การทบทวน/การปรับชื่อตัวชี้วัด
แผนกลยุทธ์ (พ.ศ. 2555-2563)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
ประเด็นยุทธศาสตร์ /เป้ าประสงค์

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

ยุทธวิธี/แนวทางการดําเนินงาน

มติคณะกรรมการเจรจา ครั้งที่ 2/56 และ ครั้งที่ 3/56
มติคณะกรรมการบริ หารสถาบัน ครั้งที่ 9/56

แก้ไขตัวชี้วดั ปี 57
โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 การขยายงานวิชาการด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในระดับภูมิภาคอาเซียน
ประสิ ทธิผล
1. ขยายงานวิจยั ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มี
1.1 ร้อยละของจํานวนผลงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ 1.1.1 พัฒนางานวิจยั งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่มีคุณภาพและ 1.1.1.1 พัฒนานวัตกรรมและงานวิจยั สู่ความเป็ นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประเทศและ
1.1.1.1.1โครงการพัฒนานวัตกรรมและงานวิจยั สู่ความเป็ นเลิศทาง
คุณภาพเพือ่ ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและเป็ นที่
ที่ได้รับการตีพมิ พ์หรื อเผยแพร่ ท้งั ในระดับ
สนองตอบความต้องการของประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียน
ภูมิภาคอาเซียน ได้แก่ การสนับสนุน นักวิจยั ดีเด่นประจําปี , นวัตกรรมดีเด่นประจําปี , นักวิจยั คืนถิ่น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับภูมิภาคอาเซียน
ยอมรับในระดับภูมิภาคอาเซียน
ชาติและนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจํา
Road map งานวิจยั เพือ่ ชุมชน และอุตสาหกรรม , การเสวนางานวิจยั เพือ่ อุตสาหกรรมและชุมชน เป็ นต้น
1.1.1.2 จัดตั้งห้องวิจยั เฉพาะทาง ในสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
1.1.1.1.2 โครงการจัดตั้งห้องวิจยั เฉพาะทาง ในสาขาที่สอดคล้องกับ
เช่น ห้องวิจยั ด้านพลังงาน และพลังงานทดแทน
ความต้องการของประเทศ
1 1 1 3 สรางนวตกรรมและตอยอดงานวจยเชงพาณชย
1.1.1.3
สร้างนวัตกรรมและต่อยอดงานวิจยั เชิงพาณิ ชย์ ไดแก
ได้แก่ ผลงานวจยจากหงสู
ผลงานวิจยั จากหิ้งส่หาง
า้ ง , บรษทนวตกรรม
บริ ษทั นวัตกรรม จากด
จํากัด 1.1.1.1.3
1 1 1 1 3 โครงการสรางนวตกรรมและตอยอดงานวจยเชงพาณชย
โครงการสร้างนวัตกรรมและต่อยอดงานวิจยั เชิงพาณิ ชย์
หนึ่งคณะ หนึ่งนวัตกรรม เป็ นต้น
2. บัณฑิตมีความรู ้ คุณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
มีวนิ ยั และเสียสละตอบสนองการพัฒนาประเทศ
และรองรับการเป็ นประชาคมอาเซียน

2.1 ร้อยละความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิต
ใน 5 ด้าน ตามมาตรฐาน TQF
1. ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
2. ด้านความรู ้
3. ด้านทักษะทางปั ญญา
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

2.1.1 สร้างความโดดเด่นของบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตามความ
ต้องการของผูใ้ ช้บณั ฑิต

2.1.1.1 พัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนตามมาตรฐานวิชาการ/ วิชาชีพ
เช่น กิจกรรมเสริ มความรู ้ทางวิชาการและวิชาชีพ ประเมินหลักสูตรตามระยะเวลาของหลักสูตร
2.1.1.2 จัดให้มีการบูรณาการการเรี ยนการสอนกับกิจกรรมนักศึกษาเพือ่ เสริ มสร้างให้นกั ศึกษาเป็ นบัณฑิต
ที่มีคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
2.1.1.3 ส่งเสริ มกิจกรรมทางวิชาการของนักศึกษาทั้งในและนอกหลักสูตรให้มีความหลากหลาย
ตามความสนใจและความถนัดของนักศึกษา เช่น กองทุนสนับสนุนผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษา
เพือ่ การแข่งขัน
2.1.1.4 สร้างความร่ วมมือทางวิชาการกับภาคอุตสาหกรรมโดยรอบสถาบัน เช่น สนามบินสุวรรณภูมิ ,
นิคมอุตสาหกรรม เพือ่ จัดการเรี ยนการสอน การสอนแบบสหกิจศึกษา

3. ถ่่ายทอดวิชิ าการทีีต่ อบสนองความต้อ้ งการของ
ชุมชนและรองรับประชาคมอาเซียน

3.1 ร้อ้ ยละของจําํ นวนโครงการบริ
โ
ิ การ
วิชาการที่แก้ไขปั ญหาชุมชน และรองรับ
ประชาคมอาเซียน

