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ค�าน�า

	 จากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ	 ทั้งจากบริบทในประเทศและนานาประเทศ	 ท�าให้

มหาวิทยาลัยต้องมีการปรับแผนพัฒนาระยะยาว	 15	 ปี	 หรือ	 KMUTT	 Roadmap	 2020	 จึงจัดท�า 

แผนพัฒนา	 มจธ.	 ระยะยาว	 20	 ปี	 พ.ศ.	 2560-2579	 (KMUTT	 Roadmap	 2036)	 เพื่อให้สอดคล้อง 

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ	20	ปี	(พ.ศ.	2560-2579)	โดยมีคณะท�างานที่มาจากทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย

มาร่วมกันท�างาน	 ในการทบทวนผลการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัย	 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

ทั้งภายในและภายนอก	 รวมท้ังการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 เพื่อก�าหนดกรอบแผนทิศทางการ 

พัฒนามหาวิทยาลัย	 ในระยะยาว	 20	 ปี	 และได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี ในการประชุม ครั้งที่ 233 วันที่ 9 มกราคม 2562	 เพื่อใช้เป็นแนวทางการก�ากับ 

ทิศทางการพัฒนาให้มหาวิทยาลัยก้าวสู่การเป็น	 Entrepreneurial	 University	 และมหาวิทยาลัยช้ันน�า 

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�าการเรียนการสอน	การวจิยั	การบริการวชิาการ	มาบรูณาการร่วมกนั	ส่งผลให้เกดิบณัฑติ

ที่มีคุณภาพ	 รวมทั้งการสร้างเครือข่าย	 ความร่วมมือที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม	 สังคม	 ชุมชน	 และ

ประเทศชาติต่อไป	

	 การท�างานครั้งนี้ส�าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี	 จากความร่วมมือของทุกๆ	 ฝ่าย	 มหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่าง

ยิ่งว่าแผนพัฒนา	มจธ.	ระยะยาว	20	ปี	พ.ศ.	2560-2579	(KMUTT	Roadmap	2036)	จะเป็นประโยชน์ 

ในการใช้เป็นแนวทางการก�ากับทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะยาว	 เพื่อให ้

ประชาคม	มจธ.	มีความเข้าใจ	และน�าไปใช้เป็นกรอบแนวทางด�าเนินงาน	ภารกิจหลักด้านต่างๆ	ให้บรรลุ

เป้าหมาย	และเป็นประโยชน์ต่อชุมชน	สังคมและประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มกราคม	2562	
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สารนายกสภามหาวิทยาลัย

	 การเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันในมิติต่างๆ	 อาทิ	 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่ท�าให้	

วัยเด็กลดลง	 ผู้สูงวัยสูงข้ึน	 แนวโน้มการขยายตัวของเมือง	 (Urbanization)	 มากขึ้น	 การรวมกลุ่ม 

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจซึ่งก่อให้เกิดการแข่งขันมากขึ้น	 การเปล่ียนแปลงทางด้านดิจิทัล	 และ	 

Disruptive	Technology	ซึง่ก่อให้เกิดผลกระทบทัง้ชีวติการท�างานและชวีติความเป็นอยูท่ีต้่องใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัลมากขึ้น	การเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ	เหล่านี้	ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ	สังคม	และความสามารถใน

การแข่งขัน	รวมทั้งสถาบันการศึกษา	ซึ่งต้องปรับตัวเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ	

	 จากการเปลี่ยนแปลงในบริบทต่างๆ	 ทั้งภายในประเทศและของโลกดังกล่าวข้างต้น	 ส่งผลให้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 (มจธ.)	 ต้องเตรียมพร้อมและปรับเปล่ียนได้อย่างมีพลวัตร	 

ด้วยการจัดท�าแผนพัฒนา	มจธ.	ระยะยาว	20	ปี	พ.ศ.	2560-2579	(KMUTT	Roadmap	2036)	เพื่อใช้ 

เป็นกรอบทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะยาว	 อีกทั้งยังเป็นคู่มือและก�ากับการด�าเนินงานของ 

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยในอนาคตอย่างมีเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ	

	 ในนามของสภามหาวทิยาลยั	ผมขอเป็นก�าลงัใจให้ประชาคม	มจธ.	ร่วมมอืร่วมใจด�าเนนิภารกจิต่างๆ 

เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 ให้ก้าวหน้าเป็นสถาบันแห่งความภาคภูมิใจของ 

ประชาคม	มจธ.	สืบไป

(ดร.ทองฉัตร หงศลดารมภ)

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
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สารอธิการบดี

	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 เป็นมหาวิทยาลัยรัฐแห่งแรกของประเทศไทยที่เปลี่ยนสถานะมาเป็นมหาวิทยาลัย 

ในก�ากับของรัฐ	 ตั้งแต่วันท่ี	 7	 มีนาคม	 2541	 และได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง	 เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยและเน้นด้านวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี	ตลอดระยะเวลากว่า	5	ทศวรรษ	ได้สร้างผลงานโดดเด่นในด้านการผลิตและพัฒนาบัณฑิต	งานวิจัย	เป็นที่ประจักษ์	และยอมรับ

ในวงการศกึษาและสงัคมทัว่ไป	เพือ่ออกไปช่วยสร้างและพฒันาชุมชน	เป็นการเรยีนรูคู้ส่งัคม	และท�างานวจิยัตอบโจทย์ชมุชน	สงัคมและประเทศ

	 อย่างไรก็ตาม	 ในระยะเวลาท่ีผ่านมา	 มีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ	 อย่างรวดเร็ว	 ทั้งจากภายในประเทศและในระดับนานาชาติ	 เช่น	 

การเป็นสังคมผู้สูงวัย	 การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี	 Disruptive	 Technology	 และเทคโนโลยีดิจิทัลที่ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงาน 

และการด�ารงชีวติประจ�าวนัในรปูแบบต่างๆ	ซึง่ส่งผลกระทบทัง้ด้านวิทยาศาสตร์	เทคโนโลย	ีเศรษฐกิจ	รวมทัง้ระบบการศกึษา	ท�าให้ประเทศไทย

และมหาวิทยาลัยได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ	 ท�าให้มหาวิทยาลัยต้องปรับตัวในการด�าเนินภารกิจใหม่	 ดังนั้น	 มหาวิทยาลัย 

จึงต้องมีการเตรียมพร้อมและก�าหนดทิศทางการพัฒนาด�าเนินงานในระยะยาว	 ทั้งในด้านคุณภาพของบัณฑิต	 ความเป็นมืออาชีพของ 

นักศึกษาและบุคลากร	 ความเป็นผู้น�าทางด้านนวัตกรรมการเรียนรู้	 ความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี	 การมีระบบนิเวศ	 (Ecosystem)	 

เพื่ออ�านวยความสะดวกในการท�างาน	 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ	 ชุมชน	 สังคมและประเทศ	 ตลอดจน

คุณภาพและประสิทธิภาพของระบบการบริหาร	ด้วยการวิเคราะห์และคาดการณ์ไปข้างหน้าในระยะเวลาที่เหมาะสม	เพื่อให้มหาวิทยาลัยพัฒนา

ให้ก้าวสู่การเป็น	Entrepreneurial	University	และเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�าระดับโลก	

	 การจัดท�าแผนพัฒนา	 มจธ.	 ระยะยาว	 20	 ปี	 พ.ศ.	 2560-2579	 (KMUTT	 Roadmap	 2036)	 มีการทบทวนและปรับแผนพัฒนา 

มหาวิทยาลัยระยะยาว	15	ปี	 (พ.ศ.	2549-2563)	หรือ	KMUTT	Roadmap	2020	ที่ได้ด�าเนินการมาในช่วงสุดท้ายของแผนฯ	แล้ว	พร้อมกับ 

สังเคราะห์ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงในบริบทต่างๆ	 ที่คาดว่าจะกระทบต่อการด�าเนินภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย	 มหาวิทยาลัยจึงได้จัดท�า 

แผนพัฒนา	 มจธ.	 ระยะยาว	 20	 ปี	 พ.ศ.	 2560-2579	 (KMUTT	 Roadmap	 2036)	 เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะ 

20	ปีข้างหน้า	และเป็นคู่มือเพื่อก�ากับการด�าเนินงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยในอนาคต

	 ในนามของมหาวิทยาลัย	 ผมขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ	 บุคลากรทุกท่าน	 หน่วยงานต่างๆ	 ศิษย์เก่า	 และทุกท่านที่มีส่วนร่วม	 ท�าให้ 

การจัดท�าแผนพัฒนา	มจธ.	ระยะยาว	20	ปี	พ.ศ.	2560-2579	(KMUTT	Roadmap	2036)	ฉบับนี้	จนส�าเร็จและสามารถน�าไปใช้ในการสื่อสาร

ให้เกิดการรับรู้	เข้าใจ	และร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีไปสู่เป้าหมายเดียวกันต่อไป

(รศ.ดร.สุวิทย แซ่เตีย)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
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ช่วงทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2513-2522)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตธนบุรี

	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า	 ตั้งขึ้นจากการรวมวิทยาลัย

เทคนิคธนบุรี 	 วิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ	 และวิทยาลัย

โทรคมนาคมนนทบุรี	ในสังกัดกรมอาชีวศึกษา	กระทรวงศึกษาธิการ

เข้าด้วยกัน	เมื่อวันที่	13	มกราคม	พ.ศ.	2513	โดยได้รับพระกรุณา 

โปรดเกล้าฯ	พระราชทานนามว่า “สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้า” 

นามภาษาองักฤษว่า	“King Mongkut’s Institute of Technology” 

เม่ือวันที่	 28	 พฤษภาคม	 พ.ศ.	 2513	 และได้รับพระราชทาน 

พระบรมราชานุญาตให้ใช้ตราเครื่องหมายรัชกาลที่	 4	 ซึ่งทรง 

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้ออกแบบใหม่เป็นตราสัญลักษณ์ประจ�า

สถาบัน	 เมื่อวันที่	 24	 ธันวาคม	 พ.ศ.	 2514	 สถาบันมีหน้าที่ผลิต 

ครูอาชีวศึกษาระดับปริญญา	 และให้การศึกษาทางเทคโนโลยีและ

วทิยาศาสตร์	ทัง้ระดบัต�า่กว่าปรญิญาและระดบัปรญิญา	ในระยะต่อมา 

ได้มีพระราชบัญญัติโอนสถาบันไปขึ้นกับทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ	

เป็นส่วนราชการในทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรีเป็นสถำบันกำรศึกษำ	

ระดับอุดมศึกษำที่มีพัฒนำกำร	อันยำวนำนมำกว่ำ	5	ทศวรรษ	

นับแต่แรกก่อตั้งในปี	พ.ศ.	2503	โดยสำมำรถแบ่งช่วงพัฒนำกำร

ของมหำวิทยำลัยได้เป็น	4	ช่วง	คือ

ช่วงทศวรรษแรก (พ.ศ. 2503-2512)

วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี

	 เป็นช่วงเริ่มแรกของการก่อตั้งมหาวิทยาลัย	 ได้รับสถาปนา 

ขึ้นมาจากวิทยาลัยเทคนิคธนบุรี	 ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการประกาศ 

ตั้ง	“วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี”	 เม่ือวันท่ี	 4	 กุมภาพันธ์	 พ.ศ.	 2503	 

มีสถานะเป็นวิทยาลัยในสังกัดกรมอาชีวศึกษา	กระทรวงศึกษาธิการ	

รับผู้จบเตรียมอุดมศึกษา	 (ม.6	 ปัจจุบัน)	 เฉพาะสายวิทยาศาสตร	์

ศึกษาต่อ	 3	 ปี	 ได้วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	 (ปวส.)	 และ 

นับเป็นวิทยาลัยเทคนิคแห่งแรกในประเทศไทย	ที่รับผลิตช่างเทคนิค

จากผู้จบชั้นสูงสุดสายสามัญ	ต่อมาในปี	พ.ศ.	2511	คณะกรรมการ

บริหารสภาการศึกษา	ได้มีมติให้รวมวิทยาลัยเทคนิคธนบุรี	วิทยาลัย

โทรคมนาคมนนทบุรี	และวิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือเข้าด้วยกัน 

จัดตั้งเป็นสถาบันเทคโนโลยี	 ผู ้บริหารของสถาบันรับเป็นผู ้ร ่าง 

พระราชบัญญัติและน�าเสนอต่อกรมอาชีวศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปี

อดีต ปัจจุบัน สู่อนาคต
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ช่วงทศวรรษที่ 4 (พ.ศ. 2533-2542)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

	 ในปี	 พ.ศ.	 2541	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 ได้เปลี่ยน

สถานะจากมหาวิทยาลัยในการควบคุมของรัฐเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับ

รัฐบาล	 มีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ	 แต่อยู ่ใน

ก�ากับดูแลของรัฐบาล	 และได้เปลี่ยนชื่อเป็น	 “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี”	การเปลี่ยนแปลงนี้มีผลในวันที่	7	มีนาคม	พ.ศ.	2541	

ซึ่งเป็นวันถัดจากวันที่มีการประกาศพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี	 ในราชกิจจานุเบกษา	 เล่มที่	 115	 ตอนที่	 11	 ก	 วันท่ี	 

6	มีนาคม	พ.ศ.	 2541	ถือได้ว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	

เป็นมหาวิทยาลัยรัฐแห่งแรกที่เปลี่ยนสภาพเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับรัฐ

	 ในช่วงเวลาดังกล่าว	 มีการขยายพื้นท่ีบริการไปที่บางขุนเทียน	 โดย

มหาวิทยาลัยได้ขอใช้พื้นท่ีราชพัสดุประมาณ	 200	 ไร่	 ซึ่งได้รับอนุมัติจาก 

กรมธนารักษ์เพื่อจัดตั้ง	“สวนอุตสาหกรรม”	 ต่อจากนั้น	 มหาวิทยาลัยได ้

เริ่มพัฒนาพื้นท่ี	 มจธ.	 ราชบุรี	 เพื่อพัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�าทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภูมิภาคตะวันตก

ช่วงทศวรรษที่ 5 (พ.ศ. 2543-2552)

	 ในปี	 พ.ศ.	 2547	 ได้มีโครงการจัดตั้งศูนย์บริการทาง 

การศึกษาในเมือง	 ภายใต้ชื่อ	“ศูนยชุมชนน่าอยู่กรุงเทพฯ 

(Bangkok Code)” และมหาวิทยาลัยได้ถอดวิสัยทัศน ์

และภารกจิเป็นแผนพฒันา	มจธ.	ฉบบัที	่9	(พ.ศ.	2545-2549) 

มกีารก�าหนดเป้าหมายหลกัและกลยทุธ์	โดยเรยีกว่า	“กลยุทธ 

6+1 Flagships”	ในช่วงปี	พ.ศ.	2552	ได้ประกาศใช้ค่านยิม	

มจธ.	 (KMUTT	 Core	 Values)	 ประกอบด้วย	“ความเป็น

มืออาชีพและมีคุณธรรม จริยธรรม (Professionalism 

and Integrity)”	 พร้อมกันนี้	 ในปีเดียวกัน	 มจธ.	 ได้รับ 

การคดัเลือกให้เป็นมหาวทิยาลยัวจิยั	1	ใน	9	แห่ง	ในโครงการ

มหาวิทยาลัยแห่งชาติ	(National	Research	Universities:	

NRU)	ที่จัดโดยส�านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา	

ช่วงทศวรรษที่ 3 (พ.ศ. 2523-2532)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

	 การเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญในช่วงทศวรรษน้ี	 ได้แก่	 การแยก

วิทยาเขตทั้ง	 3	 แห่งของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเป็นอิสระ 

ในปี	พ.ศ.	2528	ตามพระราชบญัญตัสิถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร	ี 

และสถาบันเทคโนโลยีพระนครเหนือ	 มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่เป็น 

กรมในทบวงมหาวิทยาลัย	 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	 เล่ม	 103	

ตอนที่	26	ฉบับพิเศษ	เดือนกุมภาพันธ์	พ.ศ.	2529



แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2560-25798

	 ตั้งแต่ปี	 2553	 มจธ.	 เริ่มได้รับการจัดอันดับจากสถาบันจัดอันดับที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ 

อย่างต่อเนื่อง	 ผลการจัดอันดับที่โดดเด่นที่ท�าให้	 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	 ซ่ึงเป็นแห่งแรกของมหาวิทยาลัยไทย	 

ในปี	 พ.ศ.	 2559	 มีการเปิดใช้อาคาร	 KX	 (Knowledge	 Exchange)	 โดยมีเป้าหมายเพ่ือน�าความรู้และ 

นวัตกรรมในพื้นท่ีต่างๆ	 ของมหาวิทยาลัย	 ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 สร้างและพัฒนาขีดความสามารถ 

ในการแข่งขนัให้กบั	SMEs	และเป็นระบบนเิวศเพือ่การเกดินวตักรรมและการสร้างเครือข่ายในรปูแบบต่างๆ	

ทศวรรษที่
(พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน)

ก้าวสู่...
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Inspriation		•		Creativity		•		Analysis		•		Technology		•		Teamwork		•		Success



แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2560-257910

	 มหาวิทยาลัยมีพ้ืนท่ีให้บริการ	 4	 แห่ง	 ได้แก่	มจธ. บางมด	 เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการ	 

การเรียนการสอนและการวิจัย	 ท่ีเป็นต้นแบบด้านการเรียนรู้และการวิจัย	 สร้างนวัตกรรมการเรียน 

การสอน	วิจัย	และนวัตกรรมทางเทคโนโลยี	มจธ. บางขุนเทียน	 เป็นพื้นที่ส่งเสริมการท�างานร่วมกับ 

หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 และชุมชน	 โดยผ่านกลไกความร่วมมือในรูปแบบต่างๆ	 

โดยใช้ฐานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ท่ีเข้มแข็งและเป็นหน่วยบ่มเพาะเทคโนโลยีและธุรกิจ	 

ในบรรยากาศของอุทยานวิทยาศาสตร์และสวนอุตสาหกรรม	 มจธ. ราชบุรี	 เป็นศูนย์บริการ 

ทางการศึกษาที่การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า	 

Residential	College	และศนูย์บรกิารทางการศกึษาในเมอืง	หรอืเรยีกว่า KX	(Knowledge	Exchange)	

