิจารณาจากคณะ
กรรมการฯ จำนวน 4 โครงการ ไดแก 

1) ระบบบริหารจัดการอีเมล มจธ. ในรูปแบบ HTML E-mail Marketing 
2) มดพันธุใหม หัวใจผูนำ 
3) การสรางเครื่องมือเพ่ือการถายทอดนโยบาย มจธ. ไปสูการปฏิบัติ 
4) บูรณาการกระบวนงาน การปรับปรุงอาคาร/สิ่งปลูกสราง จากตนน้ำถึงปลายน้ำ 

 คณะกรรมการฯ ไดเล็งเห็นโอกาสที่บุคลากรสายวิชาชีพ จะไดนำเสนอความคิดในการปรับปรุงและ
พัฒนาการทำงานที่ตองเปลี่ยนไปตามบริบทของสังคมโลก โดยเฉพาะในชวงสถานการณการระบาดของ 
COVID-19 ที ่สงผลกระทบตอการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเปนอยางมาก ทำใหบุคลากรจำเปนตอง
ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานเพ่ือใหทันตอสถานการณและสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 โครงการ 6+1 Flagships Track 2 จึงเปนกลไกสำคัญที ่ช วยสรางความเขาใจใหกับเครือขาย         
การทำงานของสายสนับสนุน และเปนเวทีที่ใหโอกาสบุคลากรสายสนับสนุนไดเขามามีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็น ตลอดจนรวมกันพัฒนาการทำงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
โครงการ 6+1 Flagships Track 3 (นักศึกษาปจจุบัน ชุมชน นักศึกษาเกา และผูใชบัณฑิต) 
 การดำเนินงานแบงออกเปน 2 สวน ไดแก 1) การจัดสัมมนาระดมสมอง และ 2) การดำเนินโครงการ
ของคณะทำงานกลุมยอย 
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 สวนที่ 1 คณะทำงานฯ ไดงดเวนการจัดสัมมนาระดมสมอง เนื่องจากมีการสั่งปดสถานศึกษาเปน
การชั ่วคราว เพื ่อลดโอกาสการแพรระบาดของ COVID-19 แตทั ้งน ี ้  ได ม ีการหารือและกำหนดแผน             
การดำเนินงานในปงบประมาณ 2564 โดยคณะทำงานฯ มีเปาหมายที่จะดำเนินงานเรื่อง “Data Driven for 
Customer Experience Management” ซ่ึงเปนโครงการท่ีตอเนื่องมาจากปงบประมาณ 2562 ท่ีตองการให
กลุมงานบริการและผูมีสวนไดสวนเสียไดนำขอมูลมาวิเคราะห เพ่ือพัฒนาการบริการใหมีประสิทธิภาพ 

 สวนที ่ 2 การดำเนินโครงการของคณะทำงานกลุ มยอย คณะทำงานโครงการ 6+1 Flagships    
Track 3 ไดจัดใหมีการประชุมของคณะทำงานเพ่ือติดตามผลการดำเนินงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

กลุมยอย โครงการ ผลสำเร็จ 
กลุมท่ี 1 
นักศึกษาปจจุบัน 

การเช่ือมตอขอมลูในระบบฐานขอมูล
กิจกรรมนักศึกษา  
(E-student Activity) 

การเช่ือมตอขอมลูกิจกรรมนักศึกษา
กับระบบฐานขอมลูเรยีนรูคูชุมชน 
(CEGIS) น้ัน ยังไมสามารถเช่ือม
ขอมูลในระบบอัตโนมตัิได โดยเสนอ
ใหมีการถายโอนขอมลูเฉพาะการ 
ปกหมุดโครงการ/กิจกรรมบนระบบ 
CEGIS เพ่ือไมใหมีผลกระทบกับ
ระบบ CEGIS แตสามารถมองเห็น
จำนวนโครงการบนแผนท่ืได 

กลุมท่ี 2 
นักศึกษาเกาและผูใชบัณฑติ  

การใชประโยชนจากฐานขอมูล
นักศึกษาเกาใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

คัดเลือกนักศึกษาเกาท่ีมีศักยภาพของ
ทุกจังหวัด จังหวัดละไมนอยกวา 5 
ราย รวมท้ังสิ้น 351 ราย และเช่ือม
ขอมูลไปยังระบบ CEGIS เพ่ือเปน
ขอมลูสนับสนุนการทำงานในพ้ืนท่ี 

กลุมท่ี 3 
ชุมชน 

การพัฒนาระบบฐานขอมูลเรียนรู 
คูชุมชน (ระยะท่ี 2) 
 

ปจจุบันยังไมมีการพัฒนาระบบใน
ระยะท่ี 2 เน่ืองจากมหาวิทยาลัยอยู
ระหวางวางแผนการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลกลาง ดังน้ัน จึงยังไม
สามารถเช่ือมโยงขอมลูระหวางขอมูล
บุคลากรและนักศึกษาปจจุบันกับ
ระบบ CEGIS ไดในทันที 

 
 สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไดสงผลกระทบตอ
กระบวนการทำงานเปนอยางมาก สงผลใหมหาวิทยาลัยมีความจำเปนตองปรับรูปแบบในการดำเนินงาน
เพื่อใหคงประสิทธิผลของงานและมีความตอเนื่องของกระบวนงาน เกิดเปนองคกรที่มีความเขมแข็งและยั่งยืน
สืบไป 
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• โครงการปรับปรุงและเพ่ิมผลิตภาพในการทำงาน (Productivity Improvement: PI)  
ระยะที ่2 ปที่ 10 

 
ดวยทางมหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหทางศูนยนวัตกรรมระบบ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนิน

โครงการปรับปรุงและเพิ่มผลิตภาพในการทำงาน (Productivity Improvement: PI) ระยะท่ี 2 ปที่ 10 ซึ่งมี
การสานตอการดำเนินงานในการปรับปรุงและพัฒนาคูมือปฏิบัติงาน (Work Manual) การประกาศขอตกลง
ระดับการใหบริการ (Service Level Agreement: SLA) และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการทำงานระหวาง
หนวยงาน เพื่อตอยอดไปสูการกำหนดมาตรฐานการใหบริการ (Service Catalog) โดยความรวมมือของ 4 
สำนัก ประกอบดวย สำนักงานอธิการบดี สำนักบริหารอาคารและสถานที ่ สำนักคอมพิวเตอร และ
สำนักหอสมุด ท้ังยังใหความรู สรางความเขาใจ และใหคำปรึกษาเก่ียวกับการพัฒนาการทำงานของหนวยงาน
ตาง ๆ เพื่อใหสอดคลองกับวิสัยทัศนและนโยบายการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย มีการปรับการดำเนินงาน  
ในรูปแบบ Policy and Procedure มากขึ ้น และตระหนักถึงบทบาทหนาที ่ความรับผิดชอบ (Role & 
Responsibility) โดยทุกหนวยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดีตองมีการประกาศขอตกลงระดับการใหบริการ 
เพื่อการปฏิบัติงานที่เปนมาตรฐาน ทันตอการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณที่เกิดขึ้นในปจจุบัน สามารถเพ่ิม
ศักยภาพในการสรางความพึงพอใจแกผูรับบริการท่ีมาติดตอกับหนวยงาน ท้ังภายในและภายนอกองคกร 

 
ภาพรวมการดำเนินงานโครงการ Productivity Improvement 

 

• การดำเนินงานโครงการปรับปรุงและเพ่ิมผลิตภาพในการทำงาน ปงบประมาณ 2563 

1) รับนโยบาย ทิศทางการพัฒนา และปรับปรงุกระบวนการทำงาน  
   มหาวิทยาลัยไดตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานของ   
สายสนับสนุนอยางตอเนื่อง โดยมีการกำหนดนโยบาย และทิศทางการดำเนินงานที่สอดคลองกับสถานการณ
ในปจจุบัน เนนการทำงานเปนทีมหรือรูปแบบการทำงานของคลัสเตอร โดยมองภาพรวมทั้งกระบวนการเพ่ือ
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เพ่ิมประสิทธิภาพในการปรับปรุงและพัฒนาการทำงานใหดียิ่งข้ึน ยกระดับมาตรฐานของงานไปสูการใหบริการ
ตามระยะเวลาท่ีกำหนด เพ่ิมคุณภาพของการบริการ และมีการสื่อสารท่ีชัดเจนยิ่งข้ึน 

2) การปรับปรุงคู ม ือปฏิบัติงาน (Work Manual) และการประกาศขอตกลงระดับการ
ใหบริการ (Service Level Agreement: SLA) ประจำปงบประมาณ 2563 

   จากการดำเนินงานในปที่ผานมา หนวยงานในสำนักงานอธิการบดีไดปรับปรุงคูมือปฏิบัติงาน 
(Work Manual) ใหเปนปจจุบัน โดยมีการวิเคราะหและปรับปรุงพัฒนางานที่รับผิดชอบ นำไปสูการประกาศ
ขอตกลงระดับการใหบริการ (Service Level Agreement: SLA) เพื ่อสงมอบงานบริการและสรางความ      
พึงพอใจใหแกผูรับบริการ เปนการเชื่อมโยงกระบวนการทำงานของท้ังมหาวิทยาลัยตั้งแต ตนน้ำ-กลางน้ำ-ปลายน้ำ   
ไปยังคณะ สำนัก และกลุมเครือขายตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย สงผลใหการดำเนินงานเปนไปตามเปาหมาย     
ที่กำหนด ในตลอดปงบประมาณมีการติดตามความกาวหนาของผลการดำเนินงาน มีการนำเสนอผลการ
ประกาศขอตกลงระดับการใหบริการ และมีการแลกเปลี ่ยนเร ียนรู ร วมกันระหวางหนวยงาน รับฟง
ขอเสนอแนะ เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงาน ตลอดจนมีการเขียนบทความ
วิชาการสู งานวิจัย (Routine to Research: R2R) นำไปสู การกำหนดมาตรฐานการใหบริการ (Service 
Catalog) เพ่ือตอยอดกระบวนการทำงานและยกระดับการใหบริการตอไป 

3) กำหนดมาตรฐานการใหบริการ (Service Catalog) เพ่ือตอยอดการดำเนินงาน พัฒนาโดย
ความรวมมือของ 4 สำนัก  
เพ่ือเปนการสรางมาตรฐานการบริการและสรางความพึงพอใจในคุณภาพใหกับผูรับบริการ ทาง

มหาวิทยาลัยจึงไดกำหนดใหมีการจัดทำขอกำหนดมาตรฐานการใหบริการ หรือ Service Catalog โดย
กำหนดใหหนวยงานบริการหลักของมหาวิทยาลัย จำนวน 4 หนวยงาน ประกอบดวย สำนักงานอธิการบดี 
สำนักบริหารอาคารและสถานที่ สำนักหอสมุด และสำนักคอมพิวเตอร เขารวมโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค 
ดังนี ้

1. รวบรวมงานบริการของหนวยงาน และเชื่อมโยงการใหบริการไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ
ท้ังหมด 

2. กำหนดชองทางเพื่อเปนสื่อกลางในการประชาสัมพันธตาง ๆ ของแตละหนวยงาน โดยมี
การปรับปรุงขอมูลและพัฒนาเครื ่องมือที ่สนับสนุนการใหบริการ เพื ่อสามารถเขาถึง
กลุมเปาหมายไดอยางท่ัวถึง สะดวก และรวดเร็ว 

3. กำหนดมาตรฐานการใหบริการ (Service Catalog) เพ่ือรองรับการบริการใหแกผูรับบริการ
ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  

 

 ปจจุบันทั้ง 4 หนวยงาน ไดเริ่มนำรูปแบบของ Service Catalog มาประชาสัมพันธผานหนา
เว็บไซตหนวยงานเพ่ือใหผูรับบริการไดทราบ และศึกษารูปแบบการใหบริการของหนวยงานเบื้องตน พรอมรับ
ฟงขอเสนอแนะเพื่อนำมาพัฒนา และปรับปรุงใหดีขึ ้น ลำดับถัดไปจะนำ Service Catalog ที่ไดกำหนด        
มาทบทวน เพื ่อพัฒนาใหการบริการมีความเชื ่อมโยงและเปนไปในทิศทางเดียวกัน เนนการเขาถึง
กลุมเปาหมายและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
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ตัวอยางการจัดทำ “Service Catalog” 

 
4) สรางความเขาใจ ใหคำปรึกษา ปรับปรงุ และพัฒนาการทำงาน 
 ศูนยนวัตกรรมระบบ ในฐานะหนวยงานกลางที่ทำหนาที่ใหความรู สรางความเขาใจ และให

คำปรึกษา เรื ่องแนวทางในการจัดทำคู มือปฏิบัติงาน (Work Manual) และประกาศขอตกลงระดับการ
ใหบริการ (Service Level Agreement) แกหนวยงานในสำนักงานอธิการบดี รวมทั ้งมีการติดตาม และ
ตรวจสอบเพื่อใหการดำเนินงานเปนไปตามแผน ตลอดจนขยายผลไปยังหนวยงานระดับคณะ สำนัก เพื่อเปน
การเพ่ิมผลิตภาพในการทำงานตอไป 

5) การพัฒนางานประจำสูการวิจัย (Routine to Research: R2R) 
  หนวยงานในสำนักงานอธิการบดีเปนหนวยงานกลางที่มีการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
ทำงานมาอยางตอเนื่อง มีการกำหนดหัวขอการพัฒนางานประจำสูการวิจัย (Routine to Research: R2R) 
โดยพิจารณาจากการปรับปรุงกระบวนการทำงานภายใตโครงการปรับปรุงและเพิ่มผลิตภาพในการทำงาน 
หรือการพัฒนาของหนวยงาน นำมาเขียนเปนบทความวิชาการ และนำผลงานเขารวมในเวทีประชุมวิชาการ
ระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งท่ี 12 “สังคมปริวรรต พิพัฒนอนาคต” และ
รวมฉลอง 60 ปแหงการกอตั้งมหาวิทยาลัย โดยมีหนวยงานในสำนักงานอธิการบดีสงผลงานเขารวมกิจกรรม
จำนวน 21 บทความ จาก 10 หนวยงาน แบงเปนประเภทผลงานดานกลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
จำนวน 17 บทความ และกลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จำนวน 4 บทความ มีการนำเสนอในรูปแบบ
บรรยาย จำนวน 15 บทความ และในรูปแบบโปสเตอร จำนวน 6 บทความ 
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  ผลการนำเสนอผลงาน หนวยงานในสำนักงานอธิการบดี ไดรับรางวัล จำนวน 2 ผลงาน ดังนี้ 

• กลุมงานการสื่อสารเชิงกลยุทธและการตลาด เรื ่อง “ปจจัยที่มีผลตอการปรับและพัฒนา      
ชองทางการสื ่อสารใน มจธ. ที ่มีประสิทธิภาพ” โดยไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง        
จากการนำเสนอโปสเตอรของกลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

• กลุมงานบริการสุขภาพและอนามัย เรื่อง “การศึกษาการควบคุมไขมันในเลือดของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศ” โดยไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง จากการนำเสนอ
โปสเตอรของกลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 ทั้งนี้ หลังจากสิ้นสุดการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสายสนับสนุนครั้งที่ 12 ทางผูบริหารของ
มหาวิทยาลัยเห็นควรใหที่ประชุมคณะทำงานฯ ดำเนินการสนับสนุนและผลักดันใหหนวยงานในสำนักงาน
อธิการบดีเขียนบทความวิชาการที่เกิดจากการพัฒนากระบวนการทำงานตอเนื่องไป เพื่อใหเกิดการตอยอด 
ปรับปรุง พัฒนาการทำงาน และรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางหนวยงาน  

   

• การพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาใหมีคานิยมรวมองคกร (Core Values) 

ในการสรางวัฒนธรรมและปลูกฝงคานิยมองคกรใหแกประชาคม มจธ. นั้น ทางมหาวิทยาลัยได
มอบหมายใหคณะทำงาน ซ่ึงไดแก ศูนยนวัตกรรมระบบ เปนหนวยงานในการเผยแพร KMUTT Core Values 
ใหเปนที่รูจักของประชาคม มจธ. โดยคณะทำงานไดวิเคราะหและเห็นสมควรวา การที่จะสรางใหอาจารย 
บุคลากร และนักศึกษาเขาใจ KMUTT Core Values จนเกิดการสรางวัฒนธรรมองคกรนั้น ตองใชระยะเวลา
และกระบวนการ / กิจกรรมท่ีหลากหลาย จึงไดวางแผนการดำเนินงานออกเปน 3 ระยะ ดังนี้ 

 

ผลการดำเนินงานในปงบประมาณ 2563 

 จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งสงผลกระทบ
โดยตรงตอการทำงาน ทำใหไมสามารถจัดกิจกรรมไดตามแผนที่วางไว จึงจำเปนตองปรับรูปแบบในการ
ทำงานเพื่อใหสอดรับกับสถานการณที่เกิดขึ้น อาทิ การประชุมออนไลน การติดตอประสานงานผานระบบ 
ZOOM, MS Teams และแอปพลิเคชั่นไลน เปนตน เพ่ือสงเสริมใหกระบวนการทำงานไดพัฒนาอยางตอเนื่อง 
ตอบสนองเปาหมายและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย โดยผลการดำเนินงานในปงบประมาณ 2563 แบง
ออกเปน 3 สวนหลัก ๆ ดังนี้  
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1) วางแผนการดำเนินงาน “โครงการสรางคานิยมรวมองคกร (KMUTT Core Values)” 
ในชวงปงบประมาณที่ผานมา มีการจัดประชุมเพื่อปรับแผนการดำเนินงาน เขาถึงกลุมเปาหมาย

และสามารถวัดผลไดตรงตามวัตถุประสงคของโครงการฯ รวมถึงมีการประชุมของทีมเลขานุการโครงการฯ    
ใหสามารถปฏิบัติหนาที ่ไดอยางตอเนื ่อง ดำเนินการหารือเรื ่องปรับแผนการดำเนินงานใหสอดรับกับ
สถานการณ COVID-19 และสอดคลองกับวิถีชีวิตแบบใหม (New Normal) 

2) คณะทำงานกลุมยอย “โครงการสรางคานิยมรวมองคกร (KMUTT Core Values)”  
ทบทวนหนังสือเรื ่อง “หลักปฏิบัติดานจรรยาบรรณองคกร (Code of Conduct)” ฉบับพกพา    

ซึ่งสามารถเขาใจไดงายและมีความทันสมัย ทำใหมีความนาสนใจมากขึ้น และนำขอมูลมาปรับใช เพื่อจัดทำ
หนังสือ Guidebook ประชาสัมพันธใหประชาคม มจธ. และบุคคลภายนอกรับทราบคานิยมรวมขององคกร 
และจากสถานการณ COVID-19 ในชวงท่ีผานมานั้น คณะทำงานไดมีการปรับรูปแบบและมีแนวโนมจะผลิตสื่อ
อิเล็กทรอนิกส โดยมีการวางแผนเบื้องตนที่จะผลิตเปนชุดเครื่องมือเพื ่อใหมีความนาสนใจ และเขาถึง
กลุมเปาหมายไดเพ่ิมมากข้ึน 

                                                 

ภาพตัวอยางการออกแบบหนังสือ Guidebook 

          3) ติดตาม ปรับปรุง ชองทางการประชาสัมพันธ “โครงการสรางคานิยมรวมองคกร” ไดแก 
หนาเพจเฟซบุก “โครงการสรางคานิยมรวมองคกร” 
ลิงค https://www.facebook.com/KMUTTCoreValues/ เพื ่อเปนชองทางในการเข าถึง

กลุมเปาหมายของผูใชงานออนไลน ใหสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางรวดเร็ว และทันเหตุการณ 
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ภาพตัวอยางหนาเพจ www.facebook.com/KMUTTCoreValues/ 
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• การใชระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการ 
  

  ในดานการพัฒนาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยไดพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย พรอมรับกับสภาพ
สังคมและความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เพื่อใหการบริการแกบุคลากร
และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ เชน เทคโนโลยีอุปกรณติดตามตัว (Mobile 
Device) สามารถเพ่ิมสมรรถนะในการใหบริการการศึกษาและการบริหารงานในดานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย  

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยไดจัดโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศไวสำหรับใหบริการแก
บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยแบงระบบสารสนเทศเปนระบบสารสนเทศเพื ่อการบริหาร
การศึกษา และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ทั้งนี้ในรอบปงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยมีระบบ
สารสนเทศท่ีมีการพัฒนา ดังนี้ 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา 

  เปนกลุมระบบงานที่มีนักศึกษาเปนผูใชงานระบบ โดยมีหนวยงานกลางของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของ
กับดานการเรียนการสอนเปนเจาของระบบ โดยสำนักคอมพิวเตอรเปนผูจัดหา พัฒนา และดูแลบำรุงรักษาระบบ 
 

ระบบสารสนเทศ หนวยงานท่ีรับผิดชอบขอมูล การดำเนินงานในป 2563 

1.  ระบบสมัคร 
ใชในการรับสมัครนักศึกษาทุก 
ระดับตั้งแตระดับปรญิญาตรี-เอก 
โดยเริ่มตั้งแตรับสมัคร ชำระเงิน 
คาสมัคร จัดหองสอบ 
จัดกรรมการคมุสอบ และประกาศ
ผลสอบ (รับมัครตลอดท้ังป) 

 

สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศกึษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- แกไขการจัดโครงการรับสมัคร 

• สามารถปอนจำนวนหนวยกิตข้ัน
ต่ำไดในแตละวิชา หากวุฒิท่ีใชใน
การสมคัรไมใชมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

• สามารถโอนขอมูลจากโครงการ
รับสมคัรเดิมไปยังโครงการ     
รับสมคัรใหม 

- สามารถปอนจำนวนหนวยกิตไดใน
แตละกลุมสาระวิชา 

- ปรับใหการประมวลผลของผูผาน
เกณฑข้ันตำ่ สามารถนำหนวยกิตมา
ประกอบการประมวลผลได 

- พัฒนาหนาจอสรุปผลการกรอกขอมูล
ของผูสมัคร 

- พัฒนาหนาจอการตรวจสอบขอมลู
ของใบสมัครในโปรแกรม 
Admission Room 

- พัฒนาโปรแกรมแบบฟอรมของ 
ใบสมัคร 

- พัฒนาสวนคัดเลือกผูมสีิทธ์ิจาย     
คาสมัคร 

- ปรับปรุงรายงานเรื่องรายละเอียด
ของผูสมัครเขาศึกษา 
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 - ปรับปรุงสวนของการจดัการขอมลูใน
ใบสมัคร 

2.  ระบบภาวะการหางานทำของ 
 บัณฑิต 

ใชเก็บขอมูลพ้ืนฐานและภาวะ 
การมีงานทำของบัณฑิต ซึ่งคณะ
และสำนักงานยุทธศาสตรจะดึง
ขอมูลมาใชในการวิเคราะหและ
วางแผน รวมท้ังสำนัก
คอมพิวเตอรจะสงขอมูลใหกับ
สำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ทุกป 

สำนักงานยุทธศาสตร - พัฒนาขอมูลใหสามารถแสดงผลดวย
โปรแกรม Power BI 

3.  ระบบกิจกรรมนักศึกษา 
ใชในการเก็บขอมูลการเขารวม
กิจกรรมของนักศึกษาในแตละ
ภาคการศึกษา และตรวจสอบการ
เขารวมกิจกรรมบังคับและ
กิจกรรมบังคับเลือก วาเปนไปตาม
เง่ือนไขของจำนวนกิจกรรม และ
จำนวนช่ัวโมงท่ีกำหนดไวหรือไม 

สำนักงานกิจการนักศึกษา - พัฒนาชองทางการเช่ือมตอ (API) 
เพ่ือเช่ือมโยงขอมูลจากระบบ
กิจกรรมนักศึกษาไปยัง Mobile 
Application 

4.  ระบบรายงานสรุปแบบประเมิน 
 คุณภาพบัณฑิต 

เปนระบบท่ีรวบรวมและวิเคราะห
ผลขอมลูท่ีไดรับจากแบบประเมิน
คุณภาพบัณฑิตท่ีหัวหนางานเปน 
ผูประเมินคณุภาพการปฏิบัติงาน
ของบัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษา ซึ่ง
ขอมูลท่ีไดมหาวิทยาลัยจะนำไป
เปนแนวทางในการพัฒนาบัณฑิต
ใหมีคุณภาพสอดคลองกับความ
ตองการของตลาดแรงงาน 

- เจาหนาท่ีสำนักงานยุทธศาสตร 
- เจาหนาท่ีของคณะ/ภาควิชา ท่ีได
สิทธ์ิเขาดูขอมลู 

- ปรับปรุงระบบใหรองรับการใชงาน
My Portal เวอรชันใหม 

5.  ระบบรายงานสรุปขอมูล 
 นักศึกษาใหม 

เปนระบบท่ีรวบรวมและวิเคราะห
ขอมูลท่ีไดรับจากแบบสอบถาม
ของนักศึกษาใหม โดยขอมูลท่ีได 
มหาวิทยาลยัจะนำมาจัดทำขอมลู
เชิงสถิต ิ

- เจาหนาท่ีสำนักงานยุทธศาสตร 
- เจาหนาท่ีของคณะ/ภาควิชา ท่ีได
สิทธ์ิเขาดูขอมลู 

- สามารถนำขอมูลจากแบบสอบถาม
มาวิเคราะหและจัดทำขอมลูเชิงสถิติ
ได 
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6.  ระบบสำรองท่ีนั่งปจฉิมนิเทศ 
เปนระบบท่ีใหนักศึกษาทำการ
สำรองท่ีน่ังในการเขารวมกิจกรรม
บรรยายในหัวขอตาง ๆ กิจกรรม
เยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรม และ
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ตามวัน 
เวลา และสถานท่ีทำการเลือกไว  

- สำนักงานกิจการนักศึกษา 
- นักศึกษาช้ันปท่ี 3 และปท่ี 4 

- พัฒนาชองทางการเช่ือมตอ (API) 
เพ่ือเช่ือมโยงขอมูลจากระบบสำรอง
ท่ีน่ังปจฉิมนิเทศใหสามารถใชงานได
ในระบบอ่ืน อาทิ Mobile 
Application สำหรับนักศึกษา 
เปนตน 

 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 

เปนกลุมระบบสารสนเทศท่ีจัดเตรียมสำหรับเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานและผูบริหารของมหาวิทยาลัย โดย
นำขอมูลไปใชในการตรวจสอบขอมูลสวนบุคคล การบริหารจัดการในงานท่ีรับผิดชอบ และการเสนอขอมูลเพ่ือ
การตัดสินใจสำหรับผูบริหาร 

ระบบสารสนเทศ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ การดำเนินงานในป 2563 
1.  ระบบชำระคาบริการอัตโนมัติ 

เปนสวนหน่ึงของระบบควบคมุ 
รถเขา-ออก โดยระบบจะทำหนาท่ี
คำนวณคาบริการ และเก็บ
คาบริการจอดรถท่ีอาคารจอดรถ1 

- สำนักคอมพิวเตอร 
- สำนักบริหารอาคารและสถานท่ี 
- กลุมงานจัดการผลประโยชนและ
ทรัพยสิน 

- เปลี่ยนเครื่องทอนธนบัตรใหสามารถ
ใชงานได 

- แกไขปญหารายงานกับยอดเงินท่ีไม
ตรงกัน  

2.  ระบบโอนเงินเจาหนี้ผานธนาคาร 
เปนระบบท่ีใชในการรับชำระเงิน
ใหกับเจาหน้ีของมหาวิทยาลัยผาน
ธนาคารแทนการรับเงินสดหรือ
การสั่งจายดวยเช็ค โดยระบบจะมี
การแจงเตือนลวงหนากอนทำ
ธุรกรรม ทำใหการรับเงินของ
เจาหน้ีมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน 

สำนักงานคลัง - พัฒนาระบบใหมใหรองรบัการใชงาน
รวมกับธนาคารกรุงเทพ ซึ่งเปนการ
ทดแทนระบบเดิม โดยจะรวมบริการ
ของทุกธนาคารมาไวในระบบเดยีว 

- ปรับระบบใหสามารถดึงขอมลูจาก
ระบบบัญชี 3 มิติ เพ่ือใชแทนการ
กรอกขอมูล 

3.  ระบบรับและลูกหนี ้
เปนระบบท่ีสนับสนุนการทำงาน
ของสำนักงานคลังดานการรับเงิน 
ซึ่งเก่ียวกับการตั้งลูกหน้ี การออก
ใบเรียกเก็บเงิน การจัดทำสัญญา
ยืมเงิน ใบเสร็จรับเงิน การรับเงิน
รายไดตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
และการรับชำระคาบริการตาง ๆ  

สำนักงานคลัง - ปรับระบบใหเช่ือมตอกับ Azure AD 
- พัฒนาระบบใหรองรับ Smart Bill 

ซึ่งเปนใบแจงหน้ีรูปแบบใหมท่ี
มหาวิทยาลยันำมาใชงาน 
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4.  ระบบติดตามสถานะการจัดซ้ือ 
    จัดจาง 

เปนระบบท่ีไดรบัการพัฒนาข้ึน
เพ่ือสนับสนุนการทำงานของ
เจาหนาท่ีพัสดุในการตรวจสอบ
การใชงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร
ของแตละหนวยงาน โดยแตละ
หนวยงานจะบันทึกขอมูลแผน-ผล 
การดำเนินการจัดซื้อจัดจางของ
หนวยงานในระบบ เพ่ือนำมา
เปรียบเทียบสถานะการจดัซื้อ 
จัดจาง 

- สำนักงานจัดหาและจัดการทรัพยสิน 
- เจาหนาท่ีพัสดุของแตละหนวยงานท่ี
ไดรับสิทธ์ิในการเขาใชงานระบบ 

- พัฒนาระบบใหสามารถติดตามการ
จัดซื้อจัดจางเก่ียวกับงานท่ีใช
งบประมาณแผนดิน (งบรัฐ) 

5.  ระบบวัน-เวลาปฏิบัติงานของ 
    บุคลากร (WTE) 

            เปนระบบท่ีมหาวิทยาลยันำมาใช 
ในการประมวลผลขอมลูดาน
บุคคล อาทิ การขาด การลา สาย 
การอบรมสัมมนา เพ่ือแสดงผลใน
เชิงสถิติและรายงานผลตาม
ชวงเวลาตาง ๆ ท้ังรายงาน
รายบุคคล รายป ซึ่งขอมลูท่ี
นำมาใชในการประมวลผลจะมา
จากแหลงขอมูล ดังน้ี 1) ขอมูล
การลา 2) ขอมูลการลงเวลาเขา-
ออก 3) ขอมูลการอบรม/สัมมนา 
และการขอปรับปรุงเวลา 

