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ลิขสิ ทธิ์เป็ นของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง

คํานํา
แผนกลยุทธ์สถาบัน (พ.ศ. 2555 – 2563) จัดทําขึ้นเพื่อให้หน่วยงานและบุคลากรสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ทราบนโยบายและทิศทางการพัฒนาสถาบัน และ
ใช้เป็ นแนวทางในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรของสถาบัน ให้เป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกัน อันจะทําให้การพัฒนาสถาบัน สามารถก้าวทันกระแสการเปลี่ยนแปลงของภายนอกที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว และส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวได้อย่าง
ยัง่ ยืน ที่สอดรับกับทิศทางการพัฒนาประเทศ
แผนกลยุทธ์ฉบับนี้ มุ่งเน้นการพัฒนาสถาบัน ให้เป็ นสถาบันการศึกษาที่เน้นการวิจยั ควบคูก่ บั
การจัดการเรี ยนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การพัฒนา
ประเทศในเรื่ องการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สงั คมแห่งภูมิปัญญาและการเรี ยนรู ้
และให้
ความสําคัญกับการพัฒนาคนให้มีคุณธรรมนําความรู ้ เกิดภูมิคุม้ กัน โดยพัฒนาจิตใจควบคู่กบั การ
พัฒนาการเรี ยนรู้ของคนทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะกลุ่มคนที่เข้าสู่อุดมศึกษา เพื่อให้เป็ นไปตามอัตลักษณ์
ของสถาบัน คือ “ซื่อสัตย์ ใฝ่ รู ้ สูง้ าน” ซึ่ งมีรากฐานทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่เข้มแข็งและมัน่ คง
ภายใต้แนวปฏิบตั ิของ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
จากการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันพุธที่ 28 กันยายน 2554 สภาสถาบัน ได้
มีมติอนุมตั ิแผนกลยุทธ์สถาบัน พ.ศ. 2555 – 2563 และได้มอบหมายให้ผบู ้ ริ หารทุกหน่วยงาน และส่ วน
แผนงาน รับผิดชอบในการกํากับดูแล ประสานงานผลักดันให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องนําแผนกลยุทธ์ไปสู่
การปฏิบตั ิ โดยมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของส่วนงานต่างๆ เพื่อให้เกิดเป็ นรู ปธรรมต่อไป
สถาบัน ขอขอบพระคุณผูม้ ีส่วนร่ วมในการจัดทําแผนกลยุทธ์ฉบับนี้ ได้แก่ คณะกรรมการ
สภาสถาบัน คณะกรรมการผูบ้ ริ หารสถาบัน คณะทํางานพิจารณาและดําเนินการจัดทํารายละเอียด
ประกอบแผนกลยุทธ์ฯ รองคณบดี/สํานัก ประธานสาขาวิชา ผูอ้ าํ นวยการส่ วน วิทยากร ผูม้ ีส่วนได้
ส่ วนเสี ย และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้เสี ยสละเวลาอันมีค่าในการให้ขอ้ เสนอแนะและความคิดที
เป็ นประโยชน์ จนกระทัง่ การจัดทําแผนกลยุทธ์ฉบับนี้สาํ เร็ จได้ดว้ ยดีและหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า ทุกหน่วย
งานภายในสถาบัน จะนําแผนกลยุทธ์ไปพิจารณาเป็ นแนวทางในการปรับบทบาท ขอบเขตหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของหน่วยงาน เพื่อวางแนวทางการดําเนินงานให้สอดรับกับแผนกลยุทธ์ฉบับนี้ ต่อไป
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บทสรุ ปสําหรับผู้บริหาร
การพัฒนากําลังคนเป็ นความจําเป็ นเร่ งด่วน ที่ประเทศต้องมีการผลิตและพัฒนาให้มีคุณภาพ
และปริ มาณที่เพียงพอต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ กําลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ซึ่ งเป็ นหนึ่งในศาสตร์ หลักในการพัฒนาประเทศ และจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด ทํา
ให้สถาบันการศึกษาจําเป็ นต้องกลับมาวิเคราะห์กระบวนการผลิตบัณฑิตของสถาบัน ให้มีความสอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ และ ความต้องการของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต ดังนั้น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง จึงได้มีการทบทวนพันธกิจและวิสยั ทัศน์ของสถาบัน เพื่อกําหนดเป้ าหมายและทิศทางในการ
พัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาการและเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะของสถาบัน
เมื่อสําเร็ จ
การศึกษาและออกไปรับใช้สงั คมและพัฒนาประเทศต่อไป
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จึงได้มีการวิเคราะห์และติดตามการ
ดําเนินงานของสถาบัน โดยเฉพาะอย่างยิง่ พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ
การวิจยั ซึ่ งนับว่าเป็ นพันธกิจหลักที่สาํ คัญของสถาบัน โดยมีการทบทวนและกําหนดวิสยั ทัศน์ของสถาบัน เพือ่
ก้าวไปสู่การเป็ นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ใน 10 ของภูมิภาคอาเซียน ในปี ค.ศ.
2020
ด้วยการมุ่งเน้นให้สถาบันมีบรรยากาศการเรี ยนรู ้แบบสร้างสรรค์และเป็ นสังคมนวัตกรรม
โดยมี
เป้ าหมายในการผลิตบัณฑิตและงานวิจยั ที่สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ อันนําไปสู่การแก้ปัญหาของ
สังคมและประเทศ รวมถึงการกําหนดเป้ าหมายให้สามารถไปสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจได้ในอนาคต และ
สามารถแข่งขันในระดับสากลได้อีกด้วย การทบทวนแผนกลยุทธ์ของสถาบันในครั้งนี้ ได้ใช้ขอ้ มูลประกอบ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลจากการวิเคราะห์สภาพปัจจุบนั ของสถาบัน ข้อมูลความพึงพอใจของผูใ้ ช้
บัณฑิต รวมถึงผลการประเมินคุณภาพการศึกษามาใช้เป็ นข้อมูลประกอบ เพื่อให้การกําหนดวิสยั ทัศน์และกล
ยุทธ์ในการพัฒนาสถาบัน มีความเป็ นไปได้และสามารถบรรลุเป้ าหมายตามที่ได้กาํ หนดไว้ ซึ่ งจากการระดม
ความคิดเห็นของบุคลากรและผูบ้ ริ หารของสถาบัน ได้สรุ ปและกําหนดพันธกิจของสถาบัน เป็ น 4 ด้าน ดังนี้
1. พันธกิจด้านงานวิจยั ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีระดับภูมิภาคอาเซียน
2. พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติ
3. พันธกิจด้านการบริ การวิชาการทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียนที่มีการบูรณาการทางด้าน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
4. พันธกิจด้านทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับงานวิจยั และการจัดการเรี ยนการสอน
และเพื่อให้พนั ธกิจทั้ง 4 ด้าน บรรลุผลและให้สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ของสถาบัน จึงได้มีการ
กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาสถาบัน เป็ น 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
ก-1

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1
ระดับภูมภิ าคอาเซียน

การขยายงานวิชาการด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีใน

เป้ าหมายของประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 เป็ นการพัฒนางานวิจยั ของสถาบัน โดยเน้นการวิจยั ทางด้าน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อนําไปสู่การเป็ นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจยั และสังคมนวัตกรรมในอนาคต และการ
ผลิตบัณฑิตตามมาตรฐานคุณภาพบัณฑิตของกระทรวงศึกษาธิการ ตามอัตลักษณ์ของสถาบัน และตามค่านิยมที่
กําหนดไว้วา่ KMITL @ WORK นัน่ คือ บัณฑิตจะต้องมีความรู ้ ความเฉลียวฉลาด ควบคู่การมีศีลธรรมและ
จริ ยธรรม อีกทั้งยังต้องเป็ นผูท้ ี่มีความคิดสร้างสรรค์ ที่นาํ ไปสู่การสร้างนวัตกรรม ที่สามารถทํางานแบบมีส่วน
ร่ วมและมีความเป็ นผูน้ าํ อันประกอบไปด้วย ปัญญา การรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น และมีเมตตา รวมทั้ง
ให้บริ การวิชาการ และการทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม ทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซี ยน ประกอบไปด้วย กลยุทธ์ที่
สําคัญ จํานวน 15 กลยุทธ์ (ดูรายละเอียดหน้า 39)

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 : การเพิม่ ศักยภาพในการแข่ งขัน
นอกเหนือจากการขยายงานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในระดับภูมิภาคอาเซี ยนแล้ว ประเด็น
ยุทธศาสตร์ น้ ี จะต้องเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของสถาบัน โดยเน้นการวิจยั และผลิตบัณฑิตของสถาบัน ให้
สามารถแข่งขันได้ท้ งั ในและต่างประเทศ ซึ่ งภาพลักษณ์ของสถาบัน จะต้องมีชื่อเสี ยงเป็ นที่รู้จกั และยอมรับใน
คุณภาพบัณฑิตและผลงานวิจยั ในระดับนานาชาติ จึงกําหนดกลยุทธ์ที่สาํ คัญ จํานวน 7 กลยุทธ์ (ดูรายละเอียดหน้า
44)

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 : การสร้ างความเข้ มแข็งในการพัฒนาสถาบัน
ในการขับเคลื่อนสถาบันให้ไปสู่เป้ าหมายตามวิสยั ทัศน์ที่กาํ หนดไว้ สถาบัน ตระหนักถึงความสําคัญที่จะ
สร้างองค์กรให้เข้มแข็งด้วยการบริ หารจัดการองค์กรให้มีประสิ ทธิ ภาพตามมาตรฐานสากล เป็ นส่วนผลักดัน และ
ส่ งเสริ มประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 และประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 ดังนั้น สถาบันจึงกําหนดกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งส่ งเสริ มการพัฒนาองค์กร จํานวน 12 กลยุทธ์ (ดูรายละเอียดหน้า47)
การจัดทําแผนกลยุทธ์ของสถาบันในครั้งนี้ จะเป็ นการเชื่อมโยงสอดคล้องซึ่ งกันและกันเพือ่ เป็ นการ
เตรี ยมความพร้อมของสถาบัน ให้กา้ วไปสู่สถานการณ์การปรับตัวในเชิงรับและเชิงรุ กต่อไปในอนาคต ทั้งนี้
เพื่อมุ่งไปสู่การเป็ นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ใน 10 ของภูมิภาคอาเซียน ในปี
ค.ศ.2020

ก-2

บทนํา

แผนกลยุทธ์ (พ.ศ. 2555-2563) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

บทนํา
สื บเนื่องจากกระแสโลกาภิวตั น์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้งด้านสังคม วัฒนธรรม
เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการสื่ อสาร
ที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษา1
โดยด้ านสั งคมเกิดการเปลี่ยนแปลงเอกลักษณ์และภาษา
ด้ านวัฒนธรรมเกิดการซึมซับวัฒนธรรมสากลมากขึ้น
วัฒนธรรมโลกใหม่เป็ นวัฒนธรรมที่มี
ลักษณะพึ่งพาอาศัยกัน มีมาตรฐานและแบบแผนเดียวกันมากขึ้น ประชากรมีการย้ายถิ่นมากขึ้น การ
เคลื่อนย้ายแรงงานเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว ลักษณะงานในอนาคตจะมีการกระจายการผลิตเป็ นชิ้นส่ วน
เรื่ องของคุณภาพและประหยัดต้ นทุนจะเป็ นปัจจัยสํ าคัญของการผลิตและการแข่ งขัน แรงงานและ
ความรู้ จึงจําเป็ นต่อเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ รวมทั้งการเคลื่อนจากวัยแรงงาน
สู่วยั สู งอายุมากขึ้น ด้ านเศรษฐกิจขยายตัวด้านการเงินและการธนาคารอย่างกว้างขวาง เกิดการค้า
เสรี การลงทุนข้ามชาติ สถาบันการเงินขนาดใหญ่มีอิทธิพลในระดับโลก วิกฤติน้ าํ มันส่ งผลต่อ
อํานาจการต่อรองของกลุ่มผลประโยชน์ ส่ งผลต่อรายได้ของประชากรและของประเทศทัว่ โลก
ด้ านการเมือง ที่มีความสัมพันธ์เชิงอํานาจ มีอิทธิพลเหนือระดับภูมิภาคภายใต้การรวมกลุ่มของ
ประเทศมหาอํานาจ ลัทธิก่อการร้ายสากลแผ่ขยายไปทัว่ โลก มีการทําลายร้างและก่อความรุ นแรง
เพิ่มขึ้น ด้ านสิ่ งแวดล้อม เกิดการใช้และเผาผลาญทรัพยากรส่ งผลให้เกิดกระแสโลกร้อน อุบตั ิภยั
ทางธรรมชาติที่รุนแรง เกิดโรคระบาด ด้ านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการสื่ อสาร ที่เจริ ญรุ ดหน้า
ไม่หยุดยั้ง เกิดเครื อข่ายเชื่อมโยงถึงกันในพริ บตาทั้งด้านข้อมูล ข่าวสารและความรู ้ ด้วยกลไกจาก
คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์ วิทยุ โดยเฉพาะความรู ้มีบทบาทอย่างสําคัญจนกลายเป็ น
กระแสควบคุมเศรษฐกิจและสังคมโลก
เกิดการแข่งขันกันอย่างเสรี เกิดกระแสเศรษฐกิจ-สังคม
ฐานความรู ้ การเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต การสร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้ ซึ่งมีบทบาทอย่างยิง่ ในยุค
โลกาภิวตั น์
ประกอบกับพลวัตของการพัฒนาเศรษฐกิจโลกเกิดขึ้นได้ โดยมีความก้าวหน้าทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็ นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนให้มีการเปลี่ยนแปลง โลกอยูใ่ นภาวะ
ของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วโดยเฉพาะในบริ บทของวิวฒั นาการด้านความรู ้ เพื่อก้าวไปสู่การ
สร้างองค์ความรู ้และนํามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ซึ่งส่ งผลให้เกิดความเจริ ญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและเสริ มสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศได้ โดยการพัฒนาเศรษฐกิจ
ในยุคปัจจุบนั จะต้องอาศัยความได้เปรี ยบจากการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิภาพและมีทรัพยากร
1
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มนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความสามารถในการใช้องค์ความรู ้จากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาสร้าง
นวัตกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนา โดยประเทศใดทีใ่ ช้ ความรู้อย่ างมีประสิ ทธิภาพและชาญ
ฉลาดจะเป็ นตัวขับเคลือ่ นทีส่ ํ าคัญในการสร้ างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และเสริมสร้ างขีด
ความสามารถในการแข่ งขันกับต่ างประเทศทั้งทางด้ านการค้ าและการลงทุน ดังนั้นประเทศไทยจึง
จําเป็ นต้องมีการปรับตัวให้สามารถพร้อมรับและรุ กเข้าสู่การพัฒนาที่เน้นการแข่งขันบนฐานความรู ้
และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีเป้ าหมายให้ประเทศมีความสามารถและ
ภูมิคุม้ กันเพื่อการอยูร่ อดได้อย่างมีความสมดุลและยัง่ ยืน
นอกจากนี้ สถาบันได้นําคําแถลงนโยบายของรั ฐบาล2 โดยนางสาวยิ่งลักษณ์ ชิ นวัตร
นายกรัฐมนตรี ที่ได้แถลงนโยบายต่อต่อรัฐสภา เมื่อวันอังคารที่ 23 สิ งหาคม 2554 ซึ่ งรัฐบาลจะ
ดําเนิ นการที่มุ่งมัน่ จะสร้างความสามัคคี ปรองดอง ให้เกิ ดขึ้นในสังคมไทย ซึ่ งจะนําไปสู่ ความ
ร่ วมมือกันในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครองของประเทศให้กา้ วหน้า เพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยทุกคน โดยแบ่งการดําเนินการเป็ น 2 ระยะ ดังนี้
1. นโยบายเร่ งด่วนที่จะเริ่ มดําเนินการในปี แรก
1.1 สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้ นฟูประชาธิปไตย
1.2 กําหนดให้การแก้ไขและป้ องกันปัญหายาเสพติดเป็ น “วาระแห่งชาติ”
1.3 ป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริ งจัง
1.4 ส่ ง เสริ ม ให้มี ก ารบริ ห ารจัด การนํ้า อย่า งบู ร ณาการและเร่ ง รั ด ขยายเขตพื้ น ที่
ชลประทาน
1.5 เร่ งนําสันติสุขและความปลอดภัยในชี วิตและทรัพย์สินของประชาชนกลับมาสู่
พื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
1.6 เร่ งฟื้ นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่ วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและนานา
ประเทศ
1.7 แก้ไขปั ญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผูป้ ระกอบการเนื่ องจากภาวะเงิน
เฟ้ อและราคานํ้ามันเชื้อเพลิง
1.8 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเพิ่มกําลังซื้อภายในประเทศ สร้างความ
สมดุลและความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค
1.9 ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล
1.10 ส่ งเสริ มให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน
1.11 ยกระดับราคาสิ นค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน
1.12 เร่ งเพิม่ รายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ
2
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.13 สนับสนุ น การพัฒ นางานศิ ล ปหัต ถกรรมและผลิ ตภัณ ฑ์ชุม ชนเพื่ อการสร้ า ง
เอกลักษณ์และการผลิตสิ นค้าในท้องถิ่น
1.14 พัฒนาระบบประกันสุ ขภาพ
1.15 จัดหาเครื่ องคอมพิวเตอร์แท็บแล็ตให้แก่โรงเรี ยน
1.16 เร่ งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่ วมอย่างกว้างขวาง
นโยบายที่ดาํ เนินการในช่วงของการบริ หารราชการ 4 ปี ของรัฐบาล
นโยบายความมัน่ คงแห่งรัฐ
นโยบายเศรษฐกิจ
นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจยั และนวัตกรรม
นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
นโยบายการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็ นหน่ วยงานในกํากับของรัฐ
สั ง กัด สํา นัก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ซึ่ งบริ ห ารจัด การโดย
พระราชบัญญัติของสถาบัน พ.ศ. 25513 โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อให้การศึกษา พัฒนาประยุกต์
องค์ความรู ้และเทคโนโลยี และส่ งเสริ มวิชาการและวิชาชีพชั้นสู ง โดยภารกิจด้านการสอน วิจยั
ให้บริ การวิชาการแก่สงั คม และทะนุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรม
ชื่อสถาบัน ประกอบด้วยพระนาม “พระจอมเกล้า” ซึ่งได้รับพระมหากรุ ณาธิคุณ
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานตามพระบรมนามาภิไธยแห่งพระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าเจ้าอยูห่ วั และมีพระบรมราชานุญาตให้อญั เชิญตรา
“พระมหามงกุฎ”
มาเป็ น
สัญลักษณ์แห่งสถาบัน ด้วย ส่วนคําว่า “เจ้าคุณทหาร” นั้น
มีไว้เพื่อเป็ นอนุสรณ์แด่ท่าน
เจ้าพระยาสุ รวงษ์ ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) หรื อที่เรี ยกกันทัว่ ไปว่า “เจ้าคุณทหาร” ตามที่ท่าน
เลี่ยม พรตพิทยพยัต ทายาทของท่านได้แจ้งความประสงค์ไว้ ในการบริ จาคที่ดินเป็ นที่ต้ งั ของ
สถาบัน ในปัจจุบนั
ในฐานะผูบ้ ริ หารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ตระหนักดี
ว่า การดําเนิ นงานตามภารกิ จของสถาบัน ภายใต้บริ บทการพัฒนาประเทศที่ เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ ว และต่ อ เนื่ อ งอยู่ต ลอดเวลา ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ ส ถาบัน จะต้อ งเตรี ย มความพร้ อ มในการรั บ
สถานการณ์อย่างรู ้เท่าทันและเป็ นไปตามกรอบนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบายสังคม
3

พระราชบัญญัติสถาบัน พ.ศ. 2551
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และคุณภาพชีวิตเกี่ยวกับนโยบายการศึกษา โดยพัฒนาระบบการศึกษาให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้คู่คุณธรรม
มุ่งสร้างจริ ยธรรมในระดับปั จเจก รวมทั้งสร้างความตระหนักในสิ ทธิ และหน้าที่ความเสมอภาค
สนับสนุนการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาและนวัตกรรมของชาติ เพิ่มขีดความสามารถของ
ทรัพยากรมนุ ษย์เพื่อรองรับการเปิ ดเสรี ประชาคมอาเซี ยน สถาบัน ซึ่ งเป็ นสถาบันการศึกษาที่เน้น
การผลิตทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ คุณธรรม จริ ยธรรม และผลิตผลงานวิจยั ทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ที่จะสามารถช่วยผลักดันให้นโยบายการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
โดยใช้ฐานความรู ้ดา้ นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยั และนวัตกรรม ให้บรรลุผลสําเร็ จได้
ดังนั้น เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ในเรื่ องดังกล่าวให้บรรลุเป้ าหมาย สถาบัน จึงมี
หน้าที่ที่จะต้องดําเนินงานตามภารกิจให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
ซึ่งจําเป็ นต้องจัดทํา
แผนกลยุทธ์ของสถาบัน ในช่วงปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2563 เพือ่ เป็ นแผนที่ช้ ีนาํ ทิศทางในการ
ปรับตัวและพัฒนาสถาบัน สําหรับรองรับการเปลี่ยนแปลงในระยะ 5 - 10 ปี ข้างหน้า และสถาบัน
ได้อญั เชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพคน โดยสร้าง
จิตสํานึกในศีลธรรมแก่นกั ศึกษาและบุคลากรของสถาบัน ให้รู้จกั ประมาณตน ประหยัดอดออม
ไม่โลภ มีคุณธรรมและจริ ยธรรม ซื่อสัตย์สุจริ ต มีความเพียรและอดทน รู ้จกั เสี ยสละและแบ่งปันอยู่
เสมอ ซึ่งจะเป็ นการเสริ มสร้างศักยภาพของคนทั้งด้านร่ างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีสติปัญญาที่รอบ
รู ้ และมีจิตใจที่สาํ นึกในคุณธรรม มีจริ ยธรรมและความเพียร เพื่อให้การศึกษา สร้างคน สร้างความรู ้
สู่ สงั คม คุณธรรม คุณภาพ สมรรถภาพ และประสิ ทธิภาพอันเป็ นการขยายโอกาสและทางเลือก
ให้แก่นกั ศึกษาและบุคลากรในการดําเนินวิถีชีวิตได้อย่างมัน่ คงยัง่ ยืน และจะส่ งผลต่อการพัฒนา
ประเทศให้เกิดความยัง่ ยืนด้วย
ในแผนกลยุทธ์ฉบับนี้ ได้กาํ หนดวิสยั ทัศน์ ปรัชญา ปณิ ธาน กลยุทธ์ ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย และกลวิธี ที่จะต้องดําเนินการในช่วงปี 2555 - 2563 รวมทั้งระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบ
การดําเนินการไว้ดว้ ย ซึ่งสถาบัน จะสามารถขับเคลื่อนกลยุทธ์การพัฒนาสู่การปฏิบตั ิให้บรรลุ
เป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ได้ จะต้องมีการแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบตั ิโดยการถ่ายทอดเป้ าหมาย
ของสถาบัน ไปยังหน่วยงานและบุคลากรของสถาบัน ให้เข้าใจและนําไปใช้เป็ นแนวทางในการ
ดําเนินงานให้บรรลุผลสําเร็ จอย่างเป็ นรู ปธรรม รวมทั้งจัดให้มีการติดตามประเมินผลและนําข้อมูล
ที่ได้รับไปพิจารณาทบทวนและปรับปรุ งแผนให้มีความเหมาะสมเป็ นระยะๆ เพื่อส่ งผลไปสู่ การ
พัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศในเวทีโลกได้
ต่อไป
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ส่ วนที่ 1
สภาพแวดล้ อมภายนอกและภายใน
ในการจัดทําแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
ได้ใช้เอกสารและข้อมูลสภาพปัจจุบนั ทั้งภายนอกและภายใน
สถาบัน ประกอบการจัดทําแผนกลยุทธ์ โดยสรุ ปสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในที่มีผลกระทบต่อการ
ดําเนินงานตามภารกิจของสถาบัน กล่าวคือ
การประเมินสถานการณ์ความเสี่ ยงและการสร้ างภูมคิ ุ้มกันของประเทศ4 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 กําหนดรายละเอียดไว้ดงั นี้
1. สถานการณ์การเปลีย่ นแปลงทีม่ ีผลต่ อการพัฒนาประเทศ
1.1 การเปลีย่ นแปลงสํ าคัญระดับโลก
1) กฎ กติกาใหม่ ของโลกหลายด้ านส่ งผลให้ ทุกประเทศต้ องปรับตัว วิกฤตเศรษฐกิจและการเงินของ
โลกที่ผา่ นมาได้ส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบในการบริ หารจัดการเศรษฐกิจโลกทั้งด้านการค้า การ
ลงทุน การเงิน สิ่ งแวดล้อม และสังคมเพื่อการจัดระเบียบใหม่ที่สาํ คัญของโลกครอบคลุมถึงกฎ ระเบียบด้าน
การค้า และการลงทุนที่เน้นสร้างความโปร่ งใสและแก้ปัญหาโลกร้อนมากขึ้นการคุม้ ครองทรัพย์สินทางปั ญญา
ความร่ วมมือระหว่างประเทศ และการกํากับดูแลด้านการเงินที่เข้มงวดมากขึ้น พันธกรณี และข้อตกลงเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มาตรการทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาโลกร้อน และกฎ ระเบียบ
ด้านสังคมมีบทบาทสําคัญมากขึ้น โดยเฉพาะด้านสิ ทธิมนุษยชน ที่ให้ความสําคัญกับการส่งเสริ มให้เกิดความ
เคารพและรักษาศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ของทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน กฎ กติกาใหม่เหล่านี้จะเป็ นเครื่ องมือใน
การต่อรองทางการค้าที่ผลักดันผูป้ ระกอบการไทยให้จาํ เป็ นต้องยกระดับการผลิตให้ได้มาตรฐานที่กาํ หนด เพื่อ
สามารถแข่งขันได้ ข้อตกลงระหว่างประเทศด้านสิ่ งแวดล้อมสิ ทธิ มนุษยชน และธรรมาภิบาลจะเป็ นแรงกดดัน
ให้ตอ้ งปรับกระบวนการผลิตที่คาํ นึงถึงสิ่ งแวดล้อมมากขึ้น
ให้ความสําคัญกับการแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคมและการสร้างความเป็ นธรรมในการแข่งขันให้สูงขึ้น
2) การปรับตัวเข้ าสู่ เศรษฐกิจโลกแบบหลายศูนย์ กลาง รวมทั้งภูมภิ าคเอเชียทวีความสํ าคัญเพิม่ ขึน้
โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่ อาทิ ฮ่องกง เกาหลี สิ งคโปร์ ไต้หวัน และกลุ่มประเทศอาเซียน ที่มี
แนวโน้มเป็ นศูนย์กลางการผลิตสิ นค้าอุตสาหกรรมโลก ขณะที่นโยบายการเปิ ดประเทศของจีน รัสเซี ย พลวัต
การขยายตัวของบราซิ ลและอินเดีย และการเพิ่มขึ้นของชนชั้นกลางในภูมิภาคเอเชียจะเพิ่มกําลังซื้ อในตลาดโลก
นอกจากนี้ การรวมกลุ่มเศรษฐกิจที่สาํ คัญต่อประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ได้แก่ การรวมกลุ่มใน
ภูมิภาคเอเชีย ภายใต้กรอบการค้าเสรี ของอาเซียนกับจีน ญี่ปุน และอินเดียและการเป็ นประชาคมอาเซียนในปี
2558 รวมทั้งกรอบความร่ วมมืออื่นๆ อาทิ กรอบความร่ วมมือเอเชีย-แปซิ ฟิค จะมีผลกระทบต่อการพัฒนา
4