3.1.1 ส่่งเสริิ มการให้
ใ บ้ ริิ การวิชิ าการทั้งั ในประเทศและภู
ใ ป
มิภาคอาเซีียน 3.1.1.1 สนับั สนุนการบริิ การวิชิ าการแบบบูรณาการทีีต่ อบสนองความต้อ้ งการของชุมชน ไได้แ้ ก่่
การให้บริ การด้านเทคโนโลยีทางการเกษตร และอาหาร การให้บริ การด้านแปรรู ปสินค้า
โดยใช้ภูมิปัญญาและศิลปะวิทยาการ
ทางการเกษตร การให้บริ การด้านทดสอบมาตรฐานอาหารปลอดภัย
การให้บริ การด้านกํากับมาตรฐานวิศวกรรม เป็ นต้น

4. บูรณาการงานศิลปวัฒนธรรมไทยกับภูมิภาคอาเซียน

4.1 ร้อยละของจํานวนโครงการศิลปวัฒนธรรมไทย
ที่มีการบูรณาการกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค
อาเซียน

4.1.1 สนับสนุนการทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรมแบบบูรณาการ

- ส่วนงานวิชาการ/ส.ส่งเสริ มฯ
สนอ. (ส่วนบริ หารวิชาการและวิจยั ) /
คณะกรรมการส่งเสริ มฯ
- ส่วนงานวิชาการ
- สวนงานวชาการ/ส.สงเสรมฯ
ส่วนงานวิชาการ/ส ส่งเสริ มฯ
สนอ. (ส่วนบริ หารวิชาการและวิจยั )

2.1.1.1.1 โครงการพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนตามมาตรฐานวิชาการ/ - ส่วนงานวิชาการ/
วิชาชีพ
สนอ. (ส่วนบริ หารวิชาการและวิจยั )

- ส่่วนงานวิชิ าการ/ส.ส่่งเสริิ มฯ

3.1.1.1.1 โครงการบริ
โ
ิ การวิชิ าการแบบบูรณาการ

- ส่วนงานวิชาการ/สนอ. (ส่วนกิจการ นศ. +
ส่วนบริ หารงานทัว่ ไป + ส่วนวิเทศสัมพันธ์)

4.1.1.1 ส่งเสริ มการนําความรู ้ดา้ นทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรมเผยแพร่ สู่ชุมชน
4.1.1.2 แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทยกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียน
4.1.1.3 ส่งเสริ มให้มีการใช้เทคโนโลยีในการทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม

4.1.1.1.1 โครงการทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม
4.1.1.1.2 โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทยกับ มหาวิทยาลัย
ในภูมิภาคอาเซียน

5.1 ร้อยละของงานวิจยั ที่ช่วยแก้ปัญหาสังคมและ
5.1.1 สร้างความร่ วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในการทําวิจยั
ภาคอุตสาหกรรมและสามารถสร้างมูลค่าเพิม่ และ
สามารถใช้ประโยชน์ได้

5.1.1.1 สนับสนุนผลิตผลงานวิจยั ที่ตอบสนองปั ญหาของภาคอุตสาหกรรม ชุมชน/สังคม
5.1.1.2 สนับสนุนการสร้งผลงานวิจยั นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปั ญญา เช่นสิทธิบตั ร อนุสิทธิบตั ร
ลิขสิทธิ์ เป็ นต้น

5.1.1.1.1 โครงการพัฒนาคุณภาพงานวิจยั สู่ความเป็ นเลิศ

- ส่วนงานวิชาการ/ส.ส่งเสริ มฯ
สนอ. (ส่วนบริ หารวิชาการและวิจยั )

6. บัณฑิตมีขีดความสามารถสูงตรงกับความต้องการ

6.1 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทําในระยะ เวลา
1 ปี หลังจากจบการศึกษา

6.1.1 พัฒนาขีดความสามารถด้านภาษาต่างประเทศให้บณั ฑิตตาม
ความต้องการของผูใ้ ช้บณั ฑิต

6.1.1.1 จัดการเรี ยนการสอนเป็ นภาษาต่างประเทศในรายวิชาที่มีความพร้อมให้กบั นักศึกษา
เพือ่ เตรี ยมความพร้อมของบัณฑิตสําหรับการทํางานในประชาคมอาเซียน
6.1.1.2 ส่งเสริ มการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศให้กบั นักศึกษา เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน
และภาษาญี่ปุ่น เป็ นต้น
6.1.1.3 สร้างความร่ วมมือในการฝึ กภาษาต่างประเทศอย่างแท้จริ ง เช่น ฝึ กปฏิบตั ิ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
นิคมอุสาหกรรม
6.1.1.4 ผลิตสื่อและตําราที่มีคุณภาพ ทันสมัย สื่อการเรี ยน การสอนสองภาษา

6.1.1.1.1 โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต

- ส่วนงานวิชาการ/สนอ. (ส่วนกิจการ นศ.)