เป็นแหล่งเรียนรู้และระบบนิเวศในการสร้างนวัตกรรม	 (Innovation	 Ecosystem)	 ท�าให้เกิดการ 

บูรณาการทั้งในด้านการเรียนการสอน	 วิจัย	 และบริการวิชาการแก่ภาคเอกชน	 ชุมชนและสังคม	 

สร้างความสามารถให้กับ	 SMEs	 พัฒนา	 Start-up	 และเป็นผู้ประกอบการทางด้านเทคโนโลยีภายใต้

ระบบนเิวศ	เพือ่สร้างการแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละสร้างนวตักรรมจากทกุภาคส่วนทัง้ภายในมหาวทิยาลยั	

และองค์กรภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ณ ปี พ.ศ. 2560 
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จ�านวนหลักสูตรและสาขาวิชาต่างๆ ที่เปิดสอน
ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา

ระดับปริญญาตรี
จ�ำนวน	12,035	คน

ระดับบัณฑิตศึกษา
จ�ำนวน	4,130	คน

หน่วยงานภายในที่มีหน้าที่
จัดการเรียนการสอนรวม 11 หน่วยงำน มีจ�านวนบุคลากรทั้งสิ้น

2,430 คน

ในปีงบประมาณ 2560
มหาวิทยาลัยมีรายรับจากรัฐ

ค่าเล่าเรียน

งานวิจัยและบริการ
วิชาการและอื่นๆ

รวมรายรับทั้งสิ้น 

1,424.30

4.37%21.18%

986.01

1,244.96

3,655.27

ล้ำนบำท

ล้ำนบำท

ล้ำนบำท

ล้ำนบำท

คิดเป็นสัดส่วนงบประมำณจำกรำยรับต่อรำยได้

จำกกำรจัดกำรศึกษำ	ต่อรำยได้จำกงำนวิจัย	บริกำร

วิชำกำรและอื่นๆ	เท่ำกับ 1 : 0.69 : 0.87	ตำมล�ำดับ

ปีการศึกษา 2560
มีจ�านวนนักศึกษา

กลุ่มข้าราชการ

คณะวิชา 8 คณะ

2 แห่ง 1 แห่งบัณฑิตวิทยาลัย
130	คน	/	5.35%

718	คน	/	29.55%

168	คน	/	6.91%

กลุ่มพนักงาน

กลุ่มลูกจ้าง

กลุ่มบุคลากรของ
หน่วยงานในก�ากับของ

มหาวิทยาลัย

300 600 900 1,200 1,500

สถาบันเฉพาะทาง

47	
หลักสูตร

145 
สำขำวิชำ

ทั้งนี้	แบ่งบุคลำกรออกเป็น	4	กลุ่ม	ได้แก่

1,414	คน	/	58.19%

ทั้งนี้เป็นนักศึกษำระดับปริญญำโท	 จ�ำนวน	 3,423	คน

และระดับปริญญำเอก		 จ�ำนวน	 707	คน

74.45%

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก



แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2560-257912

Opportunities

Weaknesses

การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม	(SWOT	Analysis)

	 กำรเป็นมหำวิทยำลัยในก�ำกับรัฐ	ท�ำให้กำรบริหำรจัดกำรภำยในเป็นอิสระ	ยืดหยุ่น	และคล่องตัวยิ่งขึ้น

	 วัฒนธรรมองค์กรเปิดโอกำสและส่งเสริมให้บุคลำกรได้แสดงศักยภำพอย่ำงเต็มที่	บุคลำกรส่วนใหญ่มีศักยภำพสูง

	 มีควำมขยัน	อดทน	เสียสละ	ท�ำงำนหนัก	และสำมำรถปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่ำงดี

	 ส่งเสริมบุคลำกรให้ท�ำงำนร่วมกับภำคอุตสำหกรรม	และสนับสนุนให้ด�ำรงต�ำแหน่งที่ส�ำคัญในองค์กรภำครัฐ

	 ท�ำให้บุคลำกรมีโอกำสเพิ่มพูนควำมรู้และประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและกำรวิจัย

	 มีนวัตกรรมกำรเรียนกำรสอนที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีทักษะและศักยภำพให้เป็นที่ต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิต	มีบรรยำกำศ

	 และสภำพแวดล้อมที่ส่งเสริมกำรเรียนรู้ของนักศึกษำและบุคลำกร

	 กำรสื่อสำรระหว่ำงหน่วยงำนภำยในไม่มีประสิทธิภำพ

	 ขำดระบบไอทีที่มีประสิทธิภำพมำสนับสนุนกำรท�ำงำนอย่ำงเป็นระบบ	

	 ขำดควำมเชื่อมต่อของฐำนข้อมูลภำยในมหำวิทยำลัยท�ำให้กำรวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อกำรตัดสินใจของผู้บริหำรล่ำช้ำ

	 และขำดประสิทธิภำพ

	 ขำดกำรบริหำรจัดกำรและใช้ประโยชน์กับสินทรัพย์ที่มีอยู่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

	 ขำดกำรเตรียมควำมพร้อมส�ำหรับต�ำแหน่งผู้บริหำรระดับกลำง

	 ควำมต้องกำรก�ำลังคนด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีและแรงงำนมีฝีมือของประเทศ

	 ควำมต้องกำรประยุกต์ใช้ควำมรู้ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี	เพื่อแก้ปัญหำชุมชนและสังคม

	 กำรเติบโตทำงด้ำนอุตสำหกรรมของประเทศ

	 กระแสกำรประกันคุณภำพและกำรเปรียบเทียบสมรรถนะ	(กำรจัดอันดับ)	ท�ำให้สร้ำงโอกำสในกำรแข่งขันมำกขึ้น

	 กำรเปิดเสรีทำงกำรค้ำบริกำรและกำรเข้ำสู่กำรเป็นประชำคมอำเซียน

	 กำรมีแหล่งทุนจำกภำยนอกที่สนับสนุนกำรวิจัย

	 กำรแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจำกสถำบันกำรศึกษำทั้งในและต่ำงประเทศ

	 กำรก้ำวเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ	ท�ำให้จ�ำนวนนักศึกษำลดลง

	 กำรสนับสนุนงบประมำณจำกรัฐมีแนวโน้มลดลง

	 ปัญหำทำงสงัคม	เช่น	ยำเสพติด	แหล่งม่ัวสมุทำงเพศ	อบำยมุข	ท�ำให้เกดิควำมเสือ่มถอยด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม

	 ปัญหำกำรก่อกำรร้ำย	และปัญหำควำมไม่สงบภำยในประเทศ	โดยเฉพำะใน	3	จังหวัดชำยแดนภำคใต้

	 ปัญหำกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศและสภำวะโลกร้อน

Strengths

Threats

อย่ำงไรก็ตำมในช่วงที่มีกำรจัดท�ำแผนพัฒนำระยะยำวนี้	ได้มีกำรวิเครำะห์	SWOT พบว่ำมหำวิทยำลัยมีจุดแข็ง	จุดอ่อน	โอกำส
และภัยคุกคำม	ที่ท�ำให้มหำวิทยำลัยต้องค�ำนึงถึงและต้องมีกำรเตรียมแผนในกำรรองรับสถำนกำรณ์ต่ำงๆ	ได้อย่ำงเป็นระบบต่อไป
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มหำวิทยำลัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

ที่มุ่งพัฒนำนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ

กำรวิจัย	ควำมคิดสร้ำงสรรค์

และควำมเป็นผู้ประกอบกำร	ท�ำให้เกิดคุณค่ำ

น�ำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงให้สังคมโลก

เข้มแข็งและยั่งยืน

Vision

คุณค่ำ	ของ	“คน”	คือ
กำรผลิตก�ำลังคนด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี	

ที่มี	Employability	ใน	Global	market	และเป็น

Social	Change	Agent

คุณค่ำ	ของ	“กระบวนการเรียนการสอน”
ที่น�ำไปสู่นวัตกรรมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต

คุณค่ำ	ของ	“งานวิจัย และงานบริการวิชาการ”
คือ	ตอบโจทย์และชี้น�ำภำคอุตสำหกรรมและสังคม

วิสัยทัศน์

	 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี	 (มจธ.)	 ได้ก�ำหนดวิสัยทัศน์	 5	 มุ ่ง	

เป ็นแนวทำงหลักในกำรด�ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย	 ใช ้ เป ็นกรอบก�ำหนดทิศทำง	

แผนพัฒนำ	มจธ.	พ.ศ.	2549-2563	(KMUTT	Roadmap	2020)	และแผนพัฒนำ	มจธ.		

ระยะยำว	 20	 ปี	 พ.ศ.	 2560-2579	 (KMUTT	 Roadmap	 2036)	 รวมถึงกำรจัดท�ำ

แผนกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัย	 ต่อมำในช่วงปลำยปีงบประมำณ	 2560	 ด้วยบริบทและ	

สถำนกำรณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป	 ผู ้บริหำรและบุคลำกรรุ ่นใหม่ของมหำวิทยำลัยจึงได	้

ร่วมกันระดมสมอง	 เพื่อทบทวนวิสัยทัศน์	 และก�ำหนดวิสัยทัศน์ ใหม่	 และให้น�ำวิสัยทัศน์	

5	มุ่ง	มำเป็นหลักกำรส�ำคัญ	(Guiding	Principles)	ในกำรท�ำงำนของมหำวิทยำลัยต่อไป

วิสัยทัศน์
ภารกิจ

เป้าหมาย

โดยมีกำรก�ำหนดว่ำ

“คุณค่ำ”หมำยถึง



แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2560-257914

ภารกิจการด�าเนินงานเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ ดังนี้

1.	พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้	 พัฒนำนักศึกษำ	 ให้มีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร		

	 มีคุณธรรม	จริยธรรม	และจรรยำบรรณในวิชำชีพ

2.	พฒันำระบบกำรศกึษำ	ระบบกำรประกนัคุณภำพกำรศกึษำ	ระบบกำรเรียนรู้	และระบบกำรบรหิำรงำน	

	 ให้มีคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง

3.	วิจัยและน�ำผลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในกำรสร้ำงองค์ควำมรู้	และกำรพัฒนำประชำคมไทย

1	 	Entrepreneurial	university	หมายถึง	มหาวิทยาลัยที่ทุกคนมีจิตส�านึกเสมือนผู้ประกอบการ	การผลิตคนที่มี	Mindset	ของการเป็นผู้ประกอบการ	ประกอบด้วย 

	 1)	มคีวามกล้าคดิในสิง่ใหม่	2)	กล้าท�าในส่ิงใหม่	3)	การเรยีนรูจ้ากสิง่ทีท่�า	4)	การปรับปรุงพัฒนา	ต่อยอดได้	5)	การบริหารจดัการเวลา	6)	การเจรจา	7)	การสือ่สารทีด่ ี

	 8)	ท�างานร่วมกับผู้อื่นได้	

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

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

Top	3	Science,
Technology	and	Innovation	

(STI)	Entrepreneurial
University1	in	ASEAN:	2026	

The	Most	Impactful	Science,	
Technology	and	Innovation	

(STI)	University	in	Asia:	2056

ภารกิจ
Mission

	 	 เพ่ือให้การขบัเคล่ือนการด�าเนนิงานให้บรรลเุป้าหมายของมหาวิทยาลัย	ให้เป็นองค์กรท่ีมคีวามยัง่ยนื	ภายใต้นโยบายการบรหิาร	เพือ่ขบัเคลือ่น 

การด�าเนินงานที่เน้นคุณภาพ	(Quality)	เกิดคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	(Relevance	Excellence)	มีผลิตภาพ	(Productivity)	

ด้วยการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	 (Governance)	 ที่มุ่งสู่ความย่ังยืน	 (Sustainable)	 ขององค์กร	 มหาวิทยาลัยก�าหนดเป้าหมายใน

การบรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว	และใช้เป็นกรอบในการติดตามความส�าเร็จการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัย	ระยะ	5	ปี,	10	ปี,	20	ปี	และ	40	ปี	ดังนี้	

5	
year

10	
year

20	
year

40	
year
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	 กรอบแนวคิดของแผนพัฒนา	 มจธ.	 ระยะยาว	 20	 ปี	 พ.ศ.	 2560-2579	 หรือ	 KMUTT	 Roadmap	 2036	 ก�าหนดให้ม ี

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม	 การเปลี่ยนแปลงต่างๆ	 ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย	 ทั้งการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ ์

ทางด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 การเมือง	 และนโยบาย	 ทั้งภายในและภายนอกประเทศ	 การปรับเปล่ียนที่รวดเร็วของสังคม 

และเทคโนโลยี	 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงบริบทต่างๆ	 เป็นสิ่งที่ท้าทายที่ท�าให้	 มจธ.	 ต้องเตรียมพร้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ	 

เพื่อให้สามารถพัฒนาความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอน	 วิจัยและบริการวิชาการให้มีคุณค่า	 เป็นประโยชน์	 และเกิดผลกระทบ 

ต่อการพัฒนาสังคม	ชุมชน	และประเทศ

กรอบแนวคิด
การพัฒนามหาวิทยาลัย
ในระยะยาว



แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2560-257916

1. แนวโน้มต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
	 จากการศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อม	 รวมท้ังการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก	 ผู้บริหารมหาวิทยาลัย	 แนวโน้ม 

	 การเปลี่ยนแปลงส�าคัญๆ	ที่คาดว่าจะกระทบการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัย	มี	6	ด้าน	ได้แก่

โครงสร้างประชากร ปัญหาความขัดแย้ง

พลังงานและสิ่งแวดล้อม

การขยายตัวของเมือง/
ความเป็นเมือง

Digital Future and
Disruptive Technology

การรวมกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

แนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลง
ที่จะกระทบ มจธ.

ดังนั้น	เพื่อให้มหำวิทยำลัยสำมำรถก�ำหนดนโยบำยและวำงแผนกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยได้อย่ำงเหมำะสม	สอดคล้องกับสถำนกำรณ์

ประเทศและโลก	จึงได้พิจำรณำปัจจัยส�ำคัญๆ	ที่ส่งผลกระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลงและกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยเป็น	4	ประเด็นหลัก	ดังนี้
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การเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ

	 กลุ่มเป้ำหมำย	(Aged	Group)	จะลดลง

	 ส่งผลให้รำยได้ลดลงและต้นทุนสูงขึ้น

	 โจทย์วจิยัเป้ำหมำยใหม่	/	Outreach	programs	

	 เช่น	Medical	/	Health	Technology

	 พัฒนำสมรรถนะของบุคลำกร

	 ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้ำหมำยใหม่

	 ปรับ	/	ขยำยกลุ่มเป้ำหมำยใหม่

	 คนวัยท�ำงำน	ผู้สูงวัย

	 เทคโนโลยีวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีสังคม

	 ทุนทำงสังคมส�ำหรับสังคมสูงวัย

	 ปรับปรุงระบบงำน	ทั้งกำรเรียนกำรสอน	/		

	 วิจัย	/	บริกำรวิชำกำร	เพื่อให้สอดคล้อง	

	 กับกลุ่มเป้ำหมำยใหม่

	 ปรับหลักสูตรกำรผลิตบัณฑิต	ฝกึอบรม	

	 กำรเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่ออำชีพ

	 เพิ่มกำรสร้ำงก�ำลังคน	คุณภำพและ

	 สมรรถนะสูง	รักษำผลิตภำพผู้สูงวัย

	 สร้ำงนวัตกรและผู้ประกอบกำร

	 นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำลดลง

	 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมสูงวัยเป็น

ประเด็นที่หลายประเทศท่ัวโลกให้ความส�าคัญ	 และน�ามาซึ่งความ

ท้าทายในหลายมิติ	 ท้ังการลดลงของจ�านวนแรงงานที่อาจส่งผล 

ต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ	 การสร้างความมั่นคงทางการเงินหลัง 

วัยเกษียณ	 ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ	 ล้วนแต ่

จ�าเป็นต้องมีมาตรการและการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับการ

เปลี่ยนแปลงอย่างรอบด้านและทันท่วงที

	 โครงสร้างประชากรของประเทศไทยเปลีย่นแปลงเข้าสูก่ารเป็น

สงัคมสงูวยั	ยงัคงมปัีญหาทัง้ในเชงิปรมิาณและคณุภาพของประชากร

ในทุกช่วงอายุ	ได้แก่	(1)	ประชากรวัยเด็ก	(0-14	ปี)	มีจ�านวนลดลง

อย่างรวดเรว็	เนือ่งจากมอีตัราการเกดิลดลง	โดยปัจจบุนัครอบครวัไทย 

มบีตุรเฉลีย่	1.6	คน	(2)	ประชากรวยัท�างาน	(15-64	ปี)	มแีนวโน้มลดลง	

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร1
ขณะทีผ่ลติภาพแรงงานยงัเพิม่ขึน้ช้า	กระทบต่อการพฒันาเศรษฐกจิ 

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�าเป็น

ในการลงทุนเพื่อยกระดับบริการทางสังคมและโครงสร้างพื้นฐานที่มี

คุณภาพอย่างทั่วถึง

	 ทั้งนี้	 มหาวิทยาลัยต้องปรับตัวในการด�าเนินภารกิจหลัก 

โดยเฉพาะในด้านการเรยีนการสอน	ด้านวจิยั	และบรหิารจดัการต่อการ 

เปลี่ยนแปลงประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัยและประชากรวัยเด็กลดลง

โดยมี	Implications	ที่มหาวิทยาลัยต้องพิจารณาด�าเนินการ	ดังนี้	



แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2560-257918

	 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรมีผลต่อ 

ศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจ	ท�าให้จ�านวนประชากรวัยแรงงาน 

