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บทสรุปผู้บริหาร 
 

 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี จัดท ำกรอบทิศทำงกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยในระยะยำว 
20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) หรือที่เรียกว่ำ KMUTT Roadmap 2036 เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทกำรเปลี่ยนแปลง
ในอนำคต และทิศทำงของกำรพัฒนำประเทศ พร้อมกันนี้ได้ด ำเนินกำรถอดแผนระยะยำวออกเป็นแผนระยะ 
5 ปี ที่เรียกว่ำแผนกลยุทธ์ ซึ่งแผนกลยุทธ์นี้จะถูกถอดออกมำเป็นแผนกำรด ำเนินงำนและงบประมำณล่วงหน้ำ
ระยะปำนกลำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563-2565 เป็นกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนและงบประมำณ
ค่ำใช้จ่ำยประจ ำปีงบประมำณ (พ.ศ. 2563) พร้อมทั้งวำงแผนกำรด ำเนินงำนและงบประมำณค่ำใช้จ่ำยล่วงหน้ำ 
2 ปี (พ.ศ. 2564-2565) โดยพิจำรณำจำกรำยรับและรำยจ่ำยที่จ ำเป็นรวมถึงรำยกำรผูกพันต่ำงๆ เพ่ือให้
มหำวิทยำลัยสำมำรถด ำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพตำมศักยภำพทำงกำรเงินของมหำวิทยำลัย ทั้งนี้ไม่ละเลย
ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงินและปัจจัยอ่ืนๆ ที่คำดว่ำจะเกิดผลกระทบกับกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยในอนำคต 
รำยละเอียดดังนี้ 
 
ส่วนที่ 1 : เป้าหมายและนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย 
 เป้าหมายหลักการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ตำมแผนกลยุทธ์ มจธ. ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

เป้าหมายที ่1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ มจธ.  
เน้นกำรจัดกำรศึกษำและหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์กำรเรียนรู้ (Outcome-based education : OBE) 

ผลิตก ำลังคนที่มีคุณลักษณะตำมศตวรรษที่ 21 ทุกช่วงวัย (Micro credential : MC) กำรสร้ำงบัณฑิตพันธุ์ใหม่
ทั้ง Degree (ระดับปริญญำตรีและบัณฑิตศึกษำ) และ Non degree (บุคคลทั่วไป คนท ำงำน) และในปี
กำรศึกษำ 2563 จะเปิดรับสมัครนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 เข้ำเป็นนักเรียนโครงกำรสถำบันโคเซ็นแห่ง 
มจธ. (KOSEN KMUTT) รุ่นแรก จ ำนวน 24 คน รวมถึงพัฒนำสมรรถนะอำจำรย์ตำมกรอบมำตรฐำนวิชำชีพ
ของมหำวิทยำลัยด้ำนกำรเรียนกำรสอนและสนับสนุนกำรเรียนรู้  (KMUTT - Professional Standards 
Framework: KMUTT PSF) นอกจำกนี้พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรเรียนกำรสอน (KMUTT 
Learning Environment Beta 2: KMUTT LEB2) ตลอดจนพัฒนำพ้ืนที่ Learning Space อำคำรกำรเรียนรู้
พหุวิทยำกำร ชั้น 1-4 และอำคำรวิศวะวัฒนะ บริเวณชั้น 1 (Maker Space) เป็นพ้ืนที่กำรเรียนรู้แห่งใหม่ใน มจธ. 

เป้าหมายที่ 2 การสร้างความเป็นเลิศทางการวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
เน้นกำรพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมกำรวิจัยทีส่่งผลกระทบอย่ำงมีคุณค่ำและมีควำมหมำยแก่ชุมชน 

สังคมและประเทศชำติ โดยสนับสนุนกำรวิจัยใน KMUTT Strategic Research Themes และพัฒนำเป็น
ศูนย์วิจัยเชี่ยวชำญเฉพำะทำง (Center of Excellence) โดยมีคณะที่ปรึกษำนำนำชำติด้ำนกำรวิจัย 
(International Research Advisory Panel : IRAP) ประเมินคุณภำพงำนวิจัย และจัดสรรงบประมำณสนับสนุน
ตำมประกำศมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี เรื่อง โครงกำรสนับสนุนหน่วยวิจัยคุณภำพสูง 
พ.ศ. 2562 รวมถึงเน้นให้เกิดกำรท ำงำนร่วมกันด้วยกำรปรับเกณฑ์ Full Time Equivalent Research Output 
(FTERO) ที่เน้นคุณภำพของผลงำนวิจัย กำรผลิตผลงำนนวัตกรรม กำรผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพเน้นกำรวิจัย  
อีกทั้งพัฒนำระบบบริหำรงำนวิจัย (KIRIM) ให้สมบูรณ์พร้อมเปิดให้ทุกหน่วยงำนเข้ำใช้งำนระบบ 
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เป้าหมายที่ 3 การพัฒนา มจธ. สู่ความเป็นสากล 
เน้นกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับองค์กรต่ำงประเทศในระดับต่ำงๆ ที่มีควำมหมำย เพ่ือให้เกิดควำม