 

บุคลากรทุกหนวยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เปลี่ยนหัวขออาน โดยปรับระบบให
รองรับหัวขออานแบบใหม 

- ปรับระบบใหสอดคลองกับตารางการ
ทำงานเหลื่อมเวลาของบุคลากร 
เน่ืองจากเดิมยังไมมีการรองรับการ
ทำงานเหลื่อมเวลา 

- โอนยายรายงานเกาจากระบบ
อินทราเน็ต (เดมิ) มาสู My Portal 
เวอรชันใหม 

6.  ระบบเอกสารการประชุม 
อิเล็กทรอนิกส 
เปนระบบท่ีชวยในการจดัการ
เอกสารประชุมอิเล็กทรอนิกส 
ตั้งแตข้ันตอนการจดัทำระเบียบ
วาระการประชุม การบรรจุ
ระเบียบวาระ การสราง-สงหนังสอื
เชิญประชุม เอกสารประกอบ  
การประชุม การบันทึกการประชุม 
การออกรายงานการประชุม    
การตรวจและรับรองรายงาน   
การประชุม รวมถึงสามารถสราง
นัดหมายและตอบรับการนัดหมาย
ไดผานระบบ 

ทุกหนวยงาน - ปรับปรุงระบบเพ่ือเพ่ิมความ
ปลอดภัยในการสื่อสารหรือสงขอมูล
บนเครือขายอินเทอรเน็ตระหวาง
เครื่องเซิรฟเวอรกับเว็บเบราวเซอร
หรือแอปพลิเคชันท่ีใชงาน เพ่ือให
ขอมูลปลอดภัยจากการเรียกใชงาน 
โดยจะเรยีกใชงานผานโปรโตคอล  
(HTTPS) 

- จัดทำคูมือหรืออบรมการเปลีย่น
ใบรับรอง (Certification) เมื่อ
หมดอายุการใชงาน หรือเปลี่ยน
ระดับการเขารหัสการใชงาน 
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7.  ระบบวิเคราะหคาเลาเรียน 

เปนระบบดึงขอมูลการลงทะเบียน 
ของนักศึกษามาใชในการทำแผน/
ผลจริง รายรบัจากคาเลาเรียน 
และเงินรัฐสวนคาเลาเรียน เพ่ือให
คณะ/ภาควิชาใชเปนขอมูล
ประกอบการจดัทำแผนการรับ
นักศึกษา เพ่ือสำนักงาน
ยุทธศาสตรจะใชในการจัดสรร
รายไดใหแกคณะ/ภาควิชา และ
เปนขอมูลจดัสรรรายไดจากคาเลา
เรียน รวมถึงสามารถนำไปใช
วางแผนดานการศึกษาและ
งบประมาณของมหาวิทยาลยัใน
อนาคต 

- สำนักงานยุทธศาสตร 
- คณะ/ภาควิชา 

- ปรับปรุงระบบใหสามารถตรวจสอบ
เงินท่ีไดรับจดัสรรวาเปนเงินจาก
ทุนการศึกษาหรือเงินท่ีไดจากการ
ชำระของลูกคา 

- ปรับปรุงระบบใหสามารถปรับอัตรา
รอยละเพ่ือการประมาณการในสวน
ของแผนการจัดสรรรายได 
คาเลาเรียน 

8.  ระบบประเมินภาระงาน 
 สายวิชาการ 

เปนระบบสำหรับการประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
วิชาการ โดยผูเขารับการประเมิน
จะตองกรอกขอมูลท่ีเปนผลการ
ปฏิบัติงานในระบบท้ัง 5 ดาน 
เพ่ือใหคณะกรรมการทำการ
ประเมิน และสงขอมูลใหทาง
มหาวิทยาลยัใชในการพิจารณา
การข้ึนเงินเดือน 

- สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
- อาจารยและเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ 

- พัฒนาสวนของบันทึกขอตกลง   
ภาระงานของพนักงาน ท้ังในสวน
ของตนเองและผูประเมิน ใหสามารถ
บันทึกขอตกลงภาระงานได 

9.   ระบบงานสารบรรณและจัดเกบ็
เอกสารอิเล็กทรอนิกส 
เปนระบบหนังสือเวียนเอกสาร
อิเล็กทรอนิกสท่ีสามารถทำงาน
ผานระบบอินทราเน็ต โดยผูใชงาน
สามารถบันทึกการรับ-สงเอกสาร
ไดท้ังเอกสารสงหนวยงานภายใน
และภายนอก เชน หนังสือเวียน 
บันทึกขอความ คำสั่งหรือประกาศ 
และสามารถสงไปยังหนวยงาน 
ตาง ๆ ตามโครงสรางขององคกร 

กลุมงานสารบรรณ - รวมกับคณะทำงานโครงการ 6+1 
Flagships Track 2 (กลุมการเงิน
และบัญชี) ดำเนินการทดสอบการ
ประยุกตใชการเบิกจายสำนักงาน
คลัง (กค.03) ในระบบงานสารบรรณ
และจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพการเงินและบัญชี
สูยุคดจิิทัล 
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ระบบสารสนเทศ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ การดำเนินงานในป 2563 
10. ระบบบริหารจดัการขอมูล

เว็บไซต (Content 
Management System) 
เปนระบบท่ีชวยใหหนวยงาน
สามารถปรับปรุงขอมูลและดูแล
เว็บไซตของหนวยงานตนเอง 

- สำนักคอมพิวเตอร 
- หนวยงานท่ีไดรับสิทธ์ิ 

- ยายระบบบริหารจัดการขอมูล
เว็บไซตข้ึน Cloud เพ่ือความมั่นคง
และเสถียรภาพในการใหบริการ 

11. ระบบ Notification Center 
เปนระบบท่ีถูกพัฒนาข้ึนมาเพ่ือ
ทดแทนระบบแจงขาว การสง
อีเมลประชาสมัพันธ 

- สำนักคอมพิวเตอร 
- ผูท่ีไดรับสิทธ์ิเขาใชงาน 

- เปนระบบท่ีพัฒนาใหสามารถแจง
ประกาศตาง ๆ ไดทันที 

- สามารถสงผานอีเมล (Newsletter) 
ไดทันที 

12. โครงการเตรียมความพรอมใน
การดำเนินการของมหาวิทยาลัย
ใหเปนไปตาม พ.ร.บ. คุมครอง 
ขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2563 
ประกอบดวย 
1) โครงการยกระดับความมั่นคง

ปลอดภัย (HTTPS) บน
เว็บไซตของทุกหนวยงานใน
มหาวิทยาลยั 

2) การดำเนินการประกาศและ
เผยแพรนโยบายคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคลและนโยบาย
การใชคุกก้ีบนทุกเว็บไซตของ
มหาวิทยาลยั 

- สำนักคอมพิวเตอร 
- หนวยงานท่ีมีเว็บไซตของตนเอง 

- สำรวจและประเมินเว็บไซตตาง ๆ ให
เปนขอมูลปจจุบัน 

- ดำเนินการสำรวจและปรับปรุง
เว็บไซตของหนวยงาน 

- ใหคำแนะนำและสนับสนุนการ
ปรับปรุงเว็บไซตแกหนวยงาน 

- จัดทำเอกสารเพ่ือใชในการปรับปรงุ
เว็บไซตของหนวยงาน 

- ประเมินและสรุปผลการปรับปรุง
เว็บไซตของหนวยงาน 

13. เว็บไซตหนวยงาน 
ดำเนินการพัฒนาเว็บไซตใหกับ
หนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลยั 
เพ่ือใหหนวยงานมีเว็บไซตท่ี
สามารถใชเผยแพรขอมลูและ
ขาวสารของหนวยงาน อันจะเปน
ประโยชนตอผูคนหาขอมลูผาน
ทางอินเทอรเน็ต 

สำนักคอมพิวเตอร - สรางเว็บไซตมาตรการการเตรียม
ความพรอมและการลดผลกระทบ
จากสถานการณการแพรระบาดของ
โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

 
การใหบริการระบบอินทราเน็ต 
 บริการอินทราเน็ตของมหาวิทยาลัย คือ ศูนยรวมของงานบริการตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยที่จำกัด
ขอบเขตการใชงานภายในองคกร โดยใหสิทธิ์เฉพาะบุคลากรของมหาวิทยาลัยในการใชงานบริการผานระบบ
อินทราเน็ตของมหาวิทยาลัย 

รูปแบบของการบริการในระบบอินทราเน็ตมีลักษณะเปนชองทางผานเพ่ือเรียกใชงานบริการตาง ๆ ท่ี
ถูกพัฒนาขึ้นเปนเว็บแอปพลิเคชัน ทำงานผานเว็บบราวเซอรบนเครือขายอินเทอรเน็ต โดยแบงออกเปน 3 
กลุมงานบริการ คือ 
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1) บริการเพ่ือการศึกษา คือ กลุมการศึกษา 
2) บริการเพื่อการบริหารจัดการ คือ กลุมบุคลากร การเงิน แผนงานสารสนเทศและประกันคุณภาพ 

วิจัย และบริหาร-บริการท่ัวไป 
3) บริการอื่น ๆ เชน ขาวสาร เอกสาร อบรม ดาวนโหลด โครงการ ปฏิทิน ขอมูลผูบริหาร และการ

แจงเตือนขาวสารใหกับผูใชงานแตละคน 

 ในปงบประมาณ 2563 สำนักคอมพิวเตอรมีการดำเนินการปรับเปลี่ยนระบบอินทราเน็ต โดยเปดใหมี
การทดลองใช My Portal เวอรชันใหมอยางเต็มรูปแบบ เพื่อรองรับระบบยืนยันตัวตน (Single Sign on) ท่ีถูก
นำมาใชงานในการ Log in เขาใชแอปพลิเคชันตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย โดยไมตองมีการ Log in ซ้ำ ซึ่งภายใน      
My Portal จะแยกบริการ (Service) ออกเปน 3 หมวด ดังนี้ 

1) ระบบที่รองรับการยืนยันตัวตน (Support SSO) อาทิ ระบบขอมูลสวนบุคคลของบุคลากร (My 
Profile) ระบบวิเคราะหคาเลาเรียน (Tuition Fee Analysis: TFA) ระบบติดตามสถานการณจัดซื้อจัดจาง 
(Purchase Monitoring) และระบบจองหอง (Resources Reservation System) เปนตน 

 
หนาจอของระบบใน My Portal ท่ีรองรับระบบยืนยันตัวตน 

 

2) ระบบที ่ ไม รองร ับระบบย ืนย ันต ัวตน (Unsupport SSO) อาท ิ ระบบเอกสารประชุม
อิเล็กทรอนิกส (e-Meeting) ระบบรับและลูกหนี้ (Revenue Management and Accounts Receivable) 
ระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส (e-Payment) และระบบประเมินภาระงานสายวิชาการ (My Evaluation)    
เปนตน 
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หนาจอของระบบใน My Portal ท่ีไมรองรับระบบยืนยันตัวตน 

3) เครื่องมือตาง ๆ (Tools) อาทิ Outlook, Microsoft Word, Microsoft Excel, Teams เปนตน 

 
 

หนาจอสวนของเครื่องมือ (Tools) ใน My Portal 

 
การใหบริการบนเว็บไซต 
 สำนักคอมพิวเตอรไดดำเนินการพัฒนาเว็บไซตใหกับหนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อให
หนวยงานมีเว็บไซตสำหรับเผยแพรขอมูล ขาวสารหรือประกาศท่ีสำคัญของหนวยงาน อันจะเปนประโยชนตอ
ผูคนหาขอมูลผานทางอินเทอรเน็ต 
 ในปงบประมาณ 2563 สำนักคอมพิวเตอรไดดำเนินการปรับปรุงเว็บไซตของหนวยงานใหเปนรูปแบบ 
2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับการใชงานของบุคลากรชาวตางชาติใหสามารถสืบคน
ขอมูลไดงายมากยิ่งขึ้น ซึ่งถือเปนการอำนวยความสะดวกใหแกบุคลากรชาวตางชาติ อีกทั้งยังตอบสนองตอ
นโยบายของมหาวิทยาลัยในการพัฒนา มจธ. สูความเปนสากล 
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หนาจอในสวนประกาศขาวซึ่งอยูหนาแรกของเว็บไซต เวอรชันภาษาอังกฤษ 

 

หนาจอรวมทุกบริการ (Services) เวอรชันภาษาอังกฤษ 
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หนาจอในสวนแสดงคูมือการใชงานตาง ๆ เวอรชันภาษาอังกฤษ 

 

โครงการยกระดับความม่ันคงปลอดภัย (HTTPS) บนเว็บไซตของทุกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 
 สำนักคอมพิวเตอรไดดำเนินการแจงแนวทางในการยายเว็บไซตของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยจาก
เดิมใช HTTP เปลี่ยนไปเปน HTTPS เพื่อใหทุกหนวยงานยกระดับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สอดคลองตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภยัไซเบอร พ.ศ. 2562 
และมาตรการของมหาวิทยาลัยในการปองกันและลดความเสี่ยงจากการบุกรุกทางไซเบอรจากผูไมหวังดี        
ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอความม่ันคงปลอดภัยและความนาเชื่อถือของมหาวิทยาลัย 
 ทั้งนี้ ในการดำเนินการยายเว็บไซตจาก HTTP ไปใช HTTPS นั้น ทางสำนักคอมพิวเตอรไดสงบันทึก
ขอความถึงหนวยงานตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยแจงใหผูดูแลเว็บไซตของหนวยงานติดตอกลับมายังสำนัก
คอมพิวเตอร เพื่อดำเนินการรวมกัน และสามารถขอคำแนะนำหากเกิดปญหาหรือขอจำกัดในการดำเนินการ 
ซึ่งปจจุบันมีเว็บไซตทั้งหมด 155 เว็บไซต ดำเนินการยายเว็บไซตแลวเสร็จจำนวน 117 เว็บไซต คงเหลือ 38 
เว็บไซต* ท่ียังไมไดเปลี่ยนไปใช HTTPS เนื่องจากบางหนวยงานไมมีผูดูแลเว็บไซตและขาดการปรับปรุงขอมูล
ใหเปนปจจุบัน 

 

 

แสดงถึงเมื่อเว็บไซตดำเนินการเปลี่ยนจาก HTTP เปน HTTPS 

หมายเหตุ * หมายถึง ขอมูล ณ วันท่ี 30 ก.ย. 2563 
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การพิสูจนตัวตนโดยการใชลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส (Digital Signature) 
 สำนักคอมพิวเตอรไดจัดหาสิทธิ์การใชบริการระบบลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส (Digital Signature)
พรอมอุปกรณ USB TOKEN เพ่ือใหผูบริหารไดใชลายเซ็นอิเล็กทรอนิกสกับเอกสารท่ีตองการสงออกภายนอก
ในรูปแบบไฟลดิจิทัล (PDF) พรอมกันนี้ ทางสำนักคอมพิวเตอรไดจัดจางบริษัทมาพัฒนาระบบ Gateway เพ่ือ
ใชงานระบบลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส (Digital Signature) และใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) เปน
อันดับแรก 
 เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำใหการทำงาน
ที่เกี่ยวของกับการลงลายมือชื่อในเอกสารที่เปนกระดาษนั้นเปนไปดวยความยากลำบาก จึงสงผลใหปริมาณ
ความตองการการใชงานเอกสารในรูปแบบดิจิทัลของนักศึกษาเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงการนำเอกสารดิจิทัลไปใชงานนั้น
จำเปนตองมีการยืนยันวาขอมูลจะไมถูกแกไขหลังจากที่มหาวิทยาลัยไดออกเอกสารใหกับนักศึกษาไปแลว 
ดังนั้นจึงตองมีการพัฒนาระบบเพื่อแกไขปญหาดังกลาว และเพื่อใหเจาหนาที่สามารถทำการลงลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกสในปริมาณมากไดอยางสะดวก โดยระบบนี้อยูระหวางการดำเนินการ คาดวาจะสามารถเริ่มใช
งานในชวงไตรมาสแรกของปงบประมาณ 2564 การดำเนินโครงการดังกลาวยังตอบโจทยกลยุทธของ
มหาวิทยาลัยในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) KMUTT New 
Normal ซ่ึงเปนการปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานท่ีแตกตางจากเดิม เพ่ือเปนการแกไขปญหาและพัฒนา
ใหดียิ่งข้ึน 

Activity/Task 
ป 2563 ป 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1) บริษัท INET 
ดำเนินการพัฒนาระบบ 
Gateway เพิ่มเติม 
ในสวนของการยืนยัน
ตัวตนในการเรียกใช 
Digital Signature 

            

2) ทดสอบและตรวจรับ 
ในสวนที่จัดจางมาเพื่อ
พัฒนาระบบ Gateway 
เพิ่มเติม 

            

3) ติดตอประสานงานกับ
บริษัทยิปอินซอยเพื่อปรับ
ระบบ NewACIS ให
เปล่ียนมาใช Digital 
Signature 

            

4) บริษัทยิปอินซอย
พัฒนาสวนที่ดึง Digital 
Signature มาใชกับ 
Transcript ของนักศึกษา
กอนที่จะสงไปเขารหัส 
Blockchain กับระบบ 
BVER 

            

5) ทดสอบการใชงานใน
การนำ Digital Signature 
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Activity/Task 
ป 2563 ป 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

มาใชกับ Transcript ของ
นักศึกษา 

6) เปดใชงานจริงและ
แกไขปญหาในการใชงาน 

            

7) ดำเนินการนำ Digital 
Signature ไปใชกับ
เอกสารทางการศึกษา
เร่ืองอื่น ๆ ตอไป 

            

แผนการดำเนินงานการใชบริการระบบลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส (Digital Signature) 
ในชวงเดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

 
ระบบคิวเพ่ือการลงทะเบียนเรียน (Queue System) 
 ระบบคิว (Queue System) ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใชแกไขปญหาการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา โดย
ระบบคิวจะเขามาชวยในการบริการจัดการปริมาณของผูใชงานระบบ NewACIS ที่มีจำนวนมากในชวงการ
ลงทะเบียนเรียน 

 

กราฟกแสดงหวงเวลาของปญหาการลงทะเบียนเรยีน 

 
 ระบบคิวสามารถชวยลดผลกระทบและแกไขปญหาในเรื่องตาง ๆ อาทิ 1) นักศึกษาทราบเวลาที่ตอง
รอคิวเพื่อเขาระบบ NewACIS ในการลงทะเบียน 2) จัดระบบการเขาใชงานของระบบ NewACIS ซึ่งเปนการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการลงทะเบียน และ 3) สามารถเก็บสถิติของระบบเพื่อนำไปปรับปรุงการใหบริการและ
พัฒนาระบบใหดียิ่งข้ึน 
 จากสถิติการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2562 โดยใชงานผานระบบคิว (Queue System) 
พบวา จำนวนนักศึกษาที่ทำการลงทะเบียนสำเร็จมีจำนวนสูงขึ้นจากภาคการศึกษาที่ผานมาในทุกระดับชั้นป 
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เนื่องจากระบบคิวสามารถบริหารจัดการจำนวนผูลงทะเบียนไดตามวัตถุประสงค สงผลใหเกิดเสถียรภาพใน
การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา 

 

แสดงหนาจอระบบคิว (Queue System) 

 
สถิติจำนวนผูลงทะเบียนเรยีนสำเร็จ ระหวางภาคการศึกษาท่ี 2/2561 และ 2/2562 

 
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศผานอุปกรณเคล่ือนท่ี (KMUTT++ Mobile Application) 
 จากนโยบายการใหบริการดานสารสนเทศไดทุกที่ทุกเวลา (Anytime - anywhere) สำนักคอมพิวเตอร
ไดเริ่มพัฒนาบริการระบบสารสนเทศบนอุปกรณมือถือ และอุปกรณเคลื่อนที่ตาง ๆ (Online Self Service, 
Service on Mobile) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ ่มชองทางในการใหบริการแกบุคลากรและนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย ใหสามารถใชงานบริการขอมูลของตนเองและบริการของมหาวิทยาลัยผานทางอุปกรณมือถือ
และอุปกรณเคลื่อนท่ี โดยมีรายละเอียด อาทิ 
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1) โครงการ KMUTT Mobile Gateway 

พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองกระบวนการทำงานที่ชวยใหทำงานไดเร็วขึ้น (Agile) ซึ่งระบบจะทำ
หนาที่เปนแกนกลางของระบบบริหารจัดการ (Application Programming Interface, API) ที่ถูกพัฒนาข้ึน
เพื่อใหระบบตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยไดใชงาน โดยจะทำใหการใชงานระบบ API นั้นมี
ความปลอดภัย มีเสถียรภาพ และสามารถระบุตัวตนของผูใชงานได ซ่ึงเปนหลักสำคัญในการพัฒนาระบบแบบ 
API อีกทั้งยังสงผลใหการพัฒนาระบบตาง ๆ ในอนาคตสามารถทำไดรวดเร็วยิ่งขึ้น เนื่องจากสามารถเรียกใช 
API ที ่มีไดโดยไมจำเปนตองพัฒนาขึ ้นมาใหม รวมถึงทำใหเกิดการพัฒนาระบบในหลายแพลตฟอรม 
(Platform) อาทิ Mobile Application, Mobile Web, Smart Watch เปนตน ใหมีความถูกตองของขอมูล
ท่ีมาจากแหลงเดียวกัน ซ่ึงการเรียกผาน API นี้มีหนาท่ีในการประสานงานและบริหารจัดการสวนท่ีเชื่อมตอกับ
ระบบของมหาวิทยาลัย 

ระบบบริหารจัดการ API เปนบริการของระบบตนทางที่เปดใหระบบปลายทางสามารถเรียกใช
บริการในระบบของตนเองได โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือจัดการกับขอเรียกรอง (Request) ตาง ๆ กอนจะสงขอมูล
ตอไปยังเซิรฟเวอรท่ีอยูภายใน โดยมีหนาท่ีดังตอไปนี้ 

• Filter ทำหนาที ่กรอง Traffic หรือ Request ที ่เขามาจาก Web, Mobile, B2B, O2O, 
C2B, Web Service และอ่ืน ๆ  

• Single Entry Point ทำหนาที ่เปดเผย Endpoint ของ APIs ตาง ๆ โดยเปดเผยเพียง 
Endpoint เดียว แลวสามารถ Request เขามา อาจจะแบง Endpoint ใหเร ียกไปยัง 
Service ตาง ๆ ผาน Context Path หรือวิธีอ่ืน ๆ จากนั้นทำหนาท่ี Routing ตอไป 

• API Management คือ การจัดการกับ API ตาง ๆ กอนท่ีจะถูกสงตอ 

• ดำเนินการจัดการกับ API Rate Limit และ Traffic Management 

• Security Mechanism หมายถึง กลไกในเรื่องความปลอดภัย ไมวาจะเปนการเขาถึงผาน 
Authentication หรืออ่ืน ๆ 

 นอกจากนี้ ขอบเขตของการดำเนินงานยังรวมไปถึงการพัฒนา Mobile Application สำหรับ
นักศึกษาและบุคลากร* ซึ่งเปนการพัฒนาผานกระบวนการออกแบบดวยการคิดอยางเปนระบบ (Design 
Thinking) โดยมีการทำวิจัยสำรวจความตองการของนักศึกษากอนการพัฒนา Mobile Application ซ่ึง
Mobile Application จะเชื่อมโยงขอมูลกับระบบตนทาง อาทิ NewACIS HBP เปนตน และสามารถตอบ
โจทยความตองการของกลุมเปาหมายไดอยางดี มีการพัฒนา API ที่คอยจัดการกับ API ตาง ๆ ที่ตองนำไปใช
รวมกับแอปพลิเคชันใหม ๆ ท่ีจะถูกพัฒนาข้ึน และระบบนี้จะสรางมาตรฐานในการเชื่อมตอระหวางระบบเพ่ือ
แลกเปลี่ยนขอมูลซึ่งกันและกันใน 3 มิติ อาทิ 1) การเชื่อมตอระหวางระบบภายใน มจธ. 2) การเชื่อมตอ
ระหวาง Mobile Application กับระบบภายใน มจธ. และ 3) การเชื่อมตอระหวางระบบภายในของ มจธ. กับ
ระบบของ Partner ภายนอก 
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แสดงการทำงานของ KMUTT Mobile Gateway 
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      หนาจอแสดงบริการตาง ๆ ท่ีอยูใน Mobile Application สำหรับนักศึกษา 

 

 

        กราฟกแสดงการพัฒนา KMUTT Mobile Gateway 

   

 

แสดงใหเห็นภายในแอปพลิเคชันกอนมีการพัฒนา Mobile Application สำหรับนักศึกษา 
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แสดงใหเห็นภายในแอปพลิเคชันหลังมีการพัฒนา Mobile Application สำหรับนักศึกษา 

หมายเหตุ * Mobile Application สำหรับบุคลากร (Staff) คาดวาจะเริม่ดำเนินงานในเดือนพฤศจิกายน 2563 

  ปจจุบันพฤติกรรมการใชบริการของนักศึกษาและบุคลากรเปลี่ยนจากคอมพิวเตอรมาเปนสมารท
โฟนมากยิ่งขึ้น สงผลใหโปรแกรมประเภท API มีความสำคัญ เนื่องจากมีความสะดวก รวดเร็ว และเพิ่มความ
ปลอดภัยในการใชงานบนสมารทโฟน ซ่ึงจะเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยในการรองรับอุปกรณใหมในอนาคต 
ทำใหระบบของมหาวิทยาลัยที่ใหบริการนักศึกษาและบุคลากรนั้นมีความทันสมัยอยูเสมอ สามารถรองรับ
ความตองการของนักศึกษาและบุคลากรได อีกทั้งยังตอบสนองตอนโยบายของ มจธ. ในเรื่อง “การพัฒนาขีด
ความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศสูการเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัล” อีกดวย  
 

• การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มหาวิทยาลัยไดปรับรูปแบบการดำเนินกิจกรรมภายใน โดยมีการนำสื่ออิเล็กทรอนิกสและเทคโนโลยี
รูปแบบใหมเขามาชวยสนับสนุนในดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจดัการ และการบริการในดาน
ตาง ๆ เพื่อใหบุคลากรและนักศึกษาสามารถเขาใชงานไดทุกที่ ทุกเวลา และสามารถพัฒนาการเรียนรูไดดวย
ตนเอง โดยในปงบประมาณ 2563 มีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการ
ดำเนินงานภายในมหาวิทยาลัย อาทิ 

งานปรับปรุงระบบเครือขาย 
 สำนักคอมพิวเตอรดำเนินการออกแบบระบบเครือขายหลักรูปแบบใหมของมหาวิทยาลัย โดยการ
ปรับปรุงอุปกรณเครือขายหลัก (Core Switch) ใหสามารถรองรับปริมาณการใชงานเครือขายที่เพิ่มมากข้ึน 
การติดตั้งอุปกรณเชื่อมตอวงจรสื่อสาร (SD-WAN Edge) เพื่อทำใหการใชงานอินเทอรเน็ตของแตละพื้นท่ี
การศึกษาเปนอิสระตอกัน นอกจากนี้ สำนักคอมพิวเตอรยังติดตั้งอุปกรณกระจายสัญญาณอินเทอรเน็ต 
(Access Point: AP) ภายในอาคารตาง ๆ และพ้ืนที่สวนกลาง รวมถึงมีการปรับปรุงอุปกรณ Switch ประจำ
อาคาร เพ่ือรองรับการใชงานในรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน 

งานท่ีตอบสนองตอนโยบาย KMUTT New Normal 
 จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไดมีมาตรการ        
เฝาระวังและปองกันการแพรระบาดจากหนวยงานภาครัฐ สงผลใหมหาวิทยาลัยไมสามารถจัดการเรียน      
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การสอนแบบปกติในหองเรียนได และจำเปนตองมีมาตรการรักษาความตอเนื่องในการดำเนินงาน (Business 
Continuity Plan) ไดกำหนดใหมีการประยุกต โดยการนำระบบประชุมทางไกลผานระบบคลาวนมาใชในการ
เรียนการสอนออนไลน เพ่ือเปนการอำนวยความสะดวกใหแกผูสอนและผูเรียน นอกจากนี้ สำนักคอมพิวเตอร
ไดดำเนินการจัดอบรมการใชงานโปรแกรม Microsoft Teams ใหแกบุคลากร มจธ. และหนวยงานตาง ๆ 
สามารถนำไปใชงานได และมีการจัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Zoom ใหบุคลากรและนักศึกษา โดยมีใบอนุญาต
ท้ังสิ้น 18,000 ฉบับ มีระยะเวลาการใชงาน 1 ป 
 สำนักคอมพิวเตอรไดดำเนินการปรับปรุงหองเรียนและหองประชุมใหเปนแบบผสม (Hybrid) กลาวคือ 
ในสวนของหองเรียนแบบ Hybrid นั้น จะถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหมที่มี   
การปรับเปลี ่ยนใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบันที ่มีการระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019     
(COVID-19) ซึ่งเปนแบบผสมผสาน โดยเปนการบูรณาการการเรียนการสอนในชั้นเรียนรวมกับการเรียนผาน
อุปกรณและเทคโนโลยีตาง ๆ และในสวนของหองประชุมนั ้นจะเปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส      
บูรณาการเขากับการประชุมภายในหองประชุม ซ่ึงเปนการอำนวยความสะดวกใหแกบุคลากรไดเปนอยางดี 

 

ผังแสดงการติดตั้งอุปกรณเพ่ือปรบัเปลี่ยนเปนแบบ Hybrid ในหองเรียน CB1 CB2 และหองประชุมช้ัน 8 และช้ัน 9 

 
งานการรักษาเสถียรภาพของระบบตาง ๆ  
 สำนักคอมพิวเตอรไดดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบ อุปกรณ รวมทั้งจัดหาเทคโนโลยีใหม ๆ 
ขึ้นมา เพื่อรักษาเสถียรภาพในการใหบริการ (Service) รวมไปถึงการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบัน เพื่อให
ผูใชสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีการพัฒนาและปรับปรงุในเรื่องตาง ๆ ดังตอไปนี้  

