
การเสริมสรางวฒันธรรมองคกร ป 2564 (o38) 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (มจธ.) สนับสนุนการบริหารจัดการองคกรดวยความโปรงใส 
ตรวจสอบได ตามแนวทางการขับเคลื่อนการบริหารจัดการองคกรภาครัฐภายใตกรอบการสรางระบบธรรมาภิบาลใน
การบริหารงาน  อธิการบดีคนปจจุบันประกาศนโยบายการบริหารงานมหาวิทยาลัยดวยความซื่อสัตยสุจริต โปรงใส 
มีคุณธรรม จริยธรรม และความเปนมืออาชีพ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2562 โดยยึด“หลักปฏิบัติดานจรรยาบรรณ
องคกร (Code of Conduct)” ซึ่งประกาศใชมาตั้งแตป 2554 และใชเปนมาตรฐานจรรยาบรรณที่พึงมีของ
ประชาคม มจธ.   

ในดานการเสริมสรางวัฒนธรรมขององคกรใหบุคลากรของ มจธ. มีทัศนคติ คานิยมในการปฏิบัติงานอยาง
ซ่ือสัตย สุจริตนั้น บุคลากรของ มจธ.ทุกคนตั้งแตเขามาทำงานในมหาวิทยาลัย จะไดรับการเผยแพรและปลูกฝงใหมี
แนวคิดและปฏิบัติตนตามแนวทางหลักการของ  Code of Conduct  ซ่ึงกำหนดแนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณสำหรับ
บุคลากรไว 10 ขอ ดังนี้  

1) ปฏิบัติตนอยูในกรอบคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณองคกร   
2) มีความยุติธรรมและเคารพในสิทธิการกระทำและความคิดเห็นของผูอ่ืน  
3) ตั้งม่ันอยูในจรรยาบรรณในการสอนและการวิจัย  
4) รักษาเสรีภาพทางวิชาการอยางมีความรับผิดชอบ  
5) บริหารจัดการดวยความรับผิดชอบในหนาท่ี   
6) ปกปองและรักษาทรัพยากรของ มจธ.  
7) สงเสริมวัฒนธรรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบขององคกร   
8) การบริหารจัดการขอมูลขาวสาร ความลับ ขอมูลสวนตัวและขอมูลที่เปดเผยไดดวยความระมัดระวัง         

 9) หลีกเลี่ยงความขัดแยงดานผลประโยชนและขอผูกพัน  
 10) สงเสริมและพัฒนาใหเกิดการทำงานอยางสวัสดิภาพปลอดภัยและถูกตองตามหลักอาชีวอนามัย  
 

มจธ. ไดพัฒนาหลักปฏิบัติ Code of Conduct บนฐานของคานิยม (Core value) ขององคกร บุคลากร
ตลอดจนประชาคมของ มจธ. ตองปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณขององคกรทั้ง 10 ขอ มจธ. ไดกำหนดโทษของการ
กระทำผิดจรรยาบรรณที่เปนความผิดวินัยอยางรายแรงใหมีการดำเนินการทางวินัยตามขอบังคับของ มจธ. และ
กำหนดโทษที่ไมเปนความผิดทางวินัยใหดำเนินการ 3 ทางคือ 1) ตักเตือน 2) สั่งใหดำเนินการใหถูกตองภายในเวลา
กำหนด 3) ทำทัณฑบน   

มจธ. ไดกำหนดการกระทำผิดจรรยาบรรณท่ีถือวาเปนการกระทำผิดวินัยรายแรงไว  5 ขอดังนี้ 
1) การนำผลงานหรือผลงานทางวิชาการของผูอ่ืนมาเปนผลงานของตนโดยมิชอบ 
2) การลวงละเมิดทางเพศหรือมีความสัมพันธทางเพศกับนักศึกษา หรือเพ่ือนรวมงาน ซ่ึงมิใชคูสมรสของ

ตน 
3) การเรียก รับหรือยอมรับสินบน ทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากนักศึกษาหรือผูรับบริการ หรือผูซ่ีง

อาจไดรับประโยชนจากการปฏิบัติหนาท่ีนั้น รวมถึงการใชตำแหนงหนาท่ี ชื่อเสียงของหนวยงานไปเพ่ือ
แสวงหาประโยชนสวนตน 

4) การเปดเผยความลับของนักศึกษา ผูรับบริการหรือผูรวมงานท่ีไดมาจากการปฏิบัติหนาท่ีหรือจากความ
ไววางใจ โดยกอใหเกิดความเสียหายแกนักศึกษา เพ่ือนรวมงาน หรือผูรับบริการ หรือแสวงหา
ผลประโยชนจากการเปดเผยความลับดังกลาว 

5) การสอน หรืออบรมนักศึกษาเพ่ือใหกระทำการท่ีรูอยูวาผิดกฎหมายหรือฝาฝนศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนอยางรายแรง  

 

 



การดำเนินการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรในปงบประมาณ 2564 

1) อธิการบดี ประกาศนโยบายสุจริตในการทำงาน ผานการประชุมพบปะแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น รับทราบ
ปญหา ประชาคม หรือการประกาศนโยบายผานสื่อประชาสัมพันธตาง ๆ ไปสูบุคลากรของ มจธ.  
 
