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การทํางาน

♦ เขารับราชการ 3 เมษายน พ.ศ. 2521
ตําแหนงอาจารย 4 คณะวิศวกรรมศาสตร สจล.

♦ ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 13 มิถนุายน พ.ศ. 2526
♦ ตําแหนงรองศาสตราจารย  13 พฤษภาคม พ.ศ. 2530

ปจจบุัน

♦ รองศาสตราจารย ระดับ 9 คณะวิศวกรรมศาสตร สจล.
♦ รักษาราชการแทนรองอธกิารบดีฝายบริหาร

♦ อายรุาชการ 27 ป 2 เดอืน

ประวัติประวัติ  รองศาสตราจารยรองศาสตราจารย  ดรดร..กิตติกิตติ    ตีรเศรษฐตีรเศรษฐ



♦ หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีการวัดคุมทางอตุสาหกรรม 3 วาระ

♦ รองอธิการบดีฝายบริหารและเลขานุการ อ.ก.ม. 2 วาระ

♦ กรรมการ อ.ก.ม. อุทธรณและรองทุกขประจําสถาบัน

♦ ผูบริหารสารสนเทศระดับสงูของสถาบัน

♦ ประธานคณะกรรมการพจิารณาคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ
ประจําคณะวศิวกรรมศาสตร (หลายวาระ)

ประวัติการทํางานทีส่าํคัญประวัติการทํางานทีส่าํคัญ



♦ ประธานคณะอนุกรรมการศึกษาโครงสรางของมหาวิทยาลัย
ในประเทศและตางประเทศ

♦ ประธานคณะกรรมการศึกษาและเสนอรางระเบียบการบริหาร
งานบุคคลและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนกังาน

♦ ประธานคณะกรรมการพจิารณาจัดวางระบบและรายงานเกี่ยวกับ
ระบบควบคุมภายใน

ประวัติการทํางานทีส่าํคัญประวัติการทํางานทีส่าํคัญ



♦ ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน
และบัญชีตนทุน โดยเกณฑพึงรับ-พึงจาย 3 มิติ

♦ ประธานคณะกรรมการราง พ.ร.บ. สถาบัน

♦ กรรมการวิชาการสถาบัน

♦ เลขานุการสภาสถาบัน

♦ กรรมการสภาสถาบัน

ประวัติการทํางานทีส่าํคัญประวัติการทํางานทีส่าํคัญ



♦♦  ผลงานวิชาการและวิจัยรอบผลงานวิชาการและวิจัยรอบ  55  ปป  
ตีพมิพเผยแพรระดับนานาชาติและระดับชาติตีพมิพเผยแพรระดับนานาชาติและระดับชาติ  ประมาณประมาณ  2828  เรือ่งเรือ่ง

♦♦  การทําหนาที่ทางวิชาการระดับนานาชาติหรอืระดับชาติการทําหนาที่ทางวิชาการระดับนานาชาติหรอืระดับชาติ 
- เปนวิทยากรใหกับองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน และองคการ 
สหประชาชาติ 

- กรรมการผูทรงคุณวุฒริางหลักสูตรระดับ ปวส./ปริญญาตรี 
กระทรวงศึกษาธิการ

- กรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการใหสถาบันอดุมศึกษา  

ผลงานสําคัญที่ผานมาผลงานสําคัญที่ผานมา



♦♦การทําหนาที่ทางวิชาการระดับนานาชาติหรอืระดับชาติการทําหนาที่ทางวิชาการระดับนานาชาติหรอืระดับชาติ 

- เปน Chairman ในการประชมุวิชาการนานาชาติ

- เปน Project Coordinator โครงการสหประชาชาติ (UNDP)

THA/83/010 Strengthening Industrial Instrumentation

Technology Training at KMIT

ซึ่งเปนการใหความชวยเหลือคณะวิศวกรรมศาสตรดาน

เครื่องมอื  ผูเชี่ยวชาญ ทุนฝกอบรมดูงานตางประเทศ
เชน องักฤษ  เยอรมัน สวเีดน  เดนมารก  เปนตน

ผลงานสําคัญที่ผานมาผลงานสําคัญที่ผานมา



♦♦  ผลงานที่สําคัญในขณะดํารงตําแหนงดานบริหารผลงานที่สําคัญในขณะดํารงตําแหนงดานบริหาร

- จดัตั้งภาควิชาเทคโนโลยีการวัดคุมทางอตุสาหกรรม 
(ภาควิชาวิศวกรรมการวัดคุม)

- จดัทําหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการวัดคุม  

- จัดทําระเบียบสถาบันที่สําคัญ เชน ระเบียบวาดวยการทําวิจยั
จากเงินงบประมาณและเงินรายได  ระเบียบวาดวยการจายเงิน
รายไดเปนคาสอนและคาตอบแทนตางๆ เปนตน

ผลงานสําคัญที่ผานมาผลงานสําคัญที่ผานมา



♦♦  ผลงานที่สําคัญในขณะดํารงตําแหนงดานบริหารผลงานที่สําคัญในขณะดํารงตําแหนงดานบริหาร

- พฒันาระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการ (E-Management)

ใน กองการเจาหนาที่ และกองคลัง สํานักงานอธิการบดี

- ลดขั้นตอนการและเพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เชน 
ปรับปรุงระบบจายเงินเดือน/คาตอบแทนผานธนาคาร

เดือนละ 2 ครั้ง การหักภาษี ณ ที่จายทีเ่ปนปจจบุันทุกเดือน 
ใบแจงเงินเดือนทีม่ีขอมลูครบถวนและเปนสวนตัว เปนตน

