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ในแผนกลยทุธสถาบัน  พ.ศ. 2555 - 2563 ประกอบดวยเนื้อหาสาระ ดังตอไปนี ้
 ปรัชญา  การศกึษา วิจัย ดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนรากฐานทีด่ีของการ 
                                         พัฒนาประเทศ 
 ปณิธาน  มุงมั่นใหการศกึษา และวิจยัเพื่อผลิตทรัพยากรมนุษยที่มคีวามรูทางดาน 
   วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ควบคูจริยธรรม  และรกัษาไวซึ่ง 
   ศิลปวัฒนธรรมอันดีของประเทศ 
 วิสัยทัศน เปนสถาบันอุดมศึกษาดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี  1 ใน 10 ของ 
                                         ภูมภิาคอาเซียน ในป ค.ศ. 2020 
 พันธกจิ   

•  ตามพระราชบัญญัติสถาบนั ที่กําหนดไว 4 ดาน  คือ 
   -  การจัดการเรียนการสอน 
   -  การวจิัย 
   -  การบรกิารวชิาการ 
   -  ทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

 พันธกจิขององคกร 
  เพ่ือใหสอดคลองกับปรัชญา  ปณธิานและวิสัยทัศนทีก่ําหนด  สถาบันไดพิจารณากําหนด  
พันธกิจของสถาบันขึ้นใหม  จากเดิมที่ไดกําหนดไวในพระราชบญัญตัิสถาบัน  เพ่ือใหบุคลากรของสถาบัน  ได
เขาใจตรงกัน  ดังนี ้

พันธกิจตาม  พ.ร.บ. พันธกิจที่เกิดจากการระดมความคิดเห็น 
1.  การวิจยั 1.งานวิจยัดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2.  การเรยีนการสอน 2.ผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มี

มาตรฐานระดบันานาชาต ิ
3.  การบริการวิชาการ 3.การบริการวชิาการทั้งในประเทศและภูมภิาคอาเซียน

ที่มีบูรณาการทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
4.  ทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 4.การทํานุบํารงุศิลปะและวฒันธรรมที่เชือ่มโยงกับ

งานวิจยัและการจัดการเรียนการสอน 

สรุปสาระสําคัญ  
แผนกลยุทธสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบงั 

(พ.ศ.2555-2563) 
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วตัถุประสงค 
 เพ่ือใหสถาบัน  สามารถดําเนนิงานใหเปนไปตาม  ปรัชญา  ปณิธาน  วสัิยทัศนและพนัธกจิ  จึง
ไดกําหนดวัตถุประสงค  ดังนี้ 
1. เพื่อพัฒนางานวิจัย  งานสรางสรรค  และนวัตกรรมทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ  

มาตรฐาน  และนําเสนอสูระดับนานาชาตโิดยเฉพาะภูมภิาคอาเซียน 
2. เพื่อมุงสูการเปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจยั  และสังคมนวัตกรรม 
3. เพื่อผลิตบณัฑติดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพและสากล  

ตอบสนองการพัฒนาประเทศและรองรับการเปนประชาคมอาเซียน 
4. เพื่อถายทอดวชิาการที่มีคุณภาพและตรงกบัความตองการของชุมชนและรองรับประชาคมอาเซียน 
5. เพื่ออนุรกัษและทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตามจุดเนนของสถาบันอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล  รวมท ั้งบูรณาการกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
6. เพื่อสรางสถาบันใหเปนองคกรธรรมาภิบาล 
7. เพื่อเปนสถาอดุมศึกษาชัน้นาํดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยใีนระดบัภูมิภาคอาเซยีน 
 
เปาหมาย 
ดานการวจิัย 
1. การเปนมหาวทิยาลยัวจิัย  ในป 2558 
2. สถาบันมีผลงานวิจยัที่ไดรับการตพีิมพและอางอิงในระดับนานาชาติ  จํานวน.............เรื่อง/ป 
3. สถาบันมีผลงานวิจยัที่ย่ืนขอจดสิทธิบัตร  อนุสิทธิบัตร  ลิขสิทธิ์และความลับทางการคา  จํานวน 

10 เรื่อง/ป 
 
ดานผลติบัณฑิต 
1. บัณฑิตของสถาบันมีคุณภาพ  มีความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพและสากล  เปนที่ยอมรับของ

สังคมและผูใชบัณฑิต 
2. สถาบัน  สามารถพัฒนาหลกัสูตร  ระดับปรญิญาตร ี  โท  และเอก  ใหไดมาตรฐานสากลเปนที่

ยอมรับจากหนวยงานท้ังในประเทศและระดับภูมภิาคอาเซียน 
 

ดานบรกิารวชิาการ 
1. สถาบัน  นําองคความรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีอยูถายทอดสูชุมชนกลุมเปาหมาย

ภายในประเทศและภูมภิาคอาเซียน 
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ดานทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
1. สถาบัน  มีการสรางเสริมเอกลักษณ  และวัฒนธรรมโดยใชภูมิปญญาและศิลปะวัฒนธรรมทีเ่นน