ในป 2564  มหาวิทยาลัย จัดการโครงการประชุมสัมมนาแผนกลยุทธ มจธ. ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565 – 

2569) ครั้งที่ 1 (Kick off) เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 ในรูปแบบออนไลนผานระบบ Microsoft Teams และ
รวมกัน ณ หองประชุม AD907 ชั้น 9 สำนักงานอธิการบดี เพื่อถอดแผนพัฒนา มจธ. พ.ศ.2560 – 2579 หรือ 
KMUTT Roadmap 2036 เปนกรอบทิศทางการพัฒนา มจธ. ในระยะกลาง 5 ป รวมทั้งระดมความคิดเห็นจาก
ทุกหนวยงานและผูเก่ียวของ จำนวนมากกวา 200 คน โดยมี รศ. ดร.สุวิทย แซเตีย อธิการบดี เปนประธานกลาว
เปดการประชุม พรอมท้ังมอบนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัย (เอกสารนโยบาย) ผศ. ดร.ประเสริฐ คันธมานนท 
รองอธิการบดีอาวุโสฝายบริหาร รวมใหแนวทางการพัฒนาที่สำคัญตอการจัดทำแผนกลยุทธ มจธ. ซึ่งถือเปน
ทิศทาง และแนวทางการดำเนินงานตามวิสัยทัศน (Vision) รวมทั้งเชื่อมโยงการพัฒนาหนวยงานในมหาวิทยาลัย
ใหสอดคลองกับศักยภาพของ มจธ. และทิศทางการพัฒนาประเทศ ที่เหมาะสมในยุคของการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็วสำหรับสังคมยุคปกติใหม (New Normal) และยุคปกติในอนาคต (Next Normal) 

 

            
 

         ประเด็นการบริหารงานดวยความโปรงใสและมีคุณธรรมยังคงใหมีการดำเนินการอยางตอเนื่อง   

       
 



  

2)  หลักปฏิบัติงานดวยจรรยาบรรณวิชาชีพ (Code of Conduct) นำมาปลุกฝงใหบุคลากรในการ

ปฐมนเิทศอาจารยใหม และการพบปะประชาคมของอธิการบดี  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3)  นโยบายอธิการบดีและทีมบริหาร ในการขับเคลื่อนการบริหารงานมหาวิทยาลัยดวยความซื่อสัตย 

สุจริตตรวจสอบได ผานเครื่องมือการปรับปรุงและพัฒนางานประจำใหมีประสิทธิภาพ (Daily Management)  
จากการประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมหาวิทยาลัยดวยความซื่อสัตย สุจริตของอธิการบดี

และทีมผูบริหาร เมื่อเริ ่มวาระตำแหนงในป 2563 ซึ่งเปนปที ่มหาวิทยาลัยครอบรอบ 60 ป อธิการบดีมีการ
เดินสายประกาศนโยบายอยางตอเนื่องเพื่อสรางความมีสวนรวม และชวยแกปญหาการสื่อสารใหกับบุคลากร
ภายในไดทราบในเรื่องการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและเกิดความเขาใจในเรื่องการบริหารงานดวยคุณธรรม
และความโปรงใส ในป 2563 มีโครงการซึ่งอธกิารบดีรวมกับสภาคณาจารย มจธ. จัดโครงการพบปะประชาคมท่ี
เรียกวา SIT&SIP อยางตอเนื่อง ในการประชุมแตะครั้ง ซึ่งเวียนพบปะแตละหนวยงาน อธิการบดีจะกลาวถึง
แนวทาง นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยอยางโปรงใส ตรวจสอบได ตองการพัฒนาและสรางคนทำงานที่สราง
คุณคาใหกับสังคม ใหมีการปฏิบัติงานอยางมีข้ันตอนกระบวนการท่ีตอบสนองการบริการตอลูกคาทุกระดับ สราง
ความมีสวนรวมผานกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัย โดยในป 2563 เปนตนมา อธิการบดีไดเนนแนวทางการ
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยอยางมีคุณภาพ โปรงใส มีคุณธรรม ผานคำวา “Speed และ 
Communication” โดยมอบนโยบายใหรองอธิการบดีอาวุโสฝายบริหาร ขับเคลื่อนการปรับปรุงและพัฒนาการ
ทำงานประจำใหมีประสิทธิภาพผานเครื่องมือท่ีเรียกวา Daily Management 

 
    
 
 
 
 
 
 
 

 

          

 

 

 

 

 

                                                                

นโยบาย 

“ขับเคล่ือนการปรับปรุงและพัฒนางานประจำดวย
เครื่องมือ Daily Management”  



 

แผนปฏิบัติการปรับปรุงและพัฒนาการทำงานประจำท้ัง มจธ. ไดวางแผนไว 3 ป (พ.ศ. 2564-2566) 

 
ภาพความกาวหนาของการดำเนินงานในกลุมของสำนักงานอธิการบดี 

     นโยบาย “ขับเคลื่อนการปรับปรุงและพัฒนางานประจำดวยเครื่องมือ Daily Management” ถูกประกาศ
ผานการประชุมคณะกรรมการประสานงานบริหาร ซ่ึงเปนท่ีประชุมของคณบดี ผูอำนวยการ สำนัก/สถาบันของ
มหาวิทยาลัย ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2564  โดยเปาหมายเพ่ือใหบุคลากรภายในเนนการทำงานประจำทุก
กระบวนการของมหาวิทยาลัยท่ีมีคุณภาพ มีการกำกับข้ันตอนทำงานท่ีถูกตอง โปรงใสตรวจสอบได มีการคำนึงถึง
ความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนจากการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในหนาท่ี และเนนการมีสวนรวมของประชาคมและ
สาธารณะชน เพ่ือชวยสรางใหเกิดวัฒนธรรมขององคกรตอไปในอนาคต  

 4)  สรุปผลการดำเนินงานของกลไกการผลักดันการสรางวัฒนธรรมองคกรในการปฏิบัติงานอยาง
สุจริตใหกับบุคลากร มจธ. ผานการประชุมเครือขาย 6+1 Flagships Track 2  ประจำปงบประมาณ 2564  



 
5)  เมื่อมีปญหาหรือเกิดกรณีทุจริต มหาวิทยาลัยมีชองทางการรองเรียนที่เปดเผยตรวจสอบได และมี 

มาตรการการจัดการเรื่องรองเรียน 
 

 
 

 
6) มีการสื่อสารจากอธิการบดีและผูบริหาร มจธ. เรื่องการจัดการรองเรียนทุจริตใหกับประชาคมทราบ  

 

      
 

 
 
 



 
7) อธิการบดีมอบนิติกรเดินสายใหความรูเรื่องกฎหมาย และหลักจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน  
 

 