7. ผูร้ ับบริ การมีความพึงพอใจและยอมรับผลงาน

7.1 ร้อยละความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ

7.1.1 สร้างความพึงพอใจให้แก่ผรู ้ ับบริ การ

7.1.1.1 จัดทําแผนบริ การวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของผูร้ ับบริ การ
7.1.1.2 สร้างเครื อข่ายเพือ่ เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม

7.1.1.1.1 โครงการจัดทําแผนบริ การวิชาการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผูร้ ับบริ การ
7.1.1.1.2 โครงการเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม

- ส่วนงานวิชาการ/ส.ส่งเสริ มฯ

คุณภาพบริการ
5. ผลงานวิจยั มีคุณภาพเป็ นที่ยอมรับ

- ส่วนงานวิชาการ/สนอ. (ส่วนกิจการ นศ. +
ส่วนบริ หารงานทัว่ ไป)

แผนกลยุทธ์ 55-63 (แก้ไขตัวชี้วดั 57).....1

การทบทวน/การปรับชื่อตัวชี้วัด
แผนกลยุทธ์ (พ.ศ. 2555-2563)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
ประเด็นยุทธศาสตร์ /เป้ าประสงค์

ตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 การขยายงานวิชาการด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในระดับภูมิภาคอาเซียน (ต่ อ)
ประสิ ทธิภาพ
8. มีกระบวนการคัดเลือกและหรื อจัดหา Input ที่ได้
8.1 เงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสร้างสรรค์
มาตรฐาน
จากหน่วยงานภายนอกต่ออาจารย์ประจํา

โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

8.1.1.1 จัดหาแหล่งทุนการทําวิจยั เพือ่ สนับสนุนงบประมาณในการทําวิจยั โดยสร้างความร่ วมมือ
ในการทําวิจยั ร่ วมกับ เอกชน ภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
8.1.1.2 สร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อมและปั จจัยพื้นฐานที่เอื้อต่อการทําวิจยั เช่นห้องปฏิบตั ิการวิจยั
เครื่ องมือที่เพียงพอ เป็ นต้น

8.1.1.1.1 โครงการจัดหาแหล่งทุนการทําวิจยั

- ส่วนงานวิชาการ/ส.ส่งเสริ มฯ
สนอ. (ส่วนบริ หารวิชาการและวิจยั )

8 2 1 พฒนาระบบการรบนกศกษา
8.2.1
พัฒนาระบบการรับนักศึกษา

8 2 1 1 ปรั
8.2.1.1
ปรบวธการรบนกศกษาเชงรุ
บวิธีการรับนักศึกษาเชิงรกโดยการสรรหาผ้
กโดยการสรรหาผูที่มมศกยภาพใหเขาเรยนในสถาบน
ีศกั ยภาพให้เข้าเรี ยนในสถาบัน เช่
เชนน
รับนักศึกษาอัจฉริ ยะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับนักเรี ยน TOP 10
จากโรงเรี ยนเครื อข่ายพระจอมเกล้าลาดกระบัง

8 2 1 1 1 โครงการพฒนาการรบนกศกษา
8.2.1.1.1
โครงการพัฒนาการรับนักศึกษา

- สวนงานวชาการ/ส.ทะเบยนฯ
ส่วนงานวิชาการ/ส ทะเบียนฯ

8.3.1 สนับสนุนให้ทุนการศึกษา

8.3.1.1 จัดสรรทุนการศึกษาให้กบั ผูม้ ีศกั ยภาพดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยการระดมทุนจากพีส่ ู่นอ้ ง
จัดตั้งมูลนิธิทุนการศึกษาพระจอมเกล้าลาดกระบัง การสร้างบัณฑิตอัจฉริ ยะ

8.3.1.1.1 โครงการพัฒนาระบบทุนการศึกษา

- ส่วนงานวิชาการ/ส.ทะเบียนฯ

9.1 ร้อยละความพึงพอใจของผูท้ าํ วิจยั ที่มีต่อ
กระบวนการให้บริ การในการทําวิจยั

9.1.1 ปรับปรุ งกระบวนการสนับสนุนในการทํางานวิจยั

9.1.1.1 ปรับปรุ งกระบวนการพัฒนางานวิจยั โดยสนับสนุนการบูรณาการวิจยั และการทําวิจยั แบบกลุ่มวิจยั
(cluster)
9.1.1.2 ศึกษาและพัฒนาระบบบริ หารงานวิจยั ของสถาบันให้คล่องตัว

9.1.1.1.1 โครงการปรับปรุ งกระบวนการพัฒนางานวิจยั
งานสร้างสรรค์ และชุมชน

- ส่วนงานวิชาการ/
สนอ. (ส่วนบริ หารวิชาการและวิจยั )

9.2 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการร่ วมมือ
จากหน่วยงานระดับภูมิภาคอาเซียน