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  รวมทั้งบูรณาการกบัการเรยีนการสอนและกิจกรรมนักศกึษา
ใหแกนักศึกษา  บุคลากรของสถาบัน  และชุมชนโดยรอบสถาบัน 

 

 ประเด็นยุทธศาสตร   เปาประสงค  ตัวชี้วัด    กลยุทธ   ยุทธวิธี 
 ในการจดัทําแผนกลยุทธ ของสถาบัน ฉบบันี้ ไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตร   ไว 3 ประเด็นยุทธศาสตร 
คือ  

ประเดน็ยุทธศาสตรท่ี 1  การขยายงานวิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในระดับภูมภิาคอาเซียน   
ประกอบดวยตัวช้ีวดัระดับเปาประสงค  

ตัวชีว้ัด   
1. รอยละของจํานวนผลงานวิจยัหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตพิีมพหรอืเผยแพรท้ังในระดับชาติ

และนานาชาต ิ ตออาจารยประจํา 
2. รอยละของงานวิจยัที่ชวยแกปญหาสังคมและภาคอุตสาหกรรมและสามารถสรางมลูคาเพิ่มและ 

สามารถใชประโยชนได 
3. รอยละความพงึพอใจของผูใชบัณฑิตใน 5 ดาน ตามมาตรฐาน TQF 
4. รอยละของบัณฑิตท่ีไดงานทําระยะเวลา 6 เดือน หลังจบการศกึษา 
5. รอยละของจํานวนโครงการบริการวิชาการที่แกไขปญหาชุมชนและรองรับประชาคมอาเซียน   
6. รอยละความพงึพอใจของผูรบับริการ 
7. รอยละของจํานวนโครงการศิลปวัฒนธรรมไทยที่มีการบูรณาการกับมหาวิทยาลยัในภูมภิาค

อาเซียน 
8. เงินสนับสนุนงานวิจยัและงานสรางสรรคจากหนวยงานภายนอกตออาจารยประจํา 
9. รอยละของนักศึกษาแรกเขาที่มีผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมากกวา 3.5 
10. รอยละความพงึพอใจของผูรบับริการในกระบวนการผลิตงานวิจยั 
11. รอยละของหลกัสูตรท่ีไดรับการรับรองจากหนวยงานระดับภูมิภาคอาเซียน 
12. รอยละพ้ืนที่ศกึษาคนควาดวยตนเองเพิ่มขึ้น 
13. สัดสวนพ้ืนทีห่องปฏิบัติการ : จํานวนนักศึกษา 
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เปาประสงค กลยุทธ ยทุธวิธี  
ดานวจิัย 

เปาประสงค 1.1  :   ขยายงานวจิัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมคีุณภาพเพื่อขบัเคลือ่นการพัฒนา 
                                ประเทศและเปนที่ยอมรับในระดับภูมิภาคอาเซียน 

 

กลยุทธ ยุทธวธิ ี
1.1.1 พัฒนางานวิจยั งานสรางสรรคและนวตักรรม  
ที่มีคุณภาพและสนองตอบความตองการของประเทศ
และกลุมประเทศอาเซียน 
 

- พัฒนานวัตกรรมและงานวจิัยสูความเปนเลิศทาง
วิทยาศาสตรและ เทคโนโลยรีะดับประเทศและ
ภูมิภาคอาเซียน  ไดแก  การสนับสนุน  นกัวิจยั              
ดีเดนประจําป , นวัตกรรมดเีดนประจําป , นักวจิัยคืน
ถิ่น , Road map งานวิจยัเพ่ือชุมชน  และอตุสาหกรรม   
การเสวนางานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม   และชุมชน  
เปนตน 

 - จัดตั้งหองวิจยัเฉพาะทาง ในสาขาที่สอดคลองกับ
ความตองการของประเทศ  เชน หองวิจัยดานพลังงาน
และพลังงานทดแทน                      

 - สรางนวัตกรรมและตอยอดงานวิจยัเชิงพาณิชย  
ไดแก  ผลงานวิจัยจากหิ้งสูหาง  , บริษัทนวตักรรม 
จํากัด , หน่ึงคณะ  หน่ึงนวัตกรรม  เปนตน 

 
เปาประสงค 1.2  :    ผลงานวจิัยมีคณุภาพเปนที่ยอมรับ 
 

กลยุทธ ยุทธวธิ ี
1.2.1 สรางความรวมมือกับภาคอุตสาหกรรมในการ 
ทําวิจัย   

- สนับสนุนผลิตผลงานวิจยัท่ีตอบสนองปญหาของ 
ภาคอุตสาหกรรม  ชุมชน/สังคม 

 - สนับสนุนการสรางผลงานวิจัย  นวตักรรม  และ 
ทรัพยสินทางปญญา  เชน สทิธิบัตร  อนุสทิธิบัตร   
ลิขสิทธ  เปนตน 
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ดานการผลิตบัณฑิต 
เปาประสงค 1.3  :   บัณฑติมีความรู คุณธรรม จรยิธรรม  จรรยาบรรณวชิาชีพ  มีวนัิยและเสียสละ 
                                ตอบสนองการพัฒนาประเทศและรองรบัการเปนประชาคมอาเซียน 
 