ร่วมมือทำงวิชำกำร และกำรวิจัยอย่ำงต่อเนื่อง โดยสร้ำงบรรยำกำศ สิ่งแวดล้อมควำมเป็นนำนำชำติด้วยกำร
เพ่ิมจ ำนวนนักศึกษำและบุคลำกรชำวต่ำงชำติ (Inbound) ส่งเสริมศักยภำพนักศึกษำให้มีสมรรถนะสำกลใน
โครงกำร United Nations Volunteers (UNV) และโครงกำร KMUTT Qualified Hands-on Engineer 
(Monotsukuri Engineer) รวมถึงกำรแปลเอกสำร 2 ภำษำ และปรับปรุงพ้ืนที่ชั้น 1 คณะศิลปศำสตร์ เป็น 
International Learning Space ที่เอ้ือต่อกำรเกิดสังคมท่ีมีควำมเป็นนำนำชำติ 

เป้าหมายที่ 4 การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพื่อให้บริการอย่างมีคุณภาพ 
ภำรกิจส ำคัญคือกำรพัฒนำบุคลำกรเชิงรุก (HR Transform) พัฒนำบุคลำกรให้มีสมรรถนะ 

(Competency) สอดรับกับทิศทำงกำรพัฒนำของมหำวิทยำลัย และวัฒนธรรมองค์กรสู่ดิจิทัล (Digital 
Culture) ที่มุ่งเน้นกำรปรับปรุงกระบวนงำนอย่ำงต่อเนื่อง สร้ำงผลงำนเชิงนวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหำและลด
อุปสรรคในกำรด ำเนินงำน รวมถึงเปลี่ยนรูปแบบกำรท ำงำน มีควำมเชื่อมโยง คล่องตัว สะดวก ไม่จ ำกัดเวลำ
และสถำนที่ และตอบโจทย์ควำมต้องกำรได้อย่ำงรวดเร็ว  (KMUTT Connected) และมีระบบ Enterprise 
Resource Planning (ERP) ในด้ำนต่ำงๆ เช่น ด้ำนบัญชี กำรเงิน พัสดุ งบประมำณ รองรับกำรเป็น Digital 
University 

เป้าหมายที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนาที่เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม 
เน้นกำรพัฒนำที่ค ำนึงถึงผลกระทบด้ำนพลังงำน สิ่งแวดล้อม และควำมปลอดภัย สู่ควำมเป็น

มหำวิทยำลัยสีเขียวที่ยั่งยืน โดยมีภำรกิจส ำคัญในกำรพัฒนำนักศึกษำที่มี Green Heart ด้วยกำรบูรณำกำร
กิจกรรมต่ำงๆ ทั้งกำรอนุรักษ์พลังงำน สิ่งแวดล้อมเข้ำกับกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำศึกษำทั่วไป กำรฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติกำรกำรพัฒนำทักษะปฏิบัติ (Hands On) ให้กับนักศึกษำทุกระดับมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรใช้
ห้องปฏิบัติกำรพ้ืนฐำน เพ่ือควำมปลอดภัยพัฒนำห้องปฏิบัติกำรให้รับกำรรับรองมำตรฐำน ISO/IEC 17025 
และมำตรฐำนควำมปลอดภัยห้องปฏิบัติกำรวิจัยในประเทศไทย (Enhancement of Safety Practice of 
Research Laboratory in Thailand : ESPReL) และพัฒนำอำคำรกำรเรียนรู้พหุวิทยำกำร เป็นอำคำรน ำร่อง
เพ่ือขอรับรองกำรเป็นอำคำรสีเขียว (Green Building) ตำมเกณฑ์ของ Thai’s Rating of Energy and 
Environmental Sustainability (TREES) 

เป้าหมายที่ 6 เครือข่ายและพันธมิตร 
เน้นกำรแสวงหำเครือข่ำยควำมร่วมมือจำกประชำคมมหำวิทยำลัยและภำคีภำยนอกทุกภำคส่วน ด้วย

