
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  การขยายงานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับภูมิภาคอาเซียน

ประสิทธิผล

1. ขยายงานวจิยัดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยทีี่มี 1.1 ร้อยละของจาํนวนผลงานวจิยัหรืองานสร้างสรรค์ 1.1.1  พฒันางานวจิยั  งานสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมที่มีคุณภาพและ 1.1.1.1 พฒันานวตักรรมและงานวจิยัสู่ความเป็นเลิศทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีระดบัประเทศและ 1.1.1.1.1โครงการพฒันานวตักรรมและงานวจิยัสู่ความเป็นเลิศทาง  - ส่วนงานวชิาการ/ส.ส่งเสริมฯ

     คุณภาพเพือ่ขบัเคลื่อนการพฒันาประเทศและเป็นที่      ที่ไดร้ับการตีพมิพห์รือเผยแพร่ทั้งในระดบั         สนองตอบความตอ้งการของประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียน         ภูมิภาคอาเซียน ไดแ้ก่  การสนบัสนุน  นกัวจิยัดีเด่นประจาํปี , นวตักรรมดีเด่นประจาํปี , นกัวจิยัคืนถิ่น          วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีระดบัภูมิภาคอาเซียน    สนอ. (ส่วนบริหารวชิาการและวจิยั) /

     ยอมรับในระดบัภูมิภาคอาเซียน      ชาติและนานาชาติ  ต่ออาจารยป์ระจาํ          Road map งานวจิยัเพือ่ชุมชน  และอุตสาหกรรม , การเสวนางานวจิยัเพือ่อุตสาหกรรมและชุมชน เป็นตน้    คณะกรรมการส่งเสริมฯ

1.1.1.2 จดัตั้งหอ้งวจิยัเฉพาะทาง ในสาขาที่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประเทศ 1.1.1.1.2 โครงการจดัตั้งหอ้งวจิยัเฉพาะทาง ในสาขาที่สอดคลอ้งกบั  - ส่วนงานวชิาการ

           เช่น  หอ้งวจิยัดา้นพลงังาน  และพลงังานทดแทน           ความตอ้งการของประเทศ

1 1 1 3  สร้างนวตักรรมและต่อยอดงานวจิยัเชิงพาณิชย ์ ไดแ้ก่  ผลงานวจิยัจากหิ้งส่หา้ง  บริษทันวตักรรม  จาํกดั 1 1 1 1 3  โครงการสร้างนวตักรรมและต่อยอดงานวจิยัเชิงพาณิชย์  - ส่วนงานวชิาการ/ส ส่งเสริมฯ

โครงการ ผู้รับผิดชอบยุทธวิธี/แนวทางการดําเนินงาน

การทบทวน/การปรับชื่อตัวชี้วัด

 แผนกลยุทธ์   (พ.ศ. 2555-2563)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์

แกไ้ขตวัชี้วดั ปี 57

มติคณะกรรมการเจรจา ครั้งที่  2/56  และ  ครั้งที่ 3/56   

มติคณะกรรมการบริหารสถาบนั ครั้งที่  9/56      

1.1.1.3  สรางนวตกรรมและตอยอดงานวจยเชงพาณชย  ไดแก  ผลงานวจยจากหงสูหาง , บรษทนวตกรรม  จากด 1.1.1.1.3  โครงการสรางนวตกรรมและตอยอดงานวจยเชงพาณชย  - สวนงานวชาการ/ส.สงเสรมฯ

          หนึ่งคณะ  หนึ่งนวตักรรม  เป็นตน้    สนอ. (ส่วนบริหารวชิาการและวจิยั) 

2. บณัฑิตมีความรู้  คุณธรรม  จริยธรรม   จรรยาบรรณวชิาชีพ 2.1  ร้อยละความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต 2.1.1  สร้างความโดดเด่นของบณัฑิตใหม้ีคุณลกัษณะตามความ 2.1.1.1 พฒันาการจดัการเรียนการสอนตามมาตรฐานวชิาการ/ วชิาชีพ 2.1.1.1.1 โครงการพฒันาการจดัการเรียนการสอนตามมาตรฐานวชิาการ/  - ส่วนงานวชิาการ/

    มีวนิยัและเสียสละตอบสนองการพฒันาประเทศ        ใน 5 ดา้น ตามมาตรฐาน TQF             ตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิต          เช่น  กิจกรรมเสริมความรู้ทางวชิาการและวชิาชีพ  ประเมินหลกัสูตรตามระยะเวลาของหลกัสูตร           วชิาชีพ    สนอ. (ส่วนบริหารวชิาการและวจิยั) 

     และรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน    1.  ดา้นคุณธรรม  จริยธรรม 2.1.1.2  จดัใหม้ีการบูรณาการการเรียนการสอนกบักิจกรรมนกัศึกษาเพือ่เสริมสร้างใหน้กัศึกษาเป็นบณัฑิต

   2.  ดา้นความรู้            ที่มีคุณลกัษณะที่พงึประสงค์

   3.  ดา้นทกัษะทางปัญญา 2.1.1.3  ส่งเสริมกิจกรรมทางวชิาการของนกัศึกษาทั้งในและนอกหลกัสูตรใหม้ีความหลากหลาย

   4.  ดา้นทกัษะความสมัพนัธ ์ ระหวา่งบุคคล            ตามความสนใจและความถนดัของนกัศึกษา  เช่น  กองทุนสนบัสนุนผลงานสร้างสรรคข์องนกัศึกษา

       และความรับผดิชอบ            เพือ่การแข่งขนั

   5.  ดา้นทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข 2.1.1.4  สร้างความร่วมมือทางวชิาการกบัภาคอุตสาหกรรมโดยรอบสถาบนั  เช่น  สนามบินสุวรรณภูมิ ,

