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ค�ำน�ำ
จากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ ทั้งจากบริบทในประเทศและนานาประเทศ ท�ำให้
มหาวิทยาลัยต้องมีการปรับแผนพัฒนาระยะยาว 15 ปี หรือ KMUTT Roadmap 2020 จึงจัดท�ำ
แผนพัฒนา มจธ. ระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2560-2579 (KMUTT Roadmap 2036) เพื่อให้สอดคล้อง
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) โดยมีคณะท�ำงานที่มาจากทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย
มาร่วมกันท�ำงาน ในการทบทวนผลการด�ำเนินงานของมหาวิทยาลัย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อก�ำหนดกรอบแผนทิศทางการ
พัฒนามหาวิทยาลัย ในระยะยาว 20 ปี และได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี ในการประชุม ครั้งที่ 233 วันที่ 9 มกราคม 2562 เพื่อใช้เป็นแนวทางการก�ำกับ
ทิศทางการพัฒนาให้มหาวิทยาลัยก้าวสู่การเป็น Entrepreneurial University และมหาวิทยาลัยชั้นน�ำ
ในระดับโลก (World Class University)
กรอบแผนพัฒนา มจธ. ระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2560-2579 มีความมุ่งหวังให้บุคลากร มจธ. ทุกท่าน
ใช้เป็นแนวทาง ทิศทาง ในการพัฒนามหาวิทยาลัย ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็น Science & Technology
University โดยน�ำการเรียนการสอน การวิจยั การบริการวิชาการ มาบูรณาการร่วมกัน ส่งผลให้เกิดบัณฑิต
ที่มีคุณภาพ รวมทั้งการสร้างเครือข่าย ความร่วมมือที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม สังคม ชุมชน และ
ประเทศชาติต่อไป
การท�ำงานครั้งนี้ส�ำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี จากความร่วมมือของทุกๆ ฝ่าย มหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่าแผนพัฒนา มจธ. ระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2560-2579 (KMUTT Roadmap 2036) จะเป็นประโยชน์
ในการใช้เป็นแนวทางการก�ำกับทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะยาว เพื่อให้
ประชาคม มจธ. มีความเข้าใจ และน�ำไปใช้เป็นกรอบแนวทางด�ำเนินงาน ภารกิจหลักด้านต่างๆ ให้บรรลุ
เป้าหมาย และเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มกราคม 2562
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สารนายกสภามหาวิทยาลัย
การเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันในมิติต่างๆ อาทิ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่ท�ำให้
วัยเด็กลดลง ผู้สูงวัยสูงขึ้น แนวโน้มการขยายตัวของเมือง (Urbanization) มากขึ้น การรวมกลุ่ม
ความร่ ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ ซึ่ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด การแข่ ง ขั น มากขึ้ น การเปลี่ ย นแปลงทางด้ า นดิ จิ ทั ล และ
Disruptive Technology ซึง่ ก่อให้เกิดผลกระทบทัง้ ชีวติ การท�ำงานและชีวติ ความเป็นอยูท่ ตี่ อ้ งใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ เหล่านี้ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และความสามารถใน
การแข่งขัน รวมทั้งสถาบันการศึกษา ซึ่งต้องปรับตัวเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
จากการเปลี่ยนแปลงในบริบทต่างๆ ทั้งภายในประเทศและของโลกดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ต้องเตรียมพร้อมและปรับเปลี่ยนได้อย่างมีพลวัตร
ด้วยการจัดท�ำแผนพัฒนา มจธ. ระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2560-2579 (KMUTT Roadmap 2036) เพื่อใช้
เป็นกรอบทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะยาว อีกทั้งยังเป็นคู่มือและก�ำกับการด�ำเนินงานของ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยในอนาคตอย่างมีเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ
ในนามของสภามหาวิทยาลัย ผมขอเป็นก�ำลังใจให้ประชาคม มจธ. ร่วมมือร่วมใจด�ำเนินภารกิจต่างๆ
เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ให้ก้าวหน้าเป็นสถาบันแห่งความภาคภูมิใจของ
ประชาคม มจธ. สืบไป

(ดร.ทองฉัตร หงศลดารมภ)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
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สารอธิการบดี
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า ธนบุ รี เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย รั ฐ แห่ ง แรกของประเทศไทยที่ เ ปลี่ ย นสถานะมาเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย
ในก�ำกับของรัฐ ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2541 และได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยและเน้นด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ตลอดระยะเวลากว่า 5 ทศวรรษ ได้สร้างผลงานโดดเด่นในด้านการผลิตและพัฒนาบัณฑิต งานวิจัย เป็นที่ประจักษ์ และยอมรับ
ในวงการศึกษาและสังคมทัว่ ไป เพือ่ ออกไปช่วยสร้างและพัฒนาชุมชน เป็นการเรียนรูค้ สู่ งั คม และท�ำงานวิจยั ตอบโจทย์ชมุ ชน สังคมและประเทศ
อย่างไรก็ตาม ในระยะเวลาที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ อย่างรวดเร็ว ทั้งจากภายในประเทศและในระดับนานาชาติ เช่น
การเป็นสังคมผู้สูงวัย การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี Disruptive Technology และเทคโนโลยีดิจิทัลที่ส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงาน
และการด�ำรงชีวติ ประจ�ำวันในรูปแบบต่างๆ ซึง่ ส่งผลกระทบทัง้ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เศรษฐกิจ รวมทัง้ ระบบการศึกษา ท�ำให้ประเทศไทย
และมหาวิทยาลัยได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ท�ำให้มหาวิทยาลัยต้องปรับตัวในการด�ำเนินภารกิจใหม่ ดังนั้น มหาวิทยาลัย
จึงต้องมีการเตรียมพร้อมและก�ำหนดทิศทางการพัฒนาด�ำเนินงานในระยะยาว ทั้งในด้านคุณภาพของบัณฑิต ความเป็นมืออาชีพของ
นักศึกษาและบุคลากร ความเป็นผู้น�ำทางด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี การมีระบบนิเวศ (Ecosystem)
เพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการท�ำงาน การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ชุมชน สังคมและประเทศ ตลอดจน
คุณภาพและประสิทธิภาพของระบบการบริหาร ด้วยการวิเคราะห์และคาดการณ์ไปข้างหน้าในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้มหาวิทยาลัยพัฒนา
ให้ก้าวสู่การเป็น Entrepreneurial University และเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�ำระดับโลก
การจัดท�ำแผนพัฒนา มจธ. ระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2560-2579 (KMUTT Roadmap 2036) มีการทบทวนและปรับแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2549-2563) หรือ KMUTT Roadmap 2020 ที่ได้ด�ำเนินการมาในช่วงสุดท้ายของแผนฯ แล้ว พร้อมกับ
สังเคราะห์ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงในบริบทต่างๆ ที่คาดว่าจะกระทบต่อการด�ำเนินภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงได้จัดท�ำ
แผนพัฒนา มจธ. ระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2560-2579 (KMUTT Roadmap 2036) เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะ
20 ปีข้างหน้า และเป็นคู่มือเพื่อก�ำกับการด�ำเนินงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยในอนาคต
ในนามของมหาวิทยาลัย ผมขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ บุคลากรทุกท่าน หน่วยงานต่างๆ ศิษย์เก่า และทุกท่านที่มีส่วนร่วม ท�ำให้
การจัดท�ำแผนพัฒนา มจธ. ระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2560-2579 (KMUTT Roadmap 2036) ฉบับนี้ จนส�ำเร็จและสามารถน�ำไปใช้ในการสื่อสาร
ให้เกิดการรับรู้ เข้าใจ และร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีไปสู่เป้าหมายเดียวกันต่อไป

(รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
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ปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อดีต ปัจจุบัน สู่อนาคต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นสถาบันการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษาที่มีพัฒนาการ อันยาวนานมากว่า 5 ทศวรรษ
นับแต่แรกก่อตั้งในปี พ.ศ. 2503 โดยสามารถแบ่งช่วงพัฒนาการ
ของมหาวิทยาลัยได้เป็น 4 ช่วง คือ

ช่วงทศวรรษแรก (พ.ศ. 2503-2512)
วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี
เป็นช่วงเริ่มแรกของการก่อตั้งมหาวิทยาลัย ได้รับสถาปนา
ขึ้นมาจากวิทยาลัยเทคนิคธนบุรี ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการประกาศ
ตั้ง “วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี” เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2503
มีสถานะเป็นวิทยาลัยในสังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
รับผู้จบเตรียมอุดมศึกษา (ม.6 ปัจจุบัน) เฉพาะสายวิทยาศาสตร์
ศึกษาต่อ 3 ปี ได้วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ
นับเป็นวิทยาลัยเทคนิคแห่งแรกในประเทศไทย ที่รับผลิตช่างเทคนิค
จากผู้จบชั้นสูงสุดสายสามัญ ต่อมาในปี พ.ศ. 2511 คณะกรรมการ
บริหารสภาการศึกษา ได้มีมติให้รวมวิทยาลัยเทคนิคธนบุรี วิทยาลัย
โทรคมนาคมนนทบุรี และวิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือเข้าด้วยกัน
จั ด ตั้ ง เป็ น สถาบั น เทคโนโลยี ผู ้ บ ริ ห ารของสถาบั น รั บ เป็ น ผู ้ ร ่ า ง
พระราชบัญญัติและน�ำเสนอต่อกรมอาชีวศึกษา

ช่วงทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2513-2522)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตธนบุรี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ตั้งขึ้นจากการรวมวิทยาลัย
เทคนิ ค ธนบุ รี วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค พระนครเหนื อ และวิ ท ยาลั ย
โทรคมนาคมนนทบุรี ในสังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เข้าด้วยกัน เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2513 โดยได้รับพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า “สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า”
นามภาษาอังกฤษว่า “King Mongkut’s Institute of Technology”
เมื่ อ วั น ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2513 และได้ รั บ พระราชทาน
พระบรมราชานุ ญ าตให้ ใช้ ต ราเครื่ อ งหมายรั ช กาลที่ 4 ซึ่ ง ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ออกแบบใหม่เป็นตราสัญลักษณ์ประจ�ำ
สถาบัน เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2514 สถาบันมีหน้าที่ผลิต
ครูอาชีวศึกษาระดับปริญญา และให้การศึกษาทางเทคโนโลยีและ
วิทยาศาสตร์ ทัง้ ระดับต�ำ่ กว่าปริญญาและระดับปริญญา ในระยะต่อมา
ได้มีพระราชบัญญัติโอนสถาบันไปขึ้นกับทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ
เป็นส่วนราชการในทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ
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ช่วงทศวรรษที่ 3 (พ.ศ. 2523-2532)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
การเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญในช่วงทศวรรษนี้ ได้แก่ การแยก
วิทยาเขตทั้ง 3 แห่งของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเป็นอิสระ
ในปี พ.ศ. 2528 ตามพระราชบัญญัตสิ ถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
และสถาบันเทคโนโลยีพระนครเหนือ มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่เป็น
กรมในทบวงมหาวิทยาลัย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 103
ตอนที่ 26 ฉบับพิเศษ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2529

ช่วงทศวรรษที่ 4 (พ.ศ. 2533-2542)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ในปี พ.ศ. 2541 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้เปลี่ยน
สถานะจากมหาวิทยาลัยในการควบคุมของรัฐเป็นมหาวิทยาลัยในก�ำกับ
รัฐบาล มีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ แต่อยู่ใน
ก�ำกับดูแลของรัฐบาล และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี” การเปลี่ยนแปลงนี้มีผลในวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2541
ซึ่งเป็นวันถัดจากวันที่มีการประกาศพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 115 ตอนที่ 11 ก วันที่
6 มีนาคม พ.ศ. 2541 ถือได้ว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เป็นมหาวิทยาลัยรัฐแห่งแรกที่เปลี่ยนสภาพเป็นมหาวิทยาลัยในก�ำกับรัฐ
ในช่วงเวลาดังกล่าว มีการขยายพื้นที่บริการไปที่บางขุนเทียน โดย
มหาวิทยาลัยได้ขอใช้พื้นที่ราชพัสดุประมาณ 200 ไร่ ซึ่งได้รับอนุมัติจาก
กรมธนารักษ์เพื่อจัดตั้ง “สวนอุตสาหกรรม” ต่อจากนั้น มหาวิทยาลัยได้
เริ่มพัฒนาพื้นที่ มจธ. ราชบุรี เพื่อพัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�ำทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภูมิภาคตะวันตก

ช่วงทศวรรษที่ 5 (พ.ศ. 2543-2552)
ในปี พ.ศ. 2547 ได้มีโครงการจัดตั้งศูนย์บริการทาง
การศึกษาในเมือง ภายใต้ชื่อ “ศูนย์ชุมชนน่าอยู่กรุงเทพฯ
(Bangkok Code)” และมหาวิทยาลัยได้ถอดวิสัยทัศน์
และภารกิจเป็นแผนพัฒนา มจธ. ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549)
มีการก�ำหนดเป้าหมายหลักและกลยุทธ์ โดยเรียกว่า “กลยุทธ์
6+1 Flagships” ในช่วงปี พ.ศ. 2552 ได้ประกาศใช้คา่ นิยม
มจธ. (KMUTT Core Values) ประกอบด้วย “ความเป็น
มืออาชีพและมีคุณธรรม จริยธรรม (Professionalism
and Integrity)” พร้อมกันนี้ ในปีเดียวกัน มจธ. ได้รับ
การคัดเลือกให้เป็นมหาวิทยาลัยวิจยั 1 ใน 9 แห่ง ในโครงการ
มหาวิทยาลัยแห่งชาติ (National Research Universities:
NRU) ที่จัดโดยส�ำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
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ก้าวสู่...