ผลงานสําคัญที่ผานมาผลงานสําคัญที่ผานมา



วิสยัทัศนการบริหารสถาบันวิสยัทัศนการบริหารสถาบัน

“นาํพา สจล. ใหเปนสถาบันอุดมศึกษาชัน้นํา
ที่เนนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ในระดับชาติและนานาชาติ ในการผลิตบัณฑิต นักวิจัย
และผลงานวจิยัที่มีคุณภาพ เพื่อความเปนเลิศทาง
วิชาการ รวมทั้งการสรางงานวิจัยเชงิประยุกต  เพื่อ
การพัฒนาประเทศและการพึ่งพาตนเองที่ยั่งยืน 
ภายใตระบบบริหารจัดการที่คลองตัวและมี

ประสิทธิภาพสูง โดยใช IT”



“นําพา สจล. ใหเปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนํา
ที่เนนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในระดับชาติและ

นานาชาติในการผลิตบัณฑิต นักวิจัยและผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ 
 เพื่อความเปนเลศิทางวิชาการ รวมทั้งการสรางงาน

วิจัยเชิงประยุกต  เพื่อการพฒันาประเทศและการพึง่พาตนเอง

ที่ยั่งยืน  ภายใตระบบบริหารจัดการที่คลองตวัและมี
ประสิทธิภาพสูงโดยใช IT”

-สถาบันเคยมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับ
-มหีลักสูตรเปนทีต่องการของตลาด
-บุคลากรมีคุณภาพ
-มีความพรอมดานสถานที่และครุภัณฑ
-บัณฑิตมงีานทําและผลงานเปนที่ยอมรับ

-ปฏิรูประบบราชการ/การศึกษา/ม.ในกํากับ  
-แผนการบรหิารราชการแผนดิน 4 ป
-การจัดทําแผนปฏิบัตริาชการ 4 ป 
-การจัดทําระบบ GFMIS
-การประกันคุณภาพการศึกษา
-การประเมินประสิทธิภาพสวนราชการ
-ระบบการเงินอุดมศึกษาดานรายรบัแนวใหม

-วิธีการไดมาซึ่งผูบริหาร
-ระบบบริหารจัดการไมมีเอกภาพ
-ความรวมมือและการทํางานเปนทีมนอย
-การประกันคุณภาพยังไมพรอม
-งบประมาณสนบัสนุนการวิจัยมีนอย
-ขาดนักวิจัยและอุปกรณวิจัยระดับสูง
-ประชาสัมพันธ/เครือขายความรวมมือนอย

ปจจัยปจจัย

ภายในภายใน

ปจจัยปจจัย

ภายนอกภายนอก

นโยบายนโยบาย

-เทคโนโลยีสารสนเทศที่ไรพรมแดน  
-ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและ
 เทคโนโลยีที่รุดหนาไมหยดุยั้ง 
-การคาเสรีและการแขงขนัทางการศึกษา

วิสัยทัศนวิสัยทัศน

การบริหารสถาบันการบริหารสถาบัน



ยุทธศาสตรตามแผนการบริหารราชการแผนดินยุทธศาสตรตามแผนการบริหารราชการแผนดิน  44  ปป  
((พพ..ศศ.. 25482548--2551)2551)  ของรฐับาลของรฐับาล

(1) ประเด็นยุทธศาสตรการขจดัความยากจน

(2) ประเดน็ยุทธศาสตรการพฒันาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

(3) ประเด็นยุทธศาสตรการปรบัโครงสรางเศรษฐกจิใหสมดุลและแขงขันได

(4)  ประเด็นยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

(5) ประเด็นยุทธศาสตรการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ

(6) ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนากฎหมายและสงเสริมการบรหิารจัดการ

บานเมืองที่ดี

(7) ประเด็นยุทธศาสตรการสงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม

(8) ประเด็นยุทธศาสตรการรักษาความมั่นคงของรัฐ

(9) ประเด็นยุทธศาสตรการรองรับการเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก

ยุทธศาสตรยุทธศาสตร  2,2, 33  และและ  66  เปนภารกิจที่ตองบรรจุไวในแผนปฏิบัติราชการเปนภารกิจที่ตองบรรจุไวในแผนปฏิบัติราชการ  44  ปป  ของสถาบันของสถาบัน



ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่สถาบนัตองกําหนด

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามเกณฑที่กําหนดและสอดคลองกับความ
ตองการของประเทศ มีความรูควบคูกับความมีคุณธรรมและจริยธรรม 

เปาหมาย บัณฑติที่มีคุณภาพตามความตองการของประเทศ

ยุทธศาสตรตามแผนการบริหารราชการแผนดนิยุทธศาสตรตามแผนการบริหารราชการแผนดนิ  44  ปป  
ที่ตองบรรจุไวในแผนปฏิบัติราชการที่ตองบรรจุไวในแผนปฏิบัติราชการ  44  ปป  ของสถาบันของสถาบัน



ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

2. เสริมสรางขีดความสามารถในการนํางานวิจัยไปใชในการแกปญหาและ
การพัฒนาประเทศ

เปาหมาย ไดบุคลากรที่มีคุณภาพและความคิดเปนระบบ มคีวามสามารถ
ในการนําผลงานวิจัยไปประยุกตและแกปญหาของสังคมได

3. ใหบริการทางวิชาการแกสังคมอยางตอเนื่อง
เปาหมาย บุคลากรมีคุณภาพ มีศักยภาพในการนําวิชาการไปถายทอดสู

สังคม และใหสถาบันเปนขุมกําลังในการบริการทางวิชาการ
4. สรางจิตสํานึกใหบุคลากรและนักศึกษามีความรักและหวงแหน

ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย

เปาหมาย บุคลากร/นักศึกษามีจิตสํานึกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม



ยุทธศาสตรที่ 3 การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดลุ
และแขงขันได

ยุทธศาสตรที่สถาบนัตองกําหนด

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพกําหนดและสอดคลองกับความตองการของประเทศ