        การสื่อสาร  และการใชเ้ทคโนโลยี            นิคมอุตสาหกรรม  เพือ่จดัการเรียนการสอน  การสอนแบบสหกิจศึกษา

        สารสนเทศ

่ ิ ี่ ้ ้ ํ โ ิ ่ ิ ใ ้ ิ ิ ั้ ใ ป ิ ี ั ิ ิ ี่ ้ ไ ้ ่ โ ิ ิ ่ ิ ่ ิ3. ถ่ายทอดวชิาการทีตอบสนองความตอ้งการของ 3.1  ร้อยละของจาํนวนโครงการบริการ 3.1.1  ส่งเสริมการใหบ้ริการวชิาการทงัในประเทศและภูมิภาคอาเซียน 3.1.1.1 สนบัสนุนการบริการวชิาการแบบบูรณาการทีตอบสนองความตอ้งการของชุมชน  ไดแ้ก่  3.1.1.1.1 โครงการบริการวชิาการแบบบูรณาการ  - ส่วนงานวชิาการ/ส.ส่งเสริมฯ

    ชุมชนและรองรับประชาคมอาเซียน        วชิาการที่แกไ้ขปัญหาชุมชน และรองรับ        โดยใชภู้มิปัญญาและศิลปะวทิยาการ          การใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยทีางการเกษตร  และอาหาร  การใหบ้ริการดา้นแปรรูปสินคา้

       ประชาคมอาเซียน          ทางการเกษตร   การใหบ้ริการดา้นทดสอบมาตรฐานอาหารปลอดภยั  

         การใหบ้ริการดา้นกาํกบัมาตรฐานวศิวกรรม  เป็นตน้

4. บูรณาการงานศิลปวฒันธรรมไทยกบัภูมิภาคอาเซียน 4.1  ร้อยละของจาํนวนโครงการศิลปวฒันธรรมไทย 4.1.1  สนบัสนุนการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมแบบบูรณาการ 4.1.1.1 ส่งเสริมการนาํความรู้ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมเผยแพร่สู่ชุมชน 4.1.1.1.1 โครงการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม       - ส่วนงานวชิาการ/สนอ. (ส่วนกิจการ นศ. + 

       ที่มีการบูรณาการกบัมหาวทิยาลยัในภูมิภาค 4.1.1.2  แลกเปลี่ยนศิลปวฒันธรรมไทยกบัมหาวทิยาลยัในภูมิภาคอาเซียน 4.1.1.1.2 โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวฒันธรรมไทยกบั มหาวทิยาลยั         ส่วนบริหารงานทัว่ไป + ส่วนวเิทศสมัพนัธ)์

      อาเซียน 4.1.1.3  ส่งเสริมใหม้ีการใชเ้ทคโนโลยใีนการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม           ในภูมิภาคอาเซียน

คุณภาพบริการ

5. ผลงานวจิยัมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 5.1 ร้อยละของงานวจิยัที่ช่วยแกป้ัญหาสงัคมและ 5.1.1  สร้างความร่วมมือกบัภาคอุตสาหกรรมในการทาํวจิยั  5.1.1.1 สนบัสนุนผลิตผลงานวจิยัที่ตอบสนองปัญหาของภาคอุตสาหกรรม  ชุมชน/สงัคม  5.1.1.1.1 โครงการพฒันาคุณภาพงานวจิยัสู่ความเป็นเลิศ  - ส่วนงานวชิาการ/ส.ส่งเสริมฯ

      ภาคอุตสาหกรรมและสามารถสร้างมูลค่าเพิม่และ 5.1.1.2  สนบัสนุนการสร้งผลงานวจิยั  นวตักรรม  และทรัพยส์ินทางปัญญา  เช่นสิทธิบตัร  อนุสิทธิบตัร    สนอ. (ส่วนบริหารวชิาการและวจิยั) 

      สามารถใชป้ระโยชน์ได ้            ลิขสิทธิ์  เป็นตน้

6. บณัฑิตมีขีดความสามารถสูงตรงกบัความตอ้งการ 6.1  ร้อยละของบณัฑิตที่ไดง้านทาํในระยะ เวลา 6.1.1  พฒันาขีดความสามารถดา้นภาษาต่างประเทศใหบ้ณัฑิตตาม       6.1.1.1  จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศในรายวชิาที่มีความพร้อมใหก้บันกัศึกษา 6.1.1.1.1  โครงการพฒันาคุณภาพบณัฑิต  - ส่วนงานวชิาการ/สนอ. (ส่วนกิจการ นศ.)

         1  ปี หลงัจากจบการศึกษา       ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิต           เพือ่เตรียมความพร้อมของบณัฑิตสาํหรับการทาํงานในประชาคมอาเซียน

6.1.1.2  ส่งเสริมการพฒันาทกัษะภาษาต่างประเทศใหก้บันกัศึกษา  เช่น  ภาษาองักฤษ  ภาษาจีน 

           และภาษาญี่ปุ่ น  เป็นตน้

6.1.1.3  สร้างความร่วมมือในการฝึกภาษาต่างประเทศอยา่งแทจ้ริง  เช่น  ฝึกปฏิบตัิ  ณ  สนามบินสุวรรณภูมิ

               นิคมอุสาหกรรม

6.1.1.4  ผลิตสื่อและตาํราที่มีคุณภาพ  ทนัสมยั  สื่อการเรียน  การสอนสองภาษา

7. ผูร้ับบริการมีความพงึพอใจและยอมรับผลงาน 7.1  ร้อยละความพงึพอใจของผูร้ับบริการ 7.1.1  สร้างความพงึพอใจใหแ้ก่ผูร้ับบริการ 7.1.1.1   จดัทาํแผนบริการวชิาการที่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูร้ับบริการ 7.1.1.1.1   โครงการจดัทาํแผนบริการวชิาการที่สอดคลอ้งกบัความ  - ส่วนงานวชิาการ/ส.ส่งเสริมฯ