อธิการบดีพบประชาคม มจธ.
โดย รศ.ดร.สุวิทย เตีย
พรอมคณะผูบริหารมหาวิทยาลัย



2

ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร
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มุงธํารง
ปณิธานในการ
สรางบัณฑิต
ท่ีเกงและดี

มุงม่ัน
เปนมหาวิทยาลัย

ที่ใฝเรียนรู

มุงสู
ความเปนเลิศ
ในเทคโนโลยี
และการวิจัย

มุงสราง
ชื่อเสียงและ
เกียรติภูมิ

ใหเปนที่ภูมิใจ
ของประชาคม

มุงกาว
ไปสูการเปน

มหาวิทยาลัยชั้นนํา
ในระดับโลก
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Governance

KMUTT Guiding principle
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Governance

Presenter
Presentation Notes
สีเหลือง 6 ตัว เป็นของ Roadmap 2036



Partnership / Network / Collaboration

World Class University
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& Innovation 
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Good 
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STRATEGIC VISION

Internal Innovation

2026 40y After Time2021

The Best STI Uni in Thailand 
for Learning Innovation

The Most Impactful STI Uni in Asia 

Top 3 STI Entrepreneurial Uni in ASEAN

Breakthrough
(Transformation)

Social Impact

5y

10y

40y

The Most Impactful STI Uni in ASEAN 
20y

2036

Social Change Agent
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KMUTT VISION

KMUTT 
Vision

คุณคา ของ คน คือ การผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มี 
Employability ใน Global market และเปน Social Change Agent

คุณคา ของ กระบวนการเรียนการสอน ที่นําไปสูนวัตกรรมการเรยีนรูตลอดชีวิต 

คุณคา ของ งานวิจัย และงานบริการวิชาการ คือ ตอบโจทยและช้ีนํา
ภาคอุตสาหกรรมและสังคม 

มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ท่ีมุงพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา การวิจัย ความคิดสรางสรรค และความเปนผูประกอบการ

ทําใหเกิดคุณคา นําไปสูการเปลี่ยนแปลงใหสังคมโลกเขมแข็งและยั่งยืน

(Science and Technology university that creates values and leads to changes for 
a strong and sustainable global society via developments of education 

innovation, research, creativity, and entrepreneurship.) 
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นิยาม Entrepreneurial University 

Entrepreneurial University – What’s not...
1. ไมไดหมายถึงมหาวิทยาลัยที่เพียงแคสอนวิชาการคาขาย/

บริหารธุรกิจ (Not trade/ business school)

2. ไมไดหมายถึงมหาวิทยาลัยที่เพียงแคเปนแหลงรวบรวมและใช
ความรู วิธีการและแนวคิดจากโลกธุรกิจ (not wholesale 
adoption of methods and values from the 
commercial world)

3. ไมไดหมายถึงมหาวิทยาลัยที่เพียงแคสรางบรษิัท/ธรุกิจใหม
(not merely an assembly line for the creation of
new companies)

4. ไมไดเปนหนวยงานที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาทีก่ารพฒันา
เศรษฐกิจ (Not Economic Development Authority)

What’s NOT 
‘Entrepreneurial 

University’?

อางอิงจาก: The Entrepreneurial University by Holden Thorp and Buck Goldstein
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Entrepreneurial University – What’s it...

1. มหาวิทยาลัยที่เห็นวา ‘วัฒนธรรมองคกร’ สําคัญกวา ‘โครงสรางองคกร’
(Places culture ahead of structure)

2. มหาวิทยาลัยที่สงเสริม ‘Liberal Arts Education’ โดยเชื่อวาเปนหัวเชื้อ
ที่จะนําไปสูนวัตกรรม (Liberal Arts education fuels Innovation)

3. มหาวิทยาลัยที่เติบโตขึ้นดวย ‘การแกโจทย/ปญหาขนาดใหญ’
(Thrives on big problems)

4. มหาวิทยาลัยที่มุงทั้ง ‘สรางนวัตกรรม’ และ ‘ทําใหเกิดผลจริง’
(Values innovation & execution)

5. มหาวิทยาลัยที่สรางความรวมมือระหวาง ‘ภาควิชาการ’ และ
‘ผูประกอบการ’ (Partnerships between academics and 
entrepreneurs)

What’s 
‘Entrepreneurial 

University’?

อางอิงจาก: The Entrepreneurial University by Holden Thorp and Buck Goldstein

นิยาม Entrepreneurial University 
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Strategy Map of KMUTT next

8 July 2018

Time

Internationalization, academic 
freedom & contract 

management with right 
understanding, Knowledge 

sharing, learner 1st, go practice, 
self management, outcome 1st

,challenge, continuous 
improvement, efficiency, 
openness & collaboration

Sustainability mindset
Sufficiency economy mindset

The Best STI University 
for Learning in Thailand

Transformation Model Univ
in Thailand

( new relations with social & industry)
Gain no.1 Teaching acknowledgement

in Thailand (on search)
Gain acknowledgement of OBE platform 

leading University
(industry as internal partner)

Having the most 
Impactful S&T 

Network in Thailand

# of high quality industrial & 
Research Partners

Best 3 STI
Entrepreneurial 

Uni  in ASEAN
Economic 

Contribution as 
GDP level,

# of emissions 
& social activities

Gain 
Entrepreneurial 

univ certification by
ACEE

One of 
the center
of start ups

# of start ups and IDE 
(Innovation Driven 

Enterprise

Center of 
Technological

and social
Innovation in

Thailand

# of organization, 
entrepreneurs
In the Eco-sys

Most 
Impactful 

S&T Uni in Asia

# of Social 
Innovation

Acknowledgement
as center of S&T Eco-

sys(at certain category)

Position as 
the center of Social 
innovation Eco-sys

Acknowledgement 
as center of S&T Eco-

sys(at certain category)

Enhance 
OBE platform
# of fully function
Systems as OBE-P
# of updating with 

collaboration

Activate 
KMUTT 

OBE programs
# of S&T OBE program

Employability of  graduates

# of tech-transfer
No of info from OBE

marketing

Establish
Business HUB

# of Transfer project

# of activated OBE programs 
with partners

Establish
Test field(sand box)