ทศวรรษที่

(พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน)

ตั้ ง แต่ ป ี 2553 มจธ. เริ่ ม ได้ รั บ การจั ด อั น ดั บ จากสถาบั น จั ด อั น ดั บ ที่ มี ชื่ อ เสี ย งในต่ า งประเทศ
อย่างต่อเนื่อง ผลการจัดอันดับที่โดดเด่นที่ท�ำให้ มจธ. เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น ได้แก่ การจัดอันดับของ
THE Rankings (Times Higher Education Rankings) ที่จัดอันดับให้ มจธ. เป็นมหาวิทยาลัยไทย
เพียงแห่งเดียวที่ติดอันดับ 1 ใน 400 อันดับของโลก ในปี ค.ศ. 2012-2014 ต่อเนื่องกันถึง 3 ปี นอกจาก
การจัดอันดับของ THE แล้ว มจธ. ยังได้รับการจัดอันดับจากอีกหลากหลายสถาบัน อาทิ QS Rankings,
Scimago Rankings, UI Green Rankings, Webometrics Rankings, Academic Rankings of World
Universities (ARWU) เป็นต้น ในช่วงปี พ.ศ. 2556 พื้นที่การศึกษาราชบุรีได้เกิดการเรียนการสอนแบบใหม่
ในรูปของ Modular Learning และเป็น Residential College ซึ่งเป็นแห่งแรกของมหาวิทยาลัยไทย
ในปี พ.ศ. 2559 มีการเปิดใช้อาคาร KX (Knowledge Exchange) โดยมีเป้าหมายเพื่อน�ำความรู้และ
นวัตกรรมในพื้นที่ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างและพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข่งขันให้กบั SMEs และเป็นระบบนิเวศเพือ่ การเกิดนวัตกรรมและการสร้างเครือข่ายในรูปแบบต่างๆ
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ณ ปี พ.ศ. 2560

มหาวิทยาลัยมีพื้นที่ให้บริการ 4 แห่ง ได้แก่ มจธ. บางมด เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการ
การเรียนการสอนและการวิจัย ที่เป็นต้นแบบด้านการเรียนรู้และการวิจัย สร้างนวัตกรรมการเรียน
การสอน วิจัย และนวัตกรรมทางเทคโนโลยี มจธ. บางขุนเทียน เป็นพื้นที่ส่งเสริมการท�ำงานร่วมกับ
หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน โดยผ่านกลไกความร่วมมือในรูปแบบต่างๆ
โดยใช้ฐานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ที่เข้มแข็งและเป็นหน่วยบ่มเพาะเทคโนโลยีและธุรกิจ
ในบรรยากาศของอุ ท ยานวิ ท ยาศาสตร์ แ ละสวนอุ ต สาหกรรม มจธ. ราชบุ รี เป็ น ศู น ย์ บ ริ ก าร
ทางการศึกษาที่การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า
Residential College และศูนย์บริการทางการศึกษาในเมือง หรือเรียกว่า KX (Knowledge Exchange)
เป็นแหล่งเรียนรู้และระบบนิเวศในการสร้างนวัตกรรม (Innovation Ecosystem) ท�ำให้เกิดการ
บูรณาการทั้งในด้านการเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการแก่ภาคเอกชน ชุมชนและสังคม
สร้างความสามารถให้กับ SMEs พัฒนา Start-up และเป็นผู้ประกอบการทางด้านเทคโนโลยีภายใต้
ระบบนิเวศ เพือ่ สร้างการแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละสร้างนวัตกรรมจากทุกภาคส่วนทัง้ ภายในมหาวิทยาลัย
และองค์กรภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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หน่วยงานภายในที่มีหน้าที่
จัดการเรียนการสอนรวม
คณะวิชา
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หน่วยงาน

8 คณะ

บัณฑิตวิทยาลัย

มีจ�ำนวนบุคลากรทั้งสิ้น

2,430

คน

ทั้งนี้ แบ่งบุคลากรออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่

2 แห่ง

สถาบันเฉพาะทาง

1 แห่ง

จ�ำนวนหลักสูตรและสาขาวิชาต่างๆ ที่เปิดสอน
ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา

47
หลักสูตร

145

ระดับบัณฑิตศึกษา
จ�ำนวน 4,130 คน

130 คน / 5.35%

กลุ่มพนักงาน

1,414 คน / 58.19%

กลุ่มลูกจ้าง

718 คน / 29.55%

กลุ่มบุคลากรของ
หน่วยงานในก�ำกับของ
มหาวิทยาลัย

สาขาวิชา

ปีการศึกษา 2560
มีจ�ำนวนนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี
จ�ำนวน 12,035 คน

กลุ่มข้าราชการ

168 คน / 6.91%
300

600

ในปีงบประมาณ 2560
มหาวิทยาลัยมีรายรับจากรัฐ

1,424.30
ล้านบาท

ค่าเล่าเรียน

986.01
ล้านบาท

งานวิจัยและบริการ
วิชาการและอื่นๆ

1,244.96
ล้านบาท

900

1,200

1,500

รวมรายรับทั้งสิ้น

ปริญญาตรี

74.45%

ปริญญาโท

21.18%

ปริญญาเอก

4.37%

ทั้งนี้เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท จ�ำนวน 3,423 คน
และระดับปริญญาเอก
จ�ำนวน 707 คน

3,655.27

ล้านบาท

คิดเป็นสัดส่วนงบประมาณจากรายรับต่อรายได้
จากการจัดการศึกษา ต่อรายได้จากงานวิจัย บริการ
วิชาการและอื่นๆ เท่ากับ 1 : 0.69 : 0.87 ตามล�ำดับ
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อย่างไรก็ตามในช่วงที่มีการจัดท�ำแผนพัฒนาระยะยาวนี้ ได้มีการวิเคราะห์ SWOT พบว่ามหาวิทยาลัยมีจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และภัยคุกคาม ที่ท�ำให้มหาวิทยาลัยต้องค�ำนึงถึงและต้องมีการเตรียมแผนในการรองรับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเป็นระบบต่อไป

การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT Analysis)

Strengths

การเป็นมหาวิทยาลัยในก�ำกับรัฐ ท�ำให้การบริหารจัดการภายในเป็นอิสระ ยืดหยุ่น และคล่องตัวยิ่งขึ้น
วัฒนธรรมองค์กรเปิดโอกาสและส่งเสริมให้บุคลากรได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ บุคลากรส่วนใหญ่มีศักยภาพสูง
มีความขยัน อดทน เสียสละ ทํางานหนัก และสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี
ส่งเสริมบุคลากรให้ท�ำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม และสนับสนุนให้ด�ำรงต�ำแหน่งที่ส�ำคัญในองค์กรภาครัฐ
ท�ำให้บุคลากรมีโอกาสเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านการสอนและการวิจัย
มีนวัตกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีทักษะและศักยภาพให้เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต มีบรรยากาศ
และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาและบุคลากร

Weaknesses

การสื่อสารระหว่างหน่วยงานภายในไม่มีประสิทธิภาพ
ขาดระบบไอทีที่มีประสิทธิภาพมาสนับสนุนการท�ำงานอย่างเป็นระบบ
ขาดความเชื่อมต่อของฐานข้อมูลภายในมหาวิทยาลัยท�ำให้การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหารล่าช้า
และขาดประสิทธิภาพ
ขาดการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์กับสินทรัพย์ที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ขาดการเตรียมความพร้อมส�ำหรับต�ำแหน่งผู้บริหารระดับกลาง

Opportunities

ความต้องการก�ำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและแรงงานมีฝีมือของประเทศ
ความต้องการประยุกต์ ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อแก้ปัญหาชุมชนและสังคม
การเติบโตทางด้านอุตสาหกรรมของประเทศ
กระแสการประกันคุณภาพและการเปรียบเทียบสมรรถนะ (การจัดอันดับ) ท�ำให้สร้างโอกาสในการแข่งขันมากขึ้น
การเปิดเสรีทางการค้าบริการและการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
การมีแหล่งทุนจากภายนอกที่สนับสนุนการวิจัย

Threats

การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ท�ำให้จ�ำนวนนักศึกษาลดลง
การสนับสนุนงบประมาณจากรัฐมีแนวโน้มลดลง
ปัญหาทางสังคม เช่น ยาเสพติด แหล่งมัว่ สุมทางเพศ อบายมุข ท�ำให้เกิดความเสือ่ มถอยด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ปัญหาการก่อการร้าย และปัญหาความไม่สงบภายในประเทศ โดยเฉพาะใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและสภาวะโลกร้อน
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วิสัยทัศน์
ภารกิจ
เป้าหมาย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้ก�ำหนดวิสัยทัศน์ 5 มุ่ง
เป็ น แนวทางหลั ก ในการด� ำ เนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย ใช้ เ ป็ น กรอบก� ำ หนดทิ ศ ทาง
แผนพัฒนา มจธ. พ.ศ. 2549-2563 (KMUTT Roadmap 2020) และแผนพัฒนา มจธ.
ระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2560-2579 (KMUTT Roadmap 2036) รวมถึงการจัดท�ำ
แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ต่อมาในช่วงปลายปีงบประมาณ 2560 ด้วยบริบทและ
สถานการณ์ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป ผู ้ บ ริ ห ารและบุ ค ลากรรุ ่ น ใหม่ ข องมหาวิ ท ยาลั ย จึ ง ได้
ร่วมกันระดมสมอง เพื่อทบทวนวิสัยทัศน์ และก�ำหนดวิสัยทัศน์ ใหม่ และให้น�ำวิสัยทัศน์
5 มุ่ง มาเป็นหลักการส�ำคัญ (Guiding Principles) ในการท�ำงานของมหาวิทยาลัยต่อไป

โดยมีการก�ำหนดว่า

“คุณค่า”

หมายถึง

วิสVision
ัยทัศน์
มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่มุ่งพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา
การวิจัย ความคิดสร้างสรรค์
และความเป็นผู้ประกอบการ ท�ำให้เกิดคุณค่า
น�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงให้สังคมโลก
เข้มแข็งและยั่งยืน

คุณค่า ของ “คน” คือ
การผลิตก�ำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่มี Employability ใน Global market และเป็น
Social Change Agent

คุณค่า ของ “กระบวนการเรียนการสอน”
ที่น�ำไปสู่นวัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

คุณค่า ของ “งานวิจัย และงานบริการวิชาการ”
คือ ตอบโจทย์และชี้น�ำภาคอุตสาหกรรมและสังคม

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
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ภารกิจ

Mission

ภารกิจการด�ำเนินงานเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ ดังนี้
1. พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการเรียนรู้ พัฒนานักศึกษา  ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ
มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
2. พัฒนาระบบการศึกษา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบการเรียนรู้ และระบบการบริหารงาน
ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
3. วิจัยและน�ำผลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ในการสร้างองค์ความรู้ และการพัฒนาประชาคมไทย

เพือ่ ให้การขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ให้เป็นองค์กรทีม่ คี วามยัง่ ยืน ภายใต้นโยบายการบริหาร เพือ่ ขับเคลือ่ น
การด�ำเนินงานที่เน้นคุณภาพ (Quality) เกิดคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (Relevance Excellence) มีผลิตภาพ (Productivity)
ด้วยการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Governance) ที่มุ่งสู่ความยั่งยืน (Sustainable) ขององค์กร มหาวิทยาลัยก�ำหนดเป้าหมายใน
การบรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว และใช้เป็นกรอบในการติดตามความส�ำเร็จการด�ำเนินงานของมหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี, 10 ปี, 20 ปี และ 40 ปี ดังนี้

10
year
The Best Science,
Technology and Innovation
(STI) University in Thailand
for Learning Innovation: 2021

5
year
1

The Most Impactful Science,
Technology and Innovation
(STI) University in Asia: 2056

40
year

Top 3 Science,
Technology and Innovation
(STI) Entrepreneurial
University1 in ASEAN: 2026

20

year

The Most Impactful Science,
Technology and Innovation (STI)
University in ASEAN: 2036

Entrepreneurial university หมายถึง มหาวิทยาลัยที่ทุกคนมีจิตส�ำนึกเสมือนผู้ประกอบการ การผลิตคนที่มี Mindset ของการเป็นผู้ประกอบการ ประกอบด้วย
1) มีความกล้าคิดในสิง่ ใหม่ 2) กล้าท�ำในสิง่ ใหม่ 3) การเรียนรูจ้ ากสิง่ ทีท่ ำ 
� 4) การปรับปรุงพัฒนา ต่อยอดได้ 5) การบริหารจัดการเวลา 6) การเจรจา 7) การสือ่ สารทีด่ ี
8) ท�ำงานร่วมกับผู้อื่นได้
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กรอบแนวคิด
การพัฒนามหาวิทยาลัย
ในระยะยาว

กรอบแนวคิดของแผนพัฒนา มจธ. ระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2560-2579 หรือ KMUTT Roadmap 2036 ก�ำหนดให้มี
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย ทั้งการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์
ทางด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม การเมื อ ง และนโยบาย ทั้ ง ภายในและภายนอกประเทศ การปรั บ เปลี่ ย นที่ ร วดเร็ ว ของสั ง คม
และเทคโนโลยี ซึ่งการเปลี่ยนแปลงบริบทต่างๆ เป็นสิ่งที่ท้าทายที่ท�ำให้ มจธ. ต้องเตรียมพร้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ
เพื่อให้สามารถพัฒนาความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอน วิจัยและบริการวิชาการให้มีคุณค่า เป็นประโยชน์ และเกิดผลกระทบ
ต่อการพัฒนาสังคม ชุมชน และประเทศ

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
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ดังนั้น เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถก�ำหนดนโยบายและวางแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์
ประเทศและโลก จึงได้พิจารณาปัจจัยส�ำคัญๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนามหาวิทยาลัยเป็น 4 ประเด็นหลัก ดังนี้

1. แนวโน้มต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
จากการศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อม รวมทั้งการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก ผู้บริหารมหาวิทยาลัย แนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงส�ำคัญๆ ที่คาดว่าจะกระทบการด�ำเนินงานของมหาวิทยาลัย มี 6 ด้าน ได้แก่

การรวมกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

การขยายตัวของเมือง/
ความเป็นเมือง

แนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลง
ที่จะกระทบ มจธ.

โครงสร้างประชากร

Digital Future and
Disruptive Technology

ปัญหาความขัดแย้ง

พลังงานและสิ่งแวดล้อม
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1

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมสูงวัยเป็น
ประเด็นที่หลายประเทศทั่วโลกให้ความส�ำคัญ และน�ำมาซึ่งความ
ท้าทายในหลายมิติ ทั้งการลดลงของจ�ำนวนแรงงานที่อาจส่งผล
ต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การสร้างความมั่นคงทางการเงินหลัง
วัยเกษียณ ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ล้วนแต่
จ� ำ เป็ น ต้ อ งมี ม าตรการและการเตรี ย มพร้ อ มเพื่ อ รั บ มื อ กั บ การ
เปลี่ยนแปลงอย่างรอบด้านและทันท่วงที
โครงสร้างประชากรของประเทศไทยเปลีย่ นแปลงเข้าสูก่ ารเป็น
สังคมสูงวัย ยังคงมีปญ
ั หาทัง้ ในเชิงปริมาณและคุณภาพของประชากร
ในทุกช่วงอายุ ได้แก่ (1) ประชากรวัยเด็ก (0-14 ปี) มีจ�ำนวนลดลง
อย่างรวดเร็ว เนือ่ งจากมีอตั ราการเกิดลดลง โดยปัจจุบนั ครอบครัวไทย
มีบตุ รเฉลีย่ 1.6 คน (2) ประชากรวัยท�ำงาน (15-64 ปี) มีแนวโน้มลดลง

การเรียนการสอน

ขณะทีผ่ ลิตภาพแรงงานยังเพิม่ ขึน้ ช้า กระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม โดยอัตราส่วนประชากรวัยแรงงาน : ผู้สูงอายุ ในปี 2553
เท่ากับ 5.1:1 มีการคาดการณ์ในปี 2583 อัตราส่วนประชากรวัย
แรงงาน : ผู้สูงอายุ จะเท่ากับ 1.7:1 (3) กลุ่มผู้สูงอายุ (65 ปีขึ้นไป)
มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมผู้สูงวัย
สะท้อนถึงภาระงบประมาณที่สูงขึ้นเพื่อดูแลผู้สูงอายุ ความจ�ำเป็น
ในการลงทุนเพื่อยกระดับบริการทางสังคมและโครงสร้างพื้นฐานที่มี
คุณภาพอย่างทั่วถึง
ทั้ ง นี้ มหาวิ ท ยาลั ย ต้ อ งปรั บ ตั ว ในการด� ำ เนิ น ภารกิ จ หลั ก
โดยเฉพาะในด้านการเรียนการสอน ด้านวิจยั และบริหารจัดการต่อการ
เปลี่ยนแปลงประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัยและประชากรวัยเด็กลดลง
โดยมี Implications ที่มหาวิทยาลัยต้องพิจารณาด�ำเนินการ ดังนี้

การวิจัย

การบริหารจัดการ

กลุ่มเป้าหมาย (Aged Group) จะลดลง
ส่งผลให้รายได้ลดลงและต้นทุนสูงขึ้น

โจทย์วจิ ยั เป้าหมายใหม่ / Outreach programs
เช่น Medical / Health Technology

พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายใหม่

ปรับ / ขยายกลุ่มเป้าหมายใหม่
คนวัยท�ำงาน ผู้สูงวัย

เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสังคม
ทุนทางสังคมส�ำหรับสังคมสูงวัย

ปรับปรุงระบบงาน ทั้งการเรียนการสอน /
วิจัย / บริการวิชาการ เพื่อให้สอดคล้อง
กับกลุ่มเป้าหมายใหม่

ปรับหลักสูตรการผลิตบัณฑิต ฝึกอบรม
การเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่ออาชีพ
เพิ่มการสร้างก�ำลังคน คุณภาพและ
สมรรถนะสูง รักษาผลิตภาพผู้สูงวัย
สร้างนวัตกรและผู้ประกอบการ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาลดลง

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
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2

การขยายตัวของเมือง / ความเป็นเมือง (Urbanization)

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรมีผลต่อ
ศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจ ท�ำให้จ�ำนวนประชากรวัยแรงงาน
ลดลงอย่างมากในอนาคต สถานการณ์โลกผ่านการขยายตัวของ
ความเป็นเมืองตลอดศตวรรษที่ 20 โดยคาดการณ์ในอีก 35 ปี
ข้างหน้า ในปี ค.ศ. 2050 โลกจะมีประชากรคนเมืองเพิ่มขึ้นมากถึง
2.4 พันล้านคน คิดเป็นร้อยละ 65 ของประชากรโลก และทวีปเอเชีย
กับแอฟริกาจะมีอัตราการขยายตัวความเป็นเมืองมากที่สุด
แนวโน้มของประเทศไทย มีการขยายตัวของความเป็นเมือง
มาตั้งแต่ทศวรรษ 1960s ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์ประเทศไทยก�ำลัง
ประสบปัญหาหลายประการ อาทิ ผลิตภาพการผลิตที่ต�่ำ  การเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ การแข่งขันทางเศรษฐกิจที่รุนแรงในตลาดโลก ฯลฯ
ประเทศไทยจึงจ�ำเป็นที่จะต้องพัฒนาประเทศโดยตั้งอยู่บนฐานของ

การเรียนการสอน
ผู้เรียนทั้ง Aged / Non-aged group
เพิ่มจ�ำนวนมากขึ้น
มีแหล่งเรียนรู้ (Social Lab) ให้ผู้เรียนได้
เชื่อมโยงบทเรียนกับบริบทจริงได้มากขึ้น

ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม การยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รวมถึงต้องปรับตัวและมองหาโอกาสจากการขยายตัวของความ
เป็นเมือง เพื่อแข่งขันกับนานาชาติในอนาคตได้ โดยในปี ค.ศ. 2050
ประชากรจะเพิม่ ขึน้ กว่า 11 ล้านคน โดยประชากรไทยกว่าร้อยละ 73
จะกลายเป็นคนเมือง
ทั้งนี้ ก�ำลังแรงงานที่มีประสิทธิภาพเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัย
การผลิตในการสร้างผลผลิตและรายได้ของประเทศ ดังนั้น แนวทาง
ที่ด�ำเนินการได้ คือ การพัฒนาทักษะและสมรรถนะของประชากร
วัยแรงงาน และพัฒนาด้านการเรียนรู้ของประชากรวัยเด็กและ
วัยแรงงาน ดังนั้น มหาวิทยาลัยต้องปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลง
โดยมี Implications ที่มหาวิทยาลัยต้องพิจารณาด�ำเนินการ ดังนี้

การวิจัย
โจทย์การวิจัยและนวัตกรรมใหม่
ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีด้านการอยู่อาศัย
เช่น เรื่อง Smart City
สิ่งแวดล้อม / พลังงาน

การบริหารจัดการ
การบริหารจัดการพื้นที่การศึกษา
และ Logistics ให้รองรับปริมาณคน
ที่เพิ่มขึ้นจาก Urbanization
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การรวมกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

การปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจโลกในหลายภูมิภาคทั่วโลกแบบ
ศูนย์กลาง โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียที่มีความส�ำคัญเพิ่มขึ้น ท�ำให้
เกิดการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของเงินทุน สินค้า บริการ และแรงงาน
กลุม่ ประเทศต่างๆ รวมทัง้ การรวมกันเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN
Community) ประกอบด้วย กลุม่ ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ
ได้แก่ บรูไน พม่า กัมพูชา อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว
สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม และมี ASEAN Plus ที่เป็นกรอบ
ความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา ประเด็นส�ำคัญคือ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การร่วมมือกันพัฒนาเศรษฐกิจ เช่น
การตัง้ เขตการค้าเสรี การคมนาคมและเครือข่ายการสือ่ สาร ข้อตกลง
ความร่วมมือทางการเงินและการคลัง เป็นต้น มี ASEAN Plus Three
(ASEAN+3) เป็นกรอบความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับจีน ญี่ปุ่น
สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ซึ่งริเริ่มขึ้นตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2540 ต่อมามี ASEAN
Plus Six (ASEAN+6) มี ป ระเทศออสเตรเลี ย นิ ว ซี แ ลนด์ แ ละ

การเรียนการสอน
เกิดการแข่งขันของสถาบันการศึกษา
ภายในและข้ามประเทศ
หลักสูตรจ�ำเป็นต้องเสริมการเรียนรู้
การอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรม

อินเดีย เพือ่ เพิม่ ความสามารถในการลงทุนการท�ำการค้า ปัจจุบนั มี
ASEAN Plus Nine (ASEAN+9) โดยมีประเทศรัสเซีย สหรัฐอเมริกา
และแคนาดา เข้ามาร่วมกลุ่ม หากนับจ�ำนวนประชากร ASEAN+6
มีประชากรรวมกว่า 3 พันล้านคน คิดเป็นร้อยละ 50 ของประชากรโลก
ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจการค้าของอาเซียนและไทย
ทั้งนี้ แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน
มีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและเขตเศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ
จะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของ
ประเทศไทย ตลอดจนการปรับเปลีย่ นกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้า
การลงทุ น ที่ มุ ่ ง เน้ น ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ เรื่ อ งความโปร่ ง ใสและ
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น มหาวิทยาลัยต้องปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลง
โดยมี Implications ที่มหาวิทยาลัยต้องพิจารณาด�ำเนินการ ดังนี้

การวิจัย
ปรับระบบบริหารงานวิจัยให้คล่องตัว
และยืดหยุ่นเพื่อรองรับงานวิจัย
ที่หลากหลายและงานวิจัยจาก
ต่างประเทศเพิ่มขึ้น

การบริหารจัดการ
Talent Management
จ�ำนวนแหล่งรายได้เพิ่มขึ้น เช่น งานวิจัย
คนมีความสามารถเคลื่อนย้ายไปท�ำงาน
ในต่างประเทศ

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

20 ระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2560-2579

4

ปัญหาความขัดแย้ง

ความขัดแย้งเกิดขึ้นเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ เช่น การกระจายรายได้ให้เกิดความเป็นธรรม เปิดระบบการเมือง
ให้กว้างขึน้ ด้วยการเปิดโอกาสให้มกี ระบวนการประชาธิปไตย การกระจายอ�ำนาจไปสูก่ ารปกครองตนเอง การออกกฎหมายภาษีทรัพย์สนิ ภาษีมรดก
ภาษีทดี่ นิ เพือ่ ให้มกี ารกระจายความร�ำ่ รวยมัง่ คัง่ ไปให้ทวั่ ถึงมากกว่าทีเ่ ป็นอยู่ ขณะเดียวกันจะต้องมีการลดช่องว่างระหว่างคนต่างสถานะทางสังคม
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในยุคโลกาภิวตั น์ทมี่ กี ระแสการเรียกร้องให้มกี ารปกครองแบบประชาธิปไตย การเคารพสิทธิมนุษยชน การส่งเสริมศักดิศ์ รีของ
ความเป็นมนุษย์ การสนับสนุนให้มปี ระชาสังคม และการมุง่ เน้นให้เกิดการเมืองภาคประชาชนอย่างแท้จริง ทัง้ นี้ ปัญหาความขัดแย้ง มหาวิทยาลัย
ต้องปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลง โดยมี Implications ที่มหาวิทยาลัยต้องพิจารณาด�ำเนินการ ดังนี้

การเรียนการสอน
เพิ่มการเรียนรู้ที่ให้นักศึกษามีโอกาส
ได้เรียนรู้โลกภายนอกเพิ่มขึ้น
เปิดโลกทัศน์กว้างขึ้น

การวิจัย
การวิจัยเรื่องความหลากหลาย
ทางด้าน การเมือง ศาสนา และสังคม
การวิจัยด้านเทคโนโลยีบางประเภท
เช่น เทคโนโลยีเพื่อสร้างความมั่นคง
ของประเทศ

Together... We are Stronger

การบริหารจัดการ
การกระจายอ�ำนาจการตัดสินใจ
ระบบธรรมาภิบาล
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Digital Future & Disruptive Technologies

เทคโนโลยีทม่ี ผี ลต่อการเปลีย่ นโลกอนาคตข้างหน้า (Disruptive
Technology) ที่จะมีผลต่อรูปแบบการท�ำงานและการด�ำเนินชีวิต
การประกอบธุรกิจและมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างมาก เทคโนโลยี
เหล่านีไ้ ม่หยุดนิง่ มีความก้าวหน้าตลอดเวลาและรวดเร็ว เช่น Mobile
Internet, Automation of Knowledge Work, Internet of
Things (IoT), Advanced Robotics, Cloud Technology เป็นต้น
โดยเทคโนโลยี เ หล่ า นี้ เข้ า มาช่ ว ยสร้ า งความสะดวกสบายให้ กั บ
การใช้ชีวิตประจ�ำวัน ชีวิตรูปแบบใหม่ๆ ในโลกดิจิทัล ซึ่งท�ำให้เกิด
ความท้าทายในหลายๆ ด้าน เช่น ความมัน่ คงทางด้านไซเบอร์ (Cyber
Security) พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพืน้ ฐานโทรคมนาคมให้ทวั่ ถึง
และมีประสิทธิภาพ เช่น โครงข่าย Network Internet ที่เร็วและ
เสถียร สามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ทุกเวลา

นอกจากนีอ้ กี เทคโนโลยีหนึง่ ทีเ่ ข้ามามีบทบาทมากๆ โดยเฉพาะ
กับตลาดแรงงาน คือ Artificial Intelligence (AI) หรือ ปัญญาประดิษฐ์
รวมไปถึง Big Data ที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในระบบการท�ำธุรกิจ
สิ่งเหล่านี้ท�ำให้เกิดนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่สร้างตลาดและมูลค่า
ให้กบั ตัวผลิตภัณฑ์ทใี่ ช้เทคโนโลยี จนท�ำให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรง
(Disrupt) ดังนั้น ในอนาคตรูปแบบการท�ำงานจะเปลี่ยนไป อาชีพ
บางอาชีพจะหายไปและถูกแทนที่ด้วย AI หรือรูปแบบการเรียนรู้
จะเปลี่ยนจากระบบการศึกษาดั้งเดิม เปลี่ยนเป็นการศึกษาตาม
เส้ น ทางความถนั ด ส่ ว นบุ ค คล รวมถึ ง การเรี ย นการสอนและ
กระบวนการเรียนรูจ้ ะมีรปู แบบ Problem Based / Project Based
Learning กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ (Systematics Thinking)
ให้เหมาะกับยุคคนดิจิทัล

ทั้งนี้ในด้านความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างพลิกโฉมนี้ มหาวิทยาลัยต้องปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลง
โดยมี Implications ที่มหาวิทยาลัยต้องพิจารณาด�ำเนินการ ดังนี้
การเรียนการสอน
ปรับหลักสูตรให้ทันโลก การท�ำงานจะมี
พลวัตรสูง มีการเปลี่ยนอาชีพอย่างรวดเร็ว
จนไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้
การพัฒนาทักษะ Digital Literacy /
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เช่น MOOCs /
IoT / Simulation Room เพื่อสนับสนุน
การเรียนการสอน
เพิ่มคอร์สเรียน Online ผ่าน
Coursera, edX เป็นต้น

การวิจัย
เกิดการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่าง
รวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อการล้าสมัย
ของการวิจัยห้องปฏิบัติการวิจัย
เครื่องมือการวิจัย
ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมในเทคโนโลยี
ที่มีศักยภาพและทบทวนอย่างสม�่ำเสมอ

การบริหารจัดการ
โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการเรียนรู้และการบริหาร รองรับ
การเรียนรู้
การพัฒนาองค์กร / การจัดการรูปแบบใหม่
เพือ่ รองรับการปรับเปลีย่ นวิธกี ารท�ำงานใหม่
Digital Culture

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
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พลังงานและสิ่งแวดล้อม

ปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการขยายตัวของเศรษฐกิจและความเป็นเมือง โดยการเปลี่ยนแปลง
ด้านภูมิอากาศจะทวีความรุนแรงและขยายขอบเขตกว้างขวางมากขึ้น และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ ก่อให้เกิดความเสียหาย
ในทุกมิติมากขึ้น โดยปัจจุบันประเทศไทยได้มีการก�ำหนดข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เช่น ข้อตกลง
ในการรักษาอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้สูงเกิน 2 องศาเซลเซียส ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
โดยมี Implications ที่มหาวิทยาลัยต้องพิจารณาด�ำเนินการ ดังนี้

การเรียนการสอน
การปรับเนื้อหา / วิธีการ /
กระบวนการเรียนการสอน เพิ่มหลักสูตร
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานหมุนเวียน /
พลังงานทดแทนให้มากขึ้น
การสร้างจิตส�ำนึกรักษ์โลก

การวิจัย

การบริหารจัดการ

การวิจัยหัวข้อเรื่อง Climate Change /
Green Industry / Clean Technology

การบริหารจัดการ Green University /
Building Code / Walk and Bike
Society

การศึกษาวิจัยด้านพลังงานทางเลือก
และการอนุรักษ์พลังงาน

การเตรียมการเพื่อรองรับ ภัยพิบัติ
ที่อาจกระทบทางกายภาพอย่างรุนแรง
กับพื้นที่การศึกษาทั้งหมด

การศึกษาวิจัยด้านเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติ
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เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

การประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ
(United Nations General Assembly : UNGA)
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ลงมติรับรองเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development
Goals ซึ่งถูกก�ำหนดให้เป็นวาระแห่งการพัฒนาของโลก
ในอีก 15 ปีข้างหน้า (2016-2030) โดยมี 17 เป้าหมาย

Sustainable Development Goals (SDGs)

1NoPoverty
2

17 Partnerships
for The Goals

Zero
Hunger

Health
3 Good
And Well-Being

4 Quality
Education

5 Gender
Equality

Justice
16 Peace
and Strong
Institutation
Water
6 Clean
and Sanitation

15
Life

and
7 Affordable
Clean Energy

on land

14 LifeBelow Water

13

Innovation
9 Industry
and Infrastructure

Climate
Action
Cities
11 Sustainable
and communities

12 Responsible
Consumption
and Production

10 Reduced
Inequalities

Work and
8 Decent
Economic Growth

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
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การก�ำหนดแผนและนโยบายของประเทศ
นอกจากแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีแล้ว มหาวิทยาลัย
ได้ค�ำนึงถึงนโยบายและแผนต่างๆ ที่มีความส�ำคัญกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย หลักคิดแผนอุดมศึกษาระยะยาวฉบับที่ 3
นโยบาย Thailand 4.0 และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579

มหาวิทยาลัยเน้นนโยบายการพัฒนาประเทศด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี โดยใช้กรอบการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
เพื่อการพัฒนาประเทศ ให้มีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน มุ่งเน้นการ
พัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม

“มั่งคั่ง”

01

การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

06

02

ความมั่นคง

“มั่นคง”

03
05

การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบร�หารจัดการ
ภาครัฐ

การสรางโอกาส
ความเสมอภาค
และเทาเทียมกัน
ทางสังคม

การพัฒนา
และเสร�มสราง
ศักยภาพคน

04

การสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีว�ต
ที่เปนมิตรตอสิ�งแวดลอม

