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ก-1 
 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 

  การพฒันากาํลงัคนเป็นความจาํเป็นเร่งด่วน  ท่ีประเทศตอ้งมีการผลิตและพฒันาใหมี้คุณภาพ
และปริมาณท่ีเพียงพอต่อการพฒันาประเทศ  โดยเฉพาะอยา่งยิง่กาํลงัคนทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
ซ่ึงเป็นหน่ึงในศาสตร์หลกัในการพฒันาประเทศ และจากการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีแบบกา้วกระโดด ทาํ
ใหส้ถาบนัการศึกษาจาํเป็นตอ้งกลบัมาวิเคราะห์กระบวนการผลิตบณัฑิตของสถาบนั ใหมี้ความสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของประเทศ และ ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิต  ดงันั้น  สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณ
ทหารลาดกระบงั  จึงไดมี้การทบทวนพนัธกิจและวิสยัทศันข์องสถาบนั  เพ่ือกาํหนดเป้าหมายและทิศทางในการ
พฒันาคุณภาพของบณัฑิตใหมี้ความเช่ียวชาญทางวิชาการและเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของสถาบนั  เม่ือสาํเร็จ
การศึกษาและออกไปรับใชส้งัคมและพฒันาประเทศต่อไป 
 สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั  จึงไดมี้การวิเคราะห์และติดตามการ
ดาํเนินงานของสถาบนั  โดยเฉพาะอยา่งยิง่พนัธกิจดา้นการผลิตบณัฑิตทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีละ
การวิจยั  ซ่ึงนบัวา่เป็นพนัธกิจหลกัท่ีสาํคญัของสถาบนั โดยมีการทบทวนและกาํหนดวิสยัทศัน์ของสถาบนั เพ่ือ
กา้วไปสู่การเป็นสถาบนัอุดมศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 1  ใน  10  ของภูมิภาคอาเซียน  ในปี  ค.ศ.
2020  ดว้ยการมุ่งเนน้ใหส้ถาบนัมีบรรยากาศการเรียนรู้แบบสร้างสรรคแ์ละเป็นสงัคมนวตักรรม  โดยมี
เป้าหมายในการผลิตบณัฑิตและงานวิจยัท่ีสามารถสร้างสรรคน์วตักรรมใหม่ๆ อนันาํไปสู่การแกปั้ญหาของ
สงัคมและประเทศ  รวมถึงการกาํหนดเป้าหมายใหส้ามารถไปสู่การพฒันาทางเศรษฐกิจไดใ้นอนาคต  และ
สามารถแข่งขนัในระดบัสากลไดอี้กดว้ย  การทบทวนแผนกลยทุธ์ของสถาบนัในคร้ังน้ี  ไดใ้ชข้อ้มูลประกอบ
จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  ขอ้มูลจากการวเิคราะห์สภาพปัจจุบนัของสถาบนั  ขอ้มูลความพึงพอใจของผูใ้ช้
บณัฑิต  รวมถึงผลการประเมินคุณภาพการศึกษามาใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบ  เพ่ือใหก้ารกาํหนดวิสยัทศัน์และกล
ยทุธ์ในการพฒันาสถาบนั มีความเป็นไปไดแ้ละสามารถบรรลุเป้าหมายตามท่ีไดก้าํหนดไว ้  ซ่ึงจากการระดม
ความคิดเห็นของบุคลากรและผูบ้ริหารของสถาบนั  ไดส้รุปและกาํหนดพนัธกิจของสถาบนั  เป็น  4  ดา้น  ดงัน้ี 

1. พนัธกิจดา้นงานวิจยัดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยรีะดบัภูมิภาคอาเซียน 
2. พนัธกิจดา้นการผลิตบณัฑิตดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยท่ีีมีมาตรฐานระดบันานาชาติ 
3. พนัธกิจดา้นการบริการวิชาการทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียนท่ีมีการบูรณาการทางดา้น

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
4. พนัธกิจดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมท่ีเช่ือมโยงกบังานวิจยัและการจดัการเรียนการสอน 

และเพ่ือใหพ้นัธกิจทั้ง  4  ดา้น  บรรลุผลและใหส้อดคลอ้งกบัวิสยัทศันข์องสถาบนั  จึงไดมี้การ
กาํหนดประเดน็ยทุธศาสตร์ในการพฒันาสถาบนั  เป็น  3  ประเดน็ยทุธศาสตร์  ดงัน้ี 
  



 

ก-2 
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 1  การขยายงานวชิาการด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีน
ระดบัภูมภิาคอาเซียน   

เป้าหมายของประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี  1  เป็นการพฒันางานวจิยัของสถาบนั  โดยเนน้การวิจยัทางดา้น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  เพื่อนาํไปสู่การเป็นมหาวิทยาลยัแห่งการวิจยัและสงัคมนวตักรรมในอนาคต  และการ
ผลิตบณัฑิตตามมาตรฐานคุณภาพบณัฑิตของกระทรวงศึกษาธิการ  ตามอตัลกัษณ์ของสถาบนั  และตามค่านิยมท่ี
กาํหนดไวว้า่  KMITL @ WORK  นัน่คือ  บณัฑิตจะตอ้งมีความรู้  ความเฉลียวฉลาด  ควบคู่การมีศีลธรรมและ
จริยธรรม  อีกทั้งยงัตอ้งเป็นผูท่ี้มีความคิดสร้างสรรค ์  ท่ีนาํไปสู่การสร้างนวตักรรม  ท่ีสามารถทาํงานแบบมีส่วน
ร่วมและมีความเป็นผูน้าํอนัประกอบไปดว้ย  ปัญญา  การรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น  และมีเมตตา รวมทั้ง 
ใหบ้ริการวิชาการ และการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม ทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน ประกอบไปดว้ย  กลยทุธ์ท่ี
สาํคญั  จาํนวน  15  กลยทุธ์  (ดูรายละเอียดหนา้ 39) 

 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 2  :   การเพิม่ศักยภาพในการแข่งขนั 
นอกเหนือจากการขยายงานวิชาการดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีในระดบัภูมิภาคอาเซียนแลว้ ประเดน็

ยทุธศาสตร์น้ี จะตอ้งเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนัของสถาบนั โดยเนน้การวิจยัและผลิตบณัฑิตของสถาบนั ให้
สามารถแข่งขนัไดท้ั้งในและต่างประเทศ ซ่ึงภาพลกัษณ์ของสถาบนั จะตอ้งมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัและยอมรับใน
คุณภาพบณัฑิตและผลงานวิจยัในระดบันานาชาติ จึงกาํหนดกลยทุธ์ท่ีสาํคญั  จาํนวน 7  กลยทุธ์  (ดูรายละเอียดหนา้
44) 

 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 3 :   การสร้างความเข้มแขง็ในการพฒันาสถาบนั 
ในการขบัเคล่ือนสถาบนัใหไ้ปสู่เป้าหมายตามวิสยัทศันท่ี์กาํหนดไว ้  สถาบนั ตระหนกัถึงความสาํคญัท่ีจะ

สร้างองคก์รใหเ้ขม้แขง็ดว้ยการบริหารจดัการองคก์รใหมี้ประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล  เป็นส่วนผลกัดนั  และ
ส่งเสริมประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี  1  และประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี  2  ดงันั้น  สถาบนัจึงกาํหนดกลยทุธ์ต่างๆ  เพ่ือสร้าง
ความเขม้แขง็ส่งเสริมการพฒันาองคก์ร  จาํนวน  12  กลยทุธ์  (ดูรายละเอียดหนา้47) 

 
 

การจดัทาํแผนกลยทุธ์ของสถาบนัในคร้ังน้ี  จะเป็นการเช่ือมโยงสอดคลอ้งซ่ึงกนัและกนัเพือ่เป็นการ
เตรียมความพร้อมของสถาบนั  ใหก้า้วไปสู่สถานการณ์การปรับตวัในเชิงรับและเชิงรุกต่อไปในอนาคต  ทั้งน้ี
เพ่ือมุ่งไปสู่การเป็นสถาบนัอุดมศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  1  ใน  10  ของภูมิภาคอาเซียน     ในปี  
ค.ศ.2020 
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บทนาํ 
 

สืบเน่ืองจากกระแสโลกาภิวตัน์ท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็วทั้งดา้นสงัคม  วฒันธรรม 
เศรษฐกิจ    การเมืองการปกครอง  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละการส่ือสาร 
ท่ีส่งผลกระทบต่อการจดัการศึกษา1       โดยด้านสังคมเกิดการเปล่ียนแปลงเอกลกัษณ์และภาษา 
ด้านวฒันธรรมเกิดการซึมซบัวฒันธรรมสากลมากข้ึน วฒันธรรมโลกใหม่เป็นวฒันธรรมท่ีมี
ลกัษณะพ่ึงพาอาศยักนั มีมาตรฐานและแบบแผนเดียวกนัมากข้ึน ประชากรมีการยา้ยถ่ินมากข้ึน การ
เคล่ือนยา้ยแรงงานเป็นไปอยา่งรวดเร็ว ลกัษณะงานในอนาคตจะมีการกระจายการผลิตเป็นช้ินส่วน
เร่ืองของคุณภาพและประหยดัต้นทุนจะเป็นปัจจัยสําคญัของการผลติและการแข่งขัน   แรงงานและ
ความรู้      จึงจาํเป็นต่อเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่       รวมทั้งการเคล่ือนจากวยัแรงงาน
สู่วยัสูงอายมุากข้ึน   ด้านเศรษฐกจิขยายตวัดา้นการเงินและการธนาคารอยา่งกวา้งขวาง เกิดการคา้
เสรี   การลงทุนขา้มชาติ    สถาบนัการเงินขนาดใหญ่มีอิทธิพลในระดบัโลก    วิกฤตินํ้ามนัส่งผลต่อ
อาํนาจการต่อรองของกลุ่มผลประโยชน์    ส่งผลต่อรายไดข้องประชากรและของประเทศทัว่โลก 
ด้านการเมือง ท่ีมีความสมัพนัธ์เชิงอาํนาจ มีอิทธิพลเหนือระดบัภูมิภาคภายใตก้ารรวมกลุ่มของ
ประเทศมหาอาํนาจ ลทัธิก่อการร้ายสากลแผข่ยายไปทัว่โลก มีการทาํลายร้างและก่อความรุนแรง
เพิ่มข้ึน  ด้านส่ิงแวดล้อม เกิดการใชแ้ละเผาผลาญทรัพยากรส่งผลใหเ้กิดกระแสโลกร้อน อุบติัภยั
ทางธรรมชาติท่ีรุนแรง เกิดโรคระบาด  ด้านวทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละการส่ือสาร ท่ีเจริญรุดหนา้
ไม่หยดุย ั้ง เกิดเครือข่ายเช่ือมโยงถึงกนัในพริบตาทั้งดา้นขอ้มูล ข่าวสารและความรู้ ดว้ยกลไกจาก
คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต โทรศพัท ์ วิทย ุ โดยเฉพาะความรู้มีบทบาทอยา่งสาํคญัจนกลายเป็น
กระแสควบคุมเศรษฐกิจและสงัคมโลก เกิดการแข่งขนักนัอยา่งเสรีเกิดกระแสเศรษฐกิจ-สังคม
ฐานความรู้     การเรียนรู้ตลอดชีวิต     การสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้     ซ่ึงมีบทบาทอยา่งยิง่ในยคุ
โลกาภิวตัน ์

ประกอบกบัพลวตัของการพฒันาเศรษฐกิจโลกเกิดข้ึนได ้ โดยมีความกา้วหนา้ทางดา้น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยเีป็นกลไกสาํคญัในการขบัเคล่ือนใหมี้การเปล่ียนแปลง โลกอยูใ่นภาวะ
ของการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วโดยเฉพาะในบริบทของวิวฒันาการดา้นความรู้ เพื่อกา้วไปสู่การ
สร้างองคค์วามรู้และนาํมาใชป้ระโยชน์ในการพฒันา ซ่ึงส่งผลใหเ้กิดความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนักบัต่างประเทศได ้ โดยการพฒันาเศรษฐกิจ
ในยคุปัจจุบนัจะตอ้งอาศยัความไดเ้ปรียบจากการใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพและมีทรัพยากร 
 
1      สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ แผนการศึกษาแห่งชาติ  (พ.ศ.2552-2559) : ฉบบัปรับปรุง”  หนา้ 10-13 
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มนุษยท่ี์มีคุณภาพ มีความสามารถในการใชอ้งคค์วามรู้จากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยมีาสร้าง
นวตักรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันา  โดยประเทศใดทีใ่ช้ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพและชาญ
ฉลาดจะเป็นตวัขับเคลือ่นทีสํ่าคญัในการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิ และเสริมสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันกบัต่างประเทศทั้งทางด้านการค้าและการลงทุน  ดงันั้นประเทศไทยจึง
จาํเป็นตอ้งมีการปรับตวัใหส้ามารถพร้อมรับและรุกเขา้สู่การพฒันาท่ีเนน้การแข่งขนับนฐานความรู้
และความกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  โดยมีเป้าหมายใหป้ระเทศมีความสามารถและ
ภูมิคุม้กนัเพื่อการอยูร่อดไดอ้ยา่งมีความสมดุลและยัง่ยนื   

นอกจากน้ีสถาบนัได้นําคาํแถลงนโยบายของรัฐบาล2  โดยนางสาวยิ่งลกัษณ์  ชินวตัร  
นายกรัฐมนตรีท่ีไดแ้ถลงนโยบายต่อต่อรัฐสภา  เม่ือวนัองัคารท่ี  23  สิงหาคม  2554  ซ่ึงรัฐบาลจะ
ดาํเนินการท่ีมุ่งมัน่จะสร้างความสามคัคี  ปรองดอง  ให้เกิดข้ึนในสังคมไทย  ซ่ึงจะนาํไปสู่ความ
ร่วมมือกนัในการพฒันาเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมืองการปกครองของประเทศให้กา้วหนา้  เพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยทุกคน  โดยแบ่งการดาํเนินการเป็น  2  ระยะ  ดงัน้ี 

1.  นโยบายเร่งด่วนท่ีจะเร่ิมดาํเนินการในปีแรก 
1.1   สร้างความปรองดองสมานฉนัทข์องคนในชาติและฟ้ืนฟปูระชาธิปไตย 
1.2   กาํหนดใหก้ารแกไ้ขและป้องกนัปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติ” 
1.3   ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอยา่งจริงจงั 
1.4   ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการนํ้ าอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายเขตพ้ืนท่ี

ชลประทาน 
1.5   เร่งนาํสันติสุขและความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชนกลบัมาสู่

พื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
1.6   เร่งฟ้ืนฟูความสัมพนัธ์และพฒันาความร่วมมือกบัประเทศเพ่ือนบา้นและนานา

ประเทศ 
1.7   แกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผูป้ระกอบการเน่ืองจากภาวะเงิน

เฟ้อและราคานํ้ามนัเช้ือเพลิง 
1.8   ยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเพ่ิมกาํลงัซ้ือภายในประเทศ  สร้างความ

สมดุลและความเขม้แขง็อยา่งมีคุณภาพใหแ้ก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค 
1.9   ปรับลดภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
1.10  ส่งเสริมใหป้ระชาชนเขา้ถึงแหล่งเงินทุน 
1.11  ยกระดบัราคาสินคา้เกษตรและใหเ้กษตรกรเขา้ถึงแหล่งเงินทุน 
1.12  เร่งเพิ่มรายไดจ้ากการท่องเท่ียวทั้งในและนอกประเทศ 

 
2      คาํแถลงนโยบายของรัฐบาล นางสาวยิง่ลกัษณ์  ชินวตัร 
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1.13  สนับสนุนการพฒันางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการสร้าง
เอกลกัษณ์และการผลิตสินคา้ในทอ้งถ่ิน 

1.14  พฒันาระบบประกนัสุขภาพ 
1.15  จดัหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์แทบ็แลต็ใหแ้ก่โรงเรียน 
1.16  เร่งรัดและผลกัดนัการปฏิรูปการเมืองท่ีประชาชนมีส่วนร่วมอยา่งกวา้งขวาง 

2.   นโยบายท่ีดาํเนินการในช่วงของการบริหารราชการ  4   ปีของรัฐบาล 
3.  นโยบายความมัน่คงแห่งรัฐ 
4. นโยบายเศรษฐกิจ 
5. นโยบายสงัคมและคุณภาพชีวิต 
6. นโยบายท่ีดิน  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
7. นโยบายวิทยาศาสตร์  เทคโนโลย ี การวิจยั  และนวตักรรม 
8. นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ 
9. นโยบายการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 
 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั  เป็นหน่วยงานในกาํกบัของรัฐ
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ซ่ึงบริหารจัดการโดย
พระราชบญัญติัของสถาบนั พ.ศ. 25513    โดยมีวตัถุประสงค ์  เพื่อให้การศึกษา  พฒันาประยุกต์
องคค์วามรู้และเทคโนโลยี  และส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง  โดยภารกิจดา้นการสอน  วิจยั 
ใหบ้ริการวิชาการแก่สงัคม   และทะนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม 

ช่ือสถาบนั   ประกอบดว้ยพระนาม    “พระจอมเกลา้”     ซ่ึงไดรั้บพระมหากรุณาธิคุณ
โปรดเกลา้โปรดกระหม่อม    พระราชทานตามพระบรมนามาภิไธยแห่งพระบาทสมเดจ็พระจอม
เกลา้เจา้อยูห่วั    และมีพระบรมราชานุญาตใหอ้ญัเชิญตรา           “พระมหามงกฎุ”          มาเป็น 
สญัลกัษณ์แห่งสถาบนั  ดว้ย    ส่วนคาํวา่  “เจา้คุณทหาร”  นั้น      มีไวเ้พื่อเป็นอนุสรณ์แด่ท่าน
เจา้พระยาสุรวงษ ์ไวยวฒัน์ (วร  บุนนาค)     หรือท่ีเรียกกนัทัว่ไปวา่  “เจา้คุณทหาร”  ตามท่ีท่าน
เล่ียม  พรตพทิยพยตั  ทายาทของท่านไดแ้จง้ความประสงคไ์ว ้   ในการบริจาคท่ีดินเป็นท่ีตั้งของ
สถาบนั  ในปัจจุบนั 

ในฐานะผูบ้ริหารสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั  ไดต้ระหนกัดี
ว่า การดาํเนินงานตามภารกิจของสถาบนั  ภายใตบ้ริบทการพฒันาประเทศท่ีเปล่ียนแปลงอย่าง
รวดเร็วและต่อเน่ืองอยู่ตลอดเวลา  ซ่ึงส่งผลให้สถาบัน  จะต้องเตรียมความพร้อมในการรับ
สถานการณ์อยา่งรู้เท่าทนัและเป็นไปตามกรอบนโยบายของรัฐบาล     โดยเฉพาะนโยบายสงัคม 
 
3      พระราชบญัญติัสถาบนั พ.ศ. 2551 
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และคุณภาพชีวิตเก่ียวกบันโยบายการศึกษา โดยพฒันาระบบการศึกษาใหผู้เ้รียนมีความรู้คู่คุณธรรม
มุ่งสร้างจริยธรรมในระดบัปัจเจก  รวมทั้งสร้างความตระหนักในสิทธิและหน้าท่ีความเสมอภาค  
สนบัสนุนการวิจยัและพฒันาเพื่อสร้างทุนปัญญาและนวตักรรมของชาติ   เพิ่มขีดความสามารถของ
ทรัพยากรมนุษยเ์พื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน  สถาบนั ซ่ึงเป็นสถาบนัการศึกษาท่ีเนน้
การผลิตทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม และผลิตผลงานวิจยัทางดา้นวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี   ท่ีจะสามารถช่วยผลกัดนัให้นโยบายการพฒันาศกัยภาพการแข่งขนัของประเทศ
โดยใชฐ้านความรู้ดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวิจยัและนวตักรรม ใหบ้รรลุผลสาํเร็จได ้ 

ดงันั้น  เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ในเร่ืองดงักล่าวใหบ้รรลุเป้าหมาย สถาบนั จึงมี
หนา้ท่ีท่ีจะตอ้งดาํเนินงานตามภารกิจใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาล   ซ่ึงจาํเป็นตอ้งจดัทาํ
แผนกลยทุธ์ของสถาบนั ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2563   เพือ่เป็นแผนท่ีช้ีนาํทิศทางในการ
ปรับตวัและพฒันาสถาบนั สาํหรับรองรับการเปล่ียนแปลงในระยะ 5 - 10 ปีขา้งหนา้ และสถาบนั
ไดอ้ญัเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง”  มาประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาศกัยภาพคน โดยสร้าง
จิตสาํนึกในศีลธรรมแก่นกัศึกษาและบุคลากรของสถาบนั  ใหรู้้จกัประมาณตน  ประหยดัอดออม 
ไม่โลภ มีคุณธรรมและจริยธรรม  ซ่ือสตัยสุ์จริต มีความเพียรและอดทน รู้จกัเสียสละและแบ่งปันอยู่
เสมอ ซ่ึงจะเป็นการเสริมสร้างศกัยภาพของคนทั้งดา้นร่างกายท่ีสมบูรณ์แขง็แรง มีสติปัญญาท่ีรอบ
รู้ และมีจิตใจท่ีสาํนึกในคุณธรรม มีจริยธรรมและความเพียร เพื่อใหก้ารศึกษา สร้างคน สร้างความรู้
สู่สงัคม คุณธรรม คุณภาพ สมรรถภาพ และประสิทธิภาพอนัเป็นการขยายโอกาสและทางเลือก
ใหแ้ก่นกัศึกษาและบุคลากรในการดาํเนินวิถีชีวิตไดอ้ยา่งมัน่คงย ัง่ยนื และจะส่งผลต่อการพฒันา
ประเทศใหเ้กิดความยัง่ยนืดว้ย    

ในแผนกลยทุธ์ฉบบัน้ี    ไดก้าํหนดวิสยัทศัน์    ปรัชญา    ปณิธาน   กลยทุธ์   ตวัช้ีวดั  
เป้าหมาย  และกลวิธี  ท่ีจะตอ้งดาํเนินการในช่วงปี  2555 - 2563  รวมทั้งระบุหน่วยงานท่ีรับผดิชอบ
การดาํเนินการไวด้ว้ย    ซ่ึงสถาบนั  จะสามารถขบัเคล่ือนกลยทุธ์การพฒันาสู่การปฏิบติัใหบ้รรลุ
เป้าหมายท่ีกาํหนดไวไ้ด ้  จะตอ้งมีการแปลงแผนกลยทุธ์ไปสู่การปฏิบติัโดยการถ่ายทอดเป้าหมาย
ของสถาบนั  ไปยงัหน่วยงานและบุคลากรของสถาบนั ใหเ้ขา้ใจและนาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการ
ดาํเนินงานใหบ้รรลุผลสาํเร็จอยา่งเป็นรูปธรรม  รวมทั้งจดัใหมี้การติดตามประเมินผลและนาํขอ้มูล
ท่ีไดรั้บไปพิจารณาทบทวนและปรับปรุงแผนใหมี้ความเหมาะสมเป็นระยะๆ   เพื่อส่งผลไปสู่การ
พฒันาความสามารถในการแข่งขนัทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยขีองประเทศในเวทีโลกได้
ต่อไป 
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ส่วนที ่1 
สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน 

 

 ในการจดัทาํแผนกลยทุธ์ของสถาบนั  ไดใ้ชเ้อกสารและขอ้มูลสภาพปัจจุบนัทั้งภายนอกและภายใน
สถาบนั  ประกอบการจดัทาํแผนกลยทุธ์  โดยสรุปสภาพแวดลอ้มทั้งภายนอกและภายในท่ีมีผลกระทบต่อการ
ดาํเนินงานตามภารกิจของสถาบนั  กล่าวคือ 
 การประเมินสถานการณ์ความเส่ียงและการสร้างภูมคุ้ิมกนัของประเทศ4 ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสงัคมแห่งชาติ  ฉบบัท่ี  11  กาํหนดรายละเอียดไวด้งัน้ี 

1. สถานการณ์การเปลีย่นแปลงทีม่ีผลต่อการพฒันาประเทศ 
1.1 การเปลีย่นแปลงสําคญัระดบัโลก 
1) กฎ กตกิาใหม่ของโลกหลายด้านส่งผลให้ทุกประเทศต้องปรับตวั วกิฤตเศรษฐกิจและการเงินของ

โลกท่ีผา่นมาไดส่้งผลใหเ้กิดการปรับเปล่ียนกฎระเบียบในการบริหารจดัการเศรษฐกิจโลกทั้งดา้นการคา้   การ
ลงทุน การเงิน ส่ิงแวดลอ้ม และสงัคมเพ่ือการจดัระเบียบใหม่ท่ีสาํคญัของโลกครอบคลุมถึงกฎ ระเบียบดา้น
การคา้ และการลงทุนท่ีเนน้สร้างความโปร่งใสและแกปั้ญหาโลกร้อนมากข้ึนการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา 
ความร่วมมือระหวา่งประเทศ และการกาํกบัดูแลดา้นการเงินท่ีเขม้งวดมากข้ึน พนัธกรณีและขอ้ตกลงเก่ียวกบั
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ มาตรการทางการคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแกไ้ขปัญหาโลกร้อน และกฎ ระเบียบ
ดา้นสงัคมมีบทบาทสาํคญัมากข้ึน โดยเฉพาะดา้นสิทธิมนุษยชน ท่ีใหค้วามสาํคญักบัการส่งเสริมใหเ้กิดความ
เคารพและรักษาศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนั กฎ กติกาใหม่เหล่าน้ีจะเป็นเคร่ืองมือใน
การต่อรองทางการคา้ท่ีผลกัดนัผูป้ระกอบการไทยใหจ้าํเป็นตอ้งยกระดบัการผลิตใหไ้ดม้าตรฐานท่ีกาํหนด   เพ่ือ
สามารถแข่งขนัได ้ ขอ้ตกลงระหวา่งประเทศดา้นส่ิงแวดลอ้มสิทธิมนุษยชน และธรรมาภิบาลจะเป็นแรงกดดนั
ใหต้อ้งปรับกระบวนการผลิตท่ีคาํนึงถึงส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน ใหค้วามสาํคญักบัการแสดงความรับผิดชอบต่อ
สงัคมและการสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขนัใหสู้งข้ึน 

2) การปรับตวัเข้าสู่เศรษฐกจิโลกแบบหลายศูนย์กลาง รวมทั้งภูมภิาคเอเชียทวคีวามสําคญัเพิม่ขึน้ 
โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่ อาทิ ฮ่องกง เกาหลี สิงคโปร์ ไตห้วนั และกลุ่มประเทศอาเซียน ท่ีมี
แนวโนม้เป็นศนูยก์ลางการผลิตสินคา้อุตสาหกรรมโลก ขณะท่ีนโยบายการเปิดประเทศของจีน รัสเซีย พลวตั
การขยายตวัของบราซิลและอินเดีย และการเพิ่มข้ึนของชนชั้นกลางในภูมิภาคเอเชียจะเพิ่มกาํลงัซ้ือในตลาดโลก 
นอกจากน้ี การรวมกลุ่มเศรษฐกิจท่ีสาํคญัต่อประเทศไทยในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 11 ไดแ้ก่ การรวมกลุ่มใน
ภูมิภาคเอเชีย ภายใตก้รอบการคา้เสรีของอาเซียนกบัจีน ญ่ีปุน และอินเดียและการเป็นประชาคมอาเซียนในปี 
2558 รวมทั้งกรอบความร่วมมืออ่ืนๆ อาทิ กรอบความร่วมมือเอเชีย-แปซิฟิค จะมีผลกระทบต่อการพฒันา 
4    สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ “แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่ง  ฉบบัท่ี  11   
   (พ.ศ. 2555-2559)” หนา้( 2)-(3) 
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เศรษฐกิจและสงัคมของไทยซ่ึงตอ้งมีการเตรียมความพร้อมในหลายดา้นโดยเฉพาะการพฒันาทรัพยากรมนุษย์
และการพฒันากลไกต่างๆ 

3) การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลกอย่างต่อเน่ือง ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 11 ประชากรสูงอายใุน
โลกจะเพ่ิมข้ึนอีก 81.9 ลา้นคน และการเป็นสงัคมผูสู้งอายขุองประเทศสาํคญัๆ ในโลก มีผลกระทบต่อการ
เคล่ือนยา้ยกาํลงัคนขา้มประเทศ เกิดความหลากหลายทางวฒันธรรม ขณะท่ีโครงสร้างการผลิตเปล่ียนจากการ
ใชแ้รงงานเขม้ขน้เป็นการใชอ้งคค์วามรู้และเทคโนโลยมีากข้ึน ทาํใหก้ารพฒันาคนมุ่งสร้างใหมี้ความรู้ ทกัษะ 
และความชาํนาญ ควบคู่ไปกบัการพฒันาเทคโนโลยเีพ่ือใชท้ดแทนกาํลงัแรงงานท่ีขาดแคลน ขณะเดียวกนั 
ประเทศท่ีเขา้สู่สงัคมผูสู้งอายจุะมีรายจ่ายดา้นสุขภาพเพิ่มข้ึน ทาํใหง้บประมาณสาํหรับการลงทุนพฒันาดา้น
อ่ืนๆ ลดลง 

4) การเปลีย่นแปลงภูมอิากาศโลกส่งผลให้สภาพภูมอิากาศแปรปรวน ในช่วง 30 ปีท่ีผา่นมา 
อุณหภูมิโลกสูงข้ึนโดยเฉล่ีย 0.2 องศาเซลเซียสต่อทศวรรษ ส่งผลใหส้ภาพภูมิอากาศแปรปรวนก่อใหเ้กิดภยั
พิบติัทางธรรมชาติบ่อยคร้ังและทวีความรุนแรง อาทิ แผน่ดินไหว ดินถล่ม ภูเขาไฟระเบิด อุทกภยัวาตภยั ภยั
แลง้ ไฟป่า ระบบนิเวศในหลายพ้ืนท่ีของโลกอ่อนแอ สูญเสียพนัธ์ุพืชและสตัว ์ พ้ืนผวิโลกเปล่ียนแปลงทาง
กายภาพ โดยเฉพาะการสูญเสียพ้ืนท่ีชายฝ่ังเน่ืองจากระดบันํ้าทะเลท่ีสูงข้ึน นาํไปสู่การยา้ยถ่ินของประชากรท่ีอยู่
อาศยับริเวณชายฝ่ังทะเล รวมทั้งสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างพ้ืนฐาน เขตท่องเท่ียว เขตอุตสาหกรรมท่ีมีการ
ลงทุนสูงบริเวณพ้ืนท่ีชายฝ่ัง โรคระบาดเพ่ิมข้ึนก่อใหเ้กิดปัญหาสุขภาพของประชากรรวมทั้งการระบาดของโรค
และแมลงศตัรูพืชจากสภาพอากาศท่ีเปล่ียนแปลง สร้างความเสียหายแก่ผลผลิตทางการเกษตรและธญัญาหาร
ของโลก รวมทั้งกระทบต่อภาคสงัคม อาทิ ความยากจน การอพยพยา้ยถ่ิน และการแยง่ชิงทรัพยากร 

5) ความมัน่คงทางอาหารและพลงังานของโลกมแีนวโน้มจะเป็นปัญหาสําคัญ  ความตอ้งการพืช
พลงังาน สินคา้เกษตรและอาหารมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนจากการเพ่ิมประชากรโลก แต่การผลิตพืชอาหารลดลงดว้ย
ขอ้จาํกดัดา้นพ้ืนท่ี เทคโนโลยท่ีีมีอยู ่และการเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศ ทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ระหวา่งการผลิต
พืชอาหารและพืชพลงังานในอนาคต ส่งผลใหผ้ลผลิตอาหารสู่ตลาดลดลง ไม่เพียงพอกบัความตอ้งการของ
ประชากรโลก หรือมีราคาสูงเกินกวา่กาํลงัซ้ือโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศยากจนอาจนาํไปสู่การเกิดวิกฤตอาหาร
โลก 

6) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยมีีบทบาทสําคญัต่อการพฒันาเศรษฐกจิ   และสังคม  รวมทั้ง
ตอบสนองต่อการดาํรงชีวติของประชาชนมากยิง่ขึน้ ทั้งเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร นาโนเทคโนโลย ี
เทคโนโลยชีีวภาพ และเทคโนโลยเีก่ียวกบัการทาํงานของสมองและจิต ท่ีเป็นทั้งโอกาสหรือภยัคุกคามในการ
พฒันา อาทิ การจารกรรมขอ้มูลธุรกิจหรือขอ้มูลส่วนบุคคล ประเทศท่ีพฒันาเทคโนโลยไีดช้า้จะกลายเป็นผูซ้ื้อ
และมีผลิตภาพตํ่าไม่สามารถแข่งขนักบัประเทศอ่ืนๆ และการเขา้ถึงเทคโนโลยท่ีีไม่เท่าเทียมกนัของกลุ่มคนใน
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สงัคมจะทาํใหเ้กิดความเหล่ือมลํ้าในการพฒันา จึงเป็นความทา้ทายในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั
และลดความเหล่ือมลํ้า 

7) การก่อการร้ายสากลเป็นภัยคุกคามประชาคมโลก การก่อการร้ายและอาชญากรรมขา้มชาติมี
แนวโนม้ขยายตวัทัว่โลกและรุนแรง มีรูปแบบและโครงข่ายท่ีซบัซอ้นมากข้ึนส่งผลกระทบต่อความมัน่คงของ
ประเทศ ตอ้งเตรียมความพร้อมในการควบคุมปัจจยัท่ีเก้ือหนุนการก่อการร้ายและสร้างความร่วมมือในเวที
ระหวา่งประเทศเพ่ือปกป้องผลประโยชนข์องชาติจากภยัก่อการร้าย 

1.2  การเปลีย่นแปลงภายในประเทศ5 

 1) การเปลีย่นแปลงสภาวะด้านเศรษฐกจิ อตัราการขยายตวัและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยอยูใ่นเกณฑดี์ ภาคอุตสาหกรรมเป็นภาคการผลิตท่ีมีบทบาทสูง ภาคเกษตรเป็นแหล่งสร้างรายได้
หลกัของประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศ  และเป็นฐานในการสร้างมูลค่าเพ่ิมของภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการมี
บทบาทสาํคญัในการสร้างมูลค่าเพ่ิมใหแ้ก่เศรษฐกิจ ขณะท่ีการเช่ือมโยงเศรษฐกิจในประเทศกบัต่างประเทศทาํ
ใหเ้กิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ โดยเฉพาะดา้นการคา้และการลงทุน สาํหรับการลงทุนโดยตรง
จากต่างประเทศยงัคงมีบทบาทสาํคญัต่อการขยายตวัของระบบเศรษฐกิจไทย แต่ภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีตกตํ่าและ
ขีดความสามารถในการแข่งขนัลดลง ทาํใหบ้ทบาทของการลงทุนในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจมีแนวโนม้ลดลง 
อยา่งไรกต็าม ระบบเศรษฐกิจของไทยมีความอ่อนแอดา้นปัจจยัสนบัสนุนในส่วนของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี คุณภาพการบริการของโครงสร้างพ้ืนฐาน กฎหมาย กฎและระเบียบทางเศรษฐกิจท่ีไม่เอ้ือต่อการ
จดัระบบการแข่งขนัท่ีเป็นธรรมและเหมาะสมกบัสถานการณ์การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ 