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555-2559)” หน้า( 2)-(3)
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เศรษฐกิจและสังคมของไทยซึ่งต้องมีการเตรี ยมความพร้อมในหลายด้านโดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และการพัฒนากลไกต่างๆ
3) การเข้ าสู่ สังคมผู้สูงอายุของโลกอย่ างต่ อเนื่อง ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ประชากรสูงอายุใน
โลกจะเพิ่มขึ้นอีก 81.9 ล้านคน และการเป็ นสังคมผูส้ ูงอายุของประเทศสําคัญๆ ในโลก มีผลกระทบต่อการ
เคลื่อนย้ายกําลังคนข้ามประเทศ เกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรม ขณะที่โครงสร้างการผลิตเปลี่ยนจากการ
ใช้แรงงานเข้มข้นเป็ นการใช้องค์ความรู ้และเทคโนโลยีมากขึ้น ทําให้การพัฒนาคนมุ่งสร้างให้มีความรู้ ทักษะ
และความชํานาญ ควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อใช้ทดแทนกําลังแรงงานที่ขาดแคลน ขณะเดียวกัน
ประเทศที่เข้าสู่สงั คมผูส้ ูงอายุจะมีรายจ่ายด้านสุ ขภาพเพิ่มขึ้น ทําให้งบประมาณสําหรับการลงทุนพัฒนาด้าน
อื่นๆ ลดลง
4) การเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศโลกส่ งผลให้ สภาพภูมอิ ากาศแปรปรวน ในช่วง 30 ปี ที่ผา่ นมา
อุณหภูมิโลกสูงขึ้นโดยเฉลี่ย 0.2 องศาเซลเซี ยสต่อทศวรรษ ส่งผลให้สภาพภูมิอากาศแปรปรวนก่อให้เกิดภัย
พิบตั ิทางธรรมชาติบ่อยครั้งและทวีความรุ นแรง อาทิ แผ่นดินไหว ดินถล่ม ภูเขาไฟระเบิด อุทกภัยวาตภัย ภัย
แล้ง ไฟป่ า ระบบนิเวศในหลายพื้นที่ของโลกอ่อนแอ สูญเสี ยพันธุพ์ ืชและสัตว์ พื้นผิวโลกเปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพ โดยเฉพาะการสูญเสี ยพื้นที่ชายฝั่งเนื่องจากระดับนํ้าทะเลที่สูงขึ้น นําไปสู่การย้ายถิ่นของประชากรที่อยู่
อาศัยบริ เวณชายฝั่งทะเล รวมทั้งสร้างความเสี ยหายต่อโครงสร้างพื้นฐาน เขตท่องเที่ยว เขตอุตสาหกรรมที่มีการ
ลงทุนสูงบริ เวณพื้นที่ชายฝั่ง โรคระบาดเพิ่มขึ้นก่อให้เกิดปัญหาสุ ขภาพของประชากรรวมทั้งการระบาดของโรค
และแมลงศัตรู พืชจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง สร้างความเสี ยหายแก่ผลผลิตทางการเกษตรและธัญญาหาร
ของโลก รวมทั้งกระทบต่อภาคสังคม อาทิ ความยากจน การอพยพย้ายถิ่น และการแย่งชิงทรัพยากร
5) ความมัน่ คงทางอาหารและพลังงานของโลกมีแนวโน้ มจะเป็ นปัญหาสํ าคัญ ความต้องการพืช
พลังงาน สิ นค้าเกษตรและอาหารมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มประชากรโลก แต่การผลิตพืชอาหารลดลงด้วย
ข้อจํากัดด้านพื้นที่ เทคโนโลยีที่มีอยู่ และการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ ทําให้เกิดความขัดแย้งระหว่างการผลิต
พืชอาหารและพืชพลังงานในอนาคต ส่ งผลให้ผลผลิตอาหารสู่ตลาดลดลง ไม่เพียงพอกับความต้องการของ
ประชากรโลก หรื อมีราคาสูงเกินกว่ากําลังซื้อโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศยากจนอาจนําไปสู่การเกิดวิกฤตอาหาร
โลก
6) ความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีมีบทบาทสํ าคัญต่ อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสั งคม รวมทั้ง
ตอบสนองต่ อการดํารงชีวติ ของประชาชนมากยิง่ ขึน้ ทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร นาโนเทคโนโลยี
เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการทํางานของสมองและจิต ที่เป็ นทั้งโอกาสหรื อภัยคุกคามในการ
พัฒนา อาทิ การจารกรรมข้อมูลธุรกิจหรื อข้อมูลส่วนบุคคล ประเทศที่พฒั นาเทคโนโลยีได้ชา้ จะกลายเป็ นผูซ้ ้ือ
และมีผลิตภาพตํ่าไม่สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆ และการเข้าถึงเทคโนโลยีที่ไม่เท่าเทียมกันของกลุ่มคนใน
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สังคมจะทําให้เกิดความเหลื่อมลํ้าในการพัฒนา จึงเป็ นความท้าทายในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
และลดความเหลื่อมลํ้า
7) การก่ อการร้ ายสากลเป็ นภัยคุกคามประชาคมโลก การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติมี
แนวโน้มขยายตัวทัว่ โลกและรุ นแรง มีรูปแบบและโครงข่ายที่ซบั ซ้อนมากขึ้นส่ งผลกระทบต่อความมัน่ คงของ
ประเทศ
ต้องเตรี ยมความพร้อมในการควบคุมปั จจัยที่เกื้อหนุนการก่อการร้ายและสร้างความร่ วมมือในเวที
ระหว่างประเทศเพื่อปกป้ องผลประโยชน์ของชาติจากภัยก่อการร้าย
1.2 การเปลีย่ นแปลงภายในประเทศ5
1) การเปลีย่ นแปลงสภาวะด้ านเศรษฐกิจ อัตราการขยายตัวและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยอยูใ่ นเกณฑ์ดี ภาคอุตสาหกรรมเป็ นภาคการผลิตที่มีบทบาทสูง ภาคเกษตรเป็ นแหล่งสร้างรายได้
หลักของประชาชนส่ วนใหญ่ในประเทศ และเป็ นฐานในการสร้างมูลค่าเพิ่มของภาคอุตสาหกรรม ภาคบริ การมี
บทบาทสําคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เศรษฐกิจ ขณะที่การเชื่อมโยงเศรษฐกิจในประเทศกับต่างประเทศทํา
ให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ โดยเฉพาะด้านการค้าและการลงทุน สําหรับการลงทุนโดยตรง
จากต่างประเทศยังคงมีบทบาทสําคัญต่อการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจไทย แต่ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ตกตํ่าและ
ขีดความสามารถในการแข่งขันลดลง ทําให้บทบาทของการลงทุนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจมีแนวโน้มลดลง
อย่างไรก็ตาม
ระบบเศรษฐกิจของไทยมีความอ่อนแอด้านปัจจัยสนับสนุนในส่ วนของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี คุณภาพการบริ การของโครงสร้างพื้นฐาน กฎหมาย กฎและระเบียบทางเศรษฐกิจที่ไม่เอื้อต่อการ
จัดระบบการแข่งขันที่เป็ นธรรมและเหมาะสมกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
2) การเปลีย่ นแปลงสภาวะด้ านสั งคม ประเทศไทยก้าวสู่สงั คมผูส้ ูงอายุจากการมีโครงสร้าง
ประชากรที่วยั สูงอายุเพิ่มขึ้น วัยเด็กและวัยแรงงานลดลง คนไทยได้รับการพัฒนาศักยภาพทุกช่วงวัยแต่มีปัญหา
คุณภาพการศึกษาและระดับสติปัญญาของเด็ก พฤติกรรมเสี่ ยงต่อสุขภาพ และผลิตภาพแรงงานตํ่า ประชาชน
ได้รับการคุม้ ครองทางสังคมเพิ่มขึ้นและมีการจัดสวัสดิการทางสังคมในหลายรู ปแบบ แต่กลุ่มผูด้ อ้ ยโอกาสยัง
ไม่สามารถเข้าถึงบริ การทางสังคมได้อย่างทัว่ ถึง ความเหลื่อมลํ้าทางรายได้ของประชากรและโอกาสการเข้าถึง
ทรัพยากรเป็ นปัญหาการพัฒนาประเทศ สังคมไทยเผชิญวิกฤตความเสื่ อมถอยด้านคุณธรรมและจริ ยธรรม และมี
การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย รวมถึงเผชิญปัญหาการแพร่ ระบาดของยาเสพติดและการเพิม่ ขึ้น
ของการพนันโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน
แต่คนไทยตื่นตัวทางการเมืองและให้ความสําคัญกับความ
รับผิดชอบต่อสังคมและธรรมาภิบาลมากขึ้น

5

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555-2559)” หน้า(3)-(6)
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3) การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม ทุนทรัพยากรธรรมชาติ
เสื่ อมโทรม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่ งผลซํ้าเติมให้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมรุ นแรง
กระทบต่อผลผลิตภาคเกษตรและความยากจน การบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมยังไม่มี
ประสิ ทธิ ภาพเท่าที่ควร ขณะที่มีความขัดแย้งทางนโยบายในการบูรณาการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
เศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังมีความมัน่ คงด้านอาหาร แม้จะต้องเผชิญกับความท้าทายจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและความต้องการพืชพลังงาน
4) การเปลีย่ นแปลงสภาวะด้ านการบริหารจัดการการพัฒนาประเทศ ประชาชนมีความตื่นตัว
ทางการเมืองสูงขึ้น แต่ความขัดแย้งทางการเมือง ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ยงั คงอยูแ่ ละส่งผลต่อ
เศรษฐกิจ การดํารงชีวิตของประชาชน และความเชื่อมัน่ ของนานาประเทศ รวมทั้งความสงบสุขของสังคมไทย
ขณะที่ประสิ ทธิ ภาพภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลงในภาพรวมที่ดีข้ ึน แต่ขีดความสามารถในการป้ องกันการทุจริ ต
ต้องปรับปรุ ง การกระจายอํานาจประสบความสําเร็ จในเรื่ องการเพิ่มรายได้ให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น แต่มี
ความล่าช้าในการถ่ายโอนภารกิจ
และมีความไม่ชดั เจนในการแบ่งบทบาทหน้าที่กบั ราชการส่ วนกลาง
ขณะเดียวกัน การคอร์รัปชัน่ ยังคงเป็ นปัญหาสําคัญของไทยและเป็ นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ
2. การประเมินความเสี่ ยง ประเทศไทยจะเผชิญกับความเสี่ ยงที่ตอ้ งเตรี ยมการสร้างภูมิคุม้ กัน
ให้ประเทศพร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิ ทธิภาพ 6 ประการ ดังนี้
2.1 การบริหารภาครัฐอ่ อนแอ ไม่สามารถขับเคลื่อนการบริ หารจัดการได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
อํานาจรัฐถูกใช้เพื่อผลประโยชน์ของคนบางกลุ่ม ความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชนและระหว่าง
ประชาชนกับประชาชนในบางพื้นที่มีช่องว่างมากขึ้น ประชาชนมีส่วนร่ วมในการให้ขอ้ คิดเห็นแต่การมีส่วน
ร่ วมตัดสิ นใจในระดับนโยบายมีนอ้ ย เจ้าหน้าที่รัฐย่อหย่อนในการปฏิบตั ิตามหน้าที่ การบังคับใช้กฎหมายไม่
จริ งจัง ขณะที่ดชั นีภาพลักษณ์การคอร์รัปชัน่ ชี้ให้เห็นว่ายังคงมีการทุจริ ตประพฤติมิชอบและไม่โปร่ งใส นําไปสู่
ความเหลื่อมลํ้าและไม่เป็ นธรรมในมิติเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ส่งผลกระทบต่อความเชื่อถือของต่างชาติที่มี
ต่อประเทศไทย
2.2 โครงสร้ างทางเศรษฐกิจไม่ สามารถรองรับการเจริญเติบโตอย่ างยัง่ ยืน เศรษฐกิจไทยยังคง
พึ่งพาเศรษฐกิจภายนอกประเทศ ทั้งการส่งออกสิ นค้า การลงทุน และการนําเข้าพลังงานจากต่างประเทศอย่าง
มาก จึงมีความอ่อนไหวต่อความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและปัจจัยแวดล้อมโลกที่เปลี่ยนแปลงไป การ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจขึ้นอยูก่ บั ปัจจัยการผลิตดั้งเดิมโดยเฉพาะทุน และแรงงานราคาถูกที่มีผลิตภาพการผลิตตํ่า
เป็ นอุปสรรคต่อการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก ขณะที่เศรษฐกิจในประเทศยังมีความเหลื่อม
ลํ้าประชาชนระดับฐานรากซึ่ งส่วนใหญ่อยูใ่ นภาคเกษตรมีรายได้นอ้ ยเมื่อเทียบกับนอกภาคเกษตรประสบความ
ยากจนและมีปัญหาหนี้สินเป็ นปั จจัยบัน่ ทอนความเข้มแข็งของเศรษฐกิจไทย
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2.3 โครงสร้ างประชากรทีม่ วี ยั สู งอายุเพิม่ ขึน้ ขณะทีป่ ระชากรวัยเด็กและวัยแรงงานลดลง ประเทศ
ไทยจะเป็ นสังคมผูส้ ูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี 2568 ขณะที่สดั ส่ วนประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานลดลงอย่าง
ต่อเนื่องในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 อาจกระทบต่อความต้องการแรงงานในระบบเศรษฐกิจในอนาคต การ
แข่งขันเพื่อแย่งชิงแรงงานจะมีมากขึ้น โดยเฉพาะแรงงานคุณภาพ ภาครัฐและครัวเรื อนจะมีภาระค่าใช้จ่าย
เพิ่มขึ้นในการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูส้ ูงอายุในด้านต่างๆ ส่ งผลต่อภาระงบประมาณของภาครัฐ และ
ค่าใช้จ่ายของครัวเรื อนในการดูแลสุขภาพอนามัย และการจัดสวัสดิการทางสังคม
2.4 ค่ านิยมทีด่ งี ามเสื่ อมถอยและประเพณีด้งั เดิมถูกบิดเบือน เนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลงภายใต้
กระแสโลกาภิวตั น์ ส่ งผลให้สงั คมไทยมีความเป็ นวัตถุนิยม ให้ความสําคัญกับศีลธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงาม
ลดลง ทั้งการดํารงชีวิตประจําวัน การใช้ชีวิตและความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น มุ่งหารายได้เพื่อสนองความต้องการ
บริ โภค การช่วยเหลือเกื้อกูลกันลดลง ความมีน้ าํ ใจไมตรี นอ้ ยลง แก่งแย่ง เอารัดเอาเปรี ยบกันขาดความสามัคคี
ไม่เคารพสิ ทธิผอู ้ ื่น และขาดการยึดถือประโยชน์ส่วนรวม
2.5 ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้ อมของประเทศมีแนวโน้ มเสื่ อมโทรมรุ นแรง จากการ
เปลี่ยนแปลงทั้งในด้านกายภาพ การใช้ประโยชน์ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่ งผลให้สถานการณ์และ
แนวโน้มความเสื่ อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมทวีความรุ นแรง โดยเฉพาะนํ้าท่วม ภัยแล้ง
การใช้ทรัพยากรอย่างสิ้ นเปลือง ไม่คุม้ ค่า และปริ มาณของเสี ยที่เพิ่มขึ้น นําไปสู่ความเสี่ ยงต่อการสูญเสี ยความ
หลากหลายทางชีวภาพ รวมไปถึงการกัดเซาะชายฝั่งอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ภยั พิบตั ิจะเกิดขึ้นบ่อยครั้ง กระทบต่อ
ฐานการผลิตภาคเกษตร ความมัน่ คงด้านอาหาร พลังงาน สุ ขภาวะและคุณภาพชีวิตของประชาชน
2.6 ประเทศไทยยังคงมีความเสี่ ยงด้านความมั่นคง ทั้งที่มาจากปั ญหาการก่อความไม่สงบใน
ประเทศ ปั ญหาการก่อการร้าย วิกฤตเศรษฐกิจและการแข่งขันด้านต่างๆ ในเวทีระหว่างประเทศรวมทั้ง ภัยพิบตั ิ
ที่เกิดจากมนุษย์และธรรมชาติมีความรุ นแรงและผลกระทบสูงในระยะต่อไป เป็ นประเด็นท้าทายต่อการบริ หาร
จัดการความเสี่ ยงทั้งการบริ หารวิกฤต การเตรี ยมความพร้อมเพื่อตอบสนองอย่างฉับไวและการบริ หารจัดการใน
ภาวะฉุกเฉิ น รวมทั้งการเสริ มสร้างศักยภาพของประเทศให้มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสามารถแข่งขันได้
ในเวทีโลกอย่างต่อเนื่อง
3. การสร้ างภูมิคุ้มกันของประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จําเป็ นต้องสร้างและใช้ประโยชน์จากภูมิคุม้ กันประเทศ 5 ประการ ดังนี้
3.1 ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็ นประมุข
สถาบันพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นสถาบันหลักที่ยดึ โยงคนในชาติให้เกาะเกี่ยวกันอย่างแน่นแฟ้ น เป็ นแบบอย่างในการ
ดําเนินชีวิตของคนในสังคม โดยเฉพาะรัชกาลปั จจุบนั ที่ทรงเป็ นแบบอย่างของการดํารงชีวิตบนทางสายกลาง
และความพอเพียง ทรงยึดมัน่ ในประโยชน์สุขของพสกนิกรในทุกด้าน
3.2 การพัฒนาประเทศให้ อยู่บนฐานความรู้และเทคโนโลยีทที่ นั สมัย การวิจยั พัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเป็ นแรงขับเคลื่อนที่สาํ คัญสําหรับการพัฒนาประเทศ ในการปรับเปลี่ยนการผลิตจากการใช้
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ทรัพยากรธรรมชาติ เงินทุน และแรงงานที่มีผลิตภาพตํ่าไปสู่การใช้ความรู ้และความชํานาญด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
3.3 สั งคมไทยมีค่านิยมและวัฒนธรรมทีด่ งี าม ยึดโยงคนไทยให้เป็ นปึ กแผ่น ลดอิทธิพลของความ
ทันสมัยและความขัดแย้งในสังคมไทย
ประชาชนนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กบั
ชีวิตประจําวัน ครอบครัวบ่มเพาะความเป็ นไทยที่มีจิตสํานึกและอัตลักษณ์ให้บุตรหลานได้ตระหนักถึงรากเหง้า
ของตนเอง
3.4 ภาคการเกษตรเป็ นฐานรายได้ หลักและความมัน่ คงด้ านอาหารของประเทศ
ก่อให้เกิด
ประโยชน์หลายด้าน ทั้งแหล่งสร้างงาน แหล่งผลิตอาหาร
และเชื่อมโยงวิถีชีวิตของสังคมไทยมีส่วนสําคัญ
ในการลดความยากจน สร้างงาน และลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน
3.5 ชุมชนท้ องถิน่ เป็ นกลไกทีม่ ีความสามารถในการบริหารจัดการ
มีส่วนร่ วมในการพัฒนา
คุณภาพชีวติ และเชื่อมโยงกันเป็ นสั งคมสวัสดิการ เป็ นพลังหลักในการพัฒนาฐานรากของประเทศให้มนั่ คง
ชุมชนพึ่งตนเองสามารถบรรเทาปัญหาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมในระดับท้องถิ่นได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
แนวคิดและทิศทางการพัฒนาประเทศ6
1. แนวคิดหลัก
ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญทั้งภายนอกและภายในประเทศที่จะส่ งผลกระทบ
ต่อทิศทางการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต จําเป็ นต้องกําหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาที่เหมาะสม ขณะที่การ
ทบทวนผลการพัฒนาประเทศในระยะที่ผา่ นมาสะท้อนปั ญหาเชิงโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจ
สังคม
สิ่ งแวดล้อม และการบริ หารจัดการประเทศที่ไม่เอื้อต่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืนในระยะยาว ทั้งมีความเสี่ ยงในหลายมิติ
ที่อาจทําให้ปัญหาต่างๆ รุ นแรงมากขึ้น การพัฒนาประเทศในอนาคต จึงจําเป็ นต้องเตรี ยมพร้อมและสร้าง
ภูมิคุม้ กันของประเทศให้เข้มแข็งภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างมัน่ คงกรอบแนวคิดการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
จึงมีแนวคิดที่ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8-10 โดยยังคงยึดหลักการปฏิบตั ิตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” และขับเคลื่อนให้ บังเกิดผลในทางปฏิบตั ิที่ชดั เจนยิง่ ขึ้นในทุกภาคส่วน ทุกระดับ ยึดแนวคิดการ
พัฒนาแบบบูรณาการเป็ นองค์รวมที่มี “คนเป็ นศูนย์กลางการพัฒนา” มีการเชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอย่าง
บูรณาการ ทั้งมิติตวั คน สังคมเศรษฐกิจ สิ่ งแวดล้อม และการเมือง เพื่อสร้างภูมิคุม้ กันให้พร้อมเผชิญการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับปั จเจก ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ขณะเดียวกัน ให้ความสําคัญ
กับการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่ วนในสังคมในกระบวนการพัฒนาประเทศ
6