# of test at sand box 

Circulation of 
Learning,

Research & Practice
(Technical Service)

development

Entrepreneur 
based employee 

recruitment

# of approved level
Entrepreneur based employee

Develop Unique 
Entrepreneur

program
Satisfaction  score
of entrepreneurs

Establish Adequate
Entrepreneur 

Evaluation method 
and sufficiency 

mindset
# of agreement by

entrepreneurs

Having PSF++
Academic
employee

# of PSF++ academic
employees

Having over T50
Lecture

# of T50 over
lectures

Develop new 
Competency along 

with KMUTT
strategy

# of agreement by
Lecture & board

Select & hire 
employees
Along with 
competency

# of agreement by
Lecture & board

Lead model for Recruiting 
Industrial professors 
and guest teachers 

from community

# of certified teachers
By new standard

Enhance flexibility
& Effectiveness 

for HRM

Revision of HRM-sys

Measure multiple
revenue

Run earning 
system

From spin off activities
From services

From rental assets

Strategic approach
For subsidy

Subsidy share

Renew IT-sys
Coverage rate of

RFP functions
Within budget

Master data mgt
Single source data

Achievement rate
Of RFP

KX utilization

Return after 5years
Decentralize

Flexibility policy

agreement

Satisfaction rate, Efficiency rate of integrated 
platform (e.g. Utilization  rete of  Space Lav co-

working Learning living space)

KMUTT cultural
penetration

Acknowledgement rate
Of cultural indicators

Management
Mind set and

Evaluation score

Research
mindset

Evaluation score

Build knowledge
and mentor network 
for startups

Coverage number of
Necessary mentor

Innovation
HR training

# of certified personnel

Establish marketing
& the Sys of  research
to Tech development

Success as 
OHEC pilot univ

Times of B-Model monitoring 
and improvement

Coverage rate of
1st liners in 7 categories

Strongest academic
Research networks

in 7 category
2.63 3.26

(area & agenda based)
(non-age gr)

(res & tech service)
(donation)

# of agreements
By the board

Agreement of 
business model

activate
OBE based

ANT projects

Business Model
management

Develop and 
Activate Tech

transfer co-center

Rate of 
industry related projectEnhance

Practice school
(experience learning)

design adequate
Classroom 

& space

satisfaction ratio for
Classroom & space

Define EIL and
Develop 

the adequate SYS
Completion of the SYS

Reputation & satisfaction ratio 
of active learning

Circulation of 
learning- &
research

# of Education Research in 
KMUTT, frontline research, 

effectiveness of research skill 
development platform
# of research outcome
(high impact research)

# of activated ANT projects accepted 
by the communities

Develop open 
Innovation
platform

# of learning based on
Research

# of research based on
learning

Network

Weapon

Edu & research

HR

Revenue

System

Asset

Culture

Eco-sys

Double category

Double category

Double category

Note: 
• # of => # of quality…
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กลยุทธสูเปาหมาย Entrepreneurial University
Entrepreneurial University

Sustainability
ดาน Resources 

(เงิน/คน)

Relevance
Output / Outcome

(Social Change Agent)
+ (R&D / Service)

Learning Organization
+ Effective 

Management

Want
ระบบการเรียนการสอน OBE

ระบบวิจัยท่ีสามารถนําไปใช
ประโยชนไดจริง

ระบบการสราง Culture องคกร
ที่ดี (Clan + Adhocracy)

ระบบบริหารจัดการที่นําไปสู 
Digital เต็มรูปแบบและรวดเร็วขึน้

ระบบการสื่อสารองคกรท่ีดี

Culture
Edu &

Research
Eco

System
System

Network

HR

Revenue

Asset

Weapon
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นโยบายการบริหาร มจธ. กาวสูปท่ี 60
นโยบาย 4+2  หลักการทํางาน 5 ขอ และเรื่องท่ีสําคัญ 3 เรื่อง

KMUTT Policies:
Sustainability

• Quality

• Productivity

• Relevant Excellence

• Governance

• Speed

• Communication

หลักการทํางาน

• โปรงใส & ตรวจสอบได

• ความเปนนานาชาติ

• ยืดหยุนสูง & คลองตัว

• เรียบงายไดประสิทธภิาพ

• เปดกวางสรางเครอืขาย

3 เรื่องที่สําคัญ

• KMUTT Educational 
Reform

• KMUTT Research and 
Innovation

• Organization 
Transformation
(HR & System) 

new

new
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ลักษณะสําคญัขององคกร
สภาพแวดลอม ความสัมพันธ และความทาทาย

การนําองคกร
รองอธิการบดี

อาวุโสฝายบริหาร

การวางแผน
รองอธิการบดี

อาวุโสฝายบริหาร

การใหความสําคัญกับผูรับ
บริการและผูมีสวนไดสวนเสีย

รองอธิการบดีอาวุโสฝายวิชาการ
/รองอธิการบดีอาวุโส
ฝายวิจัยและนวัตกรรม

การมุงเนนทรัพยากรบุคคล
รองอธิการบดี

อาวุโสฝายบริหาร

การจัดการกระบวนการ
รองอธิการบดี

อาวุโสฝายวิชาการ
/รองอธิการบดีอาวุโส
ฝายวิจัยและนวัตกรรม

ผลลัพธ
การดําเนินการ

การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู

1

2

3

4

5

6

7

Concepts
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Together...
We are stronger

Thank you



 
 
 

สรุปผลการดำเนินโครงการ 6+1 Flagships  
ประจำปงบประมาณ 2564 ระหวาง 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 

 

 