2) การเปลีย่นแปลงสภาวะด้านสังคม ประเทศไทยกา้วสู่สงัคมผูสู้งอายจุากการมีโครงสร้าง
ประชากรท่ีวยัสูงอายเุพ่ิมข้ึน วยัเดก็และวยัแรงงานลดลง คนไทยไดรั้บการพฒันาศกัยภาพทุกช่วงวยัแต่มีปัญหา
คุณภาพการศึกษาและระดบัสติปัญญาของเดก็ พฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพ และผลิตภาพแรงงานตํ่า  ประชาชน
ไดรั้บการคุม้ครองทางสงัคมเพ่ิมข้ึนและมีการจดัสวสัดิการทางสงัคมในหลายรูปแบบ แต่กลุ่มผูด้อ้ยโอกาสยงั
ไม่สามารถเขา้ถึงบริการทางสงัคมไดอ้ยา่งทัว่ถึง ความเหล่ือมลํ้าทางรายไดข้องประชากรและโอกาสการเขา้ถึง
ทรัพยากรเป็นปัญหาการพฒันาประเทศ สงัคมไทยเผชิญวิกฤตความเส่ือมถอยดา้นคุณธรรมและจริยธรรม และมี
การเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมท่ีหลากหลาย รวมถึงเผชิญปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและการเพิ่มข้ึน
ของการพนนัโดยเฉพาะในกลุ่มเดก็และเยาวชน แต่คนไทยต่ืนตวัทางการเมืองและใหค้วามสาํคญักบัความ
รับผิดชอบต่อสงัคมและธรรมาภิบาลมากข้ึน 

 
 
 

5       สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ “แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่ง  ฉบบัท่ี  11   
      (พ.ศ. 2555-2559)” หนา้(3)-(6) 
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3) การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม ทุนทรัพยากรธรรมชาติ
เส่ือมโทรม การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลซํ้ าเติมใหปั้ญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มรุนแรง 
กระทบต่อผลผลิตภาคเกษตรและความยากจน การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มยงัไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร ขณะท่ีมีความขดัแยง้ทางนโยบายในการบรูณาการการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มกบัการพฒันา
เศรษฐกิจ อยา่งไรกต็ามประเทศไทยยงัมีความมัน่คงดา้นอาหาร แมจ้ะตอ้งเผชิญกบัความทา้ทายจากการ
เปล่ียนแปลงภมิูอากาศและความตอ้งการพืชพลงังาน 

4) การเปลีย่นแปลงสภาวะด้านการบริหารจัดการการพฒันาประเทศ ประชาชนมีความต่ืนตวั
ทางการเมืองสูงข้ึน แต่ความขดัแยง้ทางการเมือง ความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใตย้งัคงอยูแ่ละส่งผลต่อ
เศรษฐกิจ การดาํรงชีวิตของประชาชน และความเช่ือมัน่ของนานาประเทศ รวมทั้งความสงบสุขของสงัคมไทย 
ขณะท่ีประสิทธิภาพภาครัฐมีการเปล่ียนแปลงในภาพรวมท่ีดีข้ึน แต่ขีดความสามารถในการป้องกนัการทุจริต
ตอ้งปรับปรุง การกระจายอาํนาจประสบความสาํเร็จในเร่ืองการเพ่ิมรายไดใ้หอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน แต่มี
ความล่าชา้ในการถ่ายโอนภารกิจ  และมีความไม่ชดัเจนในการแบ่งบทบาทหนา้ท่ีกบัราชการส่วนกลาง
ขณะเดียวกนั การคอร์รัปชัน่ยงัคงเป็นปัญหาสาํคญัของไทยและเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาประเทศ 

2. การประเมนิความเส่ียง ประเทศไทยจะเผชิญกบัความเส่ียงท่ีตอ้งเตรียมการสร้างภูมิคุม้กนั 
ใหป้ระเทศพร้อมเผชิญการเปล่ียนแปลงอยา่งมีประสิทธิภาพ 6 ประการ ดงัน้ี 

2.1 การบริหารภาครัฐอ่อนแอ ไม่สามารถขบัเคล่ือนการบริหารจดัการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
อาํนาจรัฐถกูใชเ้พ่ือผลประโยชนข์องคนบางกลุ่ม ความสมัพนัธ์ระหวา่งภาครัฐกบัภาคประชาชนและระหวา่ง
ประชาชนกบัประชาชนในบางพ้ืนท่ีมีช่องวา่งมากข้ึน ประชาชนมีส่วนร่วมในการใหข้อ้คิดเห็นแต่การมีส่วน
ร่วมตดัสินใจในระดบันโยบายมีนอ้ย เจา้หนา้ท่ีรัฐยอ่หยอ่นในการปฏิบติัตามหนา้ท่ี การบงัคบัใชก้ฎหมายไม่
จริงจงั ขณะท่ีดชันีภาพลกัษณ์การคอร์รัปชัน่ช้ีใหเ้ห็นวา่ยงัคงมีการทุจริตประพฤติมิชอบและไม่โปร่งใส นาํไปสู่
ความเหล่ือมลํ้าและไม่เป็นธรรมในมิติเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง ส่งผลกระทบต่อความเช่ือถือของต่างชาติท่ีมี
ต่อประเทศไทย 

2.2 โครงสร้างทางเศรษฐกจิไม่สามารถรองรับการเจริญเติบโตอย่างยัง่ยนื เศรษฐกิจไทยยงัคง
พ่ึงพาเศรษฐกิจภายนอกประเทศ ทั้งการส่งออกสินคา้ การลงทุน และการนาํเขา้พลงังานจากต่างประเทศอยา่ง
มาก จึงมีความอ่อนไหวต่อความผนัผวนของเศรษฐกิจโลกและปัจจยัแวดลอ้มโลกท่ีเปล่ียนแปลงไป การ
ขยายตวัทางเศรษฐกิจข้ึนอยูก่บัปัจจยัการผลิตดั้งเดิมโดยเฉพาะทุน และแรงงานราคาถูกท่ีมีผลิตภาพการผลิตตํ่า
เป็นอุปสรรคต่อการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัในตลาดโลก ขณะท่ีเศรษฐกิจในประเทศยงัมีความเหล่ือม
ลํ้าประชาชนระดบัฐานรากซ่ึงส่วนใหญ่อยูใ่นภาคเกษตรมีรายไดน้อ้ยเม่ือเทียบกบันอกภาคเกษตรประสบความ
ยากจนและมีปัญหาหน้ีสินเป็นปัจจยับัน่ทอนความเขม้แขง็ของเศรษฐกิจไทย 
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2.3 โครงสร้างประชากรท่ีมวียัสูงอายุเพิม่ขึน้ ขณะทีป่ระชากรวัยเดก็และวยัแรงงานลดลง ประเทศ
ไทยจะเป็นสงัคมผูสู้งอายอุยา่งสมบูรณ์ในปี 2568 ขณะท่ีสดัส่วนประชากรวยัเดก็และวยัแรงงานลดลงอยา่ง
ต่อเน่ืองในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 11 อาจกระทบต่อความตอ้งการแรงงานในระบบเศรษฐกิจในอนาคต การ
แข่งขนัเพ่ือแยง่ชิงแรงงานจะมีมากข้ึน โดยเฉพาะแรงงานคุณภาพ ภาครัฐและครัวเรือนจะมีภาระค่าใชจ่้าย
เพ่ิมข้ึนในการดูแลและพฒันาคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายใุนดา้นต่างๆ ส่งผลต่อภาระงบประมาณของภาครัฐ และ
ค่าใชจ่้ายของครัวเรือนในการดูแลสุขภาพอนามยั และการจดัสวสัดิการทางสงัคม 

2.4 ค่านิยมทีด่งีามเส่ือมถอยและประเพณดีั้งเดมิถูกบดิเบือน เน่ืองดว้ยการเปล่ียนแปลงภายใต้
กระแสโลกาภิวตัน ์ ส่งผลใหส้งัคมไทยมีความเป็นวตัถุนิยม ใหค้วามสาํคญักบัศีลธรรมและวฒันธรรมท่ีดีงาม
ลดลง ทั้งการดาํรงชีวิตประจาํวนั การใชชี้วิตและความสมัพนัธ์กบัผูอ่ื้น มุ่งหารายไดเ้พ่ือสนองความตอ้งการ
บริโภค การช่วยเหลือเก้ือกลูกนัลดลง ความมีนํ้ าใจไมตรีนอ้ยลง แก่งแยง่ เอารัดเอาเปรียบกนัขาดความสามคัคี 
ไม่เคารพสิทธิผูอ่ื้น และขาดการยดึถือประโยชน์ส่วนรวม 

2.5 ฐานทรัพยากรธรรมชาตแิละสภาพแวดล้อมของประเทศมีแนวโน้มเส่ือมโทรมรุนแรง จากการ
เปล่ียนแปลงทั้งในดา้นกายภาพ การใชป้ระโยชน ์ การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลใหส้ถานการณ์และ
แนวโนม้ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มทวคีวามรุนแรง โดยเฉพาะนํ้าท่วม ภยัแลง้ 
การใชท้รัพยากรอยา่งส้ินเปลือง ไม่คุม้ค่า และปริมาณของเสียท่ีเพ่ิมข้ึน นาํไปสู่ความเส่ียงต่อการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ รวมไปถึงการกดัเซาะชายฝ่ังอยา่งต่อเน่ือง ขณะท่ีภยัพิบติัจะเกิดข้ึนบ่อยคร้ัง กระทบต่อ
ฐานการผลิตภาคเกษตร ความมัน่คงดา้นอาหาร พลงังาน สุขภาวะและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

2.6 ประเทศไทยยงัคงมีความเส่ียงด้านความมั่นคง ทั้งท่ีมาจากปัญหาการก่อความไม่สงบใน
ประเทศ ปัญหาการก่อการร้าย วิกฤตเศรษฐกิจและการแข่งขนัดา้นต่างๆ ในเวทีระหวา่งประเทศรวมทั้ง ภยัพิบติั
ท่ีเกิดจากมนุษยแ์ละธรรมชาติมีความรุนแรงและผลกระทบสูงในระยะต่อไป  เป็นประเดน็ทา้ทายต่อการบริหาร
จดัการความเส่ียงทั้งการบริหารวิกฤต การเตรียมความพร้อมเพ่ือตอบสนองอยา่งฉบัไวและการบริหารจดัการใน
ภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งการเสริมสร้างศกัยภาพของประเทศใหมี้ความเขม้แขง็ทางเศรษฐกิจและสามารถแข่งขนัได้
ในเวทีโลกอยา่งต่อเน่ือง 

3. การสร้างภูมิคุ้มกนัของประเทศ เพื่อใหป้ระเทศไทยสามารถรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ จาํเป็นตอ้งสร้างและใชป้ระโยชน์จากภูมิคุม้กนัประเทศ 5 ประการ ดงัน้ี 

3.1   ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 
สถาบนัพระมหากษตัริยเ์ป็นสถาบนัหลกัท่ียดึโยงคนในชาติใหเ้กาะเก่ียวกนัอยา่งแน่นแฟ้น เป็นแบบอยา่งในการ
ดาํเนินชีวิตของคนในสงัคม โดยเฉพาะรัชกาลปัจจุบนัท่ีทรงเป็นแบบอยา่งของการดาํรงชีวิตบนทางสายกลาง
และความพอเพียง ทรงยดึมัน่ในประโยชนสุ์ขของพสกนิกรในทุกดา้น 

3.2   การพฒันาประเทศให้อยู่บนฐานความรู้และเทคโนโลยท่ีีทนัสมัย   การวิจยัพฒันาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยเีป็นแรงขบัเคล่ือนท่ีสาํคญัสาํหรับการพฒันาประเทศ ในการปรับเปล่ียนการผลิตจากการใช้
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ทรัพยากรธรรมชาติ เงินทุน และแรงงานท่ีมีผลิตภาพตํ่าไปสู่การใชค้วามรู้และความชาํนาญดา้นวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

3.3 สังคมไทยมีค่านิยมและวฒันธรรมทีด่งีาม ยดึโยงคนไทยใหเ้ป็นปึกแผน่ ลดอิทธิพลของความ
ทนัสมยัและความขดัแยง้ในสงัคมไทย ประชาชนนาํหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงมาประยกุตใ์ชก้บั
ชีวิตประจาํวนั ครอบครัวบ่มเพาะความเป็นไทยท่ีมีจิตสาํนึกและอตัลกัษณ์ใหบุ้ตรหลานไดต้ระหนกัถึงรากเหงา้
ของตนเอง 

3.4   ภาคการเกษตรเป็นฐานรายได้หลกัและความมัน่คงด้านอาหารของประเทศ              ก่อใหเ้กิด
ประโยชน์หลายดา้น ทั้งแหล่งสร้างงาน แหล่งผลิตอาหาร          และเช่ือมโยงวิถีชีวิตของสงัคมไทยมีส่วนสาํคญั
ในการลดความยากจน สร้างงาน และลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน 

3.5   ชุมชนท้องถิน่เป็นกลไกทีม่ีความสามารถในการบริหารจัดการ           มีส่วนร่วมในการพฒันา
คุณภาพชีวติและเช่ือมโยงกนัเป็นสังคมสวัสดกิาร         เป็นพลงัหลกัในการพฒันาฐานรากของประเทศใหม้ัน่คง 
ชุมชนพ่ึงตนเองสามารถบรรเทาปัญหาเศรษฐกิจ สงัคม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในระดบัทอ้งถ่ินได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

แนวคดิและทศิทางการพฒันาประเทศ6 

1.  แนวคดิหลกั 
ภายใตส้ถานการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัทั้งภายนอกและภายในประเทศท่ีจะส่งผลกระทบ

ต่อทิศทางการพฒันาประเทศไทยในอนาคต จาํเป็นตอ้งกาํหนดยทุธศาสตร์การพฒันาท่ีเหมาะสม ขณะท่ีการ
ทบทวนผลการพฒันาประเทศในระยะท่ีผา่นมาสะทอ้นปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจ สงัคม
ส่ิงแวดลอ้ม และการบริหารจดัการประเทศท่ีไม่เอ้ือต่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนืในระยะยาว ทั้งมีความเส่ียงในหลายมิติ
ท่ีอาจทาํใหปั้ญหาต่างๆ รุนแรงมากข้ึน การพฒันาประเทศในอนาคต จึงจาํเป็นตอ้งเตรียมพร้อมและสร้าง
ภูมิคุม้กนัของประเทศใหเ้ขม้แขง็ภายใตห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใหส้ามารถปรับตวัรองรับผลกระทบ
จากการเปล่ียนแปลงในอนาคตไดอ้ยา่งมัน่คงกรอบแนวคิดการพฒันาประเทศในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 11 
จึงมีแนวคิดท่ีต่อเน่ืองจากแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 8-10 โดยยงัคงยดึหลกัการปฏิบติัตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” และขบัเคล่ือนให ้ บงัเกิดผลในทางปฏิบติัท่ีชดัเจนยิง่ข้ึนในทุกภาคส่วน ทุกระดบั ยดึแนวคิดการ
พฒันาแบบบูรณาการเป็นองคร์วมท่ีมี “คนเป็นศนูยก์ลางการพฒันา” มีการเช่ือมโยงทุกมิติของการพฒันาอยา่ง
บูรณาการ ทั้งมิติตวัคน สงัคมเศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม และการเมือง เพื่อสร้างภมิูคุม้กนัใหพ้ร้อมเผชิญการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนทั้งในระดบัปัจเจก ครอบครัว ชุมชน สงัคม และประเทศชาติ ขณะเดียวกนั ใหค้วามสาํคญั
กบัการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสงัคมในกระบวนการพฒันาประเทศ 
 
6   สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ “แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่ง  ฉบบัท่ี  11   
    (พ.ศ. 2555-2559)” หนา้( 6)-(7) 
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2. ทศิทางการพฒันาประเทศ 

การพฒันาประเทศในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 11 ไดต้ระหนกัถึงสถานการณ์และความเส่ียง
ซ่ึงเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงในระดบัโลกและภายในประเทศ โดยเฉพาะภาวะผนัผวนดา้นเศรษฐกิจพลงังาน 
และภูมิอากาศ ท่ีเป็นไปอยา่งรวดเร็วและส่งผลกระทบอยา่งชดัเจนต่อประเทศไทยทั้งเชิงบวกและลบดงันั้น ทิศ
ทางการบริหารจดัการประเทศภายใตห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงดงักล่าว จึง
เป็นการใชจุ้ดแขง็และศกัยภาพท่ีมีอยูใ่หเ้ป็นประโยชนต่์อการพฒันาประเทศ เพ่ือสร้างความเขม้แขง็และรักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาเศรษฐกิจภายในประเทศท่ีเนน้การ
เสริมสร้างความเขม้แขง็ของฐานการผลิตภาคเกษตร และการประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอ่ม ขณะเดียวกนั จาํเป็นตอ้งปรับตวัในการเช่ือมโยงกบัระบบเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค ซ่ึงประเทศไทยมี
พนัธกรณีภายใตก้รอบความร่วมมือต่างๆ เพ่ือสามารถใชโ้อกาสท่ีเกิดข้ึนและเพ่ิมภูมิคุม้กนัของทุนท่ีมีอยูใ่น
สงัคมไทยไดอ้ยา่งเหมาะสม พร้อมกา้วสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ขณะเดียวกนั จาํเป็นตอ้งสร้าง
ความพร้อมสาํหรับเช่ือมโยงดา้นกายภาพทั้งโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ควบคู่กบัการยกระดบั
คุณภาพคน การเสริมสร้างองคค์วามรู้ การพฒันาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยนีวตักรรมและความคิดสร้างสรรค ์ให้
เป็นพลงัขบัเคล่ือนการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมไทย 

การกาํหนดทิศทางการพฒันาประเทศในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 11 จึงเป็นการสร้าง
ภูมิคุม้กนัในมิติต่างๆ เพ่ือใหก้ารพฒันาประเทศสู่ความสมดุลและยัง่ยนื โดยนาํทนุของประเทศท่ีมีศกัยภาพมา
ใชป้ระโยชน์อยา่งบูรณาการและเก้ือกลูกนั พร้อมทั้งเสริมสร้างใหแ้ขง็แกร่งเพื่อเป็นรากฐานการพฒันาประเทศ
ท่ีสาํคญัไดแ้ก่ การเสริมสร้างทุนสงัคม (ทุนมนุษย ์ ทุนสงัคม ทุนทางวฒันธรรม) ใหค้วามสาํคญักบัการพฒันา
คนและสงัคมไทยสู่สงัคมคุณภาพ มุ่งสร้างภูมิคุม้กนัตั้งแต่ระดบัปัจเจก ครอบครัว และชุมชน สามารถจดัการ
ความเส่ียง และปรับตวัเขา้กบัการเปล่ียนแปลง มีโอกาสเขา้ถึงทรัพยากรและไดรั้บประโยชน์จากการพฒันา
เศรษฐกิจและสงัคมอยา่งเป็นธรรม สาํหรับการเสริมสร้างทุนเศรษฐกิจ (ทุนกายภาพ ทุนทางการเงิน)มุ่งพฒันา
เศรษฐกิจภายในประเทศใหเ้ขม้แขง็ โดยใชภู้มิปัญญา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี และความคิดสร้างสรรค ์ ให้
ความสาํคญักบัการปรับโครงสร้างการคา้และการลงทุนใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดภายในประเทศ
และต่างประเทศ การผลิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และมีการเช่ือมโยงกบัประเทศในภูมิภาคต่างๆ บนพ้ืนฐาน
การพ่ึงพาซ่ึงกนัและกนั ในส่วนการเสริมสร้างทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ใหค้วามสาํคญักบัการ
สร้างความมัน่คงดา้นอาหาร การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นฐานการผลิตภาค
เกษตร มุ่งสู่การเป็นเศรษฐกิจและสงัคมคาร์บอนตํ่าและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม การเตรียมความพร้อมรองรับ
การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศและภยัพิบติัทางธรรมชาติ รวมทั้งการสร้างภูมิคุม้กนัดา้นการคา้จากเง่ือนไขดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม ควบคู่ไปกบัการเพ่ิมบทบาทไทยในเวทีประชาคมโลก 

ขณะเดียวกนั จาํเป็นตอ้งมีการบริหารจดัการประเทศเพ่ือสร้างความเป็นธรรมในสงัคม ใหค้วามสาํคญั
กบัการพฒันาระบบราชการและขา้ราชการโดยยดึหลกัธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพการกระจายอาํนาจใหแ้ก่
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องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พฒันาระบบและกลไกการปูองกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
อยา่งมีส่วนร่วม ส่งเสริมใหป้ระชาชนทุกระดบัมีโอกาสเขา้ถึงกระบวนการยติุธรรมอยา่งเท่าเทียมและสร้าง
ความเป็นธรรมในการเขา้ถึงทรัพยากร ควบคู่ไปกบัปลูกจิตสาํนึก ค่านิยมประชาธิปไตยและ   ธรรมาภิบาลแก่
ประชาชนทุกกลุ่ม 
 

แผนการศึกษาแห่งชาต ิ ฉบับปรับปรุง  (พ.ศ.2552-2559) :  ฉบับสรุป7 

ปรัชญาหลกัและกรอบแนวคดิ 
 ปรัชญาหลกั 
การจดัทาํแผนการศึกษาแห่งชาติ  ฉบบัปรับปรุง  (พ.ศ.2552-2559)  ยดึหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง   ซ่ึงพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัไดท้รงมีพระราชดาํรัสไวใ้นโอกาสต่างๆ  มาเป็นปรัชญาพ้ืนฐาน  
เพ่ือเป็นแนวทางในการกาํหนดมาตรการดา้นต่างๆ  ของแผนฯ  ท่ีจะดาํเนินต่อไป 

ปรัชญาของ  “เศรษฐกจิพอเพยีง”  ประกอบดว้ยคุณลกัษณะ  3  ประการ  ไดแ้ก่  ความ
พอประมาณ  หมายถึง  ความพอดี  ไม่นอ้ยเกินไป  ไม่มากเกินไป  หรือไม่สุดโต่งไปขา้งใดขา้งหน่ึง  และตอ้ง
ไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ่ื้น  ความมีเหตุผล  หมายถึง  ทุกการตดัสินใจ  การกระทาํ  การลงทุน  ตอ้งเป็นไป
อยา่งมีเหตุผล  คาํนึงถึงเหตุปัจจยัท่ีเก่ียงขอ้งและผลท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนอยา่งรอบคอบ  และการมีภูมิคุ้มกนัทีด่ใีน
ตวั  หมายถึง  การเตรียมตวัใหพ้ร้อมท่ีจะเผชิญผลกระทบและการเปล่ียนแปลงดา้นต่างๆ  ท่ีอาจเกิดข้ึนจากทั้ง
ภายในและภายนอก  และมีเง่ือนไขสาํคญั  2  ประการ  ไดแ้ก่  1) มีความรู้  คือ  มีความรอบรู้  รอบคอบ  และ
ระมดัระวงัในการนาํความรู้  วิทยาการ  เทคโนโลยต่ีางๆ  มาใชใ้นการวางแผนและการปฏิบติั  และ  2) มี
คุณธรรม  คือ  มีความตระหนกั  มีความซ่ือสตัยสุ์จริต  มีความอดทน  มีความเพียร  และใชส้ติปัญญาในการ
ดาํเนินชีวิต 

 กรอบแนวคดิ 
แผนการศึกษาแห่งชาติเป็นแผนทีบู่รณาการ  ศาสนา  ศิลปวฒันธรรม  และกีฬา  กบัการศึกษา

ทุกระดบั  เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการพฒันาการศึกษาของหน่วยงานต่างๆ  ของประเทศ  และเช่ือมโยงการ
พฒันาการศึกษากบัการพฒันาดา้นต่างๆ  ทั้งดา้นเศรษฐกิจ  สงัคม  การเมือง  การปกครอง  วฒันธรรม  
ส่ิงแวดลอ้ม  วิทยาศาสตร์  และเทคโนโลย ี  เป็นตน้  โดยคาํนึงถึงการพฒันาการศึกษาอยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติ  
และใหค้วามสาํคญัทั้งการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอธัยาศยั  เพ่ือใหค้นไทยได้
เรียนรู้ตลอดชีวิตอยา่งมีคุณภาพ 

 
 

7      สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ   “แผนการศึกษาแห่งชาติ  ฉบบัปรับปรุง  

       (พ.ศ.2552-2559) : ฉบบัสรุป ”    หนา้ 13 - 17 
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เจตนารมณ์ของแผน 
จากปรัชญาพื้นฐานและกรอบแนวคิดดงักล่าวขา้งตน้  เจตนารมณ์ของแผนการศึกษาแห่งชาติน้ี

จึงมุ่ง  (1)  พฒันาคนไทยใหเ้ป็น  “มนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้  และคุณธรรม  มี
จริยธรรมและวฒันธรรมในการดาํรงชีวิตสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข”  และ  (2)  พฒันา
สงัคมไทยใหเ้ป็นสงัคมท่ีมีความเขม้แขง็  มีการพฒันาท่ีย ัง่ยนืและมีดุลยภาพใน  3  ดา้น  คือ  เป็นสงัคมคุณภาพ  
สงัคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้  และสงัคมสมานฉนัทแ์ละเอ้ืออาทรต่อกนั 

มุ่งพฒันาคนไทยใหเ้ป็นคนดี  เก่ง  และมีความสุข  คนด ี  คือ  คนท่ีดาํเนินชีวิตอยา่งมีคุณภาพ  
มีจิตใจท่ีดีงาม  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคท์ั้งดา้นจิตใจและพฤติกรรมท่ีแสดงออก  เช่น  
มีวินยั  ประหยดั  มีความเอ้ืออาทร  เก้ือกลู  มีเหตุผล  รู้หนา้ท่ี  ซ่ือสตัย ์ พากเพียร  ขยนั  ใฝ่รู้ใฝ่เรียนตลอดชีวติ  
รักประเทศ  รักชาติ  ภูมิใจในความเป็นไทย  มีวิถีประชาธิปไตย  เคารพความคิดเห็นและสิทธิของผูอ่ื้น  มีความ
เสียสละ  รักส่ิงแวดลอ้ม  สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งสนัติสุข  ยดึมัน่การปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นพระประมุข  รังเกียจการทุจริต  และต่อตา้นการซ้ือสิทธ์ิขายเสียง 

คนเก่ง  คือ  คนท่ีมีสมรรถภาพสูงในการดาํเนินชีวิต  มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดี  มี
ความสามารถดา้นใดดา้นหน่ึง  หรือรอบดา้น  หรือความสามารถพิเศษเฉพาะทาง  เช่น  ทกัษะและกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์  ความสามารถทางดา้นคณิตศาสตร์  มีความคิดสร้างสรรค ์  มีความสามารถดา้นภาษา  ศิลปะ  
ดนตรี  กีฬา  มีภาวะผูน้าํ  รู้จกัตนเอง  ควบคุมตนเองได ้  เป็นตน้  เป็นคนกา้วทนัโลก  ทนัเหตุการณ์  ทนั
เทคโนโลย ี  สามารถใชส้ติและปัญญาในการเผชิญและพิชิตปัญหา  พฒันาตนเองไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ  และทาํ
ประโยชน์ใหเ้กิดแก่ตน  สงัคม  และประเทศชาติได ้

คนมคีวามสุข  คือ  คนท่ีมีสุขภาพดีทั้งกายและจิต  เป็นคนร่าเริง  แจ่มใส  ร่างกายแขง็แรง  
จิตใจเขม้แขง็  มีมนุษยสมัพนัธ์  มีความรักต่อทุกสรรพส่ิง  มีอิสรภาพปลอดพน้จากการตกเป็นทาสของอบายมุข  
ไดท้าํในส่ิงท่ีตนสนใจตามความตอ้งการ  สามารถเรียนใหรู้้ความจริง  บรรลุความดี  ความงาม  มีความภูมิใจใน
ความเป็นไทย  และสามารถดาํรงชีวิตอยา่งพอเพียงร่วมกบัผูอ่ื้นในสงัคมไดอ้ยา่งมีดุลยภาพ 

สังคมคุณภาพ  มุ่งมัน่ท่ีจะสร้างและพฒันาใหค้นไทยทุกคนมีโอกาส  มีความเสมอภาค  และ
สามารถพฒันาตนเองเตม็ตามศกัยภาพเพ่ือเป็นคนดี  คนเก่ง  และคนมีความสุข  เป็นสงัคมท่ีมีการพฒันาทาง
เศรษฐกิจท่ีมีการพฒันาอยา่งสมดุลกบัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มภายใตห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ท่ีสามารถเช่ือมโยงเขา้สู่สงัคมเศรษฐกิจฐานความรู้ไดอ้ยา่งเหมาะสม  รักษาและพ้ืนฟทูรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มใหเ้ป็นการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืและสมดุล  มีชีวิตอยูร่่วมกบัธรรมชาติไดอ้ยา่งกลมกลืนและเก้ือกลู  
สงัคมคุณภาพตอ้งเป็นสงัคมซ่ึงส่งเสริม  “ ธรรมรัฐ ”  และ  “ สงัคมประชาธรรม ”  ซ่ึงทุกคนสามารถเขา้ถึง
บริการพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสงัคมอยา่งทัว่ถึงและเป็นธรรม  มีระบบการเมืองการปกครองท่ีเปิดกวา้ง  
โปร่งใส  และอาํนวยใหเ้กิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกาํหนดและตดัสินใจในกิจกรรมทางการเมือง  
และกิจกรรมสาธารณะอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเองและชุมชนทอ้งถ่ินอยา่งกวา้งขวาง 
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สังคมแห่งภูมปัิญญาและการเรียนรู้  จะสร้างโอกาสใหค้นไทยทุกคนมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
ปรับปรุง  เปล่ียนแปลง  ใหก้า้วทนักบัโลกยคุขอ้มูลข่าวสารและวิทยาการสมยัใหม่  มีการแสวงหาความรู้ดว้ย
ตนเอง  ใหทุ้กองคก์รและทุกส่วนงานในสงัคมมีความใฝ่รู้และพร้อมท่ีจะเรียนรู้อยูเ่สมอมุ่งใหบุ้คคล  ครอบครัว  
ชุมชน  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  องคก์รชุมชน  องคก์รเอกชน  องคก์รวิชาชีพ  สถาบนัศาสนา  สถาน
ประกอบการ  และสถาบนัสงัคมอ่ืน  ซ่ึงสนบัสนุนหรือจดัการศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของแหล่งการเรียนรู้  เพ่ือ
พฒันาสงัคมใหเ้ป็นสงัคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ยิง่ข้ึนต่อไป 

สงัคมแห่งความสมานฉนัทแ์ละเอ้ืออาทรต่อกนั  เป็นสงัคมซ่ึงมุ่งฟ้ืนฟ ู  สืบสาน  และธาํรงไว้
ซ่ึงคุณค่า  เอกลกัษณ์  ศิลปะ  และวฒันธรรมของไทย  ท่ีช่วยเหลือเก้ือกลูและพึ่งพากนัไวใ้หม้ัน่คง  รักษาไวซ่ึ้ง
สถาบนัครอบครัว  มีการพฒันาเครือข่ายชุมชนใหเ้ขม้แขง็  สร้างจิตสาํนึกแห่งความเป็นไทยใหม้ากยิง่ข้ึน  มีเจต
คติ  และค่านิยมของสัง่คมท่ีคาํนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นแกนหลกัของสงัคม  และใหค้วามสาํคญักบัการดูแล
ผูด้อ้ยโอกาสทางสงัคมและคนยากจน  คาํนึงถึงศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษยมี์ความยติุธรรมและความเสมอภาค
ทัว่หนา้กนั 

 

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที ่2 (พ.ศ. 2551 – 2565)8 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลกัการของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบบัท่ี 2  เม่ือวนัท่ี 

15  มกราคม 2551  โดยกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบบัท่ี 2  ไดก้าํหนดประเดน็ทิศทาง  นโยบายและ
เป้าหมาย  ดงัน้ี 

1) เป้าหมาย เม่ือส้ินสุดแผนในปี พ.ศ. 2565 ไดก้าํหนดไวว้า่  “ ยกระดบัคุณภาพอุดมศึกษาไทย  
เพือ่ผลติและพฒันาบุคลากรทีม่ีคุณภาพสู่ตลาดแรงงานและพฒันาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และ
นวตักรรม  เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขันของประเทศในโลกาภวิัตน์  รวมท้ังสนับสนุนการพฒันาที่
ยัง่ยนืของท้องถิน่ไทย  โดยใช้กลไกของธรรมาภิบาล  การเงนิ  การกาํกบัมาตรฐาน  และเครือข่ายอุดมศึกษาบน
พืน้ฐานของเสรีภาพทางวชิาการ  ความหลากหลาย  และเอกภาพเชิงระบบ”   

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวฉบบัท่ี 2 น้ี ออกแบบโดยคาํนึงถึงมิติบูรณาการและองคร์วม 
ของการพฒันาอุดมศึกษาเพ่ือกาํหนดทิศทางยทุธศาสตร์(Strategic direction) สาระหลกัมีสองส่วน ส่วนแรกเป็น
การวิเคราะห์ภาพฉายและนยัยะสาํคญัท่ีเป็นปัจจยัแวดลอ้มรุมเร้า ส่งผลกระทบต่อมนุษยแ์ละโลก ประเทศไทย 
จนถึงอุดมศึกษา ส่วนสองเป็นปัจจยัภายในระบบอุดมศึกษา ภาพฉายปัจจุบนัและอนาคต(scenario) มี 7 เร่ืองคือ 
ความเปล่ียนแปลงดา้นประชากร พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม  การมีงานทาํและตลาดแรงงานในอนาคต การจดัการ 
ความขดัแยง้และความรุนแรง การกระจาย อาํนาจการปกครองเยาวชนไทย นกัศึกษาไทย  และบณัฑิตในอนาคต 

 
8      สาํนกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ   “กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15  ปี  ฉบบัท่ี 2   (พ.ศ. 2551-2565)”     

        หนา้ 3 – 11 
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และเศรษฐกิจพอเพียง ปัจจยัภายในระบบอุดมศึกษาไดพิ้จารณา 9 ประเดน็ ไดแ้ก่ รอยต่อกบัการศึกษาระดบัอ่ืน 
การแกปั้ญหาอุดมศึกษาในปัจจุบนั ธรรมาภิบาลและการบริหารจดัการ การพฒันาขีดความสามารถในการ
แข่งขนัของประเทศ การเงินอุดมศึกษาการพฒันาบุคลากรในอุดมศึกษา เครือข่ายอุดมศึกษา การพฒันา
อุดมศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้และโครงสร้างพ้ืนฐานการเรียนรู้ 

ความเปลีย่นแปลงด้านประชากร ประชากรไทยยงัเพิ่มข้ึนต่อไปอยา่งชา้ๆ จาํนวนเดก็และ
เยาวชนท่ีลดลง อตัราการปันผลประชากรท่ีจะหมดไป และผูสู้งอายท่ีุเพ่ิมข้ึนต่อเน่ือง ภาพฉายดงักล่าวช้ีให้
อุดมศึกษาโดยเฉพาะสาํหรับประชากรวยัอุดมศึกษา 18-22 ปี ตอ้งลดการขยายตวัอยา่งไม่มีจุดส้ินสุด เช่น  หลาย
ทศวรรษท่ีผา่นมา โดยเนน้คุณภาพ อุดมศึกษาตอ้งเพ่ิมบทบาทดา้นการเพ่ิมผลิตภาพเศรษฐกิจของกลุ่มวยัทาํงาน 
เนน้การศึกษาต่อเน่ืองเพ่ือรองรับการเปล่ียนงานและอาชีพ การเกิดอาชีพใหม่ อุดมศึกษาตอ้งส่งเสริมผูสู้งอายใุห้
ยงัมีผลิตภาพทางสงัคมและเศรษฐกิจ (Social and economicproductivity) พลังงานและส่ิงแวดล้อม เป็นปัญหา
ร่วมของทุกประเทศ ประเทศไทยพึ่งพิงพลงังานนาํเขา้สูง        ส่งผลต่อเศรษฐกิจประเทศ เน่ืองจากราคาพลงังาน 
โดยเฉพาะนํ้ามนัเพ่ิมข้ึนต่อเน่ืองและจะไม่ถูกลง การใชพ้ลงังานจากฟอสซิลสร้างปัญหาเรือนกระจก ส่งผลต่อ
ความอยูร่อดของมนุษยชาติ  อุดมศึกษาตอ้งสร้างความตระหนกัการอนุรักษพ์ลงังาน ส่ิงแวดลอ้ม และ
ทรัพยากรธรรมชาติ ในการศึกษาทกุระดบัและในหมู่ประชาชน ผลิตบณัฑิตและความรู้ลึกดา้นการอนุรักษแ์ละ
จดัการพลงังานพลงังานหมุนเวียนโดยเฉพาะพลงังานชีวภาพ และพลงังานทางเลือก ทาํงานกบัภาคการผลิตเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการใชพ้ลงังาน เร่งเร้าความเขา้ใจสาธารณะ จนถึงการสร้างคนและองคค์วามรู้ดา้นการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติทั้งดิน นํ้า ป่าไม ้ระบบนิเวศ 