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555-2559)” หน้า( 6)-(7)
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2. ทิศทางการพัฒนาประเทศ
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ได้ตระหนักถึงสถานการณ์และความเสี่ ยง
ซึ่ งเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกและภายในประเทศ โดยเฉพาะภาวะผันผวนด้านเศรษฐกิจพลังงาน
และภูมิอากาศ ที่เป็ นไปอย่างรวดเร็ วและส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อประเทศไทยทั้งเชิงบวกและลบดังนั้น ทิศ
ทางการบริ หารจัดการประเทศภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึง
เป็ นการใช้จุดแข็งและศักยภาพที่มีอยูใ่ ห้เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและรักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศที่เน้นการ
เสริ มสร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตภาคเกษตร และการประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม ขณะเดียวกัน จําเป็ นต้องปรับตัวในการเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค ซึ่ งประเทศไทยมี
พันธกรณี ภายใต้กรอบความร่ วมมือต่างๆ เพื่อสามารถใช้โอกาสที่เกิดขึ้นและเพิ่มภูมิคุม้ กันของทุนที่มีอยูใ่ น
สังคมไทยได้อย่างเหมาะสม พร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ขณะเดียวกัน จําเป็ นต้องสร้าง
ความพร้อมสําหรับเชื่อมโยงด้านกายภาพทั้งโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
ควบคู่กบั การยกระดับ
คุณภาพคน การเสริ มสร้างองค์ความรู ้ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ให้
เป็ นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย
การกําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จึงเป็ นการสร้าง
ภูมิคุม้ กันในมิติต่างๆ เพื่อให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยัง่ ยืน โดยนําทุนของประเทศที่มีศกั ยภาพมา
ใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการและเกื้อกูลกัน พร้อมทั้งเสริ มสร้างให้แข็งแกร่ งเพื่อเป็ นรากฐานการพัฒนาประเทศ
ที่สาํ คัญได้แก่ การเสริ มสร้างทุนสังคม (ทุนมนุษย์ ทุนสังคม ทุนทางวัฒนธรรม) ให้ความสําคัญกับการพัฒนา
คนและสังคมไทยสู่สงั คมคุณภาพ มุ่งสร้างภูมิคุม้ กันตั้งแต่ระดับปัจเจก ครอบครัว และชุมชน สามารถจัดการ
ความเสี่ ยง และปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็ นธรรม สําหรับการเสริ มสร้างทุนเศรษฐกิจ (ทุนกายภาพ ทุนทางการเงิน)มุ่งพัฒนา
เศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็ง โดยใช้ภูมิปัญญา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ ให้
ความสําคัญกับการปรับโครงสร้างการค้าและการลงทุนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดภายในประเทศ
และต่างประเทศ การผลิตที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม และมีการเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคต่างๆ บนพื้นฐาน
การพึ่งพาซึ่ งกันและกัน ในส่ วนการเสริ มสร้างทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ให้ความสําคัญกับการ
สร้างความมัน่ คงด้านอาหาร
การบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมที่เป็ นฐานการผลิตภาค
เกษตร มุ่งสู่การเป็ นเศรษฐกิจและสังคมคาร์ บอนตํ่าและเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม การเตรี ยมความพร้อมรองรับ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ
รวมทั้งการสร้างภูมิคุม้ กันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้าน
สิ่ งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการเพิ่มบทบาทไทยในเวทีประชาคมโลก
ขณะเดียวกัน จําเป็ นต้องมีการบริ หารจัดการประเทศเพือ่ สร้างความเป็ นธรรมในสังคม ให้ความสําคัญ
กับการพัฒนาระบบราชการและข้าราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพิ่มประสิ ทธิภาพการกระจายอํานาจให้แก่
- 11 -

แผนกลยุทธ์ (พ.ศ.2555-2563) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาระบบและกลไกการปูองกันและปราบปรามการทุจริ ตและประพฤติมิชอบ
อย่างมีส่วนร่ วม
ส่ งเสริ มให้ประชาชนทุกระดับมีโอกาสเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมและสร้าง
ความเป็ นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากร ควบคู่ไปกับปลูกจิตสํานึก ค่านิยมประชาธิ ปไตยและ ธรรมาภิบาลแก่
ประชาชนทุกกลุ่ม
แผนการศึกษาแห่ งชาติ ฉบับปรับปรุ ง (พ.ศ.2552-2559) : ฉบับสรุ ป7
ปรัชญาหลักและกรอบแนวคิด
 ปรัชญาหลัก
การจัดทําแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุ ง (พ.ศ.2552-2559) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้ทรงมีพระราชดํารัสไว้ในโอกาสต่างๆ มาเป็ นปรัชญาพื้นฐาน
เพื่อเป็ นแนวทางในการกําหนดมาตรการด้านต่างๆ ของแผนฯ ที่จะดําเนินต่อไป
ปรัชญาของ “เศรษฐกิจพอเพียง” ประกอบด้วยคุณลักษณะ 3 ประการ ได้แก่ ความ
พอประมาณ หมายถึง ความพอดี ไม่นอ้ ยเกินไป ไม่มากเกินไป หรื อไม่สุดโต่งไปข้างใดข้างหนึ่ง และต้อง
ไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ้ ื่น ความมีเหตุผล หมายถึง ทุกการตัดสิ นใจ การกระทํา การลงทุน ต้องเป็ นไป
อย่างมีเหตุผล คํานึงถึงเหตุปัจจัยที่เกี่ยงข้องและผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบ และการมีภูมิคุ้มกันทีด่ ใี น
ตัว หมายถึง การเตรี ยมตัวให้พร้อมที่จะเผชิญผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากทั้ง
ภายในและภายนอก และมีเงื่อนไขสําคัญ 2 ประการ ได้แก่ 1) มีความรู้ คือ มีความรอบรู ้ รอบคอบ และ
ระมัดระวังในการนําความรู ้ วิทยาการ เทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการปฏิบตั ิ และ 2) มี
คุณธรรม คือ มีความตระหนัก มีความซื่อสัตย์สุจริ ต มีความอดทน มีความเพียร และใช้สติปัญญาในการ
ดําเนินชีวิต
 กรอบแนวคิด
แผนการศึกษาแห่ งชาติเป็ นแผนทีบ่ ูรณาการ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และกีฬา กับการศึกษา
ทุกระดับ เพือ่ เป็ นกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของหน่วยงานต่างๆ ของประเทศ และเชื่อมโยงการ
พัฒนาการศึกษากับการพัฒนาด้านต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง วัฒนธรรม
สิ่ งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็ นต้น โดยคํานึงถึงการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ
และให้ความสําคัญทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้คนไทยได้
เรี ยนรู ้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
7

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ “แผนการศึกษาแห่ งชาติ ฉบับปรับปรุ ง
(พ.ศ.2552-2559) : ฉบับสรุ ป ” หน้า 13 - 17
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เจตนารมณ์ ของแผน
จากปรัชญาพื้นฐานและกรอบแนวคิดดังกล่าวข้างต้น เจตนารมณ์ของแผนการศึกษาแห่งชาติน้ ี
จึงมุ่ง (1) พัฒนาคนไทยให้เป็ น “มนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ งั ทางร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู ้ และคุณธรรม มี
จริ ยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุข” และ (2) พัฒนา
สังคมไทยให้เป็ นสังคมที่มีความเข้มแข็ง มีการพัฒนาที่ยงั่ ยืนและมีดุลยภาพใน 3 ด้าน คือ เป็ นสังคมคุณภาพ
สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรี ยนรู ้ และสังคมสมานฉันท์และเอื้ออาทรต่อกัน
มุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็ นคนดี เก่ง และมีความสุ ข คนดี คือ คนที่ดาํ เนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ
มีจิตใจที่ดีงาม มีคุณธรรม จริ ยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ท้งั ด้านจิตใจและพฤติกรรมที่แสดงออก เช่น
มีวินยั ประหยัด มีความเอื้ออาทร เกื้อกูล มีเหตุผล รู ้หน้าที่ ซื่ อสัตย์ พากเพียร ขยัน ใฝ่ รู ้ใฝ่ เรี ยนตลอดชีวติ
รักประเทศ รักชาติ ภูมิใจในความเป็ นไทย มีวิถีประชาธิ ปไตย เคารพความคิดเห็นและสิ ทธิของผูอ้ ื่น มีความ
เสี ยสละ รักสิ่ งแวดล้อม สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นอย่างสันติสุข ยึดมัน่ การปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมี
พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นพระประมุข รังเกียจการทุจริ ต และต่อต้านการซื้อสิ ทธิ์ ขายเสี ยง
คนเก่ ง คือ คนที่มีสมรรถภาพสูงในการดําเนินชีวิต มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนดี มี
ความสามารถด้านใดด้านหนึ่ง หรื อรอบด้าน หรื อความสามารถพิเศษเฉพาะทาง เช่น ทักษะและกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ ความสามารถทางด้านคณิ ตศาสตร์ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถด้านภาษา ศิลปะ
ดนตรี กีฬา มีภาวะผูน้ าํ รู้จกั ตนเอง ควบคุมตนเองได้ เป็ นต้น เป็ นคนก้าวทันโลก ทันเหตุการณ์ ทัน
เทคโนโลยี สามารถใช้สติและปัญญาในการเผชิญและพิชิตปัญหา พัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ และทํา
ประโยชน์ให้เกิดแก่ตน สังคม และประเทศชาติได้
คนมีความสุ ข คือ คนที่มีสุขภาพดีท้ งั กายและจิต เป็ นคนร่ าเริ ง แจ่มใส ร่ างกายแข็งแรง
จิตใจเข้มแข็ง มีมนุษยสัมพันธ์ มีความรักต่อทุกสรรพสิ่ ง มีอิสรภาพปลอดพ้นจากการตกเป็ นทาสของอบายมุข
ได้ทาํ ในสิ่ งที่ตนสนใจตามความต้องการ สามารถเรี ยนให้รู้ความจริ ง บรรลุความดี ความงาม มีความภูมิใจใน
ความเป็ นไทย และสามารถดํารงชีวิตอย่างพอเพียงร่ วมกับผูอ้ ื่นในสังคมได้อย่างมีดุลยภาพ
สั งคมคุณภาพ มุ่งมัน่ ที่จะสร้างและพัฒนาให้คนไทยทุกคนมีโอกาส มีความเสมอภาค และ
สามารถพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพเพื่อเป็ นคนดี คนเก่ง และคนมีความสุข เป็ นสังคมที่มีการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจที่มีการพัฒนาอย่างสมดุลกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ที่สามารถเชื่อมโยงเข้าสู่สงั คมเศรษฐกิจฐานความรู ้ได้อย่างเหมาะสม รักษาและพื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมให้เป็ นการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนและสมดุล
มีชีวิตอยูร่ ่ วมกับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืนและเกื้อกูล
สังคมคุณภาพต้องเป็ นสังคมซึ่งส่ งเสริ ม “ ธรรมรัฐ ” และ “ สังคมประชาธรรม ” ซึ่ งทุกคนสามารถเข้าถึง
บริ การพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างทัว่ ถึงและเป็ นธรรม
มีระบบการเมืองการปกครองที่เปิ ดกว้าง
โปร่ งใส และอํานวยให้เกิดการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการกําหนดและตัดสิ นใจในกิจกรรมทางการเมือง
และกิจกรรมสาธารณะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับตนเองและชุมชนท้องถิ่นอย่างกว้างขวาง
- 13 -

แผนกลยุทธ์ (พ.ศ.2555-2563) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สั งคมแห่ งภูมปิ ัญญาและการเรียนรู้ จะสร้างโอกาสให้คนไทยทุกคนมีการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต
ปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลง ให้กา้ วทันกับโลกยุคข้อมูลข่าวสารและวิทยาการสมัยใหม่ มีการแสวงหาความรู ้ดว้ ย
ตนเอง ให้ทุกองค์กรและทุกส่ วนงานในสังคมมีความใฝ่ รู้และพร้อมที่จะเรี ยนรู ้อยูเ่ สมอมุ่งให้บุคคล ครอบครัว
ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ซึ่งสนับสนุนหรื อจัดการศึกษาเป็ นส่วนหนึ่งของแหล่งการเรี ยนรู ้ เพื่อ
พัฒนาสังคมให้เป็ นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรี ยนรู ้ยงิ่ ขึ้นต่อไป
สังคมแห่งความสมานฉันท์และเอื้ออาทรต่อกัน เป็ นสังคมซึ่งมุ่งฟื้ นฟู สื บสาน และธํารงไว้
ซึ่ งคุณค่า เอกลักษณ์ ศิลปะ และวัฒนธรรมของไทย ที่ช่วยเหลือเกื้อกูลและพึ่งพากันไว้ให้มนั่ คง รักษาไว้ซ่ ึ ง
สถาบันครอบครัว มีการพัฒนาเครื อข่ายชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างจิตสํานึกแห่งความเป็ นไทยให้มากยิง่ ขึ้น มีเจต
คติ และค่านิยมของสัง่ คมที่คาํ นึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็ นแกนหลักของสังคม และให้ความสําคัญกับการดูแล
ผูด้ อ้ ยโอกาสทางสังคมและคนยากจน คํานึงถึงศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์มีความยุติธรรมและความเสมอภาค
ทัว่ หน้ากัน
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565)8
คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบในหลักการของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 เมื่อวันที่
15 มกราคม 2551 โดยกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 ได้กาํ หนดประเด็นทิศทาง นโยบายและ
เป้ าหมาย ดังนี้
1) เป้ าหมาย เมื่อสิ้ นสุดแผนในปี พ.ศ. 2565 ได้กาํ หนดไว้วา่ “ ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย
เพือ่ ผลิตและพัฒนาบุคลากรทีม่ ีคุณภาพสู่ ตลาดแรงงานและพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้ างความรู้และ
นวัตกรรม เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่ งขันของประเทศในโลกาภิวัตน์ รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาที่
ยัง่ ยืนของท้องถิน่ ไทย โดยใช้ กลไกของธรรมาภิบาล การเงิน การกํากับมาตรฐาน และเครือข่ ายอุดมศึกษาบน
พืน้ ฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ”
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวฉบับที่ 2 นี้ ออกแบบโดยคํานึงถึงมิติบรู ณาการและองค์รวม
ของการพัฒนาอุดมศึกษาเพื่อกําหนดทิศทางยุทธศาสตร์(Strategic direction) สาระหลักมีสองส่วน ส่ วนแรกเป็ น
การวิเคราะห์ภาพฉายและนัยยะสําคัญที่เป็ นปั จจัยแวดล้อมรุ มเร้า ส่ งผลกระทบต่อมนุษย์และโลก ประเทศไทย
จนถึงอุดมศึกษา ส่ วนสองเป็ นปัจจัยภายในระบบอุดมศึกษา ภาพฉายปัจจุบนั และอนาคต(scenario) มี 7 เรื่ องคือ
ความเปลี่ยนแปลงด้านประชากร พลังงานและสิ่ งแวดล้อม การมีงานทําและตลาดแรงงานในอนาคต การจัดการ
ความขัดแย้งและความรุ นแรง การกระจาย อํานาจการปกครองเยาวชนไทย นักศึกษาไทย และบัณฑิตในอนาคต
8