กลยุทธ ยุทธวธิ ี
1.3.1 สรางความโดดเดนของบัณฑิตใหมคุีณลกัษณะ
ตามความตองการของผูใชบณัฑิต 

- พัฒนาการจดัการเรียนการสอนตามมาตรฐาน
วิชาการ/ วิชาชีพ  เชน การจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ กิจกรรมเสริมความรูทางวิชาการ
และวิชาชพี  ประเมินหลักสตูรตามระยะเวลา 

   ของหลักสูตร 
 - จัดใหมีการบูรณาการการเรยีนการสอนกบักิจกรรม

นักศึกษาเพื่อเสริมสรางให นักศึกษาเปนบัณฑิตที่มี
คุณลกัษณะทีพึ่งประสงค 

  - สงเสริมกิจกรรมทางวิชาการของนักศกึษาทั้งในและ
นอกหลักสูตรใหมีความหลากหลาย  ตามความสนใจ
และความถนดัของนักศึกษา  เชน  กองทนุสนับสนุน
ผลงานสรางสรรคของนักศึกษาเพื่อการแขงขัน 

 - สรางความรวมมือทางวิชาการกับภาคอุตสาหกรรม
โดยรอบสถาบัน  เชน  สนามบินสุวรรณภมูิ , นิคม
อุตสาหกรรม  เพื่อจัดการเรยีน   การสอนแบบสหกิจ
ศึกษา 

 

เปาประสงค 1.4 :    บัณฑติมีขีดความสามารถสูงตรงกบัความตองการ 
 

กลยุทธ ยุทธวธิ ี
1.4.1 พัฒนาขดีความสามารถดานภาษาตางประเทศให
บัณฑิตตามความตองการของผูใชบณัฑิต 

- จัดการเรยีนการสอนเปนภาษาตางประเทศในรายวิชา
ที่มีความพรอมใหกับนักศึกษาเพื่อเตรียมความพรอม
ของบัณฑิตสําหรับการทํางานใน ประชาคมอาเซียน 

 - สงเสริมการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศใหกับ
นักศึกษา  เชน   ภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน  และ
ภาษาญี่ปุน  เปนตน 
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กลยุทธ ยุทธวธิ ี
 - สรางความรวมมือในการฝกภาษาตางประเทศอยาง

แทจริง เชน ฝกปฏิบัติ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ นิคม
อุตสาหกรรม 

 - ผลิตสื่อและตําราที่มีคุณภาพ  ทันสมัย  ส่ือการเรยีน
การสอนสองภาษา 

 

ดานการบรกิารวิชาการ 
 เปาประสงค 1.5:    ถายทอดวชิาการท่ีตอบสนองความตองการของชุมชนและรองรับประชาคมอาเซียน 
 

กลยุทธ ยุทธวธิ ี
1.5.1 สงเสริมการใหบริการวิชาการทั้งในประเทศและ
ภูมิภาคอาเซียนโดยใชภูมิปญญา  และศลิปะวิทยาการ    
 

-  สนับสนุนการบริการวิชาการแบบบรูณาการที่
ตอบสนองความตองการของชุมชน  ไดแก  การ
ใหบริการดานเทคโนโลยีทางการเกษตรและอาหาร   
การใหบริการดานแปรรูปสินคาทางการเกษตร  การ
ใหบริการดานทดสอบมาตรฐานอาหารปลอดภัย การ
ใหบริการดานกํากับมาตรฐานทางวิศวกรรม      
เปนตน 

 
เปาประสงค 1.6  :    ผูรับบรกิารมีความพึงพอใจและยอมรับผลงาน 
 

กลยุทธ ยุทธวธิ ี
1.6.1 สรางความพึงพอใจใหแกผูรับบรกิาร - จัดทําแผนบริการวิชาการที่สอดคลองกบัความ 

   ตองการของผูรับบรกิาร 
  - สรางเครือขายเพ่ือเผยแพรศิลปวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปสาระสําคัญ แผนกลยุทธ สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง (พ.ศ.2555-2563)    

 

 - 7 - 

ดานการทํานุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 
 เปาประสงค 1.7  :    บูรณาการงานศลิปวฒันธรรมไทยกับภูมิภาคอาเซียน 
 

กลยุทธ ยุทธวธิ ี
1.7.1 สนับสนุนการทํานุบํารงุศิลปวัฒธรรมแบบ 
บูรณาการ 

- สงเสริมการนําความรูดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
เผยแพรสูชุมชน 

 - แลกเปลี่ยนศลิปวัฒนธรรมไทยกับ มหาวทิยาลยั ใน
ภูมิภาคอาเซียน 
- สงเสริมใหมกีารใชเทคโนโลยีในการทํานุบํารุง 
ศิลปวัฒนธรรม 

 