เปาหมาย บัณฑติที่มีคุณภาพสอดคลองกับการพัฒนากลุมคลัสเตอรหลัก
ที่อยูในเปาหมายของประเทศ

ยุทธศาสตรตามแผนการบริหารราชการแผนดนิยุทธศาสตรตามแผนการบริหารราชการแผนดนิ  44  ปป  
ที่ตองบรรจุไวในแผนปฏิบัติราชการที่ตองบรรจุไวในแผนปฏิบัติราชการ  44  ปป  ของสถาบันของสถาบัน



ยุทธศาสตรที่ 3 การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดลุ
 และแขงขันได

2. สงเสริมสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขันของสถาบันและประเทศ

เปาหมาย ไดนวัตกรรมใหมๆ จากงานวิจัยในรูปขององคความรูใหมหรือ
ชิ้นงานจากสถาบันที่นําไปสูการพัฒนาหรือผลิตในเชิงพาณิชย

3. สงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไปเปน
ผูประกอบการ

เปาหมาย เกิดผูประกอบการรายใหม



ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนากฎหมายและสงเสริม

การบริหารจดัการบานเมืองที่ดี

ยุทธศาสตรที่สถาบนัตองกําหนด

1. ปรับปรุงและพัฒนา กฎ ระเบียบ และขอบังคับตางๆ

เปาหมาย มีระบบการบริหารจัดการที่มีความสะดวก อิสระและคลองตัว 
สามารถควบคุมและตรวจสอบได รวมทั้งรองรับการเปน
สถาบันในกํากับของรัฐ โดยนําระบบสารสนเทศเพื่อการ 
บริหารจัดการมาใชเต็มรูปแบบ (E-Management)

ยุทธศาสตรตามแผนการบริหารราชการแผนดนิยุทธศาสตรตามแผนการบริหารราชการแผนดนิ  44  ปป  
ที่ตองบรรจุไวในแผนปฏิบัติราชการที่ตองบรรจุไวในแผนปฏิบัติราชการ  44  ปป  ของสถาบันของสถาบัน



ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนากฎหมายและสงเสริม

การบริหารจดัการบานเมืองที่ดี

2. การปองกันและปราบปรามการทุจริต
เปาหมาย เปนสถาบันใสสะอาด

3. สรางระบบบริหารจัดการที่ดี
เปาหมาย มีระบบบรหิารจัดการที่ดีตามที่กําหนดไวใน

พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร  
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖



สจล.

เปนสถาบนัอุดมศึกษาชั้นนําดานวทิยาศาสตร

และเทคโนโลยีในระดบัชาตแิละนานาชาติ    เพื่อการ
พัฒนาประเทศและการพึ่งพาตนเองที่

ยั่งยนื

ระบบบรหิารจดัการที่ดี (Good Governance)

ผลิต

บัณฑิต

สงเสริม

ศิลปวัฒน-

ธรรม

บริการ

วิชาการ
การวิจัย



5.5.  นโยบายดานการบริหารจัดการนโยบายดานการบริหารจัดการ

1.1.  นโยบายดานการผลิตบัณฑิตนโยบายดานการผลิตบัณฑิต

2.2.  นโยบายดานการวิจัยนโยบายดานการวิจัย

3.3.  นโยบายดานการบริการวิชาการแกสังคมนโยบายดานการบริการวิชาการแกสังคม

7.7.  นโยบายการเตรียมความพรอมของสถาบันในกํากับของรัฐนโยบายการเตรียมความพรอมของสถาบันในกํากับของรัฐ

4.4.  นโยบายดานการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมนโยบายดานการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  

6.6.  นโยบายดานการหารายไดเพื่อการพึ่งพาตนเองนโยบายดานการหารายไดเพื่อการพึ่งพาตนเอง

นโยบายนโยบาย



11..  นโยบายนโยบาย

ดานการผลิตบัณฑิตดานการผลิตบัณฑิต 

-แผนบริหารราชการแผนดิน 4 ป 
-แผนปฏิบัติราชการของสถาบัน 4 ป
-นโยบายอุดมศึกษาของรัฐบาลใหม
-แผนการผลิตกําลังคนใหสอดคลองกับการพฒันาประเทศ

-นโยบายของระบบกลางการรับนิสติ/นักศึกษา
-นโยบายระบบการเงินอุดมศึกษาดานรายรบัแนวใหม

การเตรียมการรองรับระบบกลางการรับนิสิต/นักศึกษา 
และระบบการเงินอุดมศึกษาดานรายรับแนวใหม 

พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี

พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

แผนงาน การขยายสาขาการผลิต



1. วิจัยความตองการกาํลังคน/พัฒนาระบบขอมูลความตองการกําลงัคน

2. กาํหนดทศิทาง/แผนการขยาย/ลดการผลิตทีช่ัดเจน

 เพื่อใหสอดคลองกับการผลิตกาํลังคนในสาขาที่สนับสนุนการพฒันา

 ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ

(1) กลุมอาหาร (2) กลุมพัฒนาสินคา (OTOP) (3) กลุมยานยนต
(4) กลุมสุขภาพ     (5) กลุมการเรยีนการสอน         (6) กลุมทองเที่ยว 
(7) กลุมพลังงาน    (8) กลุมเทคโนโลยีสมัยใหม       (9) กลุมนาโนเทคฯ
(10) กลุมแฟชั่นและสิ่งทอ (11) กลุมวิทยาศาสตรเพือ่สังคม
(12) กลุมซอฟทแวร ไมโครชิพ และอิเล็กทรอนิกส

 มาตรการมาตรการ//กิจกรรมกิจกรรม

แผนงาน 1 : การขยายสาขาการผลิต
1.1.  นโยบายดานการผลิตบัณฑิตนโยบายดานการผลิตบัณฑิต



1. ทบทวน/ปรบัปรุง หลกัสูตรทีม่ีอยูใหมีมาตรฐาน และเปดหลกัสตูรใหม
2.  พฒันาระบบ IT เพื่อการเรยีนการสอน/ลงทะเบยีน E-payment