“ยั่งยืน”
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2. ปัจจัยความไม่แน่นอนที่ท้าทายต่อการด�ำเนินงานของมหาวิทยาลัย
จากการวิเคราะห์แนวโน้มความเปลีย่ นแปลง (Trends) 6 ด้าน
ดังกล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัยได้พิจารณาปัจจัยความไม่แน่นอน
ที่ส�ำคัญๆ ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงและการ
พัฒนามหาวิทยาลัย ด้วยการวิเคราะห์ภาพฉาย (Scenario Planning)
มีการก�ำหนดวัตถุประสงค์ (Objective) และ Key Drivers ที่คาดว่า
จะกระทบต่อการท�ำงานของ มจธ. ในระยะยาว 20 ปี เพื่อจ�ำลอง
ภาพฉายจากแนวโน้มที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต (Trends) และ
ปัจจัยความไม่แน่นอน (Uncertainty Drivers) โดยความไม่แน่นอน
(Uncertainties) ทีค่ าดว่าจะกระทบต่อภารกิจและการบริหารจัดการ
ของ มจธ. ในอนาคต ประกอบด้วย ปัจจัยความไม่แน่นอน (Uncertainty
Drivers) 3 ด้าน ได้แก่

Uncertainty 1

Uncertainty 2

Uncertainty 3

New Generation Learner

Mobility

Government Support

การเรียนรู้แบบใหม่ที่ไม่ต้องพึ่งพิงมหาวิทยาลัย
บริษัทรับบุคลากรโดยวัดจากทักษะ
ความสามารถมากกว่าปริญญา

คนไทยท�ำงานในต่างประเทศเพิ่มขึ้น
คนต่างประเทศมาท�ำงานในประเทศไทยเพิ่มขึ้น
มหาวิทยาลัยต่างประเทศเปิดในไทย
มหาวิทยาลัยไทยไปเปิดต่างประเทศ
ไม่สามารถขีดกรอบจ�ำกัดได้วา่ มหาวิทยาลัยไทย
ผลิตคนไทย ให้ท�ำงานในประเทศไทย
การเคลื่อนย้ายคนอย่างเสรี

การเปลี่ยนแปลงการสนับสนุนงบประมาณ
จาก Supply-side เป็น Demand-side
รูปแบบการสนับสนุนของรัฐบาลเปลี่ยนและ
หลากหลายมากขึ้น
การเตรียมการด้านต้นทุนที่สะท้อนการท�ำงาน /
   ผลผลิต
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New Generation Learner
การเรียนรู้รูปแบบใหม่ๆ ที่ไม่จ�ำเป็นต้องพึ่งพิงมหาวิทยาลัย การรับบุคลากรโดยเน้น
ทักษะ ความสามารถมากกว่าปริญญาบัตร ท�ำให้มหาวิทยาลัยต้องปรับตัวให้เป็น
มหาวิทยาลัยเสมือนมากขึน้ ให้ผเู้ รียนสามารถเรียนได้ทกุ ทีแ่ ละตลอดเวลา นอกจากนี้
การเปลี่ยนโครงสร้างประชากร ท�ำให้ผู้เรียนในอนาคตลดลง ซึ่งอาจจะส่งผลต่อ
รายได้ของมหาวิทยาลัย

Mobility
การเคลือ่ นย้ายคน (ความรู้ การลงทุน) อย่างเสรี ไม่สามารถจ�ำกัดว่ามหาวิทยาลัยไทย
ผลิตคนไทยให้ท�ำงานในประเทศไทยอย่างเดียว มหาวิทยาลัยต้องปรับตัวในการ
เตรียมโครงสร้างพื้นฐานรองรับ Mobility การผลิตและพัฒนาก�ำลังคนที่ท�ำงาน
ได้ทุกที่ในโลก รวมถึงการปรับระบบการท�ำงานและระบบบริหารบุคคลใหม่

Government Support
การสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลมีแนวโม้นลดลงและเปลี่ยนแปลงไป มีรูปแบบ
ที่หลากหลายมากขึ้น ท�ำให้มหาวิทยาลัยต้องสร้างงานที่เป็นนวัตกรรมและก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการหาทรัพยากร
ด้านวิจัย รวมถึงหาแหล่งรายได้อื่นๆ ที่หลากหลายเพิ่มขึ้น
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จากแนวโน้นการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ และปัจจัยความไม่แน่นอน (Uncertainty Drivers) ที่คาดว่าจะกระทบต่อภารกิจ
และการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยในอนาคตข้างต้นนั้น จึงมีการจ�ำลองภาพฉาย (Scenarios) 4 เรื่อง ดังนี้

1
2
3
4

Scenario

มหาวิทยาลัยและวุฒกิ ารศึกษามีความส�ำคัญ แต่มหาวิทยาลัยต้องมีการปรับกระบวนการการเรียนการสอน
เนื่องจากผู้เรียนต้องการการเรียนการสอนแบบใหม่ เช่น MOOCs, Active Learning เป็นต้น ท่ามกลาง
การแข่งขันระหว่างมหาวิทยาลัยที่เข้มข้นมากขึ้น รวมทั้งสถาบันอื่นๆ ที่สามารถจัดการศึกษาในรูปแบบต่างๆ
โดยเฉพาะการเรียนออนไลน์เป็นคอร์สสั้นๆ ที่สามารถเรียนได้ด้วยตนเอง

Scenario

มหาวิทยาลัยเสมือน (Virtual) มากขึ้น ให้ความส�ำคัญทางกายภาพ (Physical) น้อยลง ทุกคนสามารถ
เรียนรู้จากที่ไหนและเมื่อใดก็ ได้ (Anywhere Anytime Everyone Can Learn) ในขณะที่องค์กรอื่นๆ
มีความสามารถในจัดการเรียนการสอนซึ่งอาจมาแทนมหาวิทยาลัยได้ และคนไม่สนใจเรียนเพื่อปริญญา
แต่สนใจเรียนเพื่อท�ำงานและเปลี่ยนงานใหม่

Scenario

Scenario

มหาวิทยาลัยต้องมีมาตรฐานสากล สถานการณ์ที่คนไทยไปเรียนต่างประเทศหรือคนต่างชาติมาเรียน
ในประเทศไทย และมีมหาวิทยาลัยต่างชาติเข้ามาเปิดในประเทศไทย ซึ่งอาจเพิ่มมากขึ้น หรือมหาวิทยาลัยไทย
ไปเปิดด�ำเนินการในต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยด�ำเนินภารกิจที่เป็นนวัตกรรมมากขึ้น จากสถานการณ์การสนับสนุนงบประมาณจากรัฐลดลง
อย่างต่อเนื่อง การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษาผ่านตัวผู้เรียน (Demand-side
Financing) มากขึ้น (ปัจจุบันเป็น Supply side) และการจัดสรรงบประมาณในรูปแบบที่หลากหลายขึ้น
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ดังนั้น มหาวิทยาลัยต้องเตรียมพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
ที่มีผลต่อการด�ำเนินงานในอนาคต และพัฒนาให้ก้าวสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยชั้นน�ำของโลก ด้วยการสร้างความเป็นเลิศและความ
แข็งแกร่งทางวิชาการ เป็นผูน้ ำ� ทางนวัตกรรมการเรียนรู้ (Learning
Excellence) เป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ที่มีความโดดเด่นในผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
(Research Excellence) ให้บริการการศึกษาและวิจัยในรูปแบบ
ต่ า งๆ กั บ กลุ ่ ม คนและสังคมทุก ภาคส่ว น ภายใต้ก ารขั บเคลื่ อ น
การบริหารจัดการที่ดีอย่างมีธรรมาภิบาล (Management and
Good Governance) เพื่อสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง
ของสั ง คม และมุ ่ ง สู ่ ก ารเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ชั้ น น� ำ ในระดั บ โลก
(Global Prominence) ทีเ่ ป็นมิตรและใส่ใจต่อสิง่ แวดล้อม รวมทัง้
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Green and Sustainability)

World Class University
Learning
Excellence

Research
Excellence

Global
Prominence

Good
Governance

Green &
Sustainability
Partnership / Network / Collaboration

THEMES OF DEVELOPMENT
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3. แนวทางการด�ำเนินงานของมหาวิทยาลัย (New Operation Model)
จากการวิเคราะห์ภาพฉาย (Scenario Planning) และประเด็นส�ำคัญจากแนวโน้ม 6 ด้าน
เชื่อมโยงกระบวนการท�ำงานของมหาวิทยาลัย ท�ำให้ มจธ. ต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการด�ำเนินงานภารกิจหลัก
และการบริหารจัดการแนวใหม่ในอนาคต (New Operation Model) 9 ด้าน ได้แก่

1
Infrastructrure

Finance

Size &
Specialization

2

9

Higher
Education

3

Research &
Innovation

8

Human Resources / Culture

4

7
6

Governance and
Management

5

Global Prominence /
Internationalization

Networking, Partnership &
Collarboration
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1

Size & Specialization

มจธ. ยังคงเป็นมหาวิทยาลัยขนาดกลางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มีความเป็นนานาชาติ มุ่งสู่การเป็น Entrepreneurial
University และเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�ำในระดับโลก (World Class
University)

31

2

Higher Education

มจธ. มุง่ พัฒนาการศึกษาอย่างมีคณ
ุ ภาพ เป็นผูน้ ำ� นวัตกรรมด้านการเรียนการสอน ผลิตบัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ ลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ตามศตวรรษที่ 21
สร้างผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลง (Social Change Agent) โดยพัฒนาคุณภาพการศึกษาและหลักสูตรทีม่ คี วามหลากหลายตามความต้องการของผูเ้ รียน
เน้นการเรียนรู้ของผู้เรียน เป็น Lifelong Learning สอดคล้องกับงานในอนาคต และสร้างก�ำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ทันต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศและพัฒนาโลกให้เป็น Global Citizen
การพัฒนาการศึกษาจะเป็น Education as a Service เน้นการสร้างผลกระทบต่อผู้รับบริการทางการศึกษาที่มีหลากหลายมากขึ้น
เป็นการจัดการศึกษาส�ำหรับแต่ละช่วงวัย โดยมีทิศทางไปสู่ Work Adult Education (WAE) และสร้างผลกระทบทั้งต่อตัวผู้เรียนและ
ผู้มีส่วนได้เสีย เช่นเดียวกับการพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ โดย มจธ. มีวิธีการจัดการเรียนการสอนแนวใหม่ ดังนี้

เน้นรูปแบบการเรียนรู้แบบ Module, Individual Based
Program, Micro-Credentials, Continuing Professional
Development, WiL (Work Integrated Learning),
Experience Based Learning โดยเน้นการจัดการเรียนรู้
เชิงผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome Based Education)
ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้รูปแบบใหม่ ปรับให้มีการ
จั ด การเรี ย นการสอน กิ จ กรรมทั้ ง ในและนอกหลั ก สู ต รที่
หลากหลายขึ้น เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการพัฒนาพหุปัญญา
(Multiple Intelligence) ให้ มี ศั ก ยภาพและทั ก ษะใน
ศตวรรษที่ 21 เข้าสู่สังคมได้ดี และมีความรับผิดชอบ
การเรียนการสอนเน้น Competence และการเรียนรู้ที่มี
หลากหลายรูปแบบตามความต้องการของผู้เรียน
พัฒนาอาจารย์ให้มีความสามารถในการเก่งสอน เก่งวิจัย
และเก่งบริการวิชาการ เป็นระบบการศึกษาที่เน้นการสอน
(Teaching) ของอาจารย์ ไปสู่การสร้างการเรียนรู้ของผู้เรียน
(Student Learning) การจัดการเรียนการสอนเน้นให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning)

มี ก ารใช้ เ ทคนิ ค การสอนที่ ส ร้ า งความต้ อ งการใฝ่ เรี ย นรู ้
ของนักศึกษา (Student Engagement) เช่น ด้านวิชาการ วิจยั
ประดิษฐ์ นวัตกรรม และการเป็นผู้ประกอบการ
ผู้เรียนในอนาคตจะเป็นทั้งนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
และผูเ้ รียนทุกช่วงวัย (All Age Groups) เช่น คนวัยท�ำงานหรือ
ผู้สูงอายุ เป็นต้น
เรียนที่มหาวิทยาลัยหรือเรียนผ่าน Platform ออนไลน์ เช่น
MOOCs (Massive Open Online Course), Coursera,
Udemy เป็นต้น และมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
ไม่เน้นปริญญา การเรียนรูไ้ ม่จำ� กัดแค่ในห้องเรียน เน้นการเรียนรู้
ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
พัฒนาก�ำลังคนวัยท�ำงาน เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของ
ประเทศหรือเพิ่มมาตรฐานให้กับอุตสาหกรรมและเป็นการ
บริการแก่ชุมชนและสังคม สร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
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Research and Innovation

มจธ. มุ่งพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในการวิจัยเชิงพาณิชย์ โดยเป็นมหาวิทยาลัยที่มีวิจัยและนวัตกรรมเป็นฐาน น�ำไปสู่การวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (Innovation-Led Economic Development) เป็น Demand Driven Research and Innovation
ส่งผลกระทบอย่างมีคุณค่าและมีความหมายแก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ มุ่งสู่การเป็น Entrepreneurial University และมหาวิทยาลัย
ระดับโลก (World Class University)
เน้นการเป็นมหาวิทยาลัยผู้ประกอบการ (Entrepreneurial
University) ทีส่ ามารถน�ำทรัพย์สนิ ทางปัญญา เช่น สิง่ ประดิษฐ์
ที่สามารถใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และน�ำองค์ความรู้ไปสู่การ
ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม
ของชุมชนรอบข้างและประเทศ
เน้นการวิจยั ตามความเปลีย่ นแปลงระดับโลก รวมทัง้ การสร้าง
เครือข่ายการวิจัยระดับชาติและนานาชาติ (Global Trend
Research and International Collaboration) พัฒนา
โครงการวิจัยใหม่ที่มีการบูรณาการและนวัตกรรมเชิงพาณิชย์
ตระหนักถึงงานวิจัยเป็นการลงทุน (Research Investment)
ทัง้ ในเชิงการผลิตผลงานวิจยั และการพัฒนานักวิจยั ให้สามารถ
หาทรัพยากรมาสนับสนุนการวิจัยได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งจากองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน
Innovative Marterials
Manufacturing and
Construction

Sustainable Energy
and Environment

Sustainable
Bioeconomy

ผลิตและบ่มเพาะนักวิจัยที่มีคุณภาพสูง สร้างผลงานวิจัยที่มี
ศั ก ยภาพที่ เ กิ ด ผลกระทบเชิ ง บวกต่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม
ระดับชาติและนานาชาติ รวมทัง้ น�ำผลงานไปสูก่ ารใช้ประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์
ทิ ศ ทางการพั ฒ นาความเป็ น เลิ ศ ทางด้ า นวิ จั ย Strategic
Research Themes ประกอบด้วย 7 กลุ่ม มีความสอดคล้อง
กับโครงการของ Thailand 4.0 ในการพัฒนานวัตกรรม
ความคิดสร้างสรรค์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจยั และพัฒนา
ทั้งนี้ การวิจัยทุกกลุ่มจะมีเรื่อง Big data และ AI (Artificial
Intelligence) เข้ามามีบทบาทในทุกส่วนของกลุ่มวิจัย

Digital Transformation
Sustainable
Mobility

STRATEGIC
RESEARCH
THEMES
Creative and
Learning Society

Smart
Healthcare
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เน้น 5 กลุ่มอุตสาหกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ ซึ่งการวิจัย
ของ มจธ. เน้นสาขาวิจัยและกลุ่มวิจัยตาม KMUTT Strategic
Research Theme 7 กลุ่ม ดังนี้ (1) Sustainable Bioeconomy (2) Sustainable Energy and Environment
(3) Smart Healthcare (4) Sustainable Mobility
(5) Innovative Materials, Manufacturing and
Construction (6) Digital Transformation (7) Creative
and Learning Society
มุ ่ ง ให้ เ กิ ด Business Development พั ฒ นากลไกการ
เชื่อมต่อห้องปฏิบัติการกับภาคอุตสาหกรรม เปิดโอกาสให้
ผู้ประกอบการกับห้องปฏิบัติการได้รับการพัฒนาเป็นองค์กร
ที่มีผลิตภาพสูง