1) การปรับปรุงช องทางอินเทอรเน ็ต (Internet Gateway) ไดดำเนินการปรับปรุงช องทาง
อินเทอรเน็ตในแตละพื้นที่การศึกษาใหมีทางออกอินเทอรเน็ตเปนของตนเอง โดยไมตองออก
ชองทางอินเทอรเน็ตท่ี มจธ. (บางมด) เพียงแหงเดียว 

2) การปรับปรุงเก่ียวกับระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส ไดดำเนินการจัดซื้ออุปกรณปองกันอีเมล        
เกตเวย เพ ื ่อเปนการแกไขปญหาเร ื ่องจดหมายขยะและเสถียรภาพของระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส รวมถึงการจัดซ้ือระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส (Email) ใหม เนื่องจากระบบเดิมมี
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การใชงานมานาน อาจสงผลใหเกิดความเสี่ยงในการรับสงอีเมล การสูญหายของขอมูล และการ
ใหบริการของระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสอาจไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ 

3) การปรับปรุงเครือขายและเครื่องแมขาย ไดดำเนินการติดตั้งระบบ Cloud เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ของเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณจัดเก็บขอมูล ใหสามารถรองรับการขยายตัวของระบบ
สารสนเทศในมหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งขณะนี้อยูระหวางดำเนินการยาย Migrate 
Server บางสวนเพื่อนำไปใชงานบน Cloud และในสวนที่เปน Storage ไดจัดเตรียมพื้นที่ไว
สำหรับรองรับการขยายตัวเพ่ือจัดเก็บขอมูลของระบบสารสนเทศ  

 นอกจากนี้ สำนักคอมพิวเตอรไดรับมอบนโยบายจากผูบริหารมหาวิทยาลัยใหปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ใหบริการ ซึ่งแตเดิมนั้นจะใหบริการเพียงแตโครงสรางพื ้นฐานในพื้นที่สวนกลาง ไมรวมไปถึงพื ้นที ่ของ
หนวยงาน แตปจจุบันไดเขาไปดูแลพ้ืนท่ีภายในอาคารของหนวยงานตาง ๆ ในการเชื่อมตอเขาระบบเครือขาย
หลักของมหาวิทยาลัยท้ังท่ีเปน Wireless และ Wireline (End User) อีกดวย 

 มหาวิทยาลัยมุงพัฒนานวัตกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศสูการเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital 
University) มีการบริการดานเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถอำนวยความสะดวกใหแกนักศึกษา คณาจารย   
และบุคลากรไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงองคความรูสูโลกออนไลน เปดโลกแหงการ
เรียนรูไดทุกท่ีทุกเวลา 
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• รายงานรายรับ - รายจาย  

ปงบประมาณ 2563 มหาว ิทยาล ัยม ีรายร ับส ูงกว ารายจ ายส ุทธ ิ จำนวน 59.53 ลานบาท                 
เม่ือเปรียบเทียบกับปงบประมาณ 2562 รายรับสูงกวารายจายสุทธิ ลดลงจากปกอน 93.43 ลานบาท หรือลดลง
รอยละ 61.08 

เมื่อพิจารณารายรับของปงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยมีรายรับรวม 3,642.68 ลานบาท ลดลงจาก
ปงบประมาณ 2562 จำนวน 383.82 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 9.53 รายไดที ่สำคัญ ไดแก รายไดจาก
งบประมาณ 1,631.33 ลานบาท ลดลงจากปกอน 239.55 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 12.80 รายไดจากการ
บริการ 1,745.11 ลานบาท ลดลงจากปกอน 43.64 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 2.44 รายไดอ่ืน 199.97 ลานบาท 
ลดลงจากปกอน 106.65 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 34.78 สำหรับรายไดที่เพิ่มขึ้น ไดแก รายไดจากการ
อุดหนุนและบริจาค จำนวน 66.27 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากปกอน 6.02 ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 9.99 
 

สัดสวนรายรับปงบประมาณ 2563 จำนวน 3,642.68 ลานบาท 
 

 

สัดสวนรายรับปงบประมาณ 2562 จำนวน 4,026.50 ลานบาท 
 

รายไดจากงบประมาณ
1,631.33 
(45%)รายไดจากการบริการ

1,745.11 
(48%)

รายไดจากการอุดหนุน
และบริจาค

66.27 
(2%)

รายไดอื่น 
199.97 
(5%)
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ดานรายจายของปงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยมีคาใชจายรวม 3,583.15 ลานบาท ลดลงจาก

ปงบประมาณ 2562 จำนวน 290.39 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 7.50 คาใชจายที ่สำคัญประกอบดวย 
คาใชจายดำเนินงานอื่น จำนวน 1,404.54 ลานบาท ลดลงจากปกอน 240.03 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 14.60 
คาใชจายบุคลากร จำนวน 1,419.85 ลานบาท ลดลงจากปกอน 55.86  ลานบาท หรือลดลงรอยละ 3.79                      
คาสาธารณูปโภค จำนวน 119.31 ลานบาท ลดลงจากปกอน 16.85 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 12.38               
คาเสื่อมราคา จำนวน 563.86 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 21.68 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 4.00 งบกลาง 
จำนวน 75.59 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากปกอน 0.67 ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 0.89 

รายรบัและรายจาย ปงบประมาณ 2563 เปรียบเทียบกับปงบประมาณ 2562 
 

 
รายการ 

    ปงบประมาณ เพ่ิม / ลดจากปกอน 

ป 2563 ป 2562 
จำนวน 

(ลานบาท) 
รอยละ 

รายรับ 3,642.68 4,026.50 -383.82 -9.53 
หัก  คาใชจายบุคลากร 1,419.85 1,475.71 -55.86 -3.79 
      คาใชจายดำเนินงานอ่ืน 1,404.54 1,644.57 -240.03 -14.60 
      คาสาธารณูปโภค 119.31 136.16 -16.85 -12.38 
      เงินงบกลาง 75.59 74.92 0.67 0.89 
      คาเสื่อมราคา 563.86 542.18 21.68 4.00 
                  รวมรายจาย 3,583.15 3,873.54 -290.39 -7.50 
 

รายรับสูงกวารายจาย 59.53 152.96 -93.43 -61.08 
 
ท่ีมา   รายงานสำนักงานคลัง สำนักงานอธิการบดี (ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563) 
 
  
 
 

รายไดจากงบประมาณ
1,870.88 
(46%)

รายไดจากการบริการ
1,788.75 
(44%)

รายไดจากการอุดหนุน
และบริจาค

60.25 
(2%)

รายไดอื่น 
306.62 
(8%)
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• ฐานะการเงิน  

  เมื ่อสิ ้นปงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยมีโครงสรางสินทรัพย หนี้สินและสวนของทุน จำนวน 
12,172.06 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ 2562 จำนวน 41.68 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 0.34 
จำแนกไดดังนี้  

โครงสรางสินทรัพย ณ สิ้นปงบประมาณ 2563 ประกอบดวย สินทรัพยหมุนเวียน จำนวน 3,678.97       
ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 30.22 และสินทรัพยไมหมุนเวียน จำนวน 8,493.09 ลานบาท คิดเปนสัดสวน
รอยละ 69.78 

โครงสรางหนี ้สินและสวนของทุน ณ สิ ้นปงบประมาณ 2563 ประกอบดวย หนี ้สินหมุนเวียน    
จำนวน 1,256.63 ลานบาท หนี้สนิไมหมุนเวียน จำนวน 505.88 ลานบาท และสวนของทุน จำนวน 10,409.55 
ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 10.32, 4.16 และ 85.52 ตามลำดับ  

โครงสรางสินทรัพย หนี้สินและสวนของทุน ปงบประมาณ 2563 เปรียบเทียบกับปงบประมาณ 2562 

         หนวย : ลานบาท 

รายการ 
  

ปงบประมาณ สัดสวน ปงบประมาณ สัดสวน เพ่ิม / ลด จากปกอน 

2563 (รอยละ) 2562 (รอยละ) ลานบาท (รอยละ) 
สินทรัพย           

  สินทรัพยหมุนเวียน 3,678.97 30.22 2,969.34 24.48 709.63 23.90 
  สินทรัพยไมหมุนเวียน 8,493.09 69.78 9,161.04 75.52 -667.95 -7.29 
รวมสินทรัพย 12,172.06 100.00 12,130.38 100.00 41.68 0.34 

หนี้สินและสวนของทุน           

  หน้ีสินหมุนเวียน 1,256.63 10.32 1,287.77 10.62 -31.14 -2.42 
  หน้ีสินไมหมุนเวียน 505.88 4.16 444.02 3.66 61.86 13.93 
  สวนของทุน 10,409.55 85.52 10,398.59 85.72 10.96 0.1 

รวมหนี้สินและสวนของทุน 12,172.06 100.00 12,130.38 100.00 41.68 0.34 
 
ท่ีมา   รายงานสำนักงานคลัง สำนักงานอธิการบดี  (ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563) 
 

 มจธ. ในฐานะที่เปนมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐนั้น ยังคงตองพึ่งพางบประมาณจากภาครัฐเปน
ประจำอยางตอเนื ่อง รายไดหลักของมหาวิทยาลัยมาจากงบประมาณของรัฐที ่มีแนวโนมจะลดลงทุกป        
และคาเลาเรียนที ่คงที ่ เนื ่องจากมหาวิทยาลัยมีนโยบายไมเพิ ่มจำนวนนักศึกษาปริญญาตรีและไม ข้ึน             
คาเลาเรียน กอปรกับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่สงผล
กระทบตอเศรษฐกิจทั่วโลก สงผลใหมหาวิทยาลัยจำเปนตองหารายไดเพิ่มจากแหลงอื่น ๆ ไดแก งานวิจัย    
งานบริการวิชาการและเงินบริจาค เพ่ือใหเกิดการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ ม่ันคง และยั่งยืนตอไป 
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• รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปงบประมาณ 2563 

 คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ประกอบดวย
กรรมการท่ีเปนอิสระจากการบริหารงานภายในองคกร จำนวน 5 ทาน ซ่ึงเปนผูท่ีมีความรู ความเชี่ยวชาญ 
และมีประสบการณที ่หลากหลาย ทั้งในดานการจัดการเรียนการสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ 
การเงิน การบัญชี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ประกอบไปดวย 

1. นายเขมทัต    สุคนธสิงห ประธานคณะกรรมการ   
2. รศ. ดร. หริส    สูตะบุตร      กรรมการ             
3. ศ. ดร. นักสิทธิ์   คูวัฒนาชัย กรรมการ 
4. รศ. ดร. วิรัช   อภิเมธีธำรง   กรรมการ 
5. ดร. ธาริษา  วัฒนเกส กรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัย เปนไปตาม
ขอบเขตความรับผิดชอบที ่ระบุไว ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2558 และขอบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี วาดวยคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551      

ในปงบประมาณ 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมท้ังสิ้น 4 ครั้ง เปนการประชุมรวมกับ
ผูบริหารระดับสูง ผูตรวจสอบภายใน และผูที่เกี่ยวของ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน
ดานตาง ๆ  ปญหาอุปสรรคและใหขอเสนอแนะในประเด็นท่ีสำคัญเก่ียวกับการบริหารจัดการ ดานการเงินและ
บัญชี ระบบบริหารความเสี ่ยง ผลการตรวจสอบ การควบคุมภายใน และการติดตามผลการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนการกำกับการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ โดยสรุปสาระสำคัญ
ของการปฏิบัติหนาท่ีดังนี้ 

รายงานทางการเงิน  
คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานรายงานทางการเงิน โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบ

งบการเงินของผูตรวจสอบภายใน และขอสังเกตของคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพยสิน พิจารณาความ
ครบถวน ถูกตองของขอมูลที่แสดงในงบการเงิน ความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการจัดทำ
รายงานทางการเงิน เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 

การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 
 คณะกรรมการตรวจสอบไดติดตามและใหขอเสนอแนะแกผูบริหารมหาวิทยาลัยฯ ในเรื่องการประเมิน

ความเสี่ยง การบริหารจัดการความเสี่ยง การควบคุมภายใน และมีการดำเนินการใหมีการบริหารจัดการ    
ความเสี่ยง การควบคุมภายในเพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑ
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 

 
การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ 
คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณา สอบทานรายงานผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใน รวมท้ังมี

การประชุมรวมกับผูบริหารของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยฯ 
เปนไปตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของตามมาตรฐานสากล มีความเปนธรรม โปรงใส ตรวจสอบได 
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การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน 
 คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแผนการตรวจสอบประจำปงบประมาณ 2564 โดยใหขอเสนอแนะ 

กระบวนการปฏิบัติงาน แนวทางในการวางแผนการตรวจสอบ รวมถึงความเพียงพอของทรัพยากรบุคคลและ
ความเปนอิสระในการปฏิบัติงานของกลุมงานตรวจสอบภายใน ใหคำแนะนำการปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให
เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สนับสนุนใหบุคลากรของกลุมงานตรวจสอบภายในเขารับการอบรม พัฒนา
ความรูความสามารถเพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

 

การประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานดวยตนเอง และรายงานผลการประเมินตนเองให

สภามหาวิทยาลัยฯ รับทราบเปนประจำทุกป รวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ตอสภามหาวิทยาลัยฯ เปนประจำทุกไตรมาส 

 
โดยสรุป ในปงบประมาณ 2563 คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีระบุไวในกฎบัตร

คณะกรรมการตรวจสอบ  โดยใชความรู  ความสามารถอยางรอบคอบ มีอิสระในการเสนอความคิดเห็น
ขอเสนอแนะซึ่งเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยฯ  และมีความเห็นวา การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมีการ
กำกับดูแลกิจการที่ดีทำใหการดำเนินงานบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาปรับปรุงระบบการ
ปฏิบัติงานใหมีคุณภาพอยางตอเนื่อง 

                        

                                         (นายเขมทัต  สุคนธสิงห) 
                         ประธานคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย 
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เปาหมายท่ี 6 การสรางเครือขายและพันธมติร 
(Alliances and Partnerships) 

มจธ. มุงแสวงหาและพัฒนาเครือขายความรวมมือจากประชาคมมหาวิทยาลัยและภาคีภายนอก   
ทุกภาคสวน เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งทางวิชาการ เรียนรู และถายทอดองคความรูสูการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และแกปญหาชุมชน สังคม ประเทศ ดวยการใชบุคลากรที ่มีความสามารถในการสรางความรวมมือกับ
หนวยงานพันธมิตร อันเปนกลไกสำคัญในการระดมสรรพกำลัง ทรัพยากรตาง ๆ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
วิจัย และบริการวิชาการคุณภาพสูงไดอยางตอเนื่อง ขณะเดียวกันพันธมิตรก็ไดรับประโยชนดวยเชนกัน ซ่ึงจะ
สงผลใหเกิดผลกระทบแบบทวีคูณ (Collective Impact) ตอบสนองความตองการของสังคมอยางรวดเร็วและ
ถูกตอง อีกทั้งสงเสริมใหเกิดการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ  มีความคุมคา  และเกิดภาพลักษณที่ดีแก
องคกร “Alliances, Partnerships and Resource Utilization” 
 

• การสรางและเผยแพรความรูสูสังคม: โครงการมหาวิทยาลยักับชุมชนและสังคม 
(กรอบการทำงานโครงการมหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม ป 2562-2563 ยังคงดำเนินกิจกรรมตาม
โปรแกรมการทำงาน 5 โปรแกรม  คือ 

1) โปรแกรมงานมหาวิทยาลัยกับชุมชนรอบมหาวิทยาลัย 
2) โปรแกรมงานมหาวิทยาลัยกับเครือขายโรงเรียน 
3) โปรแกรมงานมหาวิทยาลัยกับมูลนิธิโครงการหลวงโครงการพระราชดำริ 
4) โปรแกรมงาน wellbeing (ผูสูงอายุและผูพิการ) 
5) กลุมงานบริการวิชาการใหกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนในพ้ืนท่ีหางไกล) 

ในชวงเวลาป 2562-2563 ประเทศไทยประสบกับสภาวะวิกฤตการณ ปญหาผุนละอองขนาดเล็ก และ
การระบาดของไวรัส COVID-19 จึงเปนขอจำกัดในการดำเนินกิจกรรมตางๆ ในโปรแกรม และมีการ
ปรับเปลี่ยนกิจกรรมหรือโครงการใหมีความสอดคลองกับสถานการณดังกลาว การดำเนินการในโปรแกรม  
ตาง ๆ จึงเนนการทำงานแบบ Problem Based มากขึ้น โดยเนนกลไกการทำงานระยะยาว เพื่อใหเกิดความ
ยั ่งยืนของการทำงานและสอดคลองกับเปาหมาย Sustainable Development Goals ที ่มหาวิทยาลัย  
กำหนดไว 

ผลกระทบวิกฤตการณในประเทศไทย ดานปญหาฝุนละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในป 2562 และการ
แพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ในป 2563 มีผลกระทบเชิงลบตอสุขภาพของประชาชนไทยและสิ่งแวดลอม 
สงผลตอปญหาเศรษฐกิจที่ถดถอยอยางที่ไมเคยเปนมากอน สถาบันอุดมศึกษาถูกคาดหวังจากสังคมท่ีจะเปน
ผูนำการเปลี่ยนแปลง และกอบกูเศรษฐกิจ/สังคม ในฐานะเปนมันสมองของชาติ ใหผานพนสภาวะวิกฤตการณ
เหลานี้ ในทางเดียวกันสถาบันอุดมศึกษาเอง ตองมีการปรับตัวครั้งใหญ ทั้งระบบการเรียนการสอน การวิจัย
และการบริการวิชาการ ใหสอดคลองกับบริบทที่เปลี่ยนไป โดยใชกลไกการทำงาน ผานโครงการมหาวิทยาลัย
กับชุมชน ที่จะชวยพัฒนานักศึกษา มจธ. ใหมีความเปนมนุษยอยางสมบูรณ มีความสามารถในการทำงาน   
เปนทีม มีความยืดหยุนสูง เปนบัณฑิตคุณภาพ ที่เปนที่พึ่งแกสังคมได โดยสนับสนุนการเรียนรูของนักศึกษา
และบุคลากรใหมีคุณสมบัติเปนผูเรียนรูตลอดชีวิต ผานการดำเนินงานในพื้นที่ปฏิบัติการทางสังคม (Social 
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Lab) ทั้งพื้นที่รอบ มจธ. รอบพื้นที่สวนขยาย มจธ. (บางขุนเทียน และราชบุรี) รวมทั้งพื้นที่ในโครงการหลวง
และโครงการพระราชดำริ  มจธ. ใหความสำคัญตอการสรางผูนำการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Change Agent) 
ผานกลไกการทำงานอยางตอเนื่อง หรือทำงานแบบฝงตัวในพื ้นที่ในระยะยาว พัฒนาความสามารถของ
บุคลากรและบัณฑิต ใหมีความเขาใจ เขาถึง และมีประสบการณอยางลึกซึ้งในการทำงานเชิงพื้นที่ เกิดการ
กระตุ น (Social Engagement) ความมุ งมานะในตัวบุคคล (Passion) ในการเป นส วนหนึ ่งในการใช
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในแกไขปญหาในสังคม เปนผูเรียนรูตลอดชีวิต (Life Long Learning) ในสภาพ
บริบทท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและรุนแรงเฉกเชนปจจุบัน 

 

การดำเนินกิจกรรมภายใตโครงการมหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม ป 2562-2563 ไดมีการพัฒนา
สรางกลไกการทำการ สรางรูปแบบหรือแพลตฟอรมการทำงาน รวมกับชุมชนและพันธมิตรที ่มีรูปแบบ         
ใหสอดคลองคลองกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง ในยุค New Normal  

1) โปรแกรมงานมหาวิทยาลัยกับชุมชนรอบมหาวิทยาลัย 
ชุมชนและสังคมเปนหองเรียนแหงการเรียนรู (Social lab) พ้ืนท่ีบางมด และใกลเคียง (เขตทุงครุ    
ราษฎรบูรณะ บางขุนเทียน พระประแดง) 

ในเดือนมีนาคม ป 2562 จังหวัดกรุงเทพมหานครและหลายจังหวัดในประเทศไทยประสบวิกฤตการณ 
ปญหาฝุนละอองขนาดเล็ก PM2.5 สงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน จนกระท่ังตองมีการปดโรงเรียนและ
หนวยงานราชการหลายแหง ในเวลานั้นทุกหนวยงานภายใน มจธ. ไดรวมผนึกกำลังในการแกไขวิกฤตการณ
ตาง ๆ รวมกับหนวยงานพันธมิตร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ดำเนินกิจกรรม โครงการกิจกรรม วิจัยและ
นวัตกรรม ในระยะสั้นและแกปญหาเชิงการจัดการ/บริการวิชาการ และการวิจัยเชิงนโยบายและการวิจัย    
เพ่ือแกปญหาฝุน PM2.5 ในระยะยาว ดังแผนภาพ   
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ป 2563 ประชาชนชาวไทยประสบปญหาวิกฤตการณ การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด - 19) ซึ่งสงผลกระทบรุนแรงเปนวงกวาง มีประชาชนเสียชีวิตจากไดรับผลขางเคียงเปนจำนวน
มาก ประชาชนหวาดกลัว ขาดความเขาใจ การปองกันตนเอง ขาดแคลนวัสดุอุปกรณปองกันตนเอง เกิดการ
ลมสลายของสภาพเศรษฐกิจและสังคมอยางที่ไมเคยเปนมากอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
(มจธ.) ไดดำเนินการเตรียมพรอมและตอบรับตอสถานการณดังกลาว ตามมาตรการท่ีสอดคลองกับภาครัฐและ
กรุงเทพมหานคร โดยมีการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการและใหความชวยเหลือฉุกเฉิน การวางแผนปฏิบัติงาน        
การตรวจสอบความพรอมรองรับการเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการ และจัดทำเว็บไซต สื่อสาร
ขอมูลอยางทั่วถึงและทันตอเหตุการณ  ทั้งนี้ กิจกรรมภายใตโครงการมหาวิทยาลัยกับชุมชน ไดดำเนินการ    
ใน 3 รูปแบบ ไดแก  1) การชวยเหลือในสภาวะเรงดวนชุมชนรอบมหาวิทยาลัย 2) การชวยเหลือ สนับสนุน 
การเรียน/การสอน และอ่ืน ๆ ในภาวะ COVID-19  และ 3) การชวยเหลืออุปกรณเครื่องมือแพทย ดังแผนภาพ 
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มจธ. มีนโยบายดำเนินงานแบบพันธกิจพื้นที่ (Area Based) โดยพยายามสรางพันธสัญญาที่มุ งม่ัน 
(Strong Commitment) ที่จะใหความสำคัญตอการพัฒนาพื้นที่ที่กำหนด ในเชิงบูรณาการอยางตอเนื่อง เพ่ือ
สรางประโยชนตอพื้นที่และประชาชนรอบวิทยาเขตตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย ประกอบดวย พื้นที่ทุ งครุ     
ราษฏรบูรณะ บางขุนเทียน และจังหวัดราชบุรี พื้นที่ภาคตะวันตกของประเทศ และในพื้นที่อื่น ๆ ทั่วประเทศ 
ผลการดำเนินงานในปงบประมาณ 2562-2563 มีดังนี ้

พื้นที่เขตทุงครุและรอยตอเขตบางขุนเทียนเปนการผสมผสานชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท จากขอมูลเขต
ทุงครุมีการประกอบอาชีพภาคเกษตรกวา 1,611 ไร (9.60 % ของพื้นที ่) บริบทของวิถีเกษตรชานเมือง     
ความหลากหลายของพหุวัฒนธรรม คณะทำงาน มจธ. กลุม 3C Project สนข.ทุงครุ และภาคีเครือขาย        
ไดรวมกันจัดงานบางมดเฟสติวัล (Bang Mod Festival) เทศกาลริมคลองบางมดแนวสรางสรรค (Creative 
Canal) สรางความประทับใจใหกับนักทองเท่ียวเปนอยางมาก กระตุนแนวคิดการทองเท่ียว “กัมปงในดงปรือ” 
ที่ชุมชนคาดหวังใหเกิดการพัฒนาสภาพแวดลอม แหลงน้ำลำคลอง และสรางรายไดเสริม ทั้งนี้นักทองเที่ยว
เสนอใหมี “การจัดการขยะและคุณภาพน้ำในคลอง” ป 2562 กลุมทองเที่ยวชุมชนไดประสานขอความ
ชวยเหลือมายังมหาวิทยาลัย เพ่ือขอรับการสนับสนุนกิจกรรม อาทิ เก็บขยะในคลอง ปรับภูมิทัศน เพนทกะลา
ประดับ และระบบไฟฟา เปนตน กอใหเกิดเครือขายความรวมมือระหวางประชาคม มจธ. กับหนวยงานภาครัฐ 
และเอกชนในพ้ืนท่ี  

นอกจากนี้ พื้นที่ทุงครุประสบปญหานากบุกรุก ดวยตัวเมืองที่ขยายตัวสงผลใหนากอพยพเขามาและ
ลักลอบจับปลาในบอเกษตรกร สรางความเสียหายกวา 30,000 บาท/ป (นากเปนสัตวปาคุมครองตาม พ.ร.บ.
สงวน และคุมครองสัตวปา) เจาหนาที่จากกรมอุทยานฯ ไดทดลองใชแลวแตไมไดผล ตนป 2562 สนข.ทุงครุ
ประสานขอความชวยเหลือจากทีมวิจัยรวมคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยีและสถาบันพัฒนาและ
ฝกอบรมโรงงานตนแบบ เขาสำรวจพบรองรอยของนากเกือบทุกบอและประชากรมากข้ึน รวมท้ังไดพูดคุยเพ่ือ
วางแผนและหาวิธีการจัดการลดผลกระทบจากตัวนาก 
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พ้ืนท่ีบางขุนเทียน 

การดำเนินงานมีเปาหมาย พัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม ของชุมชนรอบ มจธ. (บางขุน-
เทียน)  โดยใชวิทยาศาสตร-เทคโนโลยีเปนเครื่องมือหลักในการแกปญหาเชิงพื้นท่ี แบงประเด็นการวิจัย       
เชิงพ้ืนท่ีตามปญหาท่ีพบไดแก การกัดเซาะชายฝง ระบบนิเวศนและสิ่งแวดลอมและ ระบบสังเกตการณ โดยมี 
กลไกในการทำงาน ดังนี้ 
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ผลการดำเนินงานพ้ืนท่ีบางขุนเทียน ป 2562-2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 รายงานประจำป 2563   

(153) 
 

พ้ืนท่ีจังหวัดราชบุรีและภาคกลางตอนลาง 

โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีแบบองครวม ต.รางบัว KMUTT – BTG รางบัวโมเดล  

กิจกรรมพัฒนาพื้นที่แบบองครวม ตำบลรางบัว (KMUTT-BTG) หรือที่รูจักในชื่อโครงการ “รางบัว
โมเดล” เปนกิจกรรมท่ีทำงานรวมกับบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) และหนวยงานในพ้ืนท่ีมีจุดประสงคเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี แบบองครวม 5 ดาน คือ เศรษฐกิจ 
สุขภาพ สิ่งแวดลอม สังคม และการศึกษา โดยมีแนวทางการดำเนินงานแบบ Social lab หรือหองปฏิบัติการ
จริงทางสังคม ท่ีมีการขับเคลื่อนจากบุคลากร นักศึกษา ของมหาวิทยาลัย รวมกับบุคลากรจากบริษัทเบทาโกร 
รวมถึงเครือขายพันธมิตรและหนวยงานในพ้ืนท่ี มุงหวังใหชุมชนมีความเขมแข็งอยางยั่งยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการดำเนินงาน  

มิต ิเศรษฐกิจ ใหความสำคัญกับการพัฒนาอาชีพหลัก พรอมกับสงเสริมอาชีพเสริมเพื ่อเพิ ่มรายได 
ประกอบดวย  

- กลุมผาทอตีนจก ไท-ยวน ไดดำเนินการตาง ๆ จนไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สินคากลุมผาทอ 
จังหวัดราชบุรี และ “ผลิตภัณฑ OTOP ระดับ 5 ดาว” เกิดกลุมออมทรัพยศูนยทอผาจกวัดรางบัว 
สมาชิก 31 คน สรางผูประกอบอาชีพทอผาไมนอยกวา 90 ครัวเรือน มีรายไดเขาสูชุมชนไมนอยกวา 
4.5 ลานบาทตอป  

- กลุมผูปลูกขาว ไดสนับสนุนความรูตามหลักวิชาการ มีเกษตรกรเขารวมโครงการ 6 คน ผลผลิตขาว
หอมปทุมและหอมมะลิ เพิ่มขึ้นระหวาง รอยละ 8.62-80.68 และ 13.88 สรางกำไรเพิ่มขึ้นระหวาง 
1,997-3,957 บาท หรือรอยละ 4.99-64.25 ในปเพาะปลูก 2562/2563 มีเกษตรกรเขารวมโครงการ 
9 คน  

- กลุมผูปลูกผัก ผลักดันใหเกิดการจัดตั้งกลุมวิสาหกิจเกษตรชัฏใหญ สมาชิก 10 ราย  



 
 รายงานประจำป 2563   

(154) 
 

โครงการจางงาน ในสถาณการณการระบาดของโรค Covid – 19 รับบัณฑิตจบใหมท่ียังไมมีงาน และ
บุคคลวางงานในพ้ืนท่ี จำนวนท้ังสิ้น 23 คน ใชกลไกการพัฒนาศักยภาพผานการ Reskill และ Upskill ผนวก
กับการดูแลของพี่เลี้ยงจากมหาวิทยาลัย หนวยงานภาคี และหนวยงานกิจกรรมเพื่อสังคม ผลการดำเนินงาน 
ทำใหเกิดการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนหรือกลุมอาชีพ 1 กลุม และการพัฒนาอาชีพการเกษตรตลอดหวงโซ      
การผลิต ชวยกระตุนเศรษฐกิจชุมชน สรางรายได 4,800 – 8,400 บาทตอเดือน 

 