3. ใชทรัพยากรการเรียนการสอนรวมกัน และระบบ E-Learning

4. รวมมือกับสถาบนัอุดมศึกษาทั้งในและตางประเทศและสงเสริมให

มีการเทยีบโอนหนวยกิตได

5.  สงเสริมใหมีหลกัสูตรสหกจิศกึษา/การจดัการศกึษาในสถานประกอบการ/
มีรายวิชาเกีย่วกบั SME ในหลักสูตร

6.  สงเสริมการพัฒนาและจัดทาํหลักสูตรสองปริญญา

 มาตรการมาตรการ//กิจกรรมกิจกรรม

แผนงาน 2 : พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
1.1.  นโยบายดานการผลิตบัณฑิตนโยบายดานการผลิตบัณฑิต



1. ทบทวนและสรางระบบการคดัเลือกนักศึกษาโดยตรงของสถาบนั

เพือ่ใหไดนักเรียนที่มีคุณภาพเขามาศึกษา 

2. วางนโยบายโดยประยกุตระบบกลางการรบันักศกึษา และระบบ
การเงินอุดมศึกษาดานรายรบัแนวใหม (ICL) มาใชประโยชนในการ
คัดเลือกนักเรยีนที่มีคุณภาพเขามาศกึษา

3.  ประชาสัมพันธระบบการรับนักศึกษาของสถาบันภายใตหลกัเกณฑของ
ระบบกลางการรบันักศกึษา และการรับนักศึกษาตรง

 มาตรการมาตรการ//กิจกรรมกิจกรรม

แผนงาน 3 : เตรียมการรองรับระบบกลางการรับนักศึกษา และ
ระบบการเงินอุดมศึกษาดานรายรับแนวใหม 

1.1.  นโยบายดานการผลิตบัณฑิตนโยบายดานการผลิตบัณฑิต



1. สงเสริมการจดัการศกึษาระดบับัณฑิตศึกษาตามกลุมเปาหมาย

2. สรางมาตรฐานหลักสูตรใหเทยีบเคยีงไดกบัสถาบันตางประเทศที่มี

ชื่อเสียงและใหมีการเทยีบโอนหนวยกติได

3. พัฒนาระบบทดสอบภาษาอังกฤษ

4. จัดประชุมวิชาการมาตรฐานนานาชาติ

5. ทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกบัสถาบนัอุดมศึกษาทั้งใน

และตางประเทศมากขึ้น และใหมีกจิกรรมรวมกันที่เปนรูปธรรม

 มาตรการมาตรการ//กิจกรรมกิจกรรม

แผนงาน 4 : พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
1.1.  นโยบายดานการผลิตบัณฑิตนโยบายดานการผลิตบัณฑิต



1. สนับสนุนการดาํเนินงานและการสรางเครือขายขององคกรนักศกึษา

2. ปรบัปรุงระเบยีบที่เกีย่วของเพื่อใหเกดิความคลองตัวในการทํากิจกรรม

3. สงเสริมใหมีชมรมนักศึกษาดานการเสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรม

4. สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมกีฬาของนักศึกษา

5. จัดใหมีสถานีโทรทัศนวงจรปดเพื่อการศึกษาและกจิกรรมของนักศึกษา

6. สงเสริมใหนักศกึษามีความรูความสามารถในการเปนผูประกอบการราย

ใหมในอนาคต โดยใช University Business Incubator ของสถาบัน

 มาตรการมาตรการ//กิจกรรมกิจกรรม

แผนงาน 5 : การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
1.1.  นโยบายดานการผลิตบัณฑิตนโยบายดานการผลิตบัณฑิต



1. เรงรัดและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศกึษาใหไดรบัการรบัรองจาก

สมศ. โดยเร็วที่สุด
2. กระตุนใหบุคลากรมีความรูความเขาใจเรื่องการประกันคณุภาพการศกึษา

3. ดําเนินการตามระบบประกันคณุภาพการศกึษาอยางตอเนื่องในทุกคณะ/สํานัก 
และระดับภาควิชา

4. นําผลประเมินของ สมศ. แจงเพื่อใหประชาคมทราบจุดออนจุดแข็ง
และกระตุนใหเกดิการเปลีย่นแปลงวิธีทํางานใหมีประสิทธิภาพ

5. พัฒนาระบบรายงานเพื่อรวบรวมและวิเคราะหขอมูลรายงานตอสภาสถาบัน

 มาตรการมาตรการ//กิจกรรมกิจกรรม

แผนงาน 6 : การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1.1.  นโยบายดานการผลิตบัณฑิตนโยบายดานการผลิตบัณฑิต



22..  นโยบายนโยบาย

ดานการวิจัยดานการวิจัย

-สังคมปจจุบันเปนสังคมฐานความรู 
(Knowledge-based Society)

-สถาบันอุดมศึกษาเปนความคาดหวังของสังคม
ในการเปนที่พึ่งดานการสรางองคความรู   

-การสรางความรูที่ดีใหเปนที่ยอมรับคือ “การทําวิจัย”

การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย สรางและขยายผลงานวิจัย

การจัดการกับสิทธิบัตรงานวิจัย การนํางานวิจัย
และนวัตกรรมไปใชหาประโยชนในเชิงพาณิชย

แผนงาน



ปจจัยนําเขานักวิจัย

ทีมวิจัย ภาระงานศักยภาพ

บัณฑิต

ทุนวิจัย
- ภาครัฐ
- เอกชน
- สจล.