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ “กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)”
หน้า 3 – 11
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และเศรษฐกิจพอเพียง ปั จจัยภายในระบบอุดมศึกษาได้พิจารณา 9 ประเด็น ได้แก่ รอยต่อกับการศึกษาระดับอื่น
การแก้ปัญหาอุดมศึกษาในปัจจุบนั ธรรมาภิบาลและการบริ หารจัดการ การพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ การเงินอุดมศึกษาการพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา เครื อข่ายอุดมศึกษา การพัฒนา
อุดมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และโครงสร้างพื้นฐานการเรี ยนรู ้
ความเปลีย่ นแปลงด้ านประชากร ประชากรไทยยังเพิ่มขึ้นต่อไปอย่างช้าๆ จํานวนเด็กและ
เยาวชนที่ลดลง อัตราการปั นผลประชากรที่จะหมดไป และผูส้ ูงอายุที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ภาพฉายดังกล่าวชี้ให้
อุดมศึกษาโดยเฉพาะสําหรับประชากรวัยอุดมศึกษา 18-22 ปี ต้องลดการขยายตัวอย่างไม่มีจุดสิ้ นสุด เช่น หลาย
ทศวรรษที่ผา่ นมา โดยเน้นคุณภาพ อุดมศึกษาต้องเพิ่มบทบาทด้านการเพิ่มผลิตภาพเศรษฐกิจของกลุ่มวัยทํางาน
เน้นการศึกษาต่อเนื่องเพื่อรองรับการเปลี่ยนงานและอาชีพ การเกิดอาชีพใหม่ อุดมศึกษาต้องส่งเสริ มผูส้ ูงอายุให้
ยังมีผลิตภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ (Social and economicproductivity) พลังงานและสิ่ งแวดล้ อม เป็ นปั ญหา
ร่ วมของทุกประเทศ ประเทศไทยพึ่งพิงพลังงานนําเข้าสูง ส่งผลต่อเศรษฐกิจประเทศ เนื่องจากราคาพลังงาน
โดยเฉพาะนํ้ามันเพิ่มขึ้นต่อเนื่องและจะไม่ถูกลง การใช้พลังงานจากฟอสซิลสร้างปั ญหาเรื อนกระจก ส่งผลต่อ
ความอยูร่ อดของมนุษยชาติ
อุดมศึกษาต้องสร้างความตระหนักการอนุรักษ์พลังงาน สิ่ งแวดล้อม และ
ทรัพยากรธรรมชาติ ในการศึกษาทุกระดับและในหมู่ประชาชน ผลิตบัณฑิตและความรู ้ลึกด้านการอนุรักษ์และ
จัดการพลังงานพลังงานหมุนเวียนโดยเฉพาะพลังงานชีวภาพ และพลังงานทางเลือก ทํางานกับภาคการผลิตเพื่อ
เพิ่มประสิ ทธิภาพการใช้พลังงาน เร่ งเร้าความเข้าใจสาธารณะ จนถึงการสร้างคนและองค์ความรู้ดา้ นการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติท้งั ดิน นํ้า ป่ าไม้ ระบบนิเวศ
ในส่วนการมีงานทําและตลาดแรงงานในอนาคต มี 4 ปัจจัยสําคัญที่ส่งผลกระทบต่อ
ตลาดแรงงาน ได้แก่ โครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศ โลกาภิวตั น์ ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและ
โลกสารสนเทศ การเปลี่ยนโครงสร้ างเศรษฐกิจไทยที่ชดั เจนต่อเนื่องคือภาคบริ การและภาคอุตสาหกรรมเติบโต
มาก สําคัญทั้งการจ้างงานและผลผลิตในรายได้ประชาชาติ อุดมศึกษาต้องทํางานกับภาคการผลิตจริ ง จําแนก
บทบาทความสําคัญของกลไกที่ขบั ดันระบบเศรษฐกิจทั้งผูป้ ระการขนาดเล็ก SME ธุรกิจของครอบครัวกลุ่ม
สําคัญ บริ ษทั ข้ามชาติ เพื่อให้โจทย์ชดั และสร้างผลงานได้ชดั เจน อุดมศึกษาต้องทํางานทั้งกับอุตสาหกรรมราย
สาขาและกลุ่มอุตสาหกรรมเชิงพื้นที่เช่นนิคมอุตสาหกรรม ผลิตบัณฑิต ฝึ กอบรมและเพิ่มผลิตภาพในลักษณะ
demand led ทํางานกับหน่วยงานวางแผนและภาคการผลิตเพื่อผลักอุตสาหกรรมความรู ้ วิเคราะห์และชักนําภาค
บริ การใหม่ที่สาํ คัญจากการพิจารณาห่วงโซ่มูลค่าของบริ การแต่ละประเภท ความรู ้และเทคโนโลยีที่ใช้ในแต่ละ
ห่วงโซ่ ภาคเกษตรแม้จะลดสัดส่ วนในรายได้ประชาชาติ แต่คนยังอยูภ่ าคเกษตรในสัดส่ วนที่สูง มีแรงงานออก
จากภาคเกษตรปี ละนับหมื่นคน เป็ นกระแสที่ยากที่จะหยุดยั้งและหวนกลับ แต่ประเทศไทยต้องยืนหยัดให้ภาค
เกษตรรองรับคนที่อยูใ่ นภาคเกษตรให้อยูไ่ ด้และอยูไ่ ด้ดีข้ ึน อุดมศึกษาต้องช่วยเตรี ยมความรู ้และสร้างทักษะให้
แรงงานที่ออกจากภาคเกษตรจนถึงระดับหนึ่งก่อนเข้าสู่ภาคการผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มและความสําคัญของระบบ
เกษตรทั้งเกษตรนํ้าฝนเกษตรก้าวหน้า เน้นความสําคัญของภาคเกษตรต่อความมัน่ คงทางอาหาร(Food security)
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ในระดับครอบครัว ชุมชน พื้นที่ และประเทศ เป็ นผูร้ ู ้ผเู ้ ล่นสําคัญด้านอุตสาหกรรมอาหารและการแปรรู ป
วัตถุดิบการเกษตร ในส่ วนโลกาภิวัตน์ อุดมศึกษาจะถูกกระทบ ทั้งโอกาสที่จะเติบโตจากโลกาภิวตั น์และการ
เปิ ดเสรี ทางบริ การการศึกษา โดยเฉพาะตามข้อตกลงของ WTO ข้อตกลงพหุภาคี และทวิภาคี จากการที่ประเทศ
ไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ที่พลเมืองส่ วนใหญ่เป็ นมุสลิมและพูดภาษาบาฮาสาอินโดนีเซี ย
อุดมศึกษาไทยสามารถวางตําแหน่งผูเ้ ล่น
หลักในอาเซี ยนได้โดยการดูตน้ แบบจากประชาคมยุโรป เช่น การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อให้เกิดมาตรฐาน
การศึกษาและปริ ญญาที่ยอมรับร่ วมกันได้ (Mutual recognition) อุดมศึกษาไทยต้องเตรี ยมความพร้อมสําหรับ
“ศตวรรษแห่งเอเซี ย” ที่จีนและอินเดียเป็ นผูเ้ ล่นสําคัญ ตระหนักว่า ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นํามาซึ่ ง
“ผลิตภาพ” (Productivity) และ“นวัตกรรม” (Innovation) ในกระบวนการผลิตสิ นค้าและบริ การ เรี ยนรู ้จากนัก
คิดอนาคต (Futurists) ต่อเทคโนโลยีที่มองไม่เห็นในวันนี้หน่วยงานที่สาํ คัญของรัฐได้ร่วมกับภาคเอกชนกําหนด
แผนยุทธศาสตร์ ดา้ นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่อุดมศึกษาเข้าไปเป็ นผูเ้ ล่นสําคัญ โลกยุค
สารสนเทศ เป็ นสังคมไร้พรมแดนเกิดการจ้างงานและความมัง่ คัง่ ทางเศรษฐกิจ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและ
ความรู ้กระทําได้ง่ายเทคโนโลยีแพร่ กระจายอย่างกว้างขวาง โดยไม่มีขอ้ จํากัดด้านเวลาและสถานที่ มีนวัตกรรม
และตลาดแรงงานใหม่ๆ ที่มีมูลค่าเพิ่มและมูลค่าสูง บนฐานของนวัตกรรม ทรัพยากรมนุษย์ โครงสร้างพื้นฐาน
และสารสนเทศ
การกระจายอํานาจการปกครอง เป็ นภาพฉายที่สาํ คัญที่ประเทศไทยไม่มีประสบการณ์มาก แต่
จะเพิ่มความสําคัญต่อความเป็ นไปและความเป็ นอยูข่ องบ้านเมืองในอนาคตอย่างสูง พระราชบัญญัติระเบียบ
บริ หารราชการแผ่นดินพ.ศ.2534ได้กาํ หนดให้มีการกระจายอํานาจการปกครองสู่ทอ้ งถิ่น โดยมีแนวทางการ
กระจายอํานาจประกอบด้วยการถ่ายโอนภารกิจ การกระจายอํานาจการเงินการถ่ายโอนบุคลากร การพัฒนา
ระบบตรวจสอบและการมีส่วนร่ วมของประชาชน การปรับปรุ งการบริ หารจัดการองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
(อปท.) การปรับปรุ งกฎหมายและระเบียบ การกํากับดูแลการถ่ายโอนภารกิจ และการสร้างระบบประกัน
คุณภาพบริ การสาธารณะ อปท. ต้องการการสนับสนุน ความเชี่ยวชาญในการติดตั้งระบบ การจัดการความรู ้ การ
ฝึ กอบรมและยกระดับความสามารถของบุคลากรเป็ นต้น นอกจากนี้ ท้องถิ่นยังมีงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
จากส่ วนกลาง และมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีค่าบํารุ ง และค่าธรรมเนียม การที่อุดมศึกษาทํางานกับท้องถิ่นจะ
เสริ มภารกิจหลักหนึ่งของอุดมศึกษาคือการบริ การสังคมให้โดดเด่น
รองรับเหตุผลของการจัดตั้งและการ
ส่ งเสริ มสถาบันอุดมศึกษาบางกลุ่มที่อยูใ่ นภูมิภาคและท้องถิ่น งบประมาณ อปท. เป็ นแหล่งรายได้ที่จะเพิ่ม
ความสําคัญ สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ ในการทํางานกับ อปท. อุดมศึกษาควรรวมตัวทํางานเป็ นเครื อข่ายพื้นที่
(เชิงภูมิสงั คมและเขตการปกครอง) และเครื อข่ายเชิงประเด็น เพราะโจทย์ทอ้ งถิ่นเป็ นโจทย์บรู ณาการ ต้องการ
ความรู ้หลายระดับหลากสาขา การทํางานต้องการมวลวิกฤติท้งั ฝ่ ายอุปสงค์และอุปทาน ประเด็นหลักที่เป็ นเรื่ อง
ใหม่ทา้ ทายอุดมศึกษาไทยคือ การจัดการความขัดแย้งและความรุ นแรง เราเห็นว่าการต่อสูโ้ ดยใช้กาํ ลังทหารด้วย
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กองทัพ โดยรวมยุติไปพร้อมกับการจบลงของสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อกลางทศวรรษ 1940 และการยุติ
สงครามเย็นที่ทาํ โดยตัวแทน
อีกสามทศวรรษต่อมา สงครามสมัยใหม่เป็ นการต่อสูร้ ะหว่างประชาชน
ไร้รูปแบบสงครามและภาพศัตรู ชดั เจน ความขัดแย้งและความรุ นแรงในโลกกระทบประเทศไทยมากบ้างน้อย
บ้าง ความรุ นแรงในสามจังหวัดภาคใต้ระเบิดขึ้นในปี พ.ศ. 2547หลังจากมีเหตุการณ์รุนแรงระดับเล็กต่อเนื่องมา
หลายสิ บปี ด้วยปั จจัยภายในที่สะสมมาหลายร้อยปี ผสมกับการนําเข้าวิธีการทารุ ณโหดร้ายเพื่อแยกสามจังหวัด
ภาคใต้ รัฐกําลังแก้ปัญหาด้วยความเด็ดขาดในเบื้องต้น สร้างการเข้าถึงเข้าใจ เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและอาชีพ
ในปั จจุบนั ควบคู่กบั การสร้างความเข้าใจและโอกาสอย่างถาวรในอนาคตด้วยการศึกษา ทั้งนี้ อุดมศึกษาจะเป็ น
ปั จจัยชี้ขาดในระยะกลางและยาว
ทุกประเทศให้ความสําคัญต่อเด็กและเยาวชนของตนเอง ผูไ้ ด้รับผลโดยตรงของแผนอุดมศึกษา
ระยะยาวคือ เยาวชนไทย นักศึกษาไทย และบัณฑิตในอนาคต เด็กเยาวชนและนักศึกษาในวันนี้เปลี่ยนแปลงทั้ง
ในมิติการใช้ชีวิต การเรี ยนรู ้ ครอบครัว ตลอดจนภาวะเสี่ ยงต่าง ๆ สะท้อนถึงแนวโน้มของสังคมภายหลังยุค
อุตสาหกรรมและความทันสมัยทั้งปวง (Post-industrial / Post-modern) มีสญ
ั ญาณชี้การเปลี่ยนแปลงชีวิตงาน
ของบัณฑิตในอนาคตที่แตกต่างจากปั จจุบนั อาทิเช่น การทํางานโดยมีหลายอาชีพทั้งตลอดช่วงอายุ การทํางาน
ไร้สงั กัด (Freelance) ความเสี่ ยงต่อรายได้ไม่แน่นอน การจับคูผ่ รู ้ ่ วมงานและเปลี่ยนผูร้ ่ วมงาน เป็ นต้น มีความไม่
สอดคล้องกัน (Mismatch) ระหว่างการศึกษาและทักษะอาชีพที่พึงประสงค์ในอนาคต นอกจากความเชี่ยวชาญ
เฉพาะศาสตร์ แล้ว ความสามารถที่สาํ คัญไม่ยงิ่ หย่อนจะเกี่ยวกับทักษะการสื่ อสาร การทํางานเป็ นหมู่คณะ การ
แก้ปัญหา การรับความเสี่ ยง การออกแบบและความสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและต่อผูอ้ ื่น การ
เรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง การบริ หารจัดการตนเอง รวมไปถึงจริ ยธรรม อุดมศึกษาควรเพิ่มพื้นที่การเรี ยนรู ้ของเยาวชน
และนักศึกษาในแบบของทักษะชีวติ ทักษะสังคม (Socialization) สมรรถนะพื้นฐานร่ วม (Base line
competencies) ที่ขา้ มพ้นความรู ้วิชาการที่เป็ นแท่ง ความรู ้และความสามารถเชิงบูรณาการที่ฝังตัว (Tacit
knowledge and ability) ที่หาไม่ได้จากการเรี ยนการสอนในห้องที่ขาดปฏิสมั พันธ์ สร้างความพร้อมเพื่อเปิ ด
โลกทัศน์สาํ หรับบัณฑิตในสภาวะโลกาภิวตั น์ดา้ นภาษาและวัฒนธรรม
รู ้และเห็นคุณค่าของพหุลกั ษณ์
พหุวฒั นธรรม เพิ่ม mobility และความหลากหลาย (diversity) ของนักศึกษาต่างวัย ต่างภูมิหลังวัฒนธรรมและ
สังคม ต่างเผ่าพันธุ์ รวมถึงอาจารย์ การแลกเปลี่ยนและหลักสูตรสองภาษาจะเป็ นกลไกสําคัญ อุดมศึกษาพึงจัด
ให้มีการศึกษาในระบบ “ศิลปศาสตร์ ” (Liberal Arts Education) ในยุค Post Modern-PostIndustrialization
ทั้งนี้หมายรวมทั้งสาระแห่งศาสตร์ และกระบวนการแห่งศาสตร์ เรี ยนรู้บนฐานการทํางานในภาคการผลิตและ
ภาคสังคม (Work-based / Community-based education) เช่น Internship/Apprenticeshipในภาคการผลิตและภาค
สังคม สหกิจศึกษา (Co-operative education) ทักษะวิศวกรรม (Engineering practice school) เศรษฐกิจ
พอเพียงที่ประชาชนชาวไทยได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั นั้น สถาบันอุดมศึกษายังเข้าใจ
และปฏิบตั ิเรื่ องเศรษฐกิจพอเพียงในขั้นเริ่ มต้น อุดมศึกษาควรเป็ นผูน้ าํ ให้วิเคราะห์ได้ปฏิบตั ิได้ บนฐาน
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ทรัพยากรภูมิสงั คม สร้างความรู ้ใหม่เกิดผลเป็ นรู ปธรรมทั้งระดับปั จเจก ครอบครัว ชุมชน พื้นที่ (กายภาพ
การปกครอง และภูมิสงั คม) องค์กร ภาคการผลิต
ตามที่กล่าวแล้ว กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวมีมิติบรู ณาการและองค์รวมการพัฒนา จึง
พิจารณาปั จจัยที่เกี่ยวข้องและปั จจัยภายในอุดมศึกษาเอง ปั จจัยแรกคือ รอยต่ อกับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน และการ
อาชีวศึกษา หลักฐานเชิงประจักษ์และแนวโน้มน่าเป็ นห่วงคือ นักเรี ยนมัธยมที่เป็ นตัวป้ อนอุดมศึกษามีคุณภาพ
โดยรวมตํ่าลง ดูจากสัมฤทธิ ผลการศึกษา จนถึงความสามารถพื้นฐานการอ่านภาษาไทยซึ่ งเป็ นฐานของการ
เรี ยนรู ้วิชาการ ทุกคนตระหนักว่าคุณภาพนักเรี ยนตกตํ่าเป็ นผลจากคุณภาพของครู เกี่ยวพันไปถึงสถานภาพที่ต่าํ
ของครู ทาํ ให้ไม่มีนกั เรี ยนเก่งเป็ นครู หมุนเวียนเป็ นวัฏจักรที่ตอ้ งแก้ให้ได้ นอกจากนั้นค่านิยมด้านปริ ญญาทําให้
มีผเู ้ รี ยนอาชีวศึกษาน้อยลงเป็ นลําดับทั้งที่แรงงานระดับกลางจําเป็ นยิง่ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ ทั้งนี้
รัฐต้องจริ งจังกับการจัดการเรื่ องคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยเฉพาะทางวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์
เข้มข้นกับอาชีวศึกษา อุดมศึกษาเองต้องให้เวลากับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษาสามเรื่ อง เรื่ องแรกคือ
พัฒนาและสร้ างครูคณ
ุ ภาพสู งซึ่งเป็ นตัวคูณ (Multiplier) ทําให้มีคนเก่งมาเรี ยนครู โดยมีการทบทวนการผลิต
ครู นอกจากระบบ 5 ปี ครู มธั ยมศึกษาและครู ช่างเทคนิคต้องมีฐานแน่นทางวิชาการทั้งฝึ กสอน รวมทั้งฝึ กทักษะ
จริ งในสถานประกอบการสําหรับครู ช่างเทคนิคที่อาจต้องการเวลาเพิ่มมากกว่าหนึ่งปี เรื่ องสอง คือ การพัฒนา
เด็กทีม่ คี วามสามารถพิเศษซึ่ งเป็ นเสมือนหัวรถจักรสําหรับประเทศในอนาคต เรื่ องสาม คือ อุดมศึกษาต้องเปิ ด
ประกอบ
โอกาสให้ ผ้ จู บอาชีวศึกษาและกําลังทํางานสามารถเข้ าศึกษาต่ อในอุดมศึกษาได้ ด้วยความยืดหยุ่น
อาชีพต่อไป ไม่ตอ้ งทิ้งงานทิ้งอาชีพ ศึกษาในเงื่อนไขเวลาที่ไม่บีบรัด ไม่ผกู มัดนักศึกษาที่เป็ นผูข้ บั ดันภาคการ
ผลิตจริ ง ไม่กาํ หนดว่าต้องเรี ยนสําเร็จในเวลาอันสั้น เช่น ระบบการศึกษา 4 ปี ซึ่งเป็ นเรื่ องของนิสิตนักศึกษาใน
วัย 18-22 ปี และการสะสมหน่วยกิตในทํานองธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank)
ในส่ วนของระบบอุดมศึกษาปั จจุบนั ที่มีสถาบันให้ปริ ญญาประมาณร้อยห้าสิ บแห่งที่สงั กัด
กระทรวงศึกษาธิการ มีความซํ้าซ้อน แย่งชิงนักศึกษาและทรัพยากร มีปัญหาคุณภาพ การแก้ ปัญหาอุดมศึกษาใน
ปัจจุบัน ต้องใช้กลไกมาตรฐานและการจัดสรรทรั พยากรเพื่อลดเลิกหลักสูตรที่ไม่ใช่ความต้องการของสังคม
หรื อการพัฒนาเศรษฐกิจ ปิ ดหน่วยงานที่มีคุณภาพการศึกษาตํ่า เกิดระบบอุดมศึกษาที่แบ่งงานกันทํา (Division
of labor) วางตําแหน่งของแต่ละสถาบันให้เหมาะสม (Positioning) แบ่ งอุดมศึกษาเป็ น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มวิทยาลัย
ชุมชน, กลุ่มมหาวิทยาลัยสี่ ปีและมหาวิทยาลัยศิลปศาสตร์, กลุ่มมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเฉพาะทาง มหาวิทยาลัย Comprehensive, และกลุ่มมหาวิทยาลัยวิจยั มหาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา ทั้ง
สี่ กลุ่มจะตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล ภาคการผลิตจริ งการ
พัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต ความเป็ นอยูร่ ะดับท้องถิ่นและชุมชน การรองรับการเปลี่ยนอาชีพ เปลี่ยนงาน เลิกจ้าง
งาน การพัฒนาผลิตภาพของผูท้ าํ งานต่อเนื่อง ผูท้ ี่พน้ วัยทํางาน จนถึงการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต ธรรมมาภิบาลและ
การบริหารจัดการ ช่วยการกําหนดทิศทางจนถึงการพัฒนามหาวิทยาลัยได้เร็ ว อุดมศึกษาไทยต้องปรับปรุ งเรื่ อง
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นี้ต้ งั แต่ระดับองค์กรกําหนดและกํากับนโยบายคือสภามหาวิทยาลัย ผูบ้ ริ หารทุกระดับ ข้อเสนอของแผน
อุดมศึกษาระยะยาวคือสร้างกลไกพัฒนาผูด้ าํ รงตําแหน่งสภามหาวิทยาลัยและผูบ้ ริ หาระดับต่างๆ ปรับระบบ
ธรรมาภิบาลซึ่งรวมถึงโครงสร้างสภามหาวิทยาลัยให้มีผทู ้ รงวุฒิจากภายนอกเป็ นหลัก
สภามหาวิทยาลัยมี
สํานักงานเลขาธิ การทํางานเต็มเวลาสนับสนุน จนถึงการปรับคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ทาํ หน้าที่คณะ
มนตรี หรื อคณะกรรมาธิการ (Commission) ที่มีมนตรี หรื อกรรมาธิการ (Commissioners) เต็มเวลา และปรับ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้สอดคล้องกัน
ในการประเมินความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย
มหาวิทยาลัยไทยไม่ติดกลุ่ม
มหาวิทยาลัยชั้นนําที่มีคุณภาพทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาค
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของ
ประเทศตํ่า โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ อยูใ่ นระดับท้ายๆ ของประเทศที่ได้รับการจัดอันดับอุดมศึกษา
เป็ นองค์ประกอบหนึ่งของระบบวิจยั ของประเทศ การสร้างความเป็ นเลิศของการวิจยั ของอุดมศึกษาจึงขึ้นกับ
การวางโครงสร้างระบบวิจยั ในภาพรวม ซึ่ งรวมถึงนโยบายระบบวิจยั การจัดสรรทรัพยากรวิจยั การบริ หาร
จัดการทุนวิจยั ตลอดจนการประสานพลังระหว่างหน่วยปฏิบตั ิการวิจยั ความเชื่อมโยงและการทํางานร่ วมกัน
ระหว่างภาคเอกชน ในฐานะองค์กรอุดมปั ญญา อุดมศึกษาถูกคาดหวังว่าเป็ นกลไกสําคัญในการพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่ งขันของประเทศด้วยความจํากัดของทรัพยากรและนักวิจยั คุณภาพสูง อุดมศึกษาต้อง
โฟกัสโจทย์วจิ ยั และสร้างกลไกความเป็ นเลิศ
ระบบการประเมินสมรรถนะการวิจยั ของกลุ่มวิชาการใน
มหาวิทยาลัย - ระบบ ResearchAssessment Exercise (RAE) ที่ใช้ในต่างประเทศควรนํามาประยุกต์และปรับใช้
เพื่อการประเมินความสามารถการวิจยั และจัดสรรทรัพยากรเพื่อการวิจยั สําหรับอุดมศึกษาไทย มหาวิทยาลัยควร
ผลักดันให้เกิดระบบวิจัยแห่ งชาติ ที่ควรประกอบด้วยองค์กรระดับชาติที่กาํ หนดนโยบายวิจยั องค์กรจัดสรร
เงินทุนวิจยั และหน่วยงานวิจยั ที่มหาวิทยาลัยเป็ นผูเ้ ล่นสําคัญ สร้างระบบความเชื่อมโยงระหว่ างอุดมศึกษาและ
ภาคการผลิต เพื่อให้อุดมศึกษาทําภารกิจจากมุมอุปสงค์(demand led)เพิ่มขึ้นมีกลไกการทํางานร่ วมกันใน
ลักษณะพหุภาคี ระหว่างมหาวิทยาลัย กลุ่มมหาวิทยาลัย ศูนย์ความเป็ นเลิศ ภาคอุตสาหกรรมในและต่างประเทศ
ภาคสังคมและชุมชน
กลไกสําคัญที่หลายประเทศใช้การปฏิรูปอุดมศึกษาได้สาํ เร็ จ คือ ธรรมมาภิบาลและการบริ หาร
และการปฏิรูปการเงินอุดมศึกษา การลงทุนในอุดมศึกษาผ่านระบบงบประมาณปัจจุบนั ยังไม่สะท้อนคุณภาพ
การศึกษา และยังมิได้ใช้เป็ นกลไกกํากับเชิงนโยบายอย่างเต็มที่ การแบ่งภาระค่าใช้จ่ายเพื่ออุดมศึกษาระหว่าง
ผูเ้ รี ยน รัฐ และผูไ้ ด้รับประโยชน์จากผลผลิตอุดมศึกษาไม่เหมาะสม นอกจากนั้นสถาบันอุดมศึกษาไทยจํานวน
มากมีภาระที่จะต้องแสวงหาแหล่งทุนเพื่อรักษามาตรฐานการศึกษา นอกเหนือจากรองรับจํานวนนักศึกษาที่
เพิ่มขึ้น ได้รับการตําหนิจากสาธารณะว่าเป็ นอุดมศึกษาพาณิ ชย์ แผนอุดมศึกษาระยะยาวเสนอให้รัฐปรับการ
จัดสรรงบประมาณประจําปี สําหรับมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่ยงั เป็ น Supply-side financing ให้สอดคล้องกับ
เป้ าหมายการพัฒนาประเทศ และเป็ นไปตามPerformance-based มากขึ้น พิจารณาและจัดรู ปแบบใหม่ของ
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กองทุนประเภท Contribution scheme ตั้งกองทุนพัฒนาอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาอาจารย์และบุคคลากร
เชื่อมโยงอุดมศึกษากับภาคการผลิต สนับสนุนการจัดตั้งวิสาหกิจโดยมหาวิทยาลัย การพัฒนาแรงงานความรู ้
และเกษตรกรที่เลิกอาชีพการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต สนับสนุนท้องถิ่น สร้างกลไกกําหนดและจัดสรรงบประมาณ
ควบคูก่ บั การทําแผนยุทธศาสตร์ การกํากับคุณภาพด้วยองค์ กรกันชน (Buffer organization) ใช้หลักการ
Financialautonomy ในการบริ หารการเงินอุดมศึกษาบนฐานการแบ่งกลุ่มอุดมศึกษา
การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศควบคู่กบั การเติบโตของอุดมศึกษา อย่าง
รวดเร็ ว
และขาดทิศทางในทศวรรษที่ผา่ นมา
การนําสถาบันอุดมศึกษาเกือบห้าสิ บแห่งที่อยูใ่ น
กระทรวงศึกษาธิการ เดิมมารวมกับสถาบันอุดมศึกษาเดิมในทบวงมหาวิทยาลัย ทําให้เห็นเงื่อนไขเร่ งด่วนที่จะ
สร้างอุดมศึกษาให้มีคุณภาพคือระบบการพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา ทั้งนี้การพัฒนาอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
ต้องคํานึงถึงการพัฒนาหลายมิติ เช่น ด้านวิชาการ ความเป็ นครู ความสามารถในจัดการเรี ยนการสอน
ความสามารถด้านการวิจยั สมรรถนะทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่ตนรับผิดชอบ การบริ หารจัดการ การขัด
เกลาทางสังคม คํานึงถึงช่ วงวัยต่ างๆของการทํางานและพัฒนา (Life cycle development) จัดให้มีกระบวนการ
Mentoringโดยผูม้ ีความรู ้และประสบการณ์บนฐานของการพัฒนาจากการทํางานจริ ง แผนอุดมศึกษาระยะยาว
ได้เสนอให้มีทิศทางชัดเจนในการจัดทุนการศึกษา การมีส่วนร่ วมระหว่างมหาวิทยาลัยและผูเ้ รี ยนในการออก
ค่าใช้จ่ายในการส่ งนักศึกษาไปต่างประเทศ และการสร้างทิศทางสําหรับมหาวิทยาลัยรัฐใหม่ดว้ ยอัตรากําลังคน
ที่รัฐบาลกําหนดให้
มหาวิทยาลัยไทยมีความแตกต่างสูงและมีช่องว่างของระดับการพัฒนา (University Divide)
หลายมิติ อาทิเช่น ขนาด งบประมาณ ประเภท อายุ สถานที่ต้งั บุคลากร คุณภาพของนักศึกษา คุณภาพของ
สถาบัน ตลอดจนชื่อเสี ยง เป็ นต้น หลายปัญหาของอุดมศึกษาแก้ไม่ได้หากมหาวิทยาลัยยังแยกส่ วนกันทํางาน
ไม่รวมพลัง (Synergy) หรื อแบ่งงานกันทํา (Division of labor) แม้สถาบันมีคุณภาพและความเป็ นเลิศ เมื่อไม่
ทํางานร่ วมกันก็ไม่สามารถสร้างสรรค์ผลงานในระดับประเทศหรื อที่สูงขึ้นไป ยุทธศาสตร์ สร้างพลังร่ วมโดย
เครือข่ ายอุดมศึกษาเป็ นสิ่ งที่ควรสนับสนุนและผลักดันด้วยนโยบายและกลไกงบประมาณ สถาบันอุดมศึกษา
ควรควบรวมการเรี ยนการสอน การทํางานและการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานร่ วมกัน จนนําสู่การควบรวมสถาบัน
เมื่อพร้อม รัฐสนับสนุนให้สถาบันที่เข้มแข็งสร้างความสามารถสถาบันใหม่ สร้างเครื อข่ายพัฒนาการเรี ยนการ
สอน การพัฒนาบุคคลากร การทํางานภาคสังคมเป็ นต้น
ปั จจัยพื้นฐานสามจังหวัดภาคใต้ที่นาํ สู่ปัญหาความรุ นแรง
ข้อเสนอแนวทางสร้างความ
สมานฉันท์และการพัฒนาพื้นที่ ได้กล่าวถึงในเรื่ องการจัดการความขัดแย้งและความรุ นแรงในส่วนภาพฉายที่
ระบุมาแล้ว ในปี 2550 รัฐบาลได้ทาํ แผนยุทธศาสตร์ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย
สกอ.กําหนดการพัฒนาอุดมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
เป็ นส่ วนของแผน
อุดมศึกษาระยาว ซึ่ งประกอบ ด้วยการพัฒนาเด็กเยาวชนและนักศึกษา การพัฒนาครู และบุคคลากรในพื้นที่ การ
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สร้างความเข้มแข็งของสถาบันอุดมศึกษา และการพัฒนาอุดมศึกษาสู่อาเซี ยน แนวทางหลักเป็ นการใช้ปัญญาให้
เข้าถึง เข้าใจยอมรับและเห็นคุณค่าของสังคมไทยที่มีความเป็ นพหุลกั ษณ์ พหุวฒั นธรรม การสร้าง mobility
สําหรับเด็กเยาวชนและประชาชนในภาคใต้ สร้างโอกาสการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ การประกอบอาชีพใน
ภาคใต้ ความเชื่อมต่อกับอาเซียนและประชาคมมุสลิมในโลก
โครงสร้ างพืน้ ฐานการเรียนรู้ ของอุดมศึกษา
เป็ นทั้งหัวใจและปัจจัยสําคัญของอุดมศึกษา
ครอบคลุมทั้งโครงสร้างเชิงสารัตถะและโครงสร้างทางกายภาพที่สาํ คัญ 4 ประการ ส่ วนหัวใจคือโครงสร้าง
หลักสูตรที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด และสังคมในปัจจุบนั และอนาคตส่ วนที่เป็ นปั จจัย คือ
สังคมสารสนเทศ สังคมฐานความรู ้ ทรัพยากรการเรี ยนรู ้ ระบบการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต สิ่ งแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
ปฏิสมั พันธ์และการเรี ยนรู ้ อุดมศึกษาต้องตระหนักว่าการอุดมศึกษาอนาคตเป็ นทั้ง “การเตรี ยมคนเข้าสู่ชีวิตและ
การปรับแต่งคนเข้าสู่งาน” นอกจากความรู้เทคนิค วิชาการวิชาชีพแล้ว รัฐพึงสนับสนุนการศึกษา “ศิลปศาสตร์ ”
(Liberal Arts Education) ในฐานะโครงสร้างพื้นฐานการเรี ยนรู ้ ทั้งในลักษณะหลักสูตรเพิ่มเติม จนการปรับบาง
สถาบันอุดมศึกษาให้เป็ นมหาวิทยาลัยด้านศิลปศาสตร์ เต็มรู ปแบบ ออกแบบหลักสูตรศิลปศาสตร์ ในยุคหลัง
อุตสาหกรรม (PostModern Liberal Arts) ที่สามารถรองรับความต้องการ ของคนรุ่ นใหม่และตลาดแรงงาน เช่น
ดนตรี ศิลปะ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการสมอง การบริ หารจัดการ พลังงานและสิ่ งแวดล้อม วัฒนธรรมและ
นักคิดของโลก เป็ นต้น รวมทั้งคํานึงถึงการสนับสนุนการศึกษาพิเศษในรู ปแบบต่างๆ ส่ งเสริ มให้อุดมศึกษา
พัฒนาและใช้ศกั ยภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร เพื่อรองรับนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของชาติ โดยเฉพาะอย่ างยิง่ ยุทธศาสตร์ e-Society,e-Industry, e-Commerce, e-Education, และ
e-Government ผ่ านนโยบายการจัดซื้อจัดจ้ างของภาครั ฐ (Government procurement) สร้างหัวใจหรื อสมอง
ของการบริ หารจัดการและการพัฒนาชุมชนขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นทัว่ ประเทศ
รัฐพึงกําหนดให้
สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความร่ วมมือในการจัดเก็บข้ อมูลของตนเองที่ทนั สมัยอยูเ่ สมอ จัดระบบการคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภคจากการให้บริ การข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
โดยผูเ้ รี ยนและผูป้ กครองมีสิทธิในการเข้าถึง
ข้อมูลอุดมศึกษาที่มีความถูกต้องและทันสมัย สนับสนุนอุดมศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารเพือ่
การเข้ าถึง(Access) และการลดช่ องว่ างดิจทิ ลั (Digital divide) เพื่อการเรี ยนรู ้เฉพาะตัว (Customization) ไปจนถึง
การเรี ยนรู้ของมวลชน (Massification) ลงทุนการวิจยั และพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
รัฐลงทุนให้อดุ มศึกษาเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ วิจยั ทดลอง และสาธิ ต จัดทําสื่อการเรี ยนรู้ของมหาวิทยาลัยออกสู่
สาธารณะ (Open courseware) ลงทุนและจัดการในการจัดระบบเครื อข่ ายห้ องสมุดและแหล่ งเรี ยนรู้ ศึกษาและ
เตรี ยมการรองรับผลกระทบเชิงลบ (Discordance) อันเนื่องมาจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
จัดตั้งกองทุนพัฒนาโครงสร้ างทางกายภาพของสถาบันอุดมศึกษา ประการสุ ดท้ายในการรักษาผลิตภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคม ระบบการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตเป็ นปั จจัยสําคัญของความสําเร็ จ อุดมศึกษาควรจัดทํากรอบ
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นโยบายการพัฒนาระบบ “การเรี ยนรู้ตลอดชีวิต” ของอุดมศึกษา วางระบบธรรมาภิบาลของการเรี ยนรู้ตลอด
ชีวิตซึ่งเกี่ยวข้องกับภาคส่ วนต่างๆในสังคม ประสานหลากสาขา (Multisectoral approach) การบริ หารจัดการ
โดยยึดหลักผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญคือหัวใจ สร้างกรอบการประกันคุณภาพการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตทั้งนีเ้ พือ่ ให้ อุดมศึกษา
สร้ างสั งคมไทยให้ เป็ นสั งคมความรู้ สั งคมอุดมปัญญา
 แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)9
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จดั ทําแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่
11 (พ.ศ.2555 – 2559) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษา เรี ยบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 5
ตุลาคม 2555 ในแผนฉบับดังกล่าว กําหนดวิสยั ทัศน์สาํ หรับอุดมศึกษาในปี พ.ศ. 2559 คือ 4 “อุดมศึกษาเป็ น
แหล่ งองค์ ความรู้และพัฒนากําลังคนระดับสู งทีม่ ีคณ
ุ ภาพเพือ่ การพัฒนาชาติอย่ างยัง่ ยืนสร้ างสังคมการเรี ยนรู้
ตลอดชีวิต ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)บนพืน้ ฐานปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีบทบาทสู งในประชาคมอาเซียนและมุ่งสู่ คณ
ุ ภาพอุดมศึกษาระดับนานาชาติ”
นอกจากนี้ได้กล่าวถึง ภาพอนาคตที่มีผลกระทบต่ออุดมศึกษาไทย10 ว่าประเทศไทยอยูใ่ น
ช่วงเวลาที่ตอ้ งเผชิญกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยีพลังงานและสิ่ งแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วและส่ งผลกระทบอย่างรุ นแรงมากขึ้นกว่าช่วงที่ผา่ นมา ซึ่งมีผลกระทบต่อการบริ หาร
จัดการอุดมศึกษา ทั้งนี้อุดมศึกษาต้องคํานึงถึงความเสี่ ยงในประเด็นที่ส่งผลต่อการแก้ไขปัญหาและการพัฒนา
ประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาได้เตรี ยมความพร้อมให้ดาํ รงอยู่
ได้ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยมีการวิเคราะห์ในประเด็นดังต่อไปนี้
1) เศรษฐกิจโลกกับเศรษฐกิจพอเพียง ประเทศไทยต้องเผชิญการเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับตัวเข้าสู่
เศรษฐกิจโลกเนื่องจากกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียมีบทบาทสําคัญทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น และมีแนวโน้มที่
จะเป็ นศูนย์กลางเศรษฐกิจโลก การรวมกลุ่มเศรษฐกิจภายใต้กรอบการค้าเสรี ของอาเซียนกับจีน ญี่ปุ่น และ
อินเดียและการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ตลอดจนกรอบความร่ วมมือต่างๆ ส่ งผลกระทบต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ซึ่ งต้องมีการเตรี ยมความพร้อมในหลายด้าน ได้แก่ การพัฒนาคนเพื่อ
ตอบสนองตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การให้ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ กติกาต่างๆ ของ
อาเซี ยนเพื่อรองรับการแข่งขันที่สูงขึ้นเนื่องจากการเคลื่อนย้ายสิ นค้า บริ การ แรงงาน และเงินทุนอย่างเสรี การ
ปรับตัวหรื อการกําหนดข้อตกลงร่ วมเพื่อไม่ให้มีการเสี ยเปรี ยบกันในกลุ่มสมาชิกมากเกินไป เนื่องจากมีความ
แตกต่างของระดับการพัฒนาในประเทศกลุ่มอาเซียน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้อุดมศึกษาไทยต้องให้
ความสําคัญในประเด็นดังต่อไปนี้
9
10