มิติสุขภาพ  

พัฒนาคุณภาพชีวิตผูพิการและผูสูงอายุ โดยการขยายโอกาสในการสรางอาชีพ ภายหลังจากท่ีผูพิการ
ผานการฝกอบรมอาชีพ ไดรับการจางงาน 2 ราย (จาก 6 ราย) ผลจากการดำเนินงานฝกอบรมของ มจธ. คือ
เพิ่มทักษะการทำงานและการเขาสังคม ชวยตอยอดการสงเสริมอาชีพเสริม อาทิ การปลูกผักบนกระเบื้อง 
ซอมแซมอุปกรณของผูพิการ โดยนำอุปกรณที่ชำรุดของรถเข็นผูพิการ 5 คัน สงซอมบำรุงที่คลินิกมนุษยลอ 
มูลนิธิคนพิการแหงประเทศไทย จังหวัดราชบุรี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

มิติสังคม  

เนนกิจกรรมการมีสวนรวมกับคนในชุมชน ไดแก กิจกรรมกีฬาเพื่อสงเสริมสุขภาพและความสามัคคี 
โดยจัดแขงขันฟุตบอลกระชับมิตร การชวยเหลือชวงสถาณการณการระบาดของโรค Covid – 19 ดวยการสง
มอบชุด PPE และ Face Shield รวมทั ้งแอลกอฮอล 75% จำนวน 106.9 ลิตร ใหกับหนวยงานในพื้นท่ี      
เชน อสม. กำนัน ผูใหญบาน บุคลากรในอบต.รางบัว กศน.รางบัว พระสงฆ และเจาหนาที่ตำรวจ ศูนยเรียนรู
การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ประชุมรวมกับผูนำชุมชน เขารวมกิจกรรมการทอดผาปาเพ่ือ
การศึกษาและกิจกรรมปลูกปา 
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มิติการศึกษา  

จัดอบรมถายทอดองคความรูและเพิ่มทักษะการประกอบอาชีพผานโครงการวิจัย 3 เรื ่อง ไดแก 
โครงการประยุกตใชเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการน้ำชุมชนนอกเขตพื้นที่ชลประทาน โครงการประยุกตใช
เทคโนโลยีรั้วไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยสำหรับเลี้ยงสัตว และโครงการถายทอดเทคโนโลยีเครื่องลดความชื้น
เมล็ดพันธุขาวดวยพลังงานแสงอาทิตย มีจำนวนเกษตรกรที่ไดรับการถายทอดเทคโนโลยี และนำเอาองค
ความรูไปปรับใชในการพัฒนาทักษะและยกระดับอาชีพเกษตรกรของตนเอง จำนวน 340 ราย  

นอกจากนี้ ไดจัดทำสื่อการเรียนรูเก่ียวกับสมุนไพร สำหรับนักเรียนและเยาวชนในพ้ืนท่ี โครงการสอน
เสริมความรูรายวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและภาษาอังกฤษ ใหนักเรียนชวงชั้นประถมตน ถึงมัธยมปลาย 
จำนวน 222 คน กิจกรรมดาน Social lab ฝกใหนักศึกษาฝงตัวอยูในสังคม (Community as a Classroom) 
โดยนำโจทยของผูพิการ ผูสูงอายุ ผาทอจก และการเกษตร มาออกแบบเปนชิ้นงานในรูปแบบของโมเดล และ
การสรางชิ้นงานจริง มีนักศึกษาท้ังสิ้น 118 คน นักศึกษาเกิดการเรียนรู มีอิสรภาพทางความคิด ยอมรับความ
หลากหลาย รูจักการปรับตัวกับสภาพแวดลอม การมองเห็นคุณคาและเคารพสังคมและตนเอง รวมทั้งการ   
ฟูมฟกใหเกิดจิตสาธารณะ 
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พ้ืนท่ีอำเภอจอมบึง อำเภอสวนผ้ึง อำเภอบานคา และอำเภอโพธาราม  

ดวยปญหามลพิษจากหมอกควันชวงเดือนธันวาคม 2561 ถึงเดือนมีนาคม 2562 มจธ. (ราชบุรี)       
ไดศึกษาหาสาเหตุ พบวาการเกิดหมอกควันเกิดจากไฟปาและการเผาไรออยหรือพ้ืนท่ีเกษตร ท้ังนี้ ไดเผยแพร
ความรู การดูแลสุขภาพและปองกันตนเอง ใหกับหนวยงานการปกครอง สถาบันการศึกษา ชุมชนและ
ประชาชน รวมทั้งแสวงหาความรวมมือตอการลดการเผาในที่โลงแจง การรักษาสิ่งแวดลอมในชุมชน พรอมนี้ 
ไดติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพอากาศ แบรนด Airvusual จำนวน 4 จุด คือ 1) อำเภอจอมบึงที่หอพัก 1 ของ
นักศึกษา มจธ. (ราชบุรี) 2) อำเภอสวนผึ้ง ที่โรงเรียนกลุมนักขาวหญิง 2 (บานบอหวี) และโรงเรียนสวนผึ้ง
วิทยา 3) อำเภอบานคา ที่โรงเรียนบานโปงกระทิงบน และ 4) อำเภอโพธาราม ที่สำนักงานโครงการศึกษา
วิธีการฟนฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเฝาระวัง ติดตาม และเก็บขอมูลหมอก
ควันในพ้ืนท่ีสำหรับการวิจัยเปนเวลา 1 ป เพ่ือแนวทางการแกปญหาหมอกควัน ในป 2562-2563 ตอไป 
 

กลุมโครงการตามพระราชดำริ 
จากแผนแมบทของโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะ 3 ป (พ.ศ.

2562-2564) ที่จัดทำขึ้นตามพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี   
ครั ้งเสด็จพระราชดำเนินมาทรงงานที ่โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เมื ่อวันที ่ 28 มกราคม 2562            
ไดมอบหมายใหมหาวิทยาลัยดำเนินการ 2 เรื่อง คือ 1) สำรวจและศึกษาขอมูลพื้นฐานของประชากรและ
ชุมชนในพื้นที่โครงการ ไดแก ลุมน้ำหวยผาก ลุมน้ำตะโกปดทอง ลุมน้ำหวยนาใส และลุมน้ำหวยคอกหมู 
ครอบคลุม 12 หมูบานของตำบลสวนผึ้งและตำบลตะนาวศรี พื้นที่ 132,905 ไร หรือประมาณ 210 ตาราง
กิโลเมตร และ 2) สงเสริมการศึกษาวิจัยในการอนุรักษฟนฟูสภาพทรัพยากรธรรมชาติพ้ืนท่ีโครงการ 
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การดำเนินเปนดังนี้ 
1) ดานการศึกษาวิจัยทรัพยากรธรรมชาติเรื่องผ้ึงและตนผ้ึง  
2) การสำรวจสัตวปาโดยใชกลองดักถายภาพอัตโนมัติ ดำเนินการตอเนื่องจากป 2561 โดยใช

กลองดักถายภาพสัตวที ่มากินแรธาตุบริเวณโปงเทียมที ่นักศึกษา มจธ. (ราชบุรี) และกลุม
อาสาสมัครรักษเขากระโจมจัดทำไว ในบริเวณพื้นที่ทิศตะวันตก (ดานใกลกับชายแดนประเทศ
พมา) และพ้ืนท่ีทิศเหนือของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) การจัดทำส่ือและระบบฐานขอมูล ผลิตวีดิทัศนในรูปแบบสารคดีสั้นเผยแพรบนยูทูป จำนวน 3 
เรื่อง ไดแก 1) การใชประโยชนจากไผของอำเภอสวนผึ้ง 2) เหมืองแรในเขตสวนผึ้งเม่ือครั้งอดีต 
และ 3) การทำโปงเทียมและการติดตั้งกลอง Camera Trap บริเวณโครงการอุทยานธรรมชาติ
วิทยาฯ  

นอกจากนี้ มจธ. ไดรวมกันกับทางสำนักงานอุทยานธรรมชาติวิทยา อันเนื่องมาจากพระราชดำริกรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ดำเนินการฟนฟูสภาพ
ธรรมชาติ และสรางความรูความเขาใจ จิตสำนึกในการอนุรักษธรรมชาติ ผานกิจกรรมการเรียนการสอน อาทิ 
1) แรกเขาของนักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร โครงการ Residential College (ชวง Pre-course) 
ในกิจกรรม “สรางและปรับปรุงโปงเทียม” บริเวณใกลหอชมธรรมชาติ 2) รายวิชาศึกษาทั่วไป (General 
Education) นำนักศึกษาลงพื้นที่เขตปาอนุรักษและศูนยเรียนรูศึกษาทางธรรมชาติ พรอมระบุโจทยปญหา 
อาทิ ความแหงแลง ไฟปา มลพิษทางอากาศ การใชทรัพยากรจากธรรมชาติอยางเกินพอดี ใหนักศึกษาไดนำมา
คิดวิเคราะห ฝกการตั้งคำถาม การคนควาขอมูล เพื่อนำมาสรางเปนการทดลองออกแบบนวัตกรรมในการ
แกปญหา เปนการสรางประสบการณความเขาใจในพ้ืนท่ีหมูบาน ชุมชนเกษตรกร ตลอดจนเขตปาอนุรักษและ
ภูมิประเทศของเทือกเขาตะนาวศรี ในเขตจังหวัดราชบุรี อันเปนพ้ืนท่ีบริการทางวิชาการของ มจธ. (ราชบุร)ี  
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ศูนยวิจัยผึ้งพ้ืนเมืองและแมลงผสมเกสร (Native Honeybee and Pollinators Research Center)  

ศูนยวิจัยผึ้งพื้นเมืองและแมลงผสมเกสรมีความโดดเดนดานงานวิจัยภาษาเตนรำผึ้งและสื่อสาร
สัญญาณภายในรังผึ้ง ซึ่งเปนงานวิจัยที่เปนฐานหรือหัวใจของงานวิจัยสาขาอื่นที่ทีมวิจัยไดพัฒนาอยูที่เปน
เปาหมายหลักของกลุมวิจัย จากองคความรูท่ีมีการพัฒนาวิจัยตอเนื่องมากวา 11 ป สรางเสริมประสบการณให
ทีมแกนหลักผลิตองคความรูเฉพาะทางที่เปนองคความรูสำคัญในการพัฒนางานวิจัยดานการประยุกตท้ัง
สารสำคัญมูลคาสูง การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีวิศกรรม โดยพัฒนาเขาสูความเปนศูนยวิจัยที่สรางงานวิจัยที่มี
ผลกระทบโดดเดนทั้ง 3 ดาน คือ 1) การตีพิมพงานวิจัยคุณภาพสูง 2) เศรษฐกิจ-สังคม และ 3) สิ่งแวดลอม 
หนวยวิจัยมีเปาหมายจะเติบโตเปน และปวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตาม Roadmap 
ของ มจธ. ท่ีจะเปน STI Entrepreneurial University โดยมีโครงการเดน ประกอบดวย  

1) ภาษาเตนรำผึ้งและสัญญาณภายในรังผึ้ง คนพบและศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารในรังผึ้งเพื่อการ
หาอาหารและหารังใหม การเตนรำเพื่อสื่อสารขอมูลภายในรังผึ้ง การสื่อสารเพื่อเตือนภัย และ
การปองกันรัง  

2) รังผึ้งอัจฉริยะ โดยความเชี่ยวชาญดานพฤติกรรมและภาษาผึ้ง ประยุกตกับเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต
ของสรรพสิ่ง (Internet of Things) นักศึกษาทำวิจัยในโครงการไดสรางชื่อเสียงใหมหาวิทยาลัย
ท้ังในและตางประเทศ  

3) การเลี้ยงผึ้งไทยเพื่อผลผลิตและการใหบริการผสมเกสร (Pollination Services) และการเพ่ิม
ประสิทธิภาพผลผลิตทางการเกษตร (Agricultural Efficiency) งานวิจัยดานความหลากหลาย
ทางชีวภาพของผึ้งและการปรับตัว องคความรูธรรมชาติวิทยาของผึ้งพ้ืนเมืองไทย ผึ้งม้ิม ผึ้งโพรง 
ผึ้งหลวงและชันโรง  

4) งานวิจัยยีสตมูลคาสูงในน้ำผึ้ง งานวิจัยเชื้อยีสตในน้ำผึ้ง เพื่อหาสายพันธที่มีคุณสมบัติเปนโปร
ไบโอติกที่ดี พบวาสามารถแยกจุลินทรียประเภทยีสตไดทั ้งหมด 263 สายพันธุ และคนพบ
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คุณลักษณะของโปรไบโอติกใน 13 ตัวอยาง และจะมีการตอยอดการปรับปรุงสำหรับการใชงาน
ในการผลิตทางชีวเคมีในอนาคตตอไป  

5) เครือขายผูเลี้ยงผึ้งพื้นเมืองและธุรกิจเพื่อสังคม (Beesanc) จากการถายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยง
ผึ้งพื้นเมืองของกลุมวิจัยผึ้งพื้นเมือง มจธ. (ราชบุรี) ทำใหเกิดเครือขายเกษตรกรผูเลี้ยงผึ้งโพรง   
ผึ้งม้ิมและชันโรง ตั้งแตป 2551 มีเกษตรกรเขารับการอบรมผึ้งและพัฒนาอาชีพแลว 546 คน  

กิจกรรมท่ีดำเนินการ 2 กิจกรรมหลักคือ 1) อบรมถายทอดเทคโนโลยี “การเลี้ยงผึ้งพ้ืนเมืองไทยและ
ชันโรง เพื่อผลิตน้ำผึ้ง และชวยผสมเกสรเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 2) บรรยายงานวิจัยดานผึ้งและชันโรง 
พฤติกรรม อุปกรณสำหรับเลี้ยงผึ้ง และ 3) สาธิตการเช็คสภาพรังผึ้ง 
 

ผลการดำเนินงาน  

- เกษตรกรเขารวม 164 คน จาก 87 ชุมชน ณ ศูนยวิจัยผึ้งพื้นเมืองและแมลงผสมเกสร มจธ.
(ราชบุร)ี  

- พัฒนาโปรเจ็คนักศึกษาวิศวะเครื่องกล เรื่อง “การศึกษาเลี้ยงผึ้งในสภาวะไรแรงโนมถวง” 
- จุดเรียนรู (Learning Hub) ตนแบบการเลี้ยงผึ้งไทยระดับภาคของประเทศไทย ทั้งสิ ้น 4 จุด 

ภายใตโครงการ “การถายทอดเทคโนโลยีการทำฟารมผึ ้งฉลาดเพ่ือการเลี ้ยงผึ ้งพื้นเมืองใน
ประเทศไทย”  

- พัฒนาวิทยากรตนแบบประจำแตละจุดรวมดวยจำนวนทั้งสิ้น 5 คน (อำเภอพัฒนานิคม จังหวัด 
ลพบุรี/ อำเภจอมบึง จังหวัดราชบุรี/ อำเภอบานคา จังหวัดราชบุรี/ อำเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี 
รวมท้ังมีเกษตรกรเครือขายอีก 16 คน รวมท้ังสิน้ 21 คน  

- สรางรายไดจากการเลี้ยงผึ้งและผลิตภัณฑจากผึ้ง รวมท้ังหมดกวา 660,034 บาท 
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2) โปรแกรมงานมหาวิทยาลัยกับเครือขายโรงเรยีน 

กลไกการทำงานการสงเสริมการเรียนรูและพัฒนานักเรียนภายใตแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ิน
ทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี มุงเนนการจัดกิจกรรมการเรียนรูดานวิชาการควบคูไปกับการพัฒนาทักษะดานอาชีพ มีการสราง
โรงเรียนตนแบบดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีผานฐานการเรียนรู มุงสรางและพัฒนาผูนำการเปลี่ยนแปลง 
รวมถึงมีการวางแผนจัดการศึกษาอยางยั่งยืนดวยการใช SEEEM = STEM + ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(Science: Economics: Ecology: Engineering: Mathematics) เขามามีสวนในการพัฒนาฐานการเรียนรู 
สะเต็มและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในแตละโรงเรียน 

นอกเหนือจากการดูแลนักเรียนรอบมหาวิทยาลัย รวมถึงนักเรียน เด็ก และเยาวชนที่ขาดโอกาสทาง
การศึกษาแลว มจธ. ยังสงเสริมการเรียนรู พัฒนานักศึกษาและนักเรียนดานอ่ืน ๆ เชน นักเรียนท่ีมีศักยภาพสูง 
และมีความสามารถพิเศษ (Gifted) การสรางและพัฒนานักวิจัย นักประดิษฐ นวัตกรรม ที่มีความสามารถ
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีผานโครงการ 2B-KMUTT การสรางชุมชนแหงการเรียนรูดานสังคม 
รวมถึงการสรางนวัตกรผานผานหองปฏิบัติการทางสังคม ผานการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป 
(ดังแผนภาพ) 

กลไกการทำงานโครงการมหาวิทยาลัยกับโรงเรียน 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AF_%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AF_%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5
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ผลการดำเนินงานและผลกระทบ ป 2562-2563  
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3) โปรแกรมงานมหาวิทยาลัยกับมูลนิธิโครงการหลวงโครงการพระราชดำริ 
การใชความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะของมหาวิทยาลัยดานวิทยาศาตรและเทคโนโนโลยี 

ทักษะทางวิศวกรรมในการสนับสนุนงานมูลนิธิโครงการหลวง โครงการตามพระราชดำริ และโครงการสวน
พระองคในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ภายใตแผนงาน
ดานพลังงาน คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม เปนบทบาทที่สำคัญที่มหาวิทยาลัยใหความสำคัญ โดยมีพื้นท่ี
ดำเนินงานหลัก ไดแก ศูนยพัฒนาโครงการหลวง มูลนิธิโครงการหลวง  โรงงงานหลวงสำเร็จรูป 4 แหง        
ซึ่งตั้งอยูที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม อำเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย อำเภอเตางอย จังหวัดสกลนคร และ
อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย ศูนยภูฟาพัฒนา จังหวัดนาน ศูนยการเรียนรู ชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟา
หลวง” (ศศช.) อำเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม และอำเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน  

1. ดานเทคโนโลยี Smart Farming มจธ. รวมมูลนิธิโครงการหลวงนำหลอด LED มาใชในการให
แสงเพื่อการผลิตผักในโรงเรือนปดดวยระบบ Smart Farming โดยศึกษาการเจริญเติบโตของ
ผักคะนาและผักกาดกวางตุง ซึ ่งผลที่ไดผักคะนาและผักกาดกวางตุง มีการเจริญเติบโตที่ดีมี
ปริมาณนำหนักรวมไดมากกวาการปลูกแบบไมใชแสงชวย สามารถลดระยะเวลาปลูกลงได 5 วัน  
และยังออกแบบและทดสอบระบบควบคุมสภาพแวดลอมอัตโนมัติที ่สามารถวัดความชื้นและ
ปริมาณความตองการปุ ยของพืชน้ำแบบอัตโนมัติใหพืชไดอยางแมนยำ มีราคาถูกกวาตาม
ทองตลาด 

2. ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต มจธ. รวมกับมทร. ลานนา ในการพัฒนาและแกไขเครื่องผลิตบล็อก
ประสานใหแกเกษตรกรในพื้นที่บานหนองเขียว เพื่อใชในการสรางบอเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภค 
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บริโภคของเกษตรกรในพ้ืนท่ีและจำหนวยใหแกผูท่ีสนใจ ซ่ึงมีตนทุนการผลิตประมาณ 5.60 บาท
ตอกอน โดยจำหนายใหแกผูท่ีสนใจในราคา  12 บาทตอกอน และใหคำปรึกษาการบริหารจัดการ
น้ำใหเพียงพอตอความตองการของชุมชน โดยสำรวจและเก็บขอมูลการใชน้ำในพื้นที่ เพื่อให
สามารถบริหารจัดการน้ำไดอยางยั่งยืนในพ้ืนท่ี 

3. การพัฒนาอาชีพ มจธ. ไดทำงานรวมกับเกษตรกรในพื้นที่การพัฒนาศักยภาพชุมชน และการ
สงเสริมการสรางมูลคาเพิ่มผลิตภณัฑจากขาวสาลีอยางเหมาะสมกับพื้นที่แกเกษตรกรผูปลูกขาว
สาลีบานทุงหลวง ตำบลแมวิน อำเภอแมวาง จงัหวัดเชียงใหม (ศูนยพัฒนาโครงการหลวงขุนวาง)  

การดำเนินงานในป 2562 เปนการตอยอดจากผลการดำเนินงานในป 2561 โดยทำการพัฒนา
ผลิตภัณฑแปรรูปจากขาวสาลี (wheat) เพิ่มขึ้น 4 เมนู คือ แปงอเนกประสงค วาฟเฟล วีทบาร และขนมปง
โฮลวีท พัฒนาผลิตภัณฑจากขาวปอพะโตะ ซึ่งเปนขาวพันธุพื ้นเมืองของชนเผาปากะญอ จำนวน 4 เมนู       
คือ ขาวตูทอดนมขนหวานจากขาว ชาขาวปอพะโตะ ไอศกรีมขาว และสบูขาว ท้ังนี้ไดมีการทดสอบจำหนาย
ผลิตภัณฑ พบวา บารธัญพืชหรือวีทบาร ผู บริโภคใหการยอมรับมากที ่สุด โดยสรางรายไดใหเเกกลุม          
เปนจำนวนเงิน 19,200 บาท จากการจำหนายที่รานคาศูนยอนุรักษพันธุกลวยไมรองเทานารีอินทนนทและ
ตลาดออนไลน และมีรายไดจากการจำหนายขนมวาฟเฟลใหโรงเรียนในชมุชน จำนวน 36,000 บาท 
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4) โปรแกรมงาน Wellbeing (ผูสูงอายุและผูพิการ) 
โครงการฝกอบรม-ฝกงานคนพิการ เพ่ือเตรียมความพรอมเขาทำงานในสถานประกอบการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลไกการทำงานโครงการฝกอบรม-ฝกงานคนพิการฯ ป 2562-2563 

ผลการดำเนินงานโครงการฝกอบรม-ฝกงานคนพิการฯ ป 2562-2563 

ผลลัพธ การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการฝกอบรม ผูมีสวนเกี่ยวของ 
จำนวนนับ 3 หลักสูตร/รายได

เฉลี่ยของผูอบรมท่ีได
งานทำ 
7.78 ลานบาทตอป 

การมีสวนรวมของ
อาจารยและบุคลากร 
มจธ. รวม 60 คน/
เครือขายพันธมิตร/
บุคลากรภายนอก รวม 
60 คน/นศ. 30 คน 

สถานประกอบการ 7 
แหง/จำนวนคนพิการ 
รวม 117 คน/
Change Agent 5 คน 

 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก คือ ศูนยการศึกษาตอเนื่อง ศูนยสงเสริมและสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวง
และโครงการตามพระราชดำร ิ และศูนย ว ิจ ัยและบร ิการเพื ่อช ุมชนและสังคม ร วมกับเคร ือข าย
สถาบันการศึกษา การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย หนวนงานภาครัฐและภาคเอกชน กวา 20 แหง 
งบประมาณ ป พ.ศ. 2562-2563 มหาวิทยาลัยสนับสนุน 346,254 และ 377,170 บาท (ตามลำดับ) แหลงทุน
อ่ืน 6,295,520 และ 6,857,620 บาท (ตามลำดับ) 

 
ผลผลิต (Output) ในป 2562-2563 

• มีผูรับการอบรมจำนวน 117 คน ภายหลังสิ้นสุดโครงการฯ ไดติดตามผลพบวาคนพิการไดมี
รับการจางงาน จำนวน 36 คน (รายไดเฉลี่ยของผูอบรมที่ไดงานทำ 7.78 ลานบาทตอป) 
ไมไดรับการจางงานหรือไมประสงคทำงานสถานประกอบการ 50 คน  

• จำนวนนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ 95 คน และจำนวนอาจารย/นักวิจัย 86 คน 
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• เครือขายพันธมิตร/ บุคลากรภายนอก สถานประกอบการ 7 แหง รวม 60 คน 

ผลพลอยได (Outcome) 

• ความรูและแรงบันดาลใจและเพิ่มความมั่นใจ ตลอดจนเปนแลกเปลี่ยนประสบการณกับ
คนพิการท่ีเขารวมโครงการฯ 

• เปดโอกาสใหกับนักศึกษาทุนนำทักษะความรูสรางประโยชนแกผูอ่ืน และเขาใจคนพิการ
มากข้ึน 

• จำนวนผลงานทางวิชาการ 4 บทความ 

• การสร างมหาวิทยาลั ัยที ่ ยั ่ งยื ืนตามเปาหมายของการพัฒนาที ่ ยั ่ งยื ืน SDGs 2030        
เปาหมายที่ 4 สงเสริมการเรียนรูใหเกิดขึ้นอยางเหมาะสมและเทาเทียม ในทักษะตาง ๆ 
ที่ เกี ่ ยวของตอการปฏิิบัติงาน และเปาหมายที่  10 ลดความเหลื่อมล้ำ ส งเสริมความ    
คุมครองทางสังคมเพ่ือความเสมอภาค 
 

การสรางรายไดท่ีย่ังยืนภายหลังจบการฝกอบรมฝกงานคนพิการ 

หลักสูตรการผลิตสื่อ สิ่งพิมพดิจิทัล และหลักสูตรผูทดสอบทางประสาทสัมผัส ไดพัฒนาและจัดทำ
ผลิตภัณฑเพ่ือจัดจำหนายผานโครงการ “ทำ” และ “Sense Series” (ดังภาพ) 
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กลุมงานบริการวิชาการใหกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนในพ้ืนท่ีหางไกล 
พ้ืนท่ี อำเภอนาแหว จังหวัดเลย  

เปนพ้ืนท่ีท่ี มจธ. เขาไปดำเนินในตั้งแตป 2539 จนถึงปจจุบัน มีการพัฒนาความสามารถของเด็กและ
เยาวชน โดยจัดคายการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหกับเด็กและเยาวชนมากกวา 500 คน/ป เพ่ิม
ความรูและพัฒนาความชำนาญใหกับครูผูสอน ในพ้ืนท่ีมากกวา 20 ราย/ป มีการทำงานรวมกับโรงเรียนตาง ๆ 
ในพื้นที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และหนวยงานตาง ๆ ในพื้นที่ กิจกรรมที่ทาง มจธ. เขาไปพัฒนา สงเสริม
ความสามารถใหกับเกษตรกร จนสามารถยกระดับความเปนอยูของเกษตรกรใหดีขึ ้น คือ โครงการพัฒนา
ศักยภาพและเพิ่มผลผลิตสตรอวเบอรรี่ เกษตรกรไดรับประโยชน 20 ครอบครับ/ป มูลคาจากการดำเนิน
โครงการตั ้งแตป 2555 ถึงปจจุบ ัน เปนเง ิน 5.9 ลานบาท และโครงการพัฒนาศักยภาพการแปรรูป            
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แมคคาเดเมีย เกษตรกรไดรับประโยชน 75 ครอบครัว สรางรายได 5 ลานบาท/ป ผลกระทบของกิจกรรมท่ี
ดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ คือ สรางรายไดใหคนในชุมชน ลดการยายถิ่นฐานของเกษตรกร ลดการยายแรงงาน
เขาสูเมืองใหญ และดึงดูดนักทองเท่ียวเขามาในพ้ืนท่ี เกิดการสรางเสริมเศรษฐกิจชุมชน 
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• งานเครือขายเพ่ือการพัฒนาอุดมศึกษา 
 

กลุมงานชุมชนสัมพันธ สำนักงานมหาวิทยาลัยสัมพันธ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
(มจธ.) ไดดำเนินงานดานเครือขายเพ่ือการพัฒนาอุดมศึกษา โดยทำหนาท่ีเปนเครือขายกลางเชื่อมโยงระหวาง
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) มุงเนนการใชทรัพยากรและ
องคความรูรวมกันระหวางสถาบันอุดมศึกษา ผูประกอบการ และชุมชนทองถิ่น ซึ่งสอดคลองตามกรอบของ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) โดยมีเปาหมายสำคัญในการดำเนินงานเพื่อให
มหาวิทยาลัยไดปฏิบัติภารกิจตามนโยบายบริบทเชิงพ้ืนท่ีท่ีตนเองรับผิดชอบ 

มจธ. ในฐานะประธานเครือขายอุดมศึกษาภาคกลางตอนลาง (เครือขาย B) ทำหนาที่ดูแลสถาบัน      
อุดมศึกษาในพื้นที่ 10 จังหวัด ในเขตภาคกลางตอนลาง ไดแก สมุทรปราการ (ฝงตะวันตก) กรุงเทพมหานคร 
(ฝ งตะวันตก) สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ สุพรรณบุรี และ
กาญจนบุรี มีสถาบันอุดมศึกษาที่เปนสมาชิกเครือขายจำนวนทั้งสิ้น 34 สถาบัน โดยมีเครือขายเชิงประเด็น 
(เครือขาย C) ซึ่งเปนเครือขายยอยของระดับปฏิบัติการ และอยูในกำกับดูแลของเครือขายอุดมศึกษาภูมิภาค 
มีคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเครือขายปฏิบัติหนาท่ีตามภารกิจตาง ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย รวมถึงภาระ
งานตามความรับผิดชอบหลักดวย (Functional Based) 

 
ในปงบประมาณ 2563 มจธ. เปนประธานเครือขายในการดำเนินงานเครือขายเชิงประเด็น          

3 เครือขาย และ 1 โครงการ รายละเอียดดังนี้ 

1) เครือขาย C-UBI: โครงการหนวยบมเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา 
เนื่องดวยรัฐบาลใหความสำคัญกับการนำองคความรูดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจน

ผลงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษามาใชประโยชนในการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อขับเคลื่อนไปสูประเทศไทย 4.0 
ศูนยบมเพาะธุรกิจ (Business Incubator Center) ถือเปนแหลงเชื่อมโยงองคความรูทางดานเทคโนโลยี  
บูรณาการความเชี ่ยวชาญทางธุรกิจที ่หลากหลายกิจกรรมเขาดวยกัน มีการเปลี ่ยนผู ประกอบการ 
(Entrepreneur) จากแบบเดิมสูการเปนผูประกอบการแบบมืออาชีพ (Smart Enterprises) และ/หรือบริษัท
เกิดใหมที่มีศักยภาพสูง (Startups) ที่สามารถเรงอัตราการเจริญเติบโตของบริษัท พรอมที่จะดำเนินธุรกิจได
ดวยตนเอง 