ผลงานวิจัย

การเผยแพร

สิ่งตีพิมพวารสาร

ประชุมวิชาการ

ลาดกระบังนิทรรศน

ปริมาณและ

คุณภาพ

นําไปใชประโยชน

และสรางชื่อเสียง

- สิทธิบัตร
- พัฒนาเชิงพาณิชย

- ประกอบการตัดสินใจ
เชิงนโยบาย

- ถายทอดเทคโนโลยี

ปจจัย

สนับสนุน

- หองสมุด/สื่ออิเลก็ทรอนิกส 
- สถานที่และอุปกรณ
- วัฒนธรรมการวิจัย

- บรรยากาศทางวิชาการ
- แรงจูงใจ
- สิ่งอํานวยความสะดวก

ระบบบริหาร

จัดการวิจัย

การจัดสรร

งบประมาณ

การพัฒนา

จัดสรรทุน

- องคกรสนับสนุนการวิจัย
- กฎระเบยีบที่คลองตัว
- ขั้นตอน/กระบวนการ
ติดตาม

- การติดตาม/การประเมิน
- ระบบรายงาน

แนวทางการไปสูความเปนเลิศทางวิชาการ



1. สรางเครือขายนักวิจัยกบัตางประเทศ

2. จัดระบบขอมูลนักวิจยัและแหลงทุนสนับสนุนการวิจยัใหเปนปจจบุัน

3. จัดหาแหลงทุนสนับสนุนการทาํวิจัยเพื่อสรางผลงานวิจัยทีม่ีคุณคา

4. สนับสนุน สงเสริม การทํางานวิจัยและสรางระบบแรงจูงใจใหนักวิจยั

5. เผยแพรประชาสัมพันธผลงานวิจัย

6. สนับสนุนใหมีเครือ่งมือทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ทนัสมัย

7. จัดใหมีศูนยความเปนเลิศทางวิชาการ (Center of Excellence) ดานตางๆ 

 มาตรการมาตรการ//กิจกรรมกิจกรรม

แผนงาน 1 : การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย สรางและขยายผลงานวิจัย
2.2.  นโยบายดานการวิจัยนโยบายดานการวิจัย



1. บรหิารการทําวิจัยใหมีภารกิจในเชิงรุกเพื่อนํางานวิจัยไปสูเชิงพาณิชย

2. สรางความคลองตัวในการนําผลงานวิจยัไปใชประโยชน

3.  จัดทําระเบยีบการจัดสรรผลประโยชนที่ไดจากการวิจยัอยางเปนธรรม

4. ดูแลทรัพยสินทางปญญาและการจดสทิธิบตัรจากงานวิจัย

5.  กาํหนดทศิทางการวิจัยประจําปใหสอดรับกนัทั้งสถาบัน

 มาตรการมาตรการ//กิจกรรมกิจกรรม

แผนงาน 2 : การจัดการกับสิทธิบัตรงานวิจัย การนํางานวิจัย
และนวัตกรรมไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย

2.2.  นโยบายดานการวิจัยนโยบายดานการวิจัย



33..  นโยบายนโยบาย

ดานการบริการวิชาการดานการบริการวิชาการ

แกสังคมแกสังคม

-ภารกิจหนึ่งของสถาบัน คือ งานบริการวิชาการ 
-การบริการวิชาการเปนการชี้นําทางปญญาใหแกสังคม
-นําประสบการณทางวิชาการ  ศักยภาพและ
 ความเชี่ยวชาญ/องคความรู   ตอบสนองตอการพัฒนา

 สังคม  ชุมชนและประเทศ 
-นํามาซึ่งรายไดเพื่อการพัฒนาและการพึ่งพาตนเอง

จัดกิจกรรมทางวิชาการในรปูแบบที่หลากหลาย

พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เอื้อตอการขยาย/ใหบริการ

เชิงรุก และเพื่อเปนแหลงสรางรายไดใหแกสถาบันฯ 

แผนงาน



1. สงเสริมการพัฒนาศักยภาพบรกิารวิชาการของคณะ/ภาควิชา

2. สงเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี

3. จัดหลกัสตูรการฝกอบรม การประชุมวิชาการ การประชุมเชิง
ปฏิบัตกิาร

 มาตรการมาตรการ//กิจกรรมกิจกรรม

3.3.  นโยบายดานการบริการวิชาการแกสังคมนโยบายดานการบริการวิชาการแกสังคม

แผนงาน 1 : จัดกิจกรรมทางวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย



1. จัดทําและมีระบบขอมูลการใหบรกิารของหนวยงาน

2. ปรบัภาระงานของงานบริการวิชาการ

3. ปรบัโครงสรางการบรหิารใหเอื้อตอการใหบรกิาร

4. ใหมีหนวยงานกลางรับงานบริการวิชาการในลักษณะ One Stop Service

 มาตรการมาตรการ//กิจกรรมกิจกรรม

แผนงาน 2 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่เอื้อตอการขยายและให
บริการเชิงรุกและเพื่อเปนแหลงสรางรายไดใหแกสถาบันฯ 

3.3.  นโยบายดานการบริการวิชาการแกสังคมนโยบายดานการบริการวิชาการแกสังคม



44..  นโยบายนโยบาย

ดานการสงเสริมดานการสงเสริม

ศิลปวัฒนธรรมศิลปวัฒนธรรม

-การอนุรักษ สงเสริม และสืบสานดานศิลปวัฒนธรรม 
 ภูมิปญญาทองถิ่นและของชาติ เปนภารกิจของสถาบัน
-ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรใหทํานุบํารุงและสืบสาน

 ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาของทองถิ่นและของชาต ิ
-ดํารงไวซึ่งความเปนเอกลักษณและความภาคภูมิใจ
 ของคนในชาติ 

สงเสริมการทําวิจัยเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม

สงเสริมการวางรากฐานการดําเนินชีวิตของบุคลากร

และนักศึกษา  ใหคงไวซึ่งความเปนเอกลักษณของ
ความเปนไทยที่สอดคลองเหมาะสมกับยุคสมัย

แผนงาน



1. สนับสนุนจัดทาํวิจยัดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น

2. นําผลการวิจัยมาพัฒนามาตรฐานศิลปวัฒนธรรม

 มาตรการมาตรการ//กิจกรรมกิจกรรม

4.4.  นโยบายดานการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมนโยบายดานการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  

แผนงาน 1 : สงเสริมการทําวิจัยเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม



1. สงเสริมการบรรจุเนื้อหาเกีย่วกบัศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น
และหลกัสตูรใหนกัศกึษาเรียน

2. จัดกจิกรรมสนับสนุนความสามารถของนักศึกษา บคุลากร 
ดานศิลปวัฒนธรรม

3. สนับสนุนสงเสริมการแลกเปลีย่นศิลปวัฒนธรรมภายในประเทศ

และระหวางประเทศ

 มาตรการมาตรการ//กิจกรรมกิจกรรม

แผนงาน 2 : สงเสริมการวางรากฐานการดําเนินชีวิตของบุคลากร/นักศึกษา
ใหคงไวซึ่งความเปนเอกลักษณของไทยที่สอดคลองกับยุคสมัย

4.4.  นโยบายดานการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมนโยบายดานการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  



5.5.  นโยบายนโยบาย

ดานการบริหารจัดการดานการบริหารจัดการ

-กฎระเบียบของทางราชการสลับซับซอนไมคลองตัว
-กลไก  หลักการการปฏิบตัิงานของคณะ/สํานัก ในสถาบัน
 ไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
-เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงไดอยางรวดเร็ว คลองตัวและ
 สรางสมรรถนะในการเปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนํา
 ระดับชาติและนานาชาติ

การปรับโครงสรางองคกรใหเอือ้ตอการปฏิบัติพนัธกิจ/ภารกิจ

เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ

สรางเครือขายเพือ่พัฒนาสถาบันและชุมชน

การบริหารจดัการวิทยาเขต

สรางระบบสวัสดิการทีด่ีเพื่อเพิม่ประสิทธิภาพการทํางานของบคุลากร

การพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ

การพฒันาทรัพยากรบุคคล

แผนงาน



1. ปรบัปรุงโครงสรางและกลุมภารกจิหนาที่ของหนวยงาน

2. ลดขั้นตอนเพิ่มการคลองตัว และนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช

3. จัดทําแผนพัฒนาและแผนกลยทุธแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์

4.  มีการปรบัปรุง พฒันาประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบตัิงานและ

การใหบรกิาร

5. จัดระบบประเมินความดีความชอบอยางเปนธรรม

6.  จัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารจดัการ และเพือ่รองรับระบบ
การเงินอุดมศึกษาแนวใหม

 มาตรการมาตรการ//กิจกรรมกิจกรรม  

แผนงาน 1 : การปรับโครงสรางองคกรใหเอื้อตอการปฏิบัติพันธกิจ ภารกิจ
5.5.  นโยบายดานการบริหารจดัการนโยบายดานการบริหารจดัการ



1. สรางและพัฒนาระบบบญัชี 3 มิติ/คาใชจายตอหวันักศึกษา

2. จัดทําและนํามาตรฐานการควบคุมมาใช 

3. จัดสรรอัตรากําลงัใหเหมาะสม

4.  ใชการเชาแทนการซื้อ และสงเสริมการประหยัดพลังงาน/สาธารณปูโภค

5. จัดทําระบบสารสนเทศรองรับระบบการบรหิารการคลังภาครัฐ (GFMIS)

6. วางหลักเกณฑรองรับระบบการเงินอุดมศึกษาดานรายรบัระบบใหม

 มาตรการมาตรการ//กิจกรรมกิจกรรม

แผนงาน 2 : เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ
5.5.  นโยบายดานการบริหารจดัการนโยบายดานการบริหารจดัการ



1. สรางเครือขายกบัสื่อตาง ๆ เพือ่การประชาสมัพันธ

2. สรางเครือขายกบัศิษยเกา 

3. สรางเครือขายความรวมมือกับชุมชน/หนวยงานภายนอก

 มาตรการมาตรการ//กิจกรรมกิจกรรม

แผนงาน 3 : สรางเครือขายเพื่อพัฒนาสถาบันและชุมชน
5.5.  นโยบายดานการบริหารจดัการนโยบายดานการบริหารจดัการ



1. ใหวิทยาเขตชุมพรมีการบรหิารจัดการที่เปนอิสระ 

2. สนับสนุนการเปดวิทยาเขตที่ระยอง และเขต
การศึกษาที่จังหวัดอางทอง 

 มาตรการมาตรการ//กิจกรรมกิจกรรม

แผนงาน 4 : การบริหารจัดการวิทยาเขต
5.5.  นโยบายดานการบริหารจดัการนโยบายดานการบริหารจดัการ



1. ปรบัปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู

2. พัฒนาศักยภาพของหนวยงานดานสารสนเทศ

3. พัฒนาระบบฐานขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบรหิารจัดการ

ทุกดาน เชน ฐานขอมูลบุคลากรและนักศึกษา ระบบสารสนเทศ
การเงินการคลัง ระบบสารสนเทศเพือ่การวางแผน และระบบ
สารสนเทศอื่นๆ ไดแก E-Library, E-Learning  เปนตน

 มาตรการมาตรการ//กิจกรรมกิจกรรม

แผนงาน 5 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.5.  นโยบายดานการบริหารจดัการนโยบายดานการบริหารจดัการ



1. สนับสนุนใหอาจารยและบุคลากรมีวุฒิสูงขึ้น

2. สนับสนุนและสงเสริมใหคณาจารย/บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