- ส่วนงานวิชาการ/
9.2.1 พัฒนากระบวนการเรี ยนการสอนที่มีมาตรฐานสอดคล้องกับควา 9.2.1.1 ปรับปรุ งและพัฒนาหลักสูตรที่มีความพร้อมให้ทนั สมัยตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ของเทคโนโลยี 9..2.1.1.1 โครงการสร้างและพัฒนาหลักสูตรที่ทนั สมัยตอบสนองต่อ
และความต้องการของสังคมโลก ได้แก่ หลักสูตรนานาชาติดา้ นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลักสูตร
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของสังคมโลก สนอ. (ส่วนบริ หารวิชาการและวิจยั )
ต้องการของผูใ้ ช้บณั ฑิต และภูมิภาคอาเซียน
ด้านพลังงานทดแทน หลักสูตรวิศวกรรมพลังงานและศูนย์วจิ ยั พลังงาน หลักสูตรเพือ่ รับรองกฎเกณฑ์
มาตรฐานคุม้ ครองผูบ้ ริิ โภค เป็ป็ นต้น้
- ส่วนงานวิชาการ/
9.2.1.2 พัฒนาหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี และบัณฑิตศึกษาที่มีความพร้อมให้ได้มาตรฐานสากล เพือ่ รองรับการ 9.2.1.1.2 โครงการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรเพือ่ การขยายโอกาสทาง
รับนักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษาต่อในสถาบัน
การศึกษา
สนอ. (ส่วนบริ หารวิชาการและวิจยั )
9.2.1.3 ส่งเสริ มให้นกั ศึกษามีความเข้าใจในวัฒนธรรมของภูมิภาคอาเซียนเพือ่ เตรี ยมความพร้อมในการทํางาน 9.2.1.1.3 โครงการสร้างเครื อข่ายกับหน่วยงานภายนอกทั้งในและ
- ส่วนงานวิชาการ/สนอ. (ส่วนวิเทศสัมพันธ์)
กับหน่วยงานหรื อเพือ่ นร่ วมงานจากกลุ่มประเทศอาเซียน
ต่างประเทศ
9.2.1.4 พัฒนาหลักสูตรเพือ่ การขยายโอกาสทางการศึกษา ได้แก่ หลักสูตรระยะสั้น
(ประกาศนียบัตรบัณฑิตศึกษา) หลักสูตรฝึ กอบรมระยะสั้น หลักสูตรภาคคํ่า หลักสูตรออนไลน์
หลักสูตรแบบสะสมหน่วยกิต เป็ นต้น
9.2.1.5 สร้างเครื อข่ายกับหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศ
9.2.1.6 ส่งเสริ มการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างอาจารย์ที่ปรึ กษากับนักศึกษาให้มากยิง่ ขึ้น

การพัฒนาองค์กร
10. มีแหล่งการเรี ยนรู ้ในการสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจ 10.1 ร้อยละพื้นที่ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

11. มีครุ ภณั ฑ์ ห้องเรี ยน และห้องปฏิบตั ิการที่ทนั สมัยและ
เพียงพอ

ยุทธวิธี/แนวทางการดําเนินงาน

แก้ไขตัวชี้วดั ปี 57

8.1.1 สนับสนุนงบประมาณเครื่ องมือและห้องปฏิบตั ิเพือ่ การวิจยั

8 2 รอยละของนกศกษาแรกเขาทมผลการเรยน
8.2
ร้อยละของนักศึกษาแรกเข้าที่มีผลการเรี ยน
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมากกว่า 3.5

9. มีระบบ/กระบวนการในการผลิตที่ได้มาตรฐาน
และตรงกับความต้องการของผูร้ ับบริ การ

กลยุทธ์

มติคณะกรรมการเจรจา ครั้งที่ 2/56 และ ครั้งที่ 3/56
มติคณะกรรมการบริ หารสถาบัน ครั้งที่ 9/56

9.3.1 จัดทําระบบบริ หารจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมแบบบรู ณาการ

9.3.1.1 จัดทําแผนพัฒนาการทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรมแบบบรู ณาการ

9.3.1.1.1 โครงการจัดทําแผนพัฒนาการทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม
แบบบรู ณาการ

- ส่วนงานวิชาการ/สนอ. (ส่วนกิจการ นศ. +
ส่วนบริ หารงานทัว่ ไป)

10.1.1 จัดให้มีแหล่งเรี ยนรู ้และคลังปั ญญาอัจฉริ ยะ

10.1.1.1 พัฒนาห้องสมุดมีชีวติ โดยจัดหาทรัพยากรสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ที่เพียงพอต่อความต้องการ
ระบบให้บริ การแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ e-learning ที่มีประสิทธิภาพ

10.1.1.1.1 โครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวติ

- ส.หอสมุดกลาง

11.1.1.1.1 โครงการพัฒนาห้องปฏิบตั ิการ

- ส่วนงานวิชาการ

11.1 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อห้องปฏิบตั ิการ 11.1.1 ยกระดับคุณภาพและขีดความสามารถของครุ ภณ
ั ฑ์ ห้องเรี ยน 11.1.1.1 พัฒนาห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ ครุ ภณั ฑ์การศึกษาเพือ่ รองรับการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยน

และห้องปฏิบตั ิการ

เป็ นสําคัญ และเน้นการปฏิบตั ิ

แผนกลยุทธ์ 55-63 (แก้ไขตัวชี้วดั 57).....2

การทบทวน/การปรับชื่อตัวชี้วัด
แผนกลยุทธ์ (พ.ศ. 2555-2563)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
ประเด็นยุทธศาสตร์ /เป้ าประสงค์
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 การเพิ่มศักยภาพในการแข่ งขัน
ประสิ ทธิผล
1. เป็ นสถาบันการศึกษาและวิจยั ด้าน S&T 1 ใน 10
ภูมิภาคอาเซียน