กำรใช้ฐำนบุคลำกรที่มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับหน่วยงำนพันธมิตร เพ่ือพัฒนำกำรเรียนกำร
สอน วิจัย และบริกำรวิชำกำรคุณภำพสูงได้อย่ำงต่อเนื่อง โดยมีกลไกกำรด ำเนินงำนใน 2 ลักษณะ คือผ่ำน
หน่วยงำนกลำงของมหำวิทยำลัย ได้แก่ กลุ่มงำนนวัตกรรมและพันธมิตร ส ำนักงำนวิจัย นวัตกรรมและ
พันธมิตร ส ำนักงำนกิจกำรต่ำงประเทศ รวมถึงส ำนักงำนมหำวิทยำลัยสัมพันธ์ และกำรส่งเสริมนักศึกษำและ
บุคลำกรท ำงำนร่วมกับสังคมและชุมชนผ่ำนกำรจัดกิจกรรม และพ้ืนที่กำรด ำเนินกำรเป็นสถำนปฏิบัติกำร เชิง
พ้ืนที่ภำยใต้ชื่อ Social Lab ผ่ำนโครงกำรมหำวิทยำลัยกับชุมชนและสังคม ประกอบด้วย กลุ่มมหำวิทยำลัยกับ
โรงเรียน กลุ่มมหำวิทยำลัยกับกำรพัฒนำอำชีพ คุณภำพชีวิตและสิ่งแวดล้อม และกลุ่มมหำวิทยำลัยกับ
โครงกำรหลวงและโครงกำรตำมพระรำชด ำริ  
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 สรุปนโยบายและทิศทางการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยใน 3 ปี ข้างหน้า (พ.ศ. 2563-2565)  
  เพ่ือเตรียมพร้อมสู่กำรเป็น Entrepreneurial University มหำวิทยำลัยจะต้องให้ควำมส ำคัญในกำร
ด ำเนินกำรให้เกิดกลไกต่ำงๆ ดังนี้ 

1. KMUTT Educational Reform กำรผลิตบัณฑิตมีนโยบำยไม่เพ่ิมจ ำนวนกำรรับนักศึกษำระดับ
ปริญญำตรี เน้นเพ่ิมบัณฑิตศึกษำที่เน้นวิจัยโดยเฉพำะนักศึกษำระดับปริญญำเอกด้วยกำร  
ให้ทุนกำรศึกษำคำดว่ำนักศึกษำปริญญำเอกเพ่ิมมำกขึ้น และก่อให้เกิดผลดีต่อกำรวิจัยที่ดีขึ้นด้วย 
กลยุทธ์ใน 5 ปีข้ำงหน้ำเน้นกำรปรับรูปแบบกำรเรียนกำรสอนที่เป็น Module, Micro credential  
จัดกำรเรียนกำรสอนรองรับกำรพัฒนำก ำลังคนวัยแรงงำนและคนทั่วไป (Non Age Group) Work 
Adult Education (WAE) เพ่ิมมำกขึ้น เพ่ือรองรับกำรสร้ำงก ำลังคนในวัยท ำงำนให้ผู้ เรียน 
มีสมรรถนะและศักยภำพสูง อีกทั้งยังได้รับกำรสนับสนุนจำกภำครัฐ กำรสร้ำงบัณฑิตพันธุ์ใหม่/
อำชีวะพันธุ์ใหม่ ทั้ง Degree (ระดับปริญญำตรีและบัณฑิตศึกษำ) และ Non degree  (คนท ำงำน 
บุคคลทั่วไป) และมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบที่มุ่งเน้นผลลัพธ์กำรเรียนของผู้เรียนตำมแนวทำง 
Outcomes based Education (OBE) เป็นต้น 

2. KMUTT Research and Innovation กำรพัฒนำงำนวิจัยและนวัตกรรม มหำวิทยำลัยมีแผนใน
กำรด ำเนินงำนเพ่ือบูรณำกำรโครงกำรวิจัยตำม KMUTT Strategic Research Themes เพ่ือตอบ
โจทย์กำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถของประเทศ พร้อมปฎิรูประบบเศรษฐกิจสังคมไทยไปสู่ฐำน
นวัตกรรม (Innovation Driven Economy)  ตอบโจทย์ยุทธศำสตร์ชำติ และพัฒนำเป็นศูนย์วิจัย
เชี่ยวชำญเฉพำะทำง (Center of Excellence) โดยมีคณะที่ปรึกษำนำนำชำติด้ำนกำรวิจัย 
( International Research Advisory Panel : IRAP) ประเมินคุณภำพงำนวิจัย  และโครงกำร
พัฒนำระบบบริหำรงำนวิจัย (KMUTT integrated System for Research and Innovation 
Management : KIRIM) เน้นกำรเพ่ิมควำมสำมำรถด้ำนงำนวิจัย โดยเพ่ิมนักวิจัย และนักศึกษำ
ปริญญำเอก เครื่องมือ/ อุปกรณ์งำนวิจัย เน้นควำมร่วมมือในกำรพัฒนำระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภำคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) สร้ำงกลไกสนับสนุนกำรท ำงำนร่วมกับ
อุตสำหกรรม และเอกชนให้มำกข้ึน 

