5. แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ แผนงาน เปาหมายการใหบริการกระทรวง เปาหมายการใหบริการหนวยงาน
ผลผลิต/โครงการ และงบประมาณที่ไดรับจัดสรรประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ไดรับจัดสรร)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ยุทธศาสตรก ารจัดั สรรงบประมาณ
ป
ป ําปงบประมาณ
ประจํ
ป
พ.ศ. 2555
ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทาเทียมกันในสังคม

แผนงาน

แนวทางการจัดสรร
งบประมาณ

ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
ข อ 4.2.6 ส ง เสริ ม การผลิ ต และพั ฒ นา
กํ า ลั ง คนให มี ค ณภาพ
กาลงคนใหมคุ
ณ ภาพ และมาตรฐาน
สอดคลองตามความตองการของตลาดและ
เพื่อรองรับการเปดเสรีประชาคมอาเซียน

กําลังคนระดับกลางและระดับสููงมีคุณภาพ
มาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล

เปาหมายการให
บริการหนวยงาน

เพื่อขยายการผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง
ตอความตองการในการพัฒนาประเทศ

กลยุทธหนวยงาน

ผลผลิต/โครงการ

ปงบประมาณ 2555

อนุรักษ สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

ขอ 4.2.2 สรา งวัฒนธรรมและสังคมการเรียนรูต ลอดชีวิ ต
สรางโอกาสการเรียนรใหหคนทุ
สรางโอกาสการเรยนรู
คนทกกล
กกลุมวยควบคู
วัยควบคกับการพฒนา
บการพัฒนา
แหลงเรียนรูในทุกประเภทและในระดับพื้นที่ รวมทั้งสงเสริม
การรักการอาน การเรียนรูภาษาตางประเทศ และภาษาถิ่น

เปาหมายการให
บริการกระทรวง

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย
และนวัตกรรม

ประชาชนไดรับการศึกษา และการเรียนรููตลอด
ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ

ข อ 4.5.2 ส ง เสริ ม การนํ า
ทุทนทางวั
น ทางวฒนธรรมสราง
ฒ นธรรมสร า ง
คุณคาทางสังคม และเพิ่ม
มูลคาทางเศรษฐกิจ

สงเสริมและสนับสนุนการวิจยั
ขอ 6.2.1 สรางความรวมมือระหวางนักวิจัยและสถาบันวิจัย
ทั้งในระดับประเทศและในระดับภมิม ภภาค
ทงในระดบประเทศและในระดบภู
าค พฒนากลไก
พัฒนากลไก สิสง่ง
อํานวยความสะดวก บุคลากร เพื่อสนับสนุนการลงทุนดาน
วิจัย พัฒนานวัตกรรม และสรางองคความรู

ประชาชนไดรับความรูู ความเขาใจ มีความตระหนัก
รวมอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย

เพื่อบริการวิชาการแกหนวยงาน/ประชาชนในชุมชน
และสั ง คม ให มี ค วามรู ค วามสามารถในการพั ฒ นา
ตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของประเทศ

ปลูกฝงคา นิยมใหนิสิต นักศึกษา และ
ชุมชนในการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นและ
อนุรักษทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย

มีผลงานวิจยั และนวัตกรรมที่ไดรับการเผยแพร
นําไปใชประโยชน หรือตอยอดในเชิงพาณิชย
เพื่อวิจัยพัฒนารวมทั้งถายทอดองคความรู
และสร า งนวั ตกรรมที่นํา ไปสูการพัฒนา
เศรษฐกิ จ และสั ง คมของท อ งถิ่ น และ
ป
ประเทศ

ปรั บ ปรุ ง ระบบ/วิ ธี ก ารคั ด เลื อ กนั ก ศึ ก ษา แ ละ
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน สงเสริม
การพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สรางกิจกรรมเครือขาย
และรวมมือกับภาคอตสาหกรรม
และรวมมอกบภาคอุ
ตสาหกรรม หน
หนวยงานภาครฐ
วยงานภาครัฐ
ในการผลิตบัณฑิตตามมาตรฐานวิชาการ วิชาชีพ
เพื่อเปนบัณฑิตอุดมคติไทย

เสริมสรางขีดความสามารถในการนํา
ผลงานวิจัย ไปแกปญ หาในประเด็ น
ทางวิชาการ ที่มีผลกระทบตอสังคม
และสิ่งแวดลอม และบรการวชาการ
และสงแวดลอม
และบริการวิชาการ
เชิงพาณิชย

สรา งจิต สํา นึก คา นิยม ปลูกฝง คุณธรรม จริยธรรม
ใหแ กนัก ศึก ษาและบุค ลากรให มีความรั ก และหวงแหน
อนุรักษศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย และภูมิปญญา
ท อ งถิ่ น โดยประยกต
ทองถนโดยประยุ
ก ตวทยาศาสตรและเทคโนโลยเพอ
วิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี เ พื่ อ
เผยแพร /สงเสริมมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมของไทย
ตลอดจน การบูรณา การรวมกันระหวางเครือขาย

สงเสริมและสนับสนุนการผลิตงานวิจัย/
นักวิจัย และพัฒนางานวิจัยสูความเปน
เลิศมี center of excellence และรวมมือ
กับภาคอตสาหกรรมในการทํ
กบภาคอุ
ตสาหกรรมในการทาวจยอยาง
าวิจัยอยาง
เปนรูปธรรม ตลอดจนการแสวงหา
แหลงทุนและรวมลงทุน

ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ผลงานการใหบริการวิชาการ

ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ผลงานวิจยั เพื่อถายทอดเทคโนโลยี

งปม. 1,335,238,100 บาท
รายได 1,228,689,700 บาท

งปม . 3,355,500 บาท
รายได 405,592,100 บาท

งปม. 1,048,300 บาท
รายได 6,964,200 บาท

งปม. 38,936,400 บาท
รายได 177,797,600 บาท