สป.อว. ไดริเริ่มโครงการจัดตั้งหนวยบมเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (University Business 
Incubator: UBI) ในชวงปลายป 2547 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือทำหนาท่ีบมเพาะธุรกิจใหเกิดผูประกอบการใหม 
(Entrepreneur) พัฒนาสูบริษัทจัดตั้งใหม (Startup Companies) และเสริมสรางศักยภาพใหเขมแข็งท้ัง
ทางดาน Business Plan และ Technology Development of Product มุ งส ู การเปนบริษัทอยางเต็ม
รูปแบบในอนาคต (Spin-off Companies) ตลอดจนเปนชองทางในการนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ และ
นวัตกรรมที่สรางสรรคโดยคณาจารยในสถาบันอุดมศึกษา พัฒนาสูกระบวนการใชงานเชิงพาณิชย สามารถ
สร  า งรายได และผลประโยชน  ให  แก  สถาบ ันอ ุดมศ ึกษา เพ ื ่ อสร  า งผลส ัมฤทธ ิ ์  (Result Base)  
มุงสูเปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงการแขงขันของประเทศ 
  ในป 2552 สป.อว. ไดกำหนดภารกิจของโครงการ UBI ใหมีการบูรณาการเชื่อมโยงกับเครือขาย
อุดมศึกษาเชิงพื้นที่ 3 ระดับ ตามโครงสรางของการบริหาร (เครือขาย A เครือขาย B และเครือขาย C) สำหรับ
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การบริหารงานของโครงการ UBI นั้น นับเปนเครือขาย C เรียกวา “เครือขายเชิงประเด็น C-UBI” โดยมี
สมาชิกเครือขายเขารวมโครงการฯ จำนวน 15 แหง อาทิ 1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี เปน
สถาบันแมข าย 2) มหาว ิทยาล ัยเกษตรศาสตร 3) มหาว ิทยาล ัยมหิดล 4) มหาว ิทยาล ัยศ ิลปากร                     
5) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 6) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 7) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
8) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 9) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 10) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร 11) มหาวิทยาลัยสยาม 12) วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 13) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
14) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร และ 15) มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย 

สป.อว. มุงหวังใหเครือขายฯ มีการบริหารจัดการตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว โดยมีการแบงกลุมของ
ผูประกอบการท่ีจะเขารับการบมเพาะตามประเภทของธุรกิจ ดังนี้ 

1) Innovation and High Technology Business คือ ธุรกิจที ่มีผลิตภัณฑและบริการมาจาก
งานวิจัยหรือเทคโนโลยีขั ้นสูง มีการสรางมูลคา (Value Creation) และยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑและ
บริการใหมีความแตกตางจากผลิตภัณฑอื่นในทองตลาด โดยใชทรัพยสินทางปญญา นวัตกรรม งานวิจัย และ
เทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยนั้น ๆ 

2) Digital/IT Business คือ ธุรกิจที่มีการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัล หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารมาใชในการเพ่ิมผลผลิตและสรางมูลคาเพ่ิมใหแกผลิตภัณฑและบริการ เชน ธุรกิจดานเนื้อหาดิจิทัล 
(Digital Content) หรือเปนธุรกิจที่พัฒนาโดยใชองคความรู ความคิดสรางสรรค หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะ
บุคคลในดานดิจิทัลและไอทีของผูประกอบการ 

ท้ังนี้ ในกรณีท่ีผลงาน เทคโนโลยี หรือทรัพยสินทางปญญา เปนของมหาวิทยาลัยอ่ืน จะตองไดรับ
ความเห็นชอบหรือมีการดำเนินการขอใหสิทธิตามระบบและกลไกของมหาวิทยาลัยนั้น ๆ 

3) Basic Technology Business คือ ธุรกิจที่ผลิตภัณฑและบริการตองการการปรับปรุง พัฒนา 
หรือตอยอดผลิตภัณฑเดิมที ่มีอยู ใหมีระดับที ่สูงขึ ้น เชน การใชกระบวนการผลิตใหม (Reprocessing)        
การออกแบบใหม (Redesign) วิศวกรรมยอนรอย (Reverse Engineering) และการประยุกตใชใหม (New 
Application) เปนตน 

4) Creative Economy Business คือ ธุรกิจท่ีผลิตภัณฑและบริการเนนความคิดสรางสรรค หรือ
ใชตนทุนทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ประวัติศาสตร ธรรมชาติ และภูมิปญญาทองถิ่น เชน ธุรกิจทางศิลปะ 
ธุรกิจบริการและการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม รวมถึงผลิตภัณฑชุมชนหรือสินคา OTOP เปนตน 

  การดำเนินงานของหนวยบมเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI) เปนการสรางแรงบันดาลใจ 
ความตระหนักรู และสงเสริมจิตวิญญาณของการเปนผูประกอบการ (Entrepreneurial Spirit) ใหแกนักเรยีน 
นิสิต นักศึกษา คณาจารย และนักศึกษาเกา ใหมีสวนรวมในการทำกิจกรรม การฝกอบรม และการแลกเปลี่ยน
เรียนรูในสถาบันอุดมศึกษา สามารถพัฒนาสูการเปนผูประกอบการท่ีมีศักยภาพไดในอนาคต 

 ในปงบประมาณ 2562-2563 เครือขาย C-UBI ภาคกลางตอนลาง มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

1) การเสริมสรางผูประกอบการใหม ระดับ Pre-incubation จำนวน 24 ราย 
2) การเสริมสรางผูประกอบการใหม ระดับ Startup Companies จำนวน 40 ราย 
3) การเสริมสรางผูประกอบการใหม ระดับ Spin-off Companies จำนวน 7 ราย 
4) กิจกรรมสรางความตระหนักรูและจิตวิญญาณของการเปนผูประกอบการ (Entrepreneurial 

Spirit) ภายในสถาบันฯ ใหแกนักศึกษาและคณาจารย จำนวน 238 กิจกรรม และกิจกรรมจาก
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ชมรมนักศึกษาผูประกอบการ (Student Entrepreneur Club) จำนวน 192 กิจกรรม โดยมี
ผูเขารวมท้ังสิ้น 6,056 คน 

5) การจัดตั้งชมรมผูประกอบการนักศึกษาและสนับสนุนกิจกรรมของชมรม มีการสรางความ
ตระหนักรูและสรางแรงบันดาลใจ การพัฒนาทีมงาน การศึกษาดูงาน การประชุม การจัด
กิจกรรมชวยเหลือสังคมและชุมชน ตลอดจนการฝกรวมถึงการทดลองประกอบธุรกิจ และ     
อ่ืน ๆ จำนวน 15 ชมรม มีสมาชิกชมรมจำนวน 1,686 คน 

 นอกจากนี้ ยังไดรับเงินสนับสนุนจาก สป.อว. เพื่อจัดโครงการสัมมนากิจกรรมคาย Train the 
Trainers for “Young Entrepreneurs Support (Y.E.S) Idea Challenge” สำหรับผูจัดการและเจาหนาท่ี 
UBI โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพในการพิจารณาคัดเลือกผูประกอบการที่มีความพรอมในการ
ประกอบธุรกิจ และเปนพี่เลี ้ยงใหกับผูประกอบการ สามารถเขาสูหนวยบมเพาะวิสาหกิจได โดยไดเชิญ
วิทยากรท่ีมีประสบการณสูง มาสรางแรงบันดาลใจและกระตุนใหผูเขารับการอบรมไดคิดวิเคราะห และแนะนำ
แนวทางในการประกอบธุรกิจใหประสบความสำเร็จ 

 

 ในปงบประมาณ 2563 เครือขาย C-UBI ภาคกลางตอนลาง ไดจัดโครงการสัมมนา Y.E.S. Camp 
สำหรับผูจัดการและเจาหนาท่ี UBI จำนวน 2 ครั้ง รายละเอียดดังนี้ 

- ครั ้งที ่ 1 วันที ่ 10-13 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมบัดดี ้ ร ิเวอรไซด จังหวัดนนทบุรี ไดรับ
งบประมาณจำนวน 489,300 บาท โดยมีผูเขารวมประมาณ 80 คน ประกอบดวย ผูจัดการ เจาหนาที่ และ
ผูประกอบการจากหนวยบมเพาะวิสาหกิจ 9 เครือขาย จำนวน 40 สถาบัน 

- ครั้งท่ี 2 วันท่ี 15-18 กันยายน 2563 ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ จี ไดรับงบประมาณจำนวน 
1,112,400 บาท โดยมีผูเขารวมประมาณ 160 คน ประกอบดวย ผูจัดการ เจาหนาที่ และผูประกอบการจาก
หนวยบมเพาะวิสาหกิจ 9 เครือขาย จำนวน 80 สถาบัน 



 
 รายงานประจำป 2563   

(172) 
 

    
2) เครือขายยาเสพติด: โครงการสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา 

สำนักงานกิจการนักศึกษา มีหนาที่รับผิดชอบดูแลเครือขายยาเสพติดในเขตภาคกลางตอนลาง 
โดยในปงบประมาณ 2563 ไดดำเนินการจัดประชุมเครือขายฯ เม่ือวันท่ี 10 มกราคม 2563 ณ อาคาร เคเอกซ 
จังหวัดกรุงเทพหานคร โดยมีผูเขารวมประชุมทั้งสิ้น 44 คน ประกอบดวย สถาบันสมาชิกเครือขาย 23 แหง 
ผูแทนจาก สป.อว. และผูแทนจากสำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามปญหายาเสพติด ไดแบงการ
ดำเนินงานออกเปน 2 กลุมพ้ืนท่ี และมีกิจกรรม Issue Based ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

• พื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี (มจธ.) ไดดำเนินโครงการสรางแกนนำนักศึกษา สรางภูมิคุมกันปองกันยาเสพติด และสรางสุข
ภาวะจิตของนักศึกษา 

• พื้นที ่ตางจังหวัด โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ไดดำเนิน
โครงการสรางภูมิคุมกันและปองกันปญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา 

• กิจกรรม Issue Based ไดดำเนินกิจกรรม อาทิ กิจกรรมแกนนำจิตอาสาพัฒนาชุมชนสราง
ภูมิคุ มกันและปองกันยาเสพติด โดยมหาวิทยาลัยสยาม และกิจกรรมใหความรู เพื ่อปองกัน            
โทษ ภัยจากบุหรี่ไฟฟา โดยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

ท้ังนี้ ยังมีอีกหลายโครงการท่ีไดดำเนินการ อาทิ  
- โครงการสัมมนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ เครือขายภาคกลางตอนลาง “พระราชบัญญัติ

ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560 ภัยบุหรี่ไฟฟาและการดูแลขับเคลื่อนในสถานศึกษา” โดยมหาวิทยาลัย    
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีวัตถุประสงค คือ 1) ไดรับรูและเขาใจเกี่ยวกับปญหา ผลกระทบ และพิษของบุหรี่
ไฟฟา 2) ไดความรูเกี่ยวกับนวัตกรรมรูปแบบใหม ๆ ของบุหรี่ไฟฟาที่แพรระบาดในปจจุบัน และ 3) ไดรูถึง
แนวทางในการดูแล รูเทาทัน และวิธีปองกันการใชสารเสพติดภายในสถานศึกษา มีผูเขารวมโครงการจำนวน 
35 คน จากสมาชิกเครือขาย 26 สถาบัน โดยใชงบประมาณจากเครือขายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอด
บุหรี่ 

- โครงการแกนนำจิตอาสาสรางภูมิคุ มกันและปองกันยาเสพติด โดยมหาวิทยาลัยสยาม            
มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) จัดกิจกรรมใหความรู สรางภูมิคุมกัน และปองกันปญหายาเสพติด 2) สงเสริมใหเกิดการ
สรางเครือขายและความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยสยาม ชุมชน วัด และโรงเรียน และ 3) สามารถนำความรู
ที่ไดรับจากการอบรมไปเผยแพรใหกับคนในครอบครัวและชุมชน สงผลใหชุมชนเขมแข็ง โครงการดังกลาว      
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มีผูเขารวมโครงการประกอบไปดวยนักศึกษาอาสาสมัคร จำนวน 680 คน เปนนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษา 
30 คน และเปนตัวแทนจากแตละคณะ จำนวน 13 คณะ 
  รูปแบบของกิจกรรม จะมีกิจกรรมสงเสริมการขับเคลื่อนศูนยการเรียนรูเพื ่อปองกันปญหา      
ยาเสพติดในชุมชน และการถายทอดองคความรูใหกับคนในชุมชน ตลอดจนมีการสรุปบทเรียน และถายทอด
ความรูจากการมีสวนรวมของแกนนำนักศึกษา เพื่อจำแนกขอดี-ขอเสีย แนวทางในการพัฒนาใหดียิ ่งข้ึน     
และเปนการขยายผลสูชุมชนตอไป 
 

3) เครือขายมหาวิทยาลัยเปนพ่ีเล้ียงใหกับโรงเรียน: โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ    
การพัฒนาทองถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเปนพ่ีเล้ียง 

  ในปงบประมาณ 2563 ไดดำเนินโครงการเขาสูปที ่ 5 ซึ่งไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก 
สป.อว. จำนวน 10,718,520 บาท โดยมีวัตถุประสงคเพื ่อสนับสนุนใหสถาบันอุดมศึกษาทำหนาที ่ เปน          
“พี่เลี้ยง” ทำงานรวมกับโรงเรียน ชุมชน และหนวยงานในพื้นที่ มีการนำองคความรู ความเชี่ยวชาญ และ
เทคโนโลยีเขาไปชวยแกปญหา พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในทองถิ่นใหเกิดความเขมแข็ง สามารถ
พัฒนาทองถิ่นไดตรงตามบริบทของชุมชน ตลอดจนสนับสนุนใหเกิดการยกระดับคุณภาพของการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานในประเทศตอไป 

   
ผลการดำเนินงาน ระหวางปงบประมาณ 2559 – 2562 

  การดำเนินโครงการฯ มีสมาชิกเครือขายเขารวมโครงการจำนวน 22 สถาบัน ไดแก 
1) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
5) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 
6) มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
7) มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย 
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8) มหาวิทยาลัยธนบุรี 
9) มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอรด  
10) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
11) มหาวิทยาลัยมหิดล 
12) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   
13) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี   
14) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี   
15) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   
16) มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
17) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
18) มหาวิทยาลัยศิลปากร  
19) มหาวิทยาลัยสยาม   
20) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
21) วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม  
22) วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 

ดำเน ินการครอบคลุมพ ื ้นท ี ่  10 
จ ั ง หว ั ด  ไ ด  แ ก   ก ร ุ ง เ ทพมหานคร 
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ 
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี 
เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ 
 ดำ เน ิน โครงการ /ก ิ จกรรม 70 
โ ค ร งก า ร / ก ิ จ ก ร รม  แบ  ง ออก เป น              
1) กิจกรรมแกไขปญหาการอานไมออก 
เขียนไมได รอยละ 8.57 2) กิจกรรมพัฒนา
ร ู ป แบบกา ร เ ร ี ย นก า ร สอน  ( ส ร  า ง
กระบวนการพ ัฒนาระบบความ คิด
สรางสรรค และการคิดเชิงวิพากษ) รอยละ 
38.57 3) กิจกรรมพัฒนาแหลงเรียนรู ใน

ชุมชน รอยละ 14.29 และ 4) กิจกรรมอื่น ๆ (ตามความตองการรวมกันของโรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษา) 
รอยละ 38.57 มีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (อปท.) สังกัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) และ
อื่น ๆ เขารวมโครงการฯ จำนวน 459 แหง มีนักเรียนและครูเขารวมโครงการฯ ทั้งสิ้น 43,372 คน และ 4,476 คน 
ตามลำดับ 

 ผลการดำเนินโครงการฯ กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 
1) นักเรียน ไดพัฒนาองคความรู เสริมทักษะทางดานอาชีพและทักษะในการใชชีวิต สรางใหเกิด

การคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ มีความคิดสรางสรรค สามารถประยุกตสิ่งที่มีอยูรอบตัวใหเกิดประโยชน 
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นักเรียนเกิดการกระตือรือรนในการเรียนรูทั้งทางดานวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนมีความมุงหวังศึกษาตอ    
ในระดับท่ีสูงข้ึน 

2) ครู ไดรับแนวคิด กระบวนการ และเทคนิควิธีการเรียนการสอนในรูปแบบใหม ตามบริบทของ
ผูเรียนและบริบทของพื้นที่ รวมทั้งมีการเสริมบทบาทของครูในการเปนผูสนับสนุนการเรียนรู (Facilitator)     
ผูกระตุนแรงจูงใจ (Motivation) ผูสรางแรงบันดาลใจ (Inspiration) และผูใหคำปรึกษาชี้แนะ (Coaching & 
Mentoring) 

3) โรงเรียน ไดมีการพัฒนาเทคโนโลยีและสื่อการเรียนการสอน โดยมีการบูรณาการการเรียนรูกับ
หนวยงานอ่ืนในเชิงพ้ืนท่ี และสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการ 

4) สถาบันอุดมศึกษา มีการสรางเครือขายกับโรงเรียน นำความรูและความเชี่ยวชาญมาพัฒนา
ทองถิ่นและชุมชน พัฒนาองคความรูจากงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ และการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ
จากข้ันพ้ืนฐานสูอุดมศึกษา 

5) ชุมชน เกิดกระบวนการมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษา เกิดการพัฒนาทองถ่ินไดอยางสมดุล
และยั่งยืน โดยบูรณาการองคความรูท่ีเปนภูมิปญญาทองถ่ินเขากับการเรียนการสอน สงผลใหเกิดแหลงเรียนรู
ในชุมชน การอนุรักษภูมิปญญา และสิ่งแวดลอมในทองถ่ิน 

  

 

กิจกรรมในโครงการฯ 

 นอกจากนี้ มจธ. นำโดยรองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ พรอมดวยกลุมงานสื่อสารเชิง    
กลยุทธและการตลาด กลุ มงานชุมชนสัมพันธ และสำนักบริหารอาคารและสถานที่ รวมรับผิดชอบจัด
นิทรรศการการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนา
ทองถ่ินโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเปนพ่ีเลี้ยง กิจกรรมจัดข้ึนในวันท่ี 27 กันยายน 2563 ในหัวขอ “มหาวิทยาลัย
พี่เลี ้ยง เสริมศักยภาพครู พัฒนาความรูสู ชุมชน สรางคนไทยในโลกยุคใหม” ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด     
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คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ การจัดการประชุมวิชาการดังกลาว นอกจากจะเปนการแสดงผลการดำเนินงานและ
นิทรรศการในภาพรวมของโครงการฯ แลว ยังมีการนำเสนอสื่อและนวัตกรรมตนแบบที่เปนผลผลิตจากการ
ดำเนินโครงการฯ รวมทั้งมีการเสวนาเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานในอนาคต โดยมีผูเขารวมประมาณ 
500 คน ซ่ึงเปนผูแทนจากเครือขายอุดมศึกษา 9 ภูมิภาค ผูแทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
นิสิต นักศึกษา และนักเรียนท่ีเขารวมโครงการฯ  

 

โครงการพัฒนาคณุภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถ่ินโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเปนพ่ีเลี้ยง 

 
4) โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) การพัฒนาผลิตภัณฑและผูประกอบการ 

กลุมสงเสริมการสรางและพัฒนาผูประกอบการ สป.อว. มีหนาที่ในการสงเสริมและสนับสนุนให
สถาบันอุดมศึกษา นำองคความรู ผลงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยี เขาไปชวยพัฒนาทองถิ่นและสราง
ศักยภาพในการประกอบอาชีพ สามารถยกระดับทางสังคมใหประชาชนในทองถิ ่นซึ ่งเปนที ่ต ั ้งของ
สถาบันอุดมศึกษาและพื ้นที ่ใกลเคียง ตลอดจนเปนการตอบสนองนโยบายของภาครัฐ ในการพัฒนา
ผูประกอบการใหมีศักยภาพในการประกอบธุรกิจ สามารถสงสินคาออกไปขายยังตางประเทศ สงผลให
เศรษฐกิจของประเทศดีข้ึน ถือเปนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันใหกับประเทศ 

สป.อว. เห็นควรใหใช ศ ักยภาพของหนวยบมเพาะวิสาหกิจหรือ UBI ในการชวยพัฒนา
ผูประกอบการโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) โดยการใหความรูในการประกอบธุรกิจ การพัฒนา
ผลิตภัณฑใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ท้ังยังเปนการสรางเครือขายใหกับผูประกอบการและผลิตภัณฑอีกดวย 

หนวยบมเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (University Business Incubator: UBI) ดำเนินการ
รับสมัครผู ประกอบการ OTOP จำนวน 1,000 ราย เพื ่อคัดเลือกผู เขารวมโครงการใหเหลือ 100 ราย 
ทำการศึกษาวิเคราะหผลิตภัณฑแตละรายการเพื่อพัฒนามาตรฐานการผลิต บรรจุภัณฑ และเครื่องหมาย
การคา โดยนำเทคโนโลยีเขามามีสวนชวยในการพัฒนา ท้ังนี้ สป.อว. ไดกำหนดใหดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ
ในกลุมอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องแตงกาย เครื่องอุปโภคบริโภค ของตกแตง ของที่ระลึก สมุนไพรที่ไมใชหมวด
อาหาร การบริการ และการทองเท่ียว (โดยเฉพาะพ้ืนท่ีจังหวัดเมืองรองดานการทองเท่ียว) เปนตน 

 

ในปงบประมาณ 2563 เครือขาย C-UBI ภาคกลางตอนลาง มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 
1) ผูประกอบการ ทายาทผูประกอบการในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ ไดรับความรูในการ

ประกอบธุรกิจ จำนวน 100 ราย แบงเปนกลุมผลิตภัณฑ และกลุมจังหวัด ดังนี้ 
กลุมผลิตภัณฑ 
- กลุมอาหาร จำนวน 78 ราย 
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- กลุมหัตถกรรม จำนวน 22 ราย 
กลุมจังหวัด 
- จังหวัดราชบุรี   กลุมอาหาร 28 ราย  กลุมหัตถกรรม 6 ราย 
- จังหวัดสมุทรสงคราม กลุมอาหาร 37 ราย  กลุมหัตถกรรม 4 ราย 
- จังหวัดสุพรรณบุรี  กลุมอาหาร 13 ราย  กลุมหัตถกรรม 12 ราย 
2) ผลิตภัณฑในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ ไดรับการพัฒนาดวยนวัตกรรมองคความรูของ

สถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงไดรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา มีการสรางแบรนดท่ีไดมาตรฐาน พรอมจำหนาย
ออกสูตลาดจำนวน 12 รายการ ดังนี้ 

 ผูท่ีไดรับการคัดเลือกเขารับการพัฒนาเชิงลึก ในกลุมอาหาร 
- นายบุญรัตน  ลิ้มไพบูลย  ผลิตภัณฑ คือ เห็ดภูฐานกรอบ 
- นางสาวสมหมาย พรหมพงษ  ผลิตภัณฑ คือ มะพราวอัดเม็ด 
- นายไพโรจน  อินอนันต  ผลิตภัณฑ คือ ปลาทูซาเตี๊ยะ 
- นางจำเรียง   เหมอุดม   ผลิตภัณฑ คือ หม่ีเตี๊ยว 
- นางจิตตวรรณ  เลิศพาณิชรังสี  ผลิตภัณฑ คือ ทองมวน 
- นายสมหมาย  สมปรุง   ผลิตภัณฑ คือ กะปเคยตาดำคลองโคน 
- นาวสาวเบ็ญจมาศ เจียงแจมจิต  ผลิตภัณฑ คือ มะพราวแกว 
- นายกิติศักดิ์  พูนสิน   ผลิตภัณฑ คือ น้ำมะพราว 
- นางสาวรัชนิดา  รอดอ๊ิว   ผลิตภัณฑ คือ น้ำตาลมะพราว 

ผูท่ีไดรับการคัดเลือกเขารับการพัฒนาเชิงลึก ในกลุมหัตถกรรม 
- นางจิดาภา  ปฐมมงคลพร  ผลิตภัณฑ คือ กระเปาผา 
- นางนิตยา  ใจโต   ผลิตภัณฑ คือ ผาปก 
- นางโชติกา  จินดาไทย  ผลิตภัณฑ คือ ของจิ๋ว 
- นางจุฬา  จันทรเพ็ง  ผลิตภัณฑ คือ รองเทากะลา 

  

โครงการหน่ึงตำบลหน่ึงผลติภณัฑ (OTOP) 

 กลุมงานชุมชนสัมพันธ สำนักงานมหาวิทยาลัยสัมพันธ มจธ. จะสานตอโครงการตาง ๆ ท่ีเปนสวนหนึ่ง
ในการผลักดันชุมชน ใหเกิดการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เพื่อเปนสวนชวยในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศตั้งแตระดับฐานราก ยกระดับเศรษฐกิจฐานชุมชน มุงสูอุตสาหกรรมเพื่อการสงออกของ
ประเทศตอไป 
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ผลการดำเนินงาน มจธ. (บางขุนเทียน) มจธ. (ราชบุรี)  
และศูนยบริการทางการศึกษาในเมือง 

 

• การพัฒนา มจธ. (ราชบุรี) 
 

 มจธ. (ราชบุรี) ตั้งอยูเลขท่ี 209 หมู 1 บานรางดอกอาว ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี    
มีพื้นที่จำนวน 1,117 ไร ไดรับการออกแบบใหเปนชุมชนแหงการเรียนรูที่อาศัยเทคโนโลยีเขามาสนับสนุน      
มีการปฏิสัมพันธกับชุมชน มุงสรางและพัฒนากำลังคนท่ีเปนผูนำการเปลี่ยนแปลงใหสังคม สูภาคการผลิตใหม
ใหสามารถแขงขันไดและมีจิตสำนึกทางสังคม 

 

การจัดการศึกษารูปแบบใหม 

 มจธ. (ราชบุรี) มุงพัฒนานวัตกรรมการจัดระบบการเรียนรูในระดับอุดมศึกษาของพ้ืนท่ีจังหวัดราชบุรี
และภาคตะวันตก ซึ่งจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการดานการศึกษา โดยแนวคิดของมหาวิทยาลัย คือ 
พัฒนามนุษยใหเต็มศักยภาพของแตละบุคคลตามหลักการ “Constructionism and Constructivism” เปน
การเพิ่มความรูที่มีอยูดวยประสบการณจริงที่เอื้อตอการสรางทักษะ เปนความรูที่สามารถนำมาปรับใชได      
ในบริบททางสังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจของประเทศ 
 ปจจุบันไดนำหลักการการจัดการศึกษาท่ีมุงเนนผลลัพธ (Outcome-based Education) มาใชในการ
ออกแบบการเรียนการสอน อีกทั้ง มจธ. (ราชบุรี) ตั้งอยูในพื้นที่ชุมชน จึงไดมีการบูรณาการแนวคิดการจัด   
การเรียนรูโดยใชชุมชนเปนฐาน (Community-based Learning) เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู และ
ทำงานรวมกันระหวางมหาวิทยาลัย หนวยงานตาง ๆ ในพื้นที่ และชาวบานในชุมชน โดยเปนการเรียนรูผาน
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ประสบการณจริง (Experience-based Learning) นักศึกษาสามารถมองเห็นความหลากหลายและความ
แตกตางในสังคม ท้ังยังเปนการพัฒนาศักยภาพและลดความเหลื่อมล้ำของคนในชุมชนอีกดวย 
 จากแนวคิดดังกลาวขางตน ไดมีสวนชวยหลอหลอมใหนักศึกษามีอิสรภาพทางความคิด (Liberal-
minded) และรับรูถึงคุณคาของตนเองและสิ่งตาง ๆ รอบตัว (Self and Social Esteem) นำไปสูความเปน
มนุษยที ่สมบูรณและมีความสามารถที ่หลากหลาย (Versatility) สามารถทำงานในสภาพแวดลอมและ
เทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว 
 กลไกสำคัญในการพัฒนานักศึกษา มี 3 ประเด็นสำคัญ ดังนี้ 

1) การศึกษาตามหลักสูตร (Curriculum) ตามแนวทาง Liberal Arts Education for Science, 
Technology and Innovation เปนการสรางทักษะพื้นฐานและความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี      
เชิงกวาง ดวยหลักสูตรการเรียนรู 2 ป 

2) กิจกรรมเสริมทักษะและประสบการณ (Co-curriculum) ที่มุงสรางประสบการณนอกหลักสตูร 
ในมิติทางมนุษย สังคม และศิลปวัฒนธรรม เพื ่อเปนการเปดโลกทัศนและสามารถนำความรูที ่ไดรับไป
ประยุกตใชในการทำงานจริง 

3) การใชชีวิตในอาศรมวิทยาลัย (Residential College Life) เปนการจำลองสังคมและชุมชนเชิง
วิชาการ โดยมีการอาศัยอยูรวมกันของนักศึกษา เจาหนาที่ และคณาจารยภายในมหาวิทยาลัย สงผลใหเกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรูและมีความเคารพซ่ึงกันและกัน เปนการเพ่ิมคุณลักษณะทางดานอารมณและการบริหาร
จัดการความคิด (Soft Skills) ซึ่งมีความสำคัญมากในการทำงานปจจุบัน โดยเปนแนวคิดแบบ Liberal Arts 
Education – Integrated Engineering Science ผานกระบวนการเรียนรู ที ่บูรณาการเขากับงานบริการ
วิชาการและงานวิจัยของอาจารย ปจจุบัน มี 4 ดาน ไดแก 

1. การศึกษาและการพัฒนาชนบท โรงเรียนในพ้ืนท่ีชุมชนโดยรอบ มจธ. (ราชบุรี) 
2. เกษตรและสิ่งแวดลอม 
3. อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
4. การเมืองและเศรษฐกิจ การคาในสังคมภาคตะวันตก 

 มจธ. (ราชบุรี) ไดออกแบบการเรียนรู แบบ Micro-credentials มาปรับใชในกระบวนการเรียน       
การสอน โดยเริ่มในภาคการศึกษาท่ี 1/2563 มีการแบงเนื้อหาของรายวิชาออกเปนสวน ๆ เพ่ือใหนักศึกษาได
เรียนรูและฝกปฏิบัติในเรื่องนั้น ๆ ไดอยางลึกซ้ึง มีการแบงกลุมประเภทวิชาเปน 3 กลุมใหญ ดังนี้ 
 กลุมที่ 1 กลุมความรูพื้นฐานที่นักศึกษาสามารถนำไปประยุกตใชในการเรียนรายวิชาอื่นได อาทิ วิชา
คณิตศาสตรและวิชาศึกษาท่ัวไป เปนตน ทำใหนักศึกษามีหลักคิดท่ีเปนข้ันตอนและมีเหตุมีผล 
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กิจกรรมการลงพ้ืนท่ีของนักศึกษาในสัปดาหการเรยีนรูผานประสบการณ 