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา “แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)” หน้า 29
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา “แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ” หน้า 1-5
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(1) อุดมศึกษาต้ องจัดการศึกษาทีเ่ น้ นเรื่องภาษาอังกฤษ และภาษาของประเทศในภูมภิ าค
อาเซียนเพื่อให้คนไทยสามารถสื่ อสารกับประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และเพิ่มโอกาสในการดํารง
ชีพและทํางานในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะในประเทศสมาชิกอาเซี ยน
(2) อุดมศึกษาต้ องส่ งเสริมการเรียนรู้ เรื่องอาเซียนศึกษาให้มากขึ้น เพื่อให้ความรู ้เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมประเพณี ความหลากหลายทางชาติพนั ธุ์และระบอบการปกครอง โดยเฉพาะความรู ้ดา้ นกฎหมายเพื่อ
เตรี ยมการสําหรับการทํางานข้ามชาติ
(3) อุดมศึกษาต้ องสร้ างบัณฑิตทีพ่ ร้ อมปรับตัว มีทกั ษะในการทํางาน สามารถดํารงชีวิตอยู่
ท่ามกลางความแตกต่างของเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรมและภาษาได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ สามารถทํางานร่ วมกับ
ผูอ้ ื่น และมีศกั ยภาพสูง เป็ นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
(4) อุดมศึกษาต้ องให้ ความสํ าคัญกับเรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา เพื่อพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตให้เทียบเคียงได้กบั ต่างประเทศ และสร้างความเข้มแข็งของเครื อข่ายอุดมศึกษาระหว่างประเทศ
เพื่อยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาให้ใกล้เคียงกัน โดยผ่านโครงการบริ การวิชาการร่ วมกัน
(5) อุดมศึกษาควรเร่ งพัฒนาอาจารย์ท้งั ในเชิงปริมาณและคุณภาพ
เพื่อให้สามารถใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการจัดการศึกษา ที่พร้อมรับการเป็ นประชาคมอาเซี ยนและยกระดับคุณภาพสถานศึกษา
ให้เป็ นสากล เช่น โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการระหว่างประเทศ เป็ นต้น
(6) อุดมศึกษาต้ องได้ รับการรับรองคุณภาพในระดับนานาชาติ โดยอาจสร้างเกณฑ์ มาตรฐาน
ในการเทียบเคียงคุณภาพร่ วมกัน
ความจําเป็ นในการปรับตัวตามเศรษฐกิจโลกและภูมิภาคจําเป็ นต้องสร้างความพร้อม เพื่อให้
สามารถใช้โอกาสที่เกิดขึ้นได้อย่างรู ้เท่าทันและเพิ่มภูมิคุม้ กันของทุนที่มีอยูใ่ นสังคมไทยควบคู่ไปด้วย ทั้งนี้
ประเทศไทยได้อญั เชิญปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็ นปรัชญานําทางในการพัฒนา และบริ หารประเทศ
ตั้งแต่ระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) จนถึงปัจจุบนั ดังจะเห็นได้จาก
การติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 25502554) ที่พบว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยมีความเข้มแข็งและเติบโตอย่างมีคุณภาพ ทําให้คุณภาพชีวติ ของคน
ไทยดีข้ ึน มีหลักประกันความมัน่ คงทางเศรษฐกิจที่หลากหลาย และความยากจนลดลง
ดังนั้นภายใต้สถานการณ์ที่ยงั คงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย
ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต ไม่วา่ จะเป็ นด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง พลังงานและ
สิ่ งแวดล้อม ตลอดจนเทคโนโลยี ทําให้จาํ เป็ นต้องเตรี ยมความพร้อมและสร้างภูมิคุม้ กันของประเทศให้เข้มแข็ง
โดยยังคงต้องยึดหลักการปฏิบตั ิตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรมประเพณี
ภูมิปัญญาที่ดีงามอันเป็ นมรดกของชาติ เพือ่ ให้คนไทยสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคตได้อย่างมัน่ คง และเพื่อสร้างความเข้มแข็งและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
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การผสมผสานเศรษฐกิจกับเทคโนโลยีที่ทนั สมัย
เป็ นปัจจัยหนึ่งที่ผลักดันให้เกิดเศรษฐกิจ
ฐานความรู ้ (knowledge-based economy) ซึ่ งเป็ นการนําเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และความรู ้ที่เหมาะสม
มาพัฒนาให้เกิดเป็ น มูลค่าทางเศรษฐกิจ สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีบทบาทมากขึ้นในการศึกษาวิจยั เพื่อ
สร้างสรรค์องค์ความรู ้หรื อนวัตกรรม
ภายใต้การสนับสนุนของรัฐในด้านงบประมาณและทรัพยากรอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อพัฒนาต่อยอดความรู ้และการใช้เทคโนโลยี
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ควรมีการสนับสนุน
สถาบันอุดมศึกษาในระดับภูมิภาคและท้องถิ่นซึ่งมีความใกล้ชิดกับชุมชนให้ตระหนักถึงความสําคัญ ในการใช้
ความรู ้และงานวิจยั เพื่อพัฒนาให้มากยิง่ ขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความร่ วมมือกับชุมชนในการพัฒนาความรู ้และเป็ น
พลังหลักในการพัฒนาฐานรากของประเทศให้มนั่ คงและยัง่ ยืน
อุดมศึกษาต้องเป็ นแกนนําในการเชื่อมโยง
งานวิจยั ลงสู่พ้ืนที่ผา่ นกระบวนการบริ การวิชาการ เกิดเป็ นเครื อข่ายในการพัฒนาที่ทาํ งานประสานความร่ วมมือ
กับภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
อย่างไรก็ตามการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
ยังเป็ นประเด็นที่ตอ้ งให้ความสําคัญอย่าง
ต่อเนื่องควบคูก่ นั ทั้งนี้เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศไทยมีภาคอุตสาหกรรมเป็ นภาคการผลิตที่มีบทบาทสูง มี
ภาคการเกษตรเป็ นแหล่งผลิตที่ก่อให้เกิดรายได้หลักของประชาชนคนไทยส่ วนใหญ่
และมีภาคบริ การที่มี
บทบาทสําคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่ม ระบบเศรษฐกิจในทุกภาคส่ วนที่กล่าวข้างต้นล้วนต้องการปัจจัยสนับสนุน
ด้านกําลังคนที่มีศกั ยภาพ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์
ทั้งนี้การผลิตและพัฒนากําลังคนจะต้องมีการวางแผนบนพื้นฐานข้อมูลที่สอดคล้องกับปริ มาณ
และความ
ต้องการของประเทศเพื่อให้เป็ นพลังขับเคลื่อนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย
จึงควรมีฐานข้อมูล
สารสนเทศด้านกําลังคนของประเทศจากทุกหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ที่เชื่อมโยง
ซึ่ งกันและกันเพื่อให้ทุกภาคส่ วนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวได้
2) การเปลีย่ นแปลงของสั งคมไทย การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงของ
สังคมไทย โดยเฉพาะการเข้าสู่สงั คมผูส้ ูงอายุ วิถีการดํารงชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป เป็ นสังคมออนไลน์ มีการ
สื่ อสารไร้พรมแดน ทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม มีการให้ความสําคัญกับคุณภาพและมาตรฐานใน
ด้านต่างๆโดยเฉพาะด้านการศึกษามากขึ้น รวมทั้งมีความขัดแย้งทางความคิดด้านสังคมและการเมือง การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการพัฒนาอุดมศึกษาไทยที่เป็ นทั้งอุปสรรคและโอกาส ดังนี้
(1) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างของประชากรทีเ่ ข้ าสู่ การเป็ นสั งคมผู้สูงอายุของหลายประเทศ
ในโลกรวมทั้งประเทศไทยมีผลต่อการเคลื่อนย้ายคนวัยทํางานข้ามประเทศ และจะมีผลกระทบกับการพัฒนา
ประเทศไทยในอีก 10-20 ปี ข้างหน้าอย่างมาก เนื่องจากในปัจจุบนั การเพิ่มของประชากรค่อนข้างคงที่หรื อ
เพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง มีการแต่งงานช้าและมีบุตรน้อยลง จํานวนเด็กในวัยเรี ยนช่วงมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่ ง
เป็ นประชากรที่จะเข้าสู่สถาบันอุดมศึกษามีแนวโน้มลดลงตามลําดับ
ในขณะที่ความเจริ ญก้าวหน้าทางการ
แพทย์และสาธารณสุ ขทําให้ผสู ้ ูงวัยมีสุขภาพดีข้ ึนและอายุยนื ยาว มีการแข่งขันเพื่อแย่งชิงแรงงานโดยเฉพาะ
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แรงงานที่มีคุณภาพ อุดมศึกษาต้องเตรี ยมการเพื่อป้ องกันและแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้น โดยต้องมีการวางแผน
กําลังคนอย่างเป็ นระบบ มีฐานข้อมูลกําลังคนเพื่อผลิตให้ตรงกับความต้องการ โดยเฉพาะสาขาที่ขาดแคลน
สถาบันอุดมศึกษาต้องปรับเปลี่ยนรู ปแบบการจัดการศึกษา
เพื่อรองรับการเปลี่ยนงานและอาชีพให้กลุ่มวัย
ทํางาน และส่งเสริ มผูส้ ูงอายุให้มีผลิตภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ (Social and Economic Productivity) ระบบ
การศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยต้องช่วยพัฒนาคนทุกวัย ทุกระดับการศึกษา เพื่อให้
เกิดการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต อันเป็ นการสร้างศักยภาพและเตรี ยมพร้อมสู่การเป็ นสังคมผูส้ ูงอายุ
(2) การเปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสโลกาภิวตั น์ส่งผลให้สังคมไทยมีความเป็ นวัตถุนิยม พึง่ พา
เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวติ ประจําวันมากขึน้ การหลัง่ ไหลของวัฒนธรรมต่างชาติทาํ ให้ค่านิยมและประเพณี
ดั้งเดิมที่ดีงามถูกทําลาย สังคมไทยเผชิญวิกฤติความเสื่ อมถอยด้านคุณธรรมและจริ ยธรรม มีการแสวงหารายได้
เพื่อตอบสนองการบริ โภค การช่วยเหลือเกื้อกูลกันลดลง ขาดความมีน้ าํ ใจ เกิดการแก่งแย่งเอาเปรี ยบซึ่งกันและ
กัน ขาดความสามัคคีมีความขัดแย้งทางความคิดอย่างรุ นแรง ไม่เคารพสิ ทธิ ผอู ้ ื่นและขาดการคํานึงถึงประโยชน์
ส่ วนรวม เป็ นแนวโน้มที่มีนยั สําคัญที่อดุ มศึกษาต้องมีส่วนร่ วมในการส่ งเสริ มสุ ขภาวะของคนไทยให้มีความ
สมบูรณ์ท้ งั ร่ างกายและจิตใจและให้ความสําคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม ธรรมาภิบาลและการต่อต้านการ
ทุจริ ตประพฤติมิชอบให้มากยิง่ ขึ้นควบคูไ่ ปกับการปลูกฝังคุณธรรมจริ ยธรรมในตัวผูเ้ รี ยน
(3) การให้ ความสํ าคัญกับคุณภาพการศึกษาในการผลิตบัณฑิต เป็ นนโยบายที่ทุกประเทศ
พัฒนาอย่างจริ งจังและต่อเนื่อง
แต่ประเทศไทยยังไม่สามารถปรับปรุ งคุณภาพการศึกษาอย่างเป็ นรู ปธรรม
เนื่องมาจากความไม่เป็ นเอกภาพของการศึกษาทั้งระบบ การขาดผู้นําระดับสู งทีม่ วี ิสัยทัศน์ ด้านการศึกษาในการ
ขับเคลื่อนนโยบายได้อย่างจริ งจังและต่อเนื่อง ไม่มีการกําหนดวิสยั ทัศน์และคุณค่าร่ วมของอุดมศึกษา รวมถึง
สถาบันอุดมศึกษาต้องปรับปรุ งหลักสูตรการเรี ยนการสอนให้ส่งเสริ มการคิดวิเคราะห์มากกว่าการท่องจํา และมี
ทักษะในการทํางานมากกว่าการรู ้รอบในเชิงทฤษฎี ตลอดจนต้องผลิตและยกระดับวิชาชีพอาจารย์ให้สามารถ
ส่ งเสริ มคนดีและคนเก่งมาเป็ นอาจารย์ นอกจากนี้ตอ้ งปรับเปลี่ยนระบบการผลิตบัณฑิตสําหรับศตวรรษที่ 21
ให้มีความสามารถที่หลากหลายมีทกั ษะสูงและสื่ อสารด้วยภาษาต่างประเทศได้ เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ ให้เป็ นที่
ยอมรับได้ท้ งั ในระดับชาติและนานาชาติ การจัดการศึกษาให้มีคณ
ุ ภาพเป็ นภารกิจของทุกสถาบันอุดมศึกษาที่
ต้องอาศัยความร่ วมมือของผูบ้ ริ หารที่ตอ้ งผลักดัน ส่งเสริ มให้บุคลากรในสถาบันตระหนักในคุณค่าของคุณภาพ
ของงานที่ส่งผลต่อการพัฒนาตนเองและพัฒนาองค์การ และเพื่อสร้างความมัน่ ใจให้กบั สังคมในคุณภาพของ
บัณฑิต
(4) การเตรียมความพร้ อมเพือ่ รองรับปัญหาด้ านความมัน่ คงของประเทศ ทั้งที่มาจากความ
เสี่ ยงของการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติที่มีแนวโน้มขยายตัวทัว่ โลกและมีรูปแบบที่ทวีความรุ นแรง
มากยิง่ ขึ้น และทั้งที่มาจากปั ญหาความไม่สงบภายในประเทศ เช่น ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่
ยังคงมีอยู่ ความแตกแยกที่มีปัญหาจากความเหลื่อมลํ้าไม่เป็ นธรรมในสังคม ความแตกแยกทางความคิดที่ไม่
คํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็ นที่ต้ งั ตลอดจนเสถียรภาพของรัฐบาล นับว่ามีความสําคัญในการสร้างสังคมให้มี
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คุณภาพชีวิตที่มีความมัน่ คงและปลอดภัย แม้วา่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 25552559) แสดงถึงประสิ ทธิภาพภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ ึน การกระจายอํานาจประสบความสําเร็ จใน
เรื่ องการเพิ่มรายได้ให้กบั องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น แต่ขีดความสามารถในการป้ องกันการทุจริ ตของประเทศ
ยังต้องปรับปรุ ง และยังคงมีปัญหาในความขัดแย้งทางการเมือง อุดมศึกษาควรให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่ วม
เพื่อชี้นาํ การพัฒนาระบบราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล การพัฒนาระบบและกลไกการป้ องกันการทุจริ ตและ
ประพฤติมิชอบ
การสร้างความเป็ นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากร
ควบคู่ไปกับการปลูกจิตสํานึกค่านิยม
ประชาธิ ปไตยและธรรมาภิบาล แก่เยาวชนและประชาชนไทยทุกกลุ่ม
3) พลังงานและสิ่ งแวดล้ อม ในช่วงที่ผา่ นมาประชาคมโลกและประเทศไทยต้องประสบปัญหาวิกฤติ
ด้านพลังงานอันเนื่องมาจากต้นทุนพลังงานในตลาดโลกได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่ งผลกระทบต่อระบบ
เศรษฐกิจทั้งด้านการเกษตร อุตสาหกรรม ภาคขนส่งและบริ การ ความมัน่ คงทางอาหารและพลังงานของโลกมี
แนวโน้มจะเป็ นปั ญหาสําคัญ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศทําให้เกิดความไม่สอดคล้องระหว่างการผลิต
พืชอาหารและพืชพลังงานในอนาคต แนวโน้มดังกล่าวทําให้ทุกประเทศให้ความสนใจกับเรื่ องของพลังงานและ
สิ่ งแวดล้อมอย่างจริ งจัง
ประเทศไทยจึงควรให้ความสําคัญกับนโยบายการแก้ปัญหาด้านความมัน่ คงของ
พลังงานควบคูก่ บั ความมัน่ คงด้านอาหารซึ่งจะช่วยส่ งเสริ มความมัน่ คงของประเทศให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี มีพลังงานใช้อย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อความต้องการ นําไปสู่การพัฒนาประเทศตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็ นแบบอย่างของการพึ่งพาตนเองได้อย่างยัง่ ยืน
การเปลี่ยนแปลงของสภาวะธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศเกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุ นแรงมากขึ้นอย่างไม่เคยเป็ นมาก่อน การบริ หารจัดการภัยพิบตั ิและการ
บริ หารวิกฤติในภาวะฉุกเฉิ นเป็ นประเด็นท้าทายที่ประเทศไทยต้องเตรี ยมการบริ หารความเสี่ ยงให้พร้อมเผชิญ
กับภัยพิบตั ิจากธรรมชาติที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา อุดมศึกษาควรมีส่วนร่ วมในการจัดทําแผนปฏิบตั ิการ
รองรับภัยพิบตั ิการพัฒนาองค์ความรู ้และฐานข้อมูลเพื่อรองรับภัยทางธรรมชาติ และการศึกษาวิจยั เพื่อสร้าง
ระบบการบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมให้มีประสิ ทธิภาพ โดยครอบคลุมประเด็นพลังงาน
ทางเลือก พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด เพื่อลดความเสี่ ยงในการขาดแคลนพลังงานและช่วยรักษา
สิ่ งแวดล้อม รวมถึงการให้ความรู ้และสร้างจิตสํานึกความรับผิดชอบด้านพลังงานและสิ่ งแวดล้อม และการ
ประหยัดพลังงานให้กบั นักศึกษาเยาวชนและประชาชนทุกระดับ
จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่าอุดมศึกษาไทยในปี 2559 นอกจากจะต้องเป็ นแหล่งความรู ้ที่
ตอบสนองการแก้ไขปัญหาวิกฤติและชี้นาํ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของชาติและท้องถิ่นโดยเร่ งสร้างภูมิคุม้ กันใน
ประเทศให้เข้มแข็งขึ้นภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว
ยังต้องส่ งเสริ มการพัฒนาประเทศให้
สามารถแข่งขันได้ในประชาคมอาเซี ยนและประชาคมโลก โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทย
ให้มีคุณภาพ ผลิตกําลังคนที่มีศกั ยภาพตรงตามความต้องการของตลาดงาน สามารถทํางานเพื่อดํารงชีพตนเอง
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และเพื่อช่วยเหลือสังคม มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ และมีสุขภาวะทั้งร่ างกายและจิตใจ รวมทั้งพัฒนาอาจารย์
ให้เป็ นมืออาชีพและผูเ้ ชี่ยวชาญมืออาชีพให้เป็ นอาจารย์ พัฒนาวิชาชีพอาจารย์ให้เป็ นที่ยอมรับของสังคม มีการ
จัดการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยใช้ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ บนพื้นฐาน
การผลิตและการบริ โภคที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งจะนําไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยงั่ ยืนของประเทศ
ไทย ทั้งนี้โดยอาศัยการบริ หารจัดการอุดมศึกษาเชิงรุ ก ซึ่งมีกลยุทธ์การเงิน และพระราชบัญญัติอดุ มศึกษา เป็ น
เครื่ องมือสําคัญในการขับเคลื่อน
แผนยุทธศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2555-2559)11
แผนยุทธศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (พ.ศ.2555-2559) ได้กาํ หนดวิสยั ทัศน์
และยุทธศาสตร์ ดังนี้
วิสัยทัศน์ “เป็ นองค์ กรหลักในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพือ่ สร้ างปัญญาใน
สั งคม สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสั งคมและความสามารถของประเทศอย่ างยัง่ ยืน”
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้ วย
1. ส่ งเสริ มและเร่ งรัดการพัฒนากําลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เป็ น
พลังของประเทศ
2. สร้างความตระหนักและพัฒนาการเรี ยนรู ้ดา้ นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้
เป็ นสังคมฐานความรู ้
3. การวิจยั พัฒนาและนวัตกรรม สร้างฐานความรู ้และเพิ่มผลิตภาพของประเทศ
4. การถ่ายทอดเทคโนโลยีและมีการนําผลงานวิจยั พัฒนา และนวัตกรรมไปใช้ในการเพิ่ม
ผลผลิตเชิงพาณิ ชย์และการบริ การสังคม
5. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนการวิจยั พัฒนาและนวัตกรรมให้เพียงพอ
รวมทั้งส่ งเสริ มความร่ วมมือกับต่างประเทศและ นวัตกรรมให้มีประสิ ทธิภาพและทันสมัย