คุณภาพบริการ
22. ผลงานวจยไดมาตรฐานเปนทยอมรบทงในและ
ผลงานวิจยั ได้มาตรฐานเป็ นที่ยอมรับทั้งในและ
ต่างประเทศ

3. จัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล

ประสิ ทธิภาพ
4. มีระบบการตลาดและการประชาสัมพันธ์เชิงรุ ก

5. มีระบบการติดตามและเทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยคู่แข่ง

พัฒนาองค์กร
6. บุคลากรมีคุณภาพทักษะและทํางานอย่างมืออาชีพ
ในระดับภูมิภาคอาเซียน

7. เป็ นสถาบันที่ใช้ระบบสารสนเทศที่ทนั สมัย (e-unuversity)

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

ยุทธวิธี/แนวทางการดําเนินงาน

มติคณะกรรมการเจรจา ครั้งที่ 2/56 และ ครั้งที่ 3/56
มติคณะกรรมการบริ หารสถาบัน ครั้งที่ 9/56

แก้ไขตัวชี้วดั ปี 57
โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

1.1.1.1 ยกระดับศักยภาพส่วนงานที่พร้อมรับการแข่งขันโดยการสร้างบรรยากาศวิชาการและวิจยั เช่น
การจัดประชุมเสนอผลงานวิชาการและวิจยั สนับสนุนการนําเสนอและเผยแพร่ ผลงานในระดับชาติ
และนานาชาติ จัดเสวนาวิชาการเพือ่ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ระหว่างนักวิชาการทั้งภายใน และภายนอก
เป็ นต้น

1.1.1.1.1 โครงการยกระดับศักยภาพส่วนงานที่พร้อมรับการแข่งขัน

- ส่วนงานวิชาการ/ส.ส่งเสริ มฯ
สนอ. (ส่วนบริ หารวิชาการและวิจยั )

2 1 ร้รอยละของจานวนผลงานวจยและนวตกรรมทางดาน2.1.1
2.1
อยละของจํานวนผลงานวิจยั และนวัตกรรมทางด้าน2 1 1 สงเสรมการพฒนางานวจย
ส่งเสริ มการพัฒนางานวิจยั เพอสรางนวตกรรมทเพม
เพือ่ สร้างนวัตกรรมที่เพิม่
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการอ้างอิงทั้ง
ศักยภาพในการแข่งขัน
ในระดับชาติและนานาชาติ

22.1.1.1
1 1 1 สรางความรวมมอกบภาคอุ
สร้างความร่ วมมือกับภาคอตสาหกรรมและมหาวิ
ตสาหกรรมและมหาวทยาลยทงในและตางประเทศ
ทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ เพอพฒนางานวจย
เพือ่ พัฒนางานวิจยั
และนวัตกรรมที่เป็ นเลิศ

2 1 1 1 1 โครงการสงเสรมงานวจยทสรางความเปนเลศ
2.1.1.1.1
โครงการส่งเสริ มงานวิจยั ที่สร้างความเป็ นเลิศ

- สวนงานวชาการ/ส.สงเสรมฯ
ส่วนงานวิชาการ/ส ส่งเสริ มฯ
สนอ. (ส่วนบริ หารวิชาการและวิจยั )

3.1 ร้อยละของนักศึกษาต่างชาติต่อนักศึกษา
ทั้งหมด

3.1.1 สร้างระบบและแรงจูงใจให้นกั ศึกษาต่างชาติเข้ามาเรี ยน
ที่สถาบัน

3.1.1.1 ให้ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษาในสถาบัน
3.1.1.2 จัดทําหลักสูตรตามมาตรฐานสากลและสอนสองภาษา เช่นภาษาอังกฤษ
3.1.1.3 สร้างบรรยากาศทางวิชาการและความเป็ นนานาชาติภายในพื้นที่ของสถาบัน เช่น การจัดทําเว็บไซด์
หลายภาษา การจัดทําป้ ายบอกทาง ห้องต่างๆ ชื่ออาคาร เป็ นภาษาต่างประเทศ

3.1.1.1.1 โครงการให้ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาต่างชาติ

- ส่วนงานวิชาการ/ส.ทะเบียนฯ

4.1 ร้อยละของกลุ่มเป้ าหมายที่รู้จกั สถาบัน

4.1.1 จัดทําระบบการตลาดควบคู่กบั การพัฒนาการประชาสัมพันธ์
เชิงรุ กทั้งในและต่างประเทศ

4.1.1.1 เร่ งประชาสัมพันธ์เชิงรุ กเพือ่ สร้างภาพลักษณ์ของสถาบัน โดยจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนสัมพันธ์ (ลูกค้า) 4.1.1.1.1 โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุ กเพือ่ สร้างภาพลักษณ์ของสถาบัน - ส่วนงานวิชาการ/สนอ. (ส่วนสารนิเทศฯ) /
เพือ่ สร้างความเข้าใจอันดีและสานประโยชน์ร่วมกันกับสถาบัน เร่ งประชาสัมพันธ์กบั
คณะกรรมการส่งเสริ มฯ
โรงเรี ยนมัธยมศึกษาอย่างต่อเนื่อง เป็ นต้น
4.1.1.2 ศึกษาและวิเคราะห์ส่วนแบ่งของตลาดที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมาย (Market share) ของสถาบัน
เพือ่ การวางแผนทางด้านเงิน คน และโครงสร้างพื้นฐานในอนาคต