7.1.1.2   สร้างเครือข่ายเพือ่เผยแพร่ศิลปวฒันธรรม             ตอ้งการของผูร้ับบริการ

7.1.1.1.2   โครงการเผยแพร่ศิลปวฒันธรรม  - ส่วนงานวชิาการ/สนอ. (ส่วนกิจการ นศ. + 

      ส่วนบริหารงานทัว่ไป)

 แผนกลยทุธ์ 55-63 (แกไ้ขตวัชี้วดั 57).....1



โครงการ ผู้รับผิดชอบยุทธวิธี/แนวทางการดําเนินงาน

การทบทวน/การปรับชื่อตัวชี้วัด

 แผนกลยุทธ์   (พ.ศ. 2555-2563)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์

แกไ้ขตวัชี้วดั ปี 57

มติคณะกรรมการเจรจา ครั้งที่  2/56  และ  ครั้งที่ 3/56   

มติคณะกรรมการบริหารสถาบนั ครั้งที่  9/56      

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  การขยายงานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับภูมิภาคอาเซียน  (ต่อ)

ประสิทธิภาพ

8. มีกระบวนการคดัเลือกและหรือจดัหา  Input ที่ได้ 8.1  เงินสนบัสนุนงานวจิยัและงานสร้างสรรค์ 8.1.1  สนบัสนุนงบประมาณเครื่องมือและหอ้งปฏิบตัิเพือ่การวจิยั 8.1.1.1  จดัหาแหล่งทุนการทาํวจิยั  เพือ่สนบัสนุนงบประมาณในการทาํวจิยัโดยสร้างความร่วมมือ 8.1.1.1.1   โครงการจดัหาแหล่งทุนการทาํวจิยั  - ส่วนงานวชิาการ/ส.ส่งเสริมฯ

    มาตรฐาน        จากหน่วยงานภายนอกต่ออาจารยป์ระจาํ               ในการทาํวจิยัร่วมกบั  เอกชน  ภาคอุตสาหกรรม  ชุมชน  และมหาวทิยาลยัในต่างประเทศ    สนอ. (ส่วนบริหารวชิาการและวจิยั) 

8.1.1.2  สร้างบรรยากาศสภาพแวดลอ้มและปัจจยัพื้นฐานที่เอื้อต่อการทาํวจิยั  เช่นหอ้งปฏิบตัิการวจิยั

               เครื่องมือที่เพยีงพอ  เป็นตน้

8 2 ร้อยละของนกัศึกษาแรกเขา้ที่มีผลการเรียน 8 2 1  พฒันาระบบการรับนกัศึกษา 8 2 1 1  ปรับวธิีการรับนกัศึกษาเชิงรกโดยการสรรหาผท้ี่มีศกัยภาพใหเ้ขา้เรียนในสถาบนั  เช่น  8 2 1 1 1  โครงการพฒันาการรับนกัศึกษา   ส่วนงานวชิาการ/ส ทะเบียนฯ8.2 รอยละของนกศกษาแรกเขาทมผลการเรยน 8.2.1  พฒนาระบบการรบนกศกษา 8.2.1.1  ปรบวธการรบนกศกษาเชงรุกโดยการสรรหาผทูมศกยภาพใหเขาเรยนในสถาบน  เชน  8.2.1.1.1  โครงการพฒนาการรบนกศกษา  - สวนงานวชาการ/ส.ทะเบยนฯ

      ในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายมากกวา่ 3.5               รับนกัศึกษาอจัฉริยะทางดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี รับนกัเรียน  TOP 10 

                    จากโรงเรียนเครือข่ายพระจอมเกลา้ลาดกระบงั

8.3.1  สนบัสนุนใหทุ้นการศึกษา 8.3.1.1  จดัสรรทุนการศึกษาใหก้บัผูม้ีศกัยภาพดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย ์ โดยการระดมทุนจากพีสู่่นอ้ง 8.3.1.1.1  โครงการพฒันาระบบทุนการศึกษา  - ส่วนงานวชิาการ/ส.ทะเบียนฯ

           จดัตั้งมูลนิธิทุนการศึกษาพระจอมเกลา้ลาดกระบงั  การสร้างบณัฑิตอจัฉริยะ

9. มีระบบ/กระบวนการในการผลิตที่ไดม้าตรฐาน 9.1  ร้อยละความพงึพอใจของผูท้าํวจิยัที่มีต่อ 9.1.1  ปรับปรุงกระบวนการสนบัสนุนในการทาํงานวจิยั 9.1.1.1 ปรับปรุงกระบวนการพฒันางานวจิยั  โดยสนบัสนุนการบูรณาการวจิยั  และการทาํวจิยัแบบกลุ่มวจิยั  9.1.1.1.1 โครงการปรับปรุงกระบวนการพฒันางานวจิยั   - ส่วนงานวชิาการ/

    และตรงกบัความตอ้งการของผูร้ับบริการ        กระบวนการใหบ้ริการในการทาํวจิยั          (cluster)           งานสร้างสรรค ์ และชุมชน    สนอ. (ส่วนบริหารวชิาการและวจิยั) 

9.1.1.2  ศึกษาและพฒันาระบบบริหารงานวจิยัของสถาบนัใหค้ล่องตวั

9.2  ร้อยละของหลกัสูตรที่ไดร้ับการร่วมมือ 9.2.1  พฒันากระบวนการเรียนการสอนที่มีมาตรฐานสอดคลอ้งกบัควา 9.2.1.1  ปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรที่มีความพร้อมใหท้นัสมยัตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง  ของเทคโนโลยี 9..2.1.1.1  โครงการสร้างและพฒันาหลกัสูตรที่ทนัสมยัตอบสนองต่อ  - ส่วนงานวชิาการ/

