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การก ากบัตดิตามการด าเนนิงานประจ าปี รอบ 6 เดือน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ก าหนดให้มีการรายงานผลการด าเนินงานทุก 6 
เดือน และ 12 เดือน เพื่อแสดงถึงผลก้าวหน้า ความส าเร็จหรือความล่าช้าของงานโครงการต่าง ๆ ตลอดจน
ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน และแนวทางในการแก้ไข เสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยรับทราบ โดยใช้เวที
ในการประชุมการหารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยกับผู้บริหารของหน่วยงาน 
(คณะ/ส านัก/สถาบัน) ภายใต้โครงการ (KMUTT Strategy Diagnosis) ในการก ากับติดตามการด าเนินงาน ซึ่ง
ในรอบ 6 เดือนนี้เป็นช่วงเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือ Covid-19 ท าให้การประชุมหารือ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ภายใต้โครงการ KMUTT Strategy Diagnosis ผ่าน Microsoft Teams ตาม
มาตรการเว้นระยะห่างจากสังคม “Social Distancing” ซึ่งมีเนื้อหาเพิ่มเติมจากปีที่ผ่านมาคือรายละเอียด
เกี่ยวกับการจัดท าแผนการบริหารจัดการและวางแผน BCM (Business continuity management) ภายใต้
สถานการณ์ Covid-19 โดยวิเคราะห์ความส าคัญที่มีผลกระทบด้านงาน เงิน และคน ของหน่วยงาน
ประกอบการหารือ 

ในการนี ้เพื่อให้เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานในระหว่างปี และเป็นการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ทั้งนี้หากไม่สามารถด าเนินงานได้ตามแผนที่ตั้งไว้ จะต้องรายงานให้ที่ประชุมทราบถึง
ปัญหาและ แนวทางที่จะด าเนินการต่อไป ซึ่งผู้บริหารของหน่วยงานจะไปถ่ายทอดให้บุคลากรภายใน
หน่วยงานที่ รับผิดชอบทราบ และแก้ไขปรับปรุง การด าเนินงาน เพื่อน ามารายงานให้ผู้บริหารทราบในรอบ
ถัดไป  รายละเอียดดังตาราง 

 
ตารางก าหนดการ 

“หารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยกับผู้บริหารของหน่วยงาน“ 

(คณะ/ส านัก/สถาบัน)  

ภายใต้โครงการ KMUTT Strategy Diagnosis ประจ าปี 2563 

หน่วยงาน วัน-เดือน-ปี เวลา ผู้ประสาน 

1. คณะวิทยาศาสตร์ วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 13.30 - 15.00 น. 
ห้องประชุม AD 413 

คุณรัชนี รัตนพิไชย        
โทร. 9577 

2. สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ  วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 15.00-16.30 น. 
ห้องประชุม AD 413 

คุณพิมลพรรณ สีสินลา 
โทร. 7424 

3. สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ ฯ (STIPI) วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 9.00 – 10.30 น. 
Ms Team online 

คุณรุ่งนภา เตาทองนันตสิน 
โทร. 9556 

4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 9.00 – 10.30 น.  
Ms Team online 

คุณพิมลพรรณ ลีสินลา 
โทร. 7424 

5. คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 10.30 – 12.00 น. 
Ms Team online 

คุณกฤษณะ โซ๊ะสลาม 
โทร. 7708 
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หน่วยงาน วัน-เดือน-ปี เวลา ผู้ประสาน 

6. ส านักคอมพิวเตอร์ วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 9.00 – 10.30 น. 
Ms Team online 

คุณสยุมพู เอกทัน 
โทร. 9403 

7. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 10.30 – 12.00 น. 
Ms Team online 

คุณกันยากร เทพา  
โทร. 8511 

8. ส านักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 9.00-10.30 น.ห้อง
ประชุม AD 413 

คุณรุ่งนภา เตาทองนันตสิน 
โทร. 9556 

9. ส านักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 10.30-12.00 น.ห้อง
ประชุม AD 413 

คุณผกาวัลย์ วิมุกตะลพ 
โทร. 7467 

10. คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 13.00-15.00 น.ห้อง
ประชุม AD 909 

คุณชาลินี เฟื่องชูนุช 
โทร. 8612 

11. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 9.00-10.30 น.ห้อง
ประชุม AD 413 

คุณเปรมกมล หลวงสนาม 
โทร. 9811 

12. สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 9.00-10.30 น. 
ห้องประชุม AD 413 

คุณสุทธินันท์ ศรีเกตุ  
โทร. 9708 

13. สถาบันการเรียนรู้ วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 10.30-12.00 น. 
ห้องประชุม AD 413 

คุณปัญชิกา ดียอดยิ่ง 
โทร. 8392 

14. ส านักบริหารอาคารและสถานที่ วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 8.30-10.30 น. 
ห้องประชุม AD 909 

คุณภูษณิสา วีรกุศะ  
โทร. 8193 

15. คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 13.00-15.00 น. 
ห้องประชุม AD 413 

คุณสุปรียา อ่อนอิงนอน 
โทร. 9025 

16. ส านักหอสมุด วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 
 

8.30-10.30 น. 
ห้องประชุม AD 413 

คุณจีรกาญจน์ ศรีวิเศษ 
โทร. 8228 

17. คณะศิลปศาสตร์ วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 13.30 - 15.00 น. 
ห้องประชุม AD 413 

คุณสุภาพร จันทรมณี 
โทร. 8714 

18. บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม 
 

วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 15.00 – 16.30 น. 
ห้องประชุม AD 413 

คุณศิริพร เป็นสูงเนิน 
โทร.9682 
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ภาพกิจกรรมการหารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลยักับผู้บริหารของหน่วยงาน 
(คณะ/ส านัก) ภายใต้โครงการ KMUTT Strategy Diagnosis ประจ าปี 2563            
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เอกสารประกอบการหารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยกับผู้บริหารของ 
หน่วยงาน (คณะ/ส านัก) ภายใต้โครงการ KMUTT Strategy Diagnosis ประจ าปี 2563 

 
 

 



6 
 

 
 

 
 

 



7 
 

 

   

 

 



8 
 

 

  

 
 



9 
 

 
 

 
 

 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 มีมติเห็นชอบในหลักการเตรียมความพร้อมของ
หน่วยงานภาครัฐในการบริหารราชการและให้บริการประชาชนในสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan-
BCP)  
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ด าเนินการจัดท าแผนการบริหารความต่อเนื่องการ
ด าเนินงาน Business Continuity Management : BCM เพื่อบริหารความต่อเนื่องในการด าเนินงาน โดยมี
กระบวนการซึ่งบ่งช้ีเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติที่มีผลกระทบ เช่นสถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของเช้ือ 
COVIC-19  ต่อคณะ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ที่อาจท าให้เกิดการหยุดชะงักการด าเนินงานภายใน
มหาวิทยาลัย แผนรองรับการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องนี้เป็นสิ่งสาคัญที่จะท าให้มหาวิทยาลัยสามารถรับมือกับ
เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด และมีกระบวนการบริหารจัดการที่รองรับหรือเรียกคืนการด าเนินงานให้กลับสู่ภาวะ
ปกติ หรือตามระดับการให้บริการที่ก าหนดไว้ในระยะเวลาที่เหมาะสม ช่วยลดระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบที่เกิดข้ึนต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

ภาพกิจกรรมการจัดท าแผน Business Continuity Management : BCM ของคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ ผ่าน Microsoft Teams 