ในส่วนการมีงานทาํและตลาดแรงงานในอนาคต มี 4 ปัจจยัสาํคญัท่ีส่งผลกระทบต่อ
ตลาดแรงงาน ไดแ้ก่ โครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศ โลกาภิวตัน์ ความเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยแีละ
โลกสารสนเทศ การเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกจิไทยท่ีชดัเจนต่อเน่ืองคือภาคบริการและภาคอุตสาหกรรมเติบโต
มาก สาํคญัทั้งการจา้งงานและผลผลิตในรายไดป้ระชาชาติ อุดมศึกษาตอ้งทาํงานกบัภาคการผลิตจริง จาํแนก
บทบาทความสาํคญัของกลไกท่ีขบัดนัระบบเศรษฐกิจทั้งผูป้ระการขนาดเลก็ SME ธุรกิจของครอบครัวกลุ่ม
สาํคญั บริษทัขา้มชาติ เพื่อใหโ้จทยช์ดัและสร้างผลงานไดช้ดัเจน อุดมศึกษาตอ้งทาํงานทั้งกบัอุตสาหกรรมราย
สาขาและกลุ่มอุตสาหกรรมเชิงพ้ืนท่ีเช่นนิคมอุตสาหกรรม ผลิตบณัฑิต ฝึกอบรมและเพิ่มผลิตภาพในลกัษณะ
demand led ทาํงานกบัหน่วยงานวางแผนและภาคการผลิตเพ่ือผลกัอุตสาหกรรมความรู้ วิเคราะห์และชกันาํภาค
บริการใหม่ท่ีสาํคญัจากการพิจารณาห่วงโซ่มูลค่าของบริการแต่ละประเภท ความรู้และเทคโนโลยท่ีีใชใ้นแต่ละ
ห่วงโซ่ ภาคเกษตรแมจ้ะลดสดัส่วนในรายไดป้ระชาชาติ แต่คนยงัอยูภ่าคเกษตรในสดัส่วนท่ีสูง มีแรงงานออก
จากภาคเกษตรปีละนบัหม่ืนคน เป็นกระแสท่ียากท่ีจะหยดุย ั้งและหวนกลบั แต่ประเทศไทยตอ้งยนืหยดัใหภ้าค
เกษตรรองรับคนท่ีอยูใ่นภาคเกษตรใหอ้ยูไ่ดแ้ละอยูไ่ดดี้ข้ึน อุดมศึกษาตอ้งช่วยเตรียมความรู้และสร้างทกัษะให้
แรงงานท่ีออกจากภาคเกษตรจนถึงระดบัหน่ึงก่อนเขา้สู่ภาคการผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มและความสาํคญัของระบบ
เกษตรทั้งเกษตรนํ้าฝนเกษตรกา้วหนา้ เนน้ความสาํคญัของภาคเกษตรต่อความมัน่คงทางอาหาร(Food security)
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ในระดบัครอบครัว ชุมชน พ้ืนท่ี และประเทศ เป็นผูรู้้ผูเ้ล่นสาํคญัดา้นอุตสาหกรรมอาหารและการแปรรูป
วตัถุดิบการเกษตร ในส่วนโลกาภวัิตน์ อุดมศึกษาจะถกูกระทบ ทั้งโอกาสท่ีจะเติบโตจากโลกาภิวตันแ์ละการ
เปิดเสรีทางบริการการศึกษา โดยเฉพาะตามขอ้ตกลงของ  WTO ขอ้ตกลงพหุภาคี และทวิภาคี จากการท่ีประเทศ
ไทยจะเขา้สู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ท่ีพลเมืองส่วนใหญ่เป็นมุสลิมและพดูภาษาบาฮาสาอินโดนีเซีย 
อุดมศึกษาไทยสามารถวางตาํแหน่งผูเ้ล่น 
หลกัในอาเซียนไดโ้ดยการดูตน้แบบจากประชาคมยโุรป เช่น การพฒันาคุณภาพการศึกษาเพ่ือใหเ้กิดมาตรฐาน
การศึกษาและปริญญาท่ียอมรับร่วมกนัได ้ (Mutual recognition) อุดมศึกษาไทยตอ้งเตรียมความพร้อมสาํหรับ 
“ศตวรรษแห่งเอเซีย” ท่ีจีนและอินเดียเป็นผูเ้ล่นสาํคญั ตระหนกัวา่ ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลย ี นาํมาซ่ึง 
“ผลิตภาพ” (Productivity) และ“นวตักรรม” (Innovation) ในกระบวนการผลิตสินคา้และบริการ เรียนรู้จากนกั
คิดอนาคต (Futurists) ต่อเทคโนโลยท่ีีมองไม่เห็นในวนัน้ีหน่วยงานท่ีสาํคญัของรัฐไดร่้วมกบัภาคเอกชนกาํหนด
แผนยทุธศาสตร์ดา้นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเทคโนโลยสีารสนเทศ ท่ีอุดมศึกษาเขา้ไปเป็นผูเ้ล่นสาํคญั โลกยคุ
สารสนเทศ เป็นสงัคมไร้พรมแดนเกิดการจา้งงานและความมัง่คัง่ทางเศรษฐกิจ การเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารและ
ความรู้กระทาํไดง่้ายเทคโนโลยแีพร่กระจายอยา่งกวา้งขวาง โดยไม่มีขอ้จาํกดัดา้นเวลาและสถานท่ี มีนวตักรรม
และตลาดแรงงานใหม่ๆ ท่ีมีมูลค่าเพ่ิมและมลูค่าสูง บนฐานของนวตักรรม ทรัพยากรมนุษย ์ โครงสร้างพ้ืนฐาน
และสารสนเทศ 

การกระจายอาํนาจการปกครอง เป็นภาพฉายท่ีสาํคญัท่ีประเทศไทยไม่มีประสบการณ์มาก แต่
จะเพ่ิมความสาํคญัต่อความเป็นไปและความเป็นอยูข่องบา้นเมืองในอนาคตอยา่งสูง  พระราชบญัญติัระเบียบ
บริหารราชการแผน่ดินพ.ศ.2534ไดก้าํหนดใหมี้การกระจายอาํนาจการปกครองสู่ทอ้งถ่ิน โดยมีแนวทางการ
กระจายอาํนาจประกอบดว้ยการถ่ายโอนภารกิจ การกระจายอาํนาจการเงินการถ่ายโอนบุคลากร การพฒันา
ระบบตรวจสอบและการมีส่วนร่วมของประชาชน การปรับปรุงการบริหารจดัการองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
(อปท.) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบ การกาํกบัดูแลการถ่ายโอนภารกิจ และการสร้างระบบประกนั
คุณภาพบริการสาธารณะ อปท. ตอ้งการการสนบัสนุน ความเช่ียวชาญในการติดตั้งระบบ การจดัการความรู้ การ
ฝึกอบรมและยกระดบัความสามารถของบุคลากรเป็นตน้ นอกจากน้ี ทอ้งถ่ินยงัมีงบประมาณท่ีไดรั้บการจดัสรร
จากส่วนกลาง และมีรายไดจ้ากการจดัเกบ็ภาษีค่าบาํรุง และค่าธรรมเนียม การท่ีอุดมศึกษาทาํงานกบัทอ้งถ่ินจะ
เสริมภารกิจหลกัหน่ึงของอุดมศึกษาคือการบริการสงัคมใหโ้ดดเด่น รองรับเหตุผลของการจดัตั้งและการ
ส่งเสริมสถาบนัอุดมศึกษาบางกลุ่มท่ีอยูใ่นภมิูภาคและทอ้งถ่ิน งบประมาณ อปท. เป็นแหล่งรายไดท่ี้จะเพ่ิม
ความสาํคญั  สถาบนัอุดมศึกษาในพ้ืนท่ี ในการทาํงานกบั  อปท. อุดมศึกษาควรรวมตวัทาํงานเป็นเครือข่ายพ้ืนท่ี
(เชิงภูมิสงัคมและเขตการปกครอง)  และเครือข่ายเชิงประเดน็ เพราะโจทยท์อ้งถ่ินเป็นโจทยบู์รณาการ ตอ้งการ
ความรู้หลายระดบัหลากสาขา การทาํงานตอ้งการมวลวกิฤติทั้งฝ่ายอุปสงคแ์ละอุปทาน ประเดน็หลกัท่ีเป็นเร่ือง
ใหม่ทา้ทายอุดมศึกษาไทยคือ การจัดการความขัดแย้งและความรุนแรง เราเห็นวา่การต่อสู้โดยใชก้าํลงัทหารดว้ย
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กองทพั โดยรวมยติุไปพร้อมกบัการจบลงของสงครามโลกคร้ังท่ีสองเม่ือกลางทศวรรษ 1940 และการยติุ
สงครามเยน็ท่ีทาํโดยตวัแทน  อีกสามทศวรรษต่อมา สงครามสมยัใหม่เป็นการต่อสูร้ะหวา่งประชาชน              
ไร้รูปแบบสงครามและภาพศตัรูชดัเจน ความขดัแยง้และความรุนแรงในโลกกระทบประเทศไทยมากบา้งนอ้ย
บา้ง ความรุนแรงในสามจงัหวดัภาคใตร้ะเบิดข้ึนในปี พ.ศ. 2547หลงัจากมีเหตุการณ์รุนแรงระดบัเลก็ต่อเน่ืองมา
หลายสิบปี ดว้ยปัจจยัภายในท่ีสะสมมาหลายร้อยปี ผสมกบัการนาํเขา้วิธีการทารุณโหดร้ายเพ่ือแยกสามจงัหวดั
ภาคใต ้รัฐกาํลงัแกปั้ญหาดว้ยความเดด็ขาดในเบ้ืองตน้ สร้างการเขา้ถึงเขา้ใจ เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและอาชีพ
ในปัจจุบนั ควบคู่กบัการสร้างความเขา้ใจและโอกาสอยา่งถาวรในอนาคตดว้ยการศึกษา ทั้งน้ี  อุดมศึกษาจะเป็น
ปัจจยัช้ีขาดในระยะกลางและยาว 

ทุกประเทศใหค้วามสาํคญัต่อเดก็และเยาวชนของตนเอง ผูไ้ดรั้บผลโดยตรงของแผนอุดมศึกษา
ระยะยาวคือ เยาวชนไทย นักศึกษาไทย และบัณฑิตในอนาคต เดก็เยาวชนและนกัศึกษาในวนัน้ีเปล่ียนแปลงทั้ง
ในมิติการใชชี้วิต การเรียนรู้ ครอบครัว ตลอดจนภาวะเส่ียงต่าง ๆ สะทอ้นถึงแนวโนม้ของสงัคมภายหลงัยคุ
อุตสาหกรรมและความทนัสมยัทั้งปวง (Post-industrial / Post-modern) มีสญัญาณช้ีการเปล่ียนแปลงชีวิตงาน
ของบณัฑิตในอนาคตท่ีแตกต่างจากปัจจุบนั อาทิเช่น การทาํงานโดยมีหลายอาชีพทั้งตลอดช่วงอาย ุ การทาํงาน
ไร้สงักดั (Freelance) ความเส่ียงต่อรายไดไ้ม่แน่นอน การจบัคู่ผูร่้วมงานและเปล่ียนผูร่้วมงาน เป็นตน้ มีความไม่
สอดคลอ้งกนั (Mismatch) ระหวา่งการศึกษาและทกัษะอาชีพท่ีพึงประสงคใ์นอนาคต นอกจากความเช่ียวชาญ
เฉพาะศาสตร์แลว้ ความสามารถท่ีสาํคญัไม่ยิง่หยอ่นจะเก่ียวกบัทกัษะการส่ือสาร การทาํงานเป็นหมู่คณะ การ
แกปั้ญหา การรับความเส่ียง การออกแบบและความสร้างสรรค ์ ความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและต่อผูอ่ื้น การ
เรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง การบริหารจดัการตนเอง รวมไปถึงจริยธรรม อุดมศึกษาควรเพิ่มพ้ืนท่ีการเรียนรู้ของเยาวชน
และนกัศึกษาในแบบของทกัษะชีวติ ทกัษะสงัคม (Socialization) สมรรถนะพ้ืนฐานร่วม (Base line 
competencies) ท่ีขา้มพน้ความรู้วิชาการท่ีเป็นแท่ง ความรู้และความสามารถเชิงบูรณาการท่ีฝังตวั (Tacit 
knowledge and ability) ท่ีหาไม่ไดจ้ากการเรียนการสอนในหอ้งท่ีขาดปฏิสมัพนัธ์ สร้างความพร้อมเพ่ือเปิด  
โลกทศัน์สาํหรับบณัฑิตในสภาวะโลกาภิวตัน์ดา้นภาษาและวฒันธรรม รู้และเห็นคุณค่าของพหุลกัษณ์            
พหุวฒันธรรม เพิ่ม  mobility และความหลากหลาย (diversity) ของนกัศึกษาต่างวยั ต่างภูมิหลงัวฒันธรรมและ
สงัคม ต่างเผา่พนัธ์ุ รวมถึงอาจารย ์ การแลกเปล่ียนและหลกัสูตรสองภาษาจะเป็นกลไกสาํคญั อุดมศึกษาพึงจดั
ใหมี้การศึกษาในระบบ “ศิลปศาสตร์” (Liberal Arts Education) ในยคุ Post Modern-PostIndustrialization 
ทั้งน้ีหมายรวมทั้งสาระแห่งศาสตร์และกระบวนการแห่งศาสตร์ เรียนรู้บนฐานการทาํงานในภาคการผลิตและ
ภาคสงัคม (Work-based / Community-based education) เช่น Internship/Apprenticeshipในภาคการผลิตและภาค
สงัคม สหกิจศึกษา  (Co-operative education)  ทกัษะวิศวกรรม  (Engineering practice school) เศรษฐกจิ
พอเพยีงท่ีประชาชนชาวไทยไดรั้บพระราชทานจากพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วันั้น สถาบนัอุดมศึกษายงัเขา้ใจ
และปฏิบติัเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงในขั้นเร่ิมตน้ อุดมศึกษาควรเป็นผูน้าํใหว้ิเคราะห์ไดป้ฏิบติัได ้ บนฐาน
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ทรัพยากรภูมิสงัคม สร้างความรู้ใหม่เกิดผลเป็นรูปธรรมทั้งระดบัปัจเจก ครอบครัว ชุมชน พ้ืนท่ี  (กายภาพ     
การปกครอง และภูมิสงัคม) องคก์ร ภาคการผลิต 

ตามท่ีกล่าวแลว้ กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวมีมิติบรูณาการและองคร์วมการพฒันา จึง
พิจารณาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งและปัจจยัภายในอุดมศึกษาเอง ปัจจยัแรกคือ  รอยต่อกบัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน และการ
อาชีวศึกษา หลกัฐานเชิงประจกัษแ์ละแนวโนม้น่าเป็นห่วงคือ นกัเรียนมธัยมท่ีเป็นตวัป้อนอุดมศึกษามีคุณภาพ
โดยรวมตํ่าลง ดูจากสมัฤทธิผลการศึกษา จนถึงความสามารถพ้ืนฐานการอ่านภาษาไทยซ่ึงเป็นฐานของการ
เรียนรู้วิชาการ ทุกคนตระหนกัวา่คุณภาพนกัเรียนตกตํ่าเป็นผลจากคุณภาพของครู เก่ียวพนัไปถึงสถานภาพท่ีตํ่า
ของครูทาํใหไ้ม่มีนกัเรียนเก่งเป็นครูหมุนเวียนเป็นวฏัจกัรท่ีตอ้งแกใ้หไ้ด ้ นอกจากนั้นค่านิยมดา้นปริญญาทาํให้
มีผูเ้รียนอาชีวศึกษานอ้ยลงเป็นลาํดบัทั้งท่ีแรงงานระดบักลางจาํเป็นยิง่ในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจประเทศ ทั้งน้ี
รัฐตอ้งจริงจงักบัการจดัการเร่ืองคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยเฉพาะทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
เขม้ขน้กบัอาชีวศึกษา อุดมศึกษาเองตอ้งใหเ้วลากบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและอาชีวศึกษาสามเร่ือง เร่ืองแรกคือ
พฒันาและสร้างครูคณุภาพสูงซ่ึงเป็นตัวคณู (Multiplier) ทาํใหมี้คนเก่งมาเรียนครู โดยมีการทบทวนการผลิต
ครูนอกจากระบบ 5 ปี ครูมธัยมศึกษาและครูช่างเทคนิคตอ้งมีฐานแน่นทางวิชาการทั้งฝึกสอน รวมทั้งฝึกทกัษะ
จริงในสถานประกอบการสาํหรับครูช่างเทคนิคท่ีอาจตอ้งการเวลาเพ่ิมมากกวา่หน่ึงปี เร่ืองสอง คือ การพฒันา
เดก็ทีม่คีวามสามารถพเิศษซ่ึงเป็นเสมือนหวัรถจกัรสาํหรับประเทศในอนาคต เร่ืองสาม คือ อุดมศึกษาตอ้งเปิด
โอกาสให้ผู้จบอาชีวศึกษาและกาํลังทํางานสามารถเข้าศึกษาต่อในอดุมศึกษาได้ด้วยความยดืหยุ่น ประกอบ
อาชีพต่อไป ไม่ตอ้งท้ิงงานท้ิงอาชีพ ศึกษาในเง่ือนไขเวลาท่ีไม่บีบรัด ไม่ผกูมดันกัศึกษาท่ีเป็นผูข้บัดนัภาคการ
ผลิตจริง ไม่กาํหนดวา่ตอ้งเรียนสาํเร็จในเวลาอนัสั้น เช่น ระบบการศึกษา 4 ปี ซ่ึงเป็นเร่ืองของนิสิตนกัศึกษาใน
วยั 18-22 ปี และการสะสมหน่วยกิตในทาํนองธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) 

ในส่วนของระบบอุดมศึกษาปัจจุบนัท่ีมีสถาบนัใหป้ริญญาประมาณร้อยหา้สิบแห่งท่ีสงักดั 
กระทรวงศึกษาธิการ มีความซํ้าซอ้น แยง่ชิงนกัศึกษาและทรัพยากร มีปัญหาคุณภาพ การแก้ปัญหาอุดมศึกษาใน
ปัจจุบัน ตอ้งใชก้ลไกมาตรฐานและการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือลดเลิกหลกัสูตรท่ีไม่ใช่ความตอ้งการของสงัคม
หรือการพฒันาเศรษฐกิจ ปิดหน่วยงานท่ีมีคุณภาพการศึกษาตํ่า เกิดระบบอุดมศึกษาท่ีแบ่งงานกนัทาํ  (Division 
of labor) วางตาํแหน่งของแต่ละสถาบนัใหเ้หมาะสม  (Positioning) แบ่งอดุมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มวทิยาลยั
ชุมชน, กลุ่มมหาวิทยาลยัส่ีปีและมหาวิทยาลยัศิลปศาสตร์, กลุ่มมหาวิทยาลยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
มหาวิทยาลยัเฉพาะทาง มหาวิทยาลยั Comprehensive, และกลุ่มมหาวิทยาลยัวิจยั  มหาวิทยาลยับณัฑิตศึกษา ทั้ง
ส่ีกลุ่มจะตอบสนองต่อยทุธศาสตร์การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัในระดบัสากล ภาคการผลิตจริงการ
พฒันาอาชีพ คุณภาพชีวิต ความเป็นอยูร่ะดบัทอ้งถ่ินและชุมชน การรองรับการเปล่ียนอาชีพ เปล่ียนงาน เลิกจา้ง
งาน การพฒันาผลิตภาพของผูท้าํงานต่อเน่ือง ผูท่ี้พน้วยัทาํงาน จนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต ธรรมมาภบิาลและ
การบริหารจัดการ ช่วยการกาํหนดทิศทางจนถึงการพฒันามหาวิทยาลยัไดเ้ร็ว อุดมศึกษาไทยตอ้งปรับปรุงเร่ือง
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น้ีตั้งแต่ระดบัองคก์รกาํหนดและกาํกบันโยบายคือสภามหาวิทยาลยั ผูบ้ริหารทุกระดบั ขอ้เสนอของแผน
อุดมศึกษาระยะยาวคือสร้างกลไกพฒันาผูด้าํรงตาํแหน่งสภามหาวิทยาลยัและผูบ้ริหาระดบัต่างๆ ปรับระบบ 
ธรรมาภิบาลซ่ึงรวมถึงโครงสร้างสภามหาวิทยาลยัใหมี้ผูท้รงวฒิุจากภายนอกเป็นหลกั สภามหาวิทยาลยัมี
สาํนกังานเลขาธิการทาํงานเตม็เวลาสนบัสนุน จนถึงการปรับคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหท้าํหนา้ท่ีคณะ
มนตรีหรือคณะกรรมาธิการ (Commission) ท่ีมีมนตรีหรือกรรมาธิการ (Commissioners) เตม็เวลา และปรับ
สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหส้อดคลอ้งกนั 

ในการประเมินความสามารถในการแข่งขนัของประเทศไทย มหาวิทยาลยัไทยไม่ติดกลุ่ม
มหาวิทยาลยัชั้นนาํท่ีมีคุณภาพทั้งในระดบัโลกและระดบัภูมิภาค ความสามารถในการสร้างนวตักรรมของ
ประเทศตํ่า โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์อยูใ่นระดบัทา้ยๆ ของประเทศท่ีไดรั้บการจดัอนัดบัอุดมศึกษา
เป็นองคป์ระกอบหน่ึงของระบบวิจยัของประเทศ การสร้างความเป็นเลิศของการวจิยัของอุดมศึกษาจึงข้ึนกบั
การวางโครงสร้างระบบวิจยัในภาพรวม ซ่ึงรวมถึงนโยบายระบบวิจยั การจดัสรรทรัพยากรวิจยั การบริหาร
จดัการทุนวิจยั ตลอดจนการประสานพลงัระหวา่งหน่วยปฏิบติัการวิจยั ความเช่ือมโยงและการทาํงานร่วมกนั
ระหวา่งภาคเอกชน ในฐานะองคก์รอุดมปัญญา อุดมศึกษาถูกคาดหวงัวา่เป็นกลไกสาํคญัในการพฒันาขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศดว้ยความจาํกดัของทรัพยากรและนกัวิจยัคุณภาพสูง อุดมศึกษาตอ้ง
โฟกสัโจทยว์จิยัและสร้างกลไกความเป็นเลิศ ระบบการประเมินสมรรถนะการวิจยัของกลุ่มวิชาการใน
มหาวิทยาลยั - ระบบ ResearchAssessment Exercise (RAE) ท่ีใชใ้นต่างประเทศควรนาํมาประยกุตแ์ละปรับใช ้
เพ่ือการประเมินความสามารถการวจิยัและจดัสรรทรัพยากรเพ่ือการวิจยัสาํหรับอุดมศึกษาไทย มหาวิทยาลยัควร 
ผลกัดนัใหเ้กิดระบบวิจัยแห่งชาติ ท่ีควรประกอบดว้ยองคก์รระดบัชาติท่ีกาํหนดนโยบายวิจยั องคก์รจดัสรร
เงินทุนวิจยัและหน่วยงานวจิยัท่ีมหาวิทยาลยัเป็นผูเ้ล่นสาํคญั สร้างระบบความเช่ือมโยงระหว่างอุดมศึกษาและ
ภาคการผลติ เพื่อใหอุ้ดมศึกษาทาํภารกิจจากมุมอุปสงค(์demand led)เพิ่มข้ึนมีกลไกการทาํงานร่วมกนัใน
ลกัษณะพหุภาค ีระหวา่งมหาวิทยาลยั กลุ่มมหาวิทยาลยั ศนูยค์วามเป็นเลิศ ภาคอุตสาหกรรมในและต่างประเทศ 
ภาคสงัคมและชุมชน 

กลไกสาํคญัท่ีหลายประเทศใชก้ารปฏิรูปอุดมศึกษาไดส้าํเร็จ คือ ธรรมมาภิบาลและการบริหาร 
และการปฏิรูปการเงนิอุดมศึกษา การลงทุนในอุดมศึกษาผา่นระบบงบประมาณปัจจุบนัยงัไม่สะทอ้นคุณภาพ
การศึกษา และยงัมิไดใ้ชเ้ป็นกลไกกาํกบัเชิงนโยบายอยา่งเตม็ท่ี การแบ่งภาระค่าใชจ่้ายเพ่ืออุดมศึกษาระหวา่ง
ผูเ้รียน รัฐ และผูไ้ดรั้บประโยชน์จากผลผลิตอุดมศึกษาไม่เหมาะสม นอกจากนั้นสถาบนัอุดมศึกษาไทยจาํนวน
มากมีภาระท่ีจะตอ้งแสวงหาแหล่งทุนเพ่ือรักษามาตรฐานการศึกษา นอกเหนือจากรองรับจาํนวนนกัศึกษาท่ี
เพ่ิมข้ึน ไดรั้บการตาํหนิจากสาธารณะว่าเป็นอุดมศึกษาพาณิชย ์ แผนอุดมศึกษาระยะยาวเสนอใหรั้ฐปรับการ
จดัสรรงบประมาณประจาํปีสาํหรับมหาวิทยาลยัของรัฐ ท่ียงัเป็น Supply-side financing ใหส้อดคลอ้งกบั
เป้าหมายการพฒันาประเทศ  และเป็นไปตามPerformance-based มากข้ึน พิจารณาและจดัรูปแบบใหม่ของ
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กองทุนประเภท Contribution scheme ตั้งกองทุนพฒันาอดุมศึกษา เพื่อการพฒันาอาจารยแ์ละบุคคลากร 
เช่ือมโยงอุดมศึกษากบัภาคการผลิต สนบัสนุนการจดัตั้งวิสาหกิจโดยมหาวิทยาลยั การพฒันาแรงงานความรู้
และเกษตรกรท่ีเลิกอาชีพการเรียนรู้ตลอดชีวิต สนบัสนุนทอ้งถ่ิน สร้างกลไกกาํหนดและจดัสรรงบประมาณ
ควบคู่กบัการทาํแผนยทุธศาสตร์ การกาํกบัคุณภาพดว้ยองค์กรกันชน (Buffer organization) ใชห้ลกัการ 
Financialautonomy ในการบริหารการเงินอุดมศึกษาบนฐานการแบ่งกลุ่มอุดมศึกษา 

การสร้างความสามารถในการแข่งขนัของประเทศควบคู่กบัการเติบโตของอุดมศึกษา  อยา่ง
รวดเร็ว และขาดทิศทางในทศวรรษท่ีผา่นมา การนาํสถาบนัอุดมศึกษาเกือบหา้สิบแห่งท่ีอยูใ่น
กระทรวงศึกษาธิการ เดิมมารวมกบัสถาบนัอุดมศึกษาเดิมในทบวงมหาวิทยาลยั ทาํใหเ้ห็นเง่ือนไขเร่งด่วนท่ีจะ
สร้างอุดมศึกษาใหมี้คุณภาพคือระบบการพฒันาบุคลากรในอุดมศึกษา ทั้งน้ีการพฒันาอาจารยใ์นมหาวิทยาลยั
ตอ้งคาํนึงถึงการพฒันาหลายมิติ เช่น ดา้นวิชาการ ความเป็นครู ความสามารถในจดัการเรียนการสอน 
ความสามารถดา้นการวิจยั สมรรถนะทางวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาท่ีตนรับผิดชอบ การบริหารจดัการ การขดั
เกลาทางสงัคม คาํนึงถึงช่วงวัยต่างๆของการทาํงานและพฒันา (Life cycle development) จดัใหมี้กระบวนการ 
Mentoringโดยผูมี้ความรู้และประสบการณ์บนฐานของการพฒันาจากการทาํงานจริง แผนอุดมศึกษาระยะยาว
ไดเ้สนอใหมี้ทิศทางชดัเจนในการจดัทุนการศึกษา การมีส่วนร่วมระหวา่งมหาวทิยาลยัและผูเ้รียนในการออก
ค่าใชจ่้ายในการส่งนกัศึกษาไปต่างประเทศ และการสร้างทิศทางสาํหรับมหาวิทยาลยัรัฐใหม่ดว้ยอตัรากาํลงัคน
ท่ีรัฐบาลกาํหนดให ้

มหาวิทยาลยัไทยมีความแตกต่างสูงและมีช่องวา่งของระดบัการพฒันา (University Divide)
หลายมิติ อาทิเช่น ขนาด งบประมาณ ประเภท อาย ุ สถานท่ีตั้ง บุคลากร คุณภาพของนกัศึกษา คุณภาพของ
สถาบนั ตลอดจนช่ือเสียง เป็นตน้ หลายปัญหาของอุดมศึกษาแกไ้ม่ไดห้ากมหาวิทยาลยัยงัแยกส่วนกนัทาํงาน 
ไม่รวมพลงั (Synergy) หรือแบ่งงานกนัทาํ (Division of labor) แมส้ถาบนัมีคุณภาพและความเป็นเลิศ เม่ือไม่
ทาํงานร่วมกนักไ็ม่สามารถสร้างสรรคผ์ลงานในระดบัประเทศหรือท่ีสูงข้ึนไป ยทุธศาสตร์สร้างพลงัร่วมโดย
เครือข่ายอุดมศึกษาเป็นส่ิงท่ีควรสนบัสนุนและผลกัดนัดว้ยนโยบายและกลไกงบประมาณ สถาบนัอุดมศึกษา
ควรควบรวมการเรียนการสอน การทาํงานและการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานร่วมกนั จนนาํสู่การควบรวมสถาบนั
เม่ือพร้อม รัฐสนบัสนุนใหส้ถาบนัท่ีเขม้แขง็สร้างความสามารถสถาบนัใหม่ สร้างเครือข่ายพฒันาการเรียนการ
สอน การพฒันาบุคคลากร การทาํงานภาคสงัคมเป็นตน้ 

ปัจจยัพ้ืนฐานสามจงัหวดัภาคใตท่ี้นาํสู่ปัญหาความรุนแรง ขอ้เสนอแนวทางสร้างความ
สมานฉนัทแ์ละการพฒันาพื้นท่ี ไดก้ล่าวถึงในเร่ืองการจดัการความขดัแยง้และความรุนแรงในส่วนภาพฉายท่ี
ระบุมาแลว้ ในปี 2550 รัฐบาลไดท้าํแผนยทุธศาสตร์ในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ โดย
สกอ.กาํหนดการพฒันาอุดมศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิจังหวดัชายแดนภาคใต้ เป็นส่วนของแผน
อุดมศึกษาระยาว ซ่ึงประกอบ ดว้ยการพฒันาเดก็เยาวชนและนกัศึกษา การพฒันาครูและบุคคลากรในพ้ืนท่ี การ
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สร้างความเขม้แขง็ของสถาบนัอุดมศึกษา และการพฒันาอุดมศึกษาสู่อาเซียน แนวทางหลกัเป็นการใชปั้ญญาให้
เขา้ถึง เขา้ใจยอมรับและเห็นคุณค่าของสงัคมไทยท่ีมีความเป็นพหุลกัษณ์ พหุวฒันธรรม การสร้าง mobility
สาํหรับเดก็เยาวชนและประชาชนในภาคใต ้สร้างโอกาสการไดรั้บการศึกษาท่ีมีคุณภาพ การประกอบอาชีพใน 
ภาคใต ้ความเช่ือมต่อกบัอาเซียนและประชาคมมุสลิมในโลก 

โครงสร้างพืน้ฐานการเรียนรู้ของอุดมศึกษา เป็นทั้งหวัใจและปัจจยัสาํคญัของอุดมศึกษา 
ครอบคลุมทั้งโครงสร้างเชิงสารัตถะและโครงสร้างทางกายภาพท่ีสาํคญั 4 ประการ ส่วนหวัใจคือโครงสร้าง
หลกัสูตรท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการของตลาด และสงัคมในปัจจุบนัและอนาคตส่วนท่ีเป็นปัจจยั คือ
สงัคมสารสนเทศ สงัคมฐานความรู้ ทรัพยากรการเรียนรู้ ระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการ
ปฏิสมัพนัธ์และการเรียนรู้ อุดมศึกษาตอ้งตระหนกัวา่การอุดมศึกษาอนาคตเป็นทั้ง “การเตรียมคนเขา้สู่ชีวิตและ
การปรับแต่งคนเขา้สู่งาน” นอกจากความรู้เทคนิค วิชาการวิชาชีพแลว้ รัฐพึงสนบัสนุนการศึกษา “ศิลปศาสตร์” 
(Liberal Arts Education) ในฐานะโครงสร้างพ้ืนฐานการเรียนรู้ ทั้งในลกัษณะหลกัสูตรเพ่ิมเติม จนการปรับบาง
สถาบนัอุดมศึกษาใหเ้ป็นมหาวิทยาลยัดา้นศิลปศาสตร์เตม็รูปแบบ ออกแบบหลกัสูตรศิลปศาสตร์ในยคุหลงั
อุตสาหกรรม (PostModern Liberal Arts) ท่ีสามารถรองรับความตอ้งการ ของคนรุ่นใหม่และตลาดแรงงาน เช่น 
ดนตรีศิลปะ เทคโนโลยสีารสนเทศ วิทยาการสมอง การบริหารจดัการ พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม วฒันธรรมและ
นกัคิดของโลก เป็นตน้ รวมทั้งคาํนึงถึงการสนบัสนุนการศึกษาพิเศษในรูปแบบต่างๆ ส่งเสริมใหอุ้ดมศึกษา
พฒันาและใชศ้กัยภาพทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อรองรับนโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการส่ือสารของชาติ โดยเฉพาะอย่างยิง่ยทุธศาสตร์ e-Society,e-Industry, e-Commerce, e-Education, และ 
e-Government ผ่านนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างของภาครัฐ (Government procurement) สร้างหวัใจหรือสมอง 
ของการบริหารจดัการและการพฒันาชุมชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทัว่ประเทศ รัฐพึงกาํหนดให้
สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งใหค้วามร่วมมือในการจดัเกบ็ข้อมูลของตนเองท่ีทนัสมยัอยูเ่สมอ จดัระบบการคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคจากการใหบ้ริการขอ้มูลสารสนเทศของมหาวิทยาลยั โดยผูเ้รียนและผูป้กครองมีสิทธิในการเขา้ถึง
ขอ้มูลอุดมศึกษาท่ีมีความถกูตอ้งและทนัสมยั สนบัสนุนอุดมศึกษาใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือ
การเข้าถงึ(Access) และการลดช่องว่างดจิทัิล (Digital divide) เพ่ือการเรียนรู้เฉพาะตวั (Customization) ไปจนถึง
การเรียนรู้ของมวลชน (Massification) ลงทุนการวจิยัและพฒันาทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
รัฐลงทุนใหอุ้ดมศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ วิจยั ทดลอง และสาธิต จดัทาํส่ือการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยออกสู่
สาธารณะ (Open courseware) ลงทุนและจดัการในการจดัระบบเครือข่ายห้องสมดุและแหล่งเรียนรู้ ศึกษาและ
เตรียมการรองรับผลกระทบเชิงลบ (Discordance) อนัเน่ืองมาจากการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
จดัตั้งกองทุนพฒันาโครงสร้างทางกายภาพของสถาบนัอดุมศึกษา ประการสุดทา้ยในการรักษาผลิตภาพทาง
เศรษฐกิจและสงัคม ระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นปัจจยัสาํคญัของความสาํเร็จ อุดมศึกษาควรจดัทาํกรอบ
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นโยบายการพฒันาระบบ “การเรียนรู้ตลอดชีวิต” ของอุดมศึกษา วางระบบธรรมาภิบาลของการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัภาคส่วนต่างๆในสงัคม    ประสานหลากสาขา   (Multisectoral approach)  การบริหารจดัการ 
โดยยดึหลกัผูเ้รียนเป็นสาํคญัคือหวัใจ สร้างกรอบการประกนัคุณภาพการเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งนีเ้พือ่ให้อุดมศึกษา
สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมความรู้ สังคมอุดมปัญญา 