ศูนย์นวัตกรรมระบบ  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1 

           ดวยมหาวิทยาลัยมุงเนนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการในทุกมิติสูการเปน “องคกรท่ีมีขีด
สมรรถนะสูง มีความม่ันคงและย่ังยืน (High Performance Organization)” เรงพัฒนาระบบและ
ความสามารถดานการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล เนนการทำงานดวยความเปนมือ
อาชีพและความซ่ือสัตย และสามารถรองรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต ดวยกลไกการขับเคล่ือนมหาวิทยาลัย 
“6+1 Flagships” เนนการมีสวนรวมของประชาคมเพ่ือผลักดันภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ดวยการพัฒนา
กระบวนการทำงานท่ีเอ้ือตอการเรียนรูรวมกัน และสรางวัฒนธรรมองคกรผานการทำงานเครือขายรวมกัน 
โครงการมีการดำเนินงานมาตั้งแตป 2548 เปนตนมา  
 
โครงการ 6+1 Flagships Track 2  ในป 2564 มีการดำเนินงาน ดังนี ้
   โครงการ 6+1 Flagships Track 2 แบงการดำเนินงานออกเปน 3 สวนหลัก ไดแก 1) การจัดสัมมนา
ระดมสมอง  2) การดำเนินโครงการของคณะทำงานกลุมยอย  และ 3) การดำเนินโครงการ Connected 
Services for Connected KMUTT ประจำปงบประมาณ 2563-2564 
   สวนท่ี 1 จัดการสัมมนาระดมสมอง ครั้งท่ี 30 หัวขอ “การวิเคราะหการเงินและงบประมาณเพ่ือการ
บริหารองคกร” ระหวางวันท่ี 9 ตุลาคม 2563 – 28 มกราคม 2564 เพ่ือสรางความเขาใจในหลักการวิเคราะห
การเงินและงบประมาณ  การวิเคราะหสถานภาพของหนวยงานและกำหนดกลยุทธตามบริบทของหนวยงานให
เหมาะสมและตรงกับเปาหมายของมหาวิทยาลัย  และสรางสมรรถนะในการวิเคราะหการเงินและงบประมาณ  
ผูเขารวมท้ังสิ้น 285 คน  มีหนวยงานระดับคณะ สำนัก สถาบัน เขารวมทำกิจกรรม Workshop แลกเปลี่ยน
เรียนรูและทดลองวิเคราะหตนทุน รายรับ รายจาย และนำเสนอบทวิเคราะห ไดแก  

(1) คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ  
(2) คณะวิศวกรรมศาสตร 
(3) คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี  
(4) คณะศิลปศาสตร 
(5) คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  
(6) บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม 
(7) คณะวิทยาศาสตร     
(8) คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ 
(9) สถาบันวิทยาการหุนยนตภาคสนาม   
(10) สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีฯ 
(11) คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี 
(12) สำนักอุทยานวิทยาศาสตรและอุตสาหกรรม 
(13) สถาบันพัฒนาและฝกอบรมโรงงานตนแบบ 
(14) สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 
 
 
 



 
 
 

สรุปผลการดำเนินโครงการ 6+1 Flagships  
ประจำปงบประมาณ 2564 ระหวาง 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 

 

 

ศูนย์นวัตกรรมระบบ  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2 

 
 



 
 
 

สรุปผลการดำเนินโครงการ 6+1 Flagships  
ประจำปงบประมาณ 2564 ระหวาง 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 

 

 

ศูนย์นวัตกรรมระบบ  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 3 

   การจัดสัมมนาระดมสมองวางรูปแบบไว 2 รูปแบบ คือ 1) สถานการณปกติสามารถจัดสัมมนานอก
สถานท่ี  และ 2) สถานการณ COVID-19 ระบาด ใหจัดสัมมนาในรูปแบบออนไลน  เพ่ือใหการดำเนินงานเปนไป
ตามแผนท่ีกำหนด  ซ่ึงในปงบประมาณ 2564 ระหวางเดือนเมษายน - กันยายน 2564  ไดกำหนดแผนการจัด
สัมมนาระดมสมอง 3 ประเด็น ไดแก 

 ประเด็นท่ี 1 เรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพ่ือผลการปฏิบัติงานท่ีตอบโจทยเปาหมาย

และภารกิจของ มจธ.”  

 ประเด็นท่ี 2 เรื่อง “การจัดซ้ือ-จัดจางครุภัณฑ”  

 ประเด็นท่ี 3 เรื่อง “การจัดการเอกสาร (Digital Document)”  

   ท้ังนี้ โครงการ 6+1 Flagships Track 2 ไดจัดบรรยายพิเศษ  หัวขอ "แนวทางการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานระหวางสวนกลางกับหนวยงานระดับคณะ สำนัก สถาบัน" เม่ือวันท่ี 29 มกราคม 2564  ผูเขารวม
จำนวน 129 คน  โดยการบรรยายพิเศษในครั้งนี้  สืบเนื่องมาจากท่ีประชุมโครงการ 6+1 Flagships Track 2 เม่ือ
วันท่ี 27 มกราคม 2564  เพ่ือทำความเขาใจในการใชเวทีท่ีประชุมโครงการ 6+1 Flagships Track 2 ประสาน
ความรวมมือระหวางหนวยงานใหบริการในสังกัดสำนักงานอธิการบดีกับหนวยงานระดับคณะ สำนัก สถาบัน ผาน
บุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีบทบาทในการกำกับการบริหารงานของหนวยงาน อาทิ เลขานุการระดับคณะ สำนัก 
สถาบัน (First Line Leaderships) หรือผูท่ีทำหนาท่ีกำกับและดูงานดานบริหารของหนวยงาน ซ่ึงทำหนาท่ีจะเปน
แกนหลักในการรับนโยบายจากท่ีประชุมไปถายทอดและประสานการทำงานระหวางสวนกลางกับหนวยงาน เขาใจ
นโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการทำงานแบบ Daily Management ท่ีเชื่อมโยงการทำงานอยางเปนระบบ  
เพ่ือใหการทำงานจากสวนกลางเชื่อมโยงการทำงานกับหนวยงานอยางเปนระบบ  ตอบโจทยเปาหมาย 2 
ผลิตภัณฑของมหาวิทยาลัย ไดแก 