5.1 ระดับความสําเร็จในการจัดทําฐานข้อมูล
เทียบเคียงมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียน

5.1.1 จัดทําระบบฐานข้อมูลกลางทั้งในและต่างประเทศ เพือ่ การ
เทียบเคียงกับคู่แข่งในกลุ่มอาเซียน

5.1.1.1 ศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปรี ยบเทียบมหาวิทยาลัย/สถาบัน ที่กาํ หนดเป็ นคู่เทียบ เพือ่ ทราบ Positioning
5.1.1.2 จัดทําระบบ Monitoring แบบ real-time

6.1 ร้อยละของอาจารย์ที่มีวฒ
ุ ิปริ ญญาเอก

7.1 ระดับความสําเร็จในการนําระบบสารสนเทศ
มาใช้ในการดําเนินงานตามพันธกิจ

1.1 ระดับความสําเร็จในการได้รับการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียน

1.1.1 ส่งเสริ มส่วนงานวิชาการที่มีศกั ยภาพพร้อมให้แข่งขันในเวที
ภูมิภาคอาเซียน

5.1.1.1.1 โครงการศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปรี ยบเทียบ

- ส่วนงานวิชาการ/
สนอ. (ส่วนบริ หารวิชาการและวิจยั )

6.1.1 ส่งเสริ มการพัฒนาบุคลากรที่มีศกั ยภาพสามารถทํางานในเวที 6.1.1.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ทาํ งานอย่างมืออาชีพ เพือ่ รองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ระดับภูมิภาคอาเซียน
โดยเน้นการเพิม่ ขีดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
6.1.1.2 สร้างระบบแรงจูงใจที่เชื่อมโยงกับศักยภาพของบุคลากรที่สามารถแข่งขันในเวทีระดับอาเซียน

6.1.1.1.1 โครงการเพิม่ ศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับประชาคมอาเซียน

- ส่วนงานวิชาการ/สนอ. (ส่วนบริ หารทรัยฯ)

7.1.1 ส่งเสริ มและสนับสนุนให้นาํ ระบบสารสนเทศมาใช้ใน
การผลิตผลงานตามพันธกิจ

7.1.1.1.1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่เชื่อมโยงข้อมูลแบบ
Real-Time และ website ที่ทนั สมัย และมากกว่า
1 ภาษา (ภาษาไทย อังกฤษ บาซา)

- ส่วนงานวิชาการ/ส.บริ การคอมพิวเตอร์

7.1.1.1 พัฒนาระบบสารสนเทศที่เชื่อมโยงข้อมูลแบบ Real-Time และ website ที่ทนั สมัย และมากกว่า
1 ภาษา (ภาษาไทย อังกฤษ บาซา)
7.1.1.2 จัดพื้นที่บริ การระบบสารสนเทศให้แก่นกั ศึกษา (Internet café)
7.1.1.3 พัฒนาระบบการให้บริ การโดยใช้ระบบสารสนเทศ
7.1.1.4 จัดทําฐานข้อมูลให้ครอบคลุมทุกด้าน เพือ่ ใช้ในการตัดสินใจ

แผนกลยุทธ์ 55-63 (แก้ไขตัวชี้วดั 57).....3

การทบทวน/การปรับชื่อตัวชี้วัด
แผนกลยุทธ์ (พ.ศ. 2555-2563)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
ประเด็นยุทธศาสตร์ /เป้ าประสงค์

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

ยุทธวิธี/แนวทางการดําเนินงาน

มติคณะกรรมการเจรจา ครั้งที่ 2/56 และ ครั้งที่ 3/56
มติคณะกรรมการบริ หารสถาบัน ครั้งที่ 9/56

แก้ไขตัวชี้วดั ปี 57
โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 การสร้ างความเข้ มแข็งในการพัฒนาสถาบัน
ประสิ ทธิผล
คุณภาพบริการ
ประสทธภาพ
ประสิ
ทธิภาพ
1. มีระบบบริ หารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

1.1 ระดับความสําเร็จในการพัฒนา
ระบบบริ หารจัดการ (TQA)

1.1.1 พัฒนาระบบการบริ หารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ
แห่งชาติ

1.1.1.1 พัฒนาระบบบริ หารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ โดยคัดเลือกส่วนงานที่มี
ความพร้อมเพือ่ เป็ นหน่วยงานนําร่ อง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ให้ความรู ้กบั คณะกรรมการ
เตรี ยมข้อมูลในการพัฒนาระบบ จัดประชุมเพือ่ จัดทําเอกสารตามหลักเกณฑ์

1.1.1.1.1 โครงการพัฒนาระบบบริ หารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐาน
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

- สนอ. /ส่วนงานอื่น/คณะกรรมการ TQA

2. มีระบบสร้างแรงจูงใจที่เหมาะสมและเป็ นธรรม

2.1 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบ
การสร้างแรงจูงใจและสวัสดิการ