ทําผลงานทางวิชาการ/วิชาชีพ รวมทั้งการเขาสูตาํแหนงทางวิชาการ

3. สนับสนุนการฝกอบรม/ดูงาน

4. สงเสริมใหบุคลากรมีความรูดานภาษาตางประเทศ

5. สงเสริมใหบุคลากรมีวินัย คณุธรรมและจริยธรรม

 มาตรการมาตรการ//กิจกรรมกิจกรรม

แผนงาน 6 : การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
5.5.  นโยบายดานการบริหารจดัการนโยบายดานการบริหารจดัการ



1. จัดใหมีการสรางที่พักสาํหรบับคุลากรในสถาบัน

2.  จดัใหมีสถานที่ออกกาํลังกาย  เครื่องมือและอุปกรณที่เพยีงพอ

3. ปรบัปรุงคณุภาพของโรงอาหารใหถูกสุขอนามัย  ราคาเหมาะสม  

4. ปรบัปรุงระบบรกัษาความปลอดภัย

5. ใหมีสํานักงานไปรษณยี ธนาคาร สถานีโทรทัศนวงจรปดในสถาบัน  

6. ปรบัปรุงภูมิทัศนและสภาพแวดลอมในสถาบัน

 มาตรการมาตรการ//กิจกรรมกิจกรรม

แผนงาน 7 : สรางสวัสดิการที่ดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากร
5.5.  นโยบายดานการบริหารจดัการนโยบายดานการบริหารจดัการ



6.6.  นโยบายนโยบาย

ดานการหารายไดเพื่อดานการหารายไดเพื่อ

การพึ่งพาตนเองการพึ่งพาตนเอง

-การจัดตัง้กลไกเพื่อหารายไดของสถาบัน ไดถูก
 กําหนดไวในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา

-กลไกสําคัญที่จะนํารายไดใหสถาบัน คือ
♦ การพัฒนาศักยภาพและประสบการณทางวิชาการ

♦ การพัฒนาองคความรูและเครือขายการเรียนรู

♦ สรางความสัมพันธกับสังคมภายนอกเพื่อนํามา
ซึ่งรายได

แผนงาน

ทรัพยสินทางปญญา

ความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ ธุรกิจ อุตสาหกรรม
และสนามบินสุวรรณภมูิ

บริการวิชาการ



1. จัดตั้งหนวยงานในกํากบั เพื่อทําหนาที่เกีย่วกบัการใหบรกิารทางวิชาการ

2. ปรบัปรุงระเบยีบที่เกีย่วของใหเอื้อตอการรบังานบริการทางวิชาการ

3. จัดตั้งศูนยรับตรวจสอบ ศูนยสอบเทยีบเครื่องมือ

 มาตรการมาตรการ//กิจกรรมกิจกรรม

6.6.  นโยบายดานการหารายไดเพื่อการพึ่งพาตนเองนโยบายดานการหารายไดเพื่อการพึ่งพาตนเอง

แผนงาน 1 : บริการวิชาการ



 มาตรการมาตรการ//กิจกรรมกิจกรรม

6.6.  นโยบายดานการหารายไดเพื่อการพึ่งพาตนเองนโยบายดานการหารายไดเพื่อการพึ่งพาตนเอง

แผนงาน 2 : ทรัพยสินทางปญญา

1. สงเสริมใหบุคลากรทําวิจัยเชงิพาณิชย

2. จัดตั้งหนวยงานเพื่อการจดสิทธบิัตรและปกปองทรัพยสินทางปญญา

3. จัดตั้งหนวยงานสรางสิ่งประดษิฐจากงานวิจัย

4. จัดทําฐานขอมูลสิทธิบตัร

5.  จัดทําระเบยีบการจัดสรรผลประโยชนจากผลงานวิจัยอยางเปนธรรม

6. มีระบบประชาสมัพันธผลงาน



 มาตรการมาตรการ//กิจกรรมกิจกรรม

6.6.  นโยบายดานการหารายไดเพื่อการพึ่งพาตนเองนโยบายดานการหารายไดเพื่อการพึ่งพาตนเอง

1. ฝกอบรม

2.  มีความรวมมือในการทําวิจัย แลกเปลีย่นหรือถายทอด
ความรูและเทคโนโลยีซึ่งกันและกัน

3.  ทีป่รกึษา

แผนงาน 3 : ความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ ธุรกิจ อุตสาหกรรม
และสนามบินสุวรรณภูมิ



77..  นโยบายนโยบาย

ดานการเตรียมความดานการเตรียมความ

พรอมที่จะเปนสถาบันพรอมที่จะเปนสถาบัน

ในกํากับของรัฐในกํากับของรัฐ

-เปนนโยบายของรัฐ
-มีสถานะเปนนิติบุคคลภายใตการกํากับของรัฐ  
-ไดรับการจดัสรรงบประมาณจากรัฐอยางเพียงพอ
-สามารถหารายไดเพื่อเสริมสรางความแข็งแกรง
-จัดหาสวัสดิการใหบุคลากรไดตามศักยภาพ
-มีเสรีภาพทางวิชาการ  
-การวางนโยบาย  การกํากับและติดตาม ออกขอ
 บังคับและระเบียบตางๆ โดยสภาสถาบัน

รางขอบังคับและรางระเบียบสถาบัน

จัดทําระบบบริหารตางๆ รวมทั้งโครงสรางบัญชี
เงินเดือนคาตอบแทน สวัสดิการ และกองทุนตางๆ

จัดทําแผนงาน โครงการ และมาตรการจูงใจให
ขาราชการเปลี่ยนสถานภาพไปเปนพนักงานสถาบัน

แผนงาน



ทิศทางของ สจล. เมื่อเปนสถาบันในกํากับของรัฐ

1. การบริหารจดัการทั่วไป

 เนนกลยุทธการบริหารงานสมัยใหม
 ใหความสําคัญตอตนทุนการผลิตนักศึกษา
 การจัดโครงสรางองคกรใหเอื้อตอการบริหารจัดการที่คลองตัว