 กลุมท่ี 2 กลุมสรางประสบการณ มีการจัดกิจกรรมเสริมทักษะและประสบการณใหแกนักศึกษา (Co-
curriculum) 2 กลุ มการเรียนรู 4 โครงการ คือ 1) กลุ มเกษตรและสิ ่งแวดลอม ประกอบดวย โครงการ       
การพัฒนาแนวคิดดานนวัตกรรมการเกษตร พื ้นที ่ตำบลรางบัว และ โครงการ BeeConnex พื้นที ่กลุม
เกษตรกรเลี้ยงผึ้ง อำเภอบานคา และ 2) กลุมการศึกษาและการพัฒนาชนบท ประกอบดวยโครงการตนแบบ
สื่อและของเลนเพื่อการเรียนรูสำหรับเด็กในโรงเรียนพื้นที่หางไกลและโครงการนวัตกรรมชุมชนอนุรักษ
สิ่งแวดลอม พื้นที่อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เพื่อใหไดรับประสบการณใหมและมีมุมมองที่หลากหลาย เห็นการ
ใชชีวิตและไดลงมือปฏิบัติจริง นอกจากนี้ นักศึกษาจะไดฝกแกโจทยปญหาจากพ้ืนท่ีจริงไดอีกดวย 

 

 

บรรยากาศการเรียนรูในช้ันเรียน 

 กลุมท่ี 3 กลุมวิชาประยุกต นักศึกษาจะนำประสบการณจากการลงพ้ืนท่ี มาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 
ฝกทักษะการเชื่อมโยงปรากฏการณธรรมชาติเขากับความรู ทฤษฎี และทักษะพ้ืนฐานวิศวกรรมท่ีเก่ียวของกับ
วิชาฟสิกสในโมดูลกลศาสตรและโมดูลไฟฟาคอมพิวเตอร 
 ในการจัดลำดับเนื้อหาของแตละรายวิชานั้น จะเริ่มจากข้ันพ้ืนฐานไปจนถึงการประยุกตใช ตามทฤษฎี
การเรียนรูของบลูม (Bloom’s Taxonomy) โดยมีการเชื่อมโยงเนื้อหาของรายวิชาอื่น ๆ ใหสอดคลองกัน
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สำหรับรายวิชาภาษาอังกฤษจะกระจายเวลาเรียนตลอดทั้งภาคการศึกษา เนื่องจากเปนวิชาที่ตองมีการฝก
ปฏิบัติอยางสม่ำเสมอ 

  

บรรยากาศการนำเสนอผลงานของนักศึกษากอนจบภาคการศึกษา 

 เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สงผลให มจธ. 
(ราชบุรี) ไดปรับการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา โดยเปนการเรียนรูจากวิดีโอ แลวนำความรูที่ไดรับมา
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ซึ่งถือเปนการนำเทคโนโลยีเขามาประยุกตใชในการเรียนการสอน ทำใหนักศึกษา
เกิดความเขาใจในเนื้อหามากยิ่งข้ึน 

 

การถายทำวีดิทัศนในการเรียนการสอนออนไลน 

 หลังจากจบภาคการศึกษา ไดจัดกิจกรรมถอดบทเรียนจากอาจารยและนักศึกษา พบวา ยังมีปญหา
เรื่องการประเมินผลลัพธการเรียนรูในแตละรายวิชา โดยนักศึกษาไมมีเวลาในการทบทวนหรือทำความเขาใจ
เนื้อหาทางวิชาการเทาที่ควร กิจกรรมดังกลาวขางตน มจธ. (ราชบุรี) จะนำมาพัฒนาและดำเนินการปรับปรุง 
เพ่ือสรางนวัตกรรมการศึกษาท่ีเหมาะสมและเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียน 
 กลไกสำคัญอีกประการหนึ่งของการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค คือ กิจกรรมเสริม
ทักษะประสบการณ (Co-curriculum) โดยในภาคเรียนท่ี 1/2563 ไดดำเนินกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้ 

1) กิจกรรม Co-curriculum เสริมสรางศักยภาพนักศึกษาในการเปนผูประกอบการธุรกิจ โดยเรียนรู
ผานเครื่องมือ คือ รานคาสวัสดิการ ใหนักศึกษาเปนผูบริหารรานคา ทำใหนักศึกษาไดฝกทักษะการวางแผน 
การบริหารจัดการ และความรับผิดชอบ 
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บรรยากาศรานคาสวัสดิการของ มจธ. (ราชบุรี) 

2) การติดตั ้ง Solar PV ซึ ่งเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรคู ขนาน (Co-curriculum) ระหวาง มจธ. 
(ราชบุรี) กับหลักสูตรของ Singapore University of Technology and Design (SUTD) มีเปาหมายเพื่อให
นักศึกษาไดรวมกันติดตั้งระบบแสงสวางตามทางเดินในเวลากลางคืนจากพลังงานแสงอาทิตย (Solar PV) 
ใหแกโรงเรียนขนาดเล็กในอำเภอสวนผึ้ง มีการประยุกตใชหลักการ แนวคิด และความรูพื้นฐานทางวิศวกรรม
มาใชในการออกแบบ 

 นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมในรูปแบบของกิจกรรมชุมชน อาทิ ชุมนุมมดปา RC ที่จัดขึ้นเพื่อสราง
ความมีจิตอาสาใหแกนักศึกษา สรางความสัมพันธอันดีระหวางมหาวิทยาลัย โรงเรียน ชุมชน และหนวยงานท่ี
อยูรอบมหาวิทยาลัย รวมท้ังเปนกิจกรรมท่ีสงเสริมใหนักศึกษาไดประยุกตใชความรูจากวิชาตาง ๆ มาใชในการ
ปฏิบัติจริง ผานการทำกิจกรรมของชุมชน นักศึกษาจะไดฝกทักษะการวางแผน การแกไขปญหาเฉพาะหนา 
และการยอมรับความแตกตางทางความคิด สงผลใหเกิดการทำงานเปนทีมอีกดวย 

 

 

กิจกรรมการทำแนวกันไฟและฝายชะลอน้ำของนักศึกษา มจธ. ในกิจกรรมวิศวะอาสา ครั้งท่ี 1 จัดโดยชุมนุมมดปา RC 
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งานดานบริการวิชาการ 

 บูรณาการรวมกับการเรียนการสอน งานวิจัย โดยมีหลักการพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area-based) และ
กำหนดเปาหมายที่สำคัญ ไดแก 1) สรางอาชีพและเพิ่มรายไดใหแกชุมชน ดวยการสรางผูนำการเปลี่ยนแปลง 
(Social Change Agents) 2) ยกระดับคุณภาพชีวิตการศึกษาและสาธารณสุข ใหเปนไปตามมาตรฐานของ
ประเทศ รวมถึงลดความเหลื่อมล้ำและสรางโอกาสทางการศึกษาของเยาวชนในทองถิ่น และ 3) สรางความ
ตระหนักรูและรวมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือสิ่งแวดลอมท่ีดี 
 เนื่องดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไดสงผลกระทบ
ตอวิธีการทำงาน แตทั้งนี้กลับเกิดนวัตกรรมความรวมมือของคนในชุมชนรวมกับมหาวิทยาลัย เพื่อชวยกัน
เยียวยารักษาและฟนฟูสังคมใหดีขึ้นจากสถานการณดังกลาว โดยไดรับการสนับสนุนการดำเนินงานทั้งจาก
ภาครัฐและภาคเอกชน ไดแบงการชวยเหลือออกเปน 2 ระยะ คือ ระยะเรงดวนและระยะฟนฟู รายละเอียด
ดังนี้ 

• ระยะเรงดวน มจธ. (ราชบุรี) ไดสนับสนุนแอลกอฮอลที่มีความเขมขน 75 เปอรเซ็นต และกระจัง
ปองกันใบหนา (Face Shield) ใหแกหนวยงานและบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ควบคุมความเสี่ยงตอการระบาด
ของโรค 

 

 

การสงมอบแอลกอฮอล และ Face Shield ใหแกหนวยงานและบุคลากรในพ้ืนท่ีตำบลรางบัว 

• ระยะฟนฟู ไดรวมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ดำเนิน
โครงการจางงานประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณ COVID-19 ระยะ 2 สงผลใหเกิดการจางงาน    
ในพื้นที่ 121 อัตรา และไดมีการพัฒนาทักษะ Reskill Upskill และ Newskill ใหแกผูรับทุนจางงาน โดยผูท่ี
ไดรับทุนจางงานจะผานหลักสูตรการอบรม ดังนี้ 
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- หลักสูตรคอมพิวเตอร ไดแก โปรแกรม Word, Power Point, Excel, Search Engine, Search 
Engine Advanced และการใชโปรแกรม Adobe Premiere Pro 2020 

- หลักสูตร Soft Skills ไดแก การจับประเด็น การเอาใจเขามาใสใจเรา (Empathy) และการ      
ตั้งโจทย (Free Thinking, Root-cause Analysis) 

- หลักสูตรการผลิตสื่อพื้นฐาน ไดแก การเขียน Story Board พื้นฐานการถายภาพและวีดิทัศน 
การใชไมโครโฟนและการปรับแตงเสียง พื้นฐานการใชงานโสตทัศนูปกรณ การรับสงสัญญาณ 
(Streaming) และการบันทึกหนาจอ 

กิจกรรมดานบริการวิชาการและการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีของ มจธ. (ราชบุรี) มีดังนี้ 

1) งานโรงเรียนเด็กและเยาวชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา อาชีพ และระบบสงตอในพ้ืนท่ีจังหวัด
ราชบุรีและภาคตะวันตก 

1.1 อาสาสมัครศึกษาประจำหมูบาน (อศม.) 
 ผลจากการแพรระบาดของ COVID-19 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการจัดการเรียน      
การสอนที่ใชมาตรการการเวนระยะหางทางสังคม (Social Distancing) สงผลให มจธ. (ราชบุรี) ริเริ ่มทำ
โครงการ อศม. ดวยเงินรายไดของมหาวิทยาลัยและทุนจางงาน อว. โดยทำหนาท่ีเปนผูชวยครู คอยติดตามผล
การเรียนและพัฒนาทักษะตาง ๆ ใหกับนักเรียนในระดับอนุบาลและประถมศึกษาในพ้ืนท่ีแนวตะเข็บชายแดน
ไทย-เมียนมาร ไดรวมกับโรงเรียนจัดการเรียนการสอนแบบหยอมบาน ซึ่งเปนการจัดการเรียนการสอนตาม    
ท่ีอยูอาศัยของนักเรียน โดยใชบานนักเรียน ศาลาหมูบาน วัด โบสถ และหนวยงานภาครัฐ เปนสถานท่ีสำหรับ
การเรียนการสอน ซึ่งไดดำเนินโครงการใน 8 โรงเรียน ประกอบดวย รร.บานตะโกลาง รร.กลุมนักขาวหญิง 
(บานบอหวี) รร.ธรรมศาสตร-จุฬา 2 รร.วัดรางเสนหนครจันทร รร.สินแรสยาม รร.รุจิรพัฒน รร.ชุมชนวัด   
รางบัว และ รร.บานหนองนกกะเรียน 

 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูในโรงเรยีน 

 โครงการฯ ดังกลาว สามารถชวยนักเรียนไดราว 2,500 คน เปดโอกาสใหเด็กไดเรียนรูท้ัง
ทางดานวิชาการและวิชาชีพ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูตามบริบทของพ้ืนท่ีใหแกเด็ก เกิดการ
จัดการศึกษาวิถีใหมสำหรับเด็กนักเรียนชายขอบ (New Normal School Model for Marginal Schools) 
หรือ “ราชบุรีโมเดล” เปนการลดปญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยคำนึงถึงหลัก “Education for 
All” และ “All for Education” และเปาหมายตอไปจะเนนการทำงานรวม 3 ภาคี คือ 1) โรงเรียน-ครู-
นักเรียน 2) ชุมชน-ผูปกครอง-นักเรียน และ 3) ภาครัฐ-ภาคเอกชน-ภาคสังคม 
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 การทำงานรวมกัน 3 ภาคี นั ้น เพื ่อเปนการพัฒนาและสนับสนุนการเร ียนรู แบบผสม 
(Mixed/Blending Learning) และพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในถิ ่นทุรกันดาร      
โดยผลิตและเลือกใชสื่อรวมถึงเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพ่ือเปนการสนับสนุนการทำงานในทุกภาคสวน 

 

กิจกรรมสงเสริมการเรยีนรูตามหยอมบานและกิจกรรมสอนเสรมิเด็กออน 

1.2 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถิ่น 
   จัดขึ ้นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเปนพี ่ เล ี ้ยง (U-school Mentoring) จำนวน 154 สถาบัน          
ทำหนาท่ีเปน “พ่ีเลี้ยง” ใหกับโรงเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จำนวน 2,500 โรงเรียน โดย มจธ. (ราชบุรี) 
ดูแลโรงเรียนทั้งสิ้น 16 แหงของอำเภอจอมบึง อำเภอสวนผึ้ง และอำเภอบานคา ไดนำองคความรู ความ
เชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีเขาไปชวยในการแกไขปญหา ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของการศึกษาผานกิจกรรม 
ดังตอไปนี้ 

• การพัฒนาครูสูผูเรียนดวยกระบวนการ Professional Learning Community (PLC) เนน
การพัฒนาครูจำนวน 32 คน จาก 16 โรงเรียน ใหมีความรูความสามารถ และทักษะในการ
จัดการเรียนรูแบบบูรณาการ โดยใช S-T-E-M Education เพื่อพัฒนาผูเรียน หลังการทำ
กิจกรรม พบวา ครูสามารถออกแบบแผนการสอนแบบ Active Learning และนำไป
ประยุกตใชในการเรียนการสอน สงผลใหนักเรียนไดพัฒนาการเรียนรูผานการลงมือปฏิบัติ 
รวมท้ังไดฝกทักษะกระบวนการคิดและการสื่อสาร ตลอดจนการทำงานรวมกับผูอ่ืน 

• การพัฒนาคุณภาพการศึกษาดานวิชาการ วิชาชีพ และทักษะชีวิตใหผูเรียนดวยกระบวนการ 
Experience-based Learning ผานกิจกรรมตลาดนัดเด็ก โดยรวมมือกับภาคเอกชนในพื้นท่ี 
คือ Scenery Resort จัดกิจกรรมฝกประสบการณทักษะอาชีพและทักษะชีวิต เชน การ
สืบคนขอมูล การจดบันทึก การคิดวิเคราะห การทำงานเปนกลุม และการวางแผนธุรกิจใหแก
นักเรียนที่เขารวมโครงการฯ จำนวน 40 คน จากผลการประเมินนักเรียนรายบุคคลของครู   
พี่เลี้ยงประจำกลุม พบวา นักเรียนมีพัฒนาการในดานทักษะตาง ๆ อาทิ ทักษะการสื่อสาร 
ความสามารถในการคิดเชิงตรรกะ และคุณลักษณะอื่น ๆ ที่จำเปนในการดำรงชีวิต เปนตน 
นอกจากนี้ ครูพี่เลี้ยง จำนวน 18 คน ยังไดเรียนรูแนวทางการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ 
Experience-based Learning สามารถนำไปประยุกตใชในโรงเรียนไดอยางยั่งยืนตอไป 
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กิจกรรมฝกทักษะการเปนผูประกอบการจริงผานตลาดนัดเด็ก “พูซา อ้ังชา” 

2) การพัฒนาพื้นที่เรียนรูและศักยภาพของชุมชน ในพื้นที่อุทยานธรรมชาติวิทยา อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 
 มจธ. (ราชบุรี) ไดรวมกับอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ และภาคีเครือขาย โดยไดรับการสนับสนุนจาก

สำนักงานคณะกรรมการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ซึ่งไดกำหนดเปาหมายของ
การทำงานรวมกัน คือ “เพื่อใหคนในชุมชนสามารถประกอบอาชีพในพื้นที่ปาอนุรักษไดอยางยั่งยืน” โดยได
แบงการทำงานออกเปน 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 สรางฐานขอมูลขององคความรูที่ไดจากการวิจัยและพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรในโครงการฯ และ ระยะที่ 2 นำองคความรูที่ไดขยายผลสูชุมชน ในป 2563 มุงสราง
ความเขมแข็งของการเปนศูนยการเรียนรูจากธรรมชาติ โดยไดแบงการทำงานออกเปน 3 ดาน ดังนี้ 

2.1 การสรางฐานขอมูลวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบดวย ฐานขอมูลชุมชน พืชสัตว 
จุลินทรีย และฐานขอมูลงานวิจัยในพ้ืนท่ีอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ซ่ึงประกอบดวยโครงการตาง ๆ รายละเอียด
ดังนี้ 

• โครงการฐานขอมูลราชบุรีศึกษา มีเปาหมายเพื่อจัดทำระบบฐานขอมูลสารสนเทศราชบุรี
ศึกษา ผานเว็บไซต https://rbkm.kmutt.ac.th/jspui/ เพื่อเปนแหลงรวบรวมขอมูล      
การจัดการฐานขอมูลหนังสือและงานวิจัยในอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ โดยผลการดำเนินงาน
ไดมีการนำเขาขอมูลทรัพยากรสารสนเทศลงในระบบ จำนวน 1,160 รายการ ประกอบดวย 
ทรัพยากรสารสนเทศและกิจกรรมของโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื ่องมาจาก
พระราชดำริฯ รวมท้ังกิจกรรม RC Community ของ มจธ. (ราชบุรี)  

• โครงการสำรวจและศึกษาขอมูลพ้ืนฐานของประชากรและชุมชน จำนวน 12 หมู บาน         
4 ลุ มน้ำ ในเขตตำบลตะนาวศรีและตำบลสวนผึ ้ง อำเภอสวนผึ ้ง จังหวัดราชบุรี โดยมี
เปาหมายเพื่อสำรวจและจัดทำฐานขอมูลเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 12 กลุม ภายใต
ลุมน้ำหวยผาก ลุมน้ำตะโกปดทอง ลุมน้ำหวยน้ำใส และลุมน้ำหวยคอกหมู เพื่อใชวิเคราะห
และวางแผนในการดำเนินโครงการตาง ๆ ซึ่งไดดำเนินการแลวเสร็จ 1 หมูบาน คือ หมูบาน
บอหวี โดยผลที่ไดจากการดำเนินโครงการฯ จะสงตอขอมูลใหแกชุมชนและหนวยงาน        
ในพ้ืนท่ี อาทิ อบต. สวนผึ้ง เพ่ือนำขอมูลไปขยายตอและใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 

• การสรางความตระหนักและการมีสวนรวมของภาคสังคม ถึงผลกระทบของฝุน PM 2.5      
ในจังหวัดราชบุรี จากปญหาสถานการณฝุนควันสืบเนื่องจากการเกิดไฟปาปกคลุมทั่วพื้นท่ี
ของจังหวัดราชบุรีนั้น มจธ. (ราชบุรี) ไดดำเนินการติดตั้งเครื่อง AirVisual Pro เพื่อติดตาม
คา PM 2.5 จำนวน 5 เครื่อง ณ 1) โครงการพระราชดำริฯ เขาชะงุม 2) มจธ. (ราชบุรี)      

https://rbkm.kmutt.ac.th/jspui/
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3) โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 4) โรงเรียนกลุมนักขาวหญิง 2 บานบอหวี และ 5) โรงเรียนโปง
กระทิงบน โดยสามารถติดตามผลผานแอปพลิเคชัน AirVisual ซึ่งปญหาดังกลาวจะสงผล
กระทบตอปญหาสุขภาพอยางรุนแรง โดยไดมีการประสานกับทุกภาคสวนใหรวมกันตระหนัก 
และหาแนวทางแกไขรวมกันตอไป 

• การสำรวจเสนทางการสรางฝายและแนวกันไฟ เพื ่อปองกันไฟปา ไดทำการสำรวจ
ทรัพยากรธรรมชาติในปาตะนาวศรีของพื้นที่อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ และนำขอมูลมา
วิเคราะหและกำหนดจุดในการทำฝายชะลอน้ำและแนวกันไฟ เพื่อเปนการอนุรักษพื้นท่ี       
ที่เปนตนน้ำและมีความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการสำรวจในครั้งนี้ไดจัดทำคูมือเรื่อง 
“กลวยไมในเทือกเขาตะนาวศรี” และ “สัตวสะเทินน้ำสะเทินบกในเทือกเขาตะนาวศรี” 
จำนวนอยางละ 1 เลม โดยสามารถระบุตำแหนงของพืชพรรณไมที ่สำคัญบนเทือกเขา   
ตะนาวศรี ซ่ึงขอมูลนี้จะชวยในการวางแผนการสรางฝายและแนวกันไฟ 

• โครงการสำรวจสัตวปาโดยใชกลองดักถายภาพอัตโนมัติในเขตอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ มี
เปาหมายเพื่อดักถายภาพสัตวปาและระบุชนิดของสัตว แลวนำมาเรียบเรียงเปนชุดความรู 
(คลิปวิดีโอ หนังสือภาพ) ใชเปนสื่อการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษา โดยคาดหวัง
ใหนักเรียนไดตระหนักถึงคุณคาของการอนุรักษธรรมชาติและวัฒนธรรมชุมชน มีการติดตั้ง
กลองทั้งสิ้น 21 จุดในบริเวณ หวยลันดา เขาแหลม และเขากระโจม ผลจากการบันทึกของ
กลองดักถาย พบวา ปาบริเวณดังกลาวยังมีความอุดมสมบูรณ จึงจำเปนตองเรงบริหาร
จัดการพ้ืนท่ีเพ่ือไมใหเกิดการบุกรุกและทำลาย 
 

  

สัตวท่ีพบจากกลองดักถาย ในบริเวณพ้ืนท่ีปาอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ 

• โครงการความหลากหลาย การใชประโยชน และภูมิปญญาทองถิ่นของเห็ดปากินได ทำการ
สำรวจ จำแนก และระบุพิกัดบนเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติในพ้ืนท่ีอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ 
และคัดเลือกเห็ดปากินได นำมาศึกษามูลคาและเพ่ิมศักยภาพในการเพาะเลี้ยงเพ่ือเปนอาชีพ
ใหแกเกษตรกร โดยไดพบเห็ดปาตลอดเสนทางจำนวนทั้งสิ้น 102 ชนิด ซึ่งเปนเห็ดที่นำมา
รับประทานได จำนวน 3 ชนิด ไดแก เห็ดโคนนอย เห็ดเยื่อไผ และเห็ดลวก และเปนเห็ดท่ียัง
ไมยืนยันลักษณะจำนวน 99 ชนิด จากตัวอยางเห็ดที่พบทั้งหมดไดจดบันทึกลักษณะทาง
สัณฐานวิทยา การทำลายพิมพสปอร (Spore Print) และการเก็บรักษาตัวอยางโดยการอบ
หรือดอง เพื่อใชสำหรับการวิเคราะหผลในหองปฏิบัติการและยืนยันลักษณะดวยวิธีการทาง
เคมี 

• การสำรวจ การศึกษาการจัดการ และการใชประโยชนจากไผ ไดศึกษาการใชประโยชนของ
ไผในพื้นที่อุทยานธรรมชาติวิทยา จำนวน 132,905 ไร และศึกษาหวงโซแหงคุณคา (Value 
Change) ของการใชประโยชนจากไผในพื้นที่บานบอหวี หมู 4 ตำบลตะนาวศรี ผลจาก
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การศึกษา พบวา แตละชุมชนมีการใชประโยชนจากไมไผและหนอไม หลังจากเก็บขอมูล  
แลวเสร็จจะดำเนินการวิเคราะหผล เพ่ือนำไปสูการอนุรักษและใชประโยชนจากไผตอไป 

• โครงการสำรวจพันธุไมพื้นถิ่นและพืชสมุนไพร เพื่อสำรวจความหลากหลายและแนวทาง  
การใชประโยชนของพันธุไมพ้ืนถ่ินและพืชสมุนไพรท่ีมีอยูในพ้ืนท่ีอุทยานธรรมชาติวิทยา แลว
นำขอมูลที่ไดมาเปนแนวทางในการอนุรักษ และสรางจิตสำนึกใหเกิดขึ้น ผลจากการสำรวจ
พบวามีพันธุ ไมพื ้นถิ ่นและพืชสมุนไพรจำนวน 144 ชนิด และเมื ่อจำแนกชนิดตามการ        
ใชประโยชน พบวาสวนใหญเปนพืชท่ีใชเปนยารักษาโรค เชน กากหมากตาษี เฒาหลังลาย 
ชะเอม ตางหลวง และยอเถื่อน พืชที่ใชเปนอาหาร เชน กาแฟ กะโดนบก เตาราง ทองหลาง
น้ำ มะอีก มะเมาดง และมะตาด พืชที่ใชเปนไมประดับ เชน กวางดูถูก ลำดวน กะเรกะรอน
ดามขาว กะปรอกวาว และฮกหลง และพืชท่ีใชทำเปนท่ีอยูอาศัย เชน แดง ประดูบาน ชิงชัน 
มะคาโมง และมะคาแต  

2.2 การพัฒนาการออกแบบกระบวนการเรียนรู ไดจัดกิจกรรมการพัฒนาเจาหนาที่ของอุทยาน
ธรรมชาติวิทยาฯ ผานการออกแบบกิจกรรมฐานการเรียนรูสิ่งแวดลอมแกนักเรียนในโรงเรียนเครือขาย โดยมี
เปาหมายเพ่ือใหเจาหนาท่ีสามารถวางแผนการทำงานใหเปนระบบมากยิ่งข้ึน และนำเอาความรูท่ีตนเองมี รวม
ออกแบบกระบวนการเรียนรูใหแกนักเรียนหรือผูท่ีสนใจผานการทำกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือใหเกิดความเขาใจและ
สามารถนำความรูนั้นไปใชใหเกิดประโยชน รวมถึงพัฒนาทักษะการออกแบบการทองเที่ยงเชิงวัฒนธรรมเพ่ือ
สุขภาวะหลังเกิดวิกฤติ COVID-19 เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมและรองรับการทำงานในอนาคต 

2.3 การพัฒนาดานอาชีพสูชุมชน ประกอบดวยโครงการตาง ๆ ดังนี้ 

• โครงการการพัฒนาเครือขายผู เลี ้ยงผึ ้งไทยระดับทองถิ ่นเพื ่อสงเสริมอาชีพผลิตน้ำผึ้ง
เอกลักษณเฉพาะ เปนการถายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงผึ้งโพรง ผึ้งมิ้ม ชันโรง การผลิตน้ำผึ้ง 
พรอพอลิสและไขผึ้ง 

• โครงการพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบจักสานไมไผ ชุมชนบานบอและชุมชนหวยแขง อำเภอ   
สวนผึ้ง ชวยสงเสริมการประกอบอาชีพจักสานไมไผ โดยพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑใหม ๆ       
มีการเก็บรวบรวม บันทึกกระบวนการสรางชิ้นงานหัตถกรรมดานการทอผาดวยการกี ่เอว
แบบกะเหรี่ยงและงานจักสานไมไผ ซึ่งเปนการอนุรักษผลิตภัณฑเชิงวัฒนธรรมของชุมชน 
ตลอดจนเปนการพัฒนาผลิตภัณฑใหมออกสูตลาด 

 

อบรมการเลี้ยงผึ้งและชันโรงใหแกเกษตรกรในพ้ืนท่ีอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ 



 
 รายงานประจำป 2563   

(189) 
 

 อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เปนพื ้นที ่เรียนรู  (Social Lab) ใหแกนักศึกษาของ มจธ. ทั ้ง 3 พื ้นท่ี
การศึกษา ไดรวมเรียนรูและแลกเปลี่ยนประสบการณรวมกันในการทำกิจกรรมตาง ๆ ตลอดจนเปนการสราง
ความสัมพันธอันดีของนักศึกษาอีกดวย 

3) โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีแบบองครวม ตำบลรางบัว (KMUTT – BTG “รางบัวโมเดล”) 
โครงการรางบ ัวโมเดลเป นการพัฒนาช ุมชนเช ิงพ ื ้นท ี ่แบบองค รวม (Holistic Area-based 

Community Development) ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เปนการพัฒนาชุมชน 4 มิติ คือ 
เศรษฐกิจ สุขภาพ สังคมและสิ่งแวดลอม และการศึกษา โดยใชการสรางกระบวนการเรียนรูรวมกันระหวาง
บุคลากร นักศึกษา และชาวบานในชุมชน นำมาซึ่งโจทยจริงทางสังคมที่มีความสอดคลองกับปญหาและเปน
ความตองการของชุมชน บูรณาการความรูจากการเรียน วิจัย และการบริการทางวิชาการ โดยมีกลไกความ
รวมมือระหวางมหาวิทยาลัย บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ชุมชน หนวยงานภาครัฐและเอกชน รวมท้ัง
เครือขายพันธมิตร เพื่อรวมกันพัฒนาและแกไขปญหาสงผลใหเกิดประโยชนสูงสุดตอชุมชนและสังคม แบง
ออกเปนดานมิติตาง ๆ ดังนี้ 

3.1 มิติดานเศรษฐกิจ มีการพัฒนาอาชีพหลักและสงเสริมอาชีพเสริมในชุมชนผานการสรางผูนำ  
การเปลี่ยนแปลงหรือบุคคลตนแบบ ไดแก 

• กลุมศูนยทอผาจกวัดรางบัว ไดรวมกันออกแบบผลิตภัณฑรูปแบบใหมและนำมาทดลองขาย    
ซ่ึงสรางรายไดใหแกผูประกอบอาชีพทอผาสูชุมชนไมนอยกวา 0.4 ลานบาท 90 ครัวเรือน 

• การพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม (การปลูกขาว) ไดพัฒนาขั้นตอนการปลูกขาวใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น เพื่อเปนการเพิ่มผลิตผลและรายได โดยพบวา สามารถเพิ่มผลผลิตตอไรไดรอยละ 
8.26 สูงสุดรอยละ 80.68 และสามารถเพ่ิมรายไดข้ันต่ำสุดรอยละ 6.43 สูงสุดรอยละ 64.25 