 

 แผนพฒันาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที ่ 11  (พ.ศ. 2555-2559)9 

สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ไดจ้ดัทาํแผนพฒันาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา  ฉบบัท่ี  
11  (พ.ศ.2555 – 2559)  ซ่ึงไดรั้บความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา  เรียบร้อยแลว้  เม่ือวนัท่ี  5  
ตุลาคม  2555  ในแผนฉบบัดงักล่าว  กาํหนดวิสยัทศัน์สาํหรับอุดมศึกษาในปี  พ.ศ. 2559  คือ 4 “อดุมศึกษาเป็น
แหล่งองค์ความรู้และพฒันากาํลังคนระดบัสูงทีมี่คณุภาพเพือ่การพฒันาชาติอย่างยัง่ยนืสร้างสังคมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559)บนพืน้ฐานปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง มีบทบาทสูงในประชาคมอาเซียนและมุ่งสู่คณุภาพอดุมศึกษาระดบันานาชาติ”  

นอกจากน้ีไดก้ล่าวถึง ภาพอนาคตท่ีมีผลกระทบต่ออุดมศึกษาไทย10 วา่ประเทศไทยอยูใ่น
ช่วงเวลาท่ีตอ้งเผชิญกบัสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง เทคโนโลยพีลงังานและส่ิงแวดลอ้มท่ี
เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วและส่งผลกระทบอยา่งรุนแรงมากข้ึนกวา่ช่วงท่ีผา่นมา ซ่ึงมีผลกระทบต่อการบริหาร
จดัการอุดมศึกษา ทั้งน้ีอุดมศึกษาตอ้งคาํนึงถึงความเส่ียงในประเดน็ท่ีส่งผลต่อการแกไ้ขปัญหาและการพฒันา
ประเทศ เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั และเพ่ือใหส้ถาบนัอุดมศึกษาไดเ้ตรียมความพร้อมใหด้าํรงอยู่
ไดท่้ามกลางความเปล่ียนแปลงดงักล่าว โดยมีการวิเคราะห์ในประเดน็ดงัต่อไปน้ี 

1) เศรษฐกจิโลกกบัเศรษฐกจิพอเพยีง ประเทศไทยตอ้งเผชิญการเปล่ียนแปลงเพ่ือปรับตวัเขา้สู่
เศรษฐกิจโลกเน่ืองจากกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียมีบทบาทสาํคญัทางเศรษฐกิจเพ่ิมมากข้ึน และมีแนวโนม้ท่ี
จะเป็นศนูยก์ลางเศรษฐกิจโลก การรวมกลุ่มเศรษฐกิจภายใตก้รอบการคา้เสรีของอาเซียนกบัจีน ญ่ีปุ่น และ
อินเดียและการกา้วสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ตลอดจนกรอบความร่วมมือต่างๆ ส่งผลกระทบต่อการพฒันา
เศรษฐกิจและสงัคมของประเทศไทย ซ่ึงตอ้งมีการเตรียมความพร้อมในหลายดา้น ไดแ้ก่ การพฒันาคนเพ่ือ
ตอบสนองตลาดแรงงานท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว การใหค้วามรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักฎ กติกาต่างๆ ของ
อาเซียนเพ่ือรองรับการแข่งขนัท่ีสูงข้ึนเน่ืองจากการเคล่ือนยา้ยสินคา้ บริการ แรงงาน และเงินทุนอยา่งเสรี การ
ปรับตวัหรือการกาํหนดขอ้ตกลงร่วมเพื่อไม่ใหมี้การเสียเปรียบกนัในกลุ่มสมาชิกมากเกินไป เน่ืองจากมีความ
แตกต่างของระดบัการพฒันาในประเทศกลุ่มอาเซียน การเปล่ียนแปลงดงักล่าวส่งผลใหอุ้ดมศึกษาไทยตอ้งให้
ความสาํคญัในประเดน็ดงัต่อไปน้ี 

 

9     สาํนกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา   “แผนพฒันาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา  ฉบบัท่ี 11  (พ.ศ.2555-2559)”    หนา้ 29 
10     สาํนกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา   “แผนพฒันาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา  ฉบบัท่ี 11  (พ.ศ.2555-2559) ”    หนา้ 1-5 
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(1)  อุดมศึกษาต้องจัดการศึกษาทีเ่น้นเร่ืองภาษาองักฤษ และภาษาของประเทศในภูมภิาค
อาเซียนเพื่อใหค้นไทยสามารถส่ือสารกบัประเทศเพ่ือนบา้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และเพ่ิมโอกาสในการดาํรง
ชีพและทาํงานในระดบันานาชาติ โดยเฉพาะในประเทศสมาชิกอาเซียน 

 (2)  อุดมศึกษาต้องส่งเสริมการเรียนรู้เร่ืองอาเซียนศึกษาใหม้ากข้ึน        เพื่อใหค้วามรู้เก่ียวกบั
วฒันธรรมประเพณี ความหลากหลายทางชาติพนัธ์ุและระบอบการปกครอง  โดยเฉพาะความรู้ดา้นกฎหมายเพ่ือ
เตรียมการสาํหรับการทาํงานขา้มชาติ 

(3)  อุดมศึกษาต้องสร้างบัณฑิตทีพ่ร้อมปรับตวั มีทกัษะในการทาํงาน       สามารถดาํรงชีวิตอยู่
ท่ามกลางความแตกต่างของเช้ือชาติ ศาสนา วฒันธรรมและภาษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถทาํงานร่วมกบั
ผูอ่ื้น และมีศกัยภาพสูง เป็นท่ียอมรับในระดบันานาชาติ 

 (4)  อุดมศึกษาต้องให้ความสําคญักบัเร่ืองกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศึกษา เพื่อพฒันา
คุณภาพบณัฑิตใหเ้ทียบเคียงไดก้บัต่างประเทศ และสร้างความเขม้แขง็ของเครือข่ายอุดมศึกษาระหวา่งประเทศ 
เพ่ือยกระดบัคุณภาพอุดมศึกษาใหใ้กลเ้คียงกนั โดยผา่นโครงการบริการวิชาการร่วมกนั 

(5)  อุดมศึกษาควรเร่งพฒันาอาจารย์ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ                เพ่ือใหส้ามารถใช้
ภาษาองักฤษเพ่ือรองรับการจดัการศึกษา ท่ีพร้อมรับการเป็นประชาคมอาเซียนและยกระดบัคุณภาพสถานศึกษา
ใหเ้ป็นสากล  เช่น โครงการแลกเปล่ียนอาจารย ์การจดัประชุมสมัมนาทางวิชาการระหวา่งประเทศ เป็นตน้ 

(6)  อุดมศึกษาต้องได้รับการรับรองคุณภาพในระดบันานาชาติ โดยอาจสร้างเกณฑ ์มาตรฐาน
ในการเทียบเคียงคุณภาพร่วมกนั 

ความจาํเป็นในการปรับตวัตามเศรษฐกิจโลกและภูมิภาคจาํเป็นตอ้งสร้างความพร้อม เพื่อให้
สามารถใชโ้อกาสท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งรู้เท่าทนัและเพิ่มภูมิคุม้กนัของทุนท่ีมีอยูใ่นสงัคมไทยควบคู่ไปดว้ย ทั้งน้ี
ประเทศไทยไดอ้ญัเชิญปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรัชญานาํทางในการพฒันา และบริหารประเทศ
ตั้งแต่ระยะแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 9 (พ.ศ. 2545-2549) จนถึงปัจจุบนั ดงัจะเห็นไดจ้าก
การติดตามประเมินผลการพฒันาประเทศในระยะแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2550-
2554) ท่ีพบวา่เศรษฐกิจของประเทศไทยมีความเขม้แขง็และเติบโตอยา่งมีคุณภาพ ทาํใหคุ้ณภาพชีวติของคน
ไทยดีข้ึน มีหลกัประกนัความมัน่คงทางเศรษฐกิจท่ีหลากหลาย และความยากจนลดลง 

ดงันั้นภายใตส้ถานการณ์ท่ียงัคงมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมากมาย ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศท่ีส่งผลต่อการพฒันาประเทศในอนาคต ไม่วา่จะเป็นดา้นเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง พลงังานและ
ส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนเทคโนโลย ี ทาํใหจ้าํเป็นตอ้งเตรียมความพร้อมและสร้างภูมิคุม้กนัของประเทศใหเ้ขม้แขง็
โดยยงัคงตอ้งยดึหลกัการปฏิบติัตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกฝังค่านิยม วฒันธรรมประเพณี 
ภูมิปัญญาท่ีดีงามอนัเป็นมรดกของชาติ เพ่ือใหค้นไทยสามารถปรับตวัรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงใน
อนาคตไดอ้ยา่งมัน่คง และเพ่ือสร้างความเขม้แขง็และรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
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การผสมผสานเศรษฐกิจกบัเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีผลกัดนัใหเ้กิดเศรษฐกิจ
ฐานความรู้ (knowledge-based economy) ซ่ึงเป็นการนาํเทคโนโลย ี ความคิดสร้างสรรคแ์ละความรู้ท่ีเหมาะสม
มาพฒันาใหเ้กิดเป็น มูลค่าทางเศรษฐกิจ สถาบนัอุดมศึกษาจึงตอ้งมีบทบาทมากข้ึนในการศึกษาวจิยัเพ่ือ
สร้างสรรคอ์งคค์วามรู้หรือนวตักรรม ภายใตก้ารสนบัสนุนของรัฐในดา้นงบประมาณและทรัพยากรอยา่ง
ต่อเน่ืองเพ่ือพฒันาต่อยอดความรู้และการใชเ้ทคโนโลย ี โดยเฉพาะอยา่งยิง่ควรมีการสนบัสนุน
สถาบนัอุดมศึกษาในระดบัภูมิภาคและทอ้งถ่ินซ่ึงมีความใกลชิ้ดกบัชุมชนใหต้ระหนกัถึงความสาํคญั ในการใช้
ความรู้และงานวิจยั เพ่ือพฒันาใหม้ากยิง่ข้ึน ทั้งน้ีเพื่อใหเ้กิดความร่วมมือกบัชุมชนในการพฒันาความรู้และเป็น
พลงัหลกัในการพฒันาฐานรากของประเทศใหม้ัน่คงและย ัง่ยนื อุดมศึกษาตอ้งเป็นแกนนาํในการเช่ือมโยง
งานวิจยัลงสู่พ้ืนท่ีผา่นกระบวนการบริการวิชาการ เกิดเป็นเครือข่ายในการพฒันาท่ีทาํงานประสานความร่วมมือ
กบัภาครัฐ ภาคเอกชน นกัวชิาการ และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

อยา่งไรกต็ามการพฒันาคุณภาพชีวิตและสงัคม ยงัเป็นประเดน็ท่ีตอ้งใหค้วามสาํคญัอยา่ง
ต่อเน่ืองควบคู่กนั ทั้งน้ีเน่ืองจากเศรษฐกิจของประเทศไทยมีภาคอุตสาหกรรมเป็นภาคการผลิตท่ีมีบทบาทสูง มี
ภาคการเกษตรเป็นแหล่งผลิตท่ีก่อใหเ้กิดรายไดห้ลกัของประชาชนคนไทยส่วนใหญ่ และมีภาคบริการท่ีมี
บทบาทสาํคญัในการสร้างมูลค่าเพ่ิม ระบบเศรษฐกิจในทุกภาคส่วนท่ีกล่าวขา้งตน้ลว้นตอ้งการปัจจยัสนบัสนุน
ดา้นกาํลงัคนท่ีมีศกัยภาพ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีนวตักรรมและความคิดสร้างสรรค ์
ทั้งน้ีการผลิตและพฒันากาํลงัคนจะตอ้งมีการวางแผนบนพ้ืนฐานขอ้มูลท่ีสอดคลอ้งกบัปริมาณ และความ
ตอ้งการของประเทศเพ่ือใหเ้ป็นพลงัขบัเคล่ือนในการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมไทย จึงควรมีฐานขอ้มูล
สารสนเทศดา้นกาํลงัคนของประเทศจากทุกหน่วยงานและองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและเอกชน ท่ีเช่ือมโยง
ซ่ึงกนัและกนัเพ่ือใหทุ้กภาคส่วนสามารถเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลดงักล่าวได ้

2) การเปลีย่นแปลงของสังคมไทย       การเปล่ียนแปลงของสงัคมโลกท่ีส่งผลต่อความเปล่ียนแปลงของ 
สงัคมไทย     โดยเฉพาะการเขา้สู่สงัคมผูสู้งอาย ุ    วถีิการดาํรงชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงไป เป็นสงัคมออนไลน ์ มีการ
ส่ือสารไร้พรมแดน    ทาํใหเ้กิดการแลกเปล่ียนทางวฒันธรรม  มีการใหค้วามสาํคญักบัคุณภาพและมาตรฐานใน
ดา้นต่างๆโดยเฉพาะดา้นการศึกษามากข้ึน    รวมทั้งมีความขดัแยง้ทางความคิดดา้นสงัคมและการเมือง         การ
เปล่ียนแปลงดงักล่าวส่งผลกระทบต่อการพฒันาอุดมศึกษาไทยท่ีเป็นทั้งอุปสรรคและโอกาส ดงัน้ี 

(1) การเปล่ียนแปลงโครงสร้างของประชากรทีเ่ข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุของหลายประเทศ
ในโลกรวมทั้งประเทศไทยมีผลต่อการเคล่ือนยา้ยคนวยัทาํงานขา้มประเทศ และจะมีผลกระทบกบัการพฒันา
ประเทศไทยในอีก 10-20 ปีขา้งหนา้อยา่งมาก เน่ืองจากในปัจจุบนัการเพ่ิมของประชากรค่อนขา้งคงท่ีหรือ
เพ่ิมข้ึนในอตัราท่ีลดลง มีการแต่งงานชา้และมีบุตรนอ้ยลง จาํนวนเดก็ในวยัเรียนช่วงมธัยมศึกษาตอนปลายซ่ึง
เป็นประชากรท่ีจะเขา้สู่สถาบนัอุดมศึกษามีแนวโนม้ลดลงตามลาํดบั ในขณะท่ีความเจริญกา้วหนา้ทางการ
แพทยแ์ละสาธารณสุขทาํใหผู้สู้งวยัมีสุขภาพดีข้ึนและอายยุนืยาว มีการแข่งขนัเพ่ือแยง่ชิงแรงงานโดยเฉพาะ
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แรงงานท่ีมีคุณภาพ อุดมศึกษาตอ้งเตรียมการเพ่ือป้องกนัและแกปั้ญหาท่ีจะเกิดข้ึน โดยตอ้งมีการวางแผน
กาํลงัคนอยา่งเป็นระบบ มีฐานขอ้มูลกาํลงัคนเพ่ือผลิตใหต้รงกบัความตอ้งการ โดยเฉพาะสาขาท่ีขาดแคลน 
สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งปรับเปล่ียนรูปแบบการจดัการศึกษา เพื่อรองรับการเปล่ียนงานและอาชีพใหก้ลุ่มวยั
ทาํงาน และส่งเสริมผูสู้งอายใุหมี้ผลิตภาพทางสงัคมและเศรษฐกิจ (Social and Economic Productivity) ระบบ
การศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยัตอ้งช่วยพฒันาคนทุกวยั ทุกระดบัการศึกษา เพื่อให้
เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต อนัเป็นการสร้างศกัยภาพและเตรียมพร้อมสู่การเป็นสงัคมผูสู้งอาย ุ

(2)   การเปล่ียนแปลงภายใตก้ระแสโลกาภิวตันส่์งผลใหสั้งคมไทยมีความเป็นวตัถุนิยม พึง่พา
เทคโนโลยสีารสนเทศในชีวติประจําวนัมากขึน้ การหลัง่ไหลของวฒันธรรมต่างชาติทาํใหค่้านิยมและประเพณี
ดั้งเดิมท่ีดีงามถูกทาํลาย สงัคมไทยเผชิญวิกฤติความเส่ือมถอยดา้นคุณธรรมและจริยธรรม มีการแสวงหารายได้
เพ่ือตอบสนองการบริโภค การช่วยเหลือเก้ือกลูกนัลดลง ขาดความมีนํ้ าใจ เกิดการแก่งแยง่เอาเปรียบซ่ึงกนัและ
กนั ขาดความสามคัคีมีความขดัแยง้ทางความคิดอยา่งรุนแรง ไม่เคารพสิทธิผูอ่ื้นและขาดการคาํนึงถึงประโยชน์
ส่วนรวม เป็นแนวโนม้ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีอดุมศึกษาตอ้งมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาวะของคนไทยใหมี้ความ
สมบรูณ์ทั้งร่างกายและจิตใจและใหค้วามสาํคญักบัความรับผิดชอบต่อสงัคม ธรรมาภิบาลและการต่อตา้นการ
ทุจริตประพฤติมิชอบใหม้ากยิง่ข้ึนควบคู่ไปกบัการปลกูฝังคุณธรรมจริยธรรมในตวัผูเ้รียน 

(3) การให้ความสําคญักับคุณภาพการศึกษาในการผลติบัณฑิต  เป็นนโยบายท่ีทุกประเทศ
พฒันาอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง แต่ประเทศไทยยงัไม่สามารถปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอยา่งเป็นรูปธรรม 
เน่ืองมาจากความไม่เป็นเอกภาพของการศึกษาทั้งระบบ การขาดผู้นําระดบัสูงทีม่วีิสัยทศัน์ด้านการศึกษาในการ
ขบัเคล่ือนนโยบายไดอ้ยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง ไม่มีการกาํหนดวิสยัทศันแ์ละคุณค่าร่วมของอุดมศึกษา รวมถึง
สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งปรับปรุงหลกัสูตรการเรียนการสอนใหส่้งเสริมการคิดวิเคราะห์มากกวา่การท่องจาํ และมี
ทกัษะในการทาํงานมากกวา่การรู้รอบในเชิงทฤษฎี ตลอดจนตอ้งผลิตและยกระดบัวิชาชีพอาจารยใ์หส้ามารถ
ส่งเสริมคนดีและคนเก่งมาเป็นอาจารย ์ นอกจากน้ีตอ้งปรับเปล่ียนระบบการผลิตบณัฑิตสาํหรับศตวรรษท่ี 21 
ใหมี้ความสามารถท่ีหลากหลายมีทกัษะสูงและส่ือสารดว้ยภาษาต่างประเทศได ้ เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ใหเ้ป็นท่ี
ยอมรับไดท้ั้งในระดบัชาติและนานาชาติ การจดัการศึกษาใหมี้คุณภาพเป็นภารกิจของทุกสถาบนัอุดมศึกษาท่ี
ตอ้งอาศยัความร่วมมือของผูบ้ริหารท่ีตอ้งผลกัดนั ส่งเสริมใหบุ้คลากรในสถาบนัตระหนกัในคุณค่าของคุณภาพ
ของงานท่ีส่งผลต่อการพฒันาตนเองและพฒันาองคก์าร และเพ่ือสร้างความมัน่ใจใหก้บัสงัคมในคุณภาพของ
บณัฑิต 

(4) การเตรียมความพร้อมเพือ่รองรับปัญหาด้านความมัน่คงของประเทศ ทั้งท่ีมาจากความ
เส่ียงของการก่อการร้ายและอาชญากรรมขา้มชาติท่ีมีแนวโนม้ขยายตวัทัว่โลกและมีรูปแบบท่ีทวีความรุนแรง
มากยิง่ข้ึน และทั้งท่ีมาจากปัญหาความไม่สงบภายในประเทศ เช่น ความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใตท่ี้
ยงัคงมีอยู ่ ความแตกแยกท่ีมีปัญหาจากความเหล่ือมลํ้าไม่เป็นธรรมในสงัคม ความแตกแยกทางความคิดท่ีไม่
คาํนึงถึงประโยชนส่์วนรวมเป็นท่ีตั้ง ตลอดจนเสถียรภาพของรัฐบาล นบัวา่มีความสาํคญัในการสร้างสงัคมใหมี้
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คุณภาพชีวิตท่ีมีความมัน่คงและปลอดภยั แมว้า่แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555-
2559) แสดงถึงประสิทธิภาพภาครัฐมีการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึน การกระจายอาํนาจประสบความสาํเร็จใน
เร่ืองการเพ่ิมรายไดใ้หก้บัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน แต่ขีดความสามารถในการป้องกนัการทุจริตของประเทศ
ยงัตอ้งปรับปรุง และยงัคงมีปัญหาในความขดัแยง้ทางการเมือง อุดมศึกษาควรใหค้วามสาํคญักบัการมีส่วนร่วม
เพ่ือช้ีนาํการพฒันาระบบราชการโดยยดึหลกัธรรมาภิบาล การพฒันาระบบและกลไกการป้องกนัการทจุริตและ
ประพฤติมิชอบ การสร้างความเป็นธรรมในการเขา้ถึงทรัพยากร ควบคู่ไปกบัการปลกูจิตสาํนึกค่านิยม
ประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล แก่เยาวชนและประชาชนไทยทุกกลุ่ม 

3) พลังงานและส่ิงแวดล้อม ในช่วงท่ีผา่นมาประชาคมโลกและประเทศไทยตอ้งประสบปัญหาวิกฤติ
ดา้นพลงังานอนัเน่ืองมาจากตน้ทุนพลงังานในตลาดโลกไดป้รับตวัสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ส่งผลกระทบต่อระบบ
เศรษฐกิจทั้งดา้นการเกษตร อุตสาหกรรม ภาคขนส่งและบริการ ความมัน่คงทางอาหารและพลงังานของโลกมี
แนวโนม้จะเป็นปัญหาสาํคญั การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศทาํใหเ้กิดความไม่สอดคลอ้งระหวา่งการผลิต
พืชอาหารและพืชพลงังานในอนาคต แนวโนม้ดงักล่าวทาํใหทุ้กประเทศใหค้วามสนใจกบัเร่ืองของพลงังานและ
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งจริงจงั ประเทศไทยจึงควรใหค้วามสาํคญักบันโยบายการแกปั้ญหาดา้นความมัน่คงของ
พลงังานควบคู่กบัความมัน่คงดา้นอาหารซ่ึงจะช่วยส่งเสริมความมัน่คงของประเทศใหป้ระชาชนมีคุณภาพชีวิต
ท่ีดี มีพลงังานใชอ้ยา่งเพียงพอและเหมาะสมต่อความตอ้งการ นาํไปสู่การพฒันาประเทศตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงซ่ึงเป็นแบบอยา่งของการพึ่งพาตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

การเปล่ียนแปลงของสภาวะธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศเกิดภยัธรรมชาติท่ีทวีความรุนแรงมากข้ึนอยา่งไม่เคยเป็นมาก่อน การบริหารจดัการภยัพิบติัและการ
บริหารวิกฤติในภาวะฉุกเฉินเป็นประเดน็ทา้ทายท่ีประเทศไทยตอ้งเตรียมการบริหารความเส่ียงใหพ้ร้อมเผชิญ
กบัภยัพิบติัจากธรรมชาติท่ีสามารถเกิดข้ึนไดต้ลอดเวลา อุดมศึกษาควรมีส่วนร่วมในการจดัทาํแผนปฏิบติัการ
รองรับภยัพิบติัการพฒันาองคค์วามรู้และฐานขอ้มูลเพ่ือรองรับภยัทางธรรมชาติ และการศึกษาวจิยัเพ่ือสร้าง
ระบบการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใหมี้ประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมประเดน็พลงังาน
ทางเลือก พลงังานทดแทนและพลงังานสะอาด เพื่อลดความเส่ียงในการขาดแคลนพลงังานและช่วยรักษา
ส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงการใหค้วามรู้และสร้างจิตสาํนึกความรับผิดชอบดา้นพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม และการ
ประหยดัพลงังานใหก้บันกัศึกษาเยาวชนและประชาชนทุกระดบั 

จากขอ้มูลขา้งตน้จะเห็นวา่อุดมศึกษาไทยในปี 2559 นอกจากจะตอ้งเป็นแหล่งความรู้ท่ี
ตอบสนองการแกไ้ขปัญหาวิกฤติและช้ีนาํการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืของชาติและทอ้งถ่ินโดยเร่งสร้างภมิูคุม้กนัใน
ประเทศใหเ้ขม้แขง็ข้ึนภายใตห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแลว้ ยงัตอ้งส่งเสริมการพฒันาประเทศให้
สามารถแข่งขนัไดใ้นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก โดยใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาคนและสงัคมไทย
ใหมี้คุณภาพ ผลิตกาํลงัคนท่ีมีศกัยภาพตรงตามความตอ้งการของตลาดงาน สามารถทาํงานเพ่ือดาํรงชีพตนเอง
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และเพ่ือช่วยเหลือสงัคม มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ และมีสุขภาวะทั้งร่างกายและจิตใจ รวมทั้งพฒันาอาจารย์
ใหเ้ป็นมืออาชีพและผูเ้ช่ียวชาญมืออาชีพใหเ้ป็นอาจารย ์ พฒันาวิชาชีพอาจารยใ์หเ้ป็นท่ียอมรับของสงัคม มีการ
จดัการเพ่ือพฒันาเศรษฐกิจของประเทศโดยใชค้วามรู้ เทคโนโลย ี นวตักรรม ความคิดสร้างสรรค ์ บนพ้ืนฐาน
การผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงจะนาํไปสู่การพฒันาเพ่ือประโยชน์สุขท่ีย ัง่ยนืของประเทศ
ไทย ทั้งน้ีโดยอาศยัการบริหารจดัการอุดมศึกษาเชิงรุก ซ่ึงมีกลยทุธ์การเงิน และพระราชบญัญติัอุดมศึกษา เป็น
เคร่ืองมือสาํคญัในการขบัเคล่ือน 

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(พ.ศ. 2555-2559)11 

                แผนยทุธศาสตร์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(พ.ศ.2555-2559)  ไดก้าํหนดวิสยัทศัน์
และยทุธศาสตร์  ดงัน้ี 
 วสัิยทศัน์   “เป็นองค์กรหลกัในการพฒันาวทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละนวตักรรม  เพือ่สร้างปัญญาใน
สังคม   สนับสนุนการพฒันาเศรษฐกจิสังคมและความสามารถของประเทศอย่างยัง่ยนื” 
 ยุทธศาสตร์   ประกอบด้วย 

1. ส่งเสริมและเร่งรัดการพฒันากาํลงัคนดา้นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยแีละนวตักรรมใหเ้ป็น
พลงัของประเทศ 

  2.   สร้างความตระหนกัและพฒันาการเรียนรู้ดา้นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยแีละนวตักรรมให ้
                                  เป็นสงัคมฐานความรู้ 
  3.   การวิจยัพฒันาและนวตักรรม สร้างฐานความรู้และเพ่ิมผลิตภาพของประเทศ 
  4.   การถ่ายทอดเทคโนโลยแีละมีการนาํผลงานวิจยัพฒันา และนวตักรรมไปใชใ้นการเพ่ิม  
                                  ผลผลิตเชิงพาณิชยแ์ละการบริการสงัคม 

5.   การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสนบัสนุนการวจิยัพฒันาและนวตักรรมใหเ้พียงพอ      
      รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือกบัต่างประเทศและ นวตักรรมใหมี้ประสิทธิภาพและทนัสมยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

11      สาํนกันโยบายและยทุธศาสตร์  สาํนกังานปลดักระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  “แผนยทุธศาสตร์กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

        (พ.ศ. 2555-2559)”    หนา้ 3-1 ถึง 3-2   
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         การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
สภาพแวดล้อมภายใน 
  จากสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีเปล่ียนแปลงไปไม่เพยีงแต่ส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานของ

สถาบนั  เท่านั้น  แต่ยงัมีสภาพแวดลอ้มภายในอีกประการหน่ึงท่ีเป็นปัจจยัท่ีจะส่งผลถึงผลผลิตหลกัของสถาบนั
ดว้ย จากการประชุมผูบ้ริหารสถาบนัเพ่ือระดมความคิดและสาํรวจความคิดเห็นจากบุคลากรของสถาบนั พบวา่  
สถาบนั  มีจุดแขง็และจุดอ่อน  ดงัน้ี 

1. จุดแขง็ 
1.1 คณาจารยมี์ความรู้ความสามารถเช่ียวชาญเฉพาะสาขาวิชาและมีประสบการณ์ในการ

ถ่ายทอดความรู้ 
1.2 มีหลกัสูตรท่ีมีเอกลกัษณ์และความเป็นเลิศท่ีเนน้การปฏิบติั 
1.3 มีหอสมุดกลางท่ีใชส้ารสนเทศวิชาการทนัสมยัทางอินเตอร์เน็ต ท่ีหลากหลาย 
1.4 การเปล่ียนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลยัในกาํกบัของรัฐทาํใหร้ะบบการบริหาร

คล่องตวั 
1.5 บณัฑิตเป็นท่ีตอ้งการของตลาด มีความอดทนและสูง้าน มีผลงานท่ีไดรั้บรางวบัใน

ระดบัชาติและนานาชาติ 
1.6 สถานท่ีตั้งไดเ้ปรียบ อยูใ่กลนิ้คมอุตสาหกรรมทาํใหเ้กิดความร่วมมือกบัภาคเอกขน

ไดง่้าย  เป็นสถาบนัอุดมศึกษาท่ีดีท่ีสุดทางตะวนัออกของกรุงเทพ 
1.7 มีผลงานวิจยัเป็นท่ียอมรับในระดบัชาติและนานาชาติ 
1.8 ช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ของสถาบนัเป็นท่ียอมรับจากสถานประกอบการและบุคคล

ทัว่ไป 
1.9 มีศิษยเ์ก่าท่ีประสบความสาํเร็จและมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับของสงัคม 

 
2. จุดอ่อน 

2.1 ระบบการจดัการเรียนการสอนขาดประสิทธิภาพแต่ละคณะยงัมีความไม่เท่าเทียมกนั  
คณาจารยมี์เวลาใหก้บันกัศึกษานอ้ยเกินไป 

2.2 ขาดการวางแผนการพฒันาทรัพยากรบุคคลทุกระดบั   บคุลากรขาดจิตสาํนึกท่ีมีต่อ
สถาบนั  รักสถาบนันอ้ยลงไม่ค่อยปฏิบติัตามกฎระเบียบ ไม่มีความตรงต่อเวลา  ขาด 
การร่วมมือ ร่วมใจ ประสานนํ้าหน่ึงใจเดียวกนั  ขาดการทาํงานเป็นทีม วฒันธรรม
องคก์รอ่อนแอ 
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2.3 การจดัโครงสร้างองคก์รยงัไม่มีประสิทธิภาพสมบรูณ์และชดัเจน การแบ่งหน่วยงาน
ท่ีมากเกินไปจนขาดเอกภาพ 

2.4 ระบบการส่ือสารและระบบเทคโนโลยสีารสนเทศยงัไม่มีประสิทธิภาพ 
2.5 ทีมผูบ้ริหารทุกระดบัขาดทกัษะและการอบรมดา้นการเป็นผูบ้ริหารมืออาชีพ 
2.6 ไม่มีแผนบริหารความเส่ียง 
2.7 ไม่มีแผนกลยทุธ์ในการจดัหารายไดท่ี้เป็นรูปธรรม   งบประมาณไม่เพียงพอ 
2.8 ขาดการประชาสมัพนัธ์หลกัสูตร  ผลงาน และช่ือเสียงของสถาบนั 
2.9 ไม่มีกระบวนการจดัการองคค์วามรู้ 

เม่ือวิเคราะห์จากสภาพแวดลอ้มภายใน ท่ีเป็นจุดแขง็และจุดอ่อนของสถาบนัดงักล่าวขา้งตน้ และผนวก
กบัสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีเป็นทั้ง  โอกาสและภยัคุกคาม (อุปสรรค) ท่ีส่งผลกระทบทั้งในทางบวกและลบ   
พบวา่  สถาบนั  มีจุดอ่อนและภยัคุกคามท่ีสูงกวา่  มีจุดแขง็และโอกาส   ซ่ึงในการวางแผนกลยทุธ์ของสถาบนั 
(พ.ศ.2555–2563)  ถา้สถาบนัจะบรรลุวิสยัทศัน์ท่ีกาํหนดไวไ้ด ้  จะตอ้งคิดคน้หาวิธีการปรับปรุง
สภาพแวดลอ้มภายในท่ีเป็นปัญหาต่อการพฒันาสถาบนัฯ และพยายามหลีกเล่ียงสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีเป็น
อุปสรรคต่อสถาบนัหรือจะพลิกวิกฤติใหเ้ป็นโอกาส  ซ่ึงจะส่งผลใหส้ถาบนัสามารถบรรลุเป้าหมายท่ีได้
กาํหนดไวต่้อไป   
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ผลการวิเคราะห์ตาํแหน่งยทุธศาสตร์ของสถาบนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการวิเคราะห์มีค่าเฉล่ีย 
- จุดแขง็  (Strengths)         1.73 
- จุดอ่อน  (Weaknesses)    2.40 
- โอกาส  (Opportunities)   1.71 
- ภยัคุกคาม  (Threats)        2.18 

 

เม่ือนาํผลการวิเคราะห์มากาํหนดตาํแหน่งยทุธศาสตร์ของสถาบนัพบวา่มีตาํแหน่งยทุธศาสตร์อยูใ่น
พ้ืนท่ี  WT  เกิดจากผลวิเคราะห์จุดอ่อน  (W)  และภยัคุกคาม  (T)  โดยมีค่า  2.40  และ  2.18  ตามลาํดบั  ซ่ึง
หมายถึง  สถาบนัจะตอ้งใชย้ทุธศาสตร์ฟ้ืนฟ/ูป้องกนัตวัโดยบริหารจดัการทรัพยากรท่ีมีอยูท่ ั้งหมดอยา่งคุม้ค่า  
โดยกาํหนดกลยทุธ์ท่ีมุ่งเนน้การพฒันาเพ่ือลดจุดอ่อน  และหลีกเล่ียงภยัคุกคาม  หรือเปล่ียนภยัคุกคามใหเ้ป็น
โอกาสในการพฒันา  เพ่ือเป็นสถาบนัการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 1  ใน  10  ของภมิูภาคอาเซียน  
ในปี   2020  ต่อไป 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที ่2 



แผนกลยทุธ์ (พ.ศ.2555-2563) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั   

 

 - 31 - 

ส่วนที ่2 
วสัิยทศัน์  กลยุทธ์  และยุทธวธีิ  

 
 2.1 กรอบแนวคดิในการพฒันาสถาบัน  ในระยะ 10 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2555-2563)  