ดานการบริหารจัดการ 
 

เปาประสงค 1.8  :    มีกระบวนการคัดเลือกและหรือจัดหา Input ท่ีไดมาตรฐาน 
 

กลยุทธ ยุทธวธิ ี
1.8.1 สนับสนุนงบประมาณ  เครื่องมือและหองปฏิบัติ
เพ่ือการวจิัย 

- จัดหาแหลงทุนการทําวจิัย  เพื่อสนับสนุน 
งบประมาณในการทําวจิัยโดยสรางความรวมมือใน
การทําวิจยัรวมกับ เอกชน ภาคอุตสาหกรรม  ชุมชน 
และมหาวิทยาลัยในตางประเทศ 

 - สรางบรรยากาศสภาพแวดลอมและปจจยัพื้นฐานที่
เอ้ือตอการทําวิจัย  เชนหองปฏิบัติการวิจัย  เครื่องมือ 
ที่เพียงพอ  เปนตน 

1.8.2 พัฒนาระบบการรับนกัศึกษา - ปรับวิธกีารรบันักศึกษาเชิงรุกโดยการสรรหาผูที่ม ี
ศักยภาพใหเขาเรยีนในสถาบัน  เชน  รับนักศึกษา 
อัจฉริยะทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   
รับนกัเรียน  TOP 10  จากโรงเรียนเครือขายพระจอม
เกลาลาดกระบัง 

1.8.3 สนับสนุนใหทุนการศกึษา - จัดสรรทุนการศึกษาใหกับผูมีศักยภาพดแีต 
ขาดแคลน ทุนทรัพย โดยการระดมทนุจากพี่สูนอง  
จัดตั้งมูลนิธิทนุการศึกษาพระจอมเกลาลาดกระบัง การ
สรางบัณฑิตอัจฉรยิะ 
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เปาประสงค 1.9  :    มีระบบ/กระบวนการในการผลิตท่ีไดมาตรฐานและตรงกับความตองการของ 
                                  ผูรับบรกิาร 

 

กลยุทธ ยุทธวธิ ี
1.9.1  ปรับปรงุกระบวนการสนับสนุนในการ 
ทํางานวิจยั 

- ปรับปรุงกระบวนการพัฒนางานวจิัย   โดยสนับสนุน
การบูรณาการวิจัย และการทาํวิจัยแบบกลุมวิจัย 
  (cluster) 

 - ศึกษาและพฒันาระบบบรหิารงานวจิัยของสถาบัน
ใหคลองตัว 

1.9.2 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีมาตรฐาน
สอดคลองกับความตองการของผูใชบณัฑติ  และ 
ภูมิภาคอาเซียน 

- ปรับปรุงและพัฒนาหลกัสูตรที่มีความพรอมให 
ทันสมัยตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง  ของ 
เทคโนโลยีและความตองการของสังคมโลก ไดแก 
หลักสูตรนานาชาติดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
หลักสูตรดานพลังงานทดแทน หลักสูตรวิศวกรรม
พลังงานและศนูยวจิัยพลังงาน หลักสูตรเพื่อรับรอง
กฎเกณฑมาตรฐานคุมครองผูบริโภค  เปนตน 

 - พัฒนาหลกัสูตรระดับปรญิญาตรีและบณัฑิตศึกษา 
ที่มีความพรอมใหไดมาตรฐานสากล  เพ่ือรองรับการ
รับนกัศึกษาตางชาติเขามาศึกษาตอในสถาบัน 

 - สงเสริมใหนกัศึกษามีความเขาใจในวัฒนธรรมของ 
ภูมิภาคอาเซียนเพื่อเตรียมความพรอมในการทํางานกับ
หนวยงานหรอืเพ่ือนรวมงานจากกลุม ประเทศอาเซียน 

 - พัฒนาหลกัสูตรเพื่อการขยายโอกาสทางการศึกษา  
ไดแก  หลักสตูร ระยะสั้น (ประกาศนยีบัตร
บัณฑิตศึกษา)   หลักสูตรฝกอบรบระยะสัน้   
หลักสูตรภาคค่ํา  หลักสูตรออนไลน  หลกัสูตรแบบ
สะสมหนวยกติ  เปนตน 

 -  สรางเครือขายกับหนวยงานภายนอกทั้งในและ 
ตางประเทศ 

 - สงเสริมการสรางสัมพันธที่ดีระหวางอาจารยที ่
ปรึกษากับนกัศึกษาใหมากยิง่ขึ้น 
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กลยุทธ ยุทธวธิ ี
1.9.3 จัดทําระบบบริหารจดัการดานศลิปวฒันธรรม
แบบบูรณาการ 

- จัดทําแผนพฒันาการทํานบํุารุงศลิปวัฒนธรรมแบบ 
บรูณาการ 

 
เปาประสงค 1.10 :  มีแหลงการเรียนรูในการสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจ 
 

กลยุทธ ยุทธวธิ ี
1.10.1 จัดใหมแีหลงเรียนรูและคลังปญญาอัจฉริยะ - พัฒนาหองสมุดมีชีวิต โดยจดัหาทรัพยากรสารนิเทศ

อิเล็กทรอนกิสที่เพียงพอตอความตองการ  ระบบให 
บริการแบบอิเล็กทรอนกิส ระบบ  e-learning  ที่มี
ประสิทธิภาพ 