1) KMUTT Degree (การเรียนเพ่ือไดรับปริญญาบัตร ตรี, โท, เอก) 
2) KMUTT4Life (การเรียนรูเพ่ือเลี้ยงชีพตลอดชวงชีวิต) 

   
   สวนท่ี 2 การดำเนินโครงการของคณะทำงานกลุมยอย 8 กลุม ภายใตการกำกับและติดตามผลการ
ดำเนินงานของคณะทำงานโครงการ 6+1 Flagships Track 2 ชุดใหญ  ซ่ึงจะจัดใหมีการประชุมในรูปแบบ
ออนไลน Ms Teams  มีการประชุมคณะทำงานรวม 7 ครั้ง  จึงขอรายงานผลการดำเนินงานของคณะทำงานกลุม
ยอย จำนวน 8 กลุมงาน ดังนี้ 
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(1) กลุมการเงินและบัญชี - โครงการปรบัปรงุประสิทธภิาพการทำงานโดยการลด Defects    
 เนื่องจากปจจุบันมีเอกสารการเบิกจายสงคืนหนวยงานเปนจำนวนมาก ซ่ึงมาจากหลาย

สาเหตุ ทำใหการเบิกจายลาชา การใหบริการโอนเงินไมเปนไปตามขอตกลงระดับการใหบริการ 
(Service Level Agreement) สงผลตอภาพลักษณของมหาวิทยาลัยและการบริหารเงินของ
มหาวิทยาลัยในภาพรวม  จึงไดเล็งเห็นถึงปญหาในการสงคืนเอกสารเบิกจาย ซ่ึงเปนการเพ่ิมภาระ
การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีการเงินของหนวยงานและของสำนักงานคลังในการสงเรื่องคืนเพ่ือแกไข
ขอมูลใหถูกตอง ดังนั้น จึงควรกำจัดขอผิดพลาดในการทำงาน (Defects) เพ่ือลดการสงคืนเอกสาร
เบิกจายและลดเวลาในการเบิกจาย (Logistic time) ท่ีมากเกินไปจากการสงเรื่องคืน โดยใชหลักการ
บริหาร Daily Management เขามาชวยในการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการทำงานให มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนและสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน  

(2) กลุมบริหารงานพัสดุ – โครงการพัฒนาสมรรถนะหัวหนาเจาหนาท่ีดานงานพัสดุ  
 ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ท่ี 1426/2563 เรื่อง แกไขเพ่ิมเติม
คำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจใหปฏิบัติงานแทนอธิการบดี สาระสำคัญของการแกไขคำสั่งและ
มอบอำนาจตามคำสั่ง มจธ. ท่ี 1551/2562  คือ มอบหมายและมอบอำนาจใหคณบดี ผูอำนวยการ
สำนัก สถาบัน หัวหนาสวนงานท่ีเรียกอยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ขอ 1.28 อนุมัติการ
ดำเนินการตามกระบวนการจัดหา จัดซ้ือ/จัดจาง กอหนี้ผูกพัน ตามระเบียบและวิธีการปฏิบัติของ
มหาวิทยาลัยและเบิกจายในการดำเนินงานทุกลักษณะรายจายในวงเงินไมเกินครั้งละ 1,000,000 
บาท (หนึ่งลานบาทถวน)  จากคำสั่งดังกลาว ทำใหหัวหนาเจาหนาท่ีระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน 
หัวหนาสวนงานท่ีเรียกอยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ มีบทบาทหนาท่ีเพ่ิมข้ึนตั้งแตกระบวนการ
จัดหา จัดซ้ือ/จัดจาง กอหนี้ผูกพัน  
 จึงกลาวไดวาดำเนินการตั้งแตกระบวนการเริ่มตนจนถึงสิ้นสุด ปจจุบันผูปฏิบัติหนาท่ีหัวหนา
เจาหนาท่ีใน มจธ. มีความหลากหลายท้ังดานสมรรถนะ ความรู ความสามารถและประสบการณท่ี
เก่ียวของกับกระบวนการจัดหา จัดซ้ือ/จัดจาง กอหนี้ผูกพัน และบางกรณีอาจมีการเปลี่ยนแปลง
หัวหนาเจาหนาท่ี ตามวาระการดำรงตำแหนงของผูบริหารเพ่ือใหหัวหนาเจาหนาท่ี ปฏิบัติงานดาน
การพัสดุ มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
และกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ขอบังคับ หรือหนังสือเวียนท่ีเก่ียวของ  ดังนั้น กลุมฯ จึง
เสนอดำเนินโครงการดังกลาวเพ่ือสรางทีมบุคลากรหัวหนาเจาหนาท่ีใหเปนพ่ีเลี้ยงทางดานการจัดซ้ือ
จัดจางและการบริหารพัสดุของมหาวิทยาลัย  และเปนตนแบบกระบวนการพัฒนาหัวหนาเจาหนาท่ี
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

(3) กลุมพัฒนาทรัพยากรบุคคล - โครงการ HR challenge เพ่ือใหผูเขารวมโครงการเขาใจ Concept 
ในการวางแผนงาน การปฏิบัติงานตามหลักคุณภาพ และการกําหนดตัวชี้วัด  และเพ่ือใหผูเขารวม
โครงการไดรับความรู และเขาใจหลักการในการเขียนผลงานวิจัยจากงานประจำ (R2R) และการเขียน 
Self-evaluation Report (SER)  เพ่ือสามารถเปนพ่ีเลี้ยง เปนตนแบบใหกับหนวยงานของตนเองได 

(4) กลุมวิเคราะหแผนและงบประมาณ - โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานดานการวางแผนและ

งบประมาณ  เพ่ือบุคลากรท่ีทำงานดานวิเคราะหแผนและงบประมาณมีทักษะในการจัดการกลยุทธ 
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และสรางความตระหนักในการจัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณใหกับบุคลากรท่ีเก่ียวของ  
สามารถจัดทำแผนกลยุทธและงบประมาณแบบ 1+2 สำหรับปงบประมาณ 2564-2566 ท่ีมีลักษณะ 
Strategic Based รวมถึงประมาณการรับและรายจาย พรอมท้ังการวิเคราะหความเสี่ยงของ
หนวยงานไดเอง   