ภายใตบ้ริบทการเปล่ียนแปลงของสภาพการณ์ภายนอกท่ีส่งผลกระทบต่อการพฒันาสถาบนัใน
อนาคต และการท่ีสถาบนั ไดป้รับเปล่ียนสถานะของสถาบนัจากมหาวิทยาลยัของรัฐท่ีเป็นส่วนราชการ  
ไปเป็นมหาวทิยาลยัในกาํกบัของรัฐ ซ่ึงไม่ใช่ส่วนราชการ เพ่ือใหมี้ความคล่องตวัในดา้นวิชาการและ
การบริหารจดัการ ตลอดจนการทบทวนผลการพฒันาท่ีผา่นมาและสถานะของสถาบนั ไดส้ะทอ้น
ปัญหาในเร่ืองของคุณภาพบณัฑิต งานวิจยัท่ีสร้างความเป็นเลิศและนาํไปสู่เชิงพาณิชย ์ การใหบ้ริการ
วิชาการท่ีตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ และการบริหารจดัการท่ีไม่เป็นเอกภาพและ
มาตรฐานเดียวกนั สถาบนั  จึงจาํเป็นตอ้งปรับตวัและทบทวนกระบวนทศันก์ารพฒันาใหเ้ป็นไปในทาง
สายกลางตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    เพื่อใหส้ถาบนั  สามารถดาํรงหรือดาํเนินงานไดอ้ยา่ง
มัน่คงและนาํไปสู่การพฒันาท่ีสมดุล เป็นธรรมและยัง่ยนืภายใตก้ระแสการเปล่ียนแปลงต่างๆ ดงัน้ี 

หลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง12 
1. ยดึหลกั  “ความพอเพยีง”  ซ่ึงมีคุณลกัษณะ 3 ประการ คือ การใชห้ลกั “ความมีเหตุผล”  โดย

สถาบนัฯ ไดด้าํเนินการวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกและภายใน (SWOT Analysis) สาํหรับเป็นขอ้มูล
ในการพฒันาสถาบนั เพื่อสร้างความสมดุลระหวา่งความสามารถในการพ่ึงตนเอง และความสามารถใน
การแข่งขนักบัมหาวิทยาลยัทั้งในและต่างประเทศ โดยใชห้ลกั “ความพอประมาณ” และพร้อมรับกบั
การเปล่ียนแปลงทั้งภายในและภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อสถาบนั ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตทั้งใกลแ้ละไกล 
โดยมีการจดัการกบัความเส่ียงดว้ย โดยใชห้ลกั “ระบบภมิูคุม้กนั” 

2.  การขบัเคล่ือนกระบวนการพฒันาตอ้งใช ้“ความรอบรู้” ทั้งความรู้ในหลกัวิชาและความรู้ใน
ตวัคนท่ีสะสมจากประสบการณ์ชีวิตจริงเป็นภูมิปัญญาในการพฒันาดา้นต่างๆ ดว้ยความรอบคอบ
ระมดัระวงัเป็นไปตามลาํดบัขั้นตอน และสอดคลอ้งกบัสภาพของสถาบนั เพ่ือใหบ้รรลุผลสาํเร็จและ
เกิดประโยชนสู์งสุด และในขณะเดียวกนัตอ้งเสริมสร้างศีลธรรมในจิตใจของบุคลากรและนกัศึกษา
ของสถาบนั ใหมี้จิตสาํนึกใน “คุณธรรม” มีจริยธรรม ความซ่ือสตัยสุ์จริต และความเพียร อนัจะเป็น
ภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดีใหพ้ร้อมเผชิญต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนไดใ้นทุกระดบั 
 
12        สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ : “ตามรอยเศรษฐกิจพอเพยีง”  ขา่วการพฒันา ปีท่ี 23 ฉบบัท่ี 5 

           1 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2549  หนา้ 2 
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นอกจากน้ี สถาบนั ไดน้าํแนวทางการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษา13  มาเป็น
กรอบในการพฒันาระบบการจดัการเรียนการสอน พฒันาคน พฒันางาน  และพฒันาคุณภาพหน่วยงาน 
ภายในสถาบนั ซ่ึงรวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  เพือ่ใหเ้กิดดุลยภาพ
ระหวา่ง 3 มิติ คือ   คุณภาพ  ความเป็นธรรม  และความสอดคลอ้ง กล่าวคือ ในความสอดคลอ้งตอ้งมี
คุณภาพ ในคุณภาพตอ้งมีความหลากหลาย และในความเป็นธรรมตอ้งมีคุณภาพ ซ่ึงตอ้งผสมผสานกบั
ปัจจยัสาํคญั 6 ประการ คือ 

1. ความมุ่งมัน่และขอ้ตกลงร่วมกนั  (Will and Commitment) 
2. ความต่อเน่ืองของการบริหารจดัการ  (Continuity) 
3. ความเป็นผูน้าํ (Leadership) ซ่ึงจะตอ้งมีการตรวจสอบท่ีดีดว้ย 
4. การมีระบบการเงินท่ีมัน่คง มีการสนบัสนุนงบประมาณอยา่งเพียงพอในระยะยาว 
5. มีคณะกรรมการการบริหารสถาบนัท่ีมีคุณภาพ (Board) 
6. มีความเป็นอิสระในการบริหาร (Autonomous)    และมีเสรีภาพในวชิาการ (Academic 

Freedom) 
เพื่อพฒันาสถาบนั ไปสู่การเป็นสถาบนัอุดมศึกษาท่ีมุ่งวิจยัดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี และเป็นท่ี
ยอมรับในระดบัภูมิภาคอาเซียน  โดยสถาบนั ไดร่้วมกนัจดัทาํแผนกลยทุธ์สถาบนั (พ.ศ.2555-2563) 
เพื่อกาํหนดทิศทางในการพฒันาสถาบนั โดยคาดหวงัวา่จะพฒันาอุดมศึกษาใหเ้กิดการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
และพฒันาคนใหมี้คุณธรรม นาํความรู้ เกิดภูมิคุม้กนั โดยเช่ือมโยงเทคโนโลยกีบัวฒันธรรมและภูมิ
ปัญญาเพื่อพฒันาประเทศใหบ้รรลุวิสยัทศัน์ประเทศท่ีกาํหนดไว ้ คือ “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  
ด้วยความเสมอภาค  เป็นธรรม  และมีภูมคุ้ิมกนัต่อการเปลีย่นแปลง” 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
13   การประชุมระดมความคิด เร่ืองทิศทางการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษา วนัท่ี 14 กรกฎาคม 2548 
14   สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ “แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่ง  ฉบบัท่ี  11   

                       (พ.ศ. 2555-2559)” หนา้ 21 
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       กรอบแนวคดิในการจดัทําแผนกลยุทธ์สถาบนั พ.ศ. 2555-2563 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   

  แผนภาพที ่1      แสดงกรอบแนวคดิในการจัดทาํแผนกลยุทธ์สถาบัน พ.ศ. 2555-2563 

นโยบาย 
ของรัฐบาล 
 ศธ./สกอ. 

 
 
      แผนพฒันา ฯ 
          ฉบบัท่ี 11 

กรอบแผนอุดม 
 15 ปี 

ฉบบัท่ี 2 
(พ.ศ.2551-2565) 

SWOT 
Analysis 

 
วสิยัทศัน์ 

พ.ศ. 2555-2563 

การแปลงแผน
กลยทุธ์ไปสู่
การปฏิบติั 

ประเดน็ยทุธศาสตร์ 
3 ประเดน็ยทุธศาสตร์ 

แผนกลยทุธ์สถาบนั 
พ.ศ. 2555-2563 

แผนปฏิบติัการ 5 ปี 
(พ.ศ. 2555-2559) 

  แผนปฏิบติัการประจาํปี 

กระบวน 
การจดัทาํ
แผนกลยทุธ์

   การติดตามและประเมินผล 

แผนการศึกษา 
แห่งชาติ  

    (พ.ศ. 2552- 

2559) 

 
แผนอุดมศึกษา 
ฉบบัท่ี 11 

(พ.ศ.2555-2559) 

แผนยทุธศาสตร์
กระทรวงวทิยฯ์ 

(พ.ศ.2555-2559) 



แผนที่กลยุทธ์แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างประเดน็ยุทธศาสตร์ชาต ิ แผนการพฒันาการศึกษาแห่งชาต ิ  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 และสถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพฒันาคน     
สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอด

ชีวติอยา่งยัง่ยนื

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การสร้างความ
เชื่อมโยงกบัประเทศในภูมิภาค
เพื่อความมัน่คงทางเศรษฐกิจ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ

วัตถุประสงค์แผนพฒันา
การศึกษาแห่งชาติ

ุ
สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอด

ชีวติอยา่งยัง่ยนื

เชือมโยงกบัประเทศในภูมิภาค
เพื่อความมัน่คงทางเศรษฐกิจ

และสังคม

วัตถุประสงค์ที่ 1  พฒันาคนอยา่ง
รอบดา้นและสมดุลเพื่อเป็นฐานหลกั

ของการพฒันา

วัตถุประสงค์ที่  2  สร้าง
สังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม  

ภูมิปัญญา  และการเรียนรู้

วัตถุประสงค์ที่  3  พฒันา
สภาพแวดลอ้มของสังคมเพื่อเป็น
ฐานในการพฒันาคนและสร้าง
สังคมคุณธรรมภูมิปัญญาและการ

เรียนรู้

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1    การขยายงาน
วชิาการดา้นวทิยาศาสตร์และ ยุทธศาสตร์ที่ 2   การเพิ่ม

ประเด็นยุทธศาสตร์  สจล.

ประเด็นยุทธศาสตร์  สกอ.

ยุทธศาสตร์ที่  1  เปลี่ยนระบบ
การนาํองคก์รใหข้บัเคลื่อน
อุดมศึกษาแบบองคร์วม

ยุทธศาสตร์ที่  2  พฒันาอาจารยใ์ห้
เป็นมืออาชีพและพฒันา

ผูเ้ชี่ยวชาญ

ยุทธศาสตร์ที่  4  ปฏิรูปการบริหาร
การเงินอุดมศึกษาเพื่อขบัเคลื่อน
สถาบนัอุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

ยุทธศาสตร์ที่  3  ยกระดบัคุณภาพ
บณัฑิตอยา่งกา้วกระโดด

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การสร้างความ

หมายเหตุ  :   - ประเด็นยทุธศาสตร์ชาติ  จากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  ฉบบัที่ 11  (พ.ศ.2555 - 2559)
                     - วตัถุประสงคแ์ผนพฒันาการศึกษาแห่งชาติ  จากแผนการศึกษาแห่งชาติ  ฉบบัปรับปรุง  (พ.ศ.2552 - 2559)
                     - ประเด็นยทุธศาสตร์  สกอ.  จากแผนพฒันาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา  ฉบบัที่  11  (พ.ศ.2555 -2559)

ยุทธศาสตรที 1    การขยายงาน
วชิาการดา้นวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยใีนระดบัภูมิภาค

อาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่ 2   การเพิ่ม
ศกัยภาพในการแข่งขนั

ประเด็นยุทธศาสตร์  สจล.

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การสร้างความ
เขม้แขง็ในการพฒันาสถาบนั

- 34 -- 34 -



แผนกลยทุธ์ (พ.ศ.2555-2563) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั

 

ประสิทธิผล

แผนที่ยทุธศาสตร์  สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2563

วิสยัทศัน์ :  เป็นสถาบนัอุดมศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  1  ใน  10  ของภูมิภาคอาเซียนในปี  ค.ศ.2020

ขยายงานวิจยัดา้นวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยทีี่มีคุณภาพเพื่อ

ขบัเคลื่อนการพฒันาประเทศและ
เป็นที่ยอมรับในระดบัภูมิภาค

อาเซียน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1                      
การขยายงานวิชาการดา้น
วิทยาศาสตร์และเทค

โนโลยใีนระดบัภูมิภาคอาเซียน

เป็นสถาบนัการศึกษา
และวิจยัดา้น  S & T  1 
ใน 10  ภูมิภาคอาเซียน

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 2   
การเพิ่มศกัยภาพในการ

แข่งขนั

บณัฑิตมีความรู้  คุณธรรม  
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ  มี
วินยัและเสียสละ  ตอบสนองการ
พฒันาประเทศและรองรับการเป็น

ประชาคมอาเซียน

ถ่ายทอดวิชาการที่ตอบสนอง
ความตอ้งการของชุมชนและ
รองรับประชมคมอาเซียน

บูรณาการงาน
ศิลปวฒันธรรมไทยกบั

ภูมิภาคอาเซียน

ประเด็น
ยทุธศาสตร์
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คุณภาพบริการ

ประสิทธิภาพ

มีกระบวนการคดัเลือกและหรือ
จดัหา  Input  ที่ไดม้าตรฐาน

เปนทยอมรบในระดบภูมภาค
อาเซียน

มีระบบการตลาดและการ
ประชาสมัพนัธ์เชิงรุก

ผูร้ับบริการมีความพึงพอใจและ
ยอมรับผลงาน

.

มีระบบการติดตามและ
เทียบเคียง
กบั  ม.คู่แข่ง

ใน 10  ภูมภาคอาเซยน

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 3  
การสร้างความเขม้แขง็ใน

การพฒันาสถาบนั

ประชาคมอาเซียน
รองรบประชมคมอาเซยน

มีระบบ/กระบวนการในการผลิตที่
ไดม้าตรฐานและตรงกบัความ

ตอ้งการของผูร้ับบริการ

มีระบบบริหารจดัการตามเกณฑ์
รางวลัคุณภาพแห่งชาติ

ผลงานวิจยัมีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับ

บณัฑิตมีขีดความสามารถสูง 
ตรงกบัความตอ้งการ

จดัการศึกษาตาม
มาตรฐานสากล

ผลงานวิจยัไดม้าตรฐานเป็นที่
ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ

เป้าประสงค์

การพฒันาองคก์ร

จดัหา  Input  ทีไดม้าตรฐาน

มีแหล่งการเรียนรู้ในการ
สนบัสนุนการดาํเนินงาน

ตามพนัธกิจ

ุ
กบั  ม.คู่แข่ง

บุคลากรมีคุณภาพ  ทกัษะ
และทาํงานอยา่งมืออาชีพใน

ระดบัภูมิภาคอาเซียน

มีระบบการ
จดัการความรู้

การพฒนาสถาบนตอ้งการของผูร้ับบริการ

มีระบบประกนั
คุณภาพที่ไดม้าตรฐาน

มีครุภณัฑ ์ หอ้งเรียน  
และหอ้งปฏิบตัิการที่
ทนัสมยัและเพียงพอ

มีระบบการ
บริหารความ

เสี่ยง

มีระบบสร้างแรงจูงใจที่
เหมาะสมและเป็นธรรม

เป็นสถาบนัที่ใชร้ะบบ
สารสนเทศที่ทนัสมยั 

(e-university)

มีรายไดเ้พิ่ม มีบรรยากาศ  คุณภาพชีวิต
และสภาพแวดลอ้มที่ดี

บุคลากรมีคุณภาพ  
ทกัษะ  และสามารถ
ทาํงานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ

มีรายไดเ้พิ่ม มีบรรยากาศ  คุณภาพชีวิต
และสภาพแวดลอ้มที่ดี

แสดงการเชือ่มโยง
โดยตรง

แสดงการเชือ่มโยงทัง้  
3  ประเด็นยทุธศาสตร์
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ในแผนกลยุทธ์สถาบัน  พ.ศ. 2555 - 2563 ประกอบด้วยเนือ้หาสาระ ดงัต่อไปนี ้
 ปรัชญา  การศึกษา วิจยั ดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีป็นรากฐานท่ีดีของการ 
                                         พฒันาประเทศ 
 ปณธิาน  มุ่งมัน่ใหก้ารศึกษา และวิจยัเพ่ือผลิตทรัพยากรมนุษยท่ี์มีความรู้ทางดา้น 
   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ควบคู่จริยธรรม  และรักษาไวซ่ึ้ง 
   ศิลปวฒันธรรมอนัดีของประเทศ 
 วสัิยทศัน์ เป็นสถาบนัอุดมศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  1 ใน 10 ของ 
                                         ภูมิภาคอาเซียน ในปี ค.ศ. 2020 
 พนัธกจิ   

  ตามพระราชบญัญติัสถาบนั ท่ีกาํหนดไว ้4 ดา้น  คือ 
   -  การจดัการเรียนการสอน 
   -  การวจิยั 
   -  การบริการวชิาการ 
   -  ทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม 

 พนัธกจิขององค์กร 
  เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัปรัชญา  ปณิธานและวิสยัทศัน์ท่ีกาํหนด  สถาบนัไดพิ้จารณากาํหนด  
พนัธกิจของสถาบนัข้ึนใหม่  จากเดิมท่ีไดก้าํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัสถาบนั  เพ่ือใหบุ้คลากรของสถาบนั  ได้
เขา้ใจตรงกนั  ดงัน้ี 

พนัธกิจตาม  พ.ร.บ. พนัธกิจท่ีเกิดจากการระดมความคิดเห็น 
1.  การวิจยั 1.งานวิจยัดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
2.  การเรียนการสอน 2.ผลิตบณัฑิตดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยท่ีีมี

มาตรฐานระดบันานาชาติ 
3.  การบริการวิชาการ 3.การบริการวิชาการทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน

ท่ีมีบรูณาการทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
4.  ทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม 4.การทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรมท่ีเช่ือมโยงกบั

งานวิจยัและการจดัการเรียนการสอน 

แผนกลยุทธ์ 
สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั 

(พ.ศ.2555-2563) 
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วตัถุประสงค์ 
 เพ่ือใหส้ถาบนั  สามารถดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตาม  ปรัชญา  ปณิธาน  วสิยัทศัน์และพนัธกิจ  จึง
ไดก้าํหนดวตัถุประสงค ์ ดงัน้ี 
1. เพื่อพฒันางานวิจยั  งานสร้างสรรค ์ และนวตักรรมทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยท่ีีมีคุณภาพ  

มาตรฐาน  และนาํเสนอสู่ระดบันานาชาติโดยเฉพาะภูมิภาคอาเซียน 
2. เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลยัแห่งการวิจยั  และสงัคมนวตักรรม 
3. เพื่อผลิตบณัฑิตดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยท่ีีมีความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพและสากล  

ตอบสนองการพฒันาประเทศและรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน 
4. เพื่อถ่ายทอดวชิาการท่ีมีคุณภาพและตรงกบัความตอ้งการของชุมชนและรองรับประชาคมอาเซียน 
5. เพื่ออนุรักษแ์ละทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรมตามจุดเนน้ของสถาบนัอยา่งมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล  รวมทั้งบูรณาการกบัการเรียนการสอนและกิจกรรมนกัศึกษา 
6. เพื่อสร้างสถาบนัใหเ้ป็นองคก์รธรรมาภิบาล 
7. เพื่อเป็นสถาบนัอุดมศึกษาชั้นนาํดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนระดบัภูมิภาคอาเซียน 
 
เป้าหมาย 
ด้านการวจัิย 
1. การเป็นมหาวทิยาลยัวจิยั  ในปี 2558 
2. สถาบนัมีผลงานวิจยัท่ีไดรั้บการตีพิมพแ์ละอา้งอิงในระดบันานาชาติ   
3. สถาบนัมีผลงานวิจยัท่ียืน่ขอจดสิทธิบตัร  อนุสิทธิบตัร  ลิขสิทธ์ิและความลบัทางการคา้  จาํนวน 

10 เร่ือง/ปี 
 
ด้านผลติบณัฑิต 
1. บณัฑิตของสถาบนัมีคุณภาพ  มีความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพและสากล  เป็นท่ียอมรับของ

สงัคมและผูใ้ชบ้ณัฑิต 
2. สถาบนั  สามารถพฒันาหลกัสูตร  ระดบัปริญญาตรี  โท  และเอก  ใหไ้ดม้าตรฐานสากลเป็นท่ี

ยอมรับจากหน่วยงานทั้งในประเทศและระดบัภูมิภาคอาเซียน 
 

ด้านบริการวิชาการ 
1. สถาบนั  นาํองคค์วามรู้ทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยท่ีีมีอยูถ่่ายทอดสู่ชุมชนกลุ่มเป้าหมาย

ภายในประเทศและภูมิภาคอาเซียน 
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ด้านทาํนุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม 
1. สถาบนั  มีการสร้างเสริมเอกลกัษณ์  และวฒันธรรมโดยใชภู้มิปัญญาและศิลปะวฒันธรรมท่ีเนน้

ดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  รวมทั้งบูรณาการกบัการเรียนการสอนและกิจกรรมนกัศึกษา
ใหแ้ก่นกัศึกษา  บุคลากรของสถาบนั  และชุมชนโดยรอบสถาบนั 

 

 ประเดน็ยุทธศาสตร์   เป้าประสงค์  ตวัช้ีวดั    กลยุทธ์   ยุทธวธีิ 
 ในการจดัทาํแผนกลยทุธ์ ของสถาบนั ฉบบัน้ี ไดก้าํหนดประเดน็ยทุธศาสตร์   ไว ้3 ประเดน็ยทุธศาสตร์ 
คือ  

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่1  การขยายงานวชิาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนระดบัภูมภิาคอาเซียน   
ประกอบดว้ยตวัช้ีวดัระดบัเป้าประสงค ์ 

ตัวช้ีวัด   
1. ร้อยละของจาํนวนผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการตีพิมพห์รือเผยแพร่ทั้งในระดบัชาติ

และนานาชาติ  ต่ออาจารยป์ระจาํ 
2. ร้อยละของงานวิจยัท่ีช่วยแกปั้ญหาสงัคมและภาคอุตสาหกรรมและสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมและ 

สามารถใชป้ระโยชน์ได ้
3. ร้อยละความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตใน 5 ดา้น ตามมาตรฐาน TQF 
4. ร้อยละของบณัฑิตท่ีไดง้านทาํระยะเวลา  6 เดือน หลงัจากจบการศึกษา 
5. ร้อยละของจาํนวนโครงการบริการวิชาการท่ีแกไ้ขปัญหาชุมชนและรองรับประชาคมอาเซียน   
6. ร้อยละความพงึพอใจของผูรั้บบริการ 
7. ร้อยละของจาํนวนโครงการศิลปวฒันธรรมไทยท่ีมีการบูรณาการกบัมหาวิทยาลยัในภูมิภาค

อาเซียน 
8. เงินสนบัสนุนงานวิจยัและงานสร้างสรรคจ์ากหน่วยงานภายนอกต่ออาจารยป์ระจาํ 
9. ร้อยละของนกัศึกษาแรกเขา้ท่ีมีผลการเรียนในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายมากกวา่ 3.5 
10. ร้อยละความพงึพอใจของผูท้าํวิจยัท่ีมีต่อกระบวนการใหบ้ริการในการทาํวิจยั 
11. ร้อยละของหลกัสูตรท่ีไดรั้บการร่วมมือจากหน่วยงานระดบัภูมิภาคอาเซียน 
12. ร้อยละพ้ืนท่ีศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองเพ่ิมข้ึน 
13. ร้อยละความพงึพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อหอ้งปฏิบติัการ  
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ยุทธวธีิ  
ด้านวจิัย 

เป้าประสงค์       :   ขยายงานวจิัยด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยท่ีีมีคุณภาพเพือ่ขบัเคลื่อนการพฒันา 
                               ประเทศและเป็นทีย่อมรับในระดบัภูมิภาคอาเซียน 

 

กลยุทธ์ ยุทธวธีิ 
-พฒันางานวิจยั งานสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม  
ท่ีมีคุณภาพและสนองตอบความตอ้งการของประเทศ
และกลุ่มประเทศอาเซียน 
 

-พฒันานวตักรรมและงานวิจยัสู่ความเป็นเลิศทาง
วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยรีะดบัประเทศและภูมิภาค
อาเซียน  ไดแ้ก่  การสนบัสนุน  นกัวิจยั                           
ดีเด่นประจาํปี , นวตักรรมดีเด่นประจาํปี , นกัวจิยัคืน
ถ่ิน , Road map งานวิจยัเพ่ือชุมชน  และอุตสาหกรรม    
การเสวนางานวิจยัเพ่ืออุตสาหกรรม   และชุมชน  เป็น
ตน้ 

 -จดัตั้งหอ้งวิจยัเฉพาะทาง ในสาขาท่ีสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของประเทศ  เช่น หอ้งวิจยัดา้นพลงังาน
และพลงังานทดแทน                      

 - สร้างนวตักรรมและต่อยอดงานวิจยัเชิงพาณิชย ์ 
ไดแ้ก่  ผลงานวิจยัจากห้ิงสู่หา้ง  , บริษทันวตักรรม 
จาํกดั , หน่ึงคณะ  หน่ึงนวตักรรม  เป็นตน้ 

 
เป้าประสงค์      :    ผลงานวจิัยมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับ 
 

กลยุทธ์ ยุทธวธีิ 
-สร้างความร่วมมือกบัภาคอุตสาหกรรมในการ 
ทาํวิจยั   

-สนบัสนุนผลิตผลงานวจิยัท่ีตอบสนองปัญหาของ 
ภาคอุตสาหกรรม  ชุมชน/สงัคม 

 -สนบัสนุนการสร้างผลงานวิจยั  นวตักรรม  และ 
ทรัพยสิ์นทางปัญญา  เช่น สิทธิบตัร  อนุสิทธิบตัร   
ลิขสิทธ์  เป็นตน้ 

 
 
 



แผนกลยทุธ์ (พ.ศ.2555-2563) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั   

 

 - 40 - 

ด้านการผลติบัณฑิต 
เป้าประสงค์       :    บัณฑติมีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม  จรรยาบรรณวชิาชีพ  มีวนัิยและเสียสละ 
                                ตอบสนองการพฒันาประเทศและรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน 
 

กลยุทธ์ ยุทธวธีิ 
-สร้างความโดดเด่นของบณัฑิตใหมี้คุณลกัษณะตาม
ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิต 

-พฒันาการจดัการเรียนการสอนตามมาตรฐาน
วิชาการ/ วิชาชีพ  เช่นกิจกรรมเสริมความรู้ทางวิชาการ
และวิชาชีพ  ประเมินหลกัสูตรตามระยะเวลา 
   ของหลกัสูตร 

 -จดัใหมี้การบูรณาการการเรียนการสอนกบักิจกรรม
นกัศึกษาเพ่ือเสริมสร้างใหน้กัศึกษาเป็นบณัฑิตท่ีมี
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์

 -ส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการของนกัศึกษาทั้งในและ
นอกหลกัสูตรใหมี้ความหลากหลาย  ตามความสนใจ
และความถนดัของนกัศึกษา  เช่น  กองทนุสนบัสนุน
ผลงานสร้างสรรคข์องนกัศึกษาเพ่ือการแข่งขนั 

 - สร้างความร่วมมือทางวิชาการกบัภาคอุตสาหกรรม
โดยรอบสถาบนั  เช่น  สนามบินสุวรรณภมิู , นิคม
อุตสาหกรรม  เพื่อจดัการเรียน   การสอนแบบสหกิจ
ศึกษา 

 

เป้าประสงค์      :     บัณฑติมีขีดความสามารถสูงตรงกบัความต้องการ 
 

กลยุทธ์ ยุทธวธีิ 
- พฒันาขีดความสามารถดา้นภาษาต่างประเทศให ้
บณัฑิตตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิต 

-จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศในรายวิชา
ท่ีมีความพร้อมใหก้บันกัศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อม
ของบณัฑิตสาํหรับการทาํงานในประชาคมอาเซียน 

 -ส่งเสริมการพฒันาทกัษะภาษาต่างประเทศใหก้บั
นกัศึกษา  เช่น   ภาษาองักฤษ  ภาษาจีน  และ
ภาษาญ่ีปุ่ น  เป็นตน้ 
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กลยุทธ์ ยุทธวธีิ 
 -สร้างความร่วมมือในการฝึกภาษาต่างประเทศอยา่ง

แทจ้ริง เช่น ฝึกปฏิบติั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ นิคม
อุตสาหกรรม 

 -ผลิตส่ือและตาํราท่ีมีคุณภาพ  ทนัสมยั  ส่ือการเรียน
การสอนสองภาษา 

 

ด้านการบริการวชิาการ 
 เป้าประสงค์      :    ถ่ายทอดวชิาการท่ีตอบสนองความต้องการของชุมชนและรองรับประชาคมอาเซียน 
 

กลยุทธ์ ยุทธวธีิ 
-ส่งเสริมการใหบ้ริการวิชาการทั้งในประเทศและ 
ภูมิภาคอาเซียนโดยใชภู้มิปัญญา  และศิลปะวิทยาการ    
 

-สนบัสนุนการบริการวิชาการแบบบรูณาการท่ี
ตอบสนองความตอ้งการของชุมชน  ไดแ้ก่  การ
ใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยทีางการเกษตรและอาหาร   
การใหบ้ริการดา้นแปรรูปสินคา้ทางการเกษตร  การ
ใหบ้ริการดา้นทดสอบมาตรฐานอาหารปลอดภยั การ
ใหบ้ริการดา้นกาํกบัมาตรฐานทางวิศวกรรม      
เป็นตน้ 

 
เป้าประสงค์      :    ผู้รับบริการมีความพงึพอใจและยอมรับผลงาน 
 

กลยุทธ์ ยุทธวธีิ 
-สร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ผูรั้บบริการ -จดัทาํแผนบริการวิชาการท่ีสอดคลอ้งกบัความ 

   ตอ้งการของผูรั้บบริการ 
 -สร้างเครือข่ายเพ่ือเผยแพร่ศิลปวฒันธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนกลยทุธ์ (พ.ศ.2555-2563) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั   

 

 - 42 - 

ด้านการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 
 เป้าประสงค์       :    บูรณาการงานศิลปวฒันธรรมไทยกบัภูมิภาคอาเซียน 
 

กลยุทธ์ ยุทธวธีิ 
-สนบัสนุนการทาํนุบาํรุงศิลปวฒัธรรมแบบ 
บูรณาการ 

-ส่งเสริมการนาํความรู้ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 
เผยแพร่สู่ชุมชน 

 -แลกเปล่ียนศิลปวฒันธรรมไทยกบั มหาวิทยาลยั ใน
ภูมิภาคอาเซียน 
-ส่งเสริมใหมี้การใชเ้ทคโนโลยใีนการทาํนุบาํรุง 
ศิลปวฒันธรรม 

 

ด้านการบริหารจัดการ 
 

เป้าประสงค์       :     มีกระบวนการคดัเลอืกและหรือจัดหา Input ทีไ่ด้มาตรฐาน 
 

กลยุทธ์ ยุทธวธีิ 
-สนบัสนุนงบประมาณ  เคร่ืองมือและหอ้งปฏิบติัเพื่อ
การวิจยั 

-จดัหาแหล่งทนุการทาํวจิยั  เพื่อสนบัสนุน 
งบประมาณในการทาํวิจยัโดยสร้างความร่วมมือใน
การทาํวิจยัร่วมกบั เอกชน ภาคอุตสาหกรรม  ชุมชน 
และมหาวิทยาลยัในต่างประเทศ 

 -สร้างบรรยากาศสภาพแวดลอ้มและปัจจยัพ้ืนฐานท่ี
เอ้ือต่อการทาํวิจยั  เช่นหอ้งปฏิบติัการวิจยั  เคร่ืองมือ ท่ี
เพียงพอ  เป็นตน้ 

-พฒันาระบบการรับนกัศึกษา -ปรับวิธีการรับนกัศึกษาเชิงรุกโดยการสรรหาผูท่ี้มี 
ศกัยภาพใหเ้ขา้เรียนในสถาบนั  เช่น  รับนกัศึกษา 
อจัฉริยะทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
รับนกัเรียน  TOP 10  จากโรงเรียนเครือข่ายพระจอม
เกลา้ลาดกระบงั 

-สนบัสนุนใหทุ้นการศึกษา -จดัสรรทุนการศึกษาใหก้บัผูมี้ศกัยภาพดีแต่ 
ขาดแคลน ทุนทรัพย ์ โดยการระดมทนุจากพ่ีสู่นอ้ง  
จดัตั้งมูลนิธิทุนการศึกษาพระจอมเกลา้ลาดกระบงั การ
สร้างบณัฑิตอจัฉริยะ 
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เป้าประสงค์       :      มีระบบ/กระบวนการในการผลติทีไ่ด้มาตรฐานและตรงกบัความต้องการของ 
                                  ผู้รับบริการ 

 

กลยุทธ์ ยุทธวธีิ 
-ปรับปรุงกระบวนการสนบัสนุนในการ 
ทาํงานวิจยั 

-ปรับปรุงกระบวนการพฒันางานวิจยั   โดยสนบัสนุน
การบูรณาการวิจยั และการทาํวิจยัแบบกลุ่มวิจยั 
  (cluster) 

 -ศึกษาและพฒันาระบบบริหารงานวิจยัของสถาบนัให้
คล่องตวั 

-พฒันากระบวนการเรียนการสอนท่ีมีมาตรฐาน 
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิต  และ 
ภูมิภาคอาเซียน 

- ปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรท่ีมีความพร้อมให ้
ทนัสมยัตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลง  ของ 
เทคโนโลยีและความตอ้งการของสงัคมโลก ไดแ้ก่ 
หลกัสูตรนานาชาติดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
หลกัสูตรดา้นพลงังานทดแทน หลกัสูตรวิศวกรรม
พลงังานและศูนยวิ์จยัพลงังาน หลกัสูตรเพื่อรับรอง
กฎเกณฑม์าตรฐานคุม้ครองผูบ้ริโภค  เป็นตน้ 

 -พฒันาหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีและบณัฑิตศึกษา 
ท่ีมีความพร้อมใหไ้ดม้าตรฐานสากล  เพ่ือรองรับการ
รับนกัศึกษาต่างชาติเขา้มาศึกษาต่อในสถาบนั 

 -ส่งเสริมใหน้กัศึกษามีความเขา้ใจในวฒันธรรมของ 
ภูมิภาคอาเซียนเพ่ือเตรียมความพร้อมในการทาํงานกบั
หน่วยงานหรือเพ่ือนร่วมงานจากกลุ่มประเทศอาเซียน 

 -พฒันาหลกัสูตรเพ่ือการขยายโอกาสทางการศึกษา  
ไดแ้ก่  หลกัสูตรระยะสั้น (ประกาศนียบตัร
บณัฑิตศึกษา)   หลกัสูตรฝึกอบรบระยะสั้น   
หลกัสูตรภาคคํ่า  หลกัสูตรออนไลน์  หลกัสูตรแบบ
สะสมหน่วยกิต  เป็นตน้ 

 -สร้างเครือข่ายกบัหน่วยงานภายนอกทั้งในและ 
ต่างประเทศ 

 -ส่งเสริมการสร้างสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งอาจารยท่ี์ 
ปรึกษากบันกัศึกษาใหม้ากยิง่ข้ึน 
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กลยุทธ์ ยุทธวธีิ 
-จดัทาํระบบบริหารจดัการดา้นศิลปวฒันธรรมแบบ
บูรณาการ 

-จดัทาํแผนพฒันาการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมแบบ 
บรูณาการ 

 
เป้าประสงค์     :    มีแหล่งการเรียนรู้ในการสนับสนุนการดาํเนินงานตามพนัธกจิ 
 

กลยุทธ์ ยุทธวธีิ 
-จดัใหมี้แหล่งเรียนรู้และคลงัปัญญาอจัฉริยะ -พฒันาหอ้งสมุดมีชีวิต โดยจดัหาทรัพยากรสารนิเทศ

อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการ  ระบบให ้
บริการแบบอิเลก็ทรอนิกส์ ระบบ  e-learning  ท่ีมี 
ประสิทธิภาพ 

  
 

เป้าประสงค์     :    มีครุภัณฑ์  ห้องเรียน  และห้องปฏิบตัิการท่ีทนัสมัยและเพยีงพอ 
 

กลยุทธ์ ยุทธวธีิ 
- ยกระดบัคุณภาพและขีดความสามารถของ 
ครุภณัฑ ์ หอ้งเรียนและหอ้งปฏิบติัการ 
 

-พฒันาหอ้งเรียน  หอ้งปฏิบติัการ  ครุภณัฑก์ารศึกษา  
เพื่อรองรับการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
สาํคญั และเนน้การปฏิบติั 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 2  :   การเพิม่ศักยภาพในการแข่งขนั 
ตัวช้ีวัด        