       จากหน่วยงานระดบัภูมิภาคอาเซียน         ตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิต  และภูมิภาคอาเซียน           และความตอ้งการของสงัคมโลก  ไดแ้ก่  หลกัสูตรนานาชาติดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยหีลกัสูตร            การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยแีละความตอ้งการของสงัคมโลก    สนอ. (ส่วนบริหารวชิาการและวจิยั) 

          ดา้นพลงังานทดแทน  หลกัสูตรวศิวกรรมพลงังานและศูนยว์จิยัพลงังาน  หลกัสูตรเพือ่รับรองกฎเกณฑ์

้ ้ ิโ ป็ ้          มาตรฐานคุม้ครองผูบ้ริโภค  เป็นตน้

9.2.1.2  พฒันาหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีและบณัฑิตศึกษาที่มีความพร้อมใหไ้ดม้าตรฐานสากล  เพือ่รองรับการ 9.2.1.1.2 โครงการศึกษาและพฒันาหลกัสูตรเพือ่การขยายโอกาสทาง  - ส่วนงานวชิาการ/

           รับนกัศึกษาต่างชาติเขา้มาศึกษาต่อในสถาบนั            การศึกษา    สนอ. (ส่วนบริหารวชิาการและวจิยั) 

9.2.1.3  ส่งเสริมใหน้กัศึกษามีความเขา้ใจในวฒันธรรมของภูมิภาคอาเซียนเพือ่เตรียมความพร้อมในการทาํงาน 9.2.1.1.3  โครงการสร้างเครือข่ายกบัหน่วยงานภายนอกทั้งในและ  - ส่วนงานวชิาการ/สนอ. (ส่วนวเิทศสมัพนัธ)์

          กบัหน่วยงานหรือเพือ่นร่วมงานจากกลุ่มประเทศอาเซียน            ต่างประเทศ

9.2.1.4  พฒันาหลกัสูตรเพือ่การขยายโอกาสทางการศึกษา  ไดแ้ก่  หลกัสูตรระยะสั้น  

          (ประกาศนียบตัรบณัฑิตศึกษา)  หลกัสูตรฝึกอบรมระยะสั้น  หลกัสูตรภาคคํ่า  หลกัสูตรออนไลน์  

          หลกัสูตรแบบสะสมหน่วยกิต  เป็นตน้

9.2.1.5  สร้างเครือข่ายกบัหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศ

9.2.1.6  ส่งเสริมการสร้างสมัพนัธท์ี่ดีระหวา่งอาจารยท์ี่ปรึกษากบันกัศึกษาใหม้ากยิง่ขึ้น

9.3.1 จดัทาํระบบบริหารจดัการดา้นศิลปวฒันธรรมแบบบรูณาการ 9.3.1.1 จดัทาํแผนพฒันาการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมแบบบรูณาการ 9.3.1.1.1 โครงการจดัทาํแผนพฒันาการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม  - ส่วนงานวชิาการ/สนอ. (ส่วนกิจการ นศ. + 

                     แบบบรูณาการ    ส่วนบริหารงานทัว่ไป)

การพัฒนาองค์กร

้10.  มีแหล่งการเรียนรู้ในการสนบัสนุนการดาํเนินงานตามพนัธกิจ 10.1 ร้อยละพื้นที่ศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 10.1.1 จดัใหม้ีแหล่งเรียนรู้และคลงัปัญญาอจัฉริยะ  10.1.1.1 พฒันาหอ้งสมุดมีชีวติโดยจดัหาทรัพยากรสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ที่เพยีงพอต่อความตอ้งการ   10.1.1.1.1 โครงการพฒันาหอ้งสมุดมีชีวติ  - ส.หอสมุดกลาง

                     ระบบใหบ้ริการแบบอิเล็กทรอนิกส์  ระบบ  e-learning  ที่มีประสิทธิภาพ

11. มีครุภณัฑ ์ หอ้งเรียน  และหอ้งปฏิบตัิการที่ทนัสมยัและ 11.1 ร้อยละความพึงพอใจของนกัศึกษาที่มีต่อห้องปฏิบตัิการ 11.1.1  ยกระดบัคุณภาพและขีดความสามารถของครุภณัฑ ์ หอ้งเรียน 11.1.1.1  พฒันาหอ้งเรียน  หอ้งปฏิบตัิการ  ครุภณัฑก์ารศึกษาเพือ่รองรับการจดัการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียน  11.1.1.1.1 โครงการพฒันาหอ้งปฏิบตัิการ  - ส่วนงานวชิาการ

       เพยีงพอ               และหอ้งปฏิบตัิการ             เป็นสาํคญั  และเนน้การปฏิบตัิ

 แผนกลยทุธ์ 55-63 (แกไ้ขตวัชี้วดั 57).....2



โครงการ ผู้รับผิดชอบยุทธวิธี/แนวทางการดําเนินงาน

การทบทวน/การปรับชื่อตัวชี้วัด

 แผนกลยุทธ์   (พ.ศ. 2555-2563)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์