11

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “แผนยุทธศาสตร์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(พ.ศ. 2555-2559)” หน้า 3-1 ถึง 3-2
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การวิเคราะห์ สภาพแวดล้ อมภายใน
สภาพแวดล้ อมภายใน
จากสภาพแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไปไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของ
สถาบัน เท่านั้น แต่ยงั มีสภาพแวดล้อมภายในอีกประการหนึ่งที่เป็ นปัจจัยที่จะส่งผลถึงผลผลิตหลักของสถาบัน
ด้วย จากการประชุมผูบ้ ริ หารสถาบันเพื่อระดมความคิดและสํารวจความคิดเห็นจากบุคลากรของสถาบัน พบว่า
สถาบัน มีจุดแข็งและจุดอ่อน ดังนี้
1. จุดแข็ง
1.1 คณาจารย์มีความรู ้ความสามารถเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาและมีประสบการณ์ในการ
ถ่ายทอดความรู ้
1.2 มีหลักสูตรที่มีเอกลักษณ์และความเป็ นเลิศที่เน้นการปฏิบตั ิ
1.3 มีหอสมุดกลางที่ใช้สารสนเทศวิชาการทันสมัยทางอินเตอร์ เน็ต ที่หลากหลาย
1.4 การเปลี่ยนสถานภาพเป็ นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐทําให้ระบบการบริ หาร
คล่องตัว
1.5 บัณฑิตเป็ นที่ตอ้ งการของตลาด มีความอดทนและสูง้ าน มีผลงานที่ได้รับรางวับใน
ระดับชาติและนานาชาติ
1.6 สถานที่ต้ งั ได้เปรี ยบ อยูใ่ กล้นิคมอุตสาหกรรมทําให้เกิดความร่ วมมือกับภาคเอกขน
ได้ง่าย เป็ นสถาบันอุดมศึกษาที่ดีที่สุดทางตะวันออกของกรุ งเทพ
1.7 มีผลงานวิจยั เป็ นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
1.8 ชื่อเสี ยงและภาพลักษณ์ของสถาบันเป็ นที่ยอมรับจากสถานประกอบการและบุคคล
ทัว่ ไป
1.9 มีศิษย์เก่าที่ประสบความสําเร็ จและมีชื่อเสี ยงเป็ นที่ยอมรับของสังคม
2. จุดอ่ อน
2.1 ระบบการจัดการเรี ยนการสอนขาดประสิ ทธิ ภาพแต่ละคณะยังมีความไม่เท่าเทียมกัน
คณาจารย์มีเวลาให้กบั นักศึกษาน้อยเกินไป
2.2 ขาดการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทุกระดับ บุคลากรขาดจิตสํานึกที่มีต่อ
สถาบัน รักสถาบันน้อยลงไม่ค่อยปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ไม่มีความตรงต่อเวลา ขาด
การร่ วมมือ ร่ วมใจ ประสานนํ้าหนึ่งใจเดียวกัน ขาดการทํางานเป็ นทีม วัฒนธรรม
องค์กรอ่อนแอ
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2.3 การจัดโครงสร้างองค์กรยังไม่มีประสิ ทธิ ภาพสมบูรณ์และชัดเจน การแบ่งหน่วยงาน
ที่มากเกินไปจนขาดเอกภาพ
2.4 ระบบการสื่ อสารและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่มีประสิ ทธิ ภาพ
2.5 ทีมผูบ้ ริ หารทุกระดับขาดทักษะและการอบรมด้านการเป็ นผูบ้ ริ หารมืออาชีพ
2.6 ไม่มีแผนบริ หารความเสี่ ยง
2.7 ไม่มีแผนกลยุทธ์ในการจัดหารายได้ที่เป็ นรู ปธรรม งบประมาณไม่เพียงพอ
2.8 ขาดการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ผลงาน และชื่อเสี ยงของสถาบัน
2.9 ไม่มีกระบวนการจัดการองค์ความรู ้
เมื่อวิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมภายใน ที่เป็ นจุดแข็งและจุดอ่อนของสถาบันดังกล่าวข้างต้น และผนวก
กับสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็ นทั้ง โอกาสและภัยคุกคาม (อุปสรรค) ที่ส่งผลกระทบทั้งในทางบวกและลบ
พบว่า สถาบัน มีจุดอ่อนและภัยคุกคามที่สูงกว่า มีจุดแข็งและโอกาส ซึ่งในการวางแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
(พ.ศ.2555–2563)
ถ้าสถาบันจะบรรลุวิสยั ทัศน์ที่กาํ หนดไว้ได้
จะต้องคิดค้นหาวิธีการปรับปรุ ง
สภาพแวดล้อมภายในที่เป็ นปั ญหาต่อการพัฒนาสถาบันฯ และพยายามหลีกเลี่ยงสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็ น
อุปสรรคต่อสถาบันหรื อจะพลิกวิกฤติให้เป็ นโอกาส
ซึ่งจะส่ งผลให้สถาบันสามารถบรรลุเป้ าหมายที่ได้
กําหนดไว้ต่อไป
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ผลการวิเคราะห์ตาํ แหน่งยุทธศาสตร์ ของสถาบัน

ผลการวิเคราะห์มีค่าเฉลี่ย
- จุดแข็ง (Strengths)
- จุดอ่อน (Weaknesses)
- โอกาส (Opportunities)
- ภัยคุกคาม (Threats)

1.73
2.40
1.71
2.18

เมื่อนําผลการวิเคราะห์มากําหนดตําแหน่งยุทธศาสตร์ ของสถาบันพบว่ามีตาํ แหน่งยุทธศาสตร์ อยูใ่ น
พื้นที่ WT เกิดจากผลวิเคราะห์จุดอ่อน (W) และภัยคุกคาม (T) โดยมีค่า 2.40 และ 2.18 ตามลําดับ ซึ่ ง
หมายถึง สถาบันจะต้องใช้ยทุ ธศาสตร์ ฟ้ื นฟู/ป้ องกันตัวโดยบริ หารจัดการทรัพยากรที่มีอยูท่ ้งั หมดอย่างคุม้ ค่า
โดยกําหนดกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อลดจุดอ่อน และหลีกเลี่ยงภัยคุกคาม หรื อเปลี่ยนภัยคุกคามให้เป็ น
โอกาสในการพัฒนา เพื่อเป็ นสถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ใน 10 ของภูมิภาคอาเซียน
ในปี 2020 ต่อไป
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ส่ วนที่ 2
วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และยุทธวิธี
2.1 กรอบแนวคิดในการพัฒนาสถาบัน ในระยะ 10 ปี ข้ างหน้ า (พ.ศ. 2555-2563)
ภายใต้บริ บทการเปลี่ยนแปลงของสภาพการณ์ภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาสถาบันใน
อนาคต และการที่สถาบัน ได้ปรับเปลี่ยนสถานะของสถาบันจากมหาวิทยาลัยของรัฐที่เป็ นส่ วนราชการ
ไปเป็ นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ซึ่ งไม่ใช่ส่วนราชการ เพื่อให้มีความคล่องตัวในด้านวิชาการและ
การบริ หารจัดการ ตลอดจนการทบทวนผลการพัฒนาที่ผา่ นมาและสถานะของสถาบัน ได้สะท้อน
ปั ญหาในเรื่ องของคุณภาพบัณฑิต งานวิจยั ที่สร้างความเป็ นเลิศและนําไปสู่เชิงพาณิ ชย์ การให้บริ การ
วิชาการที่ตอบสนองความต้องการของผูร้ ับบริ การ
และการบริ หารจัดการที่ไม่เป็ นเอกภาพและ
มาตรฐานเดียวกัน สถาบัน จึงจําเป็ นต้องปรับตัวและทบทวนกระบวนทัศน์การพัฒนาให้เป็ นไปในทาง
สายกลางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้สถาบัน สามารถดํารงหรื อดําเนินงานได้อย่าง
มัน่ คงและนําไปสู่การพัฒนาที่สมดุล เป็ นธรรมและยัง่ ยืนภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ดังนี้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง12
1. ยึดหลัก “ความพอเพียง” ซึ่ งมีคุณลักษณะ 3 ประการ คือ การใช้หลัก “ความมีเหตุผล” โดย
สถาบันฯ ได้ดาํ เนินการวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกและภายใน (SWOT Analysis) สําหรับเป็ นข้อมูล
ในการพัฒนาสถาบัน เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างความสามารถในการพึ่งตนเอง และความสามารถใน
การแข่งขันกับมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ โดยใช้หลัก “ความพอประมาณ” และพร้อมรับกับ
การเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อสถาบัน ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล
โดยมีการจัดการกับความเสี่ ยงด้วย โดยใช้หลัก “ระบบภูมิคุม้ กัน”
2. การขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาต้องใช้ “ความรอบรู ้” ทั้งความรู ้ในหลักวิชาและความรู ้ใน
ตัวคนที่สะสมจากประสบการณ์ชีวิตจริ งเป็ นภูมิปัญญาในการพัฒนาด้านต่างๆ
ด้วยความรอบคอบ
ระมัดระวังเป็ นไปตามลําดับขั้นตอน และสอดคล้องกับสภาพของสถาบัน เพื่อให้บรรลุผลสําเร็ จและ
เกิดประโยชน์สูงสุ ด และในขณะเดียวกันต้องเสริ มสร้างศีลธรรมในจิตใจของบุคลากรและนักศึกษา
ของสถาบัน ให้มีจิตสํานึกใน “คุณธรรม” มีจริ ยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริ ต และความเพียร อันจะเป็ น
ภูมิคมุ ้ กันในตัวที่ดีให้พร้อมเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ในทุกระดับ
12

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ : “ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง” ข่าวการพัฒนา ปี ที่ 23 ฉบับที่ 5
1 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2549 หน้า 2
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นอกจากนี้ สถาบัน ได้นาํ แนวทางการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษา13 มาเป็ น
กรอบในการพัฒนาระบบการจัดการเรี ยนการสอน พัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาคุณภาพหน่วยงาน
ภายในสถาบัน ซึ่งรวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) เพือ่ ให้เกิดดุลยภาพ
ระหว่าง 3 มิติ คือ คุณภาพ ความเป็ นธรรม และความสอดคล้อง กล่าวคือ ในความสอดคล้องต้องมี
คุณภาพ ในคุณภาพต้องมีความหลากหลาย และในความเป็ นธรรมต้องมีคุณภาพ ซึ่งต้องผสมผสานกับ
ปั จจัยสําคัญ 6 ประการ คือ
1. ความมุ่งมัน่ และข้อตกลงร่ วมกัน (Will and Commitment)
2. ความต่อเนื่องของการบริ หารจัดการ (Continuity)
3. ความเป็ นผูน้ าํ (Leadership) ซึ่ งจะต้องมีการตรวจสอบที่ดีดว้ ย
4. การมีระบบการเงินที่มนั่ คง มีการสนับสนุนงบประมาณอย่างเพียงพอในระยะยาว
5. มีคณะกรรมการการบริ หารสถาบันที่มีคุณภาพ (Board)
6. มีความเป็ นอิสระในการบริ หาร (Autonomous) และมีเสรี ภาพในวิชาการ (Academic
Freedom)
เพื่อพัฒนาสถาบัน ไปสู่การเป็ นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งวิจยั ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเป็ นที่
ยอมรับในระดับภูมิภาคอาเซียน โดยสถาบัน ได้ร่วมกันจัดทําแผนกลยุทธ์สถาบัน (พ.ศ.2555-2563)
เพื่อกําหนดทิศทางในการพัฒนาสถาบัน โดยคาดหวังว่าจะพัฒนาอุดมศึกษาให้เกิดการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
และพัฒนาคนให้มีคุณธรรม นําความรู ้ เกิดภูมิคุม้ กัน โดยเชื่อมโยงเทคโนโลยีกบั วัฒนธรรมและภูมิ
ปั ญญาเพื่อพัฒนาประเทศให้บรรลุวิสยั ทัศน์ประเทศที่กาํ หนดไว้ คือ “สั งคมอยู่ร่วมกันอย่ างมีความสุ ข
ด้ วยความเสมอภาค เป็ นธรรม และมีภูมคิ ุ้มกันต่ อการเปลีย่ นแปลง” 14

13

การประชุมระดมความคิด เรื่ องทิศทางการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษา วันที่ 14 กรกฎาคม 2548

14

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555-2559)” หน้า 21
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กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนกลยุทธ์ สถาบัน พ.ศ. 2555-2563
นโยบาย
ของรัฐบาล
ศธ./สกอ.

แผนพัฒนา ฯ
ฉบับที่ 11

แผนการศึกษา
แห่งชาติ
(พ.ศ. 25522559)

กรอบแผนอุดม
15 ปี
ฉบับที่ 2
(พ.ศ.2551-2565)

แผนอุดมศึกษา
ฉบับที่ 11
(พ.ศ.2555-2559)

แผนยุทธศาสตร์
กระทรวงวิทย์ฯ
(พ.ศ.2555-2559)

SWOT
Analysis

วิสยั ทัศน์
พ.ศ. 2555-2563
กระบวน
การจัดทํา
แผนกลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์
3 ประเด็นยุทธศาสตร์

แผนกลยุทธ์สถาบัน
พ.ศ. 2555-2563

การแปลงแผน
กลยุทธ์ไปสู่
การปฏิบตั ิ

แผนปฏิบตั ิการ 5 ปี
(พ.ศ. 2555-2559)

แผนปฏิบตั ิการประจําปี

การติดตามและประเมินผล

แผนภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการจัดทําแผนกลยุทธ์ สถาบัน พ.ศ. 2555-2563
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แผนที่กลยุทธ์ แสดงความสั มพันธ์ ระหว่ างประเด็นยุทธศาสตร์ ชาติ แผนการพัฒนาการศึกษาแห่ งชาติ สํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง

ประเด็นยุทธศาสตร์ ชาติ

วัตถุประสงค์ แผนพัฒนา
การศึกษาแห่ งชาติ

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การสร้างความ
เชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค
เพื่อความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ
และสังคม

ยุุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาคน
สู่ สังคมแห่งการเรี ยนรู้ตลอด
ชีวติ อย่างยัง่ ยืน

วัตถุประสงค์ ที่ 3 พัฒนา
สภาพแวดล้อมของสังคมเพื่อเป็ น
ฐานในการพัฒนาคนและสร้าง
สังคมคุณธรรมภูมิปัญญาและการ
เรี ยนรู้

วัตถุประสงค์ ที่ 2 สร้าง
สังคมไทยให้เป็ นสังคมคุณธรรม
ภูมิปัญญา และการเรี ยนรู้

วัตถุประสงค์ ที่ 1 พัฒนาคนอย่าง
รอบด้านและสมดุลเพื่อเป็ นฐานหลัก
ของการพัฒนา

ประเด็นยุทธศาสตร์ สกอ.

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 เปลี่ยนระบบ
การนําองค์กรให้ขบั เคลื่อน
อุดมศึกษาแบบองค์รวม

ประเด็นยุทธศาสตร์ สจล.

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 พัฒนาอาจารย์ให้
เป็ นมืออาชีพและพัฒนา
ผูเ้ ชี่ยวชาญ

ยุทธศาสตรที
ธศาสตร์ ที่ 1 การขยายงาน
วิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในระดับภูมิภาค
อาเซียน

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ปฏิรูปการบริ หาร
การเงินอุดมศึกษาเพื่อขับเคลื่อน
สถาบันอุดมศึกษาสู่ ความเป็ นเลิศ

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ยกระดับคุณภาพ
บัณฑิตอย่างก้าวกระโดด

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขัน

หมายเหตุ : - ประเด็นยุทธศาสตร์ ชาติ จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 - 2559)
- วัตถุประสงค์แผนพัฒนาการศึกษาแห่ งชาติ จากแผนการศึกษาแห่ งชาติ ฉบับปรับปรุ ง (พ.ศ.2552 - 2559)
- ประเด็นยุทธศาสตร์ สกอ. จากแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 -2559)
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ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การสร้างความ
เข้มแข็งในการพัฒนาสถาบัน

แผนกลยุทธ์ (พ.ศ.2555-2563) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แผนที่ยทุ ธศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปี งบประมาณ พ.ศ. 2555-2563
วิสยั ทัศน์ : เป็ นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ใน 10 ของภูมิภาคอาเซียนในปี ค.ศ.2020

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1
การขยายงานวิชาการด้าน
วิทยาศาสตร์และเทค
โนโลยีในระดับภูมิภาคอาเซี ยน

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ประสิ ทธิ ผล

คุณภาพบริ การ

ขยายงานวิจยั ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่มีคุณภาพเพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและ
เปนทยอมรบในระดบภู
เป็
นที่ยอมรับในระดับภูมิภภาค
าค
อาเซี ยน

ผลงานวิจยั มีคณ
ุ ภาพ
เป็ นที่ยอมรับ

บัณฑิตมีความรู ้ คุณธรรม
จริ ยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ มี
วินยั และเสี ยสละ ตอบสนองการ
พัฒนาประเทศและรองรับการเป็ น
ประชาคมอาเซี ยน

บัณฑิตมีขีดความสามารถสูง
ตรงกับความต้องการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
การเพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขัน

ถ่ายทอดวิชาการที่ตอบสนอง
ความต้องการของชุมชนและ
รองรบประชมคมอาเซยน
รองรั
บประชมคมอาเซี ยน

บูรณาการงาน
ศิลปวัฒนธรรมไทยกับ
ภูมิภาคอาเซี ยน

ผูร้ ับบริ การมีความพึงพอใจและ
ยอมรับผลงาน
.

เป็ นสถาบันการศึกษา
และวิจยั ด้าน S & T 1
ใน 10 ภูมิภาคอาเซยน
ภาคอาเซียน

จัดการศึกษาตาม
มาตรฐานสากล

ผลงานวิจยั ได้มาตรฐานเป็ นที่
ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ

เป้ าประสงค์

ประสิ ทธิ ภาพ

มีกระบวนการคัดเลือกและหรื อ
จัดหา Input ที่ได้มาตรฐาน

มีระบบ/กระบวนการในการผลิตที่
ได้มาตรฐานและตรงกับความ
ต้องการของผูร้ ับบริ การ

มีระบบการตลาดและการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุุ ก

มีระบบบริ หารจัดการตามเกณฑ์
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

มีระบบการติดตามและ
เทียบเคียง
กับ ม.คูแ่ ข่ง

มีระบบสร้างแรงจูงใจที่
เหมาะสมและเป็ นธรรม

การพัฒนาองค์กร

มีครุ ภณั ฑ์ ห้องเรี ยน
และห้องปฏิบตั ิการที่
ทันสมัยและเพียงพอ

มีแหล่งการเรี ยนรู้ในการ
สนับสนุนการดําเนินงาน
ตามพันธกิจ

เป็ นสถาบันที่ใช้ระบบ
สารสนเทศที่ทนั สมัย
(e-university)

บุคลากรมีคุณภาพ ทักษะ
และทํางานอย่างมืออาชีพใน
ระดับภูมิภาคอาเซี ยน

มีระบบการ
จัดการความรู้

มีรายได้เพิ่ม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
การสร้างความเข้มแข็งใน
การพฒนาสถาบน
การพั
ฒนาสถาบัน

มีระบบประกัน
คุณภาพที่ได้มาตรฐาน

บุคลากรมีคุณภาพ
ทักษะ และสามารถ
ทํางานได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ

มีระบบการ
บริ หารความ
เสี่ ยง

มีบรรยากาศ คุณภาพชีวิต
และสภาพแวดล้อมที่ดี

่ มโยงทัง้
แสดงการเชือ
3 ประเด็นยุทธศาสตร์

่ มโยง
แสดงการเชือ
โดยตรง
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แผนกลยุทธ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
(พ.ศ.2555-2563)
ในแผนกลยุทธ์ สถาบัน พ.ศ. 2555 - 2563 ประกอบด้ วยเนือ้ หาสาระ ดังต่ อไปนี้
ปรัชญา
ปณิธาน

วิสัยทัศน์

การศึกษา วิจยั ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเป็ นรากฐานที่ดีของการ
พัฒนาประเทศ
มุ่งมัน่ ให้การศึกษา และวิจยั เพื่อผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู ้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ควบคู่จริ ยธรรม และรักษาไว้ซ่ ึง
ศิลปวัฒนธรรมอันดีของประเทศ
เป็ นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 1 ใน 10 ของ
ภูมิภาคอาเซียน ในปี ค.ศ. 2020

พันธกิจ
 ตามพระราชบัญญัติสถาบัน ที่กาํ หนดไว้ 4 ด้าน คือ
- การจัดการเรี ยนการสอน
- การวิจยั
- การบริ การวิชาการ
- ทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรม
พันธกิจขององค์ กร
เพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญา ปณิ ธานและวิสยั ทัศน์ที่กาํ หนด สถาบันได้พิจารณากําหนด
พันธกิจของสถาบันขึ้นใหม่ จากเดิมที่ได้กาํ หนดไว้ในพระราชบัญญัติสถาบัน เพือ่ ให้บุคลากรของสถาบัน ได้
เข้าใจตรงกัน ดังนี้
พันธกิจตาม พ.ร.บ.
พันธกิจที่เกิดจากการระดมความคิดเห็น
1. การวิจยั
1.งานวิจยั ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
2. การเรี ยนการสอน
2.ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มี
มาตรฐานระดับนานาชาติ
3. การบริ การวิชาการ
3.การบริ การวิชาการทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซี ยน
ที่มีบรู ณาการทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
4. ทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรม
4.การทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับ
งานวิจยั และการจัดการเรี ยนการสอน
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วัตถุประสงค์
เพื่อให้สถาบัน สามารถดําเนินงานให้เป็ นไปตาม ปรัชญา ปณิ ธาน วิสยั ทัศน์และพันธกิจ จึง
ได้กาํ หนดวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อพัฒนางานวิจยั งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน และนําเสนอสู่ระดับนานาชาติโดยเฉพาะภูมิภาคอาเซียน
2. เพื่อมุ่งสู่การเป็ นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจยั และสังคมนวัตกรรม
3. เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพและสากล
ตอบสนองการพัฒนาประเทศและรองรับการเป็ นประชาคมอาเซี ยน
4. เพื่อถ่ายทอดวิชาการที่มีคุณภาพและตรงกับความต้องการของชุมชนและรองรับประชาคมอาเซียน
5. เพื่ออนุรักษ์และทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรมตามจุดเน้นของสถาบันอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิ ผล รวมทั้งบูรณาการกับการเรี ยนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
6. เพื่อสร้างสถาบันให้เป็ นองค์กรธรรมาภิบาล
7. เพื่อเป็ นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในระดับภูมิภาคอาเซี ยน
เป้าหมาย
ด้ านการวิจัย
1. การเป็ นมหาวิทยาลัยวิจยั ในปี 2558
2. สถาบันมีผลงานวิจยั ที่ได้รับการตีพิมพ์และอ้างอิงในระดับนานาชาติ
3. สถาบันมีผลงานวิจยั ที่ยนื่ ขอจดสิ ทธิ บตั ร อนุสิทธิ บตั ร ลิขสิ ทธิ์ และความลับทางการค้า จํานวน
10 เรื่ อง/ปี
ด้ านผลิตบัณฑิต
1. บัณฑิตของสถาบันมีคุณภาพ มีความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพและสากล เป็ นที่ยอมรับของ
สังคมและผูใ้ ช้บณั ฑิต
2. สถาบัน สามารถพัฒนาหลักสูตร ระดับปริ ญญาตรี โท และเอก ให้ได้มาตรฐานสากลเป็ นที่
ยอมรับจากหน่วยงานทั้งในประเทศและระดับภูมิภาคอาเซียน
ด้ านบริการวิชาการ
1. สถาบัน นําองค์ความรู ้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีอยูถ่ ่ายทอดสู่ชุมชนกลุ่มเป้ าหมาย
ภายในประเทศและภูมิภาคอาเซียน
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ด้ านทํานุบํารุ งศิลปะและวัฒนธรรม
1. สถาบัน มีการสร้างเสริ มเอกลักษณ์ และวัฒนธรรมโดยใช้ภูมิปัญญาและศิลปะวัฒนธรรมที่เน้น
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รวมทั้งบูรณาการกับการเรี ยนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
ให้แก่นกั ศึกษา บุคลากรของสถาบัน และชุมชนโดยรอบสถาบัน

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้ าประสงค์ ตัวชี้วดั กลยุทธ์ ยุทธวิธี
ในการจัดทําแผนกลยุทธ์ ของสถาบัน ฉบับนี้ ได้กาํ หนดประเด็นยุทธศาสตร์ ไว้ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์
คือ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 การขยายงานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในระดับภูมภิ าคอาเซียน
ประกอบด้วยตัวชี้วดั ระดับเป้ าประสงค์
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของจํานวนผลงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรื อเผยแพร่ ท้ งั ในระดับชาติ
และนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจํา
2. ร้อยละของงานวิจยั ที่ช่วยแก้ปัญหาสังคมและภาคอุตสาหกรรมและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและ
สามารถใช้ประโยชน์ได้
3. ร้อยละความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิตใน 5 ด้าน ตามมาตรฐาน TQF
4. ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทําระยะเวลา 6 เดือน หลังจากจบการศึกษา
5. ร้อยละของจํานวนโครงการบริ การวิชาการที่แก้ไขปัญหาชุมชนและรองรับประชาคมอาเซียน
6. ร้อยละความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ
7. ร้อยละของจํานวนโครงการศิลปวัฒนธรรมไทยที่มีการบูรณาการกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค
อาเซี ยน
8. เงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอกต่ออาจารย์ประจํา
9. ร้อยละของนักศึกษาแรกเข้าที่มีผลการเรี ยนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมากกว่า 3.5
10. ร้อยละความพึงพอใจของผูท้ าํ วิจยั ที่มีต่อกระบวนการให้บริ การในการทําวิจยั
11. ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการร่ วมมือจากหน่วยงานระดับภูมิภาคอาเซียน
12. ร้อยละพื้นที่ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพิ่มขึ้น
13. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อห้องปฏิบตั ิการ