2.1.1 สร้างระบบแรงจูงใจให้กบั บุคลากร

2.1.1.1 พัฒนาระบบแรงจูงใจ ยกย่องเชิดชูเกียรติ สวัสดิการ คุณภาพชีวติ

2.1.1.1.1 โครงการพัฒนาระบบแรงจูงใจ ยกย่องเชิดชูเกียรติ สวัสดิการ
คุณภาพชีวติ

- สนอ. (ส่วนบริ หารทรัพฯ)

3. มีระบบประกันคุณภาพที่ได้มาตรฐาน

3.1 ระดับคะแนนการประเมินการประกันคุณภาพ
ภายในรับรองโดยต้นสังกัด

3.1.1 พัฒนาระบบประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

3.1.1.1 เพิม่ ศักยภาพของการประกันคุณภาพของส่วนงานภายในสถาบัน

3.1.1.1.1 โครงการเพิม่ ศักยภาพของการประกันคุณภาพของสถาบัน

- สนอ. (ส่วนประกันฯ)

พัฒนาองค์กร
4. บุคลากรมีคุณภาพ ทักษะและสามารถทํางานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

4.1 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
ตามแผนพัฒนาบุคลากร

4.1.1 ส่งเสริ ม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนา
บุคลากร

4.1.1.1 ทบทวน/แผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั
4.1.1.1.1โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ ทักษะ และทํางานอย่างมือ - สนอ. (ส่วนบริ หารทรัพฯ)
4.1.1.2 วิเคราะห์โครงสร้างอัตรากําลังทุกสายให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการปฏิบตั ิงาน
อาชีพ
เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของสถาบัน
4.1.1.3 ส่่งเสริิ มใให้บ้ ุคลากรได้
ไ ร้ ับการพัฒั นาศักั ยภาพและความสามารถในด้
ใ า้ นวิชิ าการและวิชิ าชีีพอย่า่ งต่่อเนืื่อง
เพือ่ ก้าวสู่มาตรฐานในระดับภูมิภาคอาเซียน
4.1.1.4 เร่ งรัดนําระบบความก้าวหน้าทางอาชีพ (career path) ของบุคลากรทุกสายให้เกิดเป็ นรู ปธรรม

5. มีระบบการจัดการความรู ้

5.1 จํานวนองค์ความรู ้/ชุมชนนักปฏิบตั ิ

5.1.1 พัฒนาด้านการจัดการความรู ้

5.1.1.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลองค์ความรู ้ โดยนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาทําฐานข้อมูลองค์ความรู ้

5.1.1.1.1 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลองค์ความรู ้

6. มีระบบการบริ หารความเสี่ยง

6.1 ร้อยละของจํานวนความเสี่ยงที่ลดลงใน
แต่ละด้าน

6.1.1 พัฒนาระบบบริ หารความเสี่ยง

6.1.1.1 จัดทําแผนบริ หารความเสี่ยงของสถาบันให้ครอบคลุมทุกด้าน เช่น ด้านแผน การเงิน พัสดุ
จัดการเรี ยนการสอน หลักสูตร ฯลฯ และ ติดตามการดําเนินงานตามแผนบริ หารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

6.1.1.1.1 โครงบริ หารความเสี่ยงของสถาบันในทุกๆ ด้าน

7. มีรายได้เพิม่

7.1 ร้อยละของรายได้ที่เพิม่ ขึ้น

7.1.1 จัดหารายได้เพิม่

7.1.1 จัดหารายได้จากทรัพย์สินของสถาบัน (แผนกลยุทธ์ทางการเงิน) โดยจัดทําแผนธุรกิจเพือ่ หารายได้
จากทรัพย์สินของสถาบัน การบริ หารจัดการพื้นที่เชิงธุรกิจ การระดมทุนจากเครื อข่ายกับ
ภาคอุตสาหกรรม ชุมชน ศิษย์เก่า

7.1.1.1.1 โครงการจัดหารายได้จากทรัพย์สินของสถาบัน

- สนอ. (ส่วนการคลัง + ส่วนอาคารฯ +
ส่วนพัสดุ + ส่วนกิจการ นศ. +
ส่วนบริ หารทรัพฯ)

7.2.1 จัดให้มีการใช้ทรัพยากรร่ วมกันเพือ่ ลดต้นทุน

7.1.1.2 ส่งเสริ มการใช้ทรัพยากรร่ วมกันระหว่างส่วนงานภายในสถาบันและระหว่างมหาวิทยาลัยภายนอก
โดยจัดทําแผนการใช้ทรัพยากรร่ วมกัน ส่งเสริ มการทํา CENTRAL LAB

7.3.1 จัดให้มีการคํานวณและวิเคระห์ตน้ ทุนต่อหน่วย Unit Cost
รวมทั้งการวิเคราะห์ความคุม้ ค่าของหลักสูตร

7.3.1.1 พัฒนาระบบบริ หารและจัดการ ม.กํากับ ด้านวิธีบริ หารทรัพยากรและการเงินแบบธรรมาภิบาล
7.3.1.2 จัดทําแผนการลดต้นทุนเพือ่ การบริ หารจัดการทรัพยากร เพืด่ ลดต้นทุน