แกไ้ขตวัชี้วดั ปี 57

มติคณะกรรมการเจรจา ครั้งที่  2/56  และ  ครั้งที่ 3/56   

มติคณะกรรมการบริหารสถาบนั ครั้งที่  9/56      

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

ประสิทธิผล

1. เป็นสถาบนัการศึกษาและวจิยัดา้น  S&T  1 ใน 10 1.1  ระดบัความสาํเร็จในการไดร้ับการจดัอนัดบั 1.1.1  ส่งเสริมส่วนงานวชิาการที่มีศกัยภาพพร้อมใหแ้ข่งขนัในเวที  1.1.1.1 ยกระดบัศกัยภาพส่วนงานที่พร้อมรับการแข่งขนัโดยการสร้างบรรยากาศวชิาการและวจิยั  เช่น   1.1.1.1.1 โครงการยกระดบัศกัยภาพส่วนงานที่พร้อมรับการแข่งขนั  - ส่วนงานวชิาการ/ส.ส่งเสริมฯ

    ภูมิภาคอาเซียน         มหาวทิยาลยัในภูมิภาคอาเซียน             ภูมิภาคอาเซียน           การจดัประชุมเสนอผลงานวชิาการและวจิยั  สนบัสนุนการนาํเสนอและเผยแพร่ผลงานในระดบัชาติ    สนอ. (ส่วนบริหารวชิาการและวจิยั)

          และนานาชาติ  จดัเสวนาวชิาการเพือ่แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ระหวา่งนกัวชิาการทั้งภายใน  และภายนอก 

           เป็นตน้

คุณภาพบริการ

2   ผลงานวจิยัไดม้าตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในและ      2 1  ร้อยละของจาํนวนผลงานวจิยัและนวตักรรมทางดา้น2 1 1  ส่งเสริมการพฒันางานวจิยั  เพือ่สร้างนวตักรรมที่เพิม่ 2 1 1 1  สร้างความร่วมมือกบัภาคอตสาหกรรมและมหาวทิยาลยัทั้งในและต่างประเทศ  เพือ่พฒันางานวจิยั  2 1 1 1 1  โครงการส่งเสริมงานวจิยัที่สร้างความเป็นเลิศ  - ส่วนงานวชิาการ/ส ส่งเสริมฯ2.  ผลงานวจยไดมาตรฐานเปนทยอมรบทงในและ      2.1  รอยละของจานวนผลงานวจยและนวตกรรมทางดาน2.1.1  สงเสรมการพฒนางานวจย  เพอสรางนวตกรรมทเพม 2.1.1.1  สรางความรวมมอกบภาคอุตสาหกรรมและมหาวทยาลยทงในและตางประเทศ  เพอพฒนางานวจย  2.1.1.1.1  โครงการสงเสรมงานวจยทสรางความเปนเลศ  - สวนงานวชาการ/ส.สงเสรมฯ

     ต่างประเทศ        วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยทีี่ไดร้ับการอา้งอิงทั้ง            ศกัยภาพในการแข่งขนั           และนวตักรรมที่เป็นเลิศ    สนอ. (ส่วนบริหารวชิาการและวจิยั)

        ในระดบัชาติและนานาชาติ

3. จดัการศึกษาตามมาตรฐานสากล 3.1 ร้อยละของนกัศึกษาต่างชาติต่อนกัศึกษา 3.1.1 สร้างระบบและแรงจูงใจใหน้กัศึกษาต่างชาติเขา้มาเรียน 3.1.1.1  ใหทุ้นการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาต่างชาติเขา้มาศึกษาในสถาบนั 3.1.1.1.1 โครงการใหทุ้นการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาต่างชาติ  - ส่วนงานวชิาการ/ส.ทะเบียนฯ

      ทั้งหมด         ที่สถาบนั 3.1.1.2  จดัทาํหลกัสูตรตามมาตรฐานสากลและสอนสองภาษา  เช่นภาษาองักฤษ

3.1.1.3  สร้างบรรยากาศทางวชิาการและความเป็นนานาชาติภายในพื้นที่ของสถาบนั  เช่น  การจดัทาํเวบ็ไซด์

          หลายภาษา  การจดัทาํป้ายบอกทาง  หอ้งต่างๆ  ชื่ออาคาร  เป็นภาษาต่างประเทศ

ประสิทธิภาพ     

4. มีระบบการตลาดและการประชาสมัพนัธเ์ชิงรุก 4.1  ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่รู้จกัสถาบนั 4.1.1 จดัทาํระบบการตลาดควบคู่กบัการพฒันาการประชาสมัพนัธ์  4.1.1.1 เร่งประชาสมัพนัธเ์ชิงรุกเพือ่สร้างภาพลกัษณ์ของสถาบนั  โดยจดักิจกรรมพฒันาชุมชนสมัพนัธ ์ (ลูกคา้)  4.1.1.1.1 โครงการประชาสมัพนัธเ์ชิงรุกเพือ่สร้างภาพลกัษณ์ของสถาบนั  - ส่วนงานวชิาการ/สนอ. (ส่วนสารนิเทศฯ) /

           เชิงรุกทั้งในและต่างประเทศ           เพือ่สร้างความเขา้ใจอนัดีและสานประโยชน์ร่วมกนักบัสถาบนั  เร่งประชาสมัพนัธก์บั    คณะกรรมการส่งเสริมฯ

         โรงเรียนมธัยมศึกษาอยา่งต่อเนื่อง  เป็นตน้

4.1.1.2  ศึกษาและวเิคราะห์ส่วนแบ่งของตลาดที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย  (Market  share)  ของสถาบนั  

          เพือ่การวางแผนทางดา้นเงิน  คน  และโครงสร้างพื้นฐานในอนาคต

5. มีระบบการติดตามและเทียบเคียงกบัมหาวทิยาลยัคู่แข่ง 5.1  ระดบัความสาํเร็จในการจดัทาํฐานขอ้มูล 5.1.1  จดัทาํระบบฐานขอ้มูลกลางทั้งในและต่างประเทศ  เพือ่การ  5.1.1.1 ศึกษาวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปรียบเทียบมหาวทิยาลยั/สถาบนั ที่กาํหนดเป็นคู่เทียบ  เพือ่ทราบ  Positioning  5.1.1.1.1 โครงการศึกษาวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปรียบเทียบ  - ส่วนงานวชิาการ/