4

ส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (Research Based)
น�ำงานวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหา ตอบโจทย์อุตสาหกรรม
ท�ำงานร่วมกับภาครัฐและเอกชนมากขึ้น ให้ค�ำปรึกษาและ
สร้างความเชือ่ มัน่ ให้แก่ภาคอุตสาหกรรม รวมถึงหาวิธกี ารสร้าง
นวัตกรรมใหม่ๆ ที่มีผลกระทบต่อชุมชนและสังคม
มีกลไกส่งเสริมการวิจัยและทรัพยากร เน้นงานบูรณาการ
เพื่ อ ท� ำ ให้ ง านวิ จั ย ที่ มีคุณ ค่ า ดึ ง ดู ด บัณ ฑิตศึกษาที่มีค วาม
สามารถสูงและอาจารย์ชั้นน�ำจากต่างประเทศ
พัฒนาระบบบริหารจัดการทีส่ นับสนุนงานวิจยั ให้มปี ระสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
ส่ ง เสริ ม Entrepreneurial Mindset ของบุค ลากรและ
นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย

Global Prominence / Internationalization

มจธ. มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นสากล เพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class University) ภายใต้กรอบการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการ ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�ำเนินการที่เป็นเลิศ: Education Criteria for Performance Excellence (EdPEx)
โดยการพัฒนาบัณฑิตและบุคลากรให้เป็นผู้มีส่วนในการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ ที่มีคุณลักษณะพร้อมต่อการเรียนรู้
มีทักษะที่จ�ำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ สามารถท�ำงานที่ใดในโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และร่วมพัฒนา มจธ. ให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล การสร้างผลผลิตและผลลัพธ์ที่โดดเด่น รวมทั้งสร้างความเป็นที่รู้จัก (Visibility) ความร่วมมือ
กับภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และสังคมโลก
สร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และมี
บรรยากาศความเป็นนานาชาติ
การเรียนการสอนใช้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้รับการ
รับรองมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและกระบวนการจัดกิจกรรมนักศึกษา
ให้ตอบสนองต่อการเป็น Global Citizen
มุ่งสร้าง International Networking / Collaboration ทั้ง
การเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการ

เน้นการปรับระบบคิดที่ใหม่และแตกต่าง (Mindset) มีวิธีการ
ท�ำงานที่มีมาตรฐาน รองรับความเป็นมาตรฐานสากล
มีความเป็นพหุวฒ
ั นธรรม สามารถปรับตัว ยืดหยุน่ และท�ำงาน
ในบริบทหรือสภาพแวดล้อมต่างวัฒนธรรม ระดับชาติและ
นานาชาติได้

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
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Networking, Partnership and Collaboration

มจธ. มุ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการสร้างความร่วมมือในการ
ด�ำเนินงานกับทุกภาคส่วน มีเครือข่ายกับภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งขยายบทบาทความเป็นผู้น�ำความร่วมมือ
ทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ อย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น เพื่อขยายฐาน
ความรู้เชิงวิชาการและวิจัยไปสู่ Entrepreneurial University
ให้มหาวิทยาลัยมีการด�ำเนินงานร่วมกับพันธมิตรทั้งหน่วยงานรัฐ
และเอกชน ก่อให้เกิดผลกระทบสูง ตอบโจทย์ที่ส�ำคัญต่อเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ และได้รับการยอมรับในการเป็นผู้น�ำด้าน
นวัตกรรมการเรียนการสอน การวิจยั บริการวิชาการในระดับประเทศ
และระดับนานาชาติ

มุ ่ ง สร้ า งเครื อ ข่ า ยและพั น ธมิ ต ร มี ก ารพั ฒ นา Strategic
Partnership ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อการเรียน
การสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ
สร้ า งบทบาทเชิ ง รุ ก ในการท� ำ งานด้ า นเครื อ ข่ า ย บริ ห าร
ความสัมพันธ์กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
มุ่งสร้างชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับทั้งระดับ
ประเทศ และระดับนานาชาติ
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ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ (Governance and Management)
Digital Culture (Governance and Management)
Finance

Human Capital

Infrastructure

Risk Management
มจธ. มุ่งเน้นการสร้างระบบการบริหารจัดการงานมหาวิทยาลัยอย่างมีธรรมาภิบาล (Governance) ที่มีความโปร่งใส (Transparency)
มีความรับผิดทั้งต่อหน้าที่ของตนเอง (Role and Responsibility) และมีความรับผิดรับชอบอย่างมีนัยยะต่อองค์กรและสังคม (Accountability)
สามารถตรวจสอบและคาดเดาได้ (Predictability) ถูกต้องและยุตธิ รรม ดังนัน้ ควรมีการปฏิรปู ระบบบริหารจัดการใหม่ เพือ่ สร้างความรับผิดชอบ
ต่อผลลัพธ์ ตลอดจนการประสานภารกิจระหว่างหน่วยงานต่างๆ กับการจัดการเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยตามกรอบการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการ ตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษาเพือ่ การด�ำเนินการทีเ่ ป็นเลิศ : Education Criteria for Performance Excellence (EdPEx) ดังนี้
ธรรมาภิบาล
ปรั บ โครงสร้ า งการก� ำ กั บ นโยบายระดั บ สภามหาวิ ท ยาลั ย
(Board of Trustee) มีคณะกรรมการบริหาร (Executive
Board) ในแต่ละพื้นที่การศึกษา โดยมีผู้ทรงวุฒิจากภายนอก
เป็นหลัก ด้านการบริหารในระดับคณะ / ส�ำนัก จะมีคณะ
กรรมการคณะ / ส�ำนัก (Faculty / School Board) และเพิ่ม
ช่องทางสือ่ สาร เพือ่ การพบปะแลกเปลีย่ นกับสภามหาวิทยาลัย
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและบุคลากร
สร้างระบบติดตามและประเมินผลการท�ำงานของผู้บริหาร
บุคลากร และคณะท�ำงานชุดต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ทั้งใน
ระดับคณะ คลัสเตอร์ (Cluster) สถาบัน / ส�ำนัก ภาควิชา /
สายวิชา และฝ่ายต่างๆ ตามหน้าทีค่ วามรับผิดชอบทีก่ ำ� หนดไว้
พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคคลเกีย่ วกับอ�ำนาจหน้าที่ และความ
รับผิดชอบในต�ำแหน่งต่างๆ รวมทั้งพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ด้านนโยบาย และการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย
(Policy and Procedure)

การปรับโครงสร้างองค์กร
เพื่อตอบสนองต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ปรับโครงสร้างหน่วยงานภายใน โดยใช้กลไกมาตรฐานและ
การจัดสรรทรัพยากรเพือ่ ลดเลิกหลักสูตรทีไ่ ม่ใช่ความต้องการ
ของสังคมหรือการพัฒนาเศรษฐกิจ ยุบและควบรวมหน่วยงาน
ที่มีภารกิจใกล้เคียงกัน ลดการท�ำงานที่ซ�้ำซ้อนเพื่อให้การ
บริหารคล่องตัว ยืดหยุ่นยิ่งขึ้นและ Empowerment
จัดให้มกี ารทบทวนการปรับโครงสร้างองค์กรและธรรมาภิบาล
ทุกๆ 3-5 ปี มีการควบรวมภาควิชา หน่วยงานขับเคลื่อน
ด้วยระบบบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม (Total Quality
Management: TQM) ให้นําไปสู่การต่อยอดในการพัฒนา
เพิม่ ศักยภาพและปรับปรุงประสิทธิผลอย่างต่อเนือ่ ง ให้สามารถ
ปฏิ บั ติ ง านและพั ฒ นาการศึ ก ษาได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ในระดับมาตรฐานสากล
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การประสานภารกิจ
เพื่อการจัดการเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
ปรับระบบการท�ำงานและจัดการมหาวิทยาลัยเชิงกลยุทธ์
(The Strategic University Management System)
พัฒนาระบบการบริหารแบบ Integrated Management
System ปรับการท�ำงานแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์
ด้วยการบริหารเป้าหมายแบบ OKRs (Objective and Key
Result) รวมทั้งการจัดโครงสร้างภายใน เพื่อให้สอดคล้องกับ
ภารกิ จ และบทบาท อั น ท� ำ ให้ บุ ค ลากรต้ อ งเรี ย นรู ้ แ ละ
ท�ำความเข้าใจกับกระบวนงานใหม่ ในรูปแบบบริการที่เป็น
นวัตกรรม (Innovational Services) เพิม่ เติมการใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ภายใต้การบริหารโดยผูบ้ ริหารมืออาชีพ
(Professional Manager)
ผสานการท�ำงานของคลัสเตอร์การเรียนรู้ให้เป็นศูนย์กลาง
ความรู้และเป็นแหล่งเรียนรู้ (Knowledge & Learning
Cluster) เพื่อรองรับความต้องการองค์ความรู้ (Body of
Knowledge) ของประชาคม มจธ. และ สังคมโดยรวมที่มี
การให้บริการเชิงสร้างสรรค์ (Innovative Learning Services)

การสร้างความเป็นเลิศ
ทางด้านการบริหารจัดการสมัยใหม่
การท�ำงานทีม่ คี วามยืดหยุน่ สอดรับกับความต้องการ ให้เคลือ่ นย้าย
บุคลากรหรือคนท�ำงานได้อย่างคล่องตัว การบริหารจัดการ
สมัยใหม่ภายใต้บริบทรูปแบบคลัสเตอร์ (Cluster) ระหว่าง
บุคลากรทัง้ ภายในและภายนอก หรือระหว่างหน่วยงานภายใน
ของมหาวิทยาลัย
พัฒนาระบบการบริหารคลัสเตอร์ให้มี Cluster Committee
และ Cluster Chairman ซึง่ แต่ละคลัสเตอร์สามารถปรับเปลีย่ น
และมีความยืดหยุ่น
สร้างความเข้มแข็งในการท�ำงานเป็นทีมและสภาพแวดล้อม
ทีม่ กี ารเรียนรูต้ ลอดเวลา รองรับกับความเป็นอิสระทางวิชาการ
และช่วยสร้างกลไกเพื่อบูรณาการคลัสเตอร์ ได้แก่ การสร้าง
ระบบการท�ำงานร่วมกันหลายหน่วยงาน (Joint Appointment
System) เพื่อให้บุคลากรสามารถเป็นสมาชิกได้มากกว่า
1 คลั ส เตอร์ มี อิ ส ระในการท� ำ งานข้ า มกลุ ่ ม วิ ช าการหรื อ
กลุม่ วิจยั ได้ ท�ำให้เกิดพลังร่วม (Synergy) ในการท�ำงานร่วมกัน
มีระบบให้ค�ำปรึกษาและสร้างแรงจูงใจ
พัฒนารูปแบบการท�ำงานที่เน้นการสร้างเครือข่ายในมิติต่างๆ
เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม และผสานความร่วมมือของภาคี
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ สร้ า งความรู ้ แ ละวิ ธี ก ารน� ำ ความรู ้ นั้ น
ไปใช้ประโยชน์ได้จริง โดยเฉพาะการสร้างเครือข่ายกับองค์กร
ภายนอกภาคธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
การวิ จั ย น� ำ ความรู ้ ไ ปใช้ และพั ฒ นานวั ต กรรมให้ กั บ
ภาคอุตสาหกรรมและอื่นๆ
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การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resources / Culture)

มจธ. มีนโยบายและแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงรุก (Human Resource
Strategy) ตั้งแต่การปรับปรุงการสรรหาบุคลากร (Active Recruitment) การคัดเลือก การพัฒนา เน้นการปรับเปลี่ยนแนวคิดของบุคลากร
(Rethink) และการรักษาบุคลากรให้ทำ� งานอย่างมีประสิทธิภาพ ปรับระบบค่าตอบแทนและระบบการประเมินที่สอดรับต่อการพัฒนาสู่การเป็น
Entrepreneurial University
ปรับการบริหารจัดการ Just-in-time Knowledge Provider
โดยออกแบบกระบวนการพัฒนา Virtual Platform ที่มีการสร้าง
ระบบและกลไกทีเ่ กือ้ หนุน สนับสนุนการด�ำเนินงานให้บรรลุวสิ ยั ทัศน์
ร่วมสร้างและพัฒนาก�ำลังคนที่มีจิตวิญญาณผูนําการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม โดยเชื่อมโยงกับการออกแบบการเรียนการสอน การวิจัย
การบริการวิชาการ กิจกรรมนักศึกษา การพัฒนาเครือขา ยทัง้ ภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อสรางความตระหนักตอจิตสาธารณะ
(Social and Public Awareness) การมีสวนรวม (Actively
Engagement) และการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง (Agent for
Changes) และการสร้างนวัตกรรมความคิดริเริ่ม (Thinking and
Innovation / Innovativeness and Initiative) ความรู้ และทักษะ
การปฏิบตั ดิ า้ นเทคนิค รูจ้ ริงท�ำได้ ส่งมอบตามคาดหวัง (Knowledge
and Technical Skill Achieving and Deliverability)
มุง่ มัน่ ทีจ่ ะให้ได้ผลงานทีเ่ น้นคุณภาพ ด้วยความอุตสาหะอย่างไม่ลดละ
ท�ำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมอย่างใกล้ชิด (Engagement with
Industries and Society)

1.

การปรับวัฒนธรรมองค์กรสู่ดิจิทัล (Digital Culture)
มจธ. มีวฒ
ั นธรรมการท�ำงานทีม่ งุ่ เน้นการปรับปรุงกระบวนงาน
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง หรื อ การสร้ า งผลงานในเชิ ง นวั ต กรรมเพื่ อ
แก้ปัญหาและลดอุปสรรคในการด�ำเนินงานอย่างไม่หยุดนิ่ง
เปลี่ยนรูปแบบการท�ำงาน มีความเชื่อมโยง คล่องตัว สะดวก
ไม่ จ� ำ กั ด เวลาและสถานที่ แ ละตอบโจทย์ ค วามต้ อ งการได้
อย่างรวดเร็ว
มหาวิทยาลัยมีความคล่องตัว (Agility) พร้อมทีจ่ ะเปลีย่ นแปลง
ตลอดเวลาได้อย่างรวดเร็ว มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้าน
กายภาพ ทรัพยากรบุคคล และพัฒนาระบบการท�ำงานใหม่ๆ
เพื่อสร้างบุคลากรและบัณฑิต มจธ. ที่มีทักษะของ “System
Integrator” ตอบสนองความต้องการวิศวกร นักวิทยาศาสตร์
และนักเทคโนโลยี สนับสนุนการพัฒนาของภาคอุตสาหกรรม
ที่มีความซับซ้อนเชิงระบบมากขึ้น
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2.

การบริหารงานทรัพยากรบุคคล
ทบทวนกรอบอัตราก�ำลังให้รองรับการปรับเปลี่ยนนโยบาย สร้างกลไกและวัฒนธรรมการท�ำงานให้สอดประสานไปในทิศทาง
เดียวกัน ทั้งในด้านนโยบาย เป้าหมายและกระบวนการท�ำงาน รวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมการท�ำงานให้เอื้อต่อการท�ำงาน
เพิ่มความผูกพันของบุคลากรต่อ มจธ.
สร้างแพลตฟอร์มการเปลี่ยนแปลงและสร้างสมรรถนะ
เชิงนวัตกรรม เน้นก�ำลังคนที่มีความคิดเชิงบูรณาการ
(Integrated Manpower) และสร้ า งระบบสรรหา
บุคลากรเชิงรุก
จัดการและพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ของบุคลากร
ใหเกิดเอกภาพ และสนับสนุนการพัฒนาไปในทิศทางที่
สอดคลองกันทั้งในระยะสั้น และระยะยาว
พัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลให้มคี วามยืดหยุน่ (Flexible
Human Resource System) รองรับต่อการเปลีย่ นแปลง
ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนมี Entrepreneurial Mindset
ส่งเสริมให้บุคลากรเกิดการท�ำงานข้ามหน่วยงาน (Joint
Appointment) มีระบบการประเมินผลงานที่เหมาะสม
และมี ก ารปรั บ ปรุ ง ระเบี ย บให้ ทั น สมั ย ต่ อ การท� ำ งาน
ที่เปลี่ยนไป

มีการสร้างเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยกับศิษย์เก่า ผ่านทาง
กายภาพและเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
สร้างความก้าวหน้าทางอาชีพของนวัตกร (Career Path for
Innovator) และสร้างระบบจูงใจ (Incentive System) เช่น
การให้รางวัลต่างๆ เป็นต้น ตลอดจนการเสริมสร้างสุขภาพ
และสุขภาวะทีด่ ขี องประชาคม มจธ. (Health and Wellness)
พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลที่เอื้อต่อการจ้างผู้เชี่ยวชาญ
อาจารย์ชาวต่างชาติและพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถ ความเชี่ย วชาญและมี ขี ด สมรรถนะในด้า น
การบริการวิชาการ การวิจัย
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3.