1. จาํนวนส่วนงานวิชาการของสถาบนัท่ีไดรั้บการจดัอนัดบั  1 ใน 10   ภมิูภาคอาเซียน 
2. ร้อยละของจาํนวนผลงานวิจยัและนวตักรรมทางดา้นวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลย ี

ท่ีไดรั้บการอา้งอิงทั้งในระดบัชาติและนานาชาติต่ออาจารยป์ระจาํ 
3. ร้อยละของนกัศึกษาต่างชาติต่อนกัศึกษาทั้งหมด 
4. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายท่ีรู้จกัสถาบนั 
5. ระดบัความสาํเร็จในการจดัทาํฐานขอ้มูลเทียบเคียง  จาํนวนมหาวิทยาลยัคู่แข่ง  ท่ีมีอนัดบั   

1 ใน 10  ภูมิภาคอาเซียน 
6. ร้อยละของอาจารยท่ี์มีวฒิุปริญญาเอก 
7. ระดบัความสาํเร็จในการนาํระบบสารสนเทศมาใชใ้นการดาํเนินงานตามพนัธกิจ 

 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ยุทธวธีิ 
                                           

ด้านวจิัย 
เป้าประสงค์      :    เป็นสถาบันการศึกษาและวจิยัด้าน S&T 1 ใน 10  ภูมิภาคอาเซียน 
 

กลยุทธ์ ยุทธวธีิ 
-ส่งเสริมส่วนงานวิชาการท่ีมีศกัยภาพพร้อมใหแ้ข่งขนั
ในเวทีภูมิภาคอาเซียน 

-ยกระดบัศกัยภาพส่วนงานท่ีพร้อมรับการแข่งขนัโดย
การสร้างบรรยากาศวิชาการและวจิยั  เช่น  การจดั
ประชุมเสนอผลงานวิชาการและวจิยั  สนบัสนุนการ
นาํเสนอและเผยแพร่ผลงานในระดบัชาติและ
นานาชาติ    จดัเสวนาวิชาการเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ระหวา่งนกัวชิาการทั้งภายใน  และภายนอก  เป็นตน้ 

 

เป้าประสงค์    :   มีผลงานวจัิยได้มาตรฐานเป็นทีย่อมรับทั้งในและต่างประเทศ 
 

กลยุทธ์ ยุทธวธีิ 
-ส่งเสริมการพฒันางานวิจยัเพ่ือสร้างนวตักรรมท่ีเพ่ิม
ศกัยภาพในการแข่งขนั 

-สร้างความร่วมมือกบัภาคอตุสาหกรรมและ 
มหาวิทยาลยัทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือพฒันางานวิจยั
และนวตักรรมท่ีเป็นเลิศ 
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ด้านการผลติบัณฑิต 
เป้าประสงค์      :    จัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล 
 

กลยุทธ์ ยุทธวธีิ 
-สร้างระบบและแรงจูงใจใหน้กัศึกษาต่างชาติ 
เขา้มาเรียนท่ีสถาบนั 

-ใหทุ้นการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาต่างชาติเขา้มาศึกษา
ในสถาบนั   

 -จดัทาํหลกัสูตรตามมาตรฐานสากลและสอน 
สองภาษา  เช่น ภาษาองักฤษ 

 -สร้างบรรยากาศทางวิชาการและความเป็นนานาชาติ
ภายในพื้นท่ีของสถาบนั  เช่น  การจดัทาํเวบ็ไซดห์ลาย
ภาษา  การจดัทาํป้ายบอกทาง  หอ้งต่างๆ  ช่ืออาคาร  
เป็นภาษาต่างประเทศ 

 
ด้านการบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์      :   มีระบบการตลาดและการประชาสัมพนัธ์เชิงรุก 
 

กลยุทธ์ ยุทธวธีิ 
-จดัทาํระบบการตลาดควบคูก่บัการพฒันาการ 
ประชาสมัพนัธ์เชิงรุกทั้งใน  และต่างประเทศ 

-เร่งประชาสมัพนัธ์เชิงรุกเพ่ือสร้างภาพลกัษณ์ของ
สถาบนั  โดยจดักิจกรรมพฒันาชุมชนสมัพนัธ์ (ลูกคา้)  
เพื่อสร้างความเขา้ใจอนัดีและสานประโยชนร่์วมกนั
กบัสถาบนั  เร่งประชาสมัพนัธ์กบัโรงเรียนมธัยมศึกษา 
 อยา่งต่อเน่ือง  เป็นตน้ 

 - ศึกษาและวิเคราะห์ส่วนแบ่งของตลาดท่ีเป็น 
กลุ่มเป้าหมาย  (Market  share)  ของสถาบนัเพื่อการ
วางแผนทางดา้นเงิน  คน  และโครงสร้างพ้ืนฐานใน 
อนาคต 
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เป้าประสงค์     :   มีระบบการติดตามและเทยีบเคยีงกับมหาวทิยาลยัคู่แข่ง 
 

กลยุทธ์ ยุทธวธีิ 
-จดัทาํระบบฐานขอ้มูลกลางทั้งในและ 
ต่างประเทศ เพ่ือการเทียบเคียงกบัคู่แข่งในกลุ่ม 
อาเซียน 

-ศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงเปรียบเทียบมหาวิทยาลยั/ 
สถาบนั ท่ีกาํหนดเป็นคู่ เทียบ  เพื่อทราบ  Positioning 
-จดัทาํระบบ Monitoring  แบบ real- time 

  
 

เป้าประสงค์     :   บุคลากรมีคุณภาพ ทกัษะและทาํงานอย่างมืออาชีพในระดบัภูมภิาคอาเซียน 
 

กลยุทธ์ ยุทธวธีิ 
-ส่งเสริมการพฒันาบุคลากรใหมี้ศกัยภาพสามารถ 
ทาํงานในเวทีระดบัภูมิภาคอาเซียน 
 

-พฒันาศกัยภาพบุคลากรใหท้าํงานอยา่งมืออาชีพ 
  เพ่ือรองรับเขา้สู่ประชาคมอาเซียน  โดยเนน้การเพ่ิม
ขีดความสามารถดา้นภาษาองักฤษ 

 -สร้างระบบแรงจูงใจท่ีเช่ือมโยงกบัศกัยภาพของ 
บุคลากรท่ีสามารถแข่งขนัในเวทีระดบัอาเซียน 

 

เป้าประสงค์    :   เป็นสถาบันทีใ่ช้ระบบสารสนเทศทีท่นัสมัย  (e-university) 
 

กลยุทธ์ ยุทธวธีิ 
 -ส่งเสริมและสนบัสนุนใหน้าํระบบสารสนเทศ 
มาใชใ้นการผลิตผลงานตามพนัธกิจ 
 

-พฒันาระบบสารสนเทศท่ีเช่ือมโยงขอ้มูลแบบ  
 Real-Time  และ  website  ท่ีทนัสมยั  และมากกวา่  
1 ภาษา (ภาษาไทย องักฤษ บาซา) 

 -จดัพ้ืนท่ีบริการระบบสารสนเทศใหแ้ก่นกัศึกษา 
  (Internet  café)  

 -พฒันาระบบการใหบ้ริการโดยใชร้ะบบสารสนเทศ 
 -จดัทาํฐานขอ้มูลใหค้รอบคลุมทุกดา้น  เพ่ือใชใ้นการ

ตดัสินใจ 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 3 :   การสร้างความเข้มแขง็ในการพฒันาสถาบนั 
ตัวช้ีวัด          

1. ร้อยละของส่วนงานท่ียืน่ขอรางวลัคุณภาพแห่งชาติ 
2. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีต่อระบบการสร้างแรงจูงใจและสวสัดิการ 
3. ร้อยละของส่วนงานท่ีมีคะแนนการตรวจประเมินไม่นอ้ยกวา่ระดบั  4  
4. ร้อยละของบุคลากรท่ีไดรั้บการพฒันาตามแผนพฒันาบุคลากร 
5. จาํนวนองคค์วามรู้/ชุมชนนกัปฏิบติั 
6. ร้อยละของจาํนวนความเส่ียงท่ีลดลงในแต่ละดา้น 
7. ร้อยละของรายไดท่ี้เพ่ิมข้ึน 
8. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรและนกัศึกษาท่ีมีต่อสภาพแวดลอ้ม/คุณภาพชีวิต 

 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ยุทธวธีิ 
 ด้านการบริหารจัดการ 

เป้าประสงค์  :  มีระบบบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาต ิ
 

กลยุทธ์ ยุทธวธีิ 
-พฒันาระบบการบริหารจดัการตามเกณฑร์างวลั 
คุณภาพแห่งชาติ 

-พฒันาระบบบริหารจดัการตามเกณฑม์าตรฐาน 
รางวลัคุณภาพแห่งชาติ  โดยคดัเลือกส่วนงานท่ีมีความ
พร้อมเพื่อเป็นหน่วยงานนาํร่อง  มีการแต่งตั้ง 
คณะกรรมการ ใหค้วามรู้กบัคณะกรรมการ  เตรียม
ขอ้มูลในการพฒันาระบบ จดัประชุมเพ่ือจดัทาํเอกสาร
ตามหลกัเกณฑ ์

 

เป้าประสงค์    :  มีระบบสร้างแรงจูงใจทีเ่หมาะสมและเป็นธรรม 
 

กลยุทธ์ ยุทธวธีิ 
-สร้างระบบแรงจูงใจใหก้บับุคลากร -พฒันาระบบแรงจูงใจ ยกยอ่งเชิดชูเกียรติ สวสัดิการ

คุณภาพชีวิต 
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เป้าประสงค์     :   มีระบบประกนัคุณภาพทีไ่ด้มาตรฐาน 
 

กลยุทธ์ ยุทธวธีิ 
-พฒันาระบบประกนัคุณภาพตามเกณฑม์าตรฐาน -เพิ่มศกัยภาพของการประกนัคุณภาพของส่วนงาน 

ภายในสถาบนั 
 

เป้าประสงค์    :   บุคลากรมีคุณภาพ ทกัษะ และสามารถทาํงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
 

กลยุทธ์ ยุทธวธีิ 
-ส่งเสริม สนบัสนุนการพฒันาบุคลากร 
ตามแผนพฒันาบุคลากร 

-ทบทวน/แผนพฒันาบุคลากรใหส้อดคลอ้งกบั 
สถานการณ์ปัจจุบนั 

 -วิเคราะห์โครงสร้างอตัรากาํลงัทุกสายใหส้อดคลอ้ง 
และเหมาะสมกบัการปฏิบติังาน เพ่ือเพิ่มขีด 
ความสามารถในการแข่งขนัของสถาบนั 

 -ส่งเสริมใหบ้คุลากรไดรั้บการพฒันาศกัยภาพและ 
ความสามารถในดา้นวิชาการและวิชาชีพอยา่งต่อเน่ือง  
เพื่อกา้วสู่มาตรฐานในระดบัภูมิภาคอาเซียน 

 -เร่งรัดนาํระบบความกา้วหนา้ทางอาชีพ (career  path)  
ของบุคลากรทุกสายใหเ้กิดเป็นรูปธรรม  

 

เป้าประสงค์    :   มีระบบการจัดการความรู้ 
 

กลยุทธ์ ยุทธวธีิ 
-พฒันาดา้นการจดัการความรู้ -พฒันาระบบฐานขอ้มูลองคค์วามรู้  โดยนาํระบบ 

เทคโนโลยีสารสนเทศมาทาํฐานขอ้มูลองคค์วามรู้     
 

เป้าประสงค์    :   มีระบบการบริหารความเส่ียง 
 

กลยุทธ์ ยุทธวธีิ 
-พฒันาระบบบริหารความเส่ียง -จดัทาํแผนบริหารความเส่ียงของสถาบนัให ้

ครอบคลุมทุกดา้น  เช่น  ดา้นแผน  การเงิน  พสัดุ  
จดัการเรียน   การสอน  หลกัสูตร ฯลฯ  และ    ติดตาม
การดาํเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงอยา่งต่อเน่ือง 
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เป้าประสงค์    :   มีรายได้เพิม่ 
 

กลยุทธ์ ยุทธวธีิ 
-จดัหารายไดเ้พ่ิม 
 

-จดัหารายไดจ้ากทรัพยสิ์นของสถาบนั (แผนกลยทุธ์
ทางการเงิน) โดยจดัทาํแผนธุรกิจเพ่ือหารายไดจ้าก
ทรัพยสิ์นของสถาบนั การบริหารจดัการพื้นท่ีเชิงธุรกิจ  
การระดมทุนจากเครือข่ายกบัภาคอุตสาหกรรม ชุมชน 
และศิษยเ์ก่า 

-จดัใหมี้การใชท้รัพยากรร่วมกนัเพื่อลดตน้ทุน 
 

-ส่งเสริมการใชท้รัพยากรร่วมกนัระหว่างส่วนงาน
ภายในสถาบนัและระหวา่งมหาวิทยาลยัภายนอก  โดย
จดัทาํแผนการใชท้รัพยากรร่วมกนั  ส่งเสริมการทาํ 
CENTRAL  LAB   

-จดัใหมี้การคาํนวณและวิเคราะห์ตน้ทุนต่อหน่วย 
 Unit Cost  รวมทั้งการวิเคราะห์ความคุม้ค่าของ 
หลกัสูตร 

-พฒันาระบบบริหารและจดัการมหาวิทยาลยัในกาํกบั
ของรัฐ.กาํกบัดา้นวิธีบริหารทรัพยากรและการเงินแบบ
ธรรมาภิบาล 
-จดัทาํแผนการลดตน้ทุนเพ่ือการบริหารจดัการ
ทรัพยากรเพ่ือลดตน้ทุน 

-สร้างเครือข่ายกบัสถาบนัการศึกษาและ 
ภาคอุตสาหกรรม  ทั้งในและต่างประเทศ  
เพ่ือแปลงทรัพยสิ์นทางปัญญาเป็นทุน 

- แปลงทรัพยสิ์นทางปัญญาเป็นทุนเพื่อจดัหารายได้
เพิ่ม 

 

เป้าประสงค์   :   มีบรรยากาศ คุณภาพชีวติ และสภาพแวดล้อมทีด่ ี
 

กลยุทธ์ ยุทธวธีิ 
-พฒันาดา้นกายภาพ ภูมิทศัน์และส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือ 
ประหยดัพลงังาน และสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 

-จดัทาํผงัแม่บทการใชพ้ื้นท่ีภายในสถาบนัและ 
แผนการดูแล  บาํรุงรักษา  ซ่อมแซมอาคาร และระบบ
สาธารณูปโภคใหมี้การใชง้านอยา่งคุม้ค่าและ 
ประหยดั   

 -ส่งเสริมและรณรงคก์ารประหยดัและอนุรักษพ์ลงังาน
ภายในสถาบนั 
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กลยุทธ์ ยุทธวธีิ 
 -จดัระบบรักษาความปลอดภยัภายในสถาบนัใหมี้

ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
 -จดัระบบคมนาคม  หรือการจราจรภายในและรอบ

สถาบนัใหมี้ความเหมาะสมรวมทั้งศึกษาความ
เช่ือมโยงคมนาคมจากภายนอกสถาบนัสู่สถาบนั 

 -ปรับปรุงภูมิทศัน์ใหมี้ความร่มร่ืน  สวยงาม  เป็น
สถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ  เพือ่พฒันาคุณภาพชีวิต  และ
ส่งเสริมการมีสุขภาพท่ีดีใหก้บับุคลากร  และ  
นกัศึกษา  รวมถึงการประหยดัและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม
ภายในสถาบนั  การบริหารจดัการสารเคมีภายใน
หอ้งปฏิบติัการ การกาํจดัขยะ และส่งเสริมใหเ้ป็น
สถาบนัสีเขียว  (Green  University)  เป็นตน้ 

-สนบัสนุนและสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีดีและ 
เหมาะสมต่อการดาํรงชีวิตภายในสถาบนั 

 

-เสริมสร้างความมัน่คงในการทาํงานใหก้บับุคลากร  
ปรับปรุงระบบสวสัดิการใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้ง
กบัสถานการณ์ปัจจุบนั  รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมเพื่อ
พฒันาคุณภาพชีวิตใหก้บับุคลากรและนกัศึกษาเพิม่
มากข้ึน  เช่น  การเล่นกีฬา  ดนตรี  เป็นตน้ 
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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  ผลงานวจิยัจากหิ้งสู่หา้ง , บริษทันวตักรรม  จาํกดั 1.1.1.1.3  โครงการสร้างนวตักรรมและต่อยอดงานวจิยัเชิงพาณิชย์  - ส่วนงานวชิาการ/ส.ส่งเสริมฯ
          หนึ่งคณะ  หนึ่งนวตักรรม  เป็นตน้    สนอ. (ส่วนบริหารวชิาการและวจิยั) 

โครงการ ผู้รับผิดชอบยุทธวิธี/แนวทางการดําเนินงาน

 แผนกลยุทธ์   (พ.ศ. 2555-2563)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์

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

3. ถ่ายทอดวชิาการที่ตอบสนองความตอ้งการของ 3.1  ร้อยละของจาํนวนโครงการบริการ 3.1.1  ส่งเสริมการใหบ้ริการวชิาการทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน 3.1.1.1 สนบัสนุนการบริการวชิาการแบบบูรณาการที่ตอบสนองความตอ้งการของชุมชน  ไดแ้ก่  3.1.1.1.1 โครงการบริการวชิาการแบบบูรณาการ  - ส่วนงานวชิาการ/ส.ส่งเสริมฯ
    ชมชนและรองรับประชาคมอาเซียน        วชิาการที่แกไ้ขปัญหาชมชน และรองรับ        โดยใชภ้มิปัญญาและศิลปะวทิยาการ          การใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยทีางการเกษตร  และอาหาร  การใหบ้ริการดา้นแปรรปสินคา้    ชุมชนและรองรบประชาคมอาเซยน        วชาการทแกไขปญหาชุมชน และรองรบ        โดยใชภูมปญญาและศลปะวทยาการ          การใหบรการดานเทคโนโลยทางการเกษตร  และอาหาร  การใหบรการดานแปรรูปสนคา

       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.)
ื ั ึ ้ ใ้ ้ ั ิ ื่ ี ้ ั ิ ํ ั ํ ใ ป ี         6  เดือน หลงัจากจบการศึกษา       ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิต           เพอืเตรียมความพร้อมของบณัฑิตสาํหรับการทาํงานในประชาคมอาเซียน

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)
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แผนกลยทุธ์ (พ.ศ.2555-2563) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั

โครงการ ผู้รับผิดชอบยุทธวิธี/แนวทางการดําเนินงาน

 แผนกลยุทธ์   (พ.ศ. 2555-2563)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์

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  ปรับวธิีการรับนกัศึกษาเชิงรุกโดยการสรรหาผูท้ี่มีศกัยภาพใหเ้ขา้เรียนในสถาบนั  เช่น  8.2.1.1.1  โครงการพฒันาการรับนกัศึกษา  - ส่วนงานวชิาการ/ส.ทะเบียนฯ
      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
          มาตรฐานคุม้ครองผูบ้ริโภค  เป็นตน้
9 2 1 2  พฒันาหลกัสตรระดบัปริญญาตรีและบณัฑิตศึกษาที่มีความพร้อมใหไ้ดม้าตรฐานสากล  เพือ่รองรับการ 9 2 1 1 2 โครงการศึกษาและพฒันาหลกัสตรเพือ่การขยายโอกาสทาง   ส่วนงานวชิาการ/9.2.1.2  พฒนาหลกสูตรระดบปรญญาตรและบณฑตศกษาทมความพรอมใหไดมาตรฐานสากล  เพอรองรบการ 9.2.1.1.2 โครงการศกษาและพฒนาหลกสูตรเพอการขยายโอกาสทาง  - สวนงานวชาการ/
           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 ร้อยละพื้นที่ศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองเพิม่ขึ้น 10.1.1 จดัใหม้ีแหล่งเรียนรู้และคลงัปัญญาอจัฉริยะ  10.1.1.1 พฒันาหอ้งสมุดมีชีวติโดยจดัหาทรัพยากรสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ที่เพยีงพอต่อความตอ้งการ   10.1.1.1.1 โครงการพฒันาหอ้งสมุดมีชีวติ  - ส.หอสมุดกลาง
ใ ้ ิ ิ ็ ิ ์ ี่ ีป ิ ิ                     ระบบใหบ้ริการแบบอิเล็กทรอนิกส์  ระบบ  e-learning  ทีมีประสิทธิภาพ

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
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แผนกลยทุธ์ (พ.ศ.2555-2563) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั

โครงการ ผู้รับผิดชอบยุทธวิธี/แนวทางการดําเนินงาน

 แผนกลยุทธ์   (พ.ศ. 2555-2563)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

ประสิทธิผล

1. เป็นสถาบนัการศึกษาและวจิยัดา้น  S&T  1 ใน 10 1.1  จาํนวนส่วนงานวชิาการของสถาบนัที่ไดร้ับการจดัอั1.1.1  ส่งเสริมส่วนงานวชิาการที่มีศกัยภาพพร้อมใหแ้ข่งขนัในเวที  1.1.1.1 ยกระดบัศกัยภาพส่วนงานที่พร้อมรับการแข่งขนัโดยการสร้างบรรยากาศวชิาการและวจิยั  เช่น   1.1.1.1.1 โครงการยกระดบัศกัยภาพส่วนงานที่พร้อมรับการแข่งขนั  - ส่วนงานวชิาการ/ส.ส่งเสริมฯ

    ภูมิภาคอาเซียน        1  ใน  10  ภูมิภาคอาเซียน             ภูมิภาคอาเซียน           การจดัประชุมเสนอผลงานวชิาการและวจิยั  สนบัสนุนการนาํเสนอและเผยแพร่ผลงานในระดบัชาติ    สนอ. (ส่วนบริหารวชิาการและวจิยั)
          และนานาชาติ  จดัเสวนาวชิาการเพือ่แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ระหวา่งนกัวชิาการทั้งภายใน  และภายนอก 
           เป็นตน้

คุณภาพบริการ

2.  ผลงานวจิยัไดม้าตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในและ      2.1  ร้อยละของจาํนวนผลงานวจิยัและนวตักรรมทางดา้น2.1.1  ส่งเสริมการพฒันางานวจิยั  เพือ่สร้างนวตักรรมที่เพิม่ 2.1.1.1  สร้างความร่วมมือกบัภาคอุตสาหกรรมและมหาวทิยาลยัทั้งในและต่างประเทศ  เพือ่พฒันางานวจิยั  2.1.1.1.1  โครงการส่งเสริมงานวจิยัที่สร้างความเป็นเลิศ  - ส่วนงานวชิาการ/ส.ส่งเสริมฯ

     ต่างประเทศ        วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยทีี่ไดร้ับการอา้งอิงทั้ง            ศกัยภาพในการแข่งขนั           และนวตักรรมที่เป็นเลิศ    สนอ. (ส่วนบริหารวชิาการและวจิยั)
        ในระดบัชาติและนานาชาติต่ออาจารยป์ระจาํ

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  มีระบบการติดตามและเทียบเคียงกบัมหาวทิยาลยัค่แข่ง 5 1  ระดบัความสาํเร็จในการจดัทาํฐานขอ้มลเทียบเคียง 5 1 1  จดัทาํระบบฐานขอ้มลกลางทั้งในและต่างประเทศ  เพือ่การ  5 1 1 1 ศึกษาวเิคราะห์ขอ้มลเชิงปรียบเทียบมหาวทิยาลยั/สถาบนั ที่กาํหนดเป็นค่เทียบ  เพือ่ทราบ  Positioning  5 1 1 1 1 โครงการศึกษาวเิคราะห์ขอ้มลเชิงปรียบเทียบ  - ส่วนงานวชิาการ/5. มระบบการตดตามและเทยบเคยงกบมหาวทยาลยคูแขง 5.1  ระดบความสาเรจในการจดทาฐานขอมูลเทยบเคยง 5.1.1  จดทาระบบฐานขอมูลกลางทงในและตางประเทศ  เพอการ  5.1.1.1 ศกษาวเคราะหขอมูลเชงปรยบเทยบมหาวทยาลย/สถาบน ทกาหนดเปนคูเทยบ  เพอทราบ  Positioning  5.1.1.1.1 โครงการศกษาวเคราะหขอมูลเชงปรยบเทยบ  - สวนงานวชาการ/
        จาํนวนมหาวทิยาลยัคู่แข่ง  ที่มีอนัดบั  1  ใน  10            เทียบเคียงกบัคู่แข่งในกลุ่มอาเซียน 5.1.1.2  จดัทาํระบบ  Monitoring  แบบ  real-time   สนอ. (ส่วนบริหารวชิาการและวจิยั)
        ภูมิภาคอาเซียน

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
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แผนกลยทุธ์ (พ.ศ.2555-2563) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั

โครงการ ผู้รับผิดชอบยุทธวิธี/แนวทางการดําเนินงาน

 แผนกลยุทธ์   (พ.ศ. 2555-2563)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  การสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาสถาบัน

ประสิทธิผล

 - 

คุณภาพบริการ

 - 

ประสิทธิภาพ

1.  มีระบบบริหารจดัการตามเกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติ 1.1  ร้อยละของส่วนงานที่ยืน่ขอรางวลัคุณภาพแห่งชาติ 1.1.1  พฒันาระบบการบริหารจดัการตามเกณฑร์างวลัคุณภาพ 1.1.1.1 พฒันาระบบบริหารจดัการตามเกณฑม์าตรฐานรางวลัคุณภาพแห่งชาติ  โดยคดัเลือกส่วนงานที่มี 1.1.1.1.1 โครงการพฒันาระบบบริหารจดัการตามเกณฑม์าตรฐาน  - สนอ. /ส่วนงานอื่น/คณะกรรมการ TQAุ ุ ุ ฐ ุ ฐ Q

                        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  ร้อยละของส่วนงานที่มีคะแนนการ 3.1.1  พฒันาระบบประกนัคุณภาพตามเกณฑม์าตรฐาน 3.1.1.1 เพิม่ศกัยภาพของการประกนัคุณภาพของส่วนงานภายในสถาบนั 3.1.1.1.1 โครงการเพิม่ศกัยภาพของการประกนัคุณภาพของสถาบนั  - สนอ. (ส่วนประกนัฯ)
        ตรวจประเมินไม่นอ้ยกวา่ระดบั  4

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
4.1.1.3  ส่งเสริมใหบุ้คลากรไดร้ับการพฒันาศกัยภาพและความสามารถในดา้นวชิาการและวชิาชีพอยา่งต่อเนื่อง
          เพือ่กา้วส่มาตรฐานในระดบัภมิภาคอาเซียน          เพอกาวสูมาตรฐานในระดบภูมภาคอาเซยน
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 + 

โ ใ ้ ั ่ ั ื่ ้ ่ ิ ่ ิ ั7.2.1.1.1  โครงการใชท้รัพยากรรวมกนัเพอืลดตน้ทุน    สวนกิจการ นศ. + สวนบริหารทรัพฯ)
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
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  ส่วนท่ี 3 
การนาํแผนไปสู่การปฏิบติั และ  

การติดตาม ประเมินผล 
 

ในการจดัทาํแผนกลยทุธ์สถาบนั พ.ศ. 2555-2563 จะประสบความสาํเร็จไดน้ั้น จาํเป็นจะตอ้งมี
กลไกการบริหารแผนไปสู่การปฏิบติั และมีการติดตามประเมินผลการดาํเนินงานตามแผนท่ีชดัเจนและ
มีประสิทธิภาพควบคู่กนัไป โดยสถาบนั ไดมี้การเตรียมการในเร่ืองดงักล่าวในประเดน็ดงัต่อไปน้ี 

1. การนําแผนไปสู่การปฏบิตั ิ
ในการจดัทาํแผนกลยทุธ์สถาบนั   พ.ศ. 2555-2563 ไดมี้การกาํหนดส่วนงาน / ผูรั้บผดิชอบ 

 กลยทุธ์แต่ละขอ้ไวเ้รียบร้อยแลว้          เพ่ือเป็นกลไกสาํคญัในการประสานเช่ือมโยงระหว่างส่วนงานท่ี 
 เก่ียวขอ้ง  และทาํหนา้ท่ีผลกัดนัใหมี้การนาํแผนกลยทุธ์ไปปฏิบติัในหน่วยงาน    โดยระดบันโยบาย 
 กาํหนดใหส้ภาสถาบนั   เป็นผูรั้บผิดชอบ      ระดบัผลกัดนัแผน    กาํหนดให ้ คณะกรรมการบริหาร 

สถาบนั   โดยมีการกาํหนดใหร้องอธิการบดีท่ีเก่ียวขอ้ง   และหวัหนา้ส่วนงานเป็นผูรั้บผิดชอบ และใน
ระดบัปฏิบติัการกาํหนดใหส่้วนงานท่ีรับผิดชอบกลยทุธ์ เป็นผูรั้บผิดชอบ ซ่ึงส่วนแผนงาน  จะทาํ
หนา้ท่ีประสานงานกบัส่วนงาน/ผูรั้บผิดชอบกลยทุธ์อยา่งเป็นเครือข่าย ทั้งในขั้นตอนของการผลกัดนั
แผนและการประสานงานใหส่้วนงาน/ผูรั้บผิดชอบกลยทุธ์ดงักล่าว รายงานผลการดาํเนินงานเป็นระยะ 
ดงัแผนภาพแสดงความสมัพนัธ์   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที ่2   แสดงความสัมพนัธ์ความรับผดิชอบในการผลกัดนัแผนกลยุทธ์ 
 

 
             ระดบันโยบาย             
 
             
            ระดบัผลกัดนัแผน 
              
            
            ระดบัปฏิบติัการ      
               

สภาสถาบนั 

คณะกรรมการบริหารสถาบนั 

ส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ส่วนแผนงาน
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ตารางแสดงผู้บริหารและส่วนงานทีรั่บผดิชอบกลยุทธ์ 
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/
กลยุทธ์ 

ระดบัผลกัดนั ระดบัปฏิบัตกิาร 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่1  
 การขยายงานวชิาการด้าน
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีน
ระดบัภูมิภาคอาเซียน 
เป้าประสงค์ : ด้านงานวจิัย 
เป้าประสงค์  :  ขยายงานวิจยัดา้น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยท่ีีมี
คุณภาพเพื่อขบัเคล่ือนการพฒันา
ประเทศและเป็นท่ียอมรับใน
ระดบัภูมิภาคอาเซียน 
กลยุทธ์  :  พฒันางานวิจยั  งาน
สร้างสรรคแ์ละนวตักรรมท่ีมี
คุณภาพและสนองตอบความ
ตอ้งการของประเทศ  และกลุ่ม
ประเทศอาเซียน 

- รองอธิการบดี (ท่ีกาํกบัดูแลงานวิจยั 
ของสถาบนัและวิทยาเขต) /คณบดี 
 - คณะกรรมการพิจารณาขอ้เสนอ 
โครงการวิจยั 
 
- รองอธิการบดี (ท่ีกาํกบัดูแลงานวิจยั
ของสถาบนัและวิทยาเขต) /คณบดี 
 -คณะกรรมการพิจารณาขอ้เสนอ
โครงการวิจยั 
- คณะกรรมการกองทุนวิจยัสถาบนั 
-รองอธิการบดี (ท่ีกาํกบัดูแลงานวิจยั
ของสถาบนัและวิทยาเขต) /คณบดี 
 
  
 

 - ส่วนงานวิชาการ/ส่วนงานอ่ืน/   
    สาํนกังานอธิการบดี       
    (ส่วนบริหารวิชาการและวิจยั) 
 
 
 
 
 
 
 
- ส่วนงานวิชาการ/ส่วนงานอ่ืน/   
    สาํนกังานอธิการบดี       
    (ส่วนบริหารวิชาการและวิจยั) 

เป้าประสงค์  :   ผลงานวิจยัมี
คุณภาพเป็นท่ียอมรับ 
กลยุทธ์  :  สร้างความร่วมมือกบั
ภาคอุตสาหกรรมในการทาํวจิยั 

-รองอธิการบดี (ท่ีกาํกบัดูแลงานวิจยั
ของสถาบนัและวิทยาเขต) /คณบดี 
-รองอธิการบดี (ท่ีกาํกบัดูแลงานวิจยั
ของสถาบนัและวิทยาเขต) /คณบดี 
 

 
 
- ส่วนงานวิชาการ/ส่วนงานอ่ืน/   
    สาํนกังานอธิการบดี       
    (ส่วนบริหารวิชาการและวิจยั) 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/
กลยุทธ์ 

ระดบัผลกัดนั ระดบัปฏิบัตกิาร 

เป้าประสงค์ : ด้านการผลติ
บัณฑติ 
เป้าประสงค์  :  บณัฑิตมีความรู้  
คุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณ
วิชาชีพ  มีวินยัและเสียสละ  
ตอบสนองการพฒันาประเทศและ
รองรับการเป็นประชาคมอาเซียน 
กลยุทธ์  :  สร้างความโดดเด่นของ
บณัฑิตใหมี้คุณลกัษณะตามความ
ตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิต 

 
 
-รองอธิการบดี (ท่ีกาํกบัดูแลงาน 
วิชาการของสถาบนัและวิทยาเขต) /
คณบดี 
 
 
-รองอธิการบดี (ท่ีกาํกบัดูแลงานวิจยั
ของสถาบนัและวิทยาเขต) /คณบดี 
 

 
 
 
 
 
 
 
- ส่วนงานวิชาการ/ส่วนงานอ่ืน/   
    สาํนกังานอธิการบดี       
    (ส่วนบริหารวิชาการและวิจยั) 

เป้าประสงค์  : บณัฑิตมีขีด
ความสามารถสูงตรงกบัความ
ตอ้งการ 
กลยุทธ์  : พฒันาขีดความสามารถ
ดา้นภาษาต่างประเทศใหบ้ณัฑิต
ตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิต 
 

-รองอธิการบดี (ท่ีไดรั้บมอบหมาย) /
คณบดี 
 
-รองอธิการบดี (ท่ีไดรั้บมอบหมาย) /
คณบดี 

  
 
 
-ส่วนงานวิชาการ/สาํนกัทะเบียน
และประมวลผล/สาํนกังาน
อธิการบดี (ส่วนกิจการ
นกัศึกษา) 

เป้าประสงค์  :  ด้านบริการ
วชิาการ 
เป้าประสงค์  : ถ่ายทอดวิชาการท่ี
ตอบสนองความตอ้งการของ
ชุมชนและรองรับประชาคม
อาเซียน 
กลยุทธ์   :  ส่งเสริมการใหบ้ริการ
วิชาการทั้งในประเทศและภูมิภาค
อาเซียนโดยใชภู้มิปัญญา และ
ศิลปะวิทยาการ 
 

 
 
-รองอธิการบดี (ท่ีไดรั้บมอบหมาย) /
คณบดี 
 
 
-รองอธิการบดี (ท่ีไดรั้บมอบหมาย) / 
คณบดี 

 
 
 
 
 
 
-ส่วนงานวิชาการ/สาํนกัส่งเสริม   
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ประเดน็ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/
กลยุทธ์ 

ระดบัผลกัดนั ระดบัปฏิบัตกิาร 

เป้าประสงค์  :  ผูรั้บบริการมีความ
พึงพอใจและยอมรับผลงาน 
กลยุทธ์  :  สร้างความพึงพอใจ
ใหแ้ก่ผูรั้บบริการ 

-รองอธิการบดี (ท่ีไดรั้บมอบหมาย)/
คณบดี 
-รองอธิการบดี (ท่ีไดรั้บมอบหมาย)/
คณบดี 

 
 
-ส่วนงานวิชาการ/ส.ส่งเสริมฯ  

เป้าประสงค์  :  ด้านการทาํนุบํารุง
ศิลปวฒันธรรม 
เป้าประสงค์  :  บูรณาการงาน
ศิลปวฒันธรรมไทยกบัภูมิภาค
อาเซียน 
กลยุทธ์  :  สนบัสนุนการทาํนุ
บาํรุงศิลปวฒันธรรมแบบบรูณา
การ 