- 38 -

แผนกลยุทธ์ (พ.ศ.2555-2563) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ยุทธวิธี
ด้ านวิจัย
เป้าประสงค์

: ขยายงานวิจัยด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มคี ุณภาพเพือ่ ขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศและเป็ นทีย่ อมรับในระดับภูมิภาคอาเซียน

กลยุทธ์
-พัฒนางานวิจยั งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ที่มีคุณภาพและสนองตอบความต้องการของประเทศ
และกลุ่มประเทศอาเซียน

เป้าประสงค์

ยุทธวิธี
-พัฒนานวัตกรรมและงานวิจยั สู่ความเป็ นเลิศทาง
วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยีระดับประเทศและภูมิภาค
อาเซี ยน ได้แก่ การสนับสนุน นักวิจยั
ดีเด่นประจําปี , นวัตกรรมดีเด่นประจําปี , นักวิจยั คืน
ถิ่น , Road map งานวิจยั เพื่อชุมชน และอุตสาหกรรม
การเสวนางานวิจยั เพื่ออุตสาหกรรม และชุมชน เป็ น
ต้น
-จัดตั้งห้องวิจยั เฉพาะทาง ในสาขาที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ เช่น ห้องวิจยั ด้านพลังงาน
และพลังงานทดแทน
- สร้างนวัตกรรมและต่อยอดงานวิจยั เชิงพาณิ ชย์
ได้แก่ ผลงานวิจยั จากหิ้งสู่หา้ ง , บริ ษทั นวัตกรรม
จํากัด , หนึ่งคณะ หนึ่งนวัตกรรม เป็ นต้น

: ผลงานวิจัยมีคุณภาพเป็ นทีย่ อมรับ

กลยุทธ์
-สร้างความร่ วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในการ
ทําวิจยั

ยุทธวิธี
-สนับสนุนผลิตผลงานวิจยั ที่ตอบสนองปั ญหาของ
ภาคอุตสาหกรรม ชุมชน/สังคม
-สนับสนุนการสร้างผลงานวิจยั นวัตกรรม และ
ทรัพย์สินทางปั ญญา เช่น สิ ทธิ บตั ร อนุสิทธิ บตั ร
ลิขสิ ทธ์ เป็ นต้น

- 39 -

แผนกลยุทธ์ (พ.ศ.2555-2563) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ด้ านการผลิตบัณฑิต
เป้าประสงค์

: บัณฑิตมีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ มีวนิ ัยและเสี ยสละ
ตอบสนองการพัฒนาประเทศและรองรับการเป็ นประชาคมอาเซียน

กลยุทธ์
-สร้างความโดดเด่นของบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตาม
ความต้องการของผูใ้ ช้บณั ฑิต

เป้าประสงค์

ยุทธวิธี
-พัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนตามมาตรฐาน
วิชาการ/ วิชาชีพ เช่นกิจกรรมเสริ มความรู ้ทางวิชาการ
และวิชาชีพ ประเมินหลักสูตรตามระยะเวลา
ของหลักสูตร
-จัดให้มีการบูรณาการการเรี ยนการสอนกับกิจกรรม
นักศึกษาเพื่อเสริ มสร้างให้นกั ศึกษาเป็ นบัณฑิตที่มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
-ส่งเสริ มกิจกรรมทางวิชาการของนักศึกษาทั้งในและ
นอกหลักสูตรให้มีความหลากหลาย ตามความสนใจ
และความถนัดของนักศึกษา เช่น กองทุนสนับสนุน
ผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาเพื่อการแข่งขัน
- สร้างความร่ วมมือทางวิชาการกับภาคอุตสาหกรรม
โดยรอบสถาบัน เช่น สนามบินสุวรรณภูมิ , นิคม
อุตสาหกรรม เพื่อจัดการเรี ยน การสอนแบบสหกิจ
ศึกษา

: บัณฑิตมีขีดความสามารถสู งตรงกับความต้ องการ

กลยุทธ์
- พัฒนาขีดความสามารถด้านภาษาต่างประเทศให้
บัณฑิตตามความต้องการของผูใ้ ช้บณั ฑิต

ยุทธวิธี
-จัดการเรี ยนการสอนเป็ นภาษาต่างประเทศในรายวิชา
ที่มีความพร้อมให้กบั นักศึกษาเพื่อเตรี ยมความพร้อม
ของบัณฑิตสําหรับการทํางานในประชาคมอาเซียน
-ส่งเสริ มการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศให้กบั
นักศึกษา เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และ
ภาษาญี่ปุ่น เป็ นต้น
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กลยุทธ์

ยุทธวิธี
-สร้างความร่ วมมือในการฝึ กภาษาต่างประเทศอย่าง
แท้จริ ง เช่น ฝึ กปฏิบตั ิ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ นิคม
อุตสาหกรรม
-ผลิตสื่ อและตําราที่มีคุณภาพ ทันสมัย สื่ อการเรี ยน
การสอนสองภาษา

ด้ านการบริการวิชาการ
เป้ าประสงค์ : ถ่ ายทอดวิชาการทีต่ อบสนองความต้ องการของชุ มชนและรองรับประชาคมอาเซียน
กลยุทธ์
-ส่ งเสริ มการให้บริ การวิชาการทั้งในประเทศและ
ภูมิภาคอาเซียนโดยใช้ภูมิปัญญา และศิลปะวิทยาการ

เป้าประสงค์

ยุทธวิธี
-สนับสนุนการบริ การวิชาการแบบบูรณาการที่
ตอบสนองความต้องการของชุมชน ได้แก่ การ
ให้บริ การด้านเทคโนโลยีทางการเกษตรและอาหาร
การให้บริ การด้านแปรรู ปสิ นค้าทางการเกษตร การ
ให้บริ การด้านทดสอบมาตรฐานอาหารปลอดภัย การ
ให้บริ การด้านกํากับมาตรฐานทางวิศวกรรม
เป็ นต้น

: ผู้รับบริการมีความพึงพอใจและยอมรับผลงาน

กลยุทธ์
-สร้างความพึงพอใจให้แก่ผรู ้ ับบริ การ

ยุทธวิธี
-จัดทําแผนบริ การวิชาการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผูร้ ับบริ การ
-สร้างเครื อข่ายเพื่อเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม
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ด้ านการทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม
เป้ าประสงค์ : บูรณาการงานศิลปวัฒนธรรมไทยกับภูมิภาคอาเซียน
กลยุทธ์
-สนับสนุนการทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒธรรมแบบ
บูรณาการ

ยุทธวิธี
-ส่งเสริ มการนําความรู ้ดา้ นทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม
เผยแพร่ สู่ชุมชน
-แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทยกับ มหาวิทยาลัย ใน
ภูมิภาคอาเซียน
-ส่งเสริ มให้มีการใช้เทคโนโลยีในการทํานุบาํ รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม

ด้ านการบริหารจัดการ
เป้าประสงค์

: มีกระบวนการคัดเลือกและหรือจัดหา Input ทีไ่ ด้ มาตรฐาน

กลยุทธ์
-สนับสนุนงบประมาณ เครื่ องมือและห้องปฏิบตั ิเพื่อ
การวิจยั

-พัฒนาระบบการรับนักศึกษา

-สนับสนุนให้ทุนการศึกษา

ยุทธวิธี
-จัดหาแหล่งทุนการทําวิจยั เพื่อสนับสนุน
งบประมาณในการทําวิจยั โดยสร้างความร่ วมมือใน
การทําวิจยั ร่ วมกับ เอกชน ภาคอุตสาหกรรม ชุมชน
และมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
-สร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อมและปัจจัยพื้นฐานที่
เอื้อต่อการทําวิจยั เช่นห้องปฏิบตั ิการวิจยั เครื่ องมือ ที่
เพียงพอ เป็ นต้น
-ปรับวิธีการรับนักศึกษาเชิงรุ กโดยการสรรหาผูท้ ี่มี
ศักยภาพให้เข้าเรี ยนในสถาบัน เช่น รับนักศึกษา
อัจฉริ ยะทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
รับนักเรี ยน TOP 10 จากโรงเรี ยนเครื อข่ายพระจอม
เกล้าลาดกระบัง
-จัดสรรทุนการศึกษาให้กบั ผูม้ ีศกั ยภาพดีแต่
ขาดแคลน ทุนทรัพย์ โดยการระดมทุนจากพี่สู่นอ้ ง
จัดตั้งมูลนิธิทุนการศึกษาพระจอมเกล้าลาดกระบัง การ
สร้างบัณฑิตอัจฉริ ยะ
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เป้าประสงค์

: มีระบบ/กระบวนการในการผลิตทีไ่ ด้ มาตรฐานและตรงกับความต้ องการของ
ผู้รับบริการ

กลยุทธ์
-ปรับปรุ งกระบวนการสนับสนุนในการ
ทํางานวิจยั

-พัฒนากระบวนการเรี ยนการสอนที่มีมาตรฐาน
สอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้บณั ฑิต และ
ภูมิภาคอาเซียน

ยุทธวิธี
-ปรับปรุ งกระบวนการพัฒนางานวิจยั โดยสนับสนุน
การบูรณาการวิจยั และการทําวิจยั แบบกลุ่มวิจยั
(cluster)
-ศึกษาและพัฒนาระบบบริ หารงานวิจยั ของสถาบันให้
คล่องตัว
- ปรับปรุ งและพัฒนาหลักสูตรที่มีความพร้อมให้
ทันสมัยตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ของ
เทคโนโลยีและความต้องการของสังคมโลก ได้แก่
หลักสูตรนานาชาติดา้ นวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
หลักสูตรด้านพลังงานทดแทน หลักสูตรวิศวกรรม
พลังงานและศูนย์วิจยั พลังงาน หลักสูตรเพื่อรับรอง
กฎเกณฑ์มาตรฐานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค เป็ นต้น
-พัฒนาหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี และบัณฑิตศึกษา
ที่มีความพร้อมให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อรองรับการ
รับนักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษาต่อในสถาบัน
-ส่งเสริ มให้นกั ศึกษามีความเข้าใจในวัฒนธรรมของ
ภูมิภาคอาเซียนเพื่อเตรี ยมความพร้อมในการทํางานกับ
หน่วยงานหรื อเพื่อนร่ วมงานจากกลุ่มประเทศอาเซี ยน
-พัฒนาหลักสูตรเพื่อการขยายโอกาสทางการศึกษา
ได้แก่ หลักสูตรระยะสั้น (ประกาศนียบัตร
บัณฑิตศึกษา) หลักสูตรฝึ กอบรบระยะสั้น
หลักสูตรภาคคํ่า หลักสูตรออนไลน์ หลักสูตรแบบ
สะสมหน่วยกิต เป็ นต้น
-สร้างเครื อข่ายกับหน่วยงานภายนอกทั้งในและ
ต่างประเทศ
-ส่งเสริ มการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างอาจารย์ที่
ปรึ กษากับนักศึกษาให้มากยิง่ ขึ้น
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กลยุทธ์
-จัดทําระบบบริ หารจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมแบบ
บูรณาการ

ยุทธวิธี
-จัดทําแผนพัฒนาการทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรมแบบ
บรู ณาการ

เป้าประสงค์ : มีแหล่ งการเรียนรู้ ในการสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจ
กลยุทธ์
-จัดให้มีแหล่งเรี ยนรู ้และคลังปัญญาอัจฉริ ยะ

ยุทธวิธี
-พัฒนาห้องสมุดมีชีวิต โดยจัดหาทรัพยากรสารนิเทศ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เพียงพอต่อความต้องการ ระบบให้
บริ การแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ e-learning ที่มี
ประสิ ทธิ ภาพ

เป้าประสงค์ : มีครุ ภัณฑ์ ห้ องเรียน และห้ องปฏิบตั ิการทีท่ นั สมัยและเพียงพอ
กลยุทธ์
- ยกระดับคุณภาพและขีดความสามารถของ
ครุ ภณ
ั ฑ์ ห้องเรี ยนและห้องปฏิบตั ิการ

ยุทธวิธี
-พัฒนาห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ ครุ ภณั ฑ์การศึกษา
เพื่อรองรับการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
สําคัญ และเน้นการปฏิบตั ิ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 : การเพิม่ ศักยภาพในการแข่ งขัน
ตัวชี้วัด
1. จํานวนส่ วนงานวิชาการของสถาบันที่ได้รับการจัดอันดับ 1 ใน 10 ภูมิภาคอาเซียน
2. ร้อยละของจํานวนผลงานวิจยั และนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี
ที่ได้รับการอ้างอิงทั้งในระดับชาติและนานาชาติต่ออาจารย์ประจํา
3. ร้อยละของนักศึกษาต่างชาติต่อนักศึกษาทั้งหมด
4. ร้อยละของกลุ่มเป้ าหมายที่รู้จกั สถาบัน
5. ระดับความสําเร็ จในการจัดทําฐานข้อมูลเทียบเคียง จํานวนมหาวิทยาลัยคูแ่ ข่ง ที่มีอนั ดับ
1 ใน 10 ภูมิภาคอาเซียน
6. ร้อยละของอาจารย์ที่มีวฒ
ุ ิปริ ญญาเอก
7. ระดับความสําเร็ จในการนําระบบสารสนเทศมาใช้ในการดําเนินงานตามพันธกิจ

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ยุทธวิธี
ด้ านวิจัย
เป้าประสงค์

: เป็ นสถาบันการศึกษาและวิจยั ด้ าน S&T 1 ใน 10 ภูมิภาคอาเซียน

กลยุทธ์
ยุทธวิธี
-ส่ งเสริ มส่ วนงานวิชาการที่มีศกั ยภาพพร้อมให้แข่งขัน -ยกระดับศักยภาพส่ วนงานที่พร้อมรับการแข่งขันโดย
ในเวทีภูมิภาคอาเซี ยน
การสร้างบรรยากาศวิชาการและวิจยั เช่น การจัด
ประชุมเสนอผลงานวิชาการและวิจยั สนับสนุนการ
นําเสนอและเผยแพร่ ผลงานในระดับชาติและ
นานาชาติ จัดเสวนาวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
ระหว่างนักวิชาการทั้งภายใน และภายนอก เป็ นต้น
เป้าประสงค์ : มีผลงานวิจัยได้ มาตรฐานเป็ นทีย่ อมรับทั้งในและต่ างประเทศ
กลยุทธ์
-ส่ งเสริ มการพัฒนางานวิจยั เพื่อสร้างนวัตกรรมที่เพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขัน

ยุทธวิธี
-สร้างความร่ วมมือกับภาคอุตสาหกรรมและ
มหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนางานวิจยั
และนวัตกรรมที่เป็ นเลิศ
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ด้ านการผลิตบัณฑิต
เป้าประสงค์ : จัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล
กลยุทธ์
-สร้างระบบและแรงจูงใจให้นกั ศึกษาต่างชาติ
เข้ามาเรี ยนที่สถาบัน

ยุทธวิธี
-ให้ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษา
ในสถาบัน
-จัดทําหลักสูตรตามมาตรฐานสากลและสอน
สองภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ
-สร้างบรรยากาศทางวิชาการและความเป็ นนานาชาติ
ภายในพื้นที่ของสถาบัน เช่น การจัดทําเว็บไซด์หลาย
ภาษา การจัดทําป้ ายบอกทาง ห้องต่างๆ ชื่ออาคาร
เป็ นภาษาต่างประเทศ

ด้ านการบริหารจัดการ
เป้าประสงค์ : มีระบบการตลาดและการประชาสัมพันธ์ เชิงรุก
กลยุทธ์
-จัดทําระบบการตลาดควบคูก่ บั การพัฒนาการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุ กทั้งใน และต่างประเทศ

ยุทธวิธี
-เร่ งประชาสัมพันธ์เชิงรุ กเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของ
สถาบัน โดยจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนสัมพันธ์ (ลูกค้า)
เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและสานประโยชน์ร่วมกัน
กับสถาบัน เร่ งประชาสัมพันธ์กบั โรงเรี ยนมัธยมศึกษา
อย่างต่อเนื่อง เป็ นต้น
- ศึกษาและวิเคราะห์ส่วนแบ่งของตลาดที่เป็ น
กลุ่มเป้ าหมาย (Market share) ของสถาบันเพื่อการ
วางแผนทางด้านเงิน คน และโครงสร้างพื้นฐานใน
อนาคต
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เป้าประสงค์ : มีระบบการติดตามและเทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยคู่แข่ ง
กลยุทธ์
-จัดทําระบบฐานข้อมูลกลางทั้งในและ
ต่างประเทศ เพื่อการเทียบเคียงกับคู่แข่งในกลุ่ม
อาเซี ยน

ยุทธวิธี
-ศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงเปรี ยบเทียบมหาวิทยาลัย/
สถาบัน ที่กาํ หนดเป็ นคู่ เทียบ เพื่อทราบ Positioning
-จัดทําระบบ Monitoring แบบ real- time

เป้าประสงค์ : บุคลากรมีคุณภาพ ทักษะและทํางานอย่ างมืออาชีพในระดับภูมภิ าคอาเซียน
กลยุทธ์
-ส่ งเสริ มการพัฒนาบุคลากรให้มีศกั ยภาพสามารถ
ทํางานในเวทีระดับภูมิภาคอาเซี ยน

ยุทธวิธี
-พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ทาํ งานอย่างมืออาชีพ
เพื่อรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยเน้นการเพิ่ม
ขีดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
-สร้างระบบแรงจูงใจที่เชื่อมโยงกับศักยภาพของ
บุคลากรที่สามารถแข่งขันในเวทีระดับอาเซี ยน

เป้าประสงค์ : เป็ นสถาบันทีใ่ ช้ ระบบสารสนเทศทีท่ นั สมัย (e-university)
กลยุทธ์
-ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้นาํ ระบบสารสนเทศ
มาใช้ในการผลิตผลงานตามพันธกิจ

ยุทธวิธี
-พัฒนาระบบสารสนเทศที่เชื่อมโยงข้อมูลแบบ
Real-Time และ website ที่ทนั สมัย และมากกว่า
1 ภาษา (ภาษาไทย อังกฤษ บาซา)
-จัดพื้นที่บริ การระบบสารสนเทศให้แก่นกั ศึกษา
(Internet café)
-พัฒนาระบบการให้บริ การโดยใช้ระบบสารสนเทศ
-จัดทําฐานข้อมูลให้ครอบคลุมทุกด้าน เพื่อใช้ในการ
ตัดสิ นใจ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 : การสร้ างความเข้ มแข็งในการพัฒนาสถาบัน
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของส่วนงานที่ยนื่ ขอรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
2. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบการสร้างแรงจูงใจและสวัสดิการ
3. ร้อยละของส่วนงานที่มีคะแนนการตรวจประเมินไม่นอ้ ยกว่าระดับ 4
4. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากร
5. จํานวนองค์ความรู ้/ชุมชนนักปฏิบตั ิ
6. ร้อยละของจํานวนความเสี่ ยงที่ลดลงในแต่ละด้าน
7. ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้น
8. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่มีต่อสภาพแวดล้อม/คุณภาพชีวิต

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ยุทธวิธี
ด้ านการบริหารจัดการ
เป้าประสงค์ : มีระบบบริหารจัดการตามเกณฑ์ รางวัลคุณภาพแห่ งชาติ
กลยุทธ์
-พัฒนาระบบการบริ หารจัดการตามเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งชาติ

ยุทธวิธี
-พัฒนาระบบบริ หารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐาน
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ โดยคัดเลือกส่วนงานที่มีความ
พร้อมเพื่อเป็ นหน่วยงานนําร่ อง มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ ให้ความรู ้กบั คณะกรรมการ เตรี ยม
ข้อมูลในการพัฒนาระบบ จัดประชุมเพื่อจัดทําเอกสาร
ตามหลักเกณฑ์

เป้าประสงค์ : มีระบบสร้ างแรงจูงใจทีเ่ หมาะสมและเป็ นธรรม
กลยุทธ์
-สร้างระบบแรงจูงใจให้กบั บุคลากร

ยุทธวิธี
-พัฒนาระบบแรงจูงใจ ยกย่องเชิดชูเกียรติ สวัสดิการ
คุณภาพชีวิต
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เป้าประสงค์ : มีระบบประกันคุณภาพทีไ่ ด้ มาตรฐาน
กลยุทธ์
-พัฒนาระบบประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

ยุทธวิธี
-เพิ่มศักยภาพของการประกันคุณภาพของส่ วนงาน
ภายในสถาบัน

เป้าประสงค์ : บุคลากรมีคุณภาพ ทักษะ และสามารถทํางานได้ อย่างมีประสิ ทธิภาพ
กลยุทธ์
-ส่ งเสริ ม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
ตามแผนพัฒนาบุคลากร

ยุทธวิธี
-ทบทวน/แผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบนั
-วิเคราะห์โครงสร้างอัตรากําลังทุกสายให้สอดคล้อง
และเหมาะสมกับการปฏิบตั ิงาน เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของสถาบัน
-ส่งเสริ มให้บคุ ลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพและ
ความสามารถในด้านวิชาการและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
เพื่อก้าวสู่มาตรฐานในระดับภูมิภาคอาเซี ยน
-เร่ งรัดนําระบบความก้าวหน้าทางอาชีพ (career path)
ของบุคลากรทุกสายให้เกิดเป็ นรู ปธรรม

เป้าประสงค์ : มีระบบการจัดการความรู้
กลยุทธ์
-พัฒนาด้านการจัดการความรู ้

ยุทธวิธี
-พัฒนาระบบฐานข้อมูลองค์ความรู ้ โดยนําระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาทําฐานข้อมูลองค์ความรู้

เป้าประสงค์ : มีระบบการบริหารความเสี่ ยง
กลยุทธ์
-พัฒนาระบบบริ หารความเสี่ ยง

ยุทธวิธี
-จัดทําแผนบริ หารความเสี่ ยงของสถาบันให้
ครอบคลุมทุกด้าน เช่น ด้านแผน การเงิน พัสดุ
จัดการเรี ยน การสอน หลักสูตร ฯลฯ และ ติดตาม
การดําเนินงานตามแผนบริ หารความเสี่ ยงอย่างต่อเนื่อง
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เป้าประสงค์ : มีรายได้ เพิม่
กลยุทธ์
-จัดหารายได้เพิ่ม

-จัดให้มีการใช้ทรัพยากรร่ วมกันเพื่อลดต้นทุน

-จัดให้มีการคํานวณและวิเคราะห์ตน้ ทุนต่อหน่วย
Unit Cost รวมทั้งการวิเคราะห์ความคุม้ ค่าของ
หลักสูตร

-สร้างเครื อข่ายกับสถาบันการศึกษาและ
ภาคอุตสาหกรรม ทั้งในและต่างประเทศ
เพื่อแปลงทรัพย์สินทางปั ญญาเป็ นทุน

ยุทธวิธี
-จัดหารายได้จากทรัพย์สินของสถาบัน (แผนกลยุทธ์
ทางการเงิน) โดยจัดทําแผนธุรกิจเพื่อหารายได้จาก
ทรัพย์สินของสถาบัน การบริ หารจัดการพื้นที่เชิงธุรกิจ
การระดมทุนจากเครื อข่ายกับภาคอุตสาหกรรม ชุมชน
และศิษย์เก่า
-ส่งเสริ มการใช้ทรัพยากรร่ วมกันระหว่างส่วนงาน
ภายในสถาบันและระหว่างมหาวิทยาลัยภายนอก โดย
จัดทําแผนการใช้ทรัพยากรร่ วมกัน ส่งเสริ มการทํา
CENTRAL LAB
-พัฒนาระบบบริ หารและจัดการมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐ.กํากับด้านวิธีบริ หารทรัพยากรและการเงินแบบ
ธรรมาภิบาล
-จัดทําแผนการลดต้นทุนเพื่อการบริ หารจัดการ
ทรัพยากรเพื่อลดต้นทุน
- แปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็ นทุนเพื่อจัดหารายได้
เพิม่

เป้าประสงค์ : มีบรรยากาศ คุณภาพชีวติ และสภาพแวดล้ อมทีด่ ี
กลยุทธ์
-พัฒนาด้านกายภาพ ภูมิทศั น์และสิ่ งแวดล้อม เพื่อ
ประหยัดพลังงาน และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี

ยุทธวิธี
-จัดทําผังแม่บทการใช้พ้นื ที่ภายในสถาบันและ
แผนการดูแล บํารุ งรักษา ซ่อมแซมอาคาร และระบบ
สาธารณูปโภคให้มีการใช้งานอย่างคุม้ ค่าและ
ประหยัด
-ส่งเสริ มและรณรงค์การประหยัดและอนุรักษ์พลังงาน
ภายในสถาบัน
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กลยุทธ์

-สนับสนุนและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและ
เหมาะสมต่อการดํารงชีวิตภายในสถาบัน