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มคี วามเป็นมืออาชีพ สอดคล้องกับขีดความสามารถ (Competency) สนับสนุนผลักดันใหบคุ ลากร
มีผลิตภาพที่สูงขึ้น รวมถึงระบบการประเมิน ระบบการตอบแทนและการรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ
การพัฒนาบุคลากรต้องค�ำนึงถึงการพัฒนาหลายมิติ เช่น
ด้านวิชาการ ความเป็นครูความสามารถในการจัดการเรียน
การสอน ความสามารถด้านการวิจยั สมรรถนะทางวิชาชีพ
ที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่ตนรับผิดชอบ
ส่งเสริมการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง (Independent Learning)
และการเรียนรู้อย่างมีตรรกะ (Logic Building) พร้อมกับ
ปรับ Mindset และท�ำความเข้าใจถึงบริบททีเ่ ปลีย่ นแปลง
ไป เพื่อค้นหาตัวตนหรือจุดแข็งเพื่อสร้างความแตกต่าง
สร้ า งงานวิ จั ย ที่ เ กิ ด ประโยชน์ ต ่ อ สั ง คมและประเทศ
ตลอดจนสร้างผู้ประกอบการที่เกิดจากการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์การท�ำงาน

อย่างไรก็ดี เพื่อขับเคลื่อนระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์
เชิงรุก จ�ำเป็นต้องเปลี่ยนโฉมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human
Resource as Strategic Partner) มุ่งพัฒนาระบบการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลให้มบี ทบาทเชิงรุก เพือ่ ให้บคุ ลากรมีคณ
ุ ภาพ มีความ
ภาคภู มิ ใจในตนเองและองค์ ก ร และตอบสนองต่ อ การพั ฒ นา
มหาวิทยาลัย

จัดให้มกี ระบวนการ Mentoring โดยผูม้ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์
บนฐานจากการท�ำงานจริง
สร้างระบบจัดการความรู้ (Knowledge Management) ที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อน�ำทุนทางปัญญาของมหาวิทยาลัยมาสร้าง
คุ ณ ค่ า และมู ล ค่ า เพิ่ ม และส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การแลกเปลี่ ย น
และเผยแพร่ความรู้ระหว่างบุคลากร เพื่อน�ำความรู้เหล่านั้น
ไปประยุกต์ใช้ในการท�ำงาน
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8

การเงิน (Finance)

มจธ. มุ่งสร้างดุลยภาพและความยั่งยืนด้านการเงินของมหาวิทยาลัย (Financial Sustainability) ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยมุ่งเน้น
การเพิม่ มูลค่าไปสูก่ ารสร้างมูลค่า (Creative High Value) ทีร่ ว่ มมือกันสร้างผลงาน และสร้างนวัตกรรม รวมทัง้ สร้างความสามารถในการหารายได้
จากแหล่งทุนอื่นๆ จากการสร้างคุณค่า ด้วยความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา และสร้างเครือข่าย
ในการหารายได้เพิ่มมากขึ้น ตามเป้าหมายการเป็น Entrepreneurial University เพื่อความยั่งยืน ดังนี้
1.

บริหารการเงิน (Finance Management) ควบคุมงบประมาณ (Budget Control)
รายงานทางการเงินและผลการด�ำเนินงาน (Financial and Performance Reporting)
จัดให้มีผู้บริหารมืออาชีพทางด้านการเงินและทรัพย์สิน
พร้อมกับน�ำระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk
Management) มาใช้อย่างเป็นรูปธรรม
วางแผนการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Investment)
และจัดการวางแผนกลยุทธ์ทางการเงิน จัดให้มีการท�ำ
กรอบงบประมาณรายจ่ า ยล่ ว งหน้ า ระยะปานกลาง
(Medium Term Expenditure Framework) เพื่อ
ประสิทธิภาพในการจัดสรรงบประมาณ
เพิม่ แหล่งรายได้ใหม่ๆ ของมหาวิทยาลัย อาทิ จากงานวิจยั
และทรัพยากรต่างๆ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการระบบ
การเงินอย่างเต็มรูปแบบ พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ด้านการเงินทีม่ มี าตรฐาน รวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้
เป็นการบริหารจัดการทุกมิตอิ ย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย
และเน้นการเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง

พัฒนาเกณฑ์ต้นทุน (Costing) และการก�ำหนดราคา (Pricing)
ผลผลิตในการค�ำนวณต้นทุนของกิจกรรมและผลผลิต
มีนโยบายให้ด�ำเนินการปรับปรุงระบบการบริหารงบประมาณ
แบบมุ ่ ง เน้ น ผลงาน (Performance Based Budgeting
System: PBBS) ไปสู่ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
ตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance Based Budgeting:
SPBB) ซึ่ ง เป็ น การกระจายอ� ำ นาจและความรั บ ผิ ด ชอบ
ในการบริ ห ารจั ด การงบประมาณ โดยให้ ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ
ความส�ำเร็จของผลผลิต (Output) ที่หน่วยงานนั้นรับผิดชอบ
ในการด�ำเนินงานตามข้อตกลงการจัดท�ำผลผลิต (Service
Delivery Agreement: SDA) ที่ จั ด ท� ำ ขึ้ น และก� ำ กั บ ดู แ ล
หัวหน้าหน่วยปฏิบัติ
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2.

การบริหารสินทรัพย์ (Asset Management)
บริ ห ารทรั พ ย์ สิ น และรายได้ เ พื่ อ การพึ่ ง พาตนเอง
ได้ อ ย่ า งมั่ น คงและยั่ ง ยื น การจั ด ทํ า บั ญ ชี สิ น ทรั พ ย์
และก�ำหนดนโยบายในการค�ำนวณค่าเสือ่ มราคา เพือ่ ให้ได้
สินทรัพย์ที่ตรงกับความต้องการและใช้ประโยชน์จาก
ทรัพย์สินได้อย่างคุ้มค่า
สร้างระบบบริหารจัดการกองทุน (Fund Management)
ประกอบด้ ว ย การบริ ห ารกองทุ น คงยอดเงิ น ต้ น
(Endowment Fund) กองทุนเพือ่ ความมัน่ คง (Sustainable
Fund) และกองทุ น เพื่ อ การพั ฒ นา (Development
Fund) เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินของ มจธ.
จัดตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจเพื่อระดมทุนจากแหล่งเงินทุน
ภายนอก การระดมทุนจากศิษย์เก่า การบริการวิชาการ
เพื่อก่อให้เกิดรายได้ การสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพย์สิน
ที่มีอยู่ บริหารทรัพย์สินอย่างคุ้มค่าและให้เกิดประโยชน์
สูงสุด
Business Transaction Area เพื่อให้บริการอื่นๆ ซึ่งเป็น
แหล่งรายได้ของ มจธ. มีบริการให้เช่าสถานที่เพื่อธุรกิจ
สถานที่จัดอบรมหรือสาธิตนวัตกรรมใหม่ๆ และให้บริการ
ตลอดเวลา
สร้างระบบนิเวศการพัฒนานวัตกรรม (Open Innovation
Hub) ที่ ร องรั บ การถ่ า ยทอดและแลกเปลี่ ย นความรู ้
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด สนั บ สนุ น การพั ฒ นาเป็ น
มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม ในการพัฒนา
ผู้ประกอบการ (Entrepreneurial University)

3.

การจัดระบบจัดซือ้ จัดจ้าง (Procurement Management)
พั ฒ นามาตรฐานและแนวทางการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งด้ ว ย
ระบบอิเลคทรอนิกส์ให้มีประสิทธิภาพ รัดกุม โปร่งใส
ตรวจสอบได้ และมีความถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยเน้ น กระบวนการเชิ ง กลยุ ท ธ์ ม ากขึ้ น
ปฏิ รู ป ระเบี ย บว่ า ด้ ว ยการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งเพื่ อ ให้ ก ารใช้
งบประมาณเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

4.

การตลาดและการประชาสัมพันธ์
(Marketing Communication)
ปรับภาพลักษณ์และทบทวนการสร้างแบรนด์องค์กร
(Rebranding) เพือ่ การสร้างคุณค่าแบรนด์ มจธ. ด้วยการ
สร้างภาพพจน์ที่ดีโดยการประชาสัมพันธ์และการตลาด
เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
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การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)

มจธ. ให้ความส�ำคัญต่อการสร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) ของการพัฒนาอุดมศึกษาใหม่ ส�ำหรับมหาวิทยาลัยในยุคดิจิทัล ที่เน้นการสร้าง
ทรัพยากรมนุษย์เชิงสมรรถนะ (Competence) จ�ำเป็นต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ทั้งสารัตถะและทางกายภาพ เช่น สารสนเทศ
ฐานความรู้ ทรัพยากรการเรียนรู้ ระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการปฏิสัมพันธ์และการเรียนรู้
พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทีส่ ง่ เสริมกระบวนการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
(Self-Directed Learning) และการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong
Learning) รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐาน ส�ำหรับการสร้างธุรกิจ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Innovative Platform for
Science & Technology Based Enterprise)
ปรับพื้นที่เพื่อการเรียนรู้ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการและห้องเรียน
ให้ทนั สมัย เพือ่ รองรับการเรียนแบบ Module, Micro-credentials
ที่เปิดโอกาสให้เรียนรู้แบบ Anywhere / Anytime ได้ซึ่งเน้น
รู ป แบบการเรี ย นโดยใช้ โ ครงงานหรื อ ปั ญ หาเป็ น ฐานหรื อ ใช้
กรณีศึกษาต่างๆ เพื่อการเรียนรู้ และสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ใช้
เพิม่ ศักยภาพพืน้ ทีเ่ รียนรูใ้ ห้เกิดประโยชน์หลากหลาย (Learning
Space) เป็นทั้งห้องเรียน (Lecture based) ห้องสัมมนา
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารและนั น ทนาการ เป็ น ต้ น รวมถึ ง การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุด
มีระบบการบริหารจัดการที่น�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์
ใช้อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้กับสังคมด้วย
การสร้ า ง e-Transformation เพื่ อ น� ำ มหาวิ ท ยาลั ย ไปสู ่
e-Deployment เต็มรูปแบบ ปรับเปลี่ยนทัศนคติในการท�ำงาน
จาก Private Domain เป็น Public Domain

ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล และโครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนภารกิจด้านการเรียนการสอน
การวิจัยและการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ รวมทั้งสร้าง
ฐานข้อมูล Business Intelligence เพื่อช่วยวิเคราะห์และ
สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร
สนับสนุนการลงทุนในเทคโนโลยีดา้ นข้อมูลและการสือ่ สาร (ICT)
เพื่อทําให้เกิดการบูรณาการ และพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ทางด้าน ICT ให้ทันสมัยอยู่เสมอ และการบูรณาการเชิงพื้นที่
ของทุกพื้นที่การศึกษา เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการ (ICT for
Management) และการเรียนรู้ (ICT for Education) ทั้งใน
ระบบและนอกระบบตามอัธยาศัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
(Lifelong Learning)
พัฒนาสถานที่ท�ำงานให้ทันสมัย สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้เกิด
การอยากท�ำงาน การตกแต่งจัดสรรพื้นที่นั่งท�ำงานนอกเหนือ
จากโต๊ะท�ำงาน มีมุมกระตุ้นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และสร้าง
ปฏิสมั พันธ์ในการท�ำงานร่วมกัน ได้แก่ การจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น
Brown-bag seminar สร้างมุมกาแฟ (Coffee Corners)
เพื่ อ ให้ มี ก ารสนทนาและแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ทั้ ง วิ ช าการและ
เรื่องอื่นๆ มากขึ้น
นอกจากการมีโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยที่มีเพียงพอต่อการ
ใช้งานแล้ว จาํ เป็นต้องอาศัยระบบการบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
และประสิ ท ธิ ผ ลบรรลุ เ ป้ า หมายที่ ต ้ อ งการ หรื อ เกิ ด การจั ด สรร
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
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4. เป้าหมายการด�ำเนินงานในช่วง 5 ปี 10 ปี 15 ปี และ 20 ปี (Milestone)
Strategic
Vision
Milestone
1. Size and Specialization

THE BEST Science,
Technology and
Innovation (STI)
University in Thailand
for Learning Innovation

Top 3 Science, Technology
and Innovation (STI)
Entrepreneurial University
in ASEAN

The Most impactful
Science, Technology
and Innovation (STI)
University in ASEAN

แผน 12

แผน 13

แผน 14

แผน 15

(พ.ศ. 2560-2564)
(2017-2021)

(พ.ศ. 2565-2569)
(2022-2026)

(พ.ศ. 2570-2574)
(2027-2031)

(พ.ศ. 2575-2579)
(2032-2036)

เป็นมหาวิทยาลัยขนาดกลาง และเน้นเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
KMUTT Education Reform / Lifelong Learning
ปรับการเรียนตามความ
ต้องการของผู้เรียน
(Education as a Service)

Fully Education as a Service

WiL, WAE, Module, Micro-Credentials, MOOCs, Individual Based Program, Experience Based Learning
ทุกหลักสูตรมี PLO
(Program Learning
Outcome

2. Higher Education

Entrepreneurship
Program

ทบทวนหลักสูตรทุกปี ทบทวนการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ทุกปี
การวิจัยในชั้นเรียน
เพื่อปรับการเรียนรู้
ของนักศึกษา

ทุกหลักสูตรผ่านการประเมิน
ตามมาตรฐานสากล เช่น AUN-QA

พัฒนานักศึกษาและบุคลากรมี 21st Century Skill  /  Entrepreneurial Skill
และมีการทบทวนทักษะที่จ�ำเป็นทุกๆ 3-5 ปี
จัดการศึกษาที่มีความยืดหยุ่น เพื่อตอบสนองกลุ่มคนที่หลากหลาย
เช่น วัยท�ำงาน ผู้สูงอายุและอื่นๆ (All Age Group)
พัฒนาอาจารย์ ให้มีความรู้ ทักษะ เทคนิคการสอนที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและอื่นๆ
ตามกรอบ PSF / สร้าง Entrepreneurial Mindset & Engagement แก่นักศึกษาและบุคลากร

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
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Strategic
Vision

THE BEST Science,
Technology and
Innovation (STI)
University in Thailand
for Learning Innovation

แผน 12

Milestone

3. Research and
Innovation

Top 3 Science, Technology
and Innovation (STI)
Entrepreneurial University
in ASEAN
แผน 13

(พ.ศ. 2560-2564)
(พ.ศ. 2565-2569)
(2017-2021)
(2022-2026)
Research and Innovation
Based-University
(มหาวิทยาลัยที่มีวิจัยและนวัตกรรมเป็นฐาน)
ทิศทางงานวิจัย
Strategic Research
Theme
จัดระบบบริหารงานวิจัย
สร้าง Research Mindset

The Most impactful
Science, Technology
and Innovation (STI)
University in ASEAN

แผน 14

แผน 15

(พ.ศ. 2570-2574)
(2027-2031)