3. Organization Transformation (HR & System) ปรับระบบบริหำรจัดกำรที่น ำไปสู่ Digital 
เต็มรูปแบบและรวดเร็วขึ้น (KMUTT Connected) รวมถึงกำรพัฒนำสมรรถนะบุคลำกรตอบสนอง
ต่อกำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัย กำรพัฒนำบุคลำกรเชิงรุก (HR Transform) พัฒนำ
บุคลำกรให้มีสมรรถนะ (Competency) สอดรับกับทิศทำงกำรพัฒนำของมหำวิทยำลัย และ
วัฒนธรรมองค์กรสู่ดิจิทัล (Digital Culture) เปลี่ยนรูปแบบกำรท ำงำน มีควำมเชื่อมโยง คล่องตัว 
สะดวก ไม่จ ำกัดเวลำและสถำนที่ และตอบโจทย์ควำมต้องกำรได้อย่ำงรวดเร็ว และมีระบบ 
Enterprise Resource Planning (ERP) ในด้ำนต่ำงๆ เช่น ด้ำนบัญชี กำรเงิน พัสดุ งบประมำณ 
รองรับกำรเป็น Digital University 

  ภำยใต้นโยบำยที่ขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนที่เน้นคุณภำพ (Quality) เกิดคุณค่ำต่อเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ (Relevance Excellence) มีผลิตภำพ (Productivity) รวดเร็ว (Speed) ด้วยระบบกำรสื่อสำร
องค์กรที่ดี (Communication) ภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล (Governance) 
 
 
 
 
 



~ 4 ~ 

ส่วนที่ 2 : ประมาณการงบประมาณล่วงหน้าระยะปานกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 
 ส ำหรับแผนกำรด ำเนินงำนและงบประมำณล่วงหน้ำระยะปำนกลำง เป็นกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน
และงบประมำณค่ำใช้จ่ำยประจ ำปีงบประมำณ (พ.ศ. 2563) พร้อมทั้งวำงแผนกำรด ำเนินงำนและงบประมำณ
ค่ำใช้จ่ำยล่วงหน้ำ 2 ปี (พ.ศ. 2564-2565) โดยพิจำรณำจำกรำยรับและรำยจ่ำยที่จ ำเป็นรวมถึงรำยกำรผูกพัน
ต่ำงๆ เพ่ือให้มหำวิทยำลัยสำมำรถด ำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพตำมศักยภำพทำงกำรเงินของมหำวิทยำลัย 
ทั้งนี้ไม่ละเลยควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงินและปัจจัยอ่ืนๆ ที่คำดว่ำจะเกิดผลกระทบกับกำรด ำเนินงำนของ
มหำวิทยำลัยในอนำคต 
 
 สรุปงบประมาณภาพรวม  
 ประมำณกำรรำยรับรวมทั้งหมดของมหำวิทยำลัยในช่วงปีงบประมำณ พ.ศ. 2563-2565 เท่ำกับ 
5,600.00, 5,550.00 และ 5,680.00 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ โดยจ ำแนกเป็น 

o หน่วยงำนตำมโครงสร้ ำงมหำวิทยำลัยปกติ   เท่ ำกับ 4 ,900.00,  5 ,000.00 และ            
5,100.00 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 

o หน่วยงำนในก ำกับ มจธ. เท่ำกับ 700.00, 550.00 และ 580.00 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 
 

 และส ำหรับงบประมำณรำยจ่ำยรวมทั้งหมดของมหำวิทยำลัยในช่วงปีงบประมำณ พ.ศ. 2563-2565 
เท่ำกับ 5,530.00, 5,510.00 และ 5,640.00 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ โดยจ ำแนกเป็น 

o หน่ วยงำนตำมโครงสร้ ำ งมหำวิทยำลั ยปกติ เท่ ำกับ  4 ,880 .00 ,  5 ,000 .00 และ 
5,100.00 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 

o หน่วยงำนในก ำกับ มจธ. เท่ำกับ 650.00, 510.00 และ 540.00 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 
 
 ต่อไปนี้จะน ำเสนอแผนกำรด ำเนินงำนและงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563-2565 
ของมหำวิทยำลัย เฉพำะหน่วยงำนตำมโครงสร้ำงมหำวิทยำลัยปกติ 
  