 ท้ังนี้  กลุมฯ ไดจัดการสัมมนาระดมสมองในรูปแบบออนไลนภายใตโครงการ 6+1 
Flagships Track 2 ครั้งท่ี 30 หัวขอ “การวิเคราะหดานการเงินและงบประมาณเพ่ือการบริหาร
องคกร” 

 Kick Off เม่ือวันท่ี 9 ตุลาคม 2563 ณ หองประชุมจำรัส ฉายะพงศ จำนวนผูเขารวม
ประชุม 102 คน 

 จัดคลินิกพิเศษ ณ หองประชุม ชั้น 2 คณะวิศวกรรมศาสตร จำนวน 3 ครั้ง ผูเขารวม
ท้ังสิ้น 90 คน 

 หนวยงานเสนอบทวิเคราะหดานการเงินและงบประมาณ โดยประชุมออนไลนผานระบบ 
Microsoft Team 

- รอบท่ี 1 วันท่ี 21 ธันวาคม 2563 หนวยงานท่ีนำเสนอ 11 หนวยงาน ผูเขารวม
ประชุม 80 คน 

- รอบท่ี 2 วันท่ี 28 มกราคม 2564หนวยงานท่ีนำเสนอ 4  หนวยงาน ผูเขารวม
ประชุม 61 คน 

(5) กลุมบรกิารและพัฒนานักศึกษา  
1.  โครงการพัฒนาเคร่ืองมือสําหรับสนับสนุนการบริหารงานวิทยานิพนธ ระดับบัณฑิตศึกษา 

[TMS4Grad] เพ่ือพัฒนาเครื่องมือสําหรับสนับสนุนการบริหารงานวิทยานิพนธ ระดับ
บัณฑิตศึกษา  และปรับปรุงรูปแบบและกระบวนการดําเนินงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

2.  โครงการเรียนรูรวมกันสรางสรรคสังคมนักบริการการศึกษา (Knowledge Sharing of 
Educational Service Officers) ระยะท่ี 3 เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรืยนรู ในการใชเครื่องมือ
หรือรูปแบบการใหบริการในยุค New Normal ของแตละหนวยงาน และเรียนรูการใชเครื่องมือ
ในการใหบริการนักศึกษาจากหนวยงานตนแบบ เพ่ือใหสามารถนําเครื่องมือไปใช/พัฒนาใหเกิด
ประสิทธิภาพในการทํางานมากข้ึน  

3.  โครงการพัฒนาการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือสนับสนุน การจัดการศึกษาแบบ 
Micro-Credential [ระยะท่ี 2]  เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบ Micro-Credential ของ
หนวยงานท่ีกําลังดําเนินการ  และสรางตัวแบบการจัดการศึกษาแบบ Micro-Credential 
รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปนกรอบราง ใชสําหรับหนวยงานตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย 

(6) กลุมบริหารงานท่ัวไป – (อยูระหวางการทบทวน ถอดบทเรียน และหารือท่ีปรึกษาในการกำหนด
เปาหมายและแนวทางการดำเนินงาน)   

(7) กลุมเลขานุการระดับคณะ – ดวยลักษณะการดำเนินงานของกลุมเลขานุการระดับคณะ จะเปนการ
รับนโยบายและนำไปขยายผลตอกับหนวยงาน  โดยมีประเด็นท่ีกลุมฯ รวมดำเนินงานท้ังหมด 5 เรื่อง 
ไดแก  

1)  โครงการบูรณาการระบบงานการปรับปรงุอาคาร/สิ่งปลูกสราง ตั้งแตตนน้ำถึงปลายน้ำ 
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2)  การสนับสนุนระบบบริหารจัดการ (ระบบ KIRIM) 
3)  การสนับสนุนการปฏิบัติตาม พรบ.การบริหารและใหบริการภาครัฐ ดวยระบบ Digital 

และการสรางสภาพแวดลอมความเปนสากล 2 ภาษาระดับคณะ 
4)  การจัดการเอกสารในรูปแบบ Digital Document ดวยระบบ Infoma   
5)  การจัดทำขอมูล BCM ระดับคณะ    

(8) กลุมส่ือสารเชิงกลยุทธ  
1) โครงการอัตลักษณองคกร KMUTT CI เพื่อการสรางจิตสำนึกถึงความสำคัญของ CI เพื่อใหมีการใชงาน

ไดอยางถูกตอง  และเพิ่มปริมาณการใชงานใหถูกตองตามอัตลักษณองคกร 
2) Media HUB เพื่อมีแหลงรวมขอมูลดานประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัย  (Communications 

Center) สามารถไดแบงบันความรู  ความเขาใจซึ่งกันและกันระหวางประชาคม มจธ.  และประชาคม 
มจธ. มีขอมูลและสื่อใชไดเอง โดยเขาถึงขอมูลผานสวนกลาง 

3) กิจกรรมสรางผูนำกิจกรรมของมหาวิทยาลัย สรางทีมผูนำกิจกรรมหรือพิธีกรสวนกลาง ที่สามารถ
ออกแบบกิจกรรม นำกิจกรรมของหนวยงานตนเองได  

 
 สวนท่ี 3 โครงการ Connected Services for Connected KMUTT  เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนให
บุคลากรสายวิชาชีพอ่ืนไดปรับปรุงและพัฒนาการทำงานใหเปนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ผานกระบวนการ
การคิด วิเคราะห สรางสรรคผลงานการใหบริการแบบบูรณาการเชื่อมโยงการทำงานอยางเปนระบบ และ
มหาวิทยาลัยสามารถนำไปขยายผลไดอยางเปนรูปธรรม  และในชวงเวลาท่ีผานมามีการประชุมคณะกรรมการฯ 
ผานระบบออนไลน จำนวน 3 ครั้ง  โดยในปงบประมาณ 2563 จำนวน 4 โครงการ ไดแก 