  
 

เปาประสงค 1.11 :  มีครุภัณฑ  หองเรียน  และหองปฏิบตัิการท่ีทันสมยัและเพียงพอ 
 

กลยุทธ ยุทธวธิ ี
1.11.1 ยกระดบัคุณภาพและขีดความสามารถของ 
ครุภณัฑ  หองเรยีนและหองปฏิบัติการ 
 

- พัฒนาหองเรียน  หองปฏิบัติการ  ครุภณัฑการศึกษา  
เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ และเนนการปฏิบัต ิ
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2  :   การเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน 
ตัวชีว้ัด        

1.  จํานวนสวนงานวิชาการของสถาบันท่ีไดรับการจดัอันดบั  1 ใน 10   ภมูิภาคอาเซียน 
2.   รอยละของจาํนวนผลงานวจิัยและนวัตกรรมทางดานวิทยาศาสตรและ เทคโนโลย ี

  ท่ีไดรับการอางอิงทั้งในระดับชาติและนานาชาติตออาจารยประจํา 
3. รอยละของนักศึกษาตางชาตติอนักศึกษาทัง้หมด 
4. รอยละของกลุมเปาหมายที่รูจักสถาบัน 
5. ระดับความสําเร็จในการจัดทําฐานขอมูลเทียบเคียง  จํานวน ม.คูแขง  ท่ีมีอันดับ   

1 ใน 10  ภูมภิาคอาเซียน 
6. รอยละของอาจารยท่ีมีวุฒิปรญิญาเอก 
7. ระดับความสําเร็จในการนําระบบสารสนเทศมาใชในการดําเนินงานตามพันธกิจ 

 

เปาประสงค กลยุทธ ยทุธวิธี 
                                           

ดานวจิัย 
 

เปาประสงค 2.1  :   เปนสถาบันการศึกษาและวิจัยดาน S&T 1 ใน 10  ภูมิภาคอาเซียน 
 

กลยุทธ ยุทธวธิ ี
2.1.1 สงเสริมสวนงานวิชาการที่มีศักยภาพพรอมให
แขงขันในเวทภีูมิภาคอาเซียน 

- ยกระดับศักยภาพสวนงานที่พรอมรับการแขงขันโดย
การสรางบรรยากาศวิชาการและวจิัย  เชน  การจัด
ประชุมเสนอผลงานวิชาการและวจิัย  สนับสนุนการ
นําเสนอและเผยแพรผลงานในระดับชาติและ
นานาชาติ    จดัเสวนาวิชาการเพื่อแลกเปลีย่นเรียนรู 
ระหวางนักวิชาการทั้งภายใน  และภายนอก  เปนตน 

 

เปาประสงค 2.2 :   มีผลงานวจิัยไดมาตรฐานเปนที่ยอมรบัทั้งในและตางประเทศ 
 

กลยุทธ ยุทธวธิ ี
2.2.1 สงเสริมการพฒันางานวิจัยเพ่ือสรางนวัตกรรมที่
เพ่ิมศักยภาพในการแขงขัน 

- สรางความรวมมือกับภาคอุตสาหกรรมและ 
มหาวิทยาลยัท้ังในและตางประเทศ เพื่อพัฒนางานวจิัย
และนวัตกรรมที่เปนเลิศ 
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ดานการผลิตบัณฑิต 
 

เปาประสงค  2.3 :   จัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล 
 

กลยุทธ ยุทธวธิ ี
2.3.1 สรางระบบและแรงจูงใจใหนักศกึษาตางชาติ 
เขามาเรยีนที่สถาบัน 

- ใหทุนการศกึษาสําหรับนกัศึกษาตางชาติเขามาศึกษา
ในสถาบัน   

 - จัดทําหลกัสูตรตามมาตรฐานสากลและสอน 
สองภาษา  เชนภาษาอังกฤษ 

 - สรางบรรยากาศทางวิชาการและความเปนนานาชาติ
ภายในพืน้ที่ของสถาบัน  เชน  การจดัทําเว็บไซดหลาย
ภาษา  การจัดทําปายบอกทาง  หองตางๆ  ช่ืออาคาร  
เปนภาษาตางประเทศ 

 
ดานการบริหารจัดการ 
เปาประสงค 2.4  :   มีระบบการตลาดและการประชาสัมพันธเชิงรกุ 
 

กลยุทธ ยุทธวธิ ี
2.4.1 จัดทําระบบการตลาดควบคูกับการพฒันาการ 
ประชาสัมพนัธเชิงรุกท้ังใน  และตางประเทศ 

- เรงประชาสัมพันธเชิงรกุเพื่อสรางภาพลักษณของ
สถาบัน  โดยจัดกิจกรรมพฒันาชุมชนสัมพันธ (ลูกคา)  
เพื่อสรางความเขาใจอันดแีละสานประโยชนรวมกนั
กับสถาบัน  เรงประชาสัมพันธกับโรงเรยีนมัธยมศึกษา 
 อยางตอเนื่อง  เปนตน 