 สรุปงบประมาณหน่วยงานตามโครงสร้างมหาวิทยาลัยปกติ  
  ประมำณกำรรำยรับจำกแหล่งต่ำงๆ ทั้งงบประมำณจำกรัฐ  ค่ำเล่ำเรียน งำนวิจัยและงำนบริกำร
วิชำกำรจำกแหล่งทุนภำยนอก รวมถึงรำยได้อ่ืนๆ ในช่วงปีงบประมำณ พ.ศ. 2563-2565 เท่ำกับ 4,900.00, 
5,000.00 และ 5,100.00 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ รำยละเอียดของประมำณกำรรำยรับจำกแหล่งต่ำงๆ ในช่วง      
3 ปีมีดังนี้ 

o ประมำณกำรรำยรับจำกงบประมำณรัฐ เท่ำกับ 2,187.00, 2,258.00 และ 2,181.00 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดับ 

o ประมำณกำรรำยรับค่ำเล่ำเรียน เท่ำกับ 1,000.00, 1,010.00 และ 1,060.00 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดับ 

o ประมำณกำรรำยรับงำนวิจัยและบริกำรวิชำกำรจำกแหล่งทุนภำยนอกและรำยได้อ่ืนๆ เท่ำกับ  
1,713.00, 1,732.00 และ 1,859.00 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 
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 ประมำณกำรงบประมำณค่ำใช้จ่ำยในช่วง 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) นี้ มหำวิทยำลัยมีประมำณกำร
ค่ำใช้จ่ำยรวมเท่ำกับ 4,880.00, 5,000.00 และ 5,100.00 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ ซึ่งจ ำแนกตำมมิติต่ำงๆ ดังนี้ 

o ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยงบด ำเนินกำรรวมเท่ำกับ 4,050.00, 4,145.00 และ 4,356.00 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดับ ในจ ำนวนนี้จ ำแนกเป็นประมำณกำร :  

- ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกร เท่ำกับ 1,570.00, 1,630.00 และ 1,716.00 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 
- ค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำน เท่ำกับ 2,330.00, 2,360.00 และ 2,480.00 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 
- ค่ำสำธำรณูปโภค เท่ำกับ 150.00, 155.00 และ 160.00 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 

o ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยงบลงทุน เท่ำกับ 830.00, 855.00 และ 744.00 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 
  
 หำกพิจำรณำประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในช่วง 3 ปีนี้ (พ.ศ. 2563-2565) จ ำแนกตำมแผนงำนสรุปได้ดังนี้ 
หำกพิจำรณำประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในช่วง 3 ปีนี้ (พ.ศ. 2563-2565) จ ำแนกตำมแผนงำนสรุปได้ดังนี้ 

 แผนงำนผลิตบัณฑิต เท่ำกับ 1,204.00, 1,230.00 และ 1,290.00 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 
 แผนงำนสนับสนุนกำรผลิตบัณฑิต เท่ำกับ 1,347.00, 1,350.00 และ 1,386.00 ล้ำนบำท 

ตำมล ำดับ 
 แผนงำนวิจัย เท่ำกับ 449.00, 470.00 และ 490.00 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 
 แผนงำนบริกำรวิชำกำร เท่ำกับ 731.00, 765.00 และ 820.00 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 
 แผนงำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เท่ำกับ 9.00, 10.00 และ 10.00 ล้ำนบำท 

ตำมล ำดับ 
 แผนงำนวิสัยทัศน์ เท่ำกับ 310.00, 325.00 และ 360.00 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 
 โครงกำรก่อสร้ำง พัฒนำสภำพแวดล้อมและกำรลงทุนเพ่ือกำรพัฒนำ เพ่ือกำรเรียนกำรสอน

วิจัยและบริกำรและอ่ืนๆ เท่ำกับ 830.00, 850.00 และ 744.00 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 
 
 หำกพิจำรณำประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในช่วง 3 ปี (พ.ศ. 2563 -2565) จ ำแนกตำมพ้ืนที่กำร
ให้บริกำรสรุปได้ดังนี ้

 มจธ.บำงมด เท่ำกับ 3,816.00, 3,738.00 และ 3,883.00 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 
 มจธ.บำงขุนเทียน เท่ำกับ 884.00, 1,069.00 และ 948.00 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 
 ศูนย์บริกำรทำงกำรศึกษำรำชบุรี เท่ำกับ 95.00, 99.00 และ 121.00 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 
 ศูนย์บริกำรทำงกำรศึกษำในเมือง เท่ำกับ 85.00, 94.00 และ 148.00 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 