(พ.ศ. 2575-2579)
(2032-2036)

Innovation-Led Economic Development
(การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม)

มีการทบทวนศักยภาพและความเข้มแข็งด้านวิจัยทุกๆ 3-5 ปี
พัฒนาระบบนิเวศ (Ecosystem) เพื่อการวิจัยและนวัตกรรม
ระบบงานวิจัยที่ยืดหยุ่นและทันสมัย
ระบบฐานข้อมูล (Master Data) ของงานวิจัยและบริการวิชาการ

เน้นการน�ำวิจัยไปใช้จริง สร้างนวัตกรรม และ Applications  /  Products / Process

4. Global Prominence /
Internationalization

Overcoming Language Barriers
Becoming University of the ASEAN Region
Increasing International Networking

Good Management System for Overseas Staff
and Students to Work and Study Conveniently
Well-Recognized for Quality Learning, Research

5. Networking, Partnership
and Collaboration

ความร่วมมือและความสัมพันธ์กับหน่วยงานต่างๆ ในระดับ Strategic Partnerships ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เพื่อการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับทั้งระดับประเทศ และระดับโลก
ปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ทบทวนและปรับโครงสร้างองค์กรและธรรมาภิบาลทุกๆ 3-5 ปี
ทบทวนการบริหารให้ทันสมัย

6. Governance and
Management

การบริหารจัดการภายใต้กรอบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพื่อการดำ�เนินการที่เป็นเลิศ: Education Criteria for Performance Excellence (EdPEx)
การทำ�งานบูรณาการอย่างเป็นระบบ (Integrated Management System)
มี Policy and Procedure, Management by Fact
เพิ่ม Self-Autonomous
Based on Campus
รูปแบบการบริหารองค์กร
แบบใหม่ๆ

ควบรวมภาควิชา และคณะ

ไม่มีคณะ

Self-Organized
Structure
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Strategic
Vision
Milestone

THE BEST Science,
Technology and
Innovation (STI)
University in Thailand
for Learning Innovation

Top 3 Science, Technology
and Innovation (STI)
Entrepreneurial University
in ASEAN

The Most impactful
Science, Technology
and Innovation (STI)
University in ASEAN

แผน 12

แผน 13

แผน 14

แผน 15

(พ.ศ. 2560-2564)
(2017-2021)

(พ.ศ. 2565-2569)
(2022-2026)

(พ.ศ. 2570-2574)
(2027-2031)

(พ.ศ. 2575-2579)
(2032-2036)

KMUTT Culture (Autonomy, Flexibility, Adaptability, Agility)
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(Digital Human Resource System3)

7. Human2Resources /
Culture

เริ่มพัฒนา
Competency Based

ปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความยืดหยุ่น
รองรับการเปลี่ยนแปลง
(Flexible Human Resource System)

Fully Competency Based Management
Entrepreneurial Based Performance
การบริหารจัดการ Talent

Communities of Practice (CoP)
Human Resource Development Eco-System
ระบบประเมินบุคลากรใหม่และมีการทบทวนทุกๆ 3-5 ปี
ทบทวนระบบบริหารงานบุคคลให้ทันสมัย
จัดระบบการพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับ Competency และ Training Roadmap

2

Culture จากการปรับปรุงระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ กล่าวถึง กระบวนการต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้องค์กรมีวัฒนธรรม
ทีต่ อ้ งการให้เกิดความส�ำเร็จตามเป้าหมาย โดยมหาวิทยาลัยต้องการสร้างสังคม มจธ. ให้เป็นมืออาชีพทีย่ ดึ มัน่ และยืนหยัดบนความถูกต้อง (Professional &
Integrity) เป็นผู้น�ำและริเริ่มแนวคิดใหม่ๆ อยู่เสมอ (Pioneering) ด�ำรงภารกิจที่ส�ำคัญ คือ การสร้างคน สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นสถาบันที่ให้ความรู้
และเป็นกัลยาณมิตรหรือพันธมิตรที่ดีกับองค์กร เพื่อร่วมสร้างสิ่งที่มีผลกระทบที่ดีต่อสังคมและประเทศชาติ (Collective Impact)

3

Digital Human Resource System หมายถึง การน�ำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีบริการในลักษณะของ
Self service ที่สะดวก รวดเร็วต่อการใช้งานและมีช่องทางการเข้าถึงที่หลากหลาย รวมถึงให้มีข้อมูลทางด้านทรัพยากรบุคคลที่เพียงพอต่อการน�ำไปใช้ใน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างครบวงจร
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Strategic
Vision
Milestone

THE BEST Science,
Technology and
Innovation (STI)
University in Thailand
for Learning Innovation

Top 3 Science, Technology
and Innovation (STI)
Entrepreneurial University
in ASEAN

The Most impactful
Science, Technology
and Innovation (STI)
University in ASEAN

แผน 12

แผน 13

แผน 14

แผน 15

(พ.ศ. 2560-2564)
(2017-2021)

(พ.ศ. 2565-2569)
(2022-2026)

(พ.ศ. 2570-2574)
(2027-2031)

(พ.ศ. 2575-2579)
(2032-2036)

Financial Sustainability

8. Finance

Strategic Investment
มีแหล่งรายได้ที่หลากหลายเพิ่มขึ้น เช่น รายได้จากเอกชน การนำ�ผลงานวิจัย ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
การระดมทุนจากแหล่งต่างๆ ศิษย์เก่า Endowment Fund
Smart University
ระบบการบริหารจัดการที่นำ�เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ ใช้อย่างเต็มรูปแบบ

9. Infrastructure

Learning Space
ครบทุกพื้นที่บริการ
(บางมด บางขุนเทียน
ราชบุรี และ KX)

มีแผนการใช้พื้นที่แหล่งเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย Activity in Learning Space
Learning Anywhere Anytime
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แนวทางการติดตามและประเมินผล
มหาวิทยาลัยก�ำหนดเป้าหมายในการบรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว
และใช้ เ ป็ น กรอบในการติ ด ตามความส� ำ เร็ จ การด� ำ เนิ น งานของ
มหาวิทยาลัย ครอบคลุมทัง้ ด้านการเรียนการสอน งานวิจยั การบริการ
วิชาการและการบริการชุมชนสังคม โดยมีแนวทาง ดังนี้

1. การถอดแผนพัฒนา มจธ. ระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2560-2579
(KMUTT Roadmap 2036) มาเป็ น แผนกลยุ ท ธ์ มจธ.
ระยะปานกลาง 5 ปี (Strategic plan) ฉบับที่ 12, 13, 14
และ 15 โดยมีการติดตามการด�ำเนินงานประจ�ำทุกปี และมี
การประเมินผล 2 ระยะ คือ ระยะครึ่งแผนกลยุทธ์ 5 ปี และ
ระยะสิ้นสุดแผนกลยุทธ์ 5 ปี

2. กระบวนการเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์ มจธ. สู่ระดับหน่วยงาน ประกอบด้วย
มหาวิ ท ยาลั ย และอธิ ก ารบดี เป็ น
ผูก้ ลัน่ กรอง ก�ำหนดนโยบายและแผน
ทิศทางการด�ำเนินงานในระยะ 5 ปี
และแผนปฏิบัติการประจ�ำปี (แผน
ด�ำเนินงานและงบประมาณล่วงหน้า
ระยะปานกลาง 1+2)

รองอธิการบดีที่รับผิดชอบในแต่ละด้าน
ของการพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย จั ด ท� ำ
แผนแม่บท 5 ปี และจัดท�ำแผนปฏิบตั กิ าร
ประจ�ำปี (แผนด�ำเนินงานและงบประมาณ
ล่ ว งหน้ า ระยะปานกลาง 1+2) และ
มีก�ำกับและติดตามการด�ำเนินงานทุกปี

คณะ / ส�ำนัก / สถาบัน จัดท�ำแผน
กลยุทธ์ 5 ปี ของหน่วยงาน โดยบูรณาการ
แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยและจัดท�ำ
แผนปฏิบตั กิ ารประจ�ำปี (แผนด�ำเนินงาน
และงบประมาณล่วงหน้าระยะปานกลาง
1+2) และมี ก� ำ กั บ และติ ด ตามการ
ด�ำเนินงานทุกปี

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
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การก�ำหนดเป้าหมายความส�ำเร็จตามระยะ 5 ปี, 10 ปี, 15 ปี และ 20 ปี ดังนี้
แผน 12

แผน 13

แผน 14

แผน 15

(พ.ศ. 2560-2564)
(2017-2021)
The Best Science,
Technology and
Innovation (STI)
University in Thailand
for Learning Innovation

(พ.ศ. 2565-2569)
(2022-2026)

(พ.ศ. 2570-2574)
(2027-2031)

(พ.ศ. 2575-2579)
(2032-2036)

Top 3 Science, Technology and Innovation (STI)
Entrepreneurial University
in ASEAN

The Most Impactful
Science, Technology
and Innovation (STI)
University in ASEAN

Success
Measures
เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1
ที่เป็นที่ยอมรับ
ด้านนวัตกรรมการเรียนรู้
(Gain No.1 Teaching
Acknowledgement
in Thailand)

เป็นมหาวิทยาลัยที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (Economic and Social
Contribution) เช่น จำ�นวนกิจกรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับมาตรฐานในการเป็น Entrepreneurial University โดยสถาบัน
Accreditation Council for Entrepreneurial and Engaged Universities (ACEE)
(Gain Entrepreneurial University Certification by ACEE)
เป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นที่ยอมรับในการเป็นศูนย์กลาง Ecosystem ด้าน S&T ในอาเซียน
(Acknowledgement as Center of S&T Ecosystem)
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ค�ำย่อภาษาอังกฤษ (List of Abbreviation)
คำ�ย่อ
STI
AI

คำ�อธิบายภาษาอังกฤษ
Science, Technology and Innovation
Artificial Intelligence

MOOC

Massive Open Online Courseware

IOT
SDGs
WAE
WiL
OBE
PSF
IBP
TQM
EdPEx
OKRs
PBBS
SPBB
PLO
CoP

Internet of Things
Sustainable Development Goals
Work Adult Education
Work Integrated Learning
Outcome Based Education
Professional Standards FrameworkLearning and Teaching
Individual Based Program
Total Quality Management
Education Criteria for Performance
Excellence
Objective and Key Results
Performance Based Budgeting System
Strategic Performance Based Budgeting
Program Learning Outcome
Communities of Practice

คำ�อธิบายภาษาไทย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปัญญาประดิษฐ์
หลักสูตร (Course) ที่เรียนออนไลน์ (Online) จากระบบที่เปิดให้
ใช้งานฟรี (Open) และรองรับผู้เรียนจำ�นวนมาก (Massive)
“อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง” หมายถึง การที่อุปกรณ์ต่างๆ สิ่งต่างๆ ได้ถูก
เชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างสู่โลกอินเตอร์เน็ต ทำ�ให้มนุษย์สามารถสั่งการ
ควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
การจัดการศึกษาสำ�หรับคนวัยทำ�งาน
การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเรียนรู้ร่วมกับการทำ�งาน
การศึกษาเชิงผลลัพธ์
กรอบมาตรฐานวิชาชีพของมหาวิทยาลัยด้านการเรียนการสอน
และสนับสนุนการเรียนรู้
โปรแกรม / หลักสูตรเฉพาะบุคคล
ระบบบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำ�เนินการที่เป็นเลิศ
การทำ�งานแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์
ระบบการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
ระบบการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร
ชุมชนนักปฏิบัติ / ชุมชนกระบวนกร
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I. คณะท�ำงาน
ค�ำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ 220 / 2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะท�ำงานจัดท�ำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีระยะยาว
พ.ศ. 2560-2573 หรือ KMUTT Roadmap 2030
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เพือ่ ให้การด�ำเนินงานจัดท�ำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรรี ะยะยาว พ.ศ. 2560-2573 ภายใต้กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2574) เพื่อน�ำมาสู่กลไกการขับเคลื่อนและปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2541 จึงขอแต่งตัง้ คณะท�ำงาน
จัดท�ำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ระยะยาว พ.ศ. 2560-2573 หรือ KMUTT Roadmap 2030 ดังรายนามต่อไปนี้
กลุ่มที่ปรึกษา
1.
2.
3.
4.

รศ.ดร.ศักรินทร์
ดร.กฤษณพงศ์
รศ.ดร.ไกรวุฒิ
ศ.ดร.สมชาย

ภูมิรัตน
กีรติกร
เกียรติโกมล
ชูชีพสกุล

5.
6.
7.
8.

ดร.เกษรา
ผศ.ดร.ประเสริฐ
รศ.ดร.สุวิทย์
รศ.ดร.บัณฑิต

วามะศิริ
คันธมานนท์
แซ่เตีย
ฟุ้งธรรมสาร

กลุ่มประธานและคณะท�ำงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

อ.ธนิตสรณ์
รศ.ดร.บัณฑิต
รศ.ดร.โสฬส
รศ.ดร.สมชาย
รศ.ดร.วิวัฒน์
รศ.ดร.เชาวลิต
ผศ.ดร.ทิพวรรณ
ผศ.ดร.มณฑิรา
ดร.นันทน์
ดร.วรรณา
ดร.จุลพจน์

จิระพรชัย
ทิพากร
สุวรรณยืน
จันทร์ชาวนา
เรืองเลิศปัญญากุล
ลิ้มมณีวิจิตร
ปิ่นวนิชย์กุล
นพรัตน์
ถาวรังกูร
เต็มสิริพจน์
จิรวัชรเดช

ประธาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

ดร.ไพศาล
ผศ.ดร.กิติเดช
ดร.ผ่องศรี
รศ.ดร.เจริญชัย
ผศ.ดร.คมกฤตย์
ผศ.ดร.ชวิน
ผศ.ดร.ดวงฤดี
รศ.ดร.ราชวดี
ดร.วิทิดา
อ.แบ๊งค์
ผศ.ดร.วรพจน์

สนธิกร
สันติชัยอนันต์
เวสารัช
โขมพัตราภรณ์
ชมสุวรรณ
จันทรเสนาวงศ์
โฆษิตกิตติวงศ์
ศิลาพันธ์
จงศุภชัยสิทธิ์
งามอรุณโชติ
อังกสิทธิ์

คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
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กลุ่มประธานและคณะท�ำงาน
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

ดร.อุมาพร
ดร.กัญจนีย์
ดร.กนกพร
รศ.ดร.ภูมิ
รศ.ดร.พีรพล
รศ.ดร.พงศ์พันธ์
รศ.ดร.ชูจิต
รศ.ดร.โชคอนันต์
ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์
ผศ.ดร.ณัตจิรี
ผศ.ดร.ธีระเดช
ผศ.ดร.นริส
ผศ.ดร.ปรัญชลีย์
ผศ.ดร.ปัทมวรรณ
ผศ.ดร.พิเชษฐ์
ผศ.ดร.ภานุทัต
ผศ.ดร.วรรณนภา
ผศ.ดร.วันดี
ผศ.ดร.วันเพ็ญ
ผศ.กษมาภรณ์
ผศ.อภิญญา
ดร.จักรพิพัฒน์

สุภสิทธิเมธี
พุทธิเมธี
เรียนเขมะนิยม
ค�ำเอม
ศิริพงศ์วุฒิกร
แก้วตาทิพย์
ตรีรัตนพันธ์
บุษราคัมภากร
วราภรณ์
จาตุรพิทักษ์กุล
เจียรสุขสกุลชัย
ประทินทอง
สมานพิบูรณ์
จิมากร ชิลลิ
พินิจ
บุญประมุข
ตระกูลเกษมสุข
อ่อนเรียบร้อย
ช้อนแก้ว
มณีขาว
ลิ้มไพบูลย์
อัศวบุญญาเลิศ

คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

ดร.จิรศักดิ์
ดร.ดาวุด
ดร.ทรงพล
ผศ.ดร.ทวีศักดิ์
ดร.ปณิดา
ดร.ปราการเกียรติ
ดร.ปริญญา
ดร.เยาวลักษณ์
ดร. วัชรพันธ์
ดร.วินัย
ดร.สรัญญา
ดร.สุดธิดา
ผศ.ดร.สุรวุฒิ
อ.ชาย
อ.พรยศ
อ.วัชรพจน์
คุณกันยากร
คุณสุวรรณี
คุณอนุตรา
คุณอนุสรา
นายอภิลักษณ์

ศรีรัตน์
ทองทา
ชื่นค�ำ
กฤษเจริญ
จิตยุทธการ
ยังคง
เสงี่ยมสุนทร
มะปราง รสหอม
สุวรรณสันติสุข
หอมสมบัติ
ทองเล็ก
เปลี่ยนคารมย์ ธนทรัพย์สิน
ช่วงโชติ
ชีวะเกตุ
ฉัตรธารากุล
ทรัพย์สงวนบุญ
เทพา
วงศ์จันทร์
พรวดี
มีชัย
สุนทรอาคเนย์

กลุ่มเลขานุการ
1. นางอัจฉรียา
ทองสัมฤทธิ์
2. นางสาวสาคร
กองสุวรรณ์
3. นางสาวรัชกาญจน์ วินิจ

4. นางวราภรณ์
5. นางสาวฐิติธร

สกุลพานิช
สว่างจันทร์

คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
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โดยให้ที่ปรึกษา ประธานและคณะท�ำงาน เลขานุการ มีหน้าที่ดังนี้
1. หน้าที่รับผิดชอบของที่ปรึกษา
		 เข้าร่วมประชุมคณะท�ำงาน
		 ให้ความเห็นในประเด็นต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินงานของคณะท�ำงาน
2. หน้าที่รับผิดชอบของประธานและคณะท�ำงาน
		 เข้าร่วมประชุมคณะท�ำงาน
		 ให้นโยบาย ทิศทาง เป้าหมายในการท�ำงาน
		 เสนอความคิด ข้อเสนอแนะหรือวิธีการ รูปแบบ แนวทางการด�ำเนินงานเพื่อให้ได้กรอบแผนระยะยาว 15 ปี
		 รวบรวม และสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อภาพรวมมหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบ
		 ด�ำเนินการตามมติที่ประชุมคณะท�ำงาน
		 พิจารณาข้อมูล ให้ข้อมูลในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อสรุป
		 ส่งเสริมและสนับสนุนการด�ำเนินงานที่ก่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนางานเชิงระบบ
		 รายงานผลการด�ำเนินงานต่อประธานคณะท�ำงาน
		 ติดตามผลการด�ำเนินงานและประเมินผลงานคณะท�ำงานกลุ่มย่อย
ส�ำหรับคณะท�ำงานกลุ่มย่อย มีรายชื่อและหน้าที่ ตามเอกสารแนบ ก
3. หน้าที่รับผิดชอบของเลขานุการ
		 เตรียมข้อมูลประกอบการประชุมและจัดการการประชุมคณะท�ำงาน รวมถึงการจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุน
การด�ำเนินการอื่นๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
		 ประสาน ติดตามผลการด�ำเนินคณะท�ำงาน และคณะท�ำงานกลุ่มย่อยและเก็บรวบรวมพร้อมสังเคราะห์ข้อมูล
		 รองรับการด�ำเนินงานของประธานและคณะท�ำงาน
		 สรุปมติที่ประชุมและด�ำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุม
		 น�ำส่งสรุปผลการด�ำเนินงานให้คณะท�ำงาน KMUTT Roadmap 2030
		 น�ำเสนอกรอบแผนพัฒนาระยะยาวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 15 ปี พ.ศ. 2560-2573
ผลที่ได้รับ กรอบทิศทางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีระยะยาว พ.ศ. 2560-2573
หรือ KMUTT Roadmap 2030 เพื่อขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2558-31 ธันวาคม 2559
สั่ง ณ วันที่ 7 มีนาคม 2559
(รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
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คณะท�ำงานกลุ่มย่อย
ด้านทีมผู้สัมภาษณ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ผศ.ดร.ภาณุทัต
ผศ.ดร.ธีระเดช
รศ.ดร.เจริญชัย
ผศ.ดร.ชวิน
ผศ.ดร.วรพจน์
ดร.วิทิดา
ดร.ไพศาล

เจ้าหน้าที่สนับสนุนการสัมภาษณ์
บุญประมุข
เจียรสุขสกุล
โขมพัตราภรณ์
จันทรเสนาวงศ์
อังกสิทธิ์
จงศุภชัยสิทธิ์
สนธิกร

ด้านเศรษฐกิจ
1. อาจารย์แบ๊งค์

ดร.จุลพจน์
ผศ.อภิญญา
ดร.ชัยวัฒน์
ดร.ดวงฤดี
ผศ.ดร.สนิท
ดร.สุดธิดา

งามอรุณโชติ

จิรวัชรเดช
ลิ้มไพบูลย์
เอกวัฒน์พานิชย์
โฆษิตกิตติวงศ์
วงษา
เปลี่ยนคารมย์ ธนทรัพย์สิน

ด้านการศึกษา
1.
2.
3.
4.

ดร.ปณิตา
ผศ.ดร.คมกฤตย์
ผศ.ดร.วรพจน์
ผศ.ดร.ธีระเดช

นางสาววิสา
นางสาววริษฐา
นางกัลยารัตน์
นางสาวศิริพร
นางพัชรินทร์
นายวิสาข์
นายภาณุพงศ์

แซ่เตีย
ปั้นมีรส
ชยาวนิช
หนวดหอม
โสฬส
ถนอมทรัพย์
พันธ์บัวหลวง

ด้านการขนส่งระบบราง

ด้านระบบน�้ำ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ผศ.ดร.กิติเดช
ผศ.ดร.คมกฤตย์
รศ.ดร.สันติรัฐ
ผศ.ดร.อนุศิษฎ์
ผศ.ดร.กฤติกา
ดร.มงคล
ดร.ปรัชญา
รศ.ดร.ขรรค์ชัย
ดร.สุจินต์
ดร.มานนท์

สันติชัยอนันต์
ชมสุวรรณ
นันสะอาง
อันมานะตระกูล
ตันประเสริฐ
นามลักษณ์
เพียสุระ
ตุลละสกุล
จิระชีวนันท์
สุขละมัย

ด้าน Energy & Climate Change
จิตยุทธการ
ชมสุวรรณ
อังกสิทธิ์
เจียรสุขสกุล

1. ผศ.ดร.ชวิน
2. อ.สราวุฒิ

จันทรเสนาวงศ์
หมื่นนพค�ำ
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ด้าน Aging Society
1. รศ.ดร.ชูจิต
2. ผศ.ดร.ปรัญชลีย์

ด้านเศรษฐกิจของโลก AEC ASEAN and More
ตรีรัตนพันธ์
สมานพิบูรณ์

ด้านเทคโนโลยี
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ดร.วิทิดา
ผศ.ดร.ดวงฤดี
นายอภิลักษณ์
ผศ.ดร.ธีระเดช
ผศ.กษมาภรณ์
ดร.จุลพจน์
ดร.ปณิตา
รศ.ดร.สุรชัย
ผศ.ดร.วรพจน์

จงศุภชัยสิทธิ์
โฆษิตกิตติวงศ์
สุนทรอาคเนย์
เจียรสุขสกุล
มณีขาว
จิรวัชรเดช
จิตยุทธการ
สุขสกุลชัย
อังกสิทธิ์

คณะท�ำงานจัดท�ำแผนพัฒนา มจธ. ระยะยาว 20 ปี
พ.ศ. 2560-2579 (เพิ่มเติม)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ผศ.ดร.สันติ
ดร.กลางใจ
ผศ.ดร.เดี่ยว
นางสาวอนิษฐา
นางสาวอัมพิกา
นางสาววันเพ็ญ
นางสาวนิชาภัทร
นางสาวสุดารัตน์
นางสาวกิตติญาณ์

เจริญพรพัฒนา
สิทธิถาวร
กุลพิรักษ์
จูฑะรส
เกตุกราย
กุลศรีชัย
อุทัยชนางกูร
แก้วดวงเล็ก
เฟื่องชูนุช

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

รศ.ดร.เจริญชัย
ผศ.อภิญญา
ดร.จุลพจน์
รศ.ดร.พงศ์พันธ์
ผศ.ดร.ชวิน
ดร.กนกพร
รศ.ดร.ภูมิ
ดร.วิทิดา
นายอภิลักษณ์
รศ.ดร.ราชวดี
ผศ.ดร.วรพจน์

โขมภัตราภรณ์
ลิ้มไพบูลย์
จิรวัชรเดช
แก้วตาทิพย์
จันทรเสนาวงศ์
เรียนเขมะนิยม
ค�ำเอม
จงศุภชัยสิทธิ์
สุนทรอาคเนย์
ศิลาพันธ์
อังกสิทธิ์

หน้าที่คณะท�ำงานกลุ่มย่อย ดังนี้
• สัมภาษณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและภายใน ผู้บริหารระดับ
มหาวิทยาลัย ระดับคณะ สถาบัน ส�ำนัก
• เก็บรวบรวมข้อมูลเพือ่ ก�ำหนดทิศทาง กรอกแผนในระยะยาว
• น�ำเสนอข้อมูลที่มีผลกระทบกับภาพรวมมหาวิทยาลัย
• สรุป และส่งมอบให้เลขานุการ เพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์
ผลกระทบในภาพมหาวิทยาลัย
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II. การด�ำเนินงาน

ขั้นตอนการด�ำเนินงานแผนพัฒนา มจธ. ระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2560-2579
(KMUTT Roadmap 2036) และการน�ำเสนอในที่ประชุมต่างๆ
คณะท�ำงานฯ มาจากบุคลากรรุน่ ใหม่จากกลุม่ ต่างๆ ได้แก่ กลุม่ ที่ 1
คือ นักบริหารระดับกลาง (นบก.) รุ่นที่ 1-3 ซึ่งเป็นการรวมกลุ่ม
ระหว่างนักบริหารทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน กลุม่ ที่ 2 คือ
กลุม่ USX ทีป่ ฏิบตั ภิ ารกิจเฉพาะ ซึง่ มาจาก 3 กลุม่ ใหญ่ ได้แก่ กลุม่ UIA
(University Intelligent Agency), Stewardship และ Xingzhe
(ซินจือ) ซึ่งเป็นกลุ่มที่ติดตามผู้บริหารของมหาวิทยาลัยไปท�ำงาน
ในภารกิจส�ำคัญ ส�ำหรับกลุ่มที่ 3 คือ บุคลากรใหม่สายวิชาการ
(New Academic Staff : NAS) นอกจากนี้จะมีคณะท�ำงาน ซึ่งเป็น
ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งกลุ่มที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
ได้แก่ คณบดี รองคณบดี ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
โดยขั้นตอนการด�ำเนินงาน มีดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 (Phase I)
จัดประชุม Kick off เพื่อเตรียมความพร้อมและแผนงาน
การจัดท�ำแผน KMUTT Roadmap 2036 ในวันที่ 26 มิถนุ ายน 2558
ณ ห้องประชุมสนั่น สุมิตร ชั้น 9 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 42 คน
มีทมี งานประกอบด้วย Data Management Team และ Secretarial
Team (ทีมเลขานุการจากส�ำนักงานยุทธศาสตร์) โดยในช่วงปี 2559
มีการประชุมหารือร่วมกัน 11 ครั้ง
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ขั้นตอนที่ 2 (Phase II)
สัมภาษณ์ ทบทวนวิสยั ทัศน์ มจธ. และศึกษาปัจจัยทีม่ ผี ลกระทบ
มีคณะท�ำงานประกอบด้วย Process Team และ Scenario Team
โดยส� ำ นั ก งานยุ ท ธศาสตร์ แ ละคณะท� ำ งานได้ ท� ำ การสั ม ภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงได้ศึกษา
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมในประเด็นต่างๆ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ
การขนส่งระบบราง เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ พื้ น ที่ น วั ต กรรมพิ เ ศษ
ระบบน�้ำ  การศึกษา มหาวิทยาลัยกับชุมชน Energy & Climate
Change, Bioeconomy, Food, Aging Society, Networking /  
Strategic Alliance, ASEAN and More และผลกระทบด้าน ICT
ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้

Teamwork
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การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ
และผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
คุณประมนต์ สุธีวงศ์
ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ดร.ทองฉัตร หงส์ลดารมภ์ *
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ศ.เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์
คุณสมประสงค์ บุญยะชัย
ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม
รศ.ดร.หริส สูตะบุตร
		 อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รศ.ดร.ไพบูลย์ หังสพฤกษ์ *
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คุณพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา
		 ผู้อ�ำนวยการใหญ่ โรงเรียนดรุณสิกขาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  
* ต�ำแหน่ง ณ เวลาที่ให้สัมภาษณ์

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร
รศ.ดร.ไกรวุฒิ เกียรติโกมล
รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน
อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
คณบดี / ผู้อ�ำนวยการ คณะ / สถาบัน
ผศ.ดร.กิติเดช สันติชัยอนันต์ *
คณะครุศาสตร์อุสาหกรรมและเทคโนโลยี
รศ.ดร.พรนภิส ดาราสว่าง *
คณะศิลปศาสตร์
รศ.ดร.อภิชิต เทอดโยธิน *
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
รศ.ดร.สิรินทรเทพ เต้าประยูร *
ผู้อ�ำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
(JGSEE)
อ.ไมเคิล ปริพล ตั้งตรงจิต
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
รศ.บุษยา บุนนาค
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
รศ.ดร.สยาม เจริญเสียง
ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
ผศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ *
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม
ศ.ดร.บุญเจริญ ศิริเนาวกุล *
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผศ.ดร.วรนุช เกิดสินธ์ชัย *
คณะวิทยาศาสตร์
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ขั้นตอนที่ 3 (Phase III)
การระดมความคิดเห็น เพื่อก�ำหนดกรอบการพัฒนา (Themes of Development) โดยเชิญตัวแทน
จากทุกพื้นที่การศึกษาของ มจธ. และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีทีม Steering Committee ช่วยกลั่นกรอง เมื่อวันที่
4 เมษายน 2559 ได้จัดสัมมนาระดมสมอง ณ โรงแรมรามาดา พลาซ่า แม่น�้ำ ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ
ขั้นตอนที่ 4 (Phase IV)
การจัดท�ำ  (ร่าง) แผนพัฒนา มจธ. ระยะยาว 20 ปี
พ.ศ. 2560-2579 (KMUTT Roadmap 2036) มี ที ม
Analysis Team ประกอบด้วยกลุ่ม Stewardships และ
บุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ โดยได้น�ำร่างแผนฯ น�ำเสนอ
ต่ อ กลุ ่ ม ผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย ต่ า งๆ อาทิ เวที ก ารประชุ ม
กลุ่มย่อยกับคณบดี ตัวแทนศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ปกครอง
เป็นต้น

ขั้นตอนที่ 5 (Phase V)
น�ำ  (ร่าง) แผนพัฒนา มจธ. ระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2560-2579
(KMUTT Roadmap 2036) เสนอต่ อ คณะกรรมการมหาวิ ท ยาลั ย
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 ได้น�ำเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งผู้บริหาร
เสนอให้มกี ารจัดท�ำภาพฉาย (Scenario) ในอนาคต 15-20 ปี ของมหาวิทยาลัย
มีการน�ำเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยอีกครั้ง ในวันที่ 11 ตุลาคม 2561
หลั ง จากนั้ น มี ก ารปรั บ ปรุ ง แผนฯ ตามข้ อ เสนอแนะจึ ง น� ำ เสนอต่ อ
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครัง้ ที่ 14 / 2561 เมือ่ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561
และน�ำ  (ร่าง) แผนพัฒนา มจธ.ฯ เสนอต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 233 วันที่ 9 มกราคม 2562 เป็นล�ำดับต่อมา