 
 
-รองอธิการบดี (ท่ีไดรั้บมอบหมาย)/
คณบดี 
 
-รองอธิการบดี (ท่ีไดรั้บมอบหมาย)/
คณบดี 

 
 
-ส่วนงานวิชาการ/สาํนกังาน
อธิการบดี (ส่วนกิจการนกัศึกษา/
ส่วนบริหารงานทัว่ไป) 
- ส่วนงานวิชาการ/สาํนกังาน 
อธิการบดี (ส่วนกิจการนกัศึกษา/
ส่วนบริหารงานทัว่ไป) 

เป้าประสงค์  :  ด้านการบริหาร
จัดการ 
เป้าประสงค์  :  มีกระบวนการ
คดัเลือกและหรือจดัหา  Input   
ท่ีไดม้าตรฐาน 
กลยุทธ์  :  สนบัสนุนงบประมาณ  
เคร่ืองมือและหอ้งปฏิบติัเพ่ือการ
วิจยั 

 
 
-รองอธิการบดี (ท่ีไดรั้บมอบหมาย)/
คณบดี 
 
-รองอธิการบดี (ท่ีไดรั้บมอบหมาย)/
คณบดี 

 
 
-  ส่วนงานวิชาการ/สาํนกั 
ทะเบียนและประมวลผล 
 
-ส่วนงานวิชาการ/สาํนกังาน
อธิการบดี(ส่วนบริหารวิชาการ
และวจิยั) 

กลยุทธ์  : พฒันาระบบการรับ
นกัศึกษา  

-รองอธิการบดี (ท่ีไดรั้บมอบหมาย)/
คณบดี 

-ส่วนงานวิชาการ/สาํนกัทะเบียน
และประมวลผล 

กลยุทธ์  :  สนบัสนุนให้
ทุนการศึกษา 
 
 
 
 

-รองอธิการบดี (ท่ีไดรั้บมอบหมาย)/
คณบดี 

-ส่วนงานวิชาการ/สาํนกัทะเบียน
และประมวลผล 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/
กลยุทธ์ 

ระดบัผลกัดนั ระดบัปฏิบัตกิาร 

เป้าประสงค์  : มีระบบ/
กระบวนการในการผลิตท่ีได้
มาตรฐานและตรงกบัความ
ตอ้งการของผูรั้บบริการ 
กลยุทธ์  : ปรับปรุงกระบวนการ
สนบัสนุนในการทาํงานวจิยั 

-รองอธิการบดี (ท่ีไดรั้บมอบหมาย)/
คณบดี 
 
 
-รองอธิการบดี (ท่ีไดรั้บมอบหมาย)/
คณบดี 

 
 
 
 
-ส่วนงานวิชาการ/สาํนกังาน
อธิการบดี(ส่วนบริหารวิชาการ
และวจิยั) 

เป้าประสงค์  : มีระบบ/
กระบวนการในการผลิตท่ีได้
มาตรฐานและตรงกบัความ
ตอ้งการของผูรั้บบริการ 
กลยุทธ์  : ปรับปรุงกระบวนการ
สนบัสนุนในการทาํงานวจิยั 

-รองอธิการบดี (ท่ีไดรั้บมอบหมาย)/
คณบดี 
 
 
-รองอธิการบดี (ท่ีไดรั้บมอบหมาย)/
คณบดี 

 
 
 
 
-ส่วนงานวิชาการ/สาํนกังาน
อธิการบดี(ส่วนบริหารวิชาการ
และวจิยั) 

กลยุทธ์  : พฒันากระบวนการ
เรียนการสอนท่ีมีมาตรฐาน
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ผูใ้ชบ้ณัฑิต  และภูมิภาคอาเซียน 

-รองอธิการบดี (ท่ีไดรั้บมอบหมาย)/
คณบดี 

-ส่วนงานวิชาการ 

กลยุทธ์  : จดัทาํระบบบริหาร
จดัการดา้นศิลปวฒันธรรมแบบ
บูรณาการ 

-รองอธิการบดี (ท่ีไดรั้บมอบหมาย)/
คณบดี 

-ส่วนงานวิชาการ 

เป้าประสงค์  :  มีแหล่งการเรียนรู้
ในการสนบัสนุนการดาํเนินงาน
ตามพนัธกิจ 
กลยุทธ์  :  จดัใหมี้แหล่งเรียนรู้
และคลงัปัญญาอจัฉริยะ 
 
 

-รองอธิการบดี (ท่ีไดรั้บมอบหมาย)/
คณบดี 
 
-รองอธิการบดี (ท่ีไดรั้บมอบหมาย)/
คณบดี 

 
 
 
-ส่วนงานวิชาการ/สาํนกั
หอสมุดกลาง 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/
กลยุทธ์ 

ระดบัผลกัดนั ระดบัปฏิบัตกิาร 

เป้าประสงค์  :  มีครุภณัฑ ์ 
หอ้งเรียน  และหอ้งปฏิบติัการท่ี
ทนัสมยัและเพียงพอ 
กลยุทธ์  : ยกระดบัคุณภาพและขีด
ความสามารถของครุภณัฑ ์ 
หอ้งเรียนและหอ้งปฏิบติัการ 

-รองอธิการบดี (ท่ีไดรั้บมอบหมาย)/
คณบดี 
 
-รองอธิการบดี (ท่ีไดรั้บมอบหมาย)/
คณบดี 

 
 
 
-ส่วนงานวิชาการ 
 
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่ 2  การเพิม่
ศักยภาพในการแข่งขนั 

-รองอธิการบดี (ท่ีไดรั้บมอบหมาย)/
คณบดี 

-ส่วนงานวิชาการ/ส.ทะเบียนฯ /
สาํนกังานอธิการบดี 

เป้าประสงค์  :  ด้านวจัิย 
เป้าประสงค์   :  เป็นสถาบนั 
การศึกษา และวิจยัดา้น  S&T  
1 ใน 10  ภูมิภาคอาเซียน 

 
-รองอธิการบดี (ท่ีไดรั้บมอบหมาย)/
คณบดี 
 

 

กลยุทธ์  : ส่งเสริมส่วนงาน
วิชาการท่ีมีศกัยภาพพร้อมให้
แข่งขนัในเวทีภูมิภาคอาเซียน 

-รองอธิการบดี (ท่ีไดรั้บมอบหมาย)/
คณบดี 
 

-ส่วนงานวิชาการ/สาํนกังาน
อธิการบดี (ส่วนบริหารวชิาการ
และวจิยั) 

เป้าประสงค์  : มีผลงานวิจยัได้
มาตรฐานเป็นท่ียอมรับทั้งในและ
ต่างประเทศ 

-รองอธิการบดี (ท่ีไดรั้บมอบหมาย)/
คณบดี 
 

 

กลยุทธ์ท่ี  : ส่งเสริมการพฒันา
งานวิจยัเพ่ือสร้างนวตักรรมท่ีเพ่ิม
ศกัยภาพในการแข่งขนั 

-รองอธิการบดี (ท่ีไดรั้บมอบหมาย)/
คณบดี 
 

-ส่วนงานวิชาการ/สาํนกังาน
อธิการบดี (ส่วนบริหารวชิาการ
และวจิยั) 

เป้าประสงค์  :  ด้านการผลติ
บัณฑติ 
เป้าประสงค์  :  จดัการศึกษาตาม
มาตรฐานสากล 

 
 
-รองอธิการบดี (ท่ีไดรั้บมอบหมาย)/
คณบดี 

 

กลยุทธ์  : สร้างระบบและ
แรงจูงใจใหน้กัศึกษาต่างชาติเขา้
มาเรียนท่ีสถาบนั 

-รองอธิการบดี (ท่ีไดรั้บมอบหมาย)/
คณบดี 
 

-ส่วนงานวิชาการ/สาํนกัทะเบียน
และประมวลผล 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/
กลยุทธ์ 

ระดบัผลกัดนั ระดบัปฏิบัตกิาร 

เป้าประสงค์  :  ด้านการบริหาร
จัดการ 
เป้าประสงค์  :  มีระบบการตลาด
และการประชาสมัพนัธ์เชิงรุก 
กลยุทธ์  :  จดัทาํระบบการตลาด
ควบคู่กบัการพฒันาการ
ประชาสมัพนัธ์เชิงรุกทั้งใน  และ
ต่างประเทศ 

 
 
-รองอธิการบดี (ท่ีไดรั้บมอบหมาย)/
คณบดี 
-รองอธิการบดี (ท่ีไดรั้บมอบหมาย)/
คณบดี 
 

 
 
 
 
-ส่วนงานวิชาการ/สาํนกังาน
อธิการบดี (ส่วนสารนิเทศและ
ประชาสมัพนัธ์) 
 

เป้าประสงค์   :  มีระบบการ
ติดตามและเทียบเคียงกบั
มหาวิทยาลยัคู่แข่ง 

-รองอธิการบดี (ท่ีไดรั้บมอบหมาย)/
คณบดี 
 

 

กลยุทธ์  : จดัทาํระบบฐานขอ้มูล
กลางทั้งในและต่างประเทศเพื่อ
การเทียบเคียงกบัคู่แข่งในกลุ่ม
อาเซียน 

-รองอธิการบดี (ท่ีไดรั้บมอบหมาย)/
คณบดี 
 

-ส่วนงานวิชาการ/สาํนกังาน
อธิการบดี (ส่วนบริหารวิชาการ
และวจิยั) 
 

เป้าประสงค์ : บุคลากรมีคุณภาพ  
ทกัษะและทาํงานอยา่งมืออาชีพ
ในระดบัภูมิภาคอาเซียน 

-รองอธิการบดี (ท่ีไดรั้บมอบหมาย)/
คณบดี 
 

 

กลยุทธ์ : ส่งเสริมการพฒันา
บุคลากรใหมี้ศกัยภาพสามารถ
ทาํงานในเวทีระดบัภูมิภาค 

-รองอธิการบดี (ท่ีไดรั้บมอบหมาย)/
คณบดี 
 

-ส่วนงานวิชาการ/ส่วนงานอ่ืน/
สาํนกังานอธิการบดี  
(ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล) 

เป้าประสงค์ : เป็นสถาบนัท่ีใช้
ระบบสารสนเทศท่ีทนัสมยั   
(e-university) 

-รองอธิการบดี (ท่ีไดรั้บมอบหมาย)/
คณบดี 
 

 

กลยุทธ์  : ส่งเสริมและสนบัสนุน
ใหน้าํระบบสารสนเทศมาใชใ้น
การผลิตผลงานตามพนัธกิจ 
 

-รองอธิการบดี (ท่ีไดรั้บมอบหมาย)/
คณบดี /ผูอ้าํนวยการสาํนกับริการ
คอมพิวเตอร์ 
 

-ทุกส่วนงาน 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/
กลยุทธ์ 

ระดบัผลกัดนั ระดบัปฏิบัตกิาร 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่ 3 :   การ
สร้างความเข้มแข็งในการพฒันา
สถาบัน 

-รองอธิการบดี (ท่ีไดรั้บมอบหมาย)/
คณบดี 
 

-ทุกส่วนงาน 

เป้าประสงค์  :  ด้านการบริหาร
จัดการ 
เป้าประสงค์  : มีระบบบริหาร
จดัการตามเกณฑร์างวลัคุณภาพ
แห่งชาติ 

 
 
-รองอธิการบดี (ท่ีไดรั้บมอบหมาย)/
คณบดี 

 

กลยุทธ์  : พฒันาระบบการบริหาร
จดัการตามเกณฑร์างวลัคุณภาพ
แห่งชาติ 

-รองอธิการบดี (ท่ีไดรั้บมอบหมาย)/
คณบดี 

-ทุกส่วนงาน 
 

เป้าประสงค์  :  มีระบบสร้างแรง
จูง ใจท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม 

-รองอธิการบดี (ท่ีไดรั้บมอบหมาย)/
คณบดี 

 

กลยุทธ์  : สร้างระบบแรงจูงใจ
ใหก้บับุคลากร 

-รองอธิการบดี (ท่ีไดรั้บมอบหมาย)/
คณบดี 

-ทุกส่วนงาน 
 

เป้าประสงค์  : มีระบบประกนั
คุณภาพท่ีไดม้าตรฐาน 

-รองอธิการบดี (ท่ีไดรั้บมอบหมาย)/
คณบดี 

 

กลยุทธ์  : พฒันาระบบประกนั
คุณภาพตามเกณฑม์าตรฐาน 

-รองอธิการบดี (ท่ีไดรั้บมอบหมาย)/
คณบดี 

-ทุกส่วนงาน 
 

เป้าประสงค์  : บุคลากรมีคุณภาพ 
ทกัษะและสามารถทาํงานไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์  :  ส่งเสริม  สนบัสนุน
การพฒันาบุคลากรตาม
แผนพฒันาบุคลากร 
 
 
 

-รองอธิการบดี (ท่ีไดรั้บมอบหมาย)/
คณบดี 
 
-รองอธิการบดี (ท่ีไดรั้บมอบหมาย)/
คณบดี 

 
 
 
-ทุกส่วนงาน 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/
กลยุทธ์ 

ระดบัผลกัดนั ระดบัปฏิบัตกิาร 

เป้าประสงค์  : มีระบบการจดัการ
ความรู้ 
กลยุทธ์  : พฒันาดา้นการจดัการ
ความรู้ 

-รองอธิการบดี (ท่ีไดรั้บมอบหมาย)/
คณบดี 
-รองอธิการบดี (ท่ีไดรั้บมอบหมาย)/
คณบดี 

 
 
-ทุกส่วนงาน 
 

เป้าประสงค์  :  มีระบบการ
บริหารความเส่ียง 

-รองอธิการบดี (ท่ีไดรั้บมอบหมาย)/
คณบดี 

 

กลยุทธ์  : พฒันาระบบบริหาร
ความเส่ียง 

-รองอธิการบดี (ท่ีไดรั้บมอบหมาย)/
คณบดี 

-ทุกส่วนงาน 
 

เป้าประสงค์  :  มีรายไดเ้พ่ิม 
 

-รองอธิการบดี (ท่ีไดรั้บมอบหมาย)/
คณบดี 

 

กลยุทธ์  :  จดัหารายไดเ้พ่ิม 
 

-รองอธิการบดี (ท่ีไดรั้บมอบหมาย)/
คณบดี 

 - ส่วนงานวิชาการ/ส.ส่งเสริมฯ 

กลยุทธ์  :  จดัใหมี้การใช้
ทรัพยากรร่วมกนัเพ่ือลดตน้ทุน 

-รองอธิการบดี (ท่ีไดรั้บมอบหมาย)/
คณบดี 

- ทุกส่วนงาน 

กลยุทธ์  : จดัใหมี้การคาํนวณและ
วิเคราะห์ตน้ทุนต่อหน่วย  
UnitCost    รวมทั้งการวิเคราะห์
ความคุม้ค่าของหลกัสูตร 

-รองอธิการบดี (ท่ีไดรั้บมอบหมาย)/
คณบดี 
 

 -  ส่วนงานวิชาการ/สาํนกังาน 
อธิการบดี (ส่วนการคลงั) 

กลยุทธ์  : สร้างเครือข่ายกบั
สถาบนัการศึกษาและ
ภาคอุตสาหกรรม  ทั้งในและ
ต่างประเทศ  เพ่ือแปลงทรัพยสิ์น
ทางปัญญาเป็นทุน 
 
 
 
 
 

-รองอธิการบดี (ท่ีไดรั้บมอบหมาย)/
คณบดี 
 

 - ส่วนงานวิชาการ/ส.ส่งเสริมฯ 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/
กลยุทธ์ 

ระดบัผลกัดนั ระดบัปฏิบัตกิาร 

เป้าประสงค์  :  มีบรรยากาศ  
คุณภาพชีวิต  และสภาพแวดลอ้ม
ท่ีดี 

-รองอธิการบดี (ท่ีไดรั้บมอบหมาย)/
คณบดี 
 

 

กลยุทธ์  : พฒันาดา้นกายภาพ   
ภูมิทศันแ์ละส่ิงแวดลอ้ม  เพ่ือ
ประหยดัพลงังาน  และสร้าง
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

-รองอธิการบดี (ท่ีไดรั้บมอบหมาย)/
คณบดี 
 

- ทุกส่วนงาน 

กลยุทธ์  :  สนบัสนุนและสร้าง
สภาพแวดลอ้มท่ีดีและเหมาะสม
ต่อการดาํรงชีวิตภายในสถาบนั 

-รองอธิการบดี (ท่ีไดรั้บมอบหมาย)/
คณบดี 
 

- ทุกส่วนงาน 
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ในการผลกัดนัแผนกลยทุธ์ไปสู่การปฏิบติั สถาบนั ไดก้าํหนดใหทุ้กส่วนงานดาํเนินการ 
 ตามขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 

1. นาํแผนกลยทุธ์ ไปสู่การปฏิบติั โดยการจดัทาํแผนปฏิบติัการ 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559)  
ซ่ึงการทบทวนแผนกลยทุธ์ไดมี้การระดมความคิดในการกาํหนดโครงการในภาพรวม
ของสถาบนั  เพ่ือรองรับกลยทุธ์ ต่าง ๆ 

2. มอบใหส่้วนงานต่างๆ ภายในสถาบนั กาํหนดโครงการรองรับกลยทุธ์ ท่ีรับผิดชอบ
เพิ่มเติม จากท่ีผูบ้ริหาร ไดก้าํหนดไว ้ 

3. มอบใหส่้วนงานหลกัท่ีเก่ียวขอ้ง ร่วมจดัทาํแผนแม่บทหลกัในช่วง 5 ปี (พ.ศ. 2555-
2559) ในประเดน็ท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ แผนแม่บทในการผลิตบณัฑิต แผนแม่บทดา้นการ
วิจยั แผนแม่บทในการพฒันาบุคลากร แผนแม่บทในเร่ืองอตัรากาํลงัคน แผนแม่บท
สารสนเทศแผนแม่บทในเร่ืองอาคารสถานท่ี แผนแม่บทในการพฒันานกัศึกษา       
เป็นตน้ 

4. ในการจดัทาํคาํของบประมาณแผน่ดินประจาํปี  ส่วนงานจะตอ้งเสนอของบประมาณ
ในรูปโครงการ  ซ่ึงโครงการท่ีเสนอของบประมาณจะตอ้งบรรจุไวใ้นแผนปฏิบติัการ 
5 ปี ของสถาบนั และในการพิจารณาจดัสรรงบประมาณแผน่ดิน จะจดัสรรตามลาํดบั
ความสาํคญัของกลยทุธ์ท่ีกาํหนดไวใ้นแผนกลยทุธ์ สาํหรับเงินรายไดส้ถาบนั ได้
กาํหนดใหส่้วนงานจดัสรรเงินรายไดร้้อยละ 5 ของรายรับหลงัจากหกัสาํรองจ่ายแลว้ 
โดยจะตอ้งจดัสรรใหส้อดคลอ้งกบัโครงการท่ีปรากฏไวใ้นแผนปฏิบติัการ 5 ปี ของ
ส่วนงานนั้น ๆ 

5. ในการเสนองบประมาณรายรับ-รายจ่าย เงินงบประมาณแผน่ดินและเงินรายได้
สถาบนั ประจาํปีงบประมาณ ทุกหน่วยงานจะตอ้งจดัทาํแผนปฏิบติัการประจาํปี ให้
สอดคลอ้งกบังบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรร โดยกาํหนดแผนการดาํเนินงาน เป้าหมาย 
งบประมาณท่ีจะใชใ้นการดาํเนินงาน และจดัทาํแผนการใชจ่้ายงบประมาณ และ
แผนการจดัซ้ือจดัจา้ง งบลงทุน ประจาํปีงบประมาณ เพ่ือนาํไปใชใ้นการบริหาร
งบประมาณและดาํเนินงานตามแผนกลยทุธ์ท่ีกาํหนดไว ้

6. และเพ่ือใหส่้วนงานต่างๆ ไดผ้ลกัดนัแผนกลยทุธ์ใหเ้ป็นรูปธรรมมากข้ึน สถาบนั ได้
กาํหนดใหมี้การถ่ายทอดตวัช้ีวดัท่ีกาํหนดไวใ้นแผนกลยทุธ์ ไปสู่ส่วนงาน/หน่วยงาน
ภายในส่วนงาน และสู่ตวับุคคล  ตามลาํดบั  โดยใชเ้คร่ืองมือตาราง OS matrix และให้
บุคลากรจดัทาํ Job Description ใหช้ดัเจน เพื่อใชใ้นการถ่ายทอดตวัช้ีวดัไปสู่ระดบั
บุคคลตามความรับผิดชอบ  ซ่ึงวิธีการน้ี จะเป็นการสร้างความเขา้ใจและการมีส่วน
ร่วมจากบุคลากรทุกคน ท่ีจะช่วยผลกัดนัตวัช้ีวดัท่ีกาํหนดไวใ้นแผนกลยทุธ์ของ
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สถาบนั ใหบ้รรลุผลได ้ ในการถ่ายทอดตวัช้ีวดั กาํหนดใหห้วัหนา้ส่วนงานจะตอ้ง
จดัทาํคาํรับรองการปฏิบติังานประจาํปี กบัอธิการบดี และภายในส่วนงานบุคลากร
จดัทาํแบบมอบหมายงานกบัผูบ้งัคบับญัชา  

7. จากการดาํเนินงานใน  ขอ้  6  จะเกิดประสิทธิผลยิง่ข้ึน  สถาบนั  จะนาํผลจากการ
ประเมินส่วนงานและบุคคลไปเช่ือมโยงกบัการเล่ือนขั้นประจาํปี  และการจดัสรรเงิน
ต่อไป  ดงัแผนภาพท่ี  3 
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แผนภาพที่  3     แสดงกลไกและขั้นตอนในการนําแผนไปสู่การปฏิบตัิ 
 

 
     

                                                              
              
                                                                                                             
              
             
 
  
  
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 - โครงการ/งบประมาณ 
- แผนแม่บทหลกั 
- ผูรั้บผดิชอบ 

คาํรับรองการ
ปฏิบติังาน 

แบบมอบหมายงาน 
ตาม Job Description 

ของบุคคล 

  เสนอขอ งปม. 

แผนกลยทุธ์  
(พ.ศ.2555 -2563) 

 พิจารณาโครงการ 
 ตามลาํดบัความสาํคญั 
  กลยทุธ์ 

- โครงการ/งบประมาณ 
- ตวัช้ีวดั/เป้าหมาย 
- ระยะเวลาการดาํเนินงาน 
- ผูรั้บผดิชอบ 

- ตวัช้ีวดัตามแผนกลยทุธ์ 
- ตวัช้ีวดัตามสาํนกังบประมาณ 

- ตวัช้ีวดัตามส่วนงาน 
- ตวัช้ีวดัตามหนา้ท่ี 
- ตวัช้ีวดัท่ีไดรั้บมอบหมาย 

แผนปฏิบติัการ 5 ปี 
(พ.ศ.2555 -2559) 

  จดัสรรงบประมาณ 

แผนปฏิบติัการ 
ประจาํปี 

โครงการท่ี ไดรั้บ งปม. 

 ถ่ายทอดตวัช้ีวดัสู่หน่วยงาน 

 ถ่ายทอดตวัช้ีวดัสู่บุคคล 

แรงจูงใจ 
ตามผลงาน 

    ประเมินผล 

   การเล่ือนขั้น 
   ตามผลงาน 

แปลงแผนกลยทุธ ์

ทบ
ทว

นแ
ผน
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2. การตดิตามประเมินผล 
กลไกการติดตามประเมินผลการดาํเนินการตามแผนกลยทุธ์ มีความจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้ง 

ดาํเนินการ เน่ืองจากจะเป็นเคร่ืองบ่งช้ีความสาํเร็จหรือความลม้เหลวของแผนกลยทุธ์ ตลอดจน
ผลกระทบต่อแผนกลยทุธ์ เพ่ือใหส้ถาบนั สามารถทบทวน ปรับแผนกลยทุธ์ใหส้อดคลอ้งกบั
บริบทหรือสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปไดอ้ยา่งทนัท่วงทีและเหมาะสม  โดยส่วนแผนงาน 
ซ่ึงเป็นหน่วยงานกลางจะกาํหนดใหมี้การติดตามประเมินผลแผนกลยทุธ์ ซ่ึงกาํหนดวิธีการ
ดาํเนินการดงัน้ี 

1. ติดตามผลการดาํเนินงานประจาํปี เป็นการติดตามความกา้วหนา้ในการดาํเนินงาน
ตามตวัช้ีวดัต่างๆ ในแผนกลยทุธ์ เพ่ือตรวจสอบถึงความเบ่ียงเบนวา่ ผลงานท่ี
เกิดข้ึนจริงกบัเป้าหมายท่ีกาํหนดไวเ้ป็นอยา่งไร มีปัญหาอุปสรรคในการ
ดาํเนินงานหรือไม่อยา่งไร จาํเป็นท่ีจะตอ้งการทบทวน เป้าหมายและกลยทุธ์ 
เพื่อใหมี้ความเหมาะสมหรือไม่ ซ่ึงในการติดตามประเมินผลประจาํปี ได้
กาํหนดใหทุ้กส่วนงานรายงานผลการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัการประจาํปี  โดย
จดัส่งใหส่้วนแผนงานทุกวนัส้ินเดือน และสรุปเป็นรายไตรมาส  6  เดือน  9  
เดือน  และ  12  เดือน   เพ่ือนาํเสนอผูบ้ริหารและจดัส่งใหส้าํนกังบประมาณ  (ราย
ไตรมาส) 

2. เม่ือส้ินปีงบประมาณแต่ละปี ส่วนแผนงาน จะดาํเนินการประเมินผลการ
ปฏิบติังานตามแผนปฏิบติัการประจาํปี  (แผนกลยทุธ์)  และตามคาํรับรองการ
ปฏิบติังานของแต่ละส่วนงานท่ีไดจ้ดัทาํคาํรับรองฯ กบัอธิการบดี ตามกรอบการ
ประเมินผลประจาํปี เพ่ือนาํผลคะแนนท่ีส่วนงานไดรั้บไปเช่ือมโยงกบัแรงจูงใจ
ประจาํปี และผลการดาํเนินงานดงักล่าว จะช่วยส่งสญัญาณใหผู้บ้ริหารส่วนงาน
ไดต้ระหนกั และใหค้วามสาํคญักบัตวัช้ีวดัต่างๆ โดยเฉพาะตวัช้ีวดัท่ีผลการ
ดาํเนินงานตํ่ากวา่เป้าหมาย  เพ่ือจะไดท้บทวนและหาวิธีแกไ้ขหรือป้องกนัมิให้
เกิดข้ึนอีกในปีงบประมาณถดัไป ซ่ึงอาจจะมีการทบทวนเป้าหมาย กลยทุธ์ให้
สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนต่อไป 

3. การประเมินผลเม่ือส้ินสุดแผน เป็นการประเมินผลแผนเพื่อสรุปผลสมัฤทธ์ิในการ
ดาํเนินการตามแผน  ตั้งแต่เร่ิมตน้จนส้ินสุดแผน (พ.ศ. 2555-2563)  เพื่อนาํขอ้มูล
ไปใชใ้นการทบทวนแผนกลยทุธ์              และจดัทาํแผนปฏิบติัการ 5 ปี   (พ.ศ.
2555-2559)    เพ่ือใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบับริบทท่ีเปล่ียนแปลงไป  ดงั
แผนภาพท่ี 4 
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4. เม่ือส้ินปีงบประมาณ  ผูบ้ริหารทกุส่วนงานจะตอ้งจดัทาํเอกสารรายงานการ
ประเมินผลการปฏิบติังานประจาํปี  เสนออธิการบดีและคณะกรรมประเมินผล
ผูบ้ริหาร  เพ่ือประเมินผลงานประจาํปี 
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แผนภาพที่  4     แสดงกระบวนการติดตาม ประเมนิผลส่วนงาน 
 

 
 

 
                 
 
  
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ส่วนงานจดัส่งแผนปฏิบติัการประจาํปี 
และคาํรับรองการปฏิบติังาน 

ใหส่้วนแผนงาน 
 

           ภายในวนัท่ี 
                15 ก.ย. 

ภายในวนัท่ี 
 1 - 15 ต.ค. 

หวัหนา้ส่วนงาน 
ลงนามในคาํรับรอง 
การปฏิบติังาน 
กบัอธิการบดี 

 ทุกส้ินเดือน 

ส่วนงานรายงานผล 
การปฏิบติังานของส่วนงาน 
ใหส่้วนแผนงานพร้อม 
ปัญหา-อุปสรรค (ถา้มี) 

ส่วนแผนงาน รายงานผล 
การปฏิบติังาน ต่อผูบ้ริหาร 
และส่งใหส้าํนกังบประมาณ 
 

ส่วนแผนงาน รายงาน
สรุปผลการปฏิบติังาน
ประจาํปีรอบ 12 เดือน 

ของส่วนงาน 

คณะกรรมการผูบ้ริหาร 
และสภาสถาบนั 

พิจารณาผลการปฏิบติั 
งานของส่วนงาน 

 

ส่วนแผนงาน นาํเสนอ 
ผลการปฏิบติังานตามคาํ
รับรองฯ และแผนกลยทุธ์ 
ต่อคณะกรรมการผูบ้ริหาร
สถาบนัฯ/สภาสถาบนั 

นาํผลการประเมิน 
ไปเช่ือมโยงกบั 

เงินรางวลั/แรงจูงใจ 
และนาํไปทบทวน 
แผนในปีต่อไป 

        ทุกวนัท่ี 15 
    ของเดือนถดัไป 
     เม่ือส้ินไตรมาส 

ภายในเดือน 
ต.ค. 

ภายในเดือน 
พ.ย. 

ส่วนแผนงานรายงาน
สรุปผลการปฏิบติัการ
ประจาํปี ของส่วนงาน 

(รอบ 6 เดือน และ 9 เดือน) 
เสนอคณะกรรมการ
ผูบ้ริหาร/สภาสถาบนั 

ภายในวนัท่ี 
30 เม.ย.และ 

31 ก.ค. 

ภายในวนัท่ี 
   31 พ.ค. และ31 ส.ค. 

แจง้ผลการประเมิน
ส่วนงานรอบ 6 เดือน  
และ 9 เดือน  เพื่อให้
ส่วนงานเร่งรัดการ
ดาํเนินงานใหเ้ป็นไป

ตามเป้าหมาย 

ภายในส้ิน 
เดือน ก.ย. 

ประกาศให้
ประชาชนทราบ 

 

นาํเสนอ
คณะกรรมการ

ประเมินผลผูบ้ริหาร 
 

 - ส่วนงานนาํเสนอ
เอกสารรายงานผลการ

ปฏิบตัิงานประจาํปีต่ออธิการบดี
และจดัส่งใหส้าํนกังาน 

สภาสถาบนั 

 ภายในส้ิน
เดือน ต.ค. 