       
  หำกพิจำรณำประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในช่วง 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) จ ำแนกตำมเป้ำหมำย มจธ. 
สรุปได้ดังนี้ 

 เป้ำหมำยที่ 1 : กำรผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพตำมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ มจธ. “Social 
Change Agent”  เท่ำกับ 1,522.00, 1,570.00 และ 1,670.00 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 

 เป้ำหมำยที่ 2 : กำรสร้ำงควำมเป็นเลิศทำงกำรวิจัยและนวัตกรรม  เท่ำกับ 1,416.00, 
1,430.00 และ 1,480.00 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 

 เป้ำหมำยที่ 3 : กำรพัฒนำ มจธ. สู่ควำมเป็นสำกล (Internationalization) เท่ำกับ 45.00, 
52.00 และ 58.00 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 

 เป้ำหมำยที่ 4 กำรพัฒนำสมรรถนะองค์กรเพ่ือให้บริกำรอย่ำงมีคุณภำพ เท่ำกับ 1,052.00, 
1,078.00 และ 1,128.00 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 
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 เป้ำหมำยที่ 5 กำรส่งเสริมและพัฒนำที่เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม (Green Heart) 
เท่ำกับ 15.00, 15.00 และ 20.00 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 

 โครงกำรก่อสร้ำง พัฒนำสภำพแวดล้อมและกำรลงทุนเพ่ือกำรพัฒนำ เพ่ือกำรเรียนกำรสอน
วิจัยและบริกำรและอ่ืนๆ เท่ำกับ 830.00, 850.00 และ 744.00 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 
 

ส่วนที่ 3 : สถานการณ์ทางการเงินในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 
1. ด้านรายรับ 

1.1. รายรับจากรัฐบาล 
จำกกำรปรับให้มีกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ท ำให้มีกำรปรับรูปแบบ

กำรจัดสรรงบประมำณรูปแบบใหม่ โดยเฉพำะกำรจัดสรรงบประมำณวิจัย ซึ่งปรับมำเป็น “วิทยำศำสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม” โดยมีกองทุนส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในขณะที่ทำงด้ำนอุดมศึกษำนั้น
งบประมำณตำมภำรกิจ และงบบุคลำกรยังจัดโดยส ำนักงบประมำณ ซึ่งงบประมำณส่วนนี้มีแนวโน้มลดลงและ
จัดสรรให้เพิ่มเฉพำะเงินเดือนเท่ำนั้น  

นอกจำกนี้ในกระบวนกำรงบประมำณภำยใต้กระทรวงใหม่นี้ จะมีคณะกรรมกำรเพ่ือมำพิจำรณำ
งบประมำณ อีก 2 คณะ ประกอบด้วยคณะกรรมกำรพิจำรณำงบประมำณด้ำนกำรอุดมศึกษำ และ 
คณะกรรมกำรพิจำรณำงบประมำณด้ำนวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขณะนี้เป็นช่วงเปลี่ยนผ่ำน
งบประมำณรัฐในปี 2563 อำจจะปรับเปลี่ยนไม่มำกนัก อย่ำงไรก็ตำมกระบวนกำรกำรของบประมำณรัฐอำจจะ
ใช้เวลำน้อยลง พร้อมกับรูปแบบที่เปลี่ยนไปรัฐจะจัดสรรงบประมำณมำในลักษณะที่เป็น Agenda based และ 
Area based มำกขึ้น ซึ่งมหำวิทยำลัยต้องเตรียมโครงกำรต่ำง ๆ เพ่ือตอบนโยบำยในด้ำนต่ำง ๆ ซึ่งไม่ใช่ในมิติ
ของงำนวิจัยเท่ำนั้น แต่เป็นโครงกำรที่ตอบโจทย์ประเทศทั้งด้ำนอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

โดยในช่วงปีงบประมำณ 2562 มหำวิทยำลัยได้รับโครงกำรจำกรัฐและต่อเนื่องไปอีก 2-3 ปี ได้แก่
โครงกำรผลิตอำชีวะพันธุ์ ใหม่และบัณฑิตพันธุ์ ใหม่ (ปี 2561 -2565) โครงกำรพัฒนำก ำลังคนด้ำน
วิศวกรรมศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม KOSEN KMUTT: Fostering Practical Innovator สนับสนุนกำร
ลงทุนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถภำคอุตสำหกรรมในประเทศและภูมิภำค ภำยใต้ควำมร่วมมือระหว่ำงรัฐบำล
ไทยกับรัฐบำลญี่ปุ่น (สถำบันโคเซ็น) 