 - ศึกษาและวเิคราะหสวนแบงของตลาดทีเ่ปน 
กลุมเปาหมาย  (Market  share)  ของสถาบันเพื่อการ
วางแผนทางดานเงิน  คน  และโครงสรางพื้นฐานใน 
อนาคต 
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เปาประสงค 2.5 :   มีระบบการติดตามและเทียบเคียงกับมหาวิทยาลยั คูแขง 
 

กลยุทธ ยุทธวธิ ี
2.5.1 จัดทําระบบฐานขอมูลกลางทั้งในและ 
ตางประเทศ เพื่อการเทียบเคียงกับคูแขงในกลุม 
อาเซียน 

- ศึกษาวิเคราะหขอมูลเชิงเปรียบเทียบมหาวิทยาลัย/ 
สถาบัน ที่กําหนดเปนคู เทยีบ  เพื่อทราบ  Positioning 
- จัดทําระบบ Monitoring  แบบ real- time 

  
 

เปาประสงค 2.6  :   บุคลากรมีคุณภาพ ทักษะและทํางานอยางมอือาชีพในระดบัภูมภิาคอาเซียน 
 

กลยุทธ ยุทธวธิ ี
2.6.1 สงเสริมการพฒันาบุคลากรใหมีศักยภาพสามารถ
ทํางานในเวทรีะดับภูมภิาคอาเซียน 
 

- พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหทํางานอยางมอือาชีพ 
  เพ่ือรองรับเขาสูประชาคมอาเซียน  โดยเนนการเพิ่ม
ขีดความสามารถดานภาษาองักฤษ 

 - สรางระบบแรงจูงใจที่เชื่อมโยงกับศักยภาพของ 
บุคลากรที่สามารถแขงขันในเวทรีะดับอาเซียน 

 

เปาประสงค 2.7 :   เปนสถาบันที่ใชระบบสารสนเทศที่ทันสมัย  (e-university) 
 

กลยุทธ ยุทธวธิ ี
2.7.1 สงเสริมและสนับสนุนใหนําระบบสารสนเทศมา
ใชในการผลิตผลงานตาม พนัธกจิ 
 

- พัฒนาระบบสารสนเทศที่เชื่อมโยงขอมลูแบบ  
 Real-Time  และ  website  ที่ทันสมัย  และมากกวา  
1 ภาษา (ภาษาไทย อังกฤษ บาซา) 

 - จัดพืน้ที่บรกิารระบบสารสนเทศใหแกนักศึกษา 
  (Internet  café)  

 - พัฒนาระบบการใหบริการโดยใชระบบสารสนเทศ 
 - จัดทําฐานขอมูลใหครอบคลุมทุกดาน  เพื่อใชในการ

ตัดสินใจ 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 :   การสรางความเขมแข็งในการพัฒนาสถาบัน 
ตัวชีว้ัด          

1. รอยละของสวนงานท่ียืน่ขอรางวลัคุณภาพแหงชาติ 
2. รอยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอระบบสรางแรงจงูใจ 
3. รอยละของสวนงานท่ีมีคะแนนการตรวจประเมินไมนอยกวาระดับ 4 
4. รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากร 
5. จํานวนองคความรู/ชุมชนนักปฏิบัต ิ
6. รอยละของจํานวนความเสี่ยงที่ลดลงในแตละดาน 
7. รอยละของรายไดที่เพิ่มขึ้น 
8. รอยละความพึงพอใจของบุคลากรและนักศกึษาที่มีตอสภาพแวดลอม/คุณภาพชวีิต 

 

เปาประสงค กลยุทธ ยทุธวิธี 
                                        

เปาประสงค 3.1 :   มีระบบบริหารจัดการตามเกณฑรางวลัคุณภาพแหงชาติ 
 

กลยุทธ ยุทธวธิ ี
3.1.1 พัฒนาระบบการบรหิารจัดการตามเกณฑรางวลั
คุณภาพแหงชาติ 

 - พัฒนาระบบบริหารจดัการตามเกณฑมาตรฐาน 
รางวลัคุณภาพแหงชาติ  โดย คัดเลือกสวนงานที่มี
ความพรอมเพือ่เปนหนวยงานนํารอง  มกีารแตงตั้ง 
คณะกรรมการ ใหความรูกบัคณะกรรมการ  เตรียม
ขอมูลในการพัฒนาระบบ จัดประชุมเพื่อจัดทําเอกสาร
ตามหลักเกณฑ 

 

เปาประสงค 3.2 :  มีระบบสรางแรงจูงใจที่เหมาะสมและเปนธรรม 
 

กลยุทธ ยุทธวธิ ี
3.2.1 สรางระบบแรงจูงใจใหกับบุคลากร - พัฒนาระบบแรงจูงใจ ยกยองเชิดชูเกยีรต ิสวัสดิการ  

คุณภาพชวีิต 
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เปาประสงค 3.3  :   มีระบบประกันคุณภาพที่ไดมาตรฐาน 
 

กลยุทธ ยุทธวธิ ี
3.3.1 พัฒนาระบบประกนัคณุภาพตามเกณฑมาตรฐาน - เพิ่มศักยภาพของการประกนัคุณภาพของสวนงาน 