         เทียบเคียงมหาวทิยาลยัในภูมิภาคอาเซียน            เทียบเคียงกบัคู่แข่งในกลุ่มอาเซียน 5.1.1.2  จดัทาํระบบ  Monitoring  แบบ  real-time   สนอ. (ส่วนบริหารวชิาการและวจิยั)

พัฒนาองค์กร

6. บุคลากรมีคุณภาพทกัษะและทาํงานอยา่งมืออาชีพ 6.1  ร้อยละของอาจารยท์ี่มีวฒุิปริญญาเอก 6.1.1  ส่งเสริมการพฒันาบุคลากรที่มีศกัยภาพสามารถทาํงานในเวที 6.1.1.1  พฒันาศกัยภาพบุคลากรใหท้าํงานอยา่งมืออาชีพ  เพือ่รองรับเขา้สู่ประชาคมอาเซียน  6.1.1.1.1 โครงการเพิม่ศกัยภาพบุคลากรใหพ้ร้อมรับประชาคมอาเซียน  - ส่วนงานวชิาการ/สนอ. (ส่วนบริหารทรัยฯ)

     ในระดบัภูมิภาคอาเซียน             ระดบัภูมิภาคอาเซียน            โดยเนน้การเพิม่ขีดความสามารถดา้นภาษาองักฤษ

6.1.1.2  สร้างระบบแรงจูงใจที่เชื่อมโยงกบัศกัยภาพของบุคลากรที่สามารถแข่งขนัในเวทีระดบัอาเซียน

7. เป็นสถาบนัที่ใชร้ะบบสารสนเทศที่ทนัสมยั  (e-unuversity) 7.1  ระดบัความสาํเร็จในการนาํระบบสารสนเทศ 7.1.1  ส่งเสริมและสนบัสนุนใหน้าํระบบสารสนเทศมาใชใ้น 7.1.1.1 พฒันาระบบสารสนเทศที่เชื่อมโยงขอ้มูลแบบ  Real-Time  และ  website  ที่ทนัสมยั  และมากกวา่   7.1.1.1.1 โครงการพฒันาระบบสารสนเทศที่เชื่อมโยงขอ้มูลแบบ   - ส่วนงานวชิาการ/ส.บริการคอมพวิเตอร์

        มาใชใ้นการดาํเนินงานตามพนัธกิจ             การผลิตผลงานตามพนัธกิจ           1 ภาษา (ภาษาไทย องักฤษ บาซา)           Real-Time  และ  website  ที่ทนัสมยั  และมากกวา่

7.1.1.2  จดัพื้นที่บริการระบบสารสนเทศใหแ้ก่นกัศึกษา  (Internet  café)           1 ภาษา (ภาษาไทย องักฤษ บาซา)

7.1.1.3  พฒันาระบบการใหบ้ริการโดยใชร้ะบบสารสนเทศ

7.1.1.4  จดัทาํฐานขอ้มูลใหค้รอบคลุมทุกดา้น  เพือ่ใชใ้นการตดัสินใจ

 แผนกลยทุธ์ 55-63 (แกไ้ขตวัชี้วดั 57).....3



โครงการ ผู้รับผิดชอบยุทธวิธี/แนวทางการดําเนินงาน

การทบทวน/การปรับชื่อตัวชี้วัด

 แผนกลยุทธ์   (พ.ศ. 2555-2563)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์

แกไ้ขตวัชี้วดั ปี 57

มติคณะกรรมการเจรจา ครั้งที่  2/56  และ  ครั้งที่ 3/56   

มติคณะกรรมการบริหารสถาบนั ครั้งที่  9/56      

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  การสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาสถาบัน

ประสิทธิผล

 - 

คุณภาพบริการ

 - 

ประสิทธิภาพประสทธภาพ

1.  มีระบบบริหารจดัการตามเกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติ 1.1  ระดบัความสาํเร็จในการพฒันา 1.1.1  พฒันาระบบการบริหารจดัการตามเกณฑร์างวลัคุณภาพ 1.1.1.1 พฒันาระบบบริหารจดัการตามเกณฑม์าตรฐานรางวลัคุณภาพแห่งชาติ  โดยคดัเลือกส่วนงานที่มี 1.1.1.1.1 โครงการพฒันาระบบบริหารจดัการตามเกณฑม์าตรฐาน  - สนอ. /ส่วนงานอื่น/คณะกรรมการ TQA

              ระบบบริหารจดัการ  (TQA)             แห่งชาติ          ความพร้อมเพือ่เป็นหน่วยงานนาํร่อง  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ  ใหค้วามรู้กบัคณะกรรมการ           รางวลัคุณภาพแห่งชาติ

         เตรียมขอ้มูลในการพฒันาระบบ  จดัประชุมเพือ่จดัทาํเอกสารตามหลกัเกณฑ์

2. มีระบบสร้างแรงจูงใจที่เหมาะสมและเป็นธรรม 2.1  ร้อยละความพงึพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบ 2.1.1  สร้างระบบแรงจูงใจใหก้บับุคลากร 2.1.1.1 พฒันาระบบแรงจูงใจ ยกยอ่งเชิดชูเกียรติ สวสัดิการ คุณภาพชีวติ 2.1.1.1.1 โครงการพฒันาระบบแรงจูงใจ ยกยอ่งเชิดชูเกียรติ สวสัดิการ  - สนอ. (ส่วนบริหารทรัพฯ)