ส่วนงานรายงาน
ผล 

การปฏิบติังาน 
รอบ 12 เดือน 

        ภายใน  
    พ.ย. – ธ.ค. 
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ขั้นตอนในการจัดทาํแผนกลยุทธ์ 
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ข้ันตอนการจัดทําแผนกลยุทธ์ 
 ในการจดัทาํแผนกลยทุธ์ฉบบัน้ี  สถาบนั   ไดด้าํเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 
 1.  ดาํเนินการสาํรวจสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก SWOT ในมุมมองของบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย
จาํนวน 300 คน ส่งขอ้มูลใหส่้วนแผนงานภายในวนัพธุท่ี  15 กรกฎาคม  2552  เพ่ือรวบรวมขอ้มูลท่ีไดรั้บสรุป
เป็นขอ้มูลนาํเสนอท่ีประชุมการระดมความคิดของผูบ้ริหารทุกระดบั  
 2. จดัประชุมระดมความคิดจากผูบ้ริหารของสถาบนั ไดแ้ก่ อธิการบดี  รองอธิการบดี  คณบดี 
ผูอ้าํนวยการสาํนกั  ผูช่้วยอธิการบดี  รองคณบดี  ประธานสาขาวิชา หรือผูแ้ทนสาขาวิชา รักษาการแทน
ผูอ้าํนวยการส่วน  เม่ือวนัท่ี 25- 26 กรกฎาคม 2552  ณ หอ้งประชุม 701 ชั้น 7 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร์ โดยมี ศาสตราจารย ์ นายแพทยว์ฒิุชยั ธนาพงศธร  เป็นวิทยากรโดยการจดัประชุมมีลกัษณะการ
บรรยายและทาํ  work  shop  ซ่ึงแบ่งผูบ้ริหารเป็น  10  กลุ่ม  และใชก้ระบวนการประชุมระดมความคิดแบบมี
ส่วนร่วม  ซ่ึงในการประชุมวิทยากรไดก้าํหนดประเดน็หวัขอ้ใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมไดแ้สดงความคิดเห็น  
ตามลาํดบัขั้นตอน   
 3.    วนัท่ี 28 สิงหาคม 2552 สถาบนั เชิญชวนใหบุ้คลากรของสถาบนัร่วมกาํหนดวิสยัทศัน์และใหค่้า
คะแนน SWOT  ท่ีสรุปจากการประชุมระดมความคิดของผูบ้ริหารสถาบนั โดยส่วนแผนงานไดน้าํผลท่ีไดจ้าก
การประชุมระดมความคิดร่วมกนัในขอ้ท่ี  2   ส่งใหบุ้คลากรทุกคนเพ่ือกาํหนดคะแนน SWOT แต่ละขอ้ และให้
บุคลากรเสนอ หรือ กาํหนดวิสยัทศัน์ท่ีสถาบนัควรจะเป็นในมุมมองของบุคลากร  จากนั้นส่วนแผนงานไดส้รุป
ขอ้มูลเป็นภาพรวมในมุมมองของบุคลากรของสถาบนั   
 4.  จดัประชุมระดมความคิดคร้ังท่ี 2 ในวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2552 โดยไดเ้ชิญผูท่ี้เขา้ร่วมการประชุม 
เม่ือวนัท่ี 25 - 26  กรกฎาคม 2552  เพ่ือพิจารณาขอ้มูลท่ีไดจ้ากขอ้ 3 อีกคร้ังหน่ึง และเพื่อทบทวนวิสยัทศันข์อง
สถาบนั โดยท่ีประชุมกาํหนดวิสยัทศัน ์ จาก SWOT ท่ีไดว้ิเคราะห์แลว้  คือ  “เป็นสถาบนัทางการศึกษาดา้น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี1 ใน 10 ของภมิูภาคอาเซียน ในปี ค.ศ. 2020” 

5. วนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2553 สถาบนั ไดจ้ดัประชุมระดมความคิดคร้ังท่ี 3  โดยไดเ้ชิญผูท่ี้เขา้ร่วมการ
ประชุม เม่ือวนัท่ี 25 - 26  กรกฎาคม 2552 เขา้ร่วมการประชุมอีกคร้ังหน่ึง เพ่ือทบทวนขอ้มูล ปรัชญา ปณิธาน 
พนัธกิจ  และ กาํหนดลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์ (ตามอตัลกัษณ์ของสถาบนั) โดย ศาสตราจารย ์นายแพทย์
วฒิุชยั ธนาพงศธร  เป็นวิทยากร และท่ีประชุมมอบใหทุ้กส่วนงานนาํขอ้มลูจากการประชุมไปหารือในท่ีประชุม
ผูบ้ริหารของแต่ละส่วนงาน โดยขอความร่วมมือใหส่้งผลการประชุมของแต่ละส่วนงานใหส้ถาบนั ภายใน  2 
สปัดาห์ นบัจากวนัศุกร์ท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2553 (คือภายในวนัศุกร์ท่ี 12 มีนาคม 2553) 

6.   เดือนมีนาคม – เดือนเมษายน  2553  คณะทาํงานจดัทาํแผนกลยทุธ์  ยกร่างแผนกลยทุธ์สถาบนั  
พ.ศ.2554 – 2563  จากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการประชุมระดมความคิดตามขั้นตอนท่ี 1 - 5 

7. จดัประชุมวิพากษ ์ (ร่าง) แผนกลยทุธ์สถาบนั  พ.ศ.2554-2563  โดยเชิญผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
ประกอบดว้ยกลุ่มตวัอยา่งจากผูป้กครอง นกัศึกษา ผูป้ระกอบการ/    ผูใ้ชบ้ณัฑิต บุคลากรสายวิชาการและสาย
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สนบัสนุนวิชาการของสถาบนั เขา้ร่วมการประชุม เพ่ือใหข้อ้คิดเห็น/ขอ้เสนอแนะ ท่ีมีต่อ (ร่าง) แผนกลยทุธ์ของ
สถาบนั พ.ศ. 2554-2563 ในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2553 โดยไดเ้รียนเชิญ รองศาสตราจารย ์ ดร.วรากรณ์ สาม
โกเศศ อธิการบดีมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิต  คุณพรทิพย ์  กาญจนนิยต ผูอ้าํนวยการมูลนิธิการศึกษาไทย – 
อเมริกนั และคุณสุรชยั  ศกัดาพลชยั  ผูจ้ดัการแผนกฎหมายและบริหารทรัพยากรบุคคล บริษทัริกโก ้ (ประเทศ
ไทย) จาํกดั เป็นผูน้าํการวิพากษ ์  
 8.  สถาบนัไดจ้ดัประชุม เพ่ือพิจารณา (ร่าง) แผนกลยทุธ์ โดยสภาสถาบนัไดม้อบหมายให ้ผูแ้ทนสภา
สถาบนั จาํนวน 3 ท่าน คือ ศาสตราจารย ์ดร.พจน์  สะเพียรชยั อุปนายกสภาสถาบนั นายวฒิุพงษ ์  โมฬีชาติ  
กรรมสภาสถาบนัผูท้รงคุณวฒิุ นายทวี  บุตรสุนทร กรรมการสภาสถาบนัโดยตาํแหน่งประธานคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการสถาบนั ร่วมดว้ย อธิการบดี รองอธิการบดีท่ีกาํกบักบัดูแลส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล/ส่วน
ประกนัคุณภาพฯ รองอธิการบดีท่ีกาํกบักบัดูแลส่วนแผนงาน  และประธานสภาคณาจารยแ์ละพนกังาน  เพ่ือ
พิจารณารายละเอียดขอ้มูลของ (ร่าง) แผนกลยทุธ์ ของสถาบนั ก่อนนาํเสนอสภาสถาบนั  จาํนวน 3 คร้ัง คือ  

- คร้ังท่ี 1 เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2553  โดย ศาสตราจารย ์นายแพทยว์ฒิุชยั ธนาพงศธร  เป็นผูน้าํ
เสนอรายละเอียดของแผนกลยทุธ์สถาบนั  โดยมีขอ้มูลจากการวิพากษเ์ม่ือ วนัท่ี 10พฤษภาคม 2553  โดยสรุป
ประเดน็ท่ีสาํคญั  คือ 

 (1) ความคิดเห็นท่ีมีต่อวิสยัทศัน์ 
 (2) กลยทุธ์ท่ีกาํหนดไวจ้ะสามารถผลกัดนัใหบ้รรลุวิสยัทศันไ์ดห้รือไม่ 
 (3)วิสยัทศัน์และกลยทุธ์ท่ีกาํหนดจะทาํใหส้ถาบนัพฒันาไปสู่สถาบนัการศึกษาชั้นนาํ

ระดบัชาติและนานาชาติไดห้รือไม่ 
 (4)  ความคาดหวงัท่ีมีต่อผูส้าํเร็จการศึกษาจากสถาบนั มุมมองของนกัวิชาการ ผูป้ระกอบการ

และองคก์รระหวา่งประเทศเป็นอยา่งไร และสถาบนัควรมีการพฒันาผูส้าํเร็จการศึกษาไปในดา้นใดบา้ง 
  - คร้ังท่ี 2 เม่ือวนัท่ี 25 มิถุนายน 2553 ท่ีประชุมไดม้อบใหส้ถาบนัจดัประชุมผูบ้ริหารระดบั

รองอธิการบดี/ผูช่้วยอธิการบดี  เพื่อกาํหนดโครงการต่างๆ  ซ่ึงสถาบนัไดจ้ดัใหมี้การประชุมผูบ้ริหารระดบัรอง
อธิการบดี/ผูช่้วยอธิการบดี    เม่ือวนัท่ี  22  กรกฎาคม 2553 

 -  คร้ังท่ี 3 เม่ือวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2553 ท่ีประชุมไดม้อบใหส้ถาบนัไปจดัทาํ (ร่าง) แผนกลยทุธ์ 
(พ.ศ.2554 – 2563)  และส่งใหบุ้คลากรทั้งหมดของสถาบนัทราบและใหข้อ้คิดเห็นซ่ึงสถาบนั  โดยคณะทาํงาน
จดัทาํแผนกลยทุธ์สถาบนั  (พ.ศ.2554 – 2563)  ไดน้าํขอ้มูลทั้งหมดจากขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวฒิุไปปรับ 
แกไ้ข  (ร่าง) แผนกลยทุธ์สถาบนั  (พ.ศ.2554 – 2563) 

9.   ในวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2553 สถาบนั ไดแ้จง้ใหบุ้คลากรทั้งหมดของสถาบนัทราบผา่นทางจดหมาย
อิเลก็ทรอนิกส์ โดยไดแ้นบขอ้มูล (ร่าง) แผนกลยทุธ์สถาบนั (พ.ศ. 2554-2563) ไปพร้อมกนัดว้ย เพ่ือใหบุ้คลากร
ทั้งหมดของสถาบนั ไดใ้หข้อ้คิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนกลยทุธ์ ฉบบัดงักล่าว และขอใหส่้งขอ้คิดเห็นใหส้ถาบนั
ทราบภายในวนัศุกร์ท่ี 3 ธนัวาคม 2553  
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10.  ตามมติสภาสถาบนั คร้ังท่ี 12/2553 วนัองัคารท่ี 7 ธนัวาคม 2553 ไดก้าํหนดใหจ้ดัประชุมสภา
สถาบนัวาระพิเศษ ในวนัศุกร์ท่ี 17 – วนัเสาร์ท่ี 18 ธนัวาคม 2553 ณ โรงแรมจุลดิศ เขาใหญ่ รีสอร์ท แอนดส์ปา 
จงัหวดันครราชสีมา เพื่อ วิพากษ ์ (ร่าง) แผนกลยทุธ์ของสถาบนั  พ.ศ.2554-2563  ซ่ึงท่านนายกสภาสถาบนัได้
สอบถามและขอความคิดเห็นจากคณบดี/ผูบ้ริหารทุกท่านท่ีเขา้ร่วมการประชุมในการร่วมมือท่ีจะขบัเคล่ือน
วิสยัทศัน์สถาบนัท่ีกาํหนดร่วมกนัใหบ้รรลุเป้าหมาย คือ  “ เป็นสถาบนัอุดมศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี  1  ใน  10  ของภูมิภาคอาเซียน  ในปี  ค.ศ.2020  ”  โดย  คณบดี/ผูบ้ริหารทุกท่าน  ไดใ้หค้วาม
เห็นชอบรวมทั้งจะใหค้วามร่วมมือในการดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามวิสยัทศัน์  ดงักล่าว  

ขอ้เสนอแนะจากการประชุม และมอบใหส้ถาบนันาํไปจดัทาํรายละเอียดเพ่ิมเติม  ดงัน้ี 
1. การพฒันาบุคลากรของสถาบนั  ใหค้รอบคลุมบุคลากรทุกกลุ่ม  และใหร้วมถึงคุณภาพ

ชีวิตท่ีดี 
2. ใหจ้ดัทาํแผนแม่บททางกายภาพของสภาบนั  โดยเนน้การใชพ้ื้นท่ีในอนาคต  และเม่ือ

มีการจดัทาํแผนแม่บทฯ  เรียบร้อยแลว้  ใหทุ้กหน่วยงานใหก้ารสนบัสนุน  เพ่ือใหมี้
การนาํไปใชอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 

3. การพฒันาคุณภาพของนกัศึกษาตอ้งสอดคลอ้งกบัการเป็นสถาบนัการศึกษาในระดบั
อาเซียน  คือ  ตอ้งเนน้ใหบ้ณัฑิตของสถาบนัมีความสามารถและทกัษะในการใช้
ภาษาองักฤษรวมทั้งมีความเขา้ใจวฒันธรรมของประเทศอาเซียน 

4. ใหส้ถาบนัคงลกัษณะเด่นของบณัฑิตของสถาบนัท่ีเคยมีมาในอดีต  คือ  “การเรียนการ
สอนท่ีเนน้การปฏิบติัและอดทน”  โดยใหทุ้กส่วนงานวิชาการรับไปดาํเนินงานในการ
ผลิตบณัฑิตใหมี้คุณสมบติัดงักล่าว 

5. ใหส่้วนวิชาการหาแนวทางท่ีจะใหอ้าจารยมี์ความรับผิดชอบต่อนกัศึกษา  และวิชาท่ี
สอนรวมทั้งเขา้สอนตามตารางสอนใหต้รงเวลา 

6. ใหส้ถาบนัทาํความร่วมมือกบัภาคอุตสาหกรรมในการจดัทาํหลกัสูตร  เพ่ือผลิตบณัฑิต
ใหต้รงกบัความตอ้งการ  และรวมถึงความร่วมมือในการทาํวิจยัดว้ย 

7. ในการกาํหนดตวัช้ีวดัแต่ละกลยทุธ์  ใหพิ้จารณาตวัช้ีวดัท่ีสะทอ้นการบรรลุ
เป้าประสงค ์  ซ่ึงไม่ควรมีจาํนวนตวัช้ีวดัจาํนวนมาก  ใหใ้ชต้วัช้ีวดัเฉพาะท่ีสาํคญัๆ  
เท่านั้น 

ทั้งน้ีสภาสถาบนัมอบใหก้รรมการสภาบนัผูท้รงคุณวฒิุท่ีไดม้อบหมายไวแ้ลว้เป็นผูแ้ทนสภา
สถาบนัร่วมพจิารณาดว้ย 

 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามมติสภาสถาบนัวาระพิเศษ  สถาบนัไดก้าํหนดใหจ้ดัการประชุมเพ่ือพิจารณา (ร่าง)  

แผนกลยทุธ์สถาบนั  (พ.ศ.2554 – 2563)  ในวนัพฤหสับดีท่ี  11 สิงหาคม 2554 แต่เน่ืองจากกรรมการสภา
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สถาบนัผูท้รงคุณวฒิุไม่สะดวกในการเขา้ร่วมการประชุม  จึงไดเ้ล่ือนการประชุมเป็นวนัพธุท่ี  31  สิงหาคม  
2554  แต่ไดย้กเลิกการประชุม  และกาํหนดวนัประชุมเป็นวนัองัคารท่ี  13  กนัยายน  2554 

11.  สถาบนัไดจ้ดัประชุมเพ่ือใหข้อ้คิดเห็น (ร่าง) แผน  กลยทุธ์  พ.ศ.2554 – 2563  เม่ือวนัองัคารท่ี  13  
กนัยายน  2554  โดยมี  ศาสตราจารย ์ดร.พจน์  สะเพียรชยั อุปนายกสภาสถาบนั นายวฒิุพงษ ์  โมฬีชาติ  กรรม
สภาสถาบนัผูท้รงคุณวฒิุ นายทวี  บุตรสุนทร กรรมการสภาสถาบนัโดยตาํแหน่งประธานคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการสถาบนั ร่วมดว้ย อธิการบดี รองอธิการบดีท่ีกาํกบักบัดูแลส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล/ส่วนประกนั
คุณภาพฯ รองอธิการบดีท่ีกาํกบักบัดูแลส่วนแผนงาน  และประธานสภาคณาจารยแ์ละพนกังาน  เขา้ร่วมการ
ประชุม  โดยนาํขอ้เสนอแนะจากการประชุมสภาสถาบนัวาระพิเศษ  มากาํหนดรายละเอียดใน (ร่าง) แผน       
กลยทุธ์ พ.ศ.2554-2563  และใหป้รับเป็น  (ร่าง) แผนกลยทุธ์  พ.ศ.2555-2563  เน่ืองจากเขา้สู่ปีงบประมาณ  
2555  แลว้  รวมทั้งปรับประเดน็ยทุธศาสตร์จาก  8  ประเดน็ยทุธศาสตร์  ใหเ้หลือเพียง  3  ประเดน็ยทุธศาสตร์  
คือ 

- ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การขยายงานวิชาการดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนระดบั
ภูมิภาคอาเซียน 

- ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนั 
- ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การสร้างความเขม้แขง็ในการพฒันาสถาบนั 

12.  สถาบนันาํเสนอ (ร่าง) แผนกลยทุธ์สถาบนั  (พ.ศ. 2555 – 2563) ต่อสภาสถาบนั  ในวนัพธุท่ี  28  
กนัยายน  2554  ซ่ึงท่ีประชุมไดอ้นุมติัแผนกลยทุธ์สถาบนั  (พ.ศ.2555 – 2563)  โดยมีขอ้สงัเกตวา่  การกาํหนด
เป้าหมายเป็น  excellence  research  และเป็นสถาบนัอุดมศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 1  ใน  10  ของ
ภูมิภาคอาเซียน  ในปี  ค.ศ.2020  เป็นเป้าหมายท่ีมีความทา้ทาย  ซ่ึงการจะบรรลุเป้าหมายท่ีกาํหนดไวด้งักล่าว  มี
ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในเร่ืองของระบบงานและบุคลากร  แต่การดาํเนินงานแบบค่อยเป็นค่อยไปในปัจจุบนัทั้งใน
เร่ืองการบริหารจดัการและศกัยภาพของบุคลากรท่ีจะปฏิบติังานตามแผนท่ีกาํหนดไวด้งักล่าว  จะบรรลุ
เป้าหมายท่ีกาํหนดไวไ้ดย้ากมาก  ดงันั้น  จึงตอ้งมีการเปล่ียนแปลงโดยส้ินเชิง  และมีการกาํหนดขั้นตอนการ
เปล่ียนแปลงอยา่งชดัเจน  มีการจดัสรรงบประมาณท่ีสอดคลอ้งกบัเป้าหมายท่ีกาํหนด  ทั้งในดา้นการวิจยั  การ
จดัหาบุคลากรท่ีมีความสามารถสูงจากภายนอกองคก์ร  การสนบัสนุนบุคลากรท่ีมีความสามารถจากภายใน
องคก์ร  การสร้างแรงจูงใจ  การใชร้ะบบสารสนเทศ  เพื่อเป็นแรงขบัเคล่ือนการปฏิบติัตามแผนใหบ้รรลุ
เป้าหมายต่อไป 

13. สถาบนั ไดเ้ผยแพร่แผนกลยทุธ์สถาบนั (พ.ศ.2555-2563) ใหทุ้กส่วนงานทราบ รวมทั้งเผยแพร่ใน
เวบ็ไซตส่์วนแผนงาน เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 12 มกราคม 2555  
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WO 

Weakness 
W1 ระบบการจัดการเรียนการสอนขาดประสิทธิภาพแต่ละคณะยงัมีความไม่เท่าเทยีมกนั  
คณาจารย์มีเวลาให้กบันักศึกษาน้อยเกนิไป 

W2 ขาดการวางแผนการพฒันาทรัพยากรบุคคลบุคลากรทุกระดับขาดจิตสํานึกทีมี่ต่อสถาบัน 
รักสถาบันน้อยลงไม่ค่อยปฏิบัตติามกฎระเบียบ ไม่มีความตรงต่อเวลาขาดการร่วมมือ ร่วมใจ 
ประสานนํา้หน่ึงใจเดียวกนั ขาดการทาํงานเป็นทมี  วฒันธรรมองค์กรอ่อนแอ 

W3 การจัดโครงสร้างองค์กรยงัไม่มีประสิทธิภาพสมบูรณ์และชัดเจนการแบ่งหน่วยงานทีม่าก
เกนิไปจนขาดเอกภาพ  

W4 ระบบการส่ือสารและระบบเทคโนโลยสีารสนเทศยงัไม่มีประสิทธิภาพ 

W5 ทมีผู้บริหารทุกระดับขาดทกัษะและการอบรมด้านการเป็นผู้บริหารมืออาชีพ 

W6 ไม่มีแผนบริหารความเส่ียง 

W7 ไม่มีแผนกลยุทธ์ในการจัดหารายได้ทีเ่ป็นรูปธรรม งบประมาณไม่เพยีงพอ 

W8 ขาดการประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร  ผลงาน  และช่ือเสียงของสถาบัน 

W9 ไม่มีกระบวนการจัดการองค์ความรู้ 

Opportunity แผนการดาํเนินงาน 
O1 รัฐบาลจดัสรรทุนกูย้มื (ทุน กยศ) เพื่อการศึกษาใหก้บัผูข้าดแคลน 1. แผนการพฒันานวตักรรมและงานวจัิยสู่ความเป็นเลศิทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี        

สู่ระดับภูมิภาคอาเซียน  * 
O2 นโยบายของรัฐท่ีส่งเสริมดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 2. แผนการสร้างความร่วมมือในการทาํวจัิยกบัภาคอุตสาหกรรมและชุมชน * 
O3 ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า ทาํใหมี้ผูส้นใจเรียนต่อระดบัโท - เอกมากข้ึน  3. แผนพฒันากระบวนการจัดการเรียนการสอนเพือ่ผลติบัณฑิตตามาตรฐานวชิาการ / วชิาชีพ

และมุ่งเน้นอตัลกัษณ์ของสถาบัน * 
O4 การขาดแคลนนํ้ามนัเช้ือเพลิง ทาํใหส้ถาบนัฯ มีโอกาสพฒันาหลกัสูตรท่ีเนน้เร่ือง
พลงังานทดแทน หรือสร้างงานวิจยัพลงังานทดแทน 

4. แผนการสร้างและพฒันาหลกัสูตรทีท่นัสมัยตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยี
และความต้องการของสังคมโลก * 

O5 มีผูสู้งอายมุากข้ึนท่ีจะมาศึกษาต่อ 5. แผนพฒันาระบบทุนการศึกษา * 
O6 การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยอียา่งรวดเร็วทาํใหเ้ราสามารถทาํการวิจยัและเปิด
หลกัสูตรท่ีสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลง 

6. แผนพฒันาการรับนักศึกษา * 

O7 มาตรฐานดา้นความปลอดภยัของสินคา้เกษตรและอาหารระดบัโลกทาํใหมี้โอกาส
ในการทาํวิจยัและผลิตบณัฑิตท่ีตรงกบัความตอ้งการของสงัคมโลก 

7. แผนบริหารความเส่ียงของสถาบันในทุกๆด้าน* 

 8. แผนการประชาสัมพนัธ์เชิงรุกเพือ่สร้างภาพลกัษณ์ของสภาบัน* 
 9. แผนพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศสู่มาตรฐานสากล* 
 10. แผนบริหารทรัพยากรบุคคล* 
 11. แผนพฒันาทรัพยากรบุคคล* 
 12. แผนการใช้ทรัพยากรร่วมกนัเพือ่ลดต้นทุน* 
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SO 

Strength 
S1 คณาจารยมี์ความรู้ความสามารถเช่ียวชาญเฉพาะสาขาวิชาและ มีประสบการณ์ในการ
ถ่ายทอดความรู้ 
S2 มีหลกัสูตรท่ีมีเอกลกัษณ์และความเป็นเลิศท่ีเนน้การปฎิบติั 
S3 มีหอสมุดกลางท่ีใชส้ารสนเทศวิชาการทนัสมยัทางอินเตอร์เน็ต หลากหลาย 
S4 การเปล่ียนสถานภาพเป็นม. ในกาํกบัของรัฐทาํใหร้ะบบการบริหารคล่องตวั 
S5 บณัฑิตเป็นท่ีตอ้งการของตลาด มีความอดทนและสูง้าน  มีผลงานท่ีไดรั้บรางวลัใน
ระดบัชาติและนานาชาติ 
S6 สถานท่ีตั้งไดเ้ปรียบ เช่น ใกลนิ้คมอุตสาหกรรมทาํใหเ้กิด ความร่วมมือกบัภาคเอกชนได้
ง่าย, เป็นสถาบนัอุดมศึกษาท่ีดีท่ีสุดทางตะวนัออกของกรุงเทพ + คมนาคม 
S7 มีผลงานวิจยัท่ีเป็นท่ียอมรับในระดบัชาติและนานาชาติ 
S8 ช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ของสถาบนัเป็นท่ียอมรับจากสถานประกอบการและบุคคลทัว่ไป 
S9 มีศิษยเ์ก่าท่ีประสบความสาํเร็จและมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับของสงัคม 

Opportunity แผนการดาํเนินงาน 
O1 รัฐบาลจดัสรรทุนกูย้มื (ทุน กยศ) เพื่อการศึกษาใหก้บัผูข้าดแคลน 1. แผนการพฒันานวตักรรมและงานวจัิยสู่ความเป็นเลศิทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี สู่

ระดับภูมิภาคอาเซียน  * 
O2 นโยบายของรัฐท่ีส่งเสริมดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 2. แผนการสร้างนวตักรรมและต่อยอดงานวจัิยเชิงพาณชิย์ * 
O3 ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า ทาํใหมี้ผูส้นใจเรียนต่อระดบัโท - เอกมากข้ึน  3. แผนการสร้างความร่วมมือในการทาํวจัิยกบัภาคอุตสาหกรรมและชุมชน * 
O4 การขาดแคลนนํ้ามนัเช้ือเพลิง ทาํใหส้ถาบนัฯ มีโอกาสพฒันาหลกัสูตรท่ีเนน้เร่ือง
พลงังานทดแทน หรือสร้างงานวิจยัพลงังานทดแทน 

4. แผนพฒันากระบวนการจัดการเรียนการสอนเพือ่ผลติบัณฑิตตามาตรฐานวชิาการ / วชิาชีพ
และมุ่งเน้นอตัลกัษณ์ของสถาบัน * 

O5 มีผูสู้งอายมุากข้ึนท่ีจะมาศึกษาต่อ  
O6 การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยอียา่งรวดเร็วทาํใหเ้ราสามารถทาํการวิจยัและเปิด
หลกัสูตรท่ีสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลง 

5. แผนพฒันาคุณภาพบัณฑิต * 

O7 มาตรฐานดา้นความปลอดภยัของสินคา้เกษตรและอาหารระดบัโลกทาํใหมี้โอกาส
ในการทาํวิจยัและผลิตบณัฑิตท่ีตรงกบัความตอ้งการของสงัคมโลก 

6. แผนการสร้างและพฒันาหลกัสูตรทีท่นัสมัยตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยี
และความต้องการของสังคมโลก * 

 7. แผนพฒันาระบบทุนการศึกษา * 
 8. แผนงานบริการวชิาการ 
 9. แผนการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ * 
 10. แผนพฒันาสภาพแวดล้อมและภูมิทศัน์ * 
 11. แผนการประชาสัมพนัธ์เชิงรุกเพือ่สร้างภาพลกัษณ์ของสภาบนั * 
 12. แผนพฒันาห้องสมุดมีชีวติ * 
 13. แผนพฒันาระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้ * 
 14. แผนพฒันาทรัพยากรบุคคล * 
 15. แผนการระดมทุน  * 
 16. แผนการสร้างกระบวนการพฒันางานวจัิย  งานสร้างสรรค์  และนวตักรรม 
 17. แผนการสร้างเครือข่ายกบัหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศ * 
 18. แผนงานทาํนุบํารุงศิลปวฒันธรรมโดยใช้ภูมิปัญญาและศิลปะวทิยาการด้านวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี
 19. แผนการสร้างความร่วมมือกบัชุมชนและเครือข่ายภูมิภาคอาเซียน 
 20. แผนการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุน 
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WT 

Weakness 
W1 ระบบการจัดการเรียนการสอนขาดประสิทธิภาพแต่ละคณะยงัมีความไม่เท่าเทยีม
กนั  คณาจารย์มีเวลาให้กบันักศึกษาน้อยเกนิไป 

W2 ขาดการวางแผนการพฒันาทรัพยากรบุคคลบุคลากรทุกระดับขาดจิตสํานึกทีมี่ต่อ
สถาบัน รักสถาบันน้อยลงไม่ค่อยปฎบัิตติามกฎระเบียบ ไม่มีความตรงต่อเวลาขาดการ
ร่วมมือ ร่วมใจ ประสานนํา้หน่ึงใจเดียวกนั ขาดการทาํงานเป็นทมี  วฒันธรรมองค์กร
อ่อนแอ 

W3 การจัดโครงสร้างองค์กรยงัไม่มีประสิทธิภาพสมบูรณ์และชัดเจนการแบ่งหน่วยงาน
ทีม่ากเกนิไปจนขาดเอกภาพ  

W4 ระบบการส่ือสารและระบบเทคโนโลยสีารสนเทศยงัไม่มีประสิทธิภาพ 

W5 ทมีผู้บริหารทุกระดับขาดทกัษะและการอบรมด้านการเป็นผู้บริหารมืออาชีพ 

W6 ไม่มีแผนบริหารความเส่ียง 

W7 ไม่มีแผนกลยุทธ์ในการจัดหารายได้ทีเ่ป็นรูปธรรม งบประมาณไม่เพยีงพอ 

W8 ขาดการประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร  ผลงาน  และช่ือเสียงของสถาบัน 

W9 ไม่มีกระบวนการจัดการองค์ความรู้ 

Threat แผนการดาํเนินงาน 
T1 จาํนวนมหาวิทยาลยัมากข้ึนทาํใหมี้การแข่งขนัของสถาบนัการศึกษา ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ 

1. แผนพฒันาคุณภาพบัณฑิต * 

T2 ปัญหาความขดัแยง้ทางการเมืองและนโยบายของรัฐบาลท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลาความ
ซบัซอ้นในนโยบายการบริหารการศึกษาท่ีขดัแยง้กนัระหวา่งองคก์ร เช่น  
กระทรวงศึกษาธิการ, สภาวศิวกร, สมศ., สกอ. เป็นตน้  

2. แผนพฒันากระบวนการจัดการเรียนการสอนเพือ่ผลติบัณฑิตตามาตรฐานวชิาการ / 
วชิาชีพและมุ่งเน้นอตัลกัษณ์ของสถาบัน * 

T3 งบประมาณท่ีรัฐบาลใหก้บัการศึกษานอ้ยเกินไป 3. แผนพฒันาการรับนักศึกษา * 
T4 การลดลงของประชากร ทาํใหมี้จาํนวนนกัเรียนมาเขา้สู่สถาบนัการศึกษานอ้ยลง 4. แผนบริหารความเส่ียงของสถาบันในทุกๆด้าน * 
T5 การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยอียา่งรวดเร็ว  แต่ขาดการประเมินหลกัสูตรการศึกษาเพื่อ
รองรับความตอ้งการของตลาด 

5. แผนการจัดระบบคมนาคม * 

T6 กฏบตัรประชาคมอาเซียน   (FTA) 6. แผนการประชาสัมพนัธ์เชิงรุกเพือ่สร้างภาพลกัษณ์ของสภาบัน  * 
T7 ระบบการเลือกเขา้เรียนของนกัเรียนตาม สกอ. ทาํใหไ้ดน้กัเรียนไม่มีคุณภาพ  (ประมาณ 50 
% ของนกัศึกษาทั้งหมด) 

7. แผนพฒันาระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้ * 

 8. แผนพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศสู่มาตรฐานสากล * 
 9. แผนบริหารทรัพยากรบุคคล * 
 10. แผนพฒันาทรัพยากรบุคคล * 
 11. แผนการสร้างแรงจูงใจให้กบับุคลากร  * 
 12. แผนการจัดหารายได้จากทรัพย์สินของสถาบัน (แผนกลยุทธ์ทางการเงิน)  * 
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ST 

Strength 
S1 คณาจารยมี์ความรู้ความสามารถเช่ียวชาญเฉพาะสาขาวิชาและ มีประสบการณ์ในการ
ถ่ายทอดความรู้ 
S2 มีหลกัสูตรท่ีมีเอกลกัษณ์และความเป็นเลิศท่ีเนน้การปฏิบติั 
S3 มีหอสมุดกลางท่ีใชส้ารสนเทศวิชาการทนัสมยัทางอินเตอร์เน็ต หลากหลาย 
S4 การเปล่ียนสถานภาพเป็นม. ในกาํกบัของรัฐทาํใหร้ะบบการบริหารคล่องตวั 
S5 บณัฑิตเป็นท่ีตอ้งการของตลาด มีความอดทนและสู้งาน  มีผลงานท่ีไดรั้บรางวลัใน
ระดบัชาติและนานาชาติ 
S6 สถานท่ีตั้งไดเ้ปรียบ เช่น ใกลนิ้คมอุตสาหกรรมทาํใหเ้กิด ความร่วมมือกบัภาคเอกชนได้
ง่าย, เป็นสถาบนัอุดมศึกษาท่ีดีท่ีสุดทางตะวนัออกของกรุงเทพ + คมนาคม 
S7 มีผลงานวจิยัท่ีเป็นท่ียอมรับในระดบัชาติและนานาชาติ 
S8 ช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ของสถาบนัเป็นท่ียอมรับจากสถานประกอบการและบุคคลทัว่ไป 
S9 มีศิษยเ์ก่าท่ีประสบความสาํเร็จและมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับของสงัคม 

Threat แผนการดาํเนินงาน 
T1 จาํนวนมหาวิทยาลยัมากข้ึนทาํใหมี้การแข่งขนัของสถาบนัการศึกษา ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ 

1. แผนการสร้างนวตักรรมและต่อยอดงานวจิัยเชิงพาณชิย์ * 

T2 ปัญหาความขดัแยง้ทางการเมืองและนโยบายของรัฐบาลท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลาความซบัซอ้น
ในนโยบายการบริหารการศึกษาท่ีขดัแยง้กนัระหวา่งองคก์ร เช่น  กระทรวงศึกษาธิการ, สภาวิศวกร, 
สมศ., สกอ. เป็นตน้  

2.  แผนการสร้างความร่วมมือในการทาํวจิัยกบัภาคอุตสาหกรรมและชุมชน * 

T3 งบประมาณท่ีรัฐบาลใหก้บัการศึกษานอ้ยเกินไป 3. แผนพฒันากระบวนการจัดการเรียนการสอนเพือ่ผลติบณัฑติตามาตรฐานวชิาการ / 
วชิาชีพและมุ่งเน้นอตัลกัษณ์ของสถาบนั * 

T4 การลดลงของประชากร ทาํใหมี้จาํนวนนกัเรียนมาเขา้สู่สถาบนัการศึกษานอ้ยลง 4. แผนพฒันาคุณภาพบณัฑิต * 
T5 การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยอียา่งรวดเร็ว  แต่ขาดการประเมินหลกัสูตรการศึกษาเพื่อรองรับ
ความตอ้งการของตลาด 

5. แผนการสร้างและพฒันาหลกัสูตรทีท่นัสมัยตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยี
และความต้องการของสังคมโลก * 

T6 กฏบตัรประชาคมอาเซียน   (FTA) 6. แผนพฒันาระบบทุนการศึกษา * 
T7 ระบบการเลือกเขา้เรียนของนกัเรียนตาม สกอ. ทาํใหไ้ดน้กัเรียนไม่มีคุณภาพ  (ประมาณ 50 % 
ของนกัศึกษาทั้งหมด) 

7. แผนพฒันาการรับนักศึกษา * 

 8. แผนพฒันาระบบประกนัคุณภาพ 
 9. แผนการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ* 
 10. แผนพฒันาสภาพแวดล้อมและภูมิทศัน์* 
 11. แผนการจัดระบบรักษาความปลอดภยั 
 12. แผนการจัดระบบคมนาคม * 
 13. แผนพฒันาห้องสมุดมีชีวติ * 
 14. แผนพฒันาระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้  * 
 15. แผนพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศสู่มาตรฐานสากล * 
 16. แผนพฒันาทรัพยากรบุคคล * 
 17. แผนการสร้างแรงจูงใจให้กบับุคลากร * 
 18. แผนการระดมทุน * 
 19. แผนการใช้ทรัพยากรร่วมกนัเพือ่ลดต้นทุน * 
 20. แผนการสร้างเครือข่ายกบัหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศ * 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ: เป็นแผนงานท่ีสามารถนาํไปกาํหนดกลยทุธ์และโครงการท่ีจะปรับปรุง / พฒันา  การวเิคราะห์  SWOT  Analysis  ไดห้ลายดา้น 



 

 

คณะกรรมการจัดทาํแผนกลยุทธ์ 
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คณะผู้จัดทาํเอกสาร 



  แผนกลยทุธ์ (พ.ศ. 2555-2563) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

ผ-10  
 

คณะผู้จดัทาํเอกสาร 

ผู้เรียบเรียง  : 

 นางวนัดี  บุญยิง่    ผูอ้าํนวยการส่วนแผนงาน 

 นางสาวรัตนา  รัตนะ    นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน 

 

ผู้ประสานงาน  : 

 นางสาวรัตนา  รัตนะ    นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน 

 นายมาณู  อ่ิมสาํราญ   นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน 

 นางสาวดลฤดี  อินทะ    นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน 

 นางสาวกชภสั  คงถาวร    นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน 

 

พสูิจน์อกัษร 

 นางสาวรัตนา  รัตนะ    นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน 

 

ออกแบบปก 

 นางสาวดลฤดี  อินทะ    นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน 

 

ผู้พมิพ์/จัดทาํรูปเล่ม 

 นางสาวรัตนา  รัตนะ    นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน 

 นายมาณู  อ่ิมสาํราญ   นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน 

 นางสาวดลฤดี  อินทะ    นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน 

 นางสาวกชภสั  คงถาวร    นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน 

 
 

 



  แผนกลยทุธ์ (พ.ศ. 2555-2563) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

บรรณานุกรม 

สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ แผนการศึกษาแห่งชาติ  (พ.ศ.2552-2559) : 

 ฉบบัปรับปรุง”  หนา้ 10-13 

คาํแถลงนโยบายของรัฐบาล นางสาวยิง่ลกัษณ์  ชินวตัร ต่อรัฐสภา  วนัองัคารท่ี 23 สิงหาคม  2554 

พระราชบญัญติัสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั พ.ศ. 2551 

สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ. แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ   

ฉบบัท่ี11(พ.ศ.2555-2559).แหล่งท่ีมา:http://www.nesdb.go.th/Portals/0/news/plan/p11/plan11.pdf. 

สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  แผนการศึกษาแห่งชาติ  ฉบบัปรับปรุง (พ.ศ.2552-

2559): ฉบบัสรุป. แหล่งท่ีมา: http://www.sobkroo.com/img_news/file/A23494434.pdf . 

สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ   กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15  ปี  ฉบบั

ท่ี 2   (พ.ศ. 2551-2565).  แหล่งท่ีมา: http://qa.eau.ac.th/docs/share_docs/21.pdf .    

สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   แผนพฒันาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา  ฉบบัท่ี 11  (พ.ศ.2555-

2559) : ฉบบัสรุป. แหล่งท่ีมา: http://www.mua.go.th/users/bpp/developplan/. 

สาํนกันโยบายและยทุธศาสตร์  สาํนกังานปลดักระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   แผนยทุธศาสตร์

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย(ีพ.ศ.2555-2559).แหลง่ท่ีมา: 

http://www.most.go.th/main/attachments/2353_plan-year2555-2559.pdf . 

สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ : “ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง”  ข่าวการพฒันา 

ปีท่ี 23 ฉบบัท่ี 5  1 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2549  หนา้ 2 

การประชุมระดมความคิด เร่ืองทิศทางการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษา วนัท่ี 14 กรกฎาคม 

2548 

สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ “แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่ง ฉบบั

ท่ี  11 (พ.ศ. 2555-2559)” หนา้ 21 

 