ภายในสถาบนั 
 

เปาประสงค 3.4 :   บุคลากรมีความรู ทักษะและสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

กลยุทธ ยุทธวธิ ี
3.4.1 สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร 
ตามแผนพัฒนาบุคลากร 

- ทบทวน/แผนพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับ 
สถานการณปจจุบัน 

 - วิเคราะหโครงสรางอัตรากําลังทกุสายใหสอดคลอง 
และเหมาะสมกับการปฏิบัตงิาน เพ่ือเพิ่มขดี 
ความสามารถในการแขงขนัของสถาบัน 

 - สงเสริมใหบคุลากรไดรับการพัฒนาศักยภาพและ 
ความสามารถในดานวิชาการและวิชาชีพอยางตอเนื่อง  
เพื่อกาวสูมาตรฐานในระดับภูมิภาคอาเซียน 

 - เรงรัดนําระบบความกาวหนาทางอาชีพ (career  path)  
ของบุคลากรทกุสายใหเกิดเปนรูปธรรม  

 

เปาประสงค 3.5 :   มีระบบการจัดการความรู 
 

กลยุทธ ยุทธวธิ ี
3.5.1 พัฒนาดานการจัดการความรู - พัฒนาระบบฐานขอมูลองคความรู  โดยนาํระบบ 

เทคโนโลยีสารสนเทศมาทําฐานขอมูลองคความรู     
 

เปาประสงค 3.6 :   มีระบบการบริหารความเสี่ยง 
 

กลยุทธ ยุทธวธิ ี
3.6.1 พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง - จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของสถาบันให 

ครอบคลุมทุกดาน  เชน  ดานแผน  การเงิน  พัสดุ  
จัดการเรียน   การสอน  หลักสูตร ฯลฯ  และ    ตดิตาม
การดําเนินงานตามแผนบรหิารความเสี่ยงอยางตอเนื่อง 
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เปาประสงค 3.7 :   มีรายไดเพิ่ม 
 

กลยุทธ ยุทธวธิ ี
3.7.1 จัดหารายไดเพิ่ม 
 

- จัดหารายไดจากทรัพยสินของสถาบัน (แผนกลยุทธ
ทางการเงิน) โดยจดัทําแผนธรุกจิเพื่อหารายไดจาก
ทรัพยสินของสถาบัน การบริหารจดัการพืน้ที่เชิงธรุกจิ  
การระดมทุนจากเครือขายกบัภาคอุตสาหกรรม ชุมชน 
และศิษยเกา 

3.7.2 จัดใหมีการใชทรัพยากรรวมกันเพื่อลดตนทุน 
 

- สงเสริมการใชทรัพยากรรวมกันระหวางสวนงาน
ภายในสถาบนัและระหวางมหาวิทยาลยัภายนอก  
โดยจัดทําแผนการใชทรพัยากรรวมกัน  สงเสริมการ
ทํา CENTRAL  LAB   

3.7.3 จัดใหมกีารคํานวณและวิเคราะหตนทุนตอหนวย 
UnitCost รวมทั้งการวิเคราะหความคุมคาของ 
หลักสูตร 

- พัฒนาระบบบริหารและจัดการ  ม.กํากับดานวธิี
บริหารทรัพยากรและการเงนิแบบธรรมาภบิาล 
- จัดทําแผนการลดตนทุนเพือ่การบริหารจดัการ
ทรัพยากร  เพื่อลดตนทนุ 

3.7.4 สรางเครอืขายกับสถาบนัการศึกษาและ 
ภาคอุตสาหกรรม  ทั้งในและตางประเทศ เพ่ือแปลง
ทรัพยสินทางปญญาเปนทนุ 

- แปลงทรพัยสินทางปญญาเปนทุนเพื่อจัดหารายได
เพิ่ม 

 

เปาประสงค 3.8  :   มีบรรยากาศ คุณภาพชวีติ และสภาพแวดลอมท่ีด ี
 

กลยุทธ ยุทธวธิ ี
3.8.1 พัฒนาดานกายภาพ ภมูิทัศนและสิ่งแวดลอม เพ่ือ 
ประหยดัพลังงาน และสรางคุณภาพชวีิตทีด่ี 
 

- จัดทําผังแมบทการใชพื้นทีภ่ายในสถาบนัและ 
แผนการดแูล  บํารุงรักษา  ซอมแซมอาคาร และระบบ
สาธารณูปโภคใหมีการใชงานอยางคุมคาและ 
ประหยดั   

 - สงเสริมและรณรงคการประหยัดและอนรุักษ
พลังงานภายในสถาบัน 
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กลยุทธ ยุทธวธิ ี
 - จัดระบบรกัษาความปลอดภัยภายในสถาบันใหมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  - จัดระบบคมนาคม  หรือการจราจรภายในและรอบ