        การสร้างแรงจูงใจและสวสัดิการ                  คุณภาพชีวติ

                          

3. มีระบบประกนัคุณภาพที่ไดม้าตรฐาน 3.1  ระดบัคะแนนการประเมินการประกนัคุณภาพ 3.1.1  พฒันาระบบประกนัคุณภาพตามเกณฑม์าตรฐาน 3.1.1.1 เพิม่ศกัยภาพของการประกนัคุณภาพของส่วนงานภายในสถาบนั 3.1.1.1.1 โครงการเพิม่ศกัยภาพของการประกนัคุณภาพของสถาบนั  - สนอ. (ส่วนประกนัฯ)

         ภายในรับรองโดยตน้สงักดั

พัฒนาองค์กร

4. บุคลากรมีคุณภาพ  ทกัษะและสามารถทาํงานไดอ้ยา่ง 4.1  ร้อยละของบุคลากรที่ไดร้ับการพฒันา 4.1.1  ส่งเสริม  สนบัสนุนการพฒันาบุคลากรตามแผนพฒันา 4.1.1.1  ทบทวน/แผนพฒันาบุคลากรใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั 4.1.1.1.1โครงการพฒันาบุคลากรใหม้ีคุณภาพ ทกัษะ และทาํงานอยา่งมือ  - สนอ. (ส่วนบริหารทรัพฯ)

    มีประสิทธิภาพ        ตามแผนพฒันาบุคลากร         บุคลากร 4.1.1.2  วเิคราะห์โครงสร้างอตัรากาํลงัทุกสายใหส้อดคลอ้งและเหมาะสมกบัการปฏิบตัิงาน            อาชีพ

           เพือ่เพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขนัของสถาบนั

่ ิ ใ ้ ไ ้ ั ั ั ใ ้ ิ ิ ี ่ ่ ื ่4.1.1.3  ส่งเสริมใหบุ้คลากรไดร้ับการพฒันาศกัยภาพและความสามารถในดา้นวชิาการและวชิาชีพอยา่งต่อเนือง

          เพือ่กา้วสู่มาตรฐานในระดบัภูมิภาคอาเซียน

4.1.1.4  เร่งรัดนาํระบบความกา้วหนา้ทางอาชีพ  (career  path)  ของบุคลากรทุกสายใหเ้กิดเป็นรูปธรรม

5. มีระบบการจดัการความรู้ 5.1  จาํนวนองคค์วามรู้/ชุมชนนกัปฏิบตัิ 5.1.1  พฒันาดา้นการจดัการความรู้ 5.1.1.1 พฒันาระบบฐานขอ้มูลองคค์วามรู้  โดยนาํระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาทาํฐานขอ้มูลองคค์วามรู้ 5.1.1.1.1 โครงการพฒันาระบบฐานขอ้มูลองคค์วามรู้  - ส่วนงานวชิาการ/สนอ. (ส่วนบริหารทรัพฯ)/

   ส.บริการคอมพวิเตอร์

6. มีระบบการบริหารความเสี่ยง 6.1  ร้อยละของจาํนวนความเสี่ยงที่ลดลงใน 6.1.1  พฒันาระบบบริหารความเสี่ยง 6.1.1.1  จดัทาํแผนบริหารความเสี่ยงของสถาบนัใหค้รอบคลุมทุกดา้น  เช่น  ดา้นแผน  การเงิน  พสัดุ  6.1.1.1.1  โครงบริหารความเสี่ยงของสถาบนัในทุกๆ ดา้น  - ส่วนงานวชิาการ/สนอ. (ส่วนบริหารทรัพฯ)/

       แต่ละดา้น           จดัการเรียนการสอน  หลกัสูตร ฯลฯ และ ติดตามการดาํเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงอยา่งต่อเนื่อง    สภาสถาบนั/ส่วนงานอื่น

         

7.  มีรายไดเ้พิม่ 7.1 ร้อยละของรายไดท้ี่เพิม่ขึ้น 7.1.1  จดัหารายไดเ้พิม่ 7.1.1 จดัหารายไดจ้ากทรัพยส์ินของสถาบนั   (แผนกลยทุธท์างการเงิน)  โดยจดัทาํแผนธุรกิจเพือ่หารายได้ 7.1.1.1.1 โครงการจดัหารายไดจ้ากทรัพยส์ินของสถาบนั  - สนอ. (ส่วนการคลงั + ส่วนอาคารฯ + 

         จากทรัพยส์ินของสถาบนั  การบริหารจดัการพื้นที่เชิงธุรกิจ  การระดมทุนจากเครือข่ายกบั    ส่วนพสัดุ + ส่วนกิจการ นศ. + 

         ภาคอุตสาหกรรม  ชุมชน  ศิษยเ์ก่า    ส่วนบริหารทรัพฯ)

7.2.1  จดัใหม้ีการใชท้รัพยากรร่วมกนัเพือ่ลดตน้ทุน 7.1.1.2  ส่งเสริมการใชท้รัพยากรร่วมกนัระหวา่งส่วนงานภายในสถาบนัและระหวา่งมหาวทิยาลยัภายนอก 7.1.1.1.2  โครงการบริหารจดัการพื้นที่เชิงธุรกิจ  - ส่วนงานวชิาการ/สนอ. (ส่วนการคลงั + 

          โดยจดัทาํแผนการใชท้รัพยากรร่วมกนั  ส่งเสริมการทาํ  CENTRAL  LAB 7.1.1.1.3 โครงการระดมทุน    ส่วนอาคารฯ + ส่วนพสัดุ + 

7.2.1.1.1  โครงการใชท้รัพยากรร่วมกนัเพือ่ลดตน้ทุน    ส่วนกิจการ นศ. + ส่วนบริหารทรัพฯ)