• การจัดตั้งกลุมวิสาหกิจชุมชน เพื่อพัฒนากระบวนการรวมกลุมผลิตผลและเพิ่มรายได โดยเริ่ม
จากการพัฒนาทักษะผูประกอบการตามแนวทางการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบองครวม และ
พัฒนาอาชีพการเกษตรตลอดหวงโซการผลิต เพื่อสรางความเขมแข็งและกระตุนเศรษฐกิจ     
ในระดับชุมชน 

3.2 มิติดานสุขภาพ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูพิการและผูสูงอายุรวมถึงการขยายโอกาส     
ในการสรางอาชีพ มีการสงเสริมการประกอบอาชีพของผูพิการในพ้ืนท่ีตำบลรางบัว ผลลัพธท่ีไดคือหลังจากท่ี
ผูพิการไดเขารวมการฝกอาชีพในโครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ มีผูพิการที่ไดรับการจางงาน
จำนวน 2 คน เขาทำงานที่บริษัท ไทยสมบูรณการทอ จำกัด ในตำแหนงพนักงานฝายผลิต และทำงานท่ี
โรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพตำบลบานหนองนกกระเรียน ในตำแหนงพนกังานประจำ 

3.3 มิติสังคมและส่ิงแวดลอม จากการท่ีไดทำกิจกรรมรวมกันระหวางมหาวิทยาลัยและชุมชน สงผล
ใหเกิดการเรียนรูรวมกัน เกิดปฏิสัมพันธ เกิดความเขาใจในบริบทและวิถีของชาวบาน ตลอดจนรับทราบถึง
ปญหาภายในชุมชน ท้ังยังไดรวมกันจัดกิจกรรมตาง ๆ หลากหลายรูปแบบ อาทิ  

• การแขงกีฬาฟุตบอล “รางบัวคัพ ครั้งท่ี 1” ระหวางวันท่ี 2-30 พฤศจิกายน 2562 เพ่ือสงเสริม
ใหเยาวชน ประชาชน และผู ส ูงอายุไดออกกำลังกาย เกิดความสามัคคีรวมกันระหวาง
มหาวิทยาลัยกับชุมชน โดยไดรับการสนับสนุนจากทุกภาคสวนท้ังภาครัฐและเอกชน 

• กิจกรรมการทอดผาปา เพ่ือสนับสนุนการศึกษาของโรงเรียนบานหนองแรง 
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• กิจกรรมปลูกปา จัดขึ้นเพื่อใหคณาจารยและเจาหนาที่ มจธ. (ราชบุรี) รวมกับหนวยงาน
ราชการของจังหวัดราชบุรี รวมกันปลูกตนไมใน “วันรักตนไมประจำปแหงชาติ” วันที่ 21 
ตุลาคม 2562 

 

 

การแขงขันกีฬาและฟุตบอล “รางบัวคัพ ครั้งท่ี 1” 

3.4 มิติทางดานการศึกษา ไดจัดใหมีการพัฒนาการเรียนรูใหกับคนทุกชวงวัย ไดแก 

• โครงการสอนเสริมเพื่อนักเรียนในพื้นที่ตำบลรางบัว เปนกิจกรรมเสริมทักษะทางดานวิชาการ
ใหกับนักเรียนในชวงชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จำนวน 150 คน โดยเนนเนื้อหาวิชา
ทางดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ และมีนักศึกษาของ มจธ. (ราชบุรี) 
จำนวน 48 คนเปนพี่เลี้ยง ผลจากการทดสอบหลังกิจกรรมพบวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเพ่ิมข้ึน 

• การติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยขนาด 100 วัตต ใหกับฟารมตนแบบ 

• อบรมการออกแบบการจัดการน้ำสำหรับปลูกพืชหลังการทำนา และวางแผนการปลูกพืชที่ใช
น้ำนอยในชวงฤดูแลงใหแกเกษตรกร 

• การถายทอดองคความรูเรื่อง “เครื่องลดความชื้นเมล็ดพันธุขาวดวยพลังงานแสงอาทิตย” 
ใหแกเกษตรกร 

 

การดำเนินงานดานวิจัย 

 เพื่อสงเสริมใหบุคลากรสายวิชาการดำเนินงานวิจัยที่ตอบโจทยบริบทเชิงพื้นที่ภาคตะวันตกของ
ประเทศไทย ภาคอุตสาหกรรม และดำเนินงานวิจัยท่ีสามารถนำไปใชไดจริงหรือขยายผลสูชุมชนได โดยมีแผน
ในระยะยาวที่จะเปน 1) ผูนำทางดานการเกษตรและอุตสาหกรรมสมัยใหม 2) ศูนยกลางทางดานผลิตภัณฑ
ธรรมชาติ (Natural Product) 3) ศูนยกลาง (Hub) ดานการสรางสรรคการจัดการเรียนการสอนในพื้นท่ี
เฉพาะกิจ 4) ศูนยวิจัยผึ้งพื้นเมืองระดับนานาชาติ และ 5) ศูนยการวิจัยและจัดการดานสิ่งแวดลอม และ



 
 รายงานประจำป 2563   

(191) 
 

ทดสอบวัสดุ รวมถึงการมีหองปฏิบัติการท่ีมีความพรอมในทุกสาขา เพ่ือใหบริการอยางครบวงจร โดยงานวิจัย
ท่ีโดดเดนของ มจธ. (ราชบุรี) ไดแก 

1) ดานผึ้งและตนผึ้ง 
ศูนยวิจัยผึ้งพื้นเมืองและแมลงผสมเกสร (Native Honeybee and Pollinators Research 

Center) เปนศูนยวิจัยผึ้งพื้นเมืองและแมลงผสมเกสรท่ีมีความโดดเดนทางดานงานวิจัยภาษาเตนรำผึ้งและ
สื่อสารสัญญาณภายในรังผึ้ง โดยการดำเนินงานในป 2563 มีรายละเอียดดังนี้ 

ศูนยวิจัยฯ มุ งมั ่นในการพัฒนาบุคลากร โดยไดเขารวมและเสนอผลงานประชุมวิชาการใน
ตางประเทศ 3 ครั้ง มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท 1 ทุน และระดับปริญญาเอก 1 ทุน ไดใหความ
รวมมือในดานการเรียนการสอนและการวิจัยกับหนวยงานภายใน ไดแก Gene and Enzyme Technology 
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยีและภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร สรางความรวมมือในดานการเรียน
การสอน วิจัย และบริการวิชาการรวมกับภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยทำ
วิจัยรวมกันและรับนักศึกษาปริญญาเอกเขามาทำวิจัยดานการผสมเกสร อีกทั้งไดสรางการวิจัยและบริการ
วิชาการรวมกับหนวยงานในตางประเทศ คือ Western Sydney University และ Heinrich-Böll-Stiftung 
Southeast Asia รวมท้ังไดสรางเครือขาย Pollinator Southeast Asia 

นอกจากนี้ ไดมีการตีพิมพวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 3 เรื ่อง รวมประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ 4 เรื่อง และสรางสรรคผลงานวิจัยจำนวน 1 ชิ้น ตลอดจนรับนักศึกษาตางประเทศระดับปริญญาโท 
1 คน มาทำวิจัยในหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลย ีและศูนยวิจัยผึ้งพ้ืนเมือง
ยังไดรับทุนวิจัยจากภายนอกจำนวน 2 โครงการ จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
(สวทช.) และสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน) (BEDO) รวมงบประมาณที่ไดรับ  
การสนับสนุนท้ังสิ้น 2.33 ลานบาท 

หากกลาวถึงการสรางเครือขายของผูเลี้ยงผึ้งไทยนั้น พบวามีเกษตรกรเขารวมท้ังสิ้น 182 คน จาก 
95 ชุมชน ท่ัวประเทศ มีการพัฒนาจุดเรียนรู (Learning Hub) ตนแบบการเลี้ยงผึ้งไทยระดับภาค ท้ังสิ้น 4 จุด 
คือ 1) อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 2) อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 3) อำเภอบานคา จังหวัดราชบุรี และ 
4) อำเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี โดยมีการฝกวิทยากรตนแบบประจำแตละจุดจำนวน 5 คน ผลลัพธที่ได คือ    
มีเกษตรกรจำนวน 21 คน สามารถสรางรายไดจากการเลี้ยงผึ้งและผลิตภัณฑจากผึ้ง โดยมีรายไดเพิ่มขึ้นกวา 
660,034 บาท (รวมท้ังหมด) 

2) ดานวัสดุทางชีวภาพและส่ิงแวดลอม 
ดำเนินการภายใตหนวยวิจัยหองปฏิบัติการนวัตกรรม การจัดการสิ่งแวดลอมและวัสดุกอสราง

อัจฉริยะ โดยมีเปาหมายเพื่อศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการนำของเหลือทิ้งและของเสียจากภาคการเกษตรและ
อุตสาหกรรม นำกลับมาใชใหมในรูปของวัสดุที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ไดมีโครงการศึกษาความเปนไปได      
ในการผลิตบล็อกประสานและคอนกรีตมวลเบาจากเถาชีวมวล โรงงานไฟฟาชีวมวล ของบริษัท โคลเวอร     
พาวเวอร จำกัด และบริษัท ชุมชนพลังงานสะอาด จำกัด 

นอกจากนี้ ในหองปฏิบัติการไดมีการพัฒนาวัสดุทางชีวภาพที่สามารถทดแทนกระดูกคนที่เกิด
ความเสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุตาง ๆ ผลจากการดำเนินงานท่ีผานมา ไดมีโครงการพัฒนาสมบัติทางวิศวกรรม 
ทางชีวภาพของวัสดุซีเมนต และวัสดุจีโอพอลิเมอรเพื่อใชเปนวัสดุทางชีวภาพ ซึ่งผลจากการทำวิจัยในกลุมนี้ 
คือ ไดสวนผสมและอัตราสวนที่เหมาะสมของวัสดุจีโอพอลิเมอรสำหรับผลิตเปนวัสดุทดแทนกระดูก และได
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รูปแบบของเครื่องพิมพสามมิติที่มีความเหมาะสมกับการขึ้นรูปและผลิตวัสดุทดแทนกระดูกใหมีขนาดและ
รูปรางที่เหมาะสมกับการใชงานของแตละสวน โดย มจธ. (ราชบุรี) มีแผนที่จะศึกษาสมบัติทางกลของวัสดุเชิง
ประกอบของจีโอพอลิเมอรเพ่ือใชเปนวัสดุทางชีวภาพ และเปนการพัฒนาสมบัติทางวิศวกรรมของวัสดุชีวภาพ
อีกทางหนึ่งดวย  

ทั้งนี้ มจธ. (ราชบุรี) ไดมีงานบริการวิชาการตาง ๆ เพื่อตอบสนองความตองการของภาคเอกชน     
โดยการใหคำปรึกษาเรื่อง “การศึกษาและพัฒนาตนแบบอุปกรณปองกันการกัดเซาะชายฝงดวยวัสดุซีเมนต
ผสมเถาลอย” ใหแกบริษัท ไอเซิรฟ เอเชีย จำกัด 

3) ดานวัสดุและการทดสอบโดยไมทำลาย 
ดำเนินการตามความเชี่ยวชาญของบุคลากรที่ไดรับการรับรองการทดสอบโดยไมทำลายระดับ 3 

จากสมาคมการทดสอบโดยไมทำลายประเทศสหรัฐอเมริกา (ASNT NDT Level III) ซึ่งตอบสนองความ
ตองการทางดานอุตสาหกรรม ภายใตหนวยวิจัยวัสดุและการทดสอบแบบไมทำลาย (Materials and 
Nondestructive Testing Laboratory: MNDT) 

ผลจากการดำเนินงานที่ผานมา ไดมีการพัฒนาบุคลากรดานการทดสอบแบบไมทำลาย ผาน
โครงการสัมมนาและการอบรมเชิงปฏิบัติการใหแกบุคลากรภาคอุตสาหกรรมและสถานศึกษาท่ีเก่ียวของ พ้ืนท่ี
ภาคตะวันตกและภาคกลางตอนลางของประเทศไทย จำนวนไมนอยกวา 10 หนวยงาน 

 

การอบรมบุคลากรดานการทดสอบโดยไมทำลาย โดยวิธีสารแทรกซมึ (ภาพซาย-กลาง) 
เครื่องอัดรีดข้ึนรูปเสนพลาสติก (Extruder) (ภาพขวา) 

4) ดานเกษตรแมนยำและชีววิทยา 
ไดดำเนินการเพื่อแกไขปญหาชุมชนและตอบสนองความตองการเชิงพื้นที่ เปนงานวิจัยที่สามารถ

นำไปใชไดจริง และสามารถขยายผลสู ช ุมชน ดวยการศึกษาวิจัยที ่เกี ่ยวของกับพืชใบหมี ่ ว านนางคำ            
มันสำปะหลัง ฟกทอง เห็ดปา เห็ดเศรษฐกิจ หัวผักกาด และผึ้ง ผลการดำเนินงาน มีดังนี้ 

4.1 การพัฒนาผลิตภัณฑเวชสำอางธรรมชาติจากทรัพยากรพืช ในปาเต็งรังพื้นที่ มจธ. 
(ราชบุรี) โครงการนี้ไดทำการสำรวจและรวบรวมตัวอยางพืชสมุนไพรจากปาเต็งรังภายในรัศมี 50 กิโลเมตร 
จากนั้นนำมาสกัดใชเปนสาระสำคัญในการพัฒนาเปนผลิตภัณฑเวชสำอาง 2 กลุม คือ กลุมผลิตภัณฑดูแล
ผิวพรรณและกลุมผลิตภัณฑดูแลเสนผม ผลจากการทดสอบพบวา ผลิตภัณฑมีความเปนพิษตอเซลลในระดับ
ต่ำ ผานเกณฑมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส และผลวิจัยจากโครงการนี้ ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติ 
(TCI 1) จำนวน 3 บทความ และอยูระหวางกระบวนการตีพิมพ 2 บทความ ในอนาคตมีแผนท่ีจะถายทอด  
องคความรู เทคโนโลยีการผลิตสารสำคัญ และการพัฒนาผลิตภัณฑจากโครงการวิจัยนี้ใหแกชุมชนและผูท่ี
สนใจตอไป 
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4.2 การศึกษาผลกระทบของการปรับเปลี่ยนการใหน้ำดวยคาสัมประสิทธิ์การใชน้ำของพืช 
(Kc) ท่ีมีผลตอการเจริญเติบโตแตละชวงของมันสำปะหลังพันธุเกษตรศาสตร 50 ในโรงเรือน ไดดำเนินการ
ปลูกมันสำปะหลังพันธุเกษตรศาสตร 50 ในโรงเรือน ซึ่งสรางขึ้นในพื้นที่ มจธ. (ราชบุรี) เพื่อเก็บขอมูล         
มันสำปะหลังตั้งแตอายุ 1-6 เดือน แลวนำมาวิเคราะหและสรุปผล จากนั้นนำองคความรูท่ีได มาถายทอดใหแก
เกษตรกรผูปลูกมันสำปะหลังใหสามารถนำไปใชไดจริงและตอยอดได 

ท้ังนี้ ไดวางแผนการดำเนินงานคูขนานไปกับโครงการสรางแปลงสาธิตและศูนยถายทอดความรู
ดานการใหระบบน้ำหยดและการจัดการน้ำทางการเกษตรของมันสำปะหลังพันธุเกษตรศาสตร 50 โดยใช     
คาปริมาณการใชน้ำอางอิงท่ีไรคลองโปง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย ซึ่งอยูในระหวางการประมวลผล
และเปรียบเทียบผลการเจริญเติบโตระหวางโครงการ เพื่อนำไปปรับใชกับการผลิตในแปลงระยะยาวสำหรับ
เกษตรกรตอไป 

  

การวางระบบน้ำและการเก็บขอมลูพ้ืนท่ี เพ่ือนำมาประมวลผล 

  4.3 การศึกษาผลกระทบของการใชจุลินทรียเชิงบวกในทางเดินอาหารผึ้งตอการติดเช้ือ 
Nosema ceranae ในผึ้งโพรง ซึ่งเปนประโยชนตออุตสาหกรรมการเลี้ยงผึ้ง การสงเสริมการเลี้ยงผึ้งโพรง  
ซ่ึงเปนผึ้งพ้ืนเมืองของไทย จะทำใหเกษตรกรสามารถลดตนทุนการผลิต และการเพ่ิมความแข็งแรงของผึ้งโพรง
นั้นจะชวยใหไดน้ำผึ้งท่ีดีมีคุณภาพ  

 โรคผึ้งเปนสาเหตุที่ทำใหผึ ้งออนแอและตายในที่สุด โดยโรค Nosema Ceranae พบการ
ระบาดในพื้นท่ีจังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดกาญจนบุรี ซึ ่งเปนแหลงที่มีผึ ้งโพรง
ธรรมชาติอยูเปนจำนวนมาก ปจจุบันอยูระหวางทำการศึกษาและระยะการคัดเลือกเชื้อ ซ่ึงจะนำขอมูลท่ีไดมา
วิจัยและพัฒนาเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอไป 

4.4 ตรวจสอบยืนยันสายพันธุฟกทองในพ้ืนท่ีจังหวัดนาน โครงการวิจัยไดทำการสำรวจและ
คัดเลือกชนิดพันธุฟกทองที่ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนานตามลักษณะทางภูมิศาสตร โดยไดคัดเลือกฟกทอง
พื้นเมืองจากเกษตรกรในพื้นที่ จำนวน 31 ชนิดตัวอยาง เพื่อศึกษาหาความแตกตางทางพันธุกรรมและ
ตรวจสอบความซ้ำซอนของฟกทองแตละสายพันธุ ซ่ึงพบวาขอมูลรหัสพันธุกรรมของฟกทองแตละสายพันธุ
จาก 3 พ้ืนท่ีตัวอยางในจังหวัดนาน ไมมีความซ้ำซอนกัน มีความสัมพันธกันแตไมใชพันธุเดียวกัน 

นอกจากนี้ ผลการวิเคราะหองคประกอบทางเคมีหรือคุณคาทางโภชนาการสายพันธุฟกทอง
ของจังหวัดนานจากพื้นที่บานใหมสามัคคี จำนวน 6 ตัวอยาง เปรียบเทียบกับฟกทองลูกผสมในทองตลาด 
พบวา ฟกทองรหัส M1 เปนสายพันธุฟกทองพ้ืนเมืองท่ีมีความนาสนใจ เนื่องจากมีคาเบตาแคโรทีน แคลเซียม 
และโพแทสเซียมสงูกวาสายพันธุอ่ืน ซ่ึงเปนสายพันธุท่ีเหมาะสมสำหรับการนำไปพัฒนาและปรับปรุงพันธุ 
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4.5 การพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเห็ดโคนญี่ปุ นในโรงเรือนระบบปด ผลที่ไดรับ     
จากการพัฒนานี้คือ ไดสายพันธุเห็ดโคนญี่ปุนท่ีมีลักษณะทางสัณฐานวิทยาท่ีตางกัน จำนวน 3 สายพันธุ ไดแก     
1) หมวกดอกเล็กสีน้ำตาลเขม 2) หมวกดอกใหญสีน้ำตาลกลาง และ 3) หมวกดอกเล็กสีน้ำตาลออน 

ผลจากการพัฒนาเทคโนโลยี ทำใหทราบถึงวิธีการผลิตหัวเชื ้อบนอาหารเลี้ยงเชื ้อแข็งเพ่ือ
พัฒนาไปสูการผลิตหัวเชื้อในระดับการคา และไดทราบถึงสภาวะที่เหมาะสมในการบังคับใหเกิดการออกดอก
ในโรงเรือนระบบปด โดยองคความรูท่ีไดรับดังกลาว จะนำไปถายทอดใหแกเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงเห็ดรอบพ้ืนท่ี 
มจธ. (ราชบุรี) 

 

เห็ดโคนญี่ปุนท่ีมลีักษณะทางสัณฐานวิทยาแตกตางกันจำนวน 3 สายพันธุ 

4.6 การถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑไชโป ตามมาตรฐาน
อาหารปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตดวยเครื่องนวดผักกาดหัวใหแกกลุมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด
ราชบุรนีั้น ผลท่ีไดคือเกษตรกรไดรับการอบรมการใชสารเคมีและกระบวนการถนอมอาหาร อาทิ การสรางเตา
ประหยัดพลังงานสำหรับกวนสับปะรด การสงเสริมการอบสับปะรดดวยตูอบไฟฟา การแปรรูปของเสียจาก
เปลือกมะพราว และการสงเสริมการแปรรูปผักกาดหัวปลอดภัยโดยใชสารกันบูดต่ำ สำหรับการดำเนินงาน    
ในระยะตอไปจะทำเครื่องนวดผักกาดหัว และเครื่องวัดคุณภาพเนื้อของสับปะรด 

 การดำเนินงานดานการวิจัย มจธ. (ราชบุรี) ไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากหลายแหลงทุน ไดแก       
1) ทุนวิจัยพระจอมเกลาธนบุรี 2) ทุนวิจัยหมวดเงินอุดหนุน และ 3) ทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก อาทิ  
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ เปนตน  

ในปงบประมาณ 2562-2563 ไดรับงบประมาณดานการดำเนินงานวิจัยทั้งสิ ้น 9,904,650 บาท       
ซ่ึงสามารถแบงเปนสัดสวนตามแหลงทุนวิจัยคิดเปนทุนวิจัยหมวดเงินอุดหนุนรอยละ 55 ทุนวิจัยจากแหลงทุน
ภายนอกรอยละ 40 และทุนวิจัยพระจอมเกลาธนบุรีรอยละ 5 ตามลำดับ 

 
การพัฒนาดานกายภาพ 

มจธ. (ราชบุรี) ไดออกแบบและกำหนดผังแมบทดานกายภาพ (Master Plan) ดวยแนวคิดการเปน 
มหาวิทยาลัยสีเขียวท่ีเปนมิตรและสอดคลองกับสิ่งแวดลอม โดยในระยะที่ 1 ไดมีการสรางอาคารหลักจำนวน 
10 อาคาร ไดแก อาคารปฐมคาร รมณียคาร อาคารหอประชุม อาคารหอสมุด อาคารเรียนรวม อาคาร    
ปฎิบัติการ อาคารวิจัยและบริการ และกลุมอาคารหอพัก (หลังท่ี 1-3) ซ่ึงสามารถรองรับคนเขาพักอาศัยไดกวา 
450 คน ทั้งยังไดปรับปรุงและพัฒนาอาคาร กอปรกับสภาพแวดลอม รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกตาง ๆ     
ใหเหมาะสมกับรูปแบบการเรียนการสอนแบบ Residential College ที่มีนักศึกษาและบุคลากรพักอาศัยและ
ใชชีวิตภายในรั้วมหาวิทยาลัยตลอด 24 ชั่วโมง 
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ในป 2563 มจธ. (ราชบุรี) ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ ในการติดตั้งระบบไฟฟาแสง
สวางภายในอาคารสนามฟุตบอล จำนวน 9.7 ลานบาท และติดตั้งระบบไฟฟาแสงสวางบริเวณสนามกีฬา
ขนาดเล็ก จำนวน 4 สนาม งบประมาณรวม 13 ลานบาท โดยมีวัตุประสงคในการปรับปรุงพื้นท่ีดังกลาว เพ่ือ
สงเสริมการออกกำลังกายใหแกนักศึกษา บุคลากร และประชาชนบริเวณรอบมหาวิทยาลัย ใชมหาวิทยาลัย
เปนสวนหนึ่งของชุมชนในการทำกิจกรรมตาง ๆ 

 

ระบบไฟฟาแสงสวาง บริเวณสนามฟุตบอล มจธ. (ราชบุรี)  

 ในดานการจัดการทรัพยากรน้ำ ไดมีการวางแผนการจัดการน้ำทั้งในระยะสั้นและระยะยาวตามผัง
แมบททางดานกายภาพ ในปงบประมาณ 2562 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ไดสนับสนุนการขุดบอน้ำที่มี
ความจุ 60,000 ลูกบาศกเมตร สงผลใหปจจุบันมีบอน้ำ จำนวน 6 บอ และสามารถเก็บกักน้ำไดทั ้งสิ้น 
200,000 ลูกบาศกเมตร 

 

บอน้ำบอท่ี 6 ตั้งอยูบริเวณดานหลังของหอพักหลังท่ี 3 เพ่ือใชกักเก็บน้ำในการอุปโภคบริโภค 
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 การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยทั้ง 3 พ้ืนที่การศึกษา ยอมมีความแตกตางกันไปตามลักษณะทาง
กายภาพ มจธ. (ราชบุรี) เปนหนึ่งในพื้นที่การศึกษาที่คงแผนการดำเนินงานอยางชัดเจน เนนการทำงาน   
บูรณาการรวมกับประชาชนในพื้นที่ ตอยอดและพัฒนางานวิจัย สรางสรรคผลงานทางวิชาการ เพื่อประโยชน
ในการศึกษาและพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาใหเปนไปตามเปาประสงคของมหาวิทยาลัย ยืดหยัดในการเปน
มหาวิทยาลัยแหงคุณภาพสืบไป 
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• ศูนยบริการทางการศึกษาในเมือง : อาคาร KX (Knowledge Exchange) 
 

 อาคาร KX (Knowledge Exchange) เริ่มดำเนินการกอสรางตั้งแต ป 2554 เปนอาคารสูง 20 ชั้น   
ตั้งบนพ้ืนท่ี 2 ไร มีพ้ืนท่ีใชสอยรวมท้ังสิ้น 26,134.32 ตารางเมตร มีพ้ืนท่ีจอดรถรองรับได 153 คัน ตั้งอยูเลขท่ี 
110/1 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูลาง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ริมถนนสาทร-ตากสิน (ถนนกรุง 
ธนบุรี) ระหวางสถานีรถไฟฟาวงเวียนใหญและสถานีรถไฟฟากรุงธนบุรี ตัวอาคารไดถูกออกแบบใหมี 
สภาพแวดลอมที ่เอื ้อตอการสรางความเชื ่อมโยงและการไหลเวียนของประชาคมในอาคารแบบ Open 
Collaboration Platform ท่ีประชาคมสามารถแลกเปล ี ่ยนเร ียนร ู จากภาคร ัฐ ภาคการศ ึกษา และ 
ภาคอุตสาหกรรม ในลักษณะของภาคีความรวมมือ 

อาคาร KX เปดใหบริการเมื ่อว ันที ่ 26 กุมภาพันธ 2559 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ          
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปดอยางเปนทางการ วัตถุประสงคในการสรางอาคารแหงนี้
เพื่อใชเปนพื้นที่ปฏิบัติการ (Platform) มีระบบนิเวศ (Ecosystem) และสรางชุมชน (Community) เพื่อเปน
ระบบเปดในการพัฒนานวัตกรรม (Open Innovation) ใชกลไกการระดมเครือขายทั้งในและตางประเทศ    
ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคสังคม ภาคอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 
และภาคธุรกิจเริ่มตน (Startup) เพื่อรวมกิจกรรม มีการปฏิสัมพันธกันอยางใกลชิด กอใหเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู รวมงาน รวมพัฒนา รวมสรางคุณคาใหมใหกับมนุษยชาติ ในลักษณะการทำงานรวมกันเพื่อสราง
ผลลัพธรวม (Collective Impact) 

ตอมาเมื ่อวันที ่ 4 เมษายน 2561 สภามหาวิทยาลัยฯ มีมติใหจัดตั ้ง สำนักเคเอกซ หรือ KX 
(Knowledge Exchange) ขึ้นเปน “หนวยงานในกำกับ” ของมหาวิทยาลัย ภายใตสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือ
ทำหนาที ่ร ับผิดชอบบริหารจัดการอาคารเคเอกซ และมีสถานะเทียบเทาคณะ สำนัก สถาบัน ตาม
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พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี พ.ศ. 2541 โดยมีวิสัยทัศน จุดประสงค พันธกิจ 
เปาหมาย และตัวชี้วัด ดังตอไปนี้ 

1) วิสัยทัศน: Knowledge Exchange for Innovation 
2) วัตถุประสงค: การสรางความเขมแข็งใหกับผู ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก และ

สนับสนุนการพัฒนาผูประกอบการรายใหม โดยใชเทคโนโลยเีปนฐาน โดยกระบวนการนวัตกรรม
ธุรกิจ ระบบนิเวศ และความรวมมืออยางใกลชิดของมหาวิทยาลัย องคกรของรัฐ และองคกร
เอกชน 

3) พันธกิจ: 
1) การสรางความเขมแข็งใหกับผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม 
2) การสรางระบบนิเวศนวัตกรรม 
3) การเปนกลไกของมหาวิทยาลัย 

4)  เปาหมาย:  
1) การเพ่ิมจำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และการสรางมูลคาเพ่ิม 
2) การเพ่ิมจำนวนผูประกอบการท่ีใชนวัตกรรมรายใหม 
3) การมีสวนรวมของบุคลากร มจธ. 
4) ความสามารถในการพ่ึงพาตนเองทางดานการเงิน 

5)  ตัวช้ีวัด: 
1) จำนวนโครงการท่ีทำใหกับ SMEs 
2) ปริมาณคุณคาและมูลคาท่ีสรางใหกับ SMEs 
3) จำนวนธุรกิจเกิดใหม (Startup) ท่ีผานการบมเพาะ 
4) จำนวนเทคโนโลยีท่ีนำไปใชประโยชนในเชิงพานิชย 
5) จำนวนอาจารย เจาหนาท่ี และนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม 
6) รายรับ-รายจาย 

โครงสรางการทำงานของสำนักเคเอกซ จะแบงออกไดเปน 3 สวน ดังนี้ 
1) ฝายพัฒนาผู ประกอบการนวัตกรรม โดยศูนยบริหารจัดการและอำนวยความสะดวกเพ่ือ

อุตสาหกรรม (Industrial Management and Facilitation Center - IMAF) มีภารกิจหลักในการชวยอำนวย
ความสะดวกใหแก กล ุ มอ ุตสาหกรรมในการดำเน ินการว ิจ ัยพัฒนาและนว ัตกรรม พร อมเช ื ่อมโยง
ภาคอุตสาหกรรมใหสามารถเขาถึงปจจัยสนับสนุนตาง ๆ ของภาครัฐ และทำหนาที่สนับสนุนองคความรูดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรม และการพัฒนาธุรกิจทางเทคโนโลยี เพื่อสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม (SMEs Strengthening) 

2) ฝายพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมและธุรกิจ ดำเนินการจัดกิจกรรมสงเสริมใหเกิดระบบนิเวศใน
อาคารเคเอกซ รวมถึงการสรางความรวมมือจากหนวยงานและองคกรตาง ๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับ
นานาชาติ 

