
 

 

 

 

 

ปีท่ี 19 ฉบับที่ 1 ประจ ำเดือนมกรำคม 2565 
 

แผนพัฒนำควำมเป็นเลิศมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลำ้พระนครเหนือ 
 

ตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษา
สังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้มีประกาศให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ (มจพ.) สังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มพัฒนำเทคโนโลยีและส่งเสริมกำรสร้ำง
นวัตกรรม (Technology Development and Innovation) ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โดยพิจารณาจาก
จุดมุ่งหมาย พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ศักยภาพ และผลการด าเนินงานที่ผ่านมาของสถาบันอุดมศึกษา 
 ทั้งนี้ตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 ให้จัดสถาบันอุดมศึกษาเป็นกลุ่มตามพันธกิจ
หลักและยุทธศาสตร์ 6 กลุ่ม ดังนี้ 1) กลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก 2) กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริม
การสร้างนวัตกรรม 3) กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอ่ืน 4) กลุ่มพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนา  
5) กลุ่มผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจ าเพาะ และ 6) กลุ่มอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 
 โดยสถาบันอุดมศึกษาที่ประสงค์จะเลือกสังกัดกลุ่ม จะต้องด าเนินการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพ 
ขององค์กรและตัวชี้วัดผลการด าเนินงานของแต่ละกลุ่มตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด พร้อมทั้งจัดท า
แผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา แผนการผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการ 
ของประเทศ หรือแผนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาด้านอ่ืน เพื่อประกอบการพิจารณาการก าหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา  
เชิงยุทธศาสตร์ตามกฎกระทรวงฯนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จึงได้ด าเนินการ 
ตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
1. กำรประเมินตนเองและกำรเลือกสังกัดกลุ่ม ได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อประมวลข้อมูลที่เกี่ยวข้องและ
ท าการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพขององค์กรและตัวชี้วัดผลการด าเนินงานของแต่ละกลุ่มตามที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษาก าหนด และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกสังกัดกลุ่ม คือ กลุ่มพัฒนำเทคโนโลยีและส่งเสริมกำรสร้ำง
นวัตกรรม ซึ่งมีพันธกิจหลักและยุทธศาสตร์ที่มุ่งสู่การจัดการการศึกษาเพื่อเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริม  
การสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ของประเทศในการพัฒนาเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และบริการ โดยต้อง 

 สร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ เรียนที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีให้สามารถ 
น าองค์ความรู้ไปประยุกต์เพื่อสร้างผลงานและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

 สร้างนวัตกรรมเพื่ อน า ไปใช้ ในเชิ งพาณิชย์หรือสาธารณประโยชน์  เพื่ อสร้างมูลค่า เพิ่ม  
ตลอดห่วงโซ่มูลค่าในภาคการผลิตและบริการ 

 ส่งเสริมบทบาทความร่วมมือกับภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อสนับสนุนและพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 เน้นการเรียนการสอนควบคู่กับการปฏิบัติการจริงเพื่อพัฒนาสมรรถนะและทักษะในการท างาน 
ทั้งนี้จากการประมวลข้อมูลที่เกี่ยวข้องและท าการประเมินตนเอง มจพ. มีผลการประเมิ นตนเองที่โดดเด่น 

ในกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม โดยมีผลการประเมินตนเองอยู่ ในระดับคะแนน 5  
ของด้ำนตัวชี้วัดศักยภำพองค์กร จ านวน 3 ตัวชี้วัด จากทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 5 ด้านระบบนิเวศน์ 
ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเร่งพัฒนาผู้ประกอบการในสถาบันอุดมศึกษา ตัวชี้วัดที่ 6 หลักสูตร/โปรแกรมเฉพาะ 
ที่ใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ และตัวชี้วัดที่ 8 ความร่วมมือเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ
และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรมของสถาบันอุดมศึกษา ส่วนผลการประเมินตนเองของ 
ด้ำนตัวชี้วัดผลกำรด ำเนินงำน มีผลการประเมินในระดับคะแนน 4 ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 4 ด้านบุคลากรสถาบันอุดมศึกษา
แลกเปลี่ยนความรู้สู่ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม ตามแสดงแผนภาพ ดังนี้ 
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กลุ่มพัฒนำเทคโนโลยีและส่งเสริมกำรสร้ำงนวัตกรรม  
(Technology Development and Innovation) 