สถาบันใหมีความเหมาะสมรวมทั้งศกึษาความ
เชื่อมโยงคมนาคมจากภายนอกสถาบัน  สูสถาบัน 

  - ปรับปรุงภูมทิัศนใหมีความรมรื่น  สวยงาม  เปน
สถานที่พักผอนหยอนใจ  เพือ่พัฒนาคุณภาพชีวิต  และ
สงเสริมการมสีุขภาพที่ดีใหกับบุคลากร  และ  
นักศึกษา  รวมถึงการประหยดัและอนรุกัษสิ่งแวดลอม
ภายในสถาบัน  การบริหารจดัการสารเคมภีายใน
หองปฏิบัติการ การกําจัดขยะ และสงเสริมใหเปน
สถาบัน สีเขียว  (Green  University)  เปนตน 

3.8.2 สนับสนุนและสรางสภาพแวดลอมท่ีดีและ 
เหมาะสมตอการดํารงชวีิตภายในสถาบัน 

 

- เสริมสรางความมั่นคงในการทํางานใหกับบุคลากร  
ปรับปรุงระบบสวัสดิการใหเหมาะสมและสอดคลอง
กับสถานการณปจจุบัน  รวมทั้งสงเสริมกจิกรรมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับบุคลากรและนักศกึษาเพิ่ม
มากขึ้น  เชน  การเลนกีฬา  ดนตรี  เปนตน 

 



 

ป ิ ิ

แผนที่ยุทธศาสตร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  ปงบประมาณ พ.ศ. 2555-2563

วิสัยทัศน :  เปนสถาบันอุดมศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  1  ใน  10  ของภูมิภาคอาเซียนในป  คศ.2020

ขยายงานวิจัยดานวิทยาศาสตรและ
โ โ ี ี่ ี ื่

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1                      
การขยายงานวิชาการดาน
วิทยาศาสตรและเทค

โนโลยีในระดับภูมิภาคอาเซียน

ป ั ึ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2   
การเพิ่มศักยภาพในการ

แขงขัน

บัณฑิตมีความรู  คุณธรรม  
ิ ิ ี   ี  ิ ี่ บรณาการงาน

ขอมูล ณ วันที่ 13  ก.ย.  54

ประเด็น
ยุทธศาสตร

ประสิทธิผล

คุณภาพบริการ

ประสิทธิภาพ

เทคโนโลยีทีมีคุณภาพเพือ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและ
เปนที่ยอมรับในระดับภูมิภาค

อาเซียน

ผูรับบริการมีความพึงพอใจและ
ยอมรับในผลงาน

.

เปนสถาบันการศึกษา
และวิจัยดาน  S & T  ใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน

จรยธรรม จรรยาบรรณวชาชพ  ม
วินัยและเสียสละ  ตอบสนองการ
พัฒนาประเทศและรองรับการเปน

ประชาคมอาเซียน

ถายทอดวิชาการทีตอบสนอง
ความตองการของชุมชนและ
รองรับประชมคมอาเซียน

บูรณาการงาน
ศิลปวัฒนธรรมไทยกับ

ภูมิภาคอาเซียน

มีระบบ/กระบวนการในการผลิตที่ ี ิ ั 

ผลงานวิจัยมีคุณภาพ
เปนที่ยอมรับ

บัณฑิตมีขีดความสามารถสูง 
ตรงกับความตองการ

จัดการศึกษาตาม
มาตรฐานสากล

ผลงานวิจัยไดมาตรฐานเปนที่
ยอมรับทั้งในและตางประเทศ

เปาประสงค

การพัฒนาองคกร

มีระบบการคัดเลือกและหรือ
จัดหา  Input  ที่ไดมาตรฐาน

มีแหลงการเรียนรูในการ
สนับสนุนพันธกิจ

มีระบบการตลาดและการ
ประชาสัมพันธเชิงรุก

มีระบบการติดตามและ
เทียบเคียง
กับ  ม.คูแขง

บุคลากรมีคุณภาพ  ทักษะ
และทํางานอยางมืออาชีพใน

ระดับภูมิภาคอาเซียน

มีระบบการ
จัดการความรู

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3  
การสรางความเขมแข็งใน

การพัฒนาสถาบัน

มระบบ/กระบวนการในการผลตท
ไดมาตรฐานและตรงกับความ

ตองการของผูรับบริการ

มีระบบประกัน
คุณภาพที่ไดมาตรฐาน

มีระบบบริหารจัดการตามเกณฑ
รางวัลคุณภาพแหงชาติ

มีครุภัณฑและ
หองปฏิบัติการที่ทันสมัย

และเพียงพอ

มีระบบการ
บริหารความ

เสี่ยง

มีระบบสรางแรงจูงใจที่
เหมาะสมและเปนธรรม

เปนสถาบันที่ใชระบบ
สารสนเทศที่ทันสมัย 

(e-university)

บุคลากรมีความรู  
ทักษะ  และสามารถ
ทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

มีรายไดเพิ่ม มีบรรยากาศ  คุณภาพชีวิต
และสภาพแวดลอมที่ดี

แสดงการเชือ่มโยง
โดยตรง

แสดงการเชือ่มโยงทั้ง  
3  ประเดน็ยุทธศาสตร