1)  ระบบบริหารจัดการอีเมล มจธ. แบบ HTML Mail Marketing 
2)  มดพันธุใหม หัวใจผูนำ  
3)  การสรางเครื่องมือเพ่ือการถายทอดนโยบาย มจธ. ไปสูการปฏิบัติ  
4)  บูรณาการกระบวนงานการปรบัปรุงอาคาร/สิ่งปลูกสราง จากตนน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ 

 เนื่องจากสภาวะวิกฤต COVID-19 คณะกรรมการฯ จึงตองปรับแผนการดำเนินงานใหม  โดยขยาย
ระยะเวลาในรอบการดำเนินงานประจำปงบประมาณ 2563 เริ่มตั้งแตเดือนกันยายน 2563 - กันยายน 2564   

สรุปภาพรวมผลการดำเนินงาน 
 จากสภาวะวิกฤต COVID-19 ระลอกท่ี 3 ตั้งแตชวงปลายเดือนมีนาคม 2564 สงผลกระทบตอการทำงาน
ระดับหนึ่งแตยังคงสามารถดำเนินงานไดผานระบบออนไลนเปนหลัก อาทิ การประชุมออนไลน การติดตอ
ประสานงานผานระบบ e-mail, โทรศัพทมือถือ, Ms Teams, Line, Infoma เพ่ือใหการทำงานเปนไปอยาง
ตอเนื่องและดำเนินงานไดตามแผนท่ีกำหนดไว   
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ดัชนีช้ีวัดความสำเร็จของหนวยงานเปรียบเทียบกับเปาหมาย 

กิจกรรม หนวยนับ 
ป 2564 ป 2565 

แผน ผล แผน 

การพัฒนาและถายทอดแผนกลยุทธสูประชาคม 

• โครงการ 6+1 Flagships Track 1  
o จำนวนครั้งท่ีจัด 
o จำนวนผูเขารวมรวม 

• โครงการ 6+1 Flagships Track 2 
o จำนวนครั้งท่ีจัด 
o จำนวนผูเขารวมรวม 
o จำนวนโครงการท่ีดำเนินการ 

• โครงการ 6+1 Flagships Track 3 
o จำนวนครั้งท่ีจัด 
o จำนวนผูเขารวมรวม 
o จำนวนโครงการท่ีดำเนินการ 
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การดำเนินการโครงการ 6+1 Flagships (ประจำปงบประมาณ 2564) 

ดวยมหาวิทยาลัยมุงเนนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการในทุกมิติสูการเปน “องคกรท่ีมีขีดสมรรถนะสูง   
มีความม่ันคงและยั่งยืน (High Performance Organization)” เรงพัฒนาระบบและความสามารถดานการบริหาร
จัดการใหมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล เนนการทำงานดวยความเปนมืออาชีพและความซ่ือสัตย และสามารถ
รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  ดวยกลไกการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย “6+1 Flagships” เนนการมีสวนรวมของ
ประชาคมเพ่ือผลักดันภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ดวยการพัฒนากระบวนการทำงานท่ีเอ้ือตอการเรียนรูรวมกัน 
เรงสรางความพรอมในดานตาง ๆ ประกอบดวย  
 กลยุทธท่ี 1  ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนการบริหารจัดการใหเกิดความคลองตัว และสงเสริมการ 
      ทำงานรวมกันแบบองครวม 

 กลยุทธท่ี 2  ปรับเปลี่ยนทัศนคติและศักยภาพของบุคลากร 
 กลยุทธท่ี 3  แสวงหา บริหารทรัพยสิน และรายไดเพ่ือการพ่ึงพาตนเองไดอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
 กลยุทธท่ี 4  พัฒนาขีดความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศสูการเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัล 

 ท้ังนี้ เนื่องจากสถานการณ COVID-19  ทำใหโครงการ 6+1 Flagships ตองปรับกระบวนการทำงาน
ภายใตสถานการณฉุกเฉิน โดยไดกำหนดแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานเบื้องตน ดังนี้ 

1) การติดตอประสานงาน ดวยระบบออนไลน เชน MS Team, ZOOM, โทรศัพทมือถือ, 

ระบบ Infoma และ Line  
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2) การประชุมคณะทำงาน ดวยระบบออนไลน เชน MS Team, ZOOM 

3) การจัดประชุมระดมความคิดเห็น ซ่ึงจะมีการนำเสนอท่ีประชุมท่ีเก่ียวของพิจารณาปรับ
รูปแบบการดำเนินงานเพ่ือใหสอดรับกับสถานการณ เชน 
- การจัดกลุมประชุมระดมความคิดขนาดเล็ก (5 - 10 คน) ซ่ึงตองปฏิบัติตามมาตรการ

ความปลอดภัยตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขและมหาวิทยาลัยกำหนด 

- การจัดกลุมประชุมระดมความคิดเห็นดวยระบบออนไลน 

- การประชุมคณะทำงาน ดวยระบบออนไลน เชน MS Team, ZOOM 

4) การปรับปรุงคูมือปฏิบัติงานใหสอดรับกับสถานการณฉุกเฉิน ซ่ึงหากเกิดสถานการณ 

COVID-19 หรือสถานการณฉุกเฉินอ่ืนๆ ตองสามารถปฏิบัติงานตอไปไดโดยไมหยุดชะงัก  

 
แผนการประชุมคณะทำงานและประชุมระดมความคิดเห็นโครงการ 6+1 Flagships  
ประจำปงบประมาณ 2564 

กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

Track 1 - - - - - l - l - l - - 
Track 2 
- ประชุมคณะทำงาน 
- จัดสัมมนาระดมสมอง 

 
l 
l 

 
l  
l 

 
l  
l 

 
l  
l 

 
l  
- 

 
l  
- 

 
l  
-   

 
l  
l  

 
l   
- 

 
l  
l 

 
l   
l  

 
l  
- 

Track 3 
- ประชุมคณะทำงาน 
- ประชุมระดมความคิดเห็น 
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