7.3.1  จดัใหม้ีการคาํนวณและวเิคระห์ตน้ทุนต่อหน่วย  Unit  Cost 7.3.1.1 พฒันาระบบบริหารและจดัการ  ม.กาํกบั  ดา้นวธิีบริหารทรัพยากรและการเงินแบบธรรมาภิบาล 7.3.1.1.1 โครงการพฒันาระบบบริหารและจดัการ  ม.กาํกบั  - สนอ. (ส่วนการคลงั + ส่วนอาคารฯ + 

        รวมทั้งการวเิคราะห์ความคุม้ค่าของหลกัสูตร 7.3.1.2  จดัทาํแผนการลดตน้ทุนเพือ่การบริหารจดัการทรัพยากร  เพืด่ลดตน้ทุน           ดา้นวธิีบริหารทรัพยากรและการเงินแบบธรรมาภิบาล    ส่วนพสัดุ + ส่วนกิจการ นศ. + 

   ส่วนบริหารทรัพฯ)

7.4.1  สร้างเครือข่ายกบัสถาบนัการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม 7.4.1.1 แปลงทรัพยส์ินทางปัญญาเป็นทุนเพือ่จดัหารายไดเ้พิม่ 7.4.1.1.1 โครงการแปลงทรัพยส์ินทางปัญญาเป็นทุน  - ส่วนงานวชิาการ/ส.ส่งเสริมฯ

       ทั้งในและต่างประเทศเพือ่แปลงทรัพยส์ินทางปัญญาเป็นทุน

 แผนกลยทุธ์ 55-63 (แกไ้ขตวัชี้วดั 57).....4



โครงการ ผู้รับผิดชอบยุทธวิธี/แนวทางการดําเนินงาน

การทบทวน/การปรับชื่อตัวชี้วัด

 แผนกลยุทธ์   (พ.ศ. 2555-2563)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์

แกไ้ขตวัชี้วดั ปี 57

มติคณะกรรมการเจรจา ครั้งที่  2/56  และ  ครั้งที่ 3/56   

มติคณะกรรมการบริหารสถาบนั ครั้งที่  9/56      

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  การสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาสถาบัน  (ต่อ)

8.  มีบรรยากาศ คุณภาพชีวติ และสภาพแวดลอ้มที่ดี  8.1 ร้อยละความพงึพอใจของบุคลากรที่มีต่อ 8.1.1 พฒันาดา้นกายภาพ  ภูมิทศัน์และสิ่งแวดลอ้ม 8.1.1.1  จดัทาํผงัแม่บทการใชพ้ื้นที่ภายในสถาบนัและแผนการดูแล  บาํรุงรักษา  ซ่อมแซมอาคาร  8.1.1.1.1 โครงการพฒันาคุณภาพชีวติ สภาพแวดลอ้มและภูมิทศัน์  - สนอ. (ส่วนอาคารฯ + ส่วนบาํรุงฯ)

         สภาพแวดลอ้มและคุณภาพชีวติ        เพือ่ประหยดัพลงังาน และสร้างคุณภาพชีวติที่ดี            และระบบสาธารณูปโภคใหม้ีการใชง้านอยา่งคุม้ค่า  และประหยดั

8.1.1.2  ส่งเสริมและรณรงคก์ารประหยดัและอนุรักษพ์ลงังานภายในสถาบนั 8.1.1.1.2  โครงการรณรงคก์ารประหยดัพลงังาน  - ทุกส่วนงาน/คณะกรรมการ

8.1.1.3  จดัระบบรักษาความปลอดภยัภายในสถาบนัใหม้ีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น 8.1.1.1.3 โครงการจดัระบบรักษาความปลอดภยั  - ทุกส่วนงาน/คณะกรรมการ

8.1.1.4  จดัระบบคมนาคม  หรือการจราจรภายในและรอบสถาบนัใหม้ีความเหมาะสมรวมทั้งศึกษาความเชื่อมโยง 8.1.1.1.4 โครงการจดัระบบคมนาคม  - สนอ. (ส่วนอาคารฯ)

               คมนาคมจากภายนอกสถาบนั  สู่สถาบนั

8.1.1.5  ปรับปรุงภูมิทศัน์ใหม้ีความร่มรื่น  สวยงาม  เป็นสถานที่พกัผอ่นหยอ่นใจ  เพือ่พฒันาคุณภาพชีวติ

               และส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีใหก้บับุคลากรและนกัศึกษา  รวมถึงการประหยดัและอนุรักษส์ิ่งแวดลอ้ม

               ภายในสถาบนั  การบริหารจดัการสารเคมีภายในหอ้งปฏิบตัิการ  การกาํจดัขยะ  และส่งเสริมใหเ้ป็น

                สถาบนัสีเขียว  ( Green  University )  เป็นตน้

8.1.2  สนบัสนุนและสร้างสภาพแวดลอ้มที่ดีและเหมาะสมต่อการ 8.1.2.1  เสริมสร้างความมัน่คงในการทาํงานใหก้บับุคลากรปรับปรุงระบบสวสัดิการใหเ้หมะสมและสอดคลอ้ง 8.1.2.1.1  โครงการพฒันาคุณภาพชีวติ  - สนอ. (ส่วนบริหารทรัพฯ + ส่วนอาคารฯ +

           ดาํรงชีวติภายในสถาบนั                กบัสถานการณ์ปัจจุบนั  รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมเพือ่พฒันาคุณภาพชีวติใหก้บับุคลากรและนกัศึกษา    ส่วนกิจการ นศ.)

               เพิม่มากขึ้น  เช่น  การเล่นกีฬา  ดนตรี  เป็นตน้

 แผนกลยทุธ์ 55-63 (แกไ้ขตวัชี้วดั 57).....5