2. การบริหารงานวิชาการ

 เปนตลาดวิชาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และผลิต
กําลังคนในสาขาที่สนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการ

แขงขันของประเทศ

 เปนศูนยกลางวิชาการที่เนนความตองการของผูเรยีนเปนสําคัญ



ทิศทางของ สจล. เมื่อเปนสถาบันในกํากับของรัฐ

3. การบริหารงานวิจัย

 เนนงานวิจัยเพื่อการตีพิมพในระดับนานาชาติ

 เนนงานวิจัยที่เปนการสนับสนุนการสอน
 เนนงานวิจัยเพื่อประโยชนตอชุมชนและสังคม
 ใหมีความรวมมือกับอุตสาหกรรมดานเทคโนโลยีชั้นสูง

 มีหนวยงานดูแลการถายทอดเทคโนโลยี/ทรัพยสินทางปญญา
 สนับสนุนใหมีศูนยความเปนเลิศทางวิทยาศาสตร/เทคโนโลยี



ทิศทางของ สจล. เมื่อเปนสถาบันในกํากับของรัฐ

4. การบริหารการเงนิและการหารายได

 การหารายไดจากการใหบริการทางวิชาการ
 การหารายไดจากการนํานวัตกรรมไปสูการผลิตเชิงพาณิชย
 แปลงทรัพยสินทางปญญาใหเปนรายได
 คํานึงถงึตนทุนคาใชจายทุกระบบ

5. การบริหารจดัการทรัพยากรบุคคล

 เพิ่มศักยภาพของบุคลากร
 มีระบบการประกันคุณภาพ พัฒนา ตรวจสอบ ติดตามผล
 จัดระบบใหคาตอบแทนตามความสามารถ



1. เชญิผูเชีย่วชาญดานการศึกษา การบริหารงานบุคคล การเงิน
และอื่นๆ จากภาครัฐ เอกชน ธรุกจิ อุตสาหกรรม
มาชวยในการรางขอบังคับ

2. เผยแพรและประชาสัมพันธและรับฟงความคิดเห็น

3. นําเสนอสภาสถาบัน

 มาตรการมาตรการ//กิจกรรมกิจกรรม

7.7.  นโยบายการเตรียมความพรอมของสถาบันในกํากับของรัฐนโยบายการเตรียมความพรอมของสถาบันในกํากับของรัฐ

แผนงาน 1 : รางขอบังคับและระเบียบตางๆ 



1. จัดตั้งคณะกรรมการจดัทําระบบงานและระบบบรหิาร โดยยึดหลกั
ความคลองตัว และรองรับการจัดสรรงบประมาณระบบการเงิน
อุดมศึกษาแนวใหม (Income Contingent Loan : ICL)

2. เสนอสภาสถาบันพิจารณา

3. เผยแพรและประชาสัมพันธ

 มาตรการมาตรการ//กิจกรรมกิจกรรม

แผนงาน 2 : จัดทําระบบบริหารตางๆ รวมทั้งโครงสรางบัญชีเงินเดือน
คาตอบแทน สวัสดิการ  และกองทุนตางๆ

7.7.  นโยบายการเตรียมความพรอมของสถาบันในกํากับของรัฐนโยบายการเตรียมความพรอมของสถาบันในกํากับของรัฐ



ตัง้คณะกรรมการจดัทาํแผนงาน โครงการ และมาตรการจูงใจให
ขาราชการเปลี่ยนสถานภาพไปเปนพนักงานสถาบันใหมากที่สุด 
โดยใน 10 ปแรกตองใหมีขาราชการเปลีย่นสถานภาพไปเปน
พนักงานสถาบนั ไมนอยกวารอยละ 75

 มาตรการมาตรการ//กิจกรรมกิจกรรม

แผนงาน 3 : จัดทําแผนงาน โครงการ และมาตรการจูงใจใหขาราชการ
เปลี่ยนสถานภาพไปเปนพนักงานสถาบัน

7.7.  นโยบายการเตรียมความพรอมของสถาบันในกํากับของรัฐนโยบายการเตรียมความพรอมของสถาบันในกํากับของรัฐ



ปญหาและผลกระทบตอสิง่แวดลอมของ สจล.

ผลกระทบจาก    1. ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  
2. รถไฟ คลังสนิคา
3. นิคมอุตสาหกรรม

ปญหาที่จะเกิด   1. การจราจร (ผูโดยสาร 100 ลานคน/ป)

2. เสียง (2 ลํา/นาที)

3. อาชญากรรมและความไมปลอดภัย



สิ่งที่จะดําเนินการ

ใหประสบความสําเร็จ



E-Management
การบริหารจัดการทั่วไป

การบริหารงานบุคคล

การเงนิการคลงั

การจัดการศึกษา



บัณฑิต 2 ปริญญา

บัณฑิต SME



นวัตกรรม

และ

สิทธบิัตร



ความรวมมอื

สจล.-ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

สจล.-ธุรกิจอุตสาหกรรม

สจล.-องคกรวิจยั



1 Highlight Project 
ของทุกหนวยงาน/ป เพื่อ

48 ป
พระจอมเกลาลาดกระบังนิทรรศน



นโยบาย มาตรการ/กิจกรรม 
รวมทัง้แผนระยะเวลาในการดําเนินการ

ทั้งหมดไดแสดงไวในเอกสารที่นําเสนอ

คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี

และ

คณะกรรมการสภาสถาบัน



จบการนําเสนอ

ขอบพระคุณครับ

มุงพัฒนาสถาบันมุงพัฒนาสถาบัน      ผลักดันวิชาการผลักดันวิชาการ
บริหารอยางบริหารอยางโปรงใสโปรงใส      ใสใจสวัสดิการใสใจสวัสดิการ