ลดลงอย่างมากในอนาคต	 สถานการณ์โลกผ่านการขยายตัวของ 

ความเป็นเมืองตลอดศตวรรษที่	 20	 โดยคาดการณ์ในอีก	 35	 ปี 

ข้างหน้า	ในปี	ค.ศ.	2050	โลกจะมีประชากรคนเมืองเพิ่มขึ้นมากถึง	 

2.4	พันล้านคน	คิดเป็นร้อยละ	65	ของประชากรโลก	และทวีปเอเชีย

กับแอฟริกาจะมีอัตราการขยายตัวความเป็นเมืองมากที่สุด

	 แนวโน้มของประเทศไทย	 มีการขยายตัวของความเป็นเมือง

มาต้ังแต่ทศวรรษ	 1960s	 ซ่ึงปัจจุบันสถานการณ์ประเทศไทยก�าลัง

ประสบปัญหาหลายประการ	 อาทิ	 ผลิตภาพการผลิตที่ต�่า	 การเข้าสู่

สังคมผู้สูงอายุ	 การแข่งขันทางเศรษฐกิจท่ีรุนแรงในตลาดโลก	ฯลฯ	

ประเทศไทยจึงจ�าเป็นที่จะต้องพัฒนาประเทศโดยตั้งอยู่บนฐานของ

การเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ

	 ผู้เรียนทั้ง	Aged	/	Non-aged	group

	 เพิ่มจ�ำนวนมำกขึ้น	

	 มีแหล่งเรียนรู้	(Social	Lab)	ให้ผู้เรียนได้	

	 เชื่อมโยงบทเรียนกับบริบทจริงได้มำกขึ้น

	 โจทย์กำรวิจัยและนวัตกรรมใหม่

	 ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีด้ำนกำรอยู่อำศัย		

	 เช่น	เรื่อง	Smart	City

	 สิ่งแวดล้อม	/	พลังงำน

	 กำรบริหำรจัดกำรพื้นที่กำรศึกษำ

	 และ	Logistics	ให้รองรับปริมำณคน

	 ที่เพิ่มขึ้นจำก	Urbanization

ความคิดสร้างสรรค์	นวัตกรรม	การยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	

รวมถึงต้องปรับตัวและมองหาโอกาสจากการขยายตัวของความ 

เป็นเมือง	เพื่อแข่งขันกับนานาชาติในอนาคตได้	โดยในปี	ค.ศ.	2050	

ประชากรจะเพิม่ขึน้กว่า	11	ล้านคน	โดยประชากรไทยกว่าร้อยละ	73 

จะกลายเป็นคนเมือง

	 ทั้งน้ี	 ก�าลังแรงงานที่มีประสิทธิภาพเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัย

การผลิตในการสร้างผลผลิตและรายได้ของประเทศ	ดังนั้น	แนวทาง

ที่ด�าเนินการได้	 คือ	 การพัฒนาทักษะและสมรรถนะของประชากร

วัยแรงงาน	 และพัฒนาด้านการเรียนรู ้ของประชากรวัยเด็กและ 

วัยแรงงาน	 ดังนั้น	 มหาวิทยาลัยต้องปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลง	 

โดยมี	Implications	ที่มหาวิทยาลัยต้องพิจารณาด�าเนินการ	ดังนี้	

 การขยายตัวของเมือง / ความเป็นเมือง (Urbanization) 2
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	 การปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจโลกในหลายภูมิภาคทั่วโลกแบบ

ศูนย์กลาง	 โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียท่ีมีความส�าคัญเพิ่มขึ้น	 ท�าให้

เกิดการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของเงินทุน	สินค้า	บริการ	และแรงงาน

กลุม่ประเทศต่างๆ	รวมทัง้การรวมกนัเป็นประชาคมอาเซยีน	(ASEAN	 

Community)	ประกอบด้วย	กลุม่ประเทศสมาชกิอาเซียน	10	ประเทศ	

ได้แก่	 บรูไน	 พม่า	 กัมพูชา	 อินโดนีเซีย	 ฟิลิปปินส์	 มาเลเซีย	 ลาว	 

สิงคโปร์	 ไทย	 และเวียดนาม	 และมี	 ASEAN	 Plus	 ที่เป็นกรอบ 

ความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา	ประเด็นส�าคัญคือ	 

ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ	 การร่วมมือกันพัฒนาเศรษฐกิจ	 เช่น	 

การตัง้เขตการค้าเสร	ีการคมนาคมและเครอืข่ายการสือ่สาร	ข้อตกลง

ความร่วมมอืทางการเงนิและการคลัง	เป็นต้น	ม	ีASEAN	Plus	Three 

(ASEAN+3)	 เป็นกรอบความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับจีน	ญี่ปุ่น	

สาธารณรัฐเกาหลีใต้	ซึ่งริเริ่มขึ้นตั้งแต่	ปี	พ.ศ.	2540	ต่อมามี	ASEAN 

Plus	 Six	 (ASEAN+6)	 มีประเทศออสเตรเลีย	 นิวซีแลนด์และ 

การเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ

	 เกิดกำรแข่งขันของสถำบันกำรศึกษำ	

	 ภำยในและข้ำมประเทศ

	 หลักสูตรจ�ำเป็นต้องเสริมกำรเรียนรู้

	 กำรอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรม

	 ปรับระบบบริหำรงำนวิจัยให้คล่องตัว

	 และยืดหยุ่นเพื่อรองรับงำนวิจัย

	 ที่หลำกหลำยและงำนวิจัยจำก

	 ต่ำงประเทศเพิ่มขึ้น

	 Talent	Management	

	 จ�ำนวนแหล่งรำยได้เพิ่มขึ้น	เช่น	งำนวิจัย

	 คนมีควำมสำมำรถเคลื่อนย้ำยไปท�ำงำน

	 ในต่ำงประเทศ

อินเดีย	 เพือ่เพิม่ความสามารถในการลงทนุการท�าการค้า	 ปัจจบัุนมี	 

ASEAN	Plus	Nine	(ASEAN+9)	โดยมีประเทศรัสเซีย	สหรัฐอเมริกา	

และแคนาดา	 เข้ามาร่วมกลุ่ม	 หากนับจ�านวนประชากร	 ASEAN+6	 

มปีระชากรรวมกว่า	3	พนัล้านคน	คดิเป็นร้อยละ	50	ของประชากรโลก 

ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจการค้าของอาเซียนและไทย

	 ทั้งนี้	 แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน	 

มีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและเขตเศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ	

จะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของ

ประเทศไทย	ตลอดจนการปรบัเปล่ียนกฎ	ระเบยีบ	กตกิา	ด้านการค้า 

การลงทุนที่มุ ่งเน ้นให ้ความส�าคัญกับเรื่องความโปร ่งใสและ 

ส่ิงแวดล้อมมากขึ้น	 มหาวิทยาลัยต้องปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลง	

โดยมี	Implications	ที่มหาวิทยาลัยต้องพิจารณาด�าเนินการ	ดังนี้

การรวมกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจ3



แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2560-257920

	 ความขัดแย้งเกิดขึ้นเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม	เศรษฐกิจ	เช่น	การกระจายรายได้ให้เกิดความเป็นธรรม	เปิดระบบการเมือง 

ให้กว้างข้ึนด้วยการเปิดโอกาสให้มกีระบวนการประชาธปิไตย	การกระจายอ�านาจไปสูก่ารปกครองตนเอง	การออกกฎหมายภาษทีรัพย์สนิ	ภาษมีรดก 

ภาษท่ีีดิน	เพือ่ให้มกีารกระจายความร�า่รวยมัง่คัง่ไปให้ทัว่ถึงมากกว่าทีเ่ป็นอยู	่ขณะเดยีวกนัจะต้องมกีารลดช่องว่างระหว่างคนต่างสถานะทางสงัคม 

โดยเฉพาะอย่างยิง่ในยคุโลกาภวิตัน์ทีม่กีระแสการเรยีกร้องให้มีการปกครองแบบประชาธปิไตย	การเคารพสทิธมินษุยชน	การส่งเสรมิศักดิศ์รขีอง

ความเป็นมนษุย์	การสนบัสนนุให้มปีระชาสงัคม	และการมุง่เน้นให้เกดิการเมอืงภาคประชาชนอย่างแท้จรงิ	ทัง้นี	้ปัญหาความขดัแย้ง	มหาวทิยาลยั

ต้องปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลง	โดยมี	Implications	ที่มหาวิทยาลัยต้องพิจารณาด�าเนินการ	ดังนี้

การเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ

	 เพิ่มกำรเรียนรู้ที่ให้นักศึกษำมีโอกำส

	 ได้เรียนรู้โลกภำยนอกเพิ่มขึ้น

	 เปิดโลกทัศน์กว้ำงขึ้น

	 กำรวิจัยเรื่องควำมหลำกหลำย

	 ทำงด้ำน	กำรเมือง	ศำสนำ	และสังคม

	 กำรวิจัยด้ำนเทคโนโลยีบำงประเภท

	 เช่น	เทคโนโลยีเพื่อสร้ำงควำมมั่นคง

	 ของประเทศ

	 กำรกระจำยอ�ำนำจกำรตัดสินใจ

	 ระบบธรรมำภิบำล

ปัญหาความขัดแย้ง4

Together...	We	are	Stronger
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	 เทคโนโลยทีีม่ผีลต่อการเปลีย่นโลกอนาคตข้างหน้า	(Disruptive 

Technology)	 ท่ีจะมีผลต่อรูปแบบการท�างานและการด�าเนินชีวิต	

การประกอบธรุกจิและมผีลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างมาก	เทคโนโลยี

เหล่านีไ้ม่หยดุนิง่	มคีวามก้าวหน้าตลอดเวลาและรวดเรว็	เช่น	Mobile 

Internet,	 Automation	 of	 Knowledge	Work,	 Internet	 of	 

Things	(IoT),	Advanced	Robotics,	Cloud	Technology	เป็นต้น	

โดยเทคโนโลยีเหล่าน้ีเข้ามาช่วยสร้างความสะดวกสบายให้กับ 

การใช้ชีวิตประจ�าวัน	 ชีวิตรูปแบบใหม่ๆ	 ในโลกดิจิทัล	 ซึ่งท�าให้เกิด

ความท้าทายในหลายๆ	ด้าน	เช่น	ความมัน่คงทางด้านไซเบอร์	(Cyber	

Security)	พัฒนาและปรบัปรงุโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมให้ทัว่ถงึ 

และมีประสิทธิภาพ	 เช่น	 โครงข่าย	 Network	 Internet	 ที่เร็วและ

เสถียร	สามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ทุกเวลา

การเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ

	 ปรับหลักสูตรให้ทันโลก	กำรท�ำงำนจะม	ี

	 พลวัตรสูง	มีกำรเปลี่ยนอำชีพอย่ำงรวดเร็ว	

	 จนไม่สำมำรถคำดกำรณ์ล่วงหน้ำได้	

	 เกิดกำรเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่ำง	

	 รวดเร็ว	ส่งผลกระทบต่อกำรล้ำสมัย

	 ของกำรวิจัยห้องปฏิบัติกำรวิจัย

	 เครื่องมือกำรวิจัย

	 โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล

	 เพื่อกำรเรียนรู้และกำรบริหำร	รองรับ	

	 กำรเรียนรู้

	 กำรพัฒนำทักษะ	Digital	Literacy	/

	 กำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	เช่น	MOOCs	/

	 IoT	/	Simulation	Room	เพื่อสนับสนุน	

	 กำรเรียนกำรสอน

	 ส่งเสริมกำรวิจัยและนวัตกรรมในเทคโนโลย	ี

	 ที่มีศักยภำพและทบทวนอย่ำงสม�่ำเสมอ

	 กำรพัฒนำองค์กร	/	กำรจัดกำรรูปแบบใหม่		

	 เพือ่รองรับกำรปรับเปลีย่นวธิกีำรท�ำงำนใหม่

	 Digital	Culture

	 เพิ่มคอร์สเรียน	Online	ผ่ำน

	 Coursera,	edX	เป็นต้น

	 นอกจากนีอ้กีเทคโนโลยีหนึง่ทีเ่ข้ามามบีทบาทมากๆ	โดยเฉพาะ 

กบัตลาดแรงงาน	คอื	Artificial	Intelligence	(AI)	หรอื	ปัญญาประดษิฐ์ 

รวมไปถึง	 Big	 Data	 ที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในระบบการท�าธุรกิจ	 

ส่ิงเหล่านี้ท�าให้เกิดนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่สร้างตลาดและมูลค่า

ให้กบัตวัผลิตภณัฑ์ทีใ่ช้เทคโนโลย	ีจนท�าให้เกดิผลกระทบอย่างรนุแรง	

(Disrupt)	 ดังนั้น	 ในอนาคตรูปแบบการท�างานจะเปลี่ยนไป	 อาชีพ 

บางอาชีพจะหายไปและถูกแทนที่ด้วย	 AI	 หรือรูปแบบการเรียนรู ้

จะเปลี่ยนจากระบบการศึกษาดั้งเดิม	 เปลี่ยนเป็นการศึกษาตาม 

เส ้นทางความถนัดส่วนบุคคล	 รวมถึงการเรียนการสอนและ

กระบวนการเรยีนรูจ้ะมรีปูแบบ	Problem	Based	/	Project	Based	

Learning	กระบวนการคดิอย่างเป็นระบบ	(Systematics	Thinking)	

ให้เหมาะกบัยุคคนดิจิทัล	

Digital Future & Disruptive Technologies5

ทั้งนี้ในด้ำนควำมก้ำวหน้ำและกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่ำงพลิกโฉมนี้	มหำวิทยำลัยต้องปรับตัวต่อควำมเปลี่ยนแปลง

โดยมี	Implications	ที่มหำวิทยำลัยต้องพิจำรณำด�ำเนินกำร	ดังนี้



แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2560-257922

	 ปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 เนื่องจากการขยายตัวของเศรษฐกิจและความเป็นเมือง	 โดยการเปลี่ยนแปลง

ด้านภูมิอากาศจะทวีความรุนแรงและขยายขอบเขตกว้างขวางมากขึ้น	 และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ	 ก่อให้เกิดความเสียหาย 

ในทุกมิติมากขึ้น	 โดยปัจจุบันประเทศไทยได้มีการก�าหนดข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับด้านพลังงานและส่ิงแวดล้อม	 เช่น	 ข้อตกลง 

ในการรักษาอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้สูงเกิน	 2	 องศาเซลเซียส	 ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม	

โดยมี	Implications	ที่มหาวิทยาลัยต้องพิจารณาด�าเนินการ	ดังนี้

การเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ

	 กำรปรับเนื้อหำ	/	วิธีกำร	/

	 กระบวนกำรเรียนกำรสอน	เพิ่มหลักสูตร

	 ที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้พลังงำนหมุนเวียน	/

	 พลังงำนทดแทนให้มำกขึ้น

	 กำรวิจัยหัวข้อเรื่อง	Climate	Change	/		

	 Green	Industry	/	Clean	Technology

	 กำรบริหำรจัดกำร	Green	University	/		

	 Building	Code	/	Walk	and	Bike	

	 Society

	 กำรสร้ำงจิตส�ำนึกรักษ์โลก 	 กำรศึกษำวิจัยด้ำนพลังงำนทำงเลือก

	 และกำรอนุรักษ์พลังงำน

	 กำรเตรียมกำรเพื่อรองรับ	ภัยพิบัติ

	 ที่อำจกระทบทำงกำยภำพอย่ำงรุนแรง

	 กับพื้นที่กำรศึกษำทั้งหมด

	 กำรศึกษำวิจัยด้ำนเทคโนโลยี

	 ที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติ

พลังงานและสิ่งแวดล้อม6
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กำรประชุมสมัชชำใหญ่แห่งสหประชำชำติ

(United	Nations	General	Assembly	:	UNGA)

เมื่อวันที่	25	กันยำยน	2558	ลงมติรับรองเป้ำหมำย

กำรพัฒนำที่ยั่งยืน	หรือ	Sustainable	Development	

Goals	ซึ่งถูกก�ำหนดให้เป็นวำระแห่งกำรพัฒนำของโลก

ในอีก	15	ปีข้ำงหน้ำ	(2016-2030)	โดยมี	17	เป้ำหมำย	

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sustainable	Development	Goals	(SDGs)

No
Poverty

Zero
Hunger

Good Health
And Well-Being

Quality
Education

Gender 
Equality

Clean Water
and Sanitation

Affordable and
Clean Energy

Decent Work and
Economic Growth

Industry Innovation
and Infrastructure

Reduced
Inequalities

Sustainable Cities
and communities

Responsible
Consumption
and Production

Climate
Action

Life
on land

Life
Below Water

Peace Justice
and Strong
Institutation

Partnerships
for The Goals

1

2 3

4
5

6

7

8
9

10
11

12

13

15

14

16

17
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	 มหาวทิยาลยัเน้นนโยบายการพัฒนาประเทศด้านวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลย	ีโดยใช้กรอบการพฒันายทุธศาสตร์ชาติ	20	ปี	และแผน

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

เพื่อการพัฒนาประเทศ	ให้มีความมั่นคง	มั่งคั่งและยั่งยืน	มุ่งเน้นการ

พัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม	

	 นอกจากแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ	 20	 ปีแล้ว	 มหาวิทยาลัย

ได้ค�านึงถึงนโยบายและแผนต่างๆ	 ที่มีความส�าคัญกับพันธกิจของ 

มหาวทิยาลัย	ประกอบด้วย	หลักคิดแผนอดุมศึกษาระยะยาวฉบบัที	่3 

นโยบาย	Thailand	4.0	และแผนการศกึษาแห่งชาต	ิพ.ศ.	2560-2579

การก�าหนดแผนและนโยบายของประเทศ

การพัฒนา
และเสร�มสร�าง
ศักยภาพคน

03

01

02

0405

06

การสร�างความสามารถ
ในการแข�งขัน

ความมั่นคง

การสร�างโอกาส
ความเสมอภาค
และเท�าเทียมกัน
ทางสังคม

การสร�างการเติบโต
บนคุณภาพชีว�ต
ที่เป�นมิตรต�อสิ�งแวดล�อม

การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบร�หารจัดการ
ภาครัฐ

“มั่งคั่ง”

“มั่นคง” “ยั่งยืน”
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New Generation Learner

	 กำรเรียนรู้แบบใหม่ที่ไม่ต้องพึ่งพิงมหำวิทยำลัย

	 บริษัทรับบุคลำกรโดยวัดจำกทักษะ

	 ควำมสำมำรถมำกกว่ำปริญญำ

Mobility
	 คนไทยท�ำงำนในต่ำงประเทศเพิ่มขึ้น

	 คนต่ำงประเทศมำท�ำงำนในประเทศไทยเพิ่มขึ้น

	 มหำวิทยำลัยต่ำงประเทศเปิดในไทย

	 มหำวิทยำลัยไทยไปเปิดต่ำงประเทศ

	 ไม่สำมำรถขดีกรอบจ�ำกดัได้ว่ำมหำวทิยำลัยไทย	

	 ผลิตคนไทย	ให้ท�ำงำนในประเทศไทย

	 กำรเคลื่อนย้ำยคนอย่ำงเสรี

Government Support
	 กำรเปลี่ยนแปลงกำรสนับสนุนงบประมำณ

	 จำก	Supply-side	เป็น	Demand-side

	 รูปแบบกำรสนับสนุนของรัฐบำลเปลี่ยนและ	

	 หลำกหลำยมำกขึ้น

	 กำรเตรียมกำรด้ำนต้นทุนที่สะท้อนกำรท�ำงำน	/	

			 ผลผลิต

2. ปัจจัยความไม่แน่นอนที่ท้าทายต่อการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัย

Uncertainty 1 Uncertainty 2 Uncertainty 3

	 จากการวเิคราะห์แนวโน้มความเปลีย่นแปลง	(Trends)	6	ด้าน	 

ดังกล่าวข้างต้น	 มหาวิทยาลัยได้พิจารณาปัจจัยความไม่แน่นอน 

ที่ส�าคัญๆ	 ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงและการ 

พฒันามหาวทิยาลยั	ด้วยการวเิคราะห์ภาพฉาย	(Scenario	Planning)	

มีการก�าหนดวัตถุประสงค์	(Objective)	และ	Key	Drivers	ที่คาดว่า 

จะกระทบต่อการท�างานของ	 มจธ.	 ในระยะยาว	 20	 ปี	 เพื่อจ�าลอง

ภาพฉายจากแนวโน้มที่คาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคต	 (Trends)	 และ

ปัจจัยความไม่แน่นอน	(Uncertainty	Drivers)	โดยความไม่แน่นอน	

(Uncertainties)	ทีค่าดว่าจะกระทบต่อภารกจิและการบรหิารจดัการ 

ของ	มจธ.	ในอนาคต	ประกอบด้วย	ปัจจัยความไม่แน่นอน	(Uncertainty 

Drivers)	3	ด้าน	ได้แก่	
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New Generation Learner
การเรียนรู้รูปแบบใหม่ๆ	ที่ไม่จ�าเป็นต้องพึ่งพิงมหาวิทยาลัย	การรับบุคลากรโดยเน้น

ทักษะ	 ความสามารถมากกว่าปริญญาบัตร	 ท�าให้มหาวิทยาลัยต้องปรับตัวให้เป็น

มหาวทิยาลยัเสมอืนมากขึน้	ให้ผูเ้รยีนสามารถเรยีนได้ทกุทีแ่ละตลอดเวลา	นอกจากนี้ 

การเปลี่ยนโครงสร้างประชากร	 ท�าให้ผู้เรียนในอนาคตลดลง	 ซึ่งอาจจะส่งผลต่อ 

รายได้ของมหาวิทยาลัย

Mobility
การเคลือ่นย้ายคน	(ความรู	้การลงทนุ)	อย่างเสร	ีไม่สามารถจ�ากดัว่ามหาวิทยาลัยไทย 

ผลิตคนไทยให้ท�างานในประเทศไทยอย่างเดียว	 มหาวิทยาลัยต้องปรับตัวในการ 

เตรียมโครงสร้างพื้นฐานรองรับ	 Mobility	 การผลิตและพัฒนาก�าลังคนที่ท�างาน 

ได้ทุกที่ในโลก	รวมถึงการปรับระบบการท�างานและระบบบริหารบุคคลใหม่

Government Support
การสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลมีแนวโม้นลดลงและเปล่ียนแปลงไป	 มีรูปแบบ

ที่หลากหลายมากขึ้น	ท�าให้มหาวิทยาลัยต้องสร้างงานที่เป็นนวัตกรรมและก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม	 รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการหาทรัพยากร

ด้านวิจัย	รวมถึงหาแหล่งรายได้อื่นๆ	ที่หลากหลายเพิ่มขึ้น	
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1
Scenario

	 จากแนวโน้นการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ	และปัจจัยความไม่แน่นอน	(Uncertainty	Drivers)	ที่คาดว่าจะกระทบต่อภารกิจ 

และการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยในอนาคตข้างต้นนั้น	จึงมีการจ�าลองภาพฉาย	(Scenarios)	4	เรื่อง	ดังนี้

2
Scenario

3
Scenario

4
Scenario

มหาวทิยาลัยและวฒุกิารศกึษามคีวามส�าคัญ	แต่มหำวทิยำลัยต้องมีกำรปรับกระบวนกำรกำรเรียนกำรสอน	

เนื่องจำกผู้เรียนต้องกำรกำรเรียนกำรสอนแบบใหม่	 เช่น	MOOCs,	Active	 Learning	 เป็นต้น	 ท่ำมกลำง	

กำรแข่งขันระหว่ำงมหำวิทยำลัยที่เข้มข้นมำกขึ้น	รวมทั้งสถำบันอื่นๆ	ที่สำมำรถจัดกำรศึกษำในรูปแบบต่ำงๆ	

โดยเฉพำะกำรเรียนออนไลน์เป็นคอร์สสั้นๆ	ที่สำมำรถเรียนได้ด้วยตนเอง

มหาวิทยาลัยเสมือน (Virtual)	 มำกขึ้น	 ให้ควำมส�ำคัญทำงกำยภำพ	 (Physical)	น้อยลง	ทุกคนสำมำรถ
เรียนรู้จำกที่ไหนและเมื่อใดก็ได้	 (Anywhere	 Anytime	 Everyone	 Can	 Learn)	 ในขณะที่องค์กรอื่นๆ		

มีควำมสำมำรถในจัดกำรเรียนกำรสอนซึ่งอำจมำแทนมหำวิทยำลัยได้	 และคนไม่สนใจเรียนเพื่อปริญญำ	

แต่สนใจเรียนเพื่อท�ำงำนและเปลี่ยนงำนใหม่

มหาวิทยาลัยต้องมีมาตรฐานสากล	 สถำนกำรณ์ท่ีคนไทยไปเรียนต่ำงประเทศหรือคนต่ำงชำติมำเรียน	
ในประเทศไทย	และมีมหำวิทยำลัยต่ำงชำติเข้ำมำเปิดในประเทศไทย	ซึ่งอำจเพิ่มมำกขึ้น	หรือมหำวิทยำลัยไทย

ไปเปิดด�ำเนินกำรในต่ำงประเทศ

มหาวิทยาลัยด�าเนินภารกิจที่เป็นนวัตกรรมมากขึ้น	 จำกสถำนกำรณ์กำรสนับสนุนงบประมำณจำกรัฐลดลง
อย่ำงต่อเนื่อง	กำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรจัดสรรงบประมำณเพื่อกำรศึกษำผ่ำนตัวผู้เรียน	(Demand-side	

Financing)	มำกขึ้น	(ปัจจุบันเป็น	Supply	side)	และกำรจัดสรรงบประมำณในรูปแบบที่หลำกหลำยขึ้น
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THEMES OF DEVELOPMENT

Partnership / Network / Collaboration

 ดังนั้น	 มหาวิทยาลัยต้องเตรียมพร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลง

ที่มีผลต่อการด�าเนินงานในอนาคต	 และพัฒนาให้ก้าวสู่การเป็น

มหาวิทยาลัยชั้นน�าของโลก	 ด้วยการสร้างความเป็นเลิศและความ

แขง็แกร่งทางวชิาการ	เป็นผูน้�าทางนวตักรรมการเรียนรู ้(Learning 

Excellence)	 เป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี	 ที่มีความโดดเด่นในผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค  

(Research Excellence)	 ให้บริการการศึกษาและวิจัยในรูปแบบ 

ต่างๆ	 กับกลุ ่มคนและสังคมทุกภาคส่วน	 ภายใต้การขับเคล่ือน 

การบริหารจัดการท่ีดีอย่างมีธรรมาภิบาล (Management and 

Good Governance)	เพื่อสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลง

ของสังคม	 และมุ ่งสู ่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�าในระดับโลก  

(Global Prominence)	ทีเ่ป็นมติรและใส่ใจต่อสิง่แวดล้อม	รวมทัง้

การพัฒนาที่ยั่งยืน (Green and Sustainability)

Learning
Excellence

Research
Excellence

Global
Prominence

Good
Governance

Green &
Sustainability

World Class University
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3. แนวทางการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัย (New	Operation	Model)

Size	&
Specialization

Higher
Education

Infrastructrure

Finance

Human	Resources	/	Culture

Research	&
Innovation

Global	Prominence	/	
Internationalization

Networking,	Partnership	&	
Collarboration

Governance	and	
Management

1
2

9

8

7

3

4

5
6

จำกกำรวิเครำะห์ภำพฉำย	(Scenario	Planning)	และประเด็นส�ำคัญจำกแนวโน้ม	6	ด้ำน

เชื่อมโยงกระบวนกำรท�ำงำนของมหำวิทยำลัย	ท�ำให้	มจธ.	ต้องปรับเปลี่ยนกระบวนกำรด�ำเนินงำนภำรกิจหลัก

และกำรบริหำรจัดกำรแนวใหม่ในอนำคต	(New	Operation	Model)	9	ด้ำน	ได้แก่
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	 มจธ.	 ยังคงเป็นมหาวิทยาลัยขนาดกลางด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี	 มีความเป็นนานาชาติ	 มุ่งสู่การเป็น	 Entrepreneurial	

University	และเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�าในระดับโลก	(World	Class	

University)

1 Size & Specialization 
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	 เน้นรูปแบบการเรียนรู้แบบ	Module,	 Individual	 Based	 

	 Program,	Micro-Credentials,	Continuing	Professional	 

	 Development,	 WiL	 (Work	 Integrated	 Learning),	 

	 Experience	 Based	 Learning	 โดยเน้นการจัดการเรียนรู้ 

	 เชิงผลลัพธ์การเรียนรู้	(Outcome	Based	Education)	

	 ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้รูปแบบใหม่	 ปรับให้มีการ 

	 จัดการเรียนการสอน	 กิจกรรมทั้งในและนอกหลักสูตรที ่

	 หลากหลายข้ึน	 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการพัฒนาพหุปัญญา	 

	 (Multiple	 Intelligence)	 ให้มีศักยภาพและทักษะใน 

	 ศตวรรษที่	21	เข้าสู่สังคมได้ดี	และมีความรับผิดชอบ

	 การเรียนการสอนเน้น	 Competence	 และการเรียนรู้ที่มี 

	 หลากหลายรูปแบบตามความต้องการของผู้เรียน

	 พัฒนาอาจารย์ให้มีความสามารถในการเก่งสอน	 เก่งวิจัย	 

	 และเก่งบริการวิชาการ	 เป็นระบบการศึกษาที่เน้นการสอน	 

	 (Teaching)	 ของอาจารย์	 ไปสู่การสร้างการเรียนรู้ของผู้เรียน	 

	 (Student	 Learning)	 การจัดการเรียนการสอนเน้นให้ผู้เรียน 

	 ได้เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง	(Transformative	Learning)	

	 มจธ.	มุง่พฒันาการศกึษาอย่างมคีณุภาพ	เป็นผู้น�านวตักรรมด้านการเรยีนการสอน	ผลิตบณัฑิตทีม่คุีณลักษณะทีพ่งึประสงค์ตามศตวรรษที	่21 

สร้างผูน้�าการเปลีย่นแปลง	(Social	Change	Agent)	โดยพฒันาคณุภาพการศึกษาและหลกัสตูรทีม่คีวามหลากหลายตามความต้องการของผูเ้รยีน 

เน้นการเรียนรู้ของผู้เรียน	 เป็น	 Lifelong	 Learning	 สอดคล้องกับงานในอนาคต	 และสร้างก�าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย	 

ทันต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศและพัฒนาโลกให้เป็น	Global	Citizen

	 การพัฒนาการศึกษาจะเป็น	 Education	 as	 a	 Service	 เน้นการสร้างผลกระทบต่อผู้รับบริการทางการศึกษาที่มีหลากหลายมากขึ้น	 

เป็นการจัดการศึกษาส�าหรับแต่ละช่วงวัย	 โดยมีทิศทางไปสู่	 Work	 Adult	 Education	 (WAE)	 และสร้างผลกระทบท้ังต่อตัวผู้เรียนและ 

ผู้มีส่วนได้เสีย	เช่นเดียวกับการพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ	โดย	มจธ.	มีวิธีการจัดการเรียนการสอนแนวใหม่	ดังนี้

	 มีการใช้เทคนิคการสอนที่สร ้างความต้องการใฝ่เรียนรู  ้

	 ของนกัศกึษา	(Student	Engagement)	เช่น	ด้านวชิาการ	วจิยั	 

	 ประดิษฐ์	นวัตกรรม	และการเป็นผู้ประกอบการ	

	 ผู้เรียนในอนาคตจะเป็นทั้งนักเรียนที่จบช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 6 

	 และผูเ้รยีนทกุช่วงวยั	(All	Age	Groups)	เช่น	คนวยัท�างานหรอื 

	 ผู้สูงอายุ	เป็นต้น	

	 เรียนที่มหาวิทยาลัยหรือเรียนผ่าน	 Platform	 ออนไลน์	 เช่น	 

	 MOOCs	 (Massive	 Open	 Online	 Course),	 Coursera,	 

	 Udemy	 เป็นต้น	 และมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

	 และประสิทธิผล

	 ไม่เน้นปรญิญา	การเรยีนรูไ้ม่จ�ากดัแค่ในห้องเรยีน	เน้นการเรยีนรู้ 

	 ตลอดชีวิต	(Lifelong	Learning)

	 พัฒนาก�าลังคนวัยท�างาน	 เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของ 

	 ประเทศหรือเพิ่มมาตรฐานให้กับอุตสาหกรรมและเป็นการ 

	 บริการแก่ชุมชนและสังคม	 สร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจและ 

	 สังคมของประเทศ

2 Higher Education
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3 Research and Innovation

	 มจธ.	 มุ่งพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในการวิจัยเชิงพาณิชย์	 โดยเป็นมหาวิทยาลัยที่มีวิจัยและนวัตกรรมเป็นฐาน	น�าไปสู่การวิจัยและ

นวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	(Innovation-Led	Economic	Development)	เป็น	Demand	Driven	Research	and	Innovation	

ส่งผลกระทบอย่างมีคุณค่าและมีความหมายแก่ชุมชน	 สังคมและประเทศชาติ	 มุ่งสู่การเป็น	 Entrepreneurial	 University	 และมหาวิทยาลัย 

ระดับโลก	(World	Class	University)

Digital Transformation

STRATEGIC
RESEARCH
THEMES

Creative and
Learning SocietySustainable

Bioeconomy

Sustainable Energy
and Environment

Innovative Marterials
Manufacturing and

Construction
Sustainable
Mobility

Smart
Healthcare

	 เน้นการเป็นมหาวิทยาลัยผู้ประกอบการ	 (Entrepreneurial	 

	 University)	ทีส่ามารถน�าทรพัย์สนิทางปัญญา	เช่น	สิง่ประดิษฐ์ 

	 ที่สามารถใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์	 และน�าองค์ความรู้ไปสู่การ 

	 ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม 

	 ของชุมชนรอบข้างและประเทศ	

	 เน้นการวจิยัตามความเปลีย่นแปลงระดบัโลก	รวมทัง้การสร้าง 

	 เครือข่ายการวิจัยระดับชาติและนานาชาติ	 (Global	 Trend	 

	 Research	 and	 International	 Collaboration)	 พัฒนา 

	 โครงการวิจัยใหม่ที่มีการบูรณาการและนวัตกรรมเชิงพาณิชย์	

	 ตระหนักถึงงานวิจัยเป็นการลงทุน	(Research	Investment)	 

	 ทัง้ในเชงิการผลติผลงานวจิยัและการพฒันานกัวจิยัให้สามารถ 

	 หาทรัพยากรมาสนับสนุนการวิจัยได้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง	 

	 ทั้งจากองค์กรภาครัฐ	และภาคเอกชน	

	 ผลิตและบ่มเพาะนักวิจัยที่มีคุณภาพสูง	 สร้างผลงานวิจัยที่ม ี

	 ศักยภาพที่เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจและสังคม 

	 ระดบัชาตแิละนานาชาต	ิรวมทัง้น�าผลงานไปสูก่ารใช้ประโยชน์ 

	 ในเชิงพาณิชย์

	 ทิศทางการพัฒนาความเป็นเลิศทางด้านวิจัย	 Strategic	 

	 Research	Themes	ประกอบด้วย	7	กลุ่ม	มีความสอดคล้อง 

	 กับโครงการของ	 Thailand	 4.0	 ในการพัฒนานวัตกรรม	 

	 ความคดิสร้างสรรค์	วทิยาศาสตร์	เทคโนโลย	ีการวจิยัและพฒันา 

	 ทั้งนี้	การวิจัยทุกกลุ่มจะมีเรื่อง	Big	data	และ	AI	 (Artificial	 

	 Intelligence)	เข้ามามีบทบาทในทุกส่วนของกลุ่มวิจัย	
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	 เน้น	 5	 กลุ่มอุตสาหกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่	 ซ่ึงการวิจัย 

	 ของ	มจธ.	เน้นสาขาวิจัยและกลุ่มวิจัยตาม	KMUTT	Strategic	 

	 Research	 Theme	 7	 กลุ่ม	 ดังน้ี	 (1)	 Sustainable	 Bio- 

	 economy	 (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 ่งให้เกิด	 Business	 Development	 พัฒนากลไกการ 

	 เชื่อมต่อห้องปฏิบัติการกับภาคอุตสาหกรรม	 เปิดโอกาสให้ 

	 ผู้ประกอบการกับห้องปฏิบัติการได้รับการพัฒนาเป็นองค์กร 

	 ที่มีผลิตภาพสูง

	 สร้างระบบนิเวศ	 (Ecosystem)	 ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้	 และม ี

	 บรรยากาศความเป็นนานาชาติ

	 การเรียนการสอนใช้ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	 ได้รับการ 

	 รับรองมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

	 พัฒนาศักยภาพนกัศกึษาและกระบวนการจดักจิกรรมนกัศึกษา 

	 ให้ตอบสนองต่อการเป็น	Global	Citizen

	 มุ่งสร้าง	 International	Networking	/	Collaboration	ทั้ง 

	 การเรียนการสอน	วิจัย	และบริการวิชาการ

	 ส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน	 (Research	 Based)	 

	 น�างานวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหา	 ตอบโจทย์อุตสาหกรรม	 