3) ฝายสนับสนุนและกลยุทธองคกร ทำหนาที่สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักเคเอกซ ทางดาน
การเงิน บัญชี พัสดุ สารบรรณ กฎหมาย บุคคล เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการประสานงานกับหนวยงาน
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ตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อสงรายงานผลการดำเนินงาน แผน และงบประมาณรายรับ-รายจายประจำป    
เปนตน 

  นอกจากนี้ สำนักเคเอกซยังประกอบดวยคณะกรรมการอำนวยการท่ีทำหนาท่ีในการกำกับการทำงาน
ของสำนักโดยรวม รายละเอียดโครงสรางการบริหาร ดังนี้  

 
 

สำนักเคเอกซทำหนาท่ีใหบริการแกสมาชิก ซึ่งเปนหนวยงาน/องคกร/สถาบัน/บริษัทเอกชนที่มีความ
รวมมือกับมหาวิทยาลัย เพ่ือใหเกิดการปฏิสัมพันธ แลกเปลี่ยนองคความรู และเทคโนโลยีจากภาคการศึกษาสู
ภาคอุตสาหกรรม รวมถึงเปดโอกาสใหมีพื้นที่สำหรับบริษัท Startup ใชเปนที่แลกเปลี่ยนเรียนรู และพัฒนา
ความคิดริเริ่มสรางสรรคใหเกิดนวัตกรรมจากกลุมสมาชิกดวยกัน สำนักเคเอกซมีวัตถุประสงคท่ีจะพัฒนาระบบ
นิเวศนวัตกรรมท่ีเกิดจากภาคีความรวมมือในหลากหลายมิติ ใหมีการเติบโตของธุรกิจอยางกาวกระโดด เพ่ือจะ
ชวยแกไขปญหาการเติบโตของเศรษฐกิจโลก ปจจุบันมีจำนวนสมาชิกท้ังสิ้น 33 หนวยงาน อาทิ บริษัทเอกชน 
8 บริษัท ธุรกิจเริ่มตน (Startup) 12 บริษัท หนวยงานของ มจธ. จำนวน 10 หนวยงาน และหนวยงานของรัฐ
จำนวน 3 หนวยงาน ตั้งอยูและประกอบกันเปนระบบนิเวศนวัตกรรมของอาคาร โดยมีการบงใชประโยชน
พ้ืนท่ีในอาคารเคเอกซ ดังนี้ 
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  ทั้งนี้ หากกลาวในบริบทเชิงกลยุทธ สำนักเคเอกซมีความทาทายเรื ่องของการแขงขัน และความ
ไดเปรียบเชิงกลยุทธ ดังตอไปนี้ 

• ความทาทายในการแขงขัน 
- การเชื่อมโยงพันธกิจของสำนักเคเอกซกับทิศทางของมหาวิทยาลัย 
- ความเขาใจอยางลึกซ้ึงในสถานภาพของธุรกิจเริ่มตน (Startup) และ SMEs ในประเทศ 
- ความสามารถในการเชื่อมโยงความตองการของภาครัฐเขากับความสามารถของภาคธุรกิจ

ขนาดใหญและมหาวิทยาลัย เพ่ือการพัฒนาธุรกิจเริ่มตน (Startup) และ SMEs 
- การเขาถึงธุรกิจเริ่มตนและ SMEs 
- การปรับรูปแบบการใหบริการในภาวะสถานการณใหม 
- ความสามารถในการพ่ึงพาตนเองทางดานการเงิน 

• ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ 
- ความเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยในดานเทคโนโลยีและผูเชี่ยวชาญ 
- ในฐานะท่ีเปนบริษัท KX Consulting Enterprise หรือ KCE ซ่ึงมีสถานะเปนบริษัทเอกชน 
- การมีพันธมิตรและเครือขายของผูประกอบการ รวมท้ังเครือขายของผูเชี่ยวชาญ 

 ผลการดำเนินงานของสำนักเคเอกซ ในปงบประมาณ 2563 โดยแยกเปนแตละฝาย ดังนี้ 

1) ฝายพัฒนาผูประกอบการนวัตกรรม 
ในปงบประมาณ 2563 ศูนย IMAF ไดใหความชวยเหลือ ใหคำปรึกษา และเสริมสรางความสามารถ

ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแก SMEs รวมทั้งสิ้น 585 ราย โดยมีผูรับบริการผานโครงการ iTAP จำนวน 62
บริษัท และโครงการ Talent Mobility จำนวน 9 บริษัท นอกจากนี้ยังมีเรื่องการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ
และการพัฒนาซอฟตแวรอีกจำนวนหนึ่ง ในการดำเนินงานชวยเหลือ SMEs สำนักเคเอกซมีพันธมิตรที่สำคัญ 
ทั้งจากภาครัฐและเอกชน ไดแก ธนาคารทหารไทย (TMB) SME Bank สำนักงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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แหงชาติ (สวทช.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.) 
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กรมการคาภายใน สถาบันอาหาร สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เปนตน 

2) ฝายพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม 
 ฝายพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม ไดดำเนินการจัดกิจกรรมสงเสริมใหเกิดระบบนิเวศในอาคารเคเอกซ 
รวมถึงความรวมมือจากองคกรเอกชนที่เขาเยี ่ยมชมอาคาร โดยในปงบประมาณ 2563 มีหนวยงานที่เขา     
เยี่ยมชมจำนวน 30 หนวยงาน จำนวนบริษัท Startup 19 บริษัท และมีผูเขารวมกิจกรรมท้ังสิ้นจำนวน 1,403 
คน 

3) ผลการดำเนินงานฝายธุรกิจและการบริการสมาชิก 
 ในปงบประมาณ 2563 สำนักเคเอกซไดจัดงานประชุมจำนวน 1,390 ครั้ง มีผูเขารวมทั้งบุคลากร 
มจธ. และบุคคลภายนอกจำนวน 42,807 คน มีรายไดรวมท้ังปงบประมาณท้ังสิ้น 28,992,354.40 บาท 
 
 ผลการดำเนินงานของสำนักเคเอกซในปงบประมาณ 2562 ตอเนื่องถึงปงบประมาณ 2563 เม่ือ
คำนวณการสรางมลูคาเพิ่มใหกับ SMEs ในโครงการ ITAP ซึ่งคำนวณจากผลการสำรวจบริษัทตัวอยางที่อยูใน
โครงการ เปนมูลคาเงินบาทที่เกิดจากเงินลงทุนของรัฐ 1 บาทจะไดเปนสัดสวนเทากับ 6.49:1 คิดเปนมูลคา
รวมของโครงการเทากับ 23,403,816.15 บาท สำหรับโครงการ KX Build เปนการคำนวณโดยธนาคาร    
ทหารไทยท่ีคิดจากเงิน 1 บาทของโครงการมีมูลคาตอบแทนเปนบาท  ไดสัดสวนเทากับ 79.41:1 คิดเปนมูลคา
รวมของโครงการเทากับ 79,410,000 บาท โดยสามารถสรุปผลการดำเนินงานตามดัชนีชี้วัดดังนี้ 

- จำนวน SMEs ท่ีเขารับบริการ 355 บริษัท 
- จำนวนผูประกอบการท่ีใชนวัตกรรมรายใหมท่ีเขารับบริการ 39 ราย 
- การสรางมูลคาเพ่ิม จำนวน 102,813,816.15 บาท 
- การมีสวนรวมของอาจารย และบุคลากร มจธ. จำนวน 281 คน และนักศึกษา จำนวน 439 คน 
- ความสามารถในการพ่ึงพาตนเองทางดานการเงิน จำนวน 28,410,967.55 บาท 

 
 กิจกรรมสำคัญในรอบปงบประมาณ 2562-2563 ซ่ึงเปนกิจกรรมตอเนื่อง มีดังนี้ 

1) กิจกรรม Knowledge Sharing (K2K: Knowledge to KX) เปนกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู
ทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการตลาด จากผูเชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรวมท้ัง
เครือขาย มาใหความรูแกผูประกอบการ 

   
กิจกรรม Knowledge Sharing (K2K: Knowledge to KX) 
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2) โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาผูประกอบการ SMEs เปนการใหคำปรึกษาดานมาตรฐาน 
การเพิ่มผลผลิต การสรางแอปพลิเคชัน การวิจัยและพัฒนา และการสรางเครื่องจักรอุตสาหกรรม ผาน
โครงการบริการวิชาการ โดยไดรับทุนสนับสนุนจากภาครัฐ อาทิ ITAP Talent Mobility เปนตน 

   
กิจกรรมโครงการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาผูประกอบการ SMEs 

3) หลักสูตรพัฒนาผู เชี ่ยวชาญเพื่อทำงานภาคอุตสาหกรรม เปนการพัฒนาผู เชี ่ยวชาญจาก
มหาวิทยาลัยและเครือขาย ใหมีความเขาใจผูประกอบการมากยิ่งขึ้นถึงความตองการทางเทคนิคและความ
คุมคาทางเศรษฐศาสตร 

   
หลักสตูรพัฒนาผูเช่ียวชาญเพ่ือทำงานภาคอุตสาหกรรม 

4) หลักสูตรพัฒนานวัตกรรุนเยาว (Tinkering) เปนหลักสูตรพัฒนาเยาวชนดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี เพื่อสรางนวัตกรและผูประกอบการรุนเยาว พัฒนาแนวคิดการใชเทคโนโลยี ดวยกระบวนการ    
การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 5 สาขาวิชา ไดแก วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร ศิลปศึกษา 
และคณิตศาสตร (STEAM) 

         
หลักสตูรพัฒนานวัตกรรุนเยาว 
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5) กิจกรรมชุมชนเคเอกซ (KX Community Meetup) เปนกิจกรรมพบปะพูดคุยและสันทนาการ 
เพ่ือสรางความสัมพันธของบุคลากรใหแนนแฟนยิ่งข้ึน ตลอดจนเปนการสรางความรวมมือของคนในชุมชน 

 

กิจกรรมชุมชนเคเอกซ (KX Community Meetup) 

6) กิจกรรม Maker Meetup เปนกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรูทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
การพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบจากผูเชี่ยวชาญทั้งภายในมหาวิทยาลัยและเครือขาย โดยมีการใหความรูแกผูท่ี
สนใจและตองการพัฒนาผลิตภัณฑ 

         
กิจกรรม Maker Meetup 

7) กิจกรรม IDE Thailand 2020 เพื่อสนับสนุนผูประกอบการเริ่มตน (Startup) เปนกิจกรรมท่ี
จัดขึ้นสำหรับกลุมผูประกอบการ Startup ใหเขาใจการดำเนินธุรกิจแบบยั่งยืนและการเติบโตทางธุรกิจแบบ
กาวกระโดด โดยจะไดเรียนรูกับผูเชี่ยวชาญในดานตาง ๆ รวมทั้งมีกิจกรรมการประกวดแผนธุรกิจ เพื่อท่ีจะ
ไดรับโอกาสเขาเยี่ยมชม Massachusetts Institute of Technology (MIT) ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

          กิจกรรม IDE Thailand 2020 เพ่ือสนับสนุนผูประกอบการเริม่ตน (Startup) 
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8) กิจกรรม Hack The Crisis Thailand เปนกิจกรรมที่สนับสนุนแนวคิดในการแกไขปญหา และ
พัฒนาผลิตภัณฑตนแบบเพ่ือแกไขปญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีการ
จัดกิจกรรมเพ่ือเตรียมความรูและความพรอมในการพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบ ใหสามารถตอบโจทยและลดการ
แพรระบาดของ COVID-19 การสื่อสารในสถานการณวิกฤติ การฟนฟู และผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

9) โครงการ TECHBITE Incubator Program เปนโครงการสนับสนุนผูประกอบการเริ่มตนท่ีไดรับ
การสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ (NIA) มีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนผูประกอบการเริ ่มตน 
นักศึกษา และนักวิจัย ใหเขาใจการดำเนินธุรกิจแบบยั่งยืนและการเติบโตแบบกาวกระโดด ตลอดทั้งโครงการ 
ผูเขารวมจะไดเรียนรูกับผูเชี่ยวชาญในดานตาง ๆ เชน การตลาด การเขียนแผนธุรกิจ การโนมนาวนักลงทุน 
(Pitching) และกิจกรรมประกวดแผนธุรกิจเพ่ือท่ีจะมีโอกาสเขาถึงแหลงเงินทุนจากภาครัฐและเอกชน 

              
โครงการ TECHBITE Incubator Program 

10) ก ิจกรรม Bangkok Design Week 2020 เป นก ิจกรรมแลกเปล ี ่ยนเร ียนร ู ทางด าน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การออกแบบนวัตกรรม และการพัฒนาผลิตภัณฑ เพื่อตอบโจทยความตองการของ
ตลาดและกลุมเปาหมายในปจจุบัน 

                 
กิจกรรม Bangkok Design Week 2020 

11) กิจกรรม Smart Electronics Workshop เพ่ือพัฒนาทักษะ ท้ังจากการ Reskill & Upskill
เปนกิจกรรมเพื่อฝกฝนทักษะที่จำเปนในยุคปจจุบันและอนาคต เพื่อตอบสนองตอความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน
ในยุคปจจุบัน โดยมีเปาหมายท่ีจะพัฒนาศักยภาพและสรางทรัพยากรมนุษยท่ีตอบโจทยธุรกิจ 
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กิจกรรม Smart Electronics Workshop เพ่ือพัฒนาทักษะ ท้ังจากการ Reskill & Upskill 

12) การสรางผลิตภัณฑตนแบบ (Prototype) เปนการพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบ โดยรวมมือกับ
พันธมิตร FabLab Bangkok รวมถึงการทดสอบมาตรฐานทางไฟฟา และการออกแบบผลิตภัณฑแบบซึ ่งมี
มนุษยเปนศูนยกลาง 

 
การสรางผลติภณัฑตนแบบ (Prototype) 

 
 มหาวิทยาลัยตระหนักถึงการสรางความเขมแข็งของผูประกอบการทั้งขนาดกลางและขนาดเล็ก 
ตลอดจนสนับสนุนผูประกอบการรายใหม โดยไดเสริมสรางทักษะกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design 
Thinking) ซึ่งเปนเครื่องมือสำคัญที่สามารถนำไปสรางเปนนวัตกรรมได กอปรกับมีการประยุกตใชเทคโนโลยี
และสรางระบบนิเวศนวัตกรรม เพื ่อเปนแนวทางในการพัฒนาระบบอุตสาหกรรมของประเทศไทยใหมี
ความกาวหนามากยิ่งข้ึน 
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ขอมูลท่ัวไปและสารสนเทศของมหาวิทยาลัย  
 

กิจกรรมสำคัญในรอบป 2563 

• วันที ่ 12 พฤศจิกายน 2563 พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม         
ใหสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
แทนพระองค ในการพระราชทานปริญญาบัตรแกผู สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม   
เกลาธนบุรี (มจธ.) ประจำปการศึกษา 2562 ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค โดยมี ศ. ดร. ยงยุทธ 
ยุทธวงศ นายกสภามหาวิทยาลัย รศ. ดร. สุวิทย แซเตีย อธิการบดี พรอมดวยผูบริหาร บุคลากร และนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเฝาฯ รับเสด็จ โดยในปการศึกษา 2562 มีผูสำเร็จการศึกษาจำนวนรวมท้ังสิ้น 2,945 คน 

 

 

• วันท่ี 7 กันยายน 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชดำเนินยังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ทรงเปดอาคารการเรียนรูพหุวิทยาการ 
(The Multidisciplinary Learning Exchange - LX) และทอดพระเนตรนิทรรศการดานนวัตกรรมการเรียนรู 
ในการนี้ ศ. ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ นายกสภามหาวิทยาลัย รศ. ดร. สุวิทย แซเตีย อธิการบดี และผูบริหารของ
มหาวิทยาลัยเฝาฯ รับเสด็จ  
   อาคารการเรียนรูพหุวิทยาการ หรือ LX มีความสูง 15 ชั้น มีพื้นที่ใชสอยประมาณ 34,260 ตาราง-
เมตร ออกแบบใหอาคารมีความสอดคลอง เหมาะกับการเรียนการสอนในรูปแบบใหม และสรางสภาพแวดลอม
ใหเอื้อตอการเรียนรูทั้งในและนอกหองเรียน รวมถึงมีการพัฒนาหองปฏิบัติการสมัยใหมที่สนับสนุนการเรียน
การสอนในหลักสูตรที่เปนสหวิทยาการ มีพื้นที่สวนกลางสำหรับนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป ใหไดมี
สวนรวมในการทำกิจกรรม เพื่อสงเสริมและแลกเปลี่ยนเรียนรู และเปนอาคารที่มีศักยภาพสำหรับงานวิจัย 
ตลอดจนการเติบโตทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต 
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• วันที่ 6 มกราคม 2563 รศ. ดร. สุวิทย แซเตีย อธิการบดี พรอมดวย ผศ. ดร. ประเสริฐ คันธมานนท        
รองอธิการบดีอาวุโสฝายบริหาร รศ. ดร. เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา และ       
คุณสมพร นอยยาโน ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาระบบบริหารกิจการนักศึกษา ไดรวมในพิธีใหโอวาทแกนักกีฬา
และผูควบคุมทีมของ มจธ. ที่เขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 47 ระหวางวันท่ี    
9-19 มกราคม 2563 โดยมหาวิทยาลัยรังสิตเปนเจาภาพ ภายใตชื่อ “The Sun Games 2020” มจธ. ไดสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันจำนวน 18 ชนิดกีฬาจาก 36 ชนิดกีฬา มีนักกีฬาท้ังหมด 135 คน 

  
 

• วันท่ี 4 กุมภาพันธ 2563 เปนวันคลายวันกอตั้ง มจธ. ครบรอบ 60 ป มหาวิทยาลัยไดจัดกิจกรรมตาง ๆ ข้ึน
เพื่อเปนการเฉลิมฉลอง อาทิ กิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ 60 นาที เพื่อ 60 ป มจธ. ตามดวยพิธีตักบาตร
ขาวสารอาหารแหงแดพระภิกษุสงฆจำนวน 60 รูป พิธีบวงสรวงพระอริยพรหมและพระบรมราชานุสาวรีย
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พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช พิธีสักการะอนุสาวรียอาจารย
ประภา ประจักษศุภนิติ ผู อำนวยการทานแรก และถวายภัตตาหารเพลแดพระสงฆ 9 รูป โดยมีผู บริหาร 
บุคลากร นักศึกษาเกา และนักศึกษาปจจุบัน เขารวมงานเปนจำนวนมาก 
 ในวันเดียวกันนี้ ไดจัดใหมีพิธีมอบโลเกียรติคุณแกผูมีอุปการคุณตอมหาวิทยาลัย มีการมอบรางวัล
ขาราชการดีเดน ประจำป 2562 โดย รศ. ดร. สุวิทย แซเตีย อธิการบดี มอบโลเกียรติคุณและเกียรติบัตรแกผู
ม ีอุปการคุณของมูลนิธ ิเพื ่อการพัฒนามหาวิทยาลัยและวิทยากรในโครงการวิศวกรอาสาของมูลนิธิฯ               
ณ หองประชุมชลี สินธุโสภณ สำนักหอสมุด 
 นอกจากนี้ มจธ. รวมกับสมาคมนักศึกษาเกา ไดจัดงานราตรีบางมดเนื่องในวันคลายวันสถาปนา
มหาวิทยาลัย ครบรอบ 60 ป พรอมกันนี้ไดมีพิธีมอบรางวัลนักศึกษาเกาดีเดน ประจำป 2562 ใหแกนักศึกษา
เกาที่ประสบความสำเร็จในอาชีพ ภายในงานมีการแสดงตาง ๆ ของนักศึกษาและบุคลากร โดยงานไดจัดข้ึน   
ณ อุทยานการเรยีนรู (Learning Garden) 
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• วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 มจธ. ไดจัดใหมีพิธีถวายสัตยปฏิญาณตนเพื่อเปนพลเมืองดีและเปนพลังของ
แผนดิน โดยผูบริหาร คณาจารย และบุคลากร ไดรวมในพิธีถวายสัตยปฏิญาณตนเพ่ือถวายเปนราชสักการะแด
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 68 พรรษา โดยมี รศ. ดร. สุวิทย แซเตีย 
อธิการบดี เปนประธานในพิธี ถวายพระพรชัยมงคลและนำกลาวถวายสัตยปฏิญาณ และรวมกันรองเพลง
สรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรง
อุทิศเพื่อความเปนอยูที่ดีของปวงชนชาวไทย หลังจากเสร็จพิธี ผูบริหารไดรวมกันปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ 
บริเวณอาคารเรียนรวม 5 และบริเวณหอพักนักศึกษา 
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• วันที่ 18 สิงหาคม 2563 มจธ. ไดจัดใหมีพิธีวางพานพุมถวายราชสักการะ เนื่องในวันวิทยาศาสตรไทย    
เพื่อเปนการนอมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว พระสยามเทวมหามกุฏ-
วิทยมหาราช พระบิดาแหงวิทยาศาสตรไทย โดย รศ. ดร. สุวิทย แซเตีย อธิการบดี พรอมดวยคณะผูบริหาร 
ไดนำบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรวมกันถวายราชสักการะ พรอมกันนี้ หนวยงานจากภาครัฐ และ
เอกชนบริเวณใกลเคียง ไดเขารวมถวายราชสักการะ ณ พระบรมราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา-
เจาอยูหัว บริเวณดานหนามหาวิทยาลัยเชนกัน 
 ทั้งนี้ วันที่ 18 สิงหาคม 2411 เปนวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว พระสยามเทวมหา-  
มกุฏวิทยมหาราช เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสุร ิย ุปราคาเต็มดวง ที ่ตำบลหวากอ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ หลังจากท่ีพระองคทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาไวลวงหนา 2 ป เพ่ือเปนการเทิดพระเกียรติ 
คณะรัฐมนตรีจึงกำหนดใหวันท่ี 18 สิงหาคมของทุกปเปน “วันวิทยาศาสตรแหงชาติ” 

 

 

 

• วันที่ 20 สิงหาคม 2563 องคการนักศึกษา มจธ. ไดจัดพิธีไหวครู ประจำปการศึกษา 2563 ณ อาคาร     
พระจอมเกลาราชานุสรณ 190 ป เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย และเพื่อใหนักศึกษาได
แสดงออกถึงความกตัญูกตเวทิตาตอครูอาจารย โดยมี รศ. ดร. สุวิทย แซเตีย อธิการบดี เปนประธาน 
กิจกรรมดังกลาวไดจัดใหมีพิธีเจิมตำราเรียน พรอมท้ังรวมกันปลูกตนธรรมรักษา บริเวณสนามฟุตบอล 
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• วันที่ 31 สิงหาคม 2563 องคการนักศึกษารวมกับชมรมตาง ๆ ของ มจธ. ไดจัดใหมีพิธีประดับเนคไทและ
ตุงติ้งประดับเข็มพระมหามงกุฎ ประจำปการศึกษา 2563 เพื่อใหนักศึกษาใหมไดรับเนคไทและตุงติ้งประดับ
เข็มพระมหามงกุฎ ซึ่งมีตรามหาวิทยาลัยปรากฏ และเปนเครื่องแบบการแตงกายของนักศึกษา พรอมกันนี้    
ไดมีพิธีถวายบังคมและกลาวสัตยปฏิญาณ โดยเชิญพระมหามงกุฎซึ ่งเปรียบเสมือนองคพระบาทสมเด็จ      
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกลาเจาอยูหัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช 
รัชกาลที่ 4 องคพระบูรพกษัตริยาธิราชเจา จากสำนักหอสมุด ไปประดิษฐานบนแทนที่ประทับ ณ อาคาร    
พระจอมเกลาราชานุสรณ 190 ป 
 การจัดกิจกรรมดังกลาวจัดขึ้นเพื่อสรางความภาคภูมิใจและเคารพรักในสถาบันใหแกนักศึกษา และ
เปนการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแหงองคพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว พระสยามเทวมหามกุฏ-
วิทยมหาราช โดยมี รศ. ดร. สุวิทย แซเตีย อธิการบดี เปนประธานในพิธี พรอมดวยรองอธิการบดี ผูบริหาร 
และคณาจารย เขารวมพิธี 

 

 

 

• วันที่ 25 กันยายน 2563 มจธ. ไดจัดงานแสดงกตเวทิตาจิต เกษียณเกษมสุข แดผูเกษียณอายุการทำงาน
ของมหาวิทยาลัย ประจำป 2563 โดย รศ. ดร. สุวิทย แซเตีย อธิการบดี กลาวขอบคุณและอวยพรแกผู
เกษียณอายุการทำงาน พรอมมอบเข็มพระมหามงกุฎทองคำ โล และรูปท่ีระลึกแกผูเกษียณอายุจำนวน 33 คน 
โดยงานจัด ณ อาคารพระจอมเกลาราชานุสรณ 190 ป 
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• วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เนื่องในวันคลายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหา-
มงกุฎ พระจอมเกลาเจาอยูหัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช รัชกาลที่ 4 เพื่อเปนการนอมรำลึกถึง    
พระมหากรุณาธิคุณที่พระองคทรงมีตอพสกนิกรชาวไทย รศ. ดร. สุวิทย แซเตีย อธิการบดี พรอมดวยคณะ
ผู บร ิหารของมหาวิทยาลัย และบุคลากรจากหนวยงานตาง ๆ ไดร วมกันวางพวงมาลา ณ พระบรม                
ราชานุสาวรีย บริเวณดานหนามหาวิทยาลัย พรอมทั้งถวายภัตตาหารเพล และเครื่องไทยทานแดพระสงฆ
จำนวน 9 รูป ณ หองประชุมจำรัส ฉายะพงศ  
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• วันที ่ 8 ตุลาคม 2563 มจธ. ไดจัดพิธ ีบำเพ็ญกุศลเนื ่องในวันคลายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ           
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที ่ 13 ตุลาคม เพื ่อแสดงความ
จงรักภักดีและนอมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมี รศ. ดร. สุวิทย แซเตีย อธิการบดี เปนประธานในพิธี 
ถวายภัตตาเพลและเครื่องไทยทาน มีผู บริหาร คณาจารย และเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยเขารวมในพิธี        
ณ หองประชุมจำรัส ฉายะพงศ 

 

 

• วันท่ี 18 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (มจธ.) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) ไดรวมกันจัด
ผาปา 3 พระจอมเกลา ทอดถวายวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ซ่ึงเปนพระอารามหลวงชั้นเอก 
และเปนวัดประจำรัชกาลท่ี 4 เพ่ือสมทบทุนโครงการบูรณปฏิสังขรณวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ในพระ
บรมราชูปถัมภ พรอมทั้งรวมกันบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว พระสยามเทว-
มหามกุฏวิทยมหาราช ในโอกาสครบ 18 รอบพระนักษัตร (216 ป) วันพระบรมราชสมภพ 18 ตุลาคม โดยมี 
รศ. ดร. เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา ผศ. สุเมธ อังคะศิริกุล รองอธิการบดีฝาย
บุคคล และ อ. ยุทธศักดิ์ รุงเรืองพลางกูร เขารวมในพิธ ี
 ภายในพิธีมีเจาประคุณสมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร ประธานพิธีฝายสงฆ นายพลากร สุวรรณ-
รัฐ องคมนตรี เปนประธานพิธีฝายคฤหัสถ เจาประคุณสมเด็จพระวันรัต พิจารณาผาปา 3 พระจอมเกลาฯ 
พรอมท้ังมอบทุนวัดราชประดิษฐฯ เพ่ือการศึกษาแกนักศึกษาของพระจอมเกลาท้ัง 3 แหง  
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• วันที่ 31 ตุลาคม 2563 มจธ. โดยการนำของ รศ. ดร. สุวิทย แซเตีย อธิการบดี ดร. กฤษณพงศ กีรติกร      
ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย พรอมดวยคณะผูบริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัย นำผากฐินไปถวายแดพระสงฆ
จำพรรษา ณ วัดภาวนาราม จังหวัดสมุทรปราการ 
 การถวายผากฐินเปนประเพณีที่มหาวิทยาลัยถือปฎิบัติเปนประจำทุกป เพื่อใหบุคลากร นักศึกษา 
ศิษยเกา และผูมีจิตศรัทธาไดรวมกันบำเพ็ญกุศล ในครั้งนี ้ไดเงินบริจาคของมหาวิทยาลัยจำนวนทั้งสิ้น 
369,999 บาท โดยทางวัดจะนำจตุปจจัยไปบูรณปฏิสังขรณศาลาอเนกประสงคท่ีใชประกอบศาสนกิจ พรอมได
มอบอุปกรณการศึกษาใหแกโรงเรียนบานขุนสมุทรไทยอีกดวย  
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• วันที่ 3-4 ธันวาคม 2563 มจธ. ไดรับเกียรติเปนเจาภาพในการจัดการประชุมเครือขายมหาวิทยาลัยยั่งยืน
แห  งประเทศไทย คร ั ้ งท ี ่  5  (The 5th Annual Conference of Sustainable University Network of 
Thailand) และการประชุมสมาชิกเครือขายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแหงประเทศไทย (SUN Thailand) ครั้งที่ 4 
เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ป แหงการสถาปนามหาวิทยาลัย ประจำป 2563 เพื่อเปนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
เรื่องของการพัฒนามหาวิทยาลัยในดานตาง ๆ โดยมี ผศ. ดร. ประเสริฐ คันธมานนท รองอธิการบดีอาวุโสฝาย
บริหาร และประธานเครือขายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแหงประเทศไทย ประจำป 2563 กลาวรายงาน และรศ. ดร. 
สุวิทย แซเตีย อธิการบดี กลาวเปดงาน นอกจากนี้ ศ. คลินิก เกียรติคุณ นพ. อุดมคชินทร อดีตรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ และอดีตประธานกรรมการการอุดมศึกษา ไดใหเกียรติกลาวปาฐกถาพิเศษในหัวขอ 
“นโยบายคณะกรรมการการอุดมศึกษาตอการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยยั่งยืน”  

ทั้งนี้ ไดมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการพัฒนาอยางยั่งยืนตลอดทั้ง 2 วันของการจัดประชุม 
ณ อาคารวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมกระบวนการชีวภาพ (BRI) มจธ. (บางขุนเทียน) 

 

 

 

หมายเหตุ เน้ือหาขางตนรายงานตามปปฏิทิน 
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