2. กำรจัดท ำแผนพัฒนำควำมเป็นเลิศของสถำบันอุดมศึกษำ  คณะกรรมการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา 
ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570) ตามจุดเน้น 
เชิงยุทธศาสตร์การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มพัฒนำเทคโนโลยีและส่งเสริมกำรสร้ำงนวัตกรรม โดยมีสาระส าคัญ
ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ 5 แผนงาน ดังนี้ 

 

กลยุทธ์ แผนงำน 
1. เพิ่มความสามารถการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ที่ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ 
 

1.1 การสร้างผลงานวิจัยแบบก้าวกระโดด 
1.2 พัฒนาระบบนิเวศส าหรับการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี
และสร้างนวัตกรรม 

2. พัฒนาศักยภาพการตีพิมพ์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ 2.1 การพัฒนาศักยภาพงานวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์ใน
ฐานข้อมูล Scopus 

3. การพัฒนาความสามารถด้านถ่ายทอดงานวิจัย 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่ตอบโจทย์ความต้องการ
ของประเทศ 

3.1 การพัฒนาและการถ่ ายทอดเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับ
ภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย 

4.  การสร้ า งผู้ ประกอบการและนัก เทคโนโลยีที่
ตอบสนองความต้องการของประเทศ 

4.1 พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร เ พื่ อ ส นั บ ส นุ น ค ว า ม เ ป็ น
ผู้ประกอบการ 

 

ส าหรับแนวทางการก ากับ การติดตามและการประเมินผล มจพ. มีแนวทางการติดตามและประเมินผล 
เพื่อประเมินผลส าเร็จทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยจะด าเนินการประเมินผล (Appraisal) ระหว่างการด าเนินงาน  
ปีละ 2 ครั้ง เพื่อคาดการณ์แนวโน้มความส าเร็จตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และเมื่อสิ้นปีการด าเนินงานจะมี  
การประเมินผล (Evaluation) และน าข้อมูลมาวิเคราะห์ตามหลัก PDCA เพื่อการปรับปรุง ปรับเปลี่ยนค่าเป้าหมาย 
วิธีด าเนินการให้สอดรับกับบริบทความเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ในรูปแบบคณะกรรมการ 
ของมหาวิทยาลัย 
 

 

  
หำกท่ำนใดสนใจรำยละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ กลุ่มงำนสำรสนเทศเพื่อกำรพัฒนำ กองแผนงำน อำคำรอเนกประสงค์ ชั้น 6 

 โทร. 0-2586-9011, 0-2555-2000 ตอ่ 1655, 1656   E-Mail : planning@kmutnb.ac.th  
ที่ปรึกษำ : นำยธีระ ภักดีวำนิช  ผู้จัดท ำ : นำงสำวอรดำ เกรยีงสินยศ, นำงณัฏฐนันท์  ตรีรัตน์ 

 

1. นักศึกษำและบัณฑิต
ผู้ประกอบกำร

2. รำงวัลด้ำนผู้ประกอบกำร

3. งบประมำณจำกแหล่งทนุภำยนอก
สนับสนุนกำรสร้ำงผู้ประกอบกำร/

ธุรกิจใหม่

4. บุคลำกรสถำบันอุดมศึกษำ
แลกเปล่ียนควำมรู้สู่ภำคธุรกิจ/

อุตสำหกรรม

5. ระบบนิเวศน์ด้ำนเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพ่ือเร่งพัฒนำ

ผู้ประกอบกำรในสถำบันอุดมศึกษำ

6. หลักสูตร/โปรแกรมเฉพำะทีใ่ช้
เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพ่ือพัฒนำ

ควำมเป็นผู้ประกอบกำร

7. งบประมำณกำรพัฒนำเทคโนโลยี/
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนำควำมเป็น

ผู้ประกอบกำรของสถำบันอดุมศึกษำ

8. ควำมร่วมมือเพ่ือพัฒนำ
ผู้ประกอบกำรและส่งเสริมกำรสร้ำง
นวัตกรรมกับภำคธุรกิจ/อุตสำหกรรม

ของสถำบันอุดมศึกษำ

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ 