	 ท�างานร่วมกับภาครัฐและเอกชนมากขึ้น	 ให้ค�าปรึกษาและ 

	 สร้างความเชือ่มัน่ให้แก่ภาคอุตสาหกรรม	รวมถงึหาวธิกีารสร้าง 

	 นวัตกรรมใหม่ๆ	ที่มีผลกระทบต่อชุมชนและสังคม

	 มีกลไกส่งเสริมการวิจัยและทรัพยากร	 เน้นงานบูรณาการ 

	 เพื่อท�าให้งานวิจัยที่มีคุณค่า	 ดึงดูดบัณฑิตศึกษาที่มีความ 

	 สามารถสูงและอาจารย์ชั้นน�าจากต่างประเทศ

	 พฒันาระบบบรหิารจดัการทีส่นบัสนนุงานวจิยัให้มปีระสทิธภิาพ 

	 และประสิทธิผล

	 ส่งเสริม	 Entrepreneurial	 Mindset	 ของบุคลากรและ 

	 นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย

	 เน้นการปรับระบบคิดที่ใหม่และแตกต่าง	(Mindset)	มีวิธีการ 

	 ท�างานที่มีมาตรฐาน	รองรับความเป็นมาตรฐานสากล

	 มคีวามเป็นพหวุฒันธรรม	สามารถปรบัตวั	ยดืหยุ่น	และท�างาน 

	 ในบริบทหรือสภาพแวดล้อมต่างวัฒนธรรม	 ระดับชาติและ 

	 นานาชาตไิด้

4 Global Prominence / Internationalization

	 มจธ.	 มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นสากล	 เพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก	 (World	 Class	 University)	 ภายใต้กรอบการพัฒนาคุณภาพ 

การบริหารจัดการ	ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�าเนินการที่เป็นเลิศ:	Education	Criteria	for	Performance	Excellence	(EdPEx)	

โดยการพัฒนาบัณฑิตและบุคลากรให้เป็นผู้มีส่วนในการเปล่ียนแปลงทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ	ที่มีคุณลักษณะพร้อมต่อการเรียนรู	้ 

มีทักษะที่จ�าเป็นในศตวรรษท่ี	 21	 มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ	 สามารถท�างานที่ใดในโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

และร่วมพัฒนา	มจธ.	ให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล	การสร้างผลผลิตและผลลัพธ์ที่โดดเด่น	รวมทั้งสร้างความเป็นที่รู้จัก	(Visibility)	ความร่วมมือ

กับภาคอุตสาหกรรม	ชุมชน	และสังคมโลก
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5 Networking, Partnership and Collaboration

	 มุ ่งสร้างเครือข่ายและพันธมิตร	 มีการพัฒนา	 Strategic	 

	 Partnership	 ท้ังในประเทศและต่างประเทศเพื่อการเรียน 

	 การสอน	การวิจัยและการบริการวิชาการ

	 สร้างบทบาทเชิงรุกในการท�างานด้านเครือข่าย	 บริหาร 

	 ความสัมพันธ์กับหน่วยงานต่างๆ	ทั้งในและต่างประเทศ

	 มุ่งสร้างชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยให้เป็นท่ียอมรับทั้งระดับ 

	 ประเทศ	และระดับนานาชาติ

	 มจธ.	 มุ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการสร้างความร่วมมือในการ

ด�าเนนิงานกบัทกุภาคส่วน	มเีครอืข่ายกบัภาคเอกชน	ภาคอตุสาหกรรม	 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 รวมทั้งขยายบทบาทความเป็นผู้น�าความร่วมมือ 

ทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ	 อย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น	 เพื่อขยายฐาน

ความรู้เชิงวิชาการและวิจัยไปสู่	 Entrepreneurial	 University	 

ให้มหาวิทยาลัยมีการด�าเนินงานร่วมกับพันธมิตรทั้งหน่วยงานรัฐ

และเอกชน	 ก่อให้เกิดผลกระทบสูง	 ตอบโจทย์ท่ีส�าคัญต่อเศรษฐกิจ

และสังคมของประเทศ	 และได้รับการยอมรับในการเป็นผู้น�าด้าน

นวตักรรมการเรยีนการสอน	การวจิยั	บรกิารวชิาการในระดบัประเทศ

และระดับนานาชาติ
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ธรรมาภิบาล

	 ปรับโครงสร้างการก�ากับนโยบายระดับสภามหาวิทยาลัย	 

	 (Board	 of	 Trustee)	 มีคณะกรรมการบริหาร	 (Executive	 

	 Board)	 ในแต่ละพื้นที่การศึกษา	 โดยมีผู้ทรงวุฒิจากภายนอก 

	 เป็นหลัก	 ด้านการบริหารในระดับคณะ	 /	 ส�านัก	 จะมีคณะ 

	 กรรมการคณะ	/	ส�านัก	(Faculty	/	School	Board)	และเพิ่ม 

	 ช่องทางสือ่สาร	เพือ่การพบปะแลกเปลีย่นกับสภามหาวทิยาลัย	 

	 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและบุคลากร

	 สร้างระบบติดตามและประเมินผลการท�างานของผู้บริหาร	 

	 บุคลากร	 และคณะท�างานชุดต่างๆ	 ของมหาวิทยาลัย	 ทั้งใน 

	 ระดับคณะ	คลัสเตอร์	(Cluster)	สถาบัน	/	ส�านัก	ภาควิชา	/	 

	 สายวชิา	และฝ่ายต่างๆ	ตามหน้าทีค่วามรบัผดิชอบทีก่�าหนดไว้

	 พฒันาระบบฐานข้อมลูบคุคลเกีย่วกบัอ�านาจหน้าที	่และความ 

	 รับผิดชอบในต�าแหน่งต่างๆ	 รวมทั้งพัฒนาระบบฐานข้อมูล 

	 ด้านนโยบาย	 และการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย	 

	 (Policy	and	Procedure)

Digital Culture	(Governance	and	Management)

6 ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ (Governance and Management)

การปรับโครงสร้างองค์กร
เพื่อตอบสนองต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

	 ปรับโครงสร้างหน่วยงานภายใน	 โดยใช้กลไกมาตรฐานและ 

	 การจดัสรรทรพัยากรเพือ่ลดเลกิหลกัสตูรท่ีไม่ใช่ความต้องการ 

	 ของสงัคมหรอืการพัฒนาเศรษฐกจิ	ยบุและควบรวมหน่วยงาน 

	 ที่มีภารกิจใกล้เคียงกัน	 ลดการท�างานท่ีซ�้าซ้อนเพื่อให้การ 

	 บริหารคล่องตัว	ยืดหยุ่นยิ่งขึ้นและ	Empowerment

	 จดัให้มกีารทบทวนการปรบัโครงสร้างองค์กรและธรรมาภบิาล 

	 ทุกๆ	 3-5	 ปี	 มีการควบรวมภาควิชา	 หน่วยงานขับเคลื่อน 

	 ด้วยระบบบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม	 (Total	 Quality	 

	 Management:	 TQM)	 ให้น�าไปสู่การต่อยอดในการพัฒนา	 

	 เพิม่ศักยภาพและปรบัปรงุประสิทธผิลอย่างต่อเนือ่ง	ให้สามารถ 

	 ปฏิบัติงานและพัฒนาการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

	 ในระดับมาตรฐานสากล

	 มจธ.	 มุ่งเน้นการสร้างระบบการบริหารจัดการงานมหาวิทยาลัยอย่างมีธรรมาภิบาล	 (Governance)	 ที่มีความโปร่งใส	 (Transparency)	 

มีความรับผิดทั้งต่อหน้าที่ของตนเอง	(Role	and	Responsibility)	และมีความรับผิดรับชอบอย่างมีนัยยะต่อองค์กรและสังคม	(Accountability)	

สามารถตรวจสอบและคาดเดาได้	(Predictability)	ถกูต้องและยติุธรรม	ดงันัน้	ควรมกีารปฏรูิประบบบริหารจัดการใหม่	เพือ่สร้างความรบัผดิชอบ 

ต่อผลลัพธ์	 ตลอดจนการประสานภารกิจระหว่างหน่วยงานต่างๆ	 กับการจัดการเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยตามกรอบการพัฒนาคุณภาพ 

การบรหิารจดัการ	ตามเกณฑ์คณุภาพการศกึษาเพือ่การด�าเนนิการทีเ่ป็นเลศิ	:	Education	Criteria	for	Performance	Excellence	(EdPEx)	ดงันี้

Risk Management

Human Capital InfrastructureFinance
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การประสานภารกิจ
เพื่อการจัดการเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย

	 ปรับระบบการท�างานและจัดการมหาวิทยาลัยเชิงกลยุทธ์	 

	 (The	 Strategic	 University	 Management	 System)	 

	 พัฒนาระบบการบริหารแบบ	 Integrated	 Management	 

	 System	ปรับการท�างานแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร	์ 

	 ด้วยการบริหารเป้าหมายแบบ	OKRs	 (Objective	and	Key	 

	 Result)	รวมทั้งการจัดโครงสร้างภายใน	 เพื่อให้สอดคล้องกับ 

	 ภารกิจและบทบาท	 อันท�าให ้บุคลากรต้องเรียนรู ้และ 

	 ท�าความเข้าใจกับกระบวนงานใหม่	 ในรูปแบบบริการที่เป็น 

	 นวตักรรม	(Innovational	Services)	เพิม่เตมิการใช้นวตักรรม 

	 และเทคโนโลยสีมยัใหม่	ภายใต้การบรหิารโดยผูบ้รหิารมอือาชพี 

	 (Professional	Manager)	

	 ผสานการท�างานของคลัสเตอร์การเรียนรู้ให้เป็นศูนย์กลาง 

	 ความรู ้และเป็นแหล่งเรียนรู ้	 (Knowledge	 &	 Learning	 

	 Cluster)	 เพื่อรองรับความต้องการองค์ความรู้	 (Body	 of	 

	 Knowledge)	 ของประชาคม	 มจธ.	 และ	 สังคมโดยรวมที่มี 

	 การให้บริการเชงิสร้างสรรค์	(Innovative	Learning	Services)	

การสร้างความเป็นเลิศ
ทางด้านการบริหารจัดการสมัยใหม่

	 การท�างานทีมี่ความยดืหยุน่สอดรับกบัความต้องการ	ให้เคลือ่นย้าย 

	 บุคลากรหรือคนท�างานได้อย่างคล่องตัว	 การบริหารจัดการ 

	 สมัยใหม่ภายใต้บริบทรูปแบบคลัสเตอร์	 (Cluster)	 ระหว่าง 

	 บคุลากรทัง้ภายในและภายนอก	หรอืระหว่างหน่วยงานภายใน 

	 ของมหาวิทยาลัย

	 พัฒนาระบบการบริหารคลัสเตอร์ให้มี	Cluster	Committee	 

	 และ	Cluster	Chairman	ซึง่แต่ละคลสัเตอร์สามารถปรบัเปลีย่น 

	 และมีความยืดหยุ่น	

	 สร้างความเข้มแข็งในการท�างานเป็นทีมและสภาพแวดล้อม 

	 ทีม่กีารเรยีนรู้ตลอดเวลา	รองรับกบัความเป็นอสิระทางวชิาการ 

	 และช่วยสร้างกลไกเพื่อบูรณาการคลัสเตอร์	 ได้แก่	 การสร้าง 

	 ระบบการท�างานร่วมกนัหลายหน่วยงาน	(Joint	Appointment	 

	 System)	 เพ่ือให้บุคลากรสามารถเป็นสมาชิกได้มากกว่า	 

	 1	 คลัสเตอร์	 มีอิสระในการท�างานข้ามกลุ่มวิชาการหรือ 

	 กลุม่วจิยัได้	ท�าให้เกดิพลงัร่วม	(Synergy)	ในการท�างานร่วมกนั 

	 มีระบบให้ค�าปรึกษาและสร้างแรงจูงใจ

	 พัฒนารูปแบบการท�างานที่เน้นการสร้างเครือข่ายในมิติต่างๆ	 

	 เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วม	 และผสานความร่วมมือของภาคี 

	 ที่ เกี่ยวข ้อง	 เพื่อสร ้างความรู ้และวิธีการน�าความรู ้นั้น 

	 ไปใช้ประโยชน์ได้จริง	โดยเฉพาะการสร้างเครือข่ายกับองค์กร 

	 ภายนอกภาคธุรกิจอุตสาหกรรม	เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

	 การวิจัย	 น�าความรู ้ ไปใช ้	 และพัฒนานวัตกรรมให ้กับ 

	 ภาคอุตสาหกรรมและอื่นๆ
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	 มจธ.	 มีนโยบายและแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์	 และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงรุก	 (Human	 Resource	

Strategy)	 ตั้งแต่การปรับปรุงการสรรหาบุคลากร	 (Active	 Recruitment)	 การคัดเลือก	 การพัฒนา	 เน้นการปรับเปล่ียนแนวคิดของบุคลากร	

(Rethink)	และการรักษาบุคลากรให้ท�างานอย่างมีประสิทธิภาพ	ปรับระบบค่าตอบแทนและระบบการประเมินที่สอดรับต่อการพัฒนาสู่การเป็น	

Entrepreneurial	University

7 การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resources / Culture)

1.	 การปรับวัฒนธรรมองค์กรสู่ดิจิทัล	(Digital Culture)

	 มจธ.	มวีฒันธรรมการท�างานทีมุ่ง่เน้นการปรบัปรงุกระบวนงาน 

	 อย่างต่อเน่ือง	 หรือการสร้างผลงานในเชิงนวัตกรรมเพื่อ 

	 แก้ปัญหาและลดอุปสรรคในการด�าเนินงานอย่างไม่หยุดนิ่ง	 

	 เปลี่ยนรูปแบบการท�างาน	มีความเชื่อมโยง	คล่องตัว	 สะดวก	 

	 ไม่จ�ากัดเวลาและสถานที่และตอบโจทย์ความต้องการได ้

	 อย่างรวดเร็ว

	 มหาวิทยาลยัมคีวามคล่องตวั	(Agility)	พร้อมท่ีจะเปลีย่นแปลง 

	 ตลอดเวลาได้อย่างรวดเร็ว	มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	ทั้งด้าน 

	 กายภาพ	ทรัพยากรบุคคล	และพัฒนาระบบการท�างานใหม่ๆ	 

	 เพื่อสร้างบุคลากรและบัณฑิต	มจธ.	ที่มีทักษะของ	“System	 

	 Integrator”	ตอบสนองความต้องการวิศวกร	นักวิทยาศาสตร	์ 

	 และนักเทคโนโลย	ี สนับสนุนการพัฒนาของภาคอุตสาหกรรม 

	 ที่มีความซับซ้อนเชิงระบบมากขึ้น

	 ปรับการบริหารจัดการ	Just-in-time	Knowledge	Provider	

โดยออกแบบกระบวนการพัฒนา	 Virtual	 Platform	ที่มีการสร้าง

ระบบและกลไกทีเ่กือ้หนนุ	สนบัสนนุการด�าเนนิงานให้บรรลุวสัิยทศัน์	

ร่วมสร้างและพัฒนาก�าลังคนที่มีจิตวิญญาณผู้น�าการเปล่ียนแปลง

ทางสังคม	 โดยเชื่อมโยงกับการออกแบบการเรียนการสอน	 การวิจัย	

การบริการวชิาการ	กิจกรรมนกัศกึษา	การพฒันาเครอืข่ายทัง้ภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัย	เพื่อสร้างความตระหนักต่อจิตสาธารณะ	

(Social	 and	 Public	 Awareness)	 การมีส่วนร่วม	 (Actively	 

Engagement)	 และการเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลง	 (Agent	 for	

Changes)	 และการสร้างนวัตกรรมความคิดริเริ่ม	 (Thinking	 and	

Innovation	/	Innovativeness	and	Initiative)	ความรู	้และทักษะ

การปฏิบตัด้ิานเทคนคิ	รูจ้รงิท�าได้	ส่งมอบตามคาดหวัง	(Knowledge 

and	 Technical	 Skill	 Achieving	 and	 Deliverability)	 

มุง่มัน่ทีจ่ะให้ได้ผลงานทีเ่น้นคณุภาพ	ด้วยความอตุสาหะอย่างไม่ลดละ	 

ท�างานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมอย่างใกล้ชิด	 (Engagement	with	

Industries	and	Society)
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 	 สร้างแพลตฟอร์มการเปลี่ยนแปลงและสร้างสมรรถนะ 

	 	 เชิงนวัตกรรม	 เน้นก�าลังคนที่มีความคิดเชิงบูรณาการ	 

	 	 (Integrated	 Manpower)	 และสร้างระบบสรรหา 

	 	 บุคลากรเชิงรุก	

 	 จดัการและพฒันาสมรรถนะ	(Competency)	ของบคุลากร 

	 	 ให้เกิดเอกภาพ	 และสนับสนุนการพัฒนาไปในทิศทางที่ 

	 	 สอดคล้องกันทั้งในระยะสั้น	และระยะยาว

 	 พฒันาระบบทรพัยากรบคุคลให้มคีวามยดืหยุน่	(Flexible	 

	 	 Human	Resource	System)	รองรบัต่อการเปลีย่นแปลง

 	 ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนมี	Entrepreneurial	Mindset	

 	 ส่งเสริมให้บุคลากรเกิดการท�างานข้ามหน่วยงาน	 (Joint	 

	 	 Appointment)	 มีระบบการประเมินผลงานที่เหมาะสม	 

	 	 และมีการปรับปรุงระเบียบให้ทันสมัยต่อการท�างาน 

	 	 ที่เปลี่ยนไป	

	 มกีารสร้างเครือข่ายระหว่างมหาวทิยาลยักับศษิย์เก่า	ผ่านทาง 

	 กายภาพและเว็บไซต์มหาวิทยาลัย

	 สร้างความก้าวหน้าทางอาชีพของนวัตกร	 (Career	Path	 for	 

	 Innovator)	และสร้างระบบจูงใจ	(Incentive	System)	เช่น	 

	 การให้รางวัลต่างๆ	 เป็นต้น	 ตลอดจนการเสริมสร้างสุขภาพ 

	 และสขุภาวะทีด่ขีองประชาคม	มจธ.	(Health	and	Wellness)

	 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลที่เอื้อต่อการจ้างผู้เชี่ยวชาญ	 