7.1.1.1.2 โครงการบริ หารจัดการพื้นที่เชิงธุรกิจ
7.1.1.1.3 โครงการระดมทุน
7.2.1.1.1 โครงการใช้ทรัพยากรร่ วมกันเพือ่ ลดต้นทุน
7.3.1.1.1 โครงการพัฒนาระบบบริ หารและจัดการ ม.กํากับ
ด้านวิธีบริ หารทรัพยากรและการเงินแบบธรรมาภิบาล

7.4.1 สร้างเครื อข่ายกับสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม
ทั้งในและต่างประเทศเพือ่ แปลงทรัพย์สินทางปั ญญาเป็ นทุน

7.4.1.1 แปลงทรัพย์สินทางปั ญญาเป็ นทุนเพือ่ จัดหารายได้เพิม่

7.4.1.1.1 โครงการแปลงทรัพย์สินทางปั ญญาเป็ นทุน

- ส่วนงานวิชาการ/สนอ. (ส่วนการคลัง +
ส่วนอาคารฯ + ส่วนพัสดุ +
ส่วนกิจการ นศ. + ส่วนบริ หารทรัพฯ)
- สนอ. (ส่วนการคลัง + ส่วนอาคารฯ +
ส่วนพัสดุ + ส่วนกิจการ นศ. +
ส่วนบริ หารทรัพฯ)
- ส่วนงานวิชาการ/ส.ส่งเสริ มฯ

- ส่วนงานวิชาการ/สนอ. (ส่วนบริ หารทรัพฯ)/
ส.บริ การคอมพิวเตอร์
- ส่วนงานวิชาการ/สนอ. (ส่วนบริ หารทรัพฯ)/
สภาสถาบัน/ส่วนงานอื่น
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การทบทวน/การปรับชื่อตัวชี้วัด
แผนกลยุทธ์ (พ.ศ. 2555-2563)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
ประเด็นยุทธศาสตร์ /เป้ าประสงค์

ตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 การสร้ างความเข้ มแข็งในการพัฒนาสถาบัน (ต่ อ)
8. มีบรรยากาศ คุณภาพชีวติ และสภาพแวดล้อมที่ดี
8.1 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อ
สภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวติ

กลยุทธ์
8.1.1 พัฒนาด้านกายภาพ ภูมิทศั น์และสิ่งแวดล้อม
เพือ่ ประหยัดพลังงาน และสร้างคุณภาพชีวติ ที่ดี

ยุทธวิธี/แนวทางการดําเนินงาน

มติคณะกรรมการเจรจา ครั้งที่ 2/56 และ ครั้งที่ 3/56
มติคณะกรรมการบริ หารสถาบัน ครั้งที่ 9/56

แก้ไขตัวชี้วดั ปี 57
โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

8.1.1.1 จัดทําผังแม่บทการใช้พ้นื ที่ภายในสถาบันและแผนการดูแล บํารุ งรักษา ซ่อมแซมอาคาร
และระบบสาธารณูปโภคให้มีการใช้งานอย่างคุม้ ค่า และประหยัด

8.1.1.1.1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ สภาพแวดล้อมและภูมิทศั น์

- สนอ. (ส่วนอาคารฯ + ส่วนบํารุ งฯ)

8.1.1.2 ส่งเสริ มและรณรงค์การประหยัดและอนุรักษ์พลังงานภายในสถาบัน

8.1.1.1.2 โครงการรณรงค์การประหยัดพลังงาน

- ทุกส่วนงาน/คณะกรรมการ

8.1.1.3 จัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถาบันให้มีประสิทธิภาพยิง่ ขึ้น

8.1.1.1.3 โครงการจัดระบบรักษาความปลอดภัย

- ทุกส่วนงาน/คณะกรรมการ

8.1.1.4 จัดระบบคมนาคม หรื อการจราจรภายในและรอบสถาบันให้มีความเหมาะสมรวมทั้งศึกษาความเชื่อมโยง 8.1.1.1.4 โครงการจัดระบบคมนาคม

- สนอ. (ส่วนอาคารฯ)

คมนาคมจากภายนอกสถาบัน สู่สถาบัน
8.1.1.5 ปรับปรุ งภูมิทศั น์ให้มีความร่ มรื่ น สวยงาม เป็ นสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ
และส่งเสริ มการมีสุขภาพที่ดีให้กบั บุคลากรและนักศึกษา รวมถึงการประหยัดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ภายในสถาบัน การบริ หารจัดการสารเคมีภายในห้องปฏิบตั ิการ การกําจัดขยะ และส่งเสริ มให้เป็ น
สถาบันสีเขียว ( Green University ) เป็ นต้น
8.1.2 สนับสนุนและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและเหมาะสมต่อการ
ดํารงชีวติ ภายในสถาบัน

8.1.2.1 เสริ มสร้างความมัน่ คงในการทํางานให้กบั บุคลากรปรับปรุ งระบบสวัสดิการให้เหมะสมและสอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบนั รวมทั้งส่งเสริ มกิจกรรมเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ให้กบั บุคลากรและนักศึกษา

8.1.2.1.1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

- สนอ. (ส่วนบริ หารทรัพฯ + ส่วนอาคารฯ +
ส่วนกิจการ นศ.)

เพิม่ มากขึ้น เช่น การเล่นกีฬา ดนตรี เป็ นต้น
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