1.2. รายรับจากค่าเล่าเรียน 
 รำยรับจำกค่ำเล่ำเรียน (จำกกลุ่มนักเรียน ม. 6) ลดลง ส่วนหนึ่งเนื่องจำกนโยบำยมหำวิทยำลัยไม่

เพ่ิมจ ำนวนนักศึกษำระดับปริญญำตรี และไม่มีกำรปรับขึ้นค่ำเล่ำเรียน รวมทั้งจ ำนวนบัณฑิตศึกษำในระดับ
ปริญญำโท และปริญญำเอกที่รับได้ต่ ำกว่ำมำโดยตลอด ซึ่งมหำวิทยำลัยได้ใช้กำรคัดเลือกนักศึกษำเชิงรุกมำก
ขึ้นแล้ว โดยเฉพำะกำรเพ่ิมจ ำนวนนักศึกษำปริญญำเอกด้วยกำรให้ทุนกำรศึกษำคำดว่ำจะท ำให้นักศึกษำ
ปริญญำเอกเพ่ิมขึ้นและก่อให้เกิดผลดีต่อกำรวิจัยที่ดีขึ้นด้วย นอกกำรนี้มหำวิทยำลัยได้จัดเพ่ิมกำรจัดกำรศึกษำ
ส ำหรับกลุ่มวัยแรงงำนและคนทั่วไป (Non Age Group)  โดยให้มีกำรจัดกำรเรียนในรูปแบบของ Micro-
credential เพ่ือรองรับกำรสร้ำงก ำลังคนในวัยท ำงำน ให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและศักยภำพสูง หรือร่วมกำรจัด
กำรศึกษำตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิตเพ่ิมมำกขึ้น กำรจัดกำรศึกษำรูปแบบใหม่ๆ นี้คำดว่ำจะท ำให้รำยรับ
จำกค่ำเล่ำเรียนเพิ่มข้ึน 

1.3. รายรับจากงานวิจัยและบริการวิชาการและรายได้อื่นๆ 
 รำยรับจำกงำนวิจัยและงำนบริกำรวิชำกำรมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยประมำณร้อยละ 10 ต่อปี และ

รำยได้วิจัยส่วนใหญ่มำจำกแหล่งทุนภำยนอก เช่น ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ 
(สวทช.) ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.) และศูนย์วิจัยแห่งชำติต่ำงๆ  เป็นต้น ปัจจุบันมีกำรเปลี่ยน
วิธีกำรจัดสรรงบประมำณวิจัยใหม่และยังมีควำมไม่แน่นอนสูง คำดว่ำอำจจะกระทบกับรำยได้งำนวิจัยของ
มหำวิทยำลัยได้ 
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 ทั้งนี้มหำวิทยำลัยมีแผนในกำรด ำเนินงำนเพ่ือบูรณำกำรโครงกำรวิจัยตำม KMUTT Strategic 
Research Themes เพ่ือตอบโจทย์กำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ พร้อมปฏิรูประบบ
เศรษฐกิจสังคมไทยไปสู่ฐำนนวัตกรรม (Innovation Driven Economy) เพ่ือตอบโจทย์ยุทธศำสตร์ชำติ ในกำร
ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 รวมทั้งบริหำรจัดกำรงำนวิจัยให้เข้มแข็งขึ้น สร้ำงกลไกสนับสนุนกำร
ท ำงำนร่วมกับอุตสำหกรรม และเอกชนให้มำกขึ้น สิ่งต่ำงๆ เหล่ำนี้ คำดว่ำจะท ำให้มหำวิทยำลัยสำมำรถเพ่ิม
รำยได้จำกงำนวิจัยและงำนบริกำรวิชำกำร และท ำให้กำรบริหำรงบประมำณของงำนวิจัยและงำนบริกำร
วิชำกำรมีประสิทธิภำพมำกขึ้น 
 
2. ด้านค่าใช้จ่าย 

2.1. ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกรเพ่ิมขึ้นจำกกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนปีละประมำณร้อยละ 5-6 และมีควำม
เสี่ยงนโยบำยรัฐบำลในกำรปรับฐำนเงินเดือนปริญญำตรี 20,000 บำท ซึ่งหำกปรับเพ่ิมกระทบโครงสร้ำงฐำน
เงินเดือนเพิ่มขึ้น 8-12 % จำกฐำนเดิม  