	 อาจารย์ชาวต่างชาติและพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ท่ีมีความรู	้ 

	 ความสามารถ	 ความเชี่ยวชาญและมีขีดสมรรถนะในด้าน 

	 การบริการวิชาการ	การวิจัย

2. การบริหารงานทรัพยากรบุคคล

	 ทบทวนกรอบอัตราก�าลังให้รองรับการปรับเปลี่ยนนโยบาย	 สร้างกลไกและวัฒนธรรมการท�างานให้สอดประสานไปในทิศทาง 

	 เดียวกัน	 ทั้งในด้านนโยบาย	 เป้าหมายและกระบวนการท�างาน	 รวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมการท�างานให้เอื้อต่อการท�างาน	 

	 เพิ่มความผูกพันของบุคลากรต่อ	มจธ.
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 	 การพัฒนาบุคลากรต้องค�านึงถึงการพัฒนาหลายมิติ	 เช่น	 

	 	 ด้านวิชาการ	ความเป็นครคูวามสามารถในการจดัการเรยีน 

	 	 การสอน	ความสามารถด้านการวจัิย	สมรรถนะทางวชิาชพี 

	 	 ที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่ตนรับผิดชอบ	

 	 ส่งเสรมิการเรยีนรูด้้วยตนเอง	(Independent	Learning)	 

	 	 และการเรียนรู้อย่างมีตรรกะ	(Logic	Building)	พร้อมกับ 

	 	 ปรบั	Mindset	และท�าความเข้าใจถงึบรบิททีเ่ปลีย่นแปลง 

	 	 ไป	 เพ่ือค้นหาตัวตนหรือจุดแข็งเพื่อสร้างความแตกต่าง	 

	 	 สร้างงานวิจัยที่เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศ	 

	 	 ตลอดจนสร้างผู้ประกอบการที่เกิดจากการเรียนรู้จาก 

	 	 ประสบการณ์การท�างาน

3. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

	 พฒันาศักยภาพของบคุลากรให้มคีวามเป็นมอือาชพี	สอดคล้องกบัขดีความสามารถ	(Competency)	สนบัสนนุผลกัดนัให้บคุลากร 

	 มีผลิตภาพที่สูงขึ้น	รวมถึงระบบการประเมิน	ระบบการตอบแทนและการรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ

 อย่างไรก็ดี	 เพื่อขับเคลื่อนระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย ์

เชิงรุก	 จ�าเป็นต้องเปลี่ยนโฉมการบริหารทรัพยากรมนุษย์	 (Human	

Resource	 as	 Strategic	 Partner)	 มุ่งพัฒนาระบบการจัดการ

ทรพัยากรบคุคลให้มบีทบาทเชงิรุก	เพือ่ให้บคุลากรมคีณุภาพ	มคีวาม 

ภาคภูมิใจในตนเองและองค์กร	 และตอบสนองต่อการพัฒนา

มหาวิทยาลัย

	 จดัให้มกีระบวนการ	Mentoring	โดยผู้มคีวามรูแ้ละประสบการณ์ 

	 บนฐานจากการท�างานจริง	

	 สร้างระบบจัดการความรู้	 (Knowledge	Management)	 ที่มี 

	 ประสิทธิภาพ	 เพื่อน�าทุนทางปัญญาของมหาวิทยาลัยมาสร้าง 

	 คุณค่าและมูลค่าเพิ่ม	 และส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยน 

	 และเผยแพร่ความรู้ระหว่างบุคลากร	 เพื่อน�าความรู้เหล่านั้น 

	 ไปประยุกต์ใช้ในการท�างาน



แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2560-257940

	 มจธ.	มุ่งสร้างดุลยภาพและความยั่งยืนด้านการเงินของมหาวิทยาลัย	 (Financial	Sustainability)	 ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้	 โดยมุ่งเน้น 

การเพิม่มลูค่าไปสูก่ารสร้างมลูค่า	(Creative	High	Value)	ทีร่่วมมอืกนัสร้างผลงาน	และสร้างนวตักรรม	รวมทัง้สร้างความสามารถในการหารายได้ 

จากแหล่งทุนอื่นๆ	 จากการสร้างคุณค่า	 ด้วยความคิดสร้างสรรค์	 นวัตกรรม	 วิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา	 และสร้างเครือข่าย 

ในการหารายได้เพิ่มมากขึ้น	ตามเป้าหมายการเป็น	Entrepreneurial	University	เพื่อความยั่งยืน	ดังนี้

 	 จัดให้มีผู้บริหารมืออาชีพทางด้านการเงินและทรัพย์สิน	 

	 	 พร้อมกับน�าระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง	 (Risk	 

	 	 Management)	มาใช้อย่างเป็นรูปธรรม

 	 วางแผนการลงทนุเชิงยทุธศาสตร์	(Strategic	Investment) 

	 	 และจัดการวางแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	 จัดให้มีการท�า 

	 	 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง	 

	 	 (Medium	 Term	 Expenditure	 Framework)	 เพื่อ 

	 	 ประสิทธิภาพในการจัดสรรงบประมาณ

 	 เพ่ิมแหล่งรายได้ใหม่ๆ	ของมหาวทิยาลยั	อาทิ	จากงานวจิยั 

	 	 และทรัพยากรต่างๆ

 	 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการระบบ 

	 	 การเงินอย่างเต็มรูปแบบ	พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

	 	 ด้านการเงนิทีม่มีาตรฐาน	รวดเรว็	โปร่งใส	และตรวจสอบได้ 

	 	 เป็นการบริหารจดัการทกุมติิอย่างมปีระสทิธภิาพ	ทนัสมยั 

	 	 และเน้นการเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง

8 การเงิน (Finance)

1. บริหารการเงิน (Finance Management) ควบคุมงบประมาณ (Budget Control)
 รายงานทางการเงินและผลการด�าเนินงาน (Financial and Performance Reporting)

	 พัฒนาเกณฑ์ต้นทุน	(Costing)	และการก�าหนดราคา	(Pricing)	 

	 ผลผลิตในการค�านวณต้นทุนของกิจกรรมและผลผลิต	

	 มีนโยบายให้ด�าเนินการปรับปรุงระบบการบริหารงบประมาณ 

	 แบบมุ ่งเน้นผลงาน	 (Performance	 Based	 Budgeting	 

	 System:	 PBBS)	 ไปสู่ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 

	 ตามยทุธศาสตร์	(Strategic	Performance	Based	Budgeting:	 

	 SPBB)	 ซึ่งเป ็นการกระจายอ�านาจและความรับผิดชอบ 

	 ในการบริหารจัดการงบประมาณ	 โดยให้ความส�าคัญต่อ 

	 ความส�าเร็จของผลผลิต	 (Output)	 ที่หน่วยงานนั้นรับผิดชอบ 

	 ในการด�าเนินงานตามข้อตกลงการจัดท�าผลผลิต	 (Service	 

	 Delivery	 Agreement:	 SDA)	 ที่จัดท�าขึ้นและก�ากับดูแล 

	 หัวหน้าหน่วยปฏิบัติ	
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3.	 การจดัระบบจดัซ้ือจดัจ้าง	(Procurement Management) 

 	 พัฒนามาตรฐานและแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างด้วย 

	 	 ระบบอิเลคทรอนิกส์ให้มีประสิทธิภาพ	 รัดกุม	 โปร่งใส	 

	 	 ตรวจสอบได้	และมคีวามถกูต้องตามกฎหมายและระเบยีบ 

	 	 ที่เกี่ยวข้อง	 โดยเน้นกระบวนการเชิงกลยุทธ์มากขึ้น 

 	 ปฏิรูประเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้การใช้ 

	 	 งบประมาณเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

4.	 การตลาดและการประชาสัมพันธ์
 (Marketing Communication)

 	 ปรับภาพลักษณ์และทบทวนการสร้างแบรนด์องค์กร	 

	 	 (Rebranding)	เพือ่การสร้างคุณค่าแบรนด์	มจธ.	ด้วยการ 

	 	 สร้างภาพพจน์ที่ดีโดยการประชาสัมพันธ์และการตลาด	 

	 	 เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย	

2.	 การบริหารสินทรัพย	์(Asset Management)
 	 บริหารทรัพย ์สินและรายได ้ เพื่อการพึ่ งพาตนเอง 

	 	 ได ้อย ่างมั่นคงและยั่งยืน	 การจัดทําบัญชีสินทรัพย	์ 

	 	 และกําหนดนโยบายในการคาํนวณค่าเสือ่มราคา	เพือ่ให้ได้ 

	 	 สินทรัพย์ท่ีตรงกับความต้องการและใช้ประโยชน์จาก 

	 	 ทรัพย์สินได้อย่างคุ้มค่า

 	 สร้างระบบบริหารจัดการกองทุน	(Fund	Management)	 

	 	 ประกอบด้วย	 การบริหารกองทุน	 คงยอดเงินต ้น	 

	 	 (Endowment	Fund)	กองทนุเพือ่ความมัน่คง	(Sustainable 

	 	 Fund)	 และกองทุนเพื่อการพัฒนา	 (Development 

	 	 Fund)	เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินของ	มจธ.

 	 จัดตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจเพื่อระดมทุนจากแหล่งเงินทุน 

	 	 ภายนอก	 การระดมทุนจากศิษย์เก่า	 การบริการวิชาการ 

	 	 เพื่อก่อให้เกิดรายได้	 การสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพย์สิน 

	 	 ที่มีอยู่	 บริหารทรัพย์สินอย่างคุ้มค่าและให้เกิดประโยชน ์

	 	 สูงสุด

 	 Business	Transaction	Area	เพื่อให้บริการอื่นๆ	ซึ่งเป็น 

	 	 แหล่งรายได้ของ	 มจธ.	 มีบริการให้เช่าสถานที่เพื่อธุรกิจ	 

	 	 สถานที่จัดอบรมหรือสาธิตนวัตกรรมใหม่ๆ	และให้บริการ 

	 	 ตลอดเวลา	

 	 สร้างระบบนเิวศการพฒันานวตักรรม	(Open	Innovation 

		 	 Hub)	 ที่รองรับการถ่ายทอดและแลกเปล่ียนความรู  ้

	 	 เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 สนับสนุนการพัฒนาเป็น 

	 	 มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม	 ในการพัฒนา 

	 	 ผู้ประกอบการ	(Entrepreneurial	University)



แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2560-257942

	 พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทีส่่งเสรมิกระบวนการเรยีนรู้ด้วยตนเอง	 

	 (Self-Directed	Learning)	และการเรียนรู้ตลอดชีวิต	(Lifelong	 

	 Learning)	 รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐาน	 ส�าหรับการสร้างธุรกิจ 

	 ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 (Innovative	 Platform	 for	 

	 Science	&	Technology	Based	Enterprise)

	 ปรับพื้นที่เพื่อการเรียนรู้	 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการและห้องเรียน 

	 ให้ทนัสมยั	เพ่ือรองรบัการเรยีนแบบ	Module,	Micro-credentials	 

	 ที่เปิดโอกาสให้เรียนรู้แบบ	 Anywhere	 /	 Anytime	 ได้ซึ่งเน้น 

	 รูปแบบการเรียนโดยใช้โครงงานหรือปัญหาเป็นฐานหรือใช ้

	 กรณีศึกษาต่างๆ	เพื่อการเรียนรู้	และสอดคล้องกับความต้องการ 

	 ของผู้ใช้

	 เพิม่ศกัยภาพพืน้ทีเ่รยีนรูใ้ห้เกดิประโยชน์หลากหลาย	(Learning	 

	 Space)	 เป็นทั้งห้องเรียน	 (Lecture	 based)	 ห้องสัมมนา 

	 ห้องปฏิบัติการและนันทนาการ	 เป็นต้น	 รวมถึงการเพิ่ม 

	 ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุด	

	 มีระบบการบริหารจัดการท่ีน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต ์

	 ใช้อย่างเต็มรูปแบบ	 เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	 ให้กับสังคมด้วย 

	 การสร้าง	 e-Transformation	 เพื่อน�ามหาวิทยาลัยไปสู	่ 

	 e-Deployment	เต็มรูปแบบ	ปรับเปลี่ยนทัศนคติในการท�างาน 

	 จาก	Private	Domain	เป็น	Public	Domain

	 มจธ.	ให้ความส�าคัญต่อการสร้างระบบนิเวศ	(Ecosystem)	ของการพัฒนาอุดมศกึษาใหม่	ส�าหรบัมหาวิทยาลัยในยุคดิจิทัล	ที่เน้นการสร้าง

ทรัพยากรมนุษย์เชิงสมรรถนะ	 (Competence)	 จ�าเป็นต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ทั้งสารัตถะและทางกายภาพ	 เช่น	 สารสนเทศ	 

ฐานความรู้	ทรัพยากรการเรียนรู้	ระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต	และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการปฏิสัมพันธ์และการเรียนรู้

9 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)

	 ปรับปรุงพัฒนาระบบฐานข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐานด้าน 

	 เทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนภารกิจด้านการเรียนการสอน	 

	 การวิจัยและการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ	 รวมท้ังสร้าง 

	 ฐานข้อมูล	 Business	 Intelligence	 เพื่อช่วยวิเคราะห์และ 

	 สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร

	 สนบัสนนุการลงทนุในเทคโนโลยด้ีานข้อมลูและการสือ่สาร	(ICT)	 

	 เพื่อท�าให้เกิดการบูรณาการ	และพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 

	 ทางด้าน	 ICT	 ให้ทันสมัยอยู่เสมอ	 และการบูรณาการเชิงพื้นท่ี 

	 ของทุกพื้นที่การศึกษา	 เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการ	 (ICT	 for	 

	 Management)	 และการเรียนรู้	 (ICT	 for	 Education)	 ทั้งใน 

	 ระบบและนอกระบบตามอัธยาศัยและการเรียนรู ้ตลอดชีวิต	 

	 (Lifelong	Learning)	

	 พัฒนาสถานที่ท�างานให้ทันสมัย	 สร้างสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือให้เกิด 

	 การอยากท�างาน	 การตกแต่งจัดสรรพื้นที่น่ังท�างานนอกเหนือ 

	 จากโต๊ะท�างาน	 มีมุมกระตุ้นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และสร้าง 

	 ปฏสิมัพนัธ์ในการท�างานร่วมกนั	ได้แก่	การจดักจิกรรมต่างๆ	เช่น	 

	 Brown-bag	 seminar	 สร้างมุมกาแฟ	 (Coffee	 Corners)	 

	 เพื่อให้มีการสนทนาและแลกเปล่ียนเรียนรู ้ทั้งวิชาการและ 

	 เรื่องอื่นๆ	มากขึ้น

	 นอกจากการมีโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยที่มีเพียงพอต่อการ 

ใช้งานแล้ว	จ�าเป็นต้องอาศยัระบบการบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ

และประสิทธิผลบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ	 หรือเกิดการจัดสรร

ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
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4. เป้าหมายการด�าเนินงานในช่วง 5 ปี 10 ปี 15 ปี และ 20 ปี (Milestone)

Strategic
Vision

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

Milestone
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)

1. Size and Specialization เป็นมหำวิทยำลัยขนำดกลำง	และเน้นเฉพำะทำงด้ำนวิทยำศำสตร์	เทคโนโลยีและนวัตกรรม

2. Higher Education

KMUTT Education Reform / Lifelong Learning

ปรับกำรเรียนตำมควำม

ต้องกำรของผู้เรียน

(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

ทบทวนหลักสูตรทุกปี	ทบทวนกำรประเมินผลลัพธ์กำรเรียนรู้ทุกปี

Entrepreneurship

Program

กำรวิจัยในชั้นเรียน

เพื่อปรับกำรเรียนรู้

ของนักศึกษำ

ทุกหลักสูตรผ่ำนกำรประเมิน

ตำมมำตรฐำนสำกล	เช่น	AUN-QA

พัฒนำนักศึกษำและบุคลำกรมี	21st	Century	Skill		/		Entrepreneurial	Skill		

และมีกำรทบทวนทักษะที่จ�ำเป็นทุกๆ	3-5	ปี

จัดกำรศึกษำที่มีควำมยืดหยุ่น	เพื่อตอบสนองกลุ่มคนที่หลำกหลำย

เช่น	วัยท�ำงำน	ผู้สูงอำยุและอื่นๆ	(All	Age	Group)

พัฒนำอำจำรย์ให้มีควำมรู้	ทักษะ	เทคนิคกำรสอนที่ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยีและอื่นๆ

ตำมกรอบ	PSF	/	สร้ำง	Entrepreneurial	Mindset	&	Engagement	แก่นักศึกษำและบุคลำกร	
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Strategic
Vision

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

Milestone
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)

3. Research and  
 Innovation

Research	and	Innovation

Based-University

(มหำวิทยำลัยที่มีวิจัยและนวัตกรรมเป็นฐำน)

Innovation-Led	Economic	Development

(กำรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม)

ทิศทำงงำนวิจัย

Strategic	Research	

Theme

	 มีกำรทบทวนศักยภำพและควำมเข้มแข็งด้ำนวิจัยทุกๆ	3-5	ปี

	 พัฒนำระบบนิเวศ	(Ecosystem)	เพื่อกำรวิจัยและนวัตกรรม

จัดระบบบริหำรงำนวิจัย

สร้ำง	Research	Mindset

	 ระบบงำนวิจัยที่ยืดหยุ่นและทันสมัย

	 ระบบฐำนข้อมูล	(Master	Data)	ของงำนวิจัยและบริกำรวิชำกำร

เน้นกำรน�ำวิจัยไปใช้จริง	สร้ำงนวัตกรรม	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

	 ควำมร่วมมือและควำมสัมพันธ์กับหน่วยงำนต่ำงๆ	ในระดับ	Strategic	Partnerships	ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ		

	 เพื่อกำรเรียนกำรสอน	กำรวิจัยและกำรบริกำรวิชำกำร

	 มหำวิทยำลัยเป็นที่ยอมรับทั้งระดับประเทศ	และระดับโลก

6. Governance and 
 Management

	 ปรับโครงสร้ำงองค์กรเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลง

	 ทบทวนและปรับโครงสร้ำงองค์กรและธรรมำภิบำลทุกๆ	3-5	ปี

	 ทบทวนกำรบริหำรให้ทันสมัย

กำรบริหำรจัดกำรภำยใต้กรอบกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำร	ตำมเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำ

เพื่อกำรด�ำเนินกำรที่เป็นเลิศ:	Education	Criteria	for	Performance	Excellence	(EdPEx)

	 กำรท�ำงำนบูรณำกำรอย่ำงเป็นระบบ	(Integrated	Management	System)	

	 มี	Policy	and	Procedure,	Management	by	Fact

	 เพิ่ม	Self-Autonomous		

	 Based	on	Campus

	 รูปแบบกำรบริหำรองค์กร	

	 แบบใหม่ๆ

ควบรวมภำควิชำ	และคณะ ไม่มีคณะ
Self-Organized

Structure
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Strategic
Vision

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

Milestone
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)

7. Human Resources /
 Culture2

KMUTT Culture (Autonomy, Flexibility, Adaptability, Agility)

	 ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรบริหำร

	 และพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

	 (Digital	Human	Resource	System3)

	 ปรับปรุงระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคลให้มีควำมยืดหยุ่น		

	 รองรับกำรเปลี่ยนแปลง	

	 (Flexible	Human	Resource	System)

	 เริ่มพัฒนำ

	 Competency	Based

	 Fully	Competency	Based	Management

	 Entrepreneurial	Based	Performance

	 กำรบริหำรจัดกำร	Talent

	 Communities	of	Practice	(CoP)

	 Human	Resource	Development	Eco-System

	 ระบบประเมินบุคลำกรใหม่และมีกำรทบทวนทุกๆ	3-5	ปี

	 ทบทวนระบบบริหำรงำนบุคคลให้ทันสมัย

	 จัดระบบกำรพัฒนำบุคลำกรที่สอดคล้องกับ	Competency	และ	Training	Roadmap

2
	 Culture	 จำกกำรปรับปรุงระบบบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยให้มีคุณภำพและประสิทธิภำพ	กล่ำวถึง	 กระบวนกำรต่ำงๆ	 เพื่อส่งเสริมให้องค์กรมีวัฒนธรรม	

	 ท่ีต้องกำรให้เกดิควำมส�ำเร็จตำมเป้ำหมำย	โดยมหำวทิยำลัยต้องกำรสร้ำงสงัคม	มจธ.	ให้เป็นมืออำชพีทีย่ดึมัน่และยืนหยัดบนควำมถกูต้อง	(Professional	&		

	 Integrity)	 เป็นผู้น�ำและริเริ่มแนวคิดใหม่ๆ	อยู่เสมอ	(Pioneering)	ด�ำรงภำรกิจที่ส�ำคัญ	คือ	กำรสร้ำงคน	สร้ำงบัณฑิตที่มีคุณภำพ	เป็นสถำบันที่ให้ควำมรู้		

	 และเป็นกัลยำณมิตรหรือพันธมิตรที่ดีกับองค์กร	เพื่อร่วมสร้ำงสิ่งที่มีผลกระทบที่ดีต่อสังคมและประเทศชำติ	(Collective	Impact)

3
	 Digital	Human	Resource	System	หมำยถึง	 กำรน�ำเอำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล	มีบริกำรในลักษณะของ		

	 Self	 service	 ท่ีสะดวก	 รวดเร็วต่อกำรใช้งำนและมีช่องทำงกำรเข้ำถึงท่ีหลำกหลำย	 รวมถึงให้มีข้อมูลทำงด้ำนทรัพยำกรบุคคลท่ีเพียงพอต่อกำรน�ำไปใช้ใน	

	 กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลอย่ำงครบวงจร
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Strategic
Vision

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

Milestone
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)

8. Finance

Financial Sustainability

	 Strategic	Investment

	 มีแหล่งรำยได้ที่หลำกหลำยเพิ่มขึ้น	เช่น	รำยได้จำกเอกชน	กำรน�ำผลงำนวิจัย	ไปใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์

	 กำรระดมทุนจำกแหล่งต่ำงๆ	ศิษย์เก่ำ	Endowment	Fund

9. Infrastructure

Smart University

	 ระบบกำรบริหำรจัดกำรที่น�ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำประยุกต์ใช้อย่ำงเต็มรูปแบบ

	 Learning	Space

	 ครบทุกพื้นที่บริกำร		

	 (บำงมด	บำงขุนเทียน		

	 รำชบุรี	และ	KX)

	 มีแผนกำรใช้พื้นที่แหล่งเรียนรู้ของมหำวิทยำลัย	Activity	in	Learning	Space

	 Learning	Anywhere	Anytime
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1. การถอดแผนพัฒนา มจธ. ระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2560-2579  

 (KMUTT Roadmap 2036)	 มาเป็นแผนกลยุทธ์	 มจธ.	 

	 ระยะปานกลาง	 5	 ปี	 (Strategic	 plan)	 ฉบับที่	 12,	 13,	 14	 

	 และ	 15	 โดยมีการติดตามการด�าเนินงานประจ�าทุกปี	 และมี 

	 การประเมินผล	2	 ระยะ	คือ	 ระยะครึ่งแผนกลยุทธ์	 5	ปี	 และ 

	 ระยะสิ้นสุดแผนกลยุทธ์	5	ปี

แนวทางการติดตามและประเมินผล	

	 มหาวิทยาลัยก�าหนดเป้าหมายในการบรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว	

และใช้เป็นกรอบในการติดตามความส�าเร็จการด�าเนินงานของ

มหาวทิยาลยั	ครอบคลมุทัง้ด้านการเรยีนการสอน	งานวจิยั	การบรกิาร 

วิชาการและการบริการชุมชนสังคม	โดยมีแนวทาง	ดังนี้

2. กระบวนการเชื่อมโยงแผนกลยุทธ มจธ. สู่ระดับหน่วยงาน ประกอบด้วย	

 	 มหาวิทยาลัยและอธิการบดี	 เป็น 

	 	 ผูก้ลัน่กรอง	ก�าหนดนโยบายและแผน	 

	 	 ทิศทางการด�าเนินงานในระยะ	 5	 ปี	 

	 	 และแผนปฏิบัติการประจ�าปี	 (แผน 

	 	 ด�าเนินงานและงบประมาณล่วงหน้า 

	 	 ระยะปานกลาง	1+2)	

	 รองอธิการบดีที่รับผิดชอบในแต่ละด้าน 

	 ของการพัฒนามหาวิทยาลัย	 จัดท�า 

	 แผนแม่บท	5	ปี	และจดัท�าแผนปฏบิตักิาร 

	 ประจ�าปี	(แผนด�าเนนิงานและงบประมาณ 

	 ล่วงหน้าระยะปานกลาง	 1+2)	 และ 

	 มีก�ากับและติดตามการด�าเนินงานทุกปี

	 คณะ	 /	 ส�านัก	 /	 สถาบัน	 จัดท�าแผน 

	 กลยทุธ์	5	ปี	ของหน่วยงาน	โดยบรูณาการ 

	 แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยและจัดท�า 

	 แผนปฏบิตักิารประจ�าปี	(แผนด�าเนนิงาน 

	 และงบประมาณล่วงหน้าระยะปานกลาง	 

	 1+2)	 และมีก�า กับและติดตามการ 

	 ด�าเนินงานทุกปี
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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)

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

เป็นมหำวิทยำลัยอันดับ	1

ที่เป็นที่ยอมรับ

ด้ำนนวัตกรรมกำรเรียนรู้

(Gain	No.1	Teaching

Acknowledgement

in	Thailand)

	 เป็นมหำวิทยำลัยที่มีส่วนช่วยในกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	(Economic	and	Social		

	 Contribution)	เช่น	จ�ำนวนกิจกรรมในกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	

	 เป็นมหำวิทยำลัยที่ได้รับมำตรฐำนในกำรเป็น	Entrepreneurial	University	โดยสถำบัน

	 Accreditation	Council	for	Entrepreneurial	and	Engaged	Universities	(ACEE)

	 (Gain	Entrepreneurial	University	Certification	by	ACEE)

	 เป็นมหำวิทยำลัยที่เป็นที่ยอมรับในกำรเป็นศูนย์กลำง	Ecosystem	ด้ำน	S&T	ในอำเซียน

	 (Acknowledgement	as	Center	of	S&T	Ecosystem)

Success
Measures 

การก�าหนดเป้าหมายความส�าเร็จตามระยะ 5 ปี, 10 ปี, 15 ปี และ 20 ปี ดังนี ้
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ภำษำไทย

ปัทมา	 ว่าพัฒนวงศ์	 และ	 ปราโมทย์	 ประสาทกุล.	 ประชากรไทยในอนาคต	 (Online).	 http://www.ipsr.mahidol.ac.th/IPSR/Annual 

	 Conference/ConferenceII/Article/Article02.htm	วันที่	17	กุมภาพันธ์	2559

มูลนิธิสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม.	2559.	พิมพ์เขียว	Thailand	4.0	 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่งคั่ง	และยั่งยืน.	 

	 สืบค้นจาก	http://www.libarts.up.ac.th/v2/img/Thailand-4.0.pdf.	วันที่	15	พฤษภาคม	2559

ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ	(สวทน.)	สถานการณ์และแนวโน้ม	วทน.	2560.

	 สืบค้นจาก	http://stiic.sti.or.th/sti-thailand/		เมื่อวันที่	14	มีนาคม	2560

ส�านักนโยบายและแผน	ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้	(องค์การมหาชน).2558.	Now	Aging	I	ก้าวสู่สังคมสูงวัย	ไอเดียดี	โอกาสมา. 

	 กรุงเทพมหานคร:	บริษัทโคคูน	แอนด์	โค	จ�ากัด

ส�านักนโยบายและแผน	 ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้	 (องค์การมหาชน).2558.	 Now	Urbanization	 I	 วิถีชีวิต	 เมือง	 โอกาส. 

	 กรุงเทพมหานคร:	บริษัทโคคูน	แอนด์	โค	จ�ากัด

ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.	(2560).	แผนการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2560-2579	กรุงเทพมหานคร

ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.	(2561).	ร่างยุทธศาสตร์ชาติ	20	ปี	(พ.ศ.	2560-2579).	กรุงเทพมหานคร	

ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.	 (2559)	 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ฉบับที่	 12	 (พ.ศ.	 2560-2564).	 

	 กรุงเทพมหานคร

ภำษำอังกฤษ
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ค�าย่อภาษาอังกฤษ (List of Abbreviation)

ค�าย่อ ค�าอธิบายภาษาอังกฤษ ค�าอธิบายภาษาไทย

STI Science,	Technology	and	Innovation วิทยาศาสตร์	เทคโนโลยีและนวัตกรรม

AI Artificial	Intelligence ปัญญาประดิษฐ์

MOOC Massive	Open	Online	Courseware
หลักสูตร	(Course)	ที่เรียนออนไลน์	(Online)	จากระบบที่เปิดให้ 

ใช้งานฟรี	(Open)	และรองรับผู้เรียนจ�านวนมาก	(Massive)

IOT Internet	of	Things

“อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง”	หมายถึง	การที่อุปกรณ์ต่างๆ	สิ่งต่างๆ	ได้ถูก

เชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างสู่โลกอินเตอร์เน็ต	ท�าให้มนุษย์สามารถสั่งการ

ควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ	ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

SDGs Sustainable	Development	Goals เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

WAE Work	Adult	Education การจัดการศึกษาส�าหรับคนวัยท�างาน

WiL Work	Integrated	Learning การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเรียนรู้ร่วมกับการท�างาน

OBE Outcome	Based	Education การศึกษาเชิงผลลัพธ์

PSF
Professional	Standards	Framework-

Learning	and	Teaching

กรอบมาตรฐานวิชาชีพของมหาวิทยาลัยด้านการเรียนการสอน

และสนับสนุนการเรียนรู้

IBP Individual	Based	Program โปรแกรม	/	หลักสูตรเฉพาะบุคคล

TQM Total	Quality	Management ระบบบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม

EdPEx
Education	Criteria	for	Performance	

Excellence
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�าเนินการที่เป็นเลิศ

OKRs Objective	and	Key	Results การท�างานแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์

PBBS Performance	Based	Budgeting	System ระบบการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน

SPBB Strategic	Performance	Based	Budgeting ระบบการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์

PLO Program	Learning	Outcome ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร

CoP Communities	of	Practice ชุมชนนักปฏิบัติ	/	ชุมชนกระบวนกร
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กลุ่มที่ปรึกษา

1.	 รศ.ดร.ศักรินทร์		 ภูมิรัตน 5.	 ดร.เกษรา	 วามะศิริ

2.	 ดร.กฤษณพงศ์	 กีรติกร 6.	 ผศ.ดร.ประเสริฐ	 คันธมานนท์

3.	 รศ.ดร.ไกรวุฒิ	 เกียรติโกมล 7.	 รศ.ดร.สุวิทย์		 แซ่เตีย

4.	 ศ.ดร.สมชาย		 ชูชีพสกุล 8.	 รศ.ดร.บัณฑิต	 ฟุ้งธรรมสาร

กลุ่มประธานและคณะท�างาน

1.	 อ.ธนิตสรณ์	 จิระพรชัย	 ประธาน 12.	 ดร.ไพศาล	 สนธิกร	 คณะท�างาน

2.	 รศ.ดร.บัณฑิต	 ทิพากร	 คณะท�างาน 13.	 ผศ.ดร.กิติเดช	 สันติชัยอนันต์	 คณะท�างาน

3.	 รศ.ดร.โสฬส	 สุวรรณยืน	 คณะท�างาน 14.	 ดร.ผ่องศรี	 เวสารัช	 คณะท�างาน

4.	 รศ.ดร.สมชาย	 จันทร์ชาวนา	 คณะท�างาน 15.	 รศ.ดร.เจริญชัย	 โขมพัตราภรณ์	 คณะท�างาน

5.	 รศ.ดร.วิวัฒน์	 เรืองเลิศปัญญากุล	 คณะท�างาน 16.	 ผศ.ดร.คมกฤตย์	 ชมสุวรรณ	 คณะท�างาน

6.	 รศ.ดร.เชาวลิต	 ลิ้มมณีวิจิตร	 คณะท�างาน 17.	 ผศ.ดร.ชวิน	 จันทรเสนาวงศ์	 คณะท�างาน

7.	 ผศ.ดร.ทิพวรรณ	 ปิ่นวนิชย์กุล	 คณะท�างาน 18.	 ผศ.ดร.ดวงฤดี	 โฆษิตกิตติวงศ์	 คณะท�างาน

8.	 ผศ.ดร.มณฑิรา	 นพรัตน์	 คณะท�างาน 19.	 รศ.ดร.ราชวดี	 ศิลาพันธ์	 คณะท�างาน

9.	 ดร.นันทน์	 ถาวรังกูร	 คณะท�างาน 20.	 ดร.วิทิดา	 จงศุภชัยสิทธิ์	 คณะท�างาน

10.	 ดร.วรรณา	 เต็มสิริพจน์	 คณะท�างาน 21.	 อ.แบ๊งค์	 งามอรุณโชติ	 คณะท�างาน

11.	 ดร.จุลพจน์	 จิรวัชรเดช	 คณะท�างาน 22.	 ผศ.ดร.วรพจน์	 อังกสิทธิ์	 คณะท�างาน

I. คณะท�างาน

	 เพ่ือให้การด�าเนนิงานจดัท�าแผนพฒันามหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรุรีะยะยาว	พ.ศ.	2560-2573	ภายใต้กรอบแผนอดุมศกึษา

ระยะยาว	15	ปี	ฉบับที่	3	(พ.ศ.	2560-2574)	เพื่อน�ามาสู่กลไกการขับเคลื่อนและปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

	 อาศยัอ�านาจตามความในมาตรา	27	แห่งพระราชบญัญตั	ิมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรุ	ีพ.ศ.	2541	จงึขอแต่งตัง้คณะท�างาน

จัดท�าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	ระยะยาว	พ.ศ.	2560-2573	หรือ	KMUTT	Roadmap	2030	ดังรายนามต่อไปนี้

ค�าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ 220 / 2559
เรื่อง	แต่งตั้งคณะท�ำงำนจัดท�ำแผนพัฒนำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรีระยะยำว

พ.ศ.	2560-2573	หรือ	KMUTT	Roadmap	2030

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี



53

กลุ่มประธานและคณะท�างาน

23.	 ดร.อุมาพร	 สุภสิทธิเมธี	 คณะท�างาน 45.	 ดร.จิรศักดิ์	 ศรีรัตน์	 คณะท�างาน

24.	 ดร.กัญจนีย์	 พุทธิเมธี	 คณะท�างาน 46.	 ดร.ดาวุด	 ทองทา	 คณะท�างาน

25.	 ดร.กนกพร	 เรียนเขมะนิยม	 คณะท�างาน 47.	 ดร.ทรงพล	 ชื่นค�า	 คณะท�างาน

26.	 รศ.ดร.ภูมิ	 ค�าเอม	 คณะท�างาน 48.	 ผศ.ดร.ทวีศักดิ์	 กฤษเจริญ	 คณะท�างาน

27.	 รศ.ดร.พีรพล	 ศิริพงศ์วุฒิกร	 คณะท�างาน 49.	 ดร.ปณิดา	 จิตยุทธการ	 คณะท�างาน

28.	 รศ.ดร.พงศ์พันธ์	 แก้วตาทิพย์	 คณะท�างาน 50.	 ดร.ปราการเกียรติ	 ยังคง	 คณะท�างาน

29.	 รศ.ดร.ชูจิต	 ตรีรัตนพันธ์	 คณะท�างาน 51.	 ดร.ปริญญา	 เสงี่ยมสุนทร	 คณะท�างาน

30.	 รศ.ดร.โชคอนันต์	 บุษราคัมภากร	 คณะท�างาน 52.	 ดร.เยาวลักษณ์	 มะปราง	รสหอม	 คณะท�างาน

31.	 ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์	 วราภรณ์	 คณะท�างาน 53.	 ดร.	วัชรพันธ์	 สุวรรณสันติสุข	 คณะท�างาน

32.	 ผศ.ดร.ณัตจิรี	 จาตุรพิทักษ์กุล	 คณะท�างาน 54.	 ดร.วินัย	 หอมสมบัติ	 คณะท�างาน

33.	 ผศ.ดร.ธีระเดช	 เจียรสุขสกุลชัย	 คณะท�างาน 55.	 ดร.สรัญญา	 ทองเล็ก	 คณะท�างาน

34.	 ผศ.ดร.นริส	 ประทินทอง	 คณะท�างาน 56.	 ดร.สุดธิดา	 เปลี่ยนคารมย์	ธนทรัพย์สิน	 คณะท�างาน

35.	 ผศ.ดร.ปรัญชลีย์	 สมานพิบูรณ์	 คณะท�างาน 57.	 ผศ.ดร.สุรวุฒิ	 ช่วงโชติ	 คณะท�างาน

36.	 ผศ.ดร.ปัทมวรรณ	 จิมากร	ชิลลิ	 คณะท�างาน 58.	 อ.ชาย	 ชีวะเกตุ	 คณะท�างาน

37.	 ผศ.ดร.พิเชษฐ์	 พินิจ	 คณะท�างาน 59.	 อ.พรยศ	 ฉัตรธารากุล	 คณะท�างาน

38.	 ผศ.ดร.ภานุทัต	 บุญประมุข	 คณะท�างาน 60.	 อ.วัชรพจน์	 ทรัพย์สงวนบุญ	 คณะท�างาน

39.	 ผศ.ดร.วรรณนภา	 ตระกูลเกษมสุข	 คณะท�างาน 61.	 คุณกันยากร	 เทพา	 คณะท�างาน

40.	 ผศ.ดร.วันดี	 อ่อนเรียบร้อย	 คณะท�างาน 62.	 คุณสุวรรณี	 วงศ์จันทร์	 คณะท�างาน

41.	 ผศ.ดร.วันเพ็ญ	 ช้อนแก้ว	 คณะท�างาน 63.	 คุณอนุตรา	 พรวดี	 คณะท�างาน

42.	 ผศ.กษมาภรณ์	 มณีขาว	 คณะท�างาน 64.	 คุณอนุสรา	 มีชัย	 คณะท�างาน

43.	 ผศ.อภิญญา	 ลิ้มไพบูลย์	 คณะท�างาน 65.	 นายอภิลักษณ์	 สุนทรอาคเนย์	 คณะท�างาน

44.	 ดร.จักรพิพัฒน์	 อัศวบุญญาเลิศ	 คณะท�างาน

กลุ่มเลขานุการ

1.	 นางอัจฉรียา	 ทองสัมฤทธิ์ 4.	 นางวราภรณ์	 สกุลพานิช

2.	 นางสาวสาคร	 กองสุวรรณ์ 5.	 นางสาวฐิติธร	 สว่างจันทร์

3.	 นางสาวรัชกาญจน์	 วินิจ
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	 โดยให้ที่ปรึกษา	ประธานและคณะท�างาน	เลขานุการ	มีหน้าที่ดังนี้

 1. หน้าที่รับผิดชอบของที่ปรึกษา
  	 เข้าร่วมประชุมคณะท�างาน
  	 ให้ความเห็นในประเด็นต่างๆ	อันเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินงานของคณะท�างาน
 2. หน้าที่รับผิดชอบของประธานและคณะท�างาน
  	 เข้าร่วมประชุมคณะท�างาน
  	 ให้นโยบาย	ทิศทาง	เป้าหมายในการท�างาน
  	 เสนอความคิด	ข้อเสนอแนะหรือวิธีการ	รูปแบบ	แนวทางการด�าเนินงานเพื่อให้ได้กรอบแผนระยะยาว	15	ปี
  	 รวบรวม	และสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านต่างๆ	ที่มีผลกระทบต่อภาพรวมมหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบ
  	 ด�าเนินการตามมติที่ประชุมคณะท�างาน
  	 พิจารณาข้อมูล	ให้ข้อมูลในประเด็นที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้ได้ข้อสรุป
  	 ส่งเสริมและสนับสนุนการด�าเนินงานที่ก่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนางานเชิงระบบ
  	 รายงานผลการด�าเนินงานต่อประธานคณะท�างาน
  	 ติดตามผลการด�าเนินงานและประเมินผลงานคณะท�างานกลุ่มย่อย
	 ส�าหรับคณะท�างานกลุ่มย่อย	มีรายชื่อและหน้าที่	ตามเอกสารแนบ	ก
 3. หน้าที่รับผิดชอบของเลขานุการ
  	 เตรียมข้อมูลประกอบการประชุมและจัดการการประชุมคณะท�างาน	รวมถึงการจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง	และสนับสนุน
	 	 	 การด�าเนินการอื่นๆ	ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
  	 ประสาน	ติดตามผลการด�าเนินคณะท�างาน	และคณะท�างานกลุ่มย่อยและเก็บรวบรวมพร้อมสังเคราะห์ข้อมูล
  	 รองรับการด�าเนินงานของประธานและคณะท�างาน
  	 สรุปมติที่ประชุมและด�าเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุม
  	 น�าส่งสรุปผลการด�าเนินงานให้คณะท�างาน	KMUTT	Roadmap	2030
  	 น�าเสนอกรอบแผนพัฒนาระยะยาวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	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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ด้านทีมผู้สัมภาษณ์

1.	 ผศ.ดร.ภาณุทัต	 บุญประมุข

2.	 ผศ.ดร.ธีระเดช	 เจียรสุขสกุล

3.	 รศ.ดร.เจริญชัย	 โขมพัตราภรณ์

4.	 ผศ.ดร.ชวิน	 จันทรเสนาวงศ์

5.	 ผศ.ดร.วรพจน์	 อังกสิทธิ์

6.	 ดร.วิทิดา	 จงศุภชัยสิทธิ์

7.	 ดร.ไพศาล	 สนธิกร

ด้านการขนส่งระบบราง

1.	 ผศ.ดร.กิติเดช	 สันติชัยอนันต์

2.	 ผศ.ดร.คมกฤตย์	 ชมสุวรรณ

3.	 รศ.ดร.สันติรัฐ	 นันสะอาง

4.	 ผศ.ดร.อนุศิษฎ์	 อันมานะตระกูล

5.	 ผศ.ดร.กฤติกา	 ตันประเสริฐ

6.	 ดร.มงคล	 นามลักษณ์

7.	 ดร.ปรัชญา	 เพียสุระ

8.	 รศ.ดร.ขรรค์ชัย	 ตุลละสกุล

9.	 ดร.สุจินต์	 จิระชีวนันท์

10.	 ดร.มานนท์	 สุขละมัย

ด้านระบบน�้า

1.	 ดร.จุลพจน์	 จิรวัชรเดช

2.	 ผศ.อภิญญา	 ลิ้มไพบูลย์

3.	 ดร.ชัยวัฒน์	 เอกวัฒน์พานิชย์

4.	 ดร.ดวงฤดี	 โฆษิตกิตติวงศ์

5.	 ผศ.ดร.สนิท	 วงษา

6.	 ดร.สุดธิดา	 เปลี่ยนคารมย์	ธนทรัพย์สิน

ด้านการศึกษา

1.	 ดร.ปณิตา	 จิตยุทธการ

2.	 ผศ.ดร.คมกฤตย์	 ชมสุวรรณ

3.	 ผศ.ดร.วรพจน์	 อังกสิทธิ์

4.	 ผศ.ดร.ธีระเดช	 เจียรสุขสกุล

ด้าน Energy & Climate Change

1.	 ผศ.ดร.ชวิน	 จันทรเสนาวงศ์

2.	 อ.สราวุฒิ	 หมื่นนพค�า

ด้านเศรษฐกิจ

1.	 อาจารย์แบ๊งค์	 งามอรุณโชติ

เจ้าหน้าที่สนับสนุนการสัมภาษณ์

1.	 นางสาววิสา	 แซ่เตีย

2.	 นางสาววริษฐา	 ปั้นมีรส

3.	 นางกัลยารัตน์	 ชยาวนิช

4.	 นางสาวศิริพร	 หนวดหอม

5.	 นางพัชรินทร์	 โสฬส

6.	 นายวิสาข์	 ถนอมทรัพย์

7.	 นายภาณุพงศ์	 พันธ์บัวหลวง

คณะท�างานกลุ่มย่อย



แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2560-257956

ด้าน Aging Society

1.	 รศ.ดร.ชูจิต	 ตรีรัตนพันธ์

2.	 ผศ.ดร.ปรัญชลีย์	 สมานพิบูรณ์

ด้านเทคโนโลยี

1.	 ดร.วิทิดา	 จงศุภชัยสิทธิ์

2.	 ผศ.ดร.ดวงฤดี	 โฆษิตกิตติวงศ์

3.	 นายอภิลักษณ์	 สุนทรอาคเนย์

4.	 ผศ.ดร.ธีระเดช	 เจียรสุขสกุล

5.	 ผศ.กษมาภรณ์	 มณีขาว

6.	 ดร.จุลพจน์	 จิรวัชรเดช

7.	 ดร.ปณิตา	 จิตยุทธการ

8.	 รศ.ดร.สุรชัย	 สุขสกุลชัย

9.	 ผศ.ดร.วรพจน์	 อังกสิทธิ์

คณะท�างานจัดท�าแผนพัฒนา มจธ. ระยะยาว 20 ปี 
พ.ศ. 2560-2579	(เพิ่มเติม)

1.	 ผศ.ดร.สันติ	 เจริญพรพัฒนา

2.	 ดร.กลางใจ	 สิทธิถาวร

3.	 ผศ.ดร.เดี่ยว	 กุลพิรักษ์

4.	 นางสาวอนิษฐา	 จูฑะรส

5.	 นางสาวอัมพิกา	 เกตุกราย

6.	 นางสาววันเพ็ญ	 กุลศรีชัย

7.	 นางสาวนิชาภัทร	 อุทัยชนางกูร

8.	 นางสาวสุดารัตน์	 แก้วดวงเล็ก

9.	 นางสาวกิตติญาณ์	 เฟื่องชูนุช

ด้านเศรษฐกิจของโลก AEC ASEAN and More

1.	 รศ.ดร.เจริญชัย	 โขมภัตราภรณ์

2.	 ผศ.อภิญญา	 ลิ้มไพบูลย์

3.	 ดร.จุลพจน์	 จิรวัชรเดช

4.	 รศ.ดร.พงศ์พันธ์	 แก้วตาทิพย์

5.	 ผศ.ดร.ชวิน	 จันทรเสนาวงศ์

6.	 ดร.กนกพร	 เรียนเขมะนิยม

7.	 รศ.ดร.ภูมิ	 ค�าเอม

8.	 ดร.วิทิดา	 จงศุภชัยสิทธิ์

9.	 นายอภิลักษณ์	 สุนทรอาคเนย์

10.	 รศ.ดร.ราชวดี	 ศิลาพันธ์

11.	 ผศ.ดร.วรพจน์	 อังกสิทธิ์

หน้าที่คณะท�างานกลุ่มย่อย	ดังนี้

•	 สัมภาษณ์	ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและภายใน	ผู้บริหารระดับ 

	 มหาวิทยาลัย	ระดับคณะ	สถาบัน	ส�านัก

•	 เกบ็รวบรวมข้อมลูเพือ่ก�าหนดทศิทาง	กรอกแผนในระยะยาว

•	 น�าเสนอข้อมูลที่มีผลกระทบกับภาพรวมมหาวิทยาลัย

•	 สรุป	และส่งมอบให้เลขานุการ	เพื่อวิเคราะห์	สังเคราะห์

	 ผลกระทบในภาพมหาวิทยาลัย
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	 คณะท�างานฯ	มาจากบคุลากรรุน่ใหม่จากกลุม่ต่างๆ	ได้แก่	กลุม่ท่ี 1 

คือ	 นักบริหารระดับกลาง	 (นบก.)	 รุ่นที่	 1-3	 ซ่ึงเป็นการรวมกลุ่ม 

ระหว่างนักบริหารทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน กลุม่ที ่ 2	 คือ 

กลุม่	USX	ทีป่ฏบิตัภิารกจิเฉพาะ	ซึง่มาจาก	3	กลุม่ใหญ่	ได้แก่	กลุม่	UIA 

(University	 Intelligent	Agency),	 Stewardship	และ	Xingzhe	 

(ซินจือ)	 ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีติดตามผู้บริหารของมหาวิทยาลัยไปท�างาน 

ในภารกิจส�าคัญ	 ส�าหรับกลุ่มท่ี 3	 คือ	 บุคลากรใหม่สายวิชาการ	 

(New	Academic	Staff	:	NAS)	นอกจากนี้จะมีคณะท�างาน	ซึ่งเป็น

ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ	ทั้งกลุ่มที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ	

ได้แก่	 คณบดี	 รองคณบดี	 ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เป็นต้น	 

โดยขั้นตอนการด�าเนินงาน	มีดังนี้

ขั้นตอนที่ 1	(Phase	I)

	 จัดประชุม	 Kick	 off	 เพื่อเตรียมความพร้อมและแผนงาน 

การจดัท�าแผน	KMUTT	Roadmap	2036	ในวนัที	่26	มถินุายน	2558	 

ณ	ห้องประชุมสนั่น	สุมิตร	ชั้น	9	โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	42	คน	

มทีมีงานประกอบด้วย	Data	Management	Team	และ	Secretarial	

Team	(ทีมเลขานุการจากส�านักงานยุทธศาสตร์)	โดยในช่วงปี	2559	

มีการประชุมหารือร่วมกัน	11	ครั้ง	

II. การด�าเนินงาน

ขั้นตอนการด�าเนินงานแผนพัฒนา มจธ. ระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2560-2579
(KMUTT Roadmap 2036) และการน�าเสนอในที่ประชุมต่างๆ



แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2560-257958

ขั้นตอนที่ 2 (Phase	II)	

	 สมัภาษณ์	ทบทวนวสิยัทศัน์	มจธ.	และศกึษาปัจจยัทีม่ผีลกระทบ 

มีคณะท�างานประกอบด้วย	Process	Team	และ	Scenario	Team	

โดยส�านักงานยุทธศาสตร์และคณะท�างานได้ท�าการสัมภาษณ์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย	 รวมถึงได้ศึกษา

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมในประเด็นต่างๆ	 ได้แก่	 ด้านเศรษฐกิจ	 

การขนส่งระบบราง	 เขตเศรษฐกิจพิเศษ	 พื้นที่นวัตกรรมพิเศษ	 

ระบบน�้า	 การศึกษา	 มหาวิทยาลัยกับชุมชน	 Energy	 &	 Climate	 

Change,	Bioeconomy,	Food,	Aging	Society,	Networking	/		

Strategic	Alliance,	ASEAN	and	More	และผลกระทบด้าน	 ICT	

ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้

Teamwork
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 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�านวยการใหญ่	โรงเรียนดรุณสิกขาลัย	

 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
  ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ 
	 	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

	 	 เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

  ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ 
	 	 ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	(สกว.)		

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
 ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร
 รศ.ดร.ไกรวุฒิ เกียรติโกมล
 รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน 

	 อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี		 

คณบดี / ผู้อ�านวยการ คณะ / สถาบัน
 ผศ.ดร.กิติเดช สันติชัยอนันต์ * 

	 คณะครุศาสตร์อุสาหกรรมและเทคโนโลยี

 รศ.ดร.พรนภิส ดาราสว่าง *
	 คณะศิลปศาสตร์

 รศ.ดร.อภิชิต เทอดโยธิน *
	 คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

 รศ.ดร.สิรินทรเทพ เต้าประยูร *
	 ผู้อ�านวยการบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

	 (JGSEE)	

 อ.ไมเคิล ปริพล ตั้งตรงจิต 

	 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

 รศ.บุษยา บุนนาค 

	 คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

 รศ.ดร.สยาม เจริญเสียง 

	 ผู้อ�านวยการสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

 ผศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ ์*
	 บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม

 ศ.ดร.บุญเจริญ ศิริเนาวกุล *
	 คณะวิศวกรรมศาสตร์

 ผศ.ดร.วรนุช เกิดสินธ์ชัย * 

	 คณะวิทยาศาสตร์

การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ
และผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

I N T E R V I E W

	 *	 ต�าแหน่ง	ณ	เวลาที่ให้สัมภาษณ์



แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2560-257960

ขั้นตอนที่ 3 (Phase	III)

 การระดมความคิดเห็น	 เพื่อก�าหนดกรอบการพัฒนา	 (Themes	 of	 Development)	 โดยเชิญตัวแทน 

จากทุกพื้นที่การศึกษาของ	มจธ.	และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	มีทีม	Steering	Committee	ช่วยกลั่นกรอง	เมื่อวันที่	 

4	เมษายน	2559	ได้จัดสัมมนาระดมสมอง	ณ	โรงแรมรามาดา	พลาซ่า	แม่น�้า	ริเวอร์ไซด์	กรุงเทพฯ

ขั้นตอนที่ 4 (Phase	IV)

 การจัดท�า	 (ร่าง)	 แผนพัฒนา	 มจธ.	 ระยะยาว	 20	 ปี	 

พ.ศ.	 2560-2579	 (KMUTT	 Roadmap	 2036)	 มีทีม	 

Analysis	 Team	ประกอบด้วยกลุ่ม	 Stewardships	 และ

บุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ	 โดยได้น�าร่างแผนฯ	 น�าเสนอ

ต่อกลุ ่มผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ	 อาทิ	 เวทีการประชุม 

กลุ่มย่อยกับคณบดี	ตัวแทนศิษย์เก่า	ผู้ใช้บัณฑิต	ผู้ปกครอง	

เป็นต้น

ขั้นตอนที่ 5 (Phase	V)	

 น�า	 (ร่าง)	 แผนพัฒนา	 มจธ.	 ระยะยาว	 20	 ปี	 พ.ศ.	 2560-2579	 

(KMUTT	 Roadmap	 2036)	 เสนอต่อคณะกรรมการมหาวิทยาลัย	 

เมื่อวันที่	6	ตุลาคม	2559	ได้น�าเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย	ซึ่งผู้บริหาร 

เสนอให้มกีารจดัท�าภาพฉาย	(Scenario)	ในอนาคต	15-20	ปี	ของมหาวทิยาลัย 

มีการน�าเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยอีกครั้ง	 ในวันที่	 11	 ตุลาคม	 2561	 

หลังจากนั้นมีการปรับปรุงแผนฯ	 ตามข ้อเสนอแนะจึงน�าเสนอต ่อ 

คณะกรรมการสภาวชิาการ	ครัง้ที	่14	/	2561	เมือ่วนัที	่12	พฤศจกิายน	2561	

และน�า	 (ร่าง)	แผนพัฒนา	มจธ.ฯ	 เสนอต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย	

ครั้งที่	233	วันที่	9	มกราคม	2562	เป็นล�าดับต่อมา
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