2.2. ค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำนเพ่ิมขึ้น จำกค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ เช่น จ้ำงเหมำท ำควำมสะอำด จ้ำง
เหมำรักษำควำมปลอดภัย ค่ำใช้จ่ำยในปัจจุบันประมำณ 100 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นรำยจ่ำยประจ ำที่มีควำมเสี่ยง
เพ่ิมขึ้นจำกค่ำแรงนโยบำยรัฐบำลที่เพ่ิมขึ้น 400-425 บำท ซึ่งจะกระทบรำยจ่ำยเพ่ิมขึ้นประมำณ 23-30 %  
นอกจำกนี้ค่ำบ ำรุงรักษำระบบสำธำรณูปกำรต่ำงๆ  และค่ำสำธำรณูปโภคมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นในทุกพ้ืนที่
กำรศึกษำทั้งที่บำงมด บำงขุนเทียน ศูนย์บริกำรทำงกำรศึกษำรำชบุรี และศูนย์บริกำรทำงกำรศึกษำในเมือง 
เนื่องจำกมีอำคำรใหม่ท่ีคำดว่ำจะแล้วเสร็จและทยอยเปิดให้บริกำรได้ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562-2564 นี้ 

2.3. ค่ำใช้จ่ำยลงทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นในช่วงปี 2563-2565 โดยเฉพำะค่ำก่อสร้ำงและปรับปรุง
สิ่งก่อสร้ำง อีกทั้งค่ำครุภัณฑ์ประจ ำอำคำร ระบบต่ำงๆ ภำยในอำคำรที่คำดว่ำจะแล้วเสร็จ  รวมทั้งกำรดูแล
ควำมปลอดภัยและกำรรักษำควำมสะอำด เช่น โครงกำรอุทยำนกำรเรียนรู้ Learning Garden โครงกำรพัฒนำ
อำคำรศูนย์ต้อนรับ (Welcome Center) อำคำรวิจัยพัฒนำและนวัตกรรมกระบวนกำรชีวภำพ (Bioprocess 
Research & Innovation Building, BRI) อำคำรกำรเรียนรู้พหุวิทยำกำร เสร็จในปี 2562 และในปี2563 ค่ำ
ตกแต่งอำคำรกำรเรียนรู้พหุวิทยำกำร (250 ล้ำนบำท) และโครงกำรก่อสร้ำงอำคำรเรียนและปฏิบัติกำร
วิศวกรรมศำสตร์  และอำคำรหอพักนักศึกษำและครู  ส ำหรับรองรับโครงกำรพัฒนำก ำลังคนด้ำน
วิศวกรรมศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนกำรลงทุนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถภำคอุตสำหกรรมใน
ประเทศและภูมิภำค (สถำบันไทยโคเซ็น : KOZEN) โดยได้รับสนับสนุนจำกรัฐและสถำบันโคเซ็น ในกำร
ก่อสร้ำงอำคำรฯ ดังกล่ำว (332 ล้ำนบำท) ซึ่งค่ำใช้จ่ำยที่เพ่ิมขึ้นเหล่ำนี้มหำวิทยำลัยต้องเตรียมไว้เนื่องจำก
งบประมำณจำกรัฐจะสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ เหล่ำนี้น้อยลงมำโดยตลอด  
 ดังนั้นจำกสถำนกำรณ์ทำงกำรเงินของมหำวิทยำลัยในช่วง 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) ดังกล่ำวข้ำงต้น 
ในอนำคตมหำวิทยำลัยจ ำเป็นต้องใช้เงินลงทุนเพ่ือพัฒนำพ้ืนที่ให้บริกำรทั้ง 4 แห่ง เป็นจ ำนวนเงินค่อนข้ำงสูง 
ไม่ต่ ำกว่ำปีละ 400-500 ล้ำนบำท ท ำให้มหำวิทยำลัยต้องหำรำยได้เพ่ิมเติมจำกแหล่งอ่ืนๆ ให้มำกขึ้นไม่ว่ำจะ
เป็นจำกงำนกำรศึกษำที่ขยำยฐำนกำรพัฒนำก ำลังคนทุกช่วงวัย กำรพัฒนำก ำลังคนในวัยท ำงำน กำรผลิต
งำนวิจัย งำนบริกำรวิชำกำร ที่ตอบโจทย์ประเทศ และอุตสำหกรรม และกำรระดมทุน (Fund raising) หรือ
ต้องประหยัดและใช้จ่ำยงบประมำณอย่ำงคุ้มค่ำเพ่ิมมำกขึ้น  นอกจำกนี้มหำวิทยำลัยต้องเตรียมกำรบริหำร
จัดกำรแนวใหม่ส ำหรับงำนวิจัยและบริกำรวิชำกำร รวมทั้งกำรบริหำรบุคคลตำมสมรรถนะ (Competency) 
และปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนเพ่ือเพ่ิม Productivity เพ่ือให้กำรบริหำรกำรเงินของมหำวิทยำลัยมี
ประสิทธิภำพเพ่ิมข้ึนและสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ในอนำคต 

 
 

 