ยุทธวิธี
-จัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถาบันให้มี
ประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
-จัดระบบคมนาคม หรื อการจราจรภายในและรอบ
สถาบันให้มีความเหมาะสมรวมทั้งศึกษาความ
เชื่อมโยงคมนาคมจากภายนอกสถาบันสู่สถาบัน
-ปรับปรุ งภูมิทศั น์ให้มีความร่ มรื่ น สวยงาม เป็ น
สถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวิต และ
ส่ งเสริ มการมีสุขภาพที่ดีให้กบั บุคลากร และ
นักศึกษา รวมถึงการประหยัดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ภายในสถาบัน การบริ หารจัดการสารเคมีภายใน
ห้องปฏิบตั ิการ การกําจัดขยะ และส่ งเสริ มให้เป็ น
สถาบันสี เขียว (Green University) เป็ นต้น
-เสริ มสร้างความมัน่ คงในการทํางานให้กบั บุคลากร
ปรับปรุ งระบบสวัสดิการให้เหมาะสมและสอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบนั รวมทั้งส่งเสริ มกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กบั บุคลากรและนักศึกษาเพิม่
มากขึ้น เช่น การเล่นกีฬา ดนตรี เป็ นต้น
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แผนกลยุทธ์ (พ.ศ. 2555-2563)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
ประเด็นยุทธศาสตร์ /เป้ าประสงค์

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

ยุทธวิธี/แนวทางการดําเนินงาน

โครงการ

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 สร้างนวัตกรรมและต่อยอดงานวิจยั เชิงพาณิ ชย์ ได้แก่ ผลงานวิจยั จากหิ้งสู่หา้ ง , บริ ษทั นวัตกรรม จํากัด 1.1.1.1.3 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. ถ่ายทอดวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของ
ชุชมชนและรองรั
มชนและรองรบประชาคมอาเซยน
บประชาคมอาเซียน

3.1 ร้อยละของจํานวนโครงการบริ การ
วิชาการที่แก้ไขปั ญหาชมชน
วชาการทแกไขปญหาชุ
มชน และรองรบ
และรองรับ
ประชาคมอาเซียน

3.1.1 ส่งเสริ มการให้บริ การวิชาการทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน 3.1.1.1 สนับสนุนการบริ การวิชาการแบบบูรณาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน ได้แก่
การให้บริ การด้านเทคโนโลยีทางการเกษตร และอาหาร การใหบรการดานแปรรู
การใหบรการดานเทคโนโลยทางการเกษตร
การให้บริ การด้านแปรรปสิ
ปสนคา
นค้า
โดยใช้ภมิมปญญาและศลปะวทยาการ
โดยใชภู
ปัญญาและศิลปะวิทยาการ
ทางการเกษตร การให้บริ การด้านทดสอบมาตรฐานอาหารปลอดภัย
การให้บริ การด้านกํากับมาตรฐานวิศวกรรม เป็ นต้น

4. บูรณาการงานศิลปวัฒนธรรมไทยกับภูมิภาคอาเซียน

4.1 ร้อยละของจํานวนโครงการศิลปวัฒนธรรมไทย
ที่มีการบูรณาการกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค
อาเซียน

4.1.1 สนับสนุนการทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรมแบบบูรณาการ

ผู้รับผิดชอบ

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

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

3.1.1.1.1 โครงการบริ การวิชาการแบบบูรณาการ

- ส่วนงานวิชาการ/ส.ส่งเสริ มฯ

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
6 เดืือน หลังั จากจบการศึกึ ษา

6.1.1 พัฒนาขีดความสามารถด้านภาษาต่างประเทศให้บณั ฑิตตาม
ความต้อ้ งการของผูใ้ ช้บ้ ณั ฑิิต

6.1.1.1 จัดการเรี ยนการสอนเป็ นภาษาต่างประเทศในรายวิชาที่มีความพร้อมให้กบั นักศึกษา
เพือื่ เตรีี ยมความพร้้อมของบัณั ฑิิตสําํ หรัับการทําํ งานในประชาคมอาเซี
ใ ป
ียน
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
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- ส่วนงานวิชาการ/สนอ. (ส่วนกิจการ นศ. +
ส่วนบริ หารงานทัว่ ไป + ส่วนวิเทศสัมพันธ์)

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

แผนกลยุทธ์ (พ.ศ.2555-2563) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
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 พัฒนาระบบการรับนักศึกษา

8.2.1.1 ปรับวิธีการรับนักศึกษาเชิงรุ กโดยการสรรหาผูท้ ี่มีศกั ยภาพให้เข้าเรี ยนในสถาบัน เช่น
รับนักศึกษาอัจฉริ ยะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับนักเรี ยน TOP 10
จากโรงเรี ยนเครื อข่ายพระจอมเกล้าลาดกระบัง

8.2.1.1.1 โครงการพัฒนาการรับนักศึกษา

- 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 ริ โภค เป็ นต้น
9 2 1 2 พฒนาหลกสู
9.2.1.2
พัฒนาหลักสตรระดั
ตรระดบปรญญาตรและบณฑตศกษาทมความพรอมใหไดมาตรฐานสากล
บปริ ญญาตรี และบัณฑิตศึกษาที่มีความพร้อมให้ได้มาตรฐานสากล เพอรองรบการ
เพือ่ รองรับการ 9.2.1.1.2
9 2 1 1 2 โครงการศกษาและพฒนาหลกสู
โครงการศึกษาและพัฒนาหลักสตรเพื
ตรเพอการขยายโอกาสทาง
อ่ การขยายโอกาสทาง
- สวนงานวชาการ/
ส่วนงานวิชาการ/
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 ร้อยละพืน้ ที่ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพิม่ ขึ้น

11. มีครุ ภณั ฑ์ ห้องเรี ยน และห้องปฏิบตั ิการที่ทนั สมัยและ
เพียงพอ

ยุทธวิธี/แนวทางการดําเนินงาน

8.1.1 สนับสนุนงบประมาณเครื่ องมือและห้องปฏิบตั ิเพือ่ การวิจยั

8.2 ร้อยละของนักศึกษาแรกเข้าที่มีผลการเรี ยน
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมากกว่า 3.5

9. มีระบบ/กระบวนการในการผลิตที่ได้มาตรฐาน
และตรงกับความต้องการของผูร้ ับบริ การ

กลยุทธ์

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
ระบบให้
ใ บ้ ริิ การแบบอิิเล็ก็ ทรอนิิกส์์ ระบบ e-learning ทีมี่ ีประสิิทธิิภาพ

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 ิ
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แผนกลยุทธ์ (พ.ศ.2555-2563) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
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
2. ผลงานวิจยั ได้มาตรฐานเป็ นที่ยอมรับทั้งในและ
ต่างประเทศ

3. จัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล

ประสิ ทธิภาพ
4. มีระบบการตลาดและการประชาสัมพันธ์เชิงรุ ก

5.5 มระบบการตดตามและเทยบเคยงกบมหาวทยาลยคู
มีระบบการติดตามและเทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยค่แข่ขงง

พัฒนาองค์กร
6. บุคลากรมีคุณภาพทักษะและทํางานอย่างมืออาชีพ
ในระดับภูมิภาคอาเซียน

7. เป็ นสถาบันที่ใช้ระบบสารสนเทศที่ทนั สมัย (e-unuversity)

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

ยุทธวิธี/แนวทางการดําเนินงาน

โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

1.1 จํานวนส่วนงานวิชาการของสถาบันที่ได้รับการจัดอั 1.1.1 ส่งเสริ มส่วนงานวิชาการที่มีศกั ยภาพพร้อมให้แข่งขันในเวที
1 ใน 10 ภูมิภาคอาเซียน
ภูมิภาคอาเซียน

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 ร้อยละของจํานวนผลงานวิจยั และนวัตกรรมทางด้าน2.1.1 ส่งเสริ มการพัฒนางานวิจยั เพือ่ สร้างนวัตกรรมที่เพิม่
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการอ้างอิงทั้ง
ศักยภาพในการแข่งขัน
ในระดับชาติและนานาชาติต่ออาจารย์ประจํา

2.1.1.1 สร้างความร่ วมมือกับภาคอุตสาหกรรมและมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ เพือ่ พัฒนางานวิจยั
และนวัตกรรมที่เป็ นเลิศ

2.1.1.1.1 โครงการส่งเสริ มงานวิจยั ที่สร้างความเป็ นเลิศ

- 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 นนานาชาติภายในพืน้ ที่ของสถาบัน 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 ระดั
5.1
ระดบความสาเรจในการจดทาฐานขอมู
บความสําเร็จในการจัดทําฐานข้อมลเที
ลเทยบเคยง
ยบเคียง 55.1.1
1 1 จดทาระบบฐานขอมู
จัดทําระบบฐานข้อมลกลางทั
ลกลางทงในและตางประเทศ
เพือ่ การ
้งในและต่างประเทศ เพอการ
จํานวนมหาวิทยาลัยคู่แข่ง ที่มีอนั ดับ 1 ใน 10
เทียบเคียงกับคู่แข่งในกลุ่มอาเซียน
ภูมิภาคอาเซียน

55.1.1.1
1 1 1 ศกษาวเคราะหขอมู
ศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มลเชิ
ลเชงปรยบเทยบมหาวทยาลย/สถาบน
งปรี ยบเทียบมหาวิทยาลัย/สถาบัน ทีทกาหนดเปนคู
่กาํ หนดเป็ นค่เทยบ
ทียบ เพอทราบ
เพือ่ ทราบ Positioning
5.1.1.2 จัดทําระบบ Monitoring แบบ real-time

5 1 1 1 1 โครงการศกษาวเคราะหขอมู
5.1.1.1.1
โครงการศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มลเชิ
ลเชงปรยบเทยบ
งปรี ยบเทียบ

- สวนงานวชาการ/
ส่วนงานวิชาการ/
สนอ. (ส่วนบริ หารวิชาการและวิจยั )

6.1 ร้อยละของอาจารย์ที่มีวฒ
ุ ิปริ ญญาเอก

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

6.1.1.1.1 โครงการเพิม่ ศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับประชาคมอาเซียน

- ส่วนงานวิชาการ/สนอ. (ส่วนบริ หารทรัยฯ)

7.1 ระดับความสําเร็จในการนําระบบสารสนเทศ
มาใช้ในการดําเนินงานตามพันธกิจ

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

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

ยุทธวิธี/แนวทางการดําเนินงาน

โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

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

1.1 ร้อยละของส่วนงานที่ยนื่ ขอรางวัลคุุณภาพแห่งชาติ 1.1.1 พัฒนาระบบการบริ หารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุุณภาพ
แห่งชาติ

ฐ
ลคุุณภาพแห่งชาติ โดยคัดเลือกส่วนงานที่มี
1.1.1.1 พัฒนาระบบบริ หารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานรางวั
ความพร้อมเพือ่ เป็ นหน่วยงานนําร่ อง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ให้ความรู ้กบั คณะกรรมการ
เตรี ยมข้อมูลในการพัฒนาระบบ จัดประชุมเพือ่ จัดทําเอกสารตามหลักเกณฑ์

1.1.1.1.1 โครงการพัฒนาระบบบริ หารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐาน
ฐ
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

- สนอ. /ส่วนงานอื่น/คณะกรรมการ TQA
Q

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 ร้อยละของส่วนงานที่มีคะแนนการ
ตรวจประเมินไม่นอ้ ยกว่าระดับ 4

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 ส่งเสริ มให้บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพและความสามารถในด้านวิชาการและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
เพือ่ ก้าวส่มาตรฐานในระดบภู
เพอกาวสู
าตรฐานในระดับภมิมภาคอาเซยน
ภาคอาเซียน
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 โครงการใช้
่ นั เพือื่ ลดต้น้ ทุน
โ
ใ ท้ รััพยากรรวมกั
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 +
สวนกิ
่ ิจการ นศ. + สวนบริ
่
ิ หารทรัพั ฯ)
- สนอ. (ส่วนการคลัง + ส่วนอาคารฯ +
ส่วนพัสดุ + ส่วนกิจการ นศ. +
ส่วนบริ หารทรัพฯ)
- ส่วนงานวิชาการ/ส.ส่งเสริ มฯ
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- ส่วนงานวิชาการ/สนอ. (ส่วนบริ หารทรัพฯ)/
ส.บริ การคอมพิวเตอร์
- ส่วนงานวิชาการ/สนอ. (ส่วนบริ หารทรัพฯ)/
สภาสถาบัน/ส่วนงานอื่น
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ส่ วนที่ 3

แผนกลยุทธ์ (พ.ศ.2555-2563) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ส่ วนที่ 3
การนําแผนไปสู่การปฏิบตั ิ และ
การติดตาม ประเมินผล
ในการจัดทําแผนกลยุทธ์สถาบัน พ.ศ. 2555-2563 จะประสบความสําเร็ จได้น้ นั จําเป็ นจะต้องมี
กลไกการบริ หารแผนไปสู่การปฏิบตั ิ และมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนที่ชดั เจนและ
มีประสิ ทธิ ภาพควบคู่กนั ไป โดยสถาบัน ได้มีการเตรี ยมการในเรื่ องดังกล่าวในประเด็นดังต่อไปนี้
1. การนําแผนไปสู่ การปฏิบตั ิ
ในการจัดทําแผนกลยุทธ์สถาบัน พ.ศ. 2555-2563 ได้มีการกําหนดส่ วนงาน / ผูร้ ับผิดชอบ
กลยุทธ์แต่ละข้อไว้เรี ยบร้อยแล้ว
เพื่อเป็ นกลไกสําคัญในการประสานเชื่อมโยงระหว่างส่วนงานที่
เกี่ยวข้อง และทําหน้าที่ผลักดันให้มีการนําแผนกลยุทธ์ไปปฏิบตั ิในหน่วยงาน โดยระดับนโยบาย
กําหนดให้สภาสถาบัน เป็ นผูร้ ับผิดชอบ ระดับผลักดันแผน กําหนดให้ คณะกรรมการบริ หาร
สถาบัน โดยมีการกําหนดให้รองอธิ การบดีที่เกี่ยวข้อง และหัวหน้าส่วนงานเป็ นผูร้ ับผิดชอบ และใน
ระดับปฏิบตั ิการกําหนดให้ส่วนงานที่รับผิดชอบกลยุทธ์ เป็ นผูร้ ับผิดชอบ ซึ่ งส่วนแผนงาน จะทํา
หน้าที่ประสานงานกับส่วนงาน/ผูร้ ับผิดชอบกลยุทธ์อย่างเป็ นเครื อข่าย ทั้งในขั้นตอนของการผลักดัน
แผนและการประสานงานให้ส่วนงาน/ผูร้ ับผิดชอบกลยุทธ์ดงั กล่าว รายงานผลการดําเนินงานเป็ นระยะ
ดังแผนภาพแสดงความสัมพันธ์

ระดับนโยบาย

ระดับผลักดันแผน

สภาสถาบัน

คณะกรรมการบริ หารสถาบัน
ส่ วนแผนงาน

ระดับปฏิบตั ิการ

ส่ วนงานที่รับผิดชอบ

แผนภาพที่ 2 แสดงความสั มพันธ์ ความรับผิดชอบในการผลักดันแผนกลยุทธ์
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ตารางแสดงผู้บริหารและส่ วนงานทีร่ ับผิดชอบกลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ /เป้าประสงค์ /
กลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1
การขยายงานวิชาการด้ าน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน
เป้าประสงค์ : ด้ านงานวิจัย
เป้าประสงค์ : ขยายงานวิจยั ด้าน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มี
คุณภาพเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศและเป็ นที่ยอมรับใน
ระดับภูมิภาคอาเซี ยน
กลยุทธ์ : พัฒนางานวิจยั งาน
สร้างสรรค์และนวัตกรรมที่มี
คุณภาพและสนองตอบความ
ต้องการของประเทศ และกลุ่ม
ประเทศอาเซี ยน
เป้าประสงค์ : ผลงานวิจยั มี
คุณภาพเป็ นที่ยอมรับ
กลยุทธ์ : สร้างความร่ วมมือกับ
ภาคอุตสาหกรรมในการทําวิจยั

ระดับผลักดัน

ระดับปฏิบตั กิ าร

- รองอธิ การบดี (ที่กาํ กับดูแลงานวิจยั
ของสถาบันและวิทยาเขต) /คณบดี
- คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอ
โครงการวิจยั

- ส่ วนงานวิชาการ/ส่วนงานอื่น/
สํานักงานอธิการบดี
(ส่ วนบริ หารวิชาการและวิจยั )

- รองอธิ การบดี (ที่กาํ กับดูแลงานวิจยั
ของสถาบันและวิทยาเขต) /คณบดี
-คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอ
โครงการวิจยั
- คณะกรรมการกองทุนวิจยั สถาบัน
-รองอธิ การบดี (ที่กาํ กับดูแลงานวิจยั - ส่วนงานวิชาการ/ส่วนงานอื่น/
สํานักงานอธิการบดี
ของสถาบันและวิทยาเขต) /คณบดี
(ส่ วนบริ หารวิชาการและวิจยั )

-รองอธิ การบดี (ที่กาํ กับดูแลงานวิจยั
ของสถาบันและวิทยาเขต) /คณบดี
-รองอธิ การบดี (ที่กาํ กับดูแลงานวิจยั - ส่วนงานวิชาการ/ส่วนงานอื่น/
สํานักงานอธิการบดี
ของสถาบันและวิทยาเขต) /คณบดี
(ส่ วนบริ หารวิชาการและวิจยั )

- 61 -

แผนกลยุทธ์ (พ.ศ.2555-2563) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประเด็นยุทธศาสตร์ /เป้าประสงค์ /
กลยุทธ์
เป้าประสงค์ : ด้ านการผลิต
บัณฑิต
เป้าประสงค์ : บัณฑิตมีความรู้
คุณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีวินยั และเสี ยสละ
ตอบสนองการพัฒนาประเทศและ
รองรับการเป็ นประชาคมอาเซี ยน
กลยุทธ์ : สร้างความโดดเด่นของ
บัณฑิตให้มีคุณลักษณะตามความ
ต้องการของผูใ้ ช้บณั ฑิต
เป้าประสงค์ : บัณฑิตมีขีด
ความสามารถสูงตรงกับความ
ต้องการ
กลยุทธ์ : พัฒนาขีดความสามารถ
ด้านภาษาต่างประเทศให้บณั ฑิต
ตามความต้องการของผูใ้ ช้บณั ฑิต
เป้าประสงค์ : ด้ านบริการ
วิชาการ
เป้าประสงค์ : ถ่ายทอดวิชาการที่
ตอบสนองความต้องการของ
ชุมชนและรองรับประชาคม
อาเซี ยน
กลยุทธ์ : ส่ งเสริ มการให้บริ การ
วิชาการทั้งในประเทศและภูมิภาค
อาเซี ยนโดยใช้ภูมิปัญญา และ
ศิลปะวิทยาการ

ระดับผลักดัน

ระดับปฏิบตั กิ าร

-รองอธิ การบดี (ที่กาํ กับดูแลงาน
วิชาการของสถาบันและวิทยาเขต) /
คณบดี

-รองอธิ การบดี (ที่กาํ กับดูแลงานวิจยั - ส่วนงานวิชาการ/ส่วนงานอื่น/
ของสถาบันและวิทยาเขต) /คณบดี
สํานักงานอธิการบดี
(ส่ วนบริ หารวิชาการและวิจยั )
-รองอธิ การบดี (ที่ได้รับมอบหมาย) /
คณบดี
-รองอธิ การบดี (ที่ได้รับมอบหมาย) / -ส่ วนงานวิชาการ/สํานักทะเบียน
และประมวลผล/สํานักงาน
คณบดี
อธิ การบดี (ส่ วนกิจการ
นักศึกษา)

-รองอธิ การบดี (ที่ได้รับมอบหมาย) /
คณบดี

-รองอธิ การบดี (ที่ได้รับมอบหมาย) / -ส่ วนงานวิชาการ/สํานักส่งเสริ ม
คณบดี
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แผนกลยุทธ์ (พ.ศ.2555-2563) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประเด็นยุทธศาสตร์ /เป้าประสงค์ /
กลยุทธ์
เป้าประสงค์ : ผูร้ ับบริ การมีความ
พึงพอใจและยอมรับผลงาน
กลยุทธ์ : สร้างความพึงพอใจ
ให้แก่ผรู้ ับบริ การ
เป้าประสงค์ : ด้ านการทํานุบํารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม
เป้าประสงค์ : บูรณาการงาน
ศิลปวัฒนธรรมไทยกับภูมิภาค
อาเซี ยน
กลยุทธ์ : สนับสนุนการทํานุ
บํารุ งศิลปวัฒนธรรมแบบบูรณา
การ
เป้าประสงค์ : ด้ านการบริหาร
จัดการ
เป้าประสงค์ : มีกระบวนการ
คัดเลือกและหรื อจัดหา Input
ที่ได้มาตรฐาน
กลยุทธ์ : สนับสนุนงบประมาณ
เครื่ องมือและห้องปฏิบตั ิเพื่อการ
วิจยั
กลยุทธ์ : พัฒนาระบบการรับ
นักศึกษา
กลยุทธ์ : สนับสนุนให้
ทุนการศึกษา

ระดับผลักดัน
-รองอธิ การบดี (ที่ได้รับมอบหมาย)/
คณบดี
-รองอธิ การบดี (ที่ได้รับมอบหมาย)/
คณบดี

-รองอธิ การบดี (ที่ได้รับมอบหมาย)/
คณบดี
-รองอธิ การบดี (ที่ได้รับมอบหมาย)/
คณบดี

ระดับปฏิบตั กิ าร

-ส่ วนงานวิชาการ/ส.ส่ งเสริ มฯ

-ส่ วนงานวิชาการ/สํานักงาน
อธิ การบดี (ส่ วนกิจการนักศึกษา/
ส่ วนบริ หารงานทัว่ ไป)
- ส่วนงานวิชาการ/สํานักงาน
อธิ การบดี (ส่ วนกิจการนักศึกษา/
ส่ วนบริ หารงานทัว่ ไป)

-รองอธิ การบดี (ที่ได้รับมอบหมาย)/
คณบดี

- ส่วนงานวิชาการ/สํานัก
ทะเบียนและประมวลผล

-รองอธิ การบดี (ที่ได้รับมอบหมาย)/
คณบดี

-ส่ วนงานวิชาการ/สํานักงาน
อธิ การบดี(ส่ วนบริ หารวิชาการ
และวิจยั )
-ส่ วนงานวิชาการ/สํานักทะเบียน
และประมวลผล
-ส่ วนงานวิชาการ/สํานักทะเบียน
และประมวลผล

-รองอธิ การบดี (ที่ได้รับมอบหมาย)/
คณบดี
-รองอธิ การบดี (ที่ได้รับมอบหมาย)/
คณบดี
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แผนกลยุทธ์ (พ.ศ.2555-2563) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประเด็นยุทธศาสตร์ /เป้าประสงค์ /
กลยุทธ์
เป้าประสงค์ : มีระบบ/
กระบวนการในการผลิตที่ได้
มาตรฐานและตรงกับความ
ต้องการของผูร้ ับบริ การ
กลยุทธ์ : ปรับปรุ งกระบวนการ
สนับสนุนในการทํางานวิจยั
เป้าประสงค์ : มีระบบ/
กระบวนการในการผลิตที่ได้
มาตรฐานและตรงกับความ
ต้องการของผูร้ ับบริ การ
กลยุทธ์ : ปรับปรุ งกระบวนการ
สนับสนุนในการทํางานวิจยั
กลยุทธ์ : พัฒนากระบวนการ
เรี ยนการสอนที่มีมาตรฐาน
สอดคล้องกับความต้องการของ
ผูใ้ ช้บณั ฑิต และภูมิภาคอาเซียน
กลยุทธ์ : จัดทําระบบบริ หาร
จัดการด้านศิลปวัฒนธรรมแบบ
บูรณาการ
เป้าประสงค์ : มีแหล่งการเรี ยนรู ้
ในการสนับสนุนการดําเนินงาน
ตามพันธกิจ
กลยุทธ์ : จัดให้มีแหล่งเรี ยนรู้
และคลังปัญญาอัจฉริ ยะ

ระดับผลักดัน

ระดับปฏิบตั กิ าร

-รองอธิ การบดี (ที่ได้รับมอบหมาย)/
คณบดี

-รองอธิ การบดี (ที่ได้รับมอบหมาย)/
คณบดี

-ส่ วนงานวิชาการ/สํานักงาน
อธิ การบดี(ส่ วนบริ หารวิชาการ
และวิจยั )

-รองอธิ การบดี (ที่ได้รับมอบหมาย)/
คณบดี

-รองอธิ การบดี (ที่ได้รับมอบหมาย)/
คณบดี
-รองอธิ การบดี (ที่ได้รับมอบหมาย)/
คณบดี

-รองอธิ การบดี (ที่ได้รับมอบหมาย)/
คณบดี

-ส่ วนงานวิชาการ/สํานักงาน
อธิ การบดี(ส่ วนบริ หารวิชาการ
และวิจยั )
-ส่ วนงานวิชาการ

-ส่ วนงานวิชาการ

-รองอธิ การบดี (ที่ได้รับมอบหมาย)/
คณบดี
-รองอธิ การบดี (ที่ได้รับมอบหมาย)/
คณบดี
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-ส่ วนงานวิชาการ/สํานัก
หอสมุดกลาง

แผนกลยุทธ์ (พ.ศ.2555-2563) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประเด็นยุทธศาสตร์ /เป้าประสงค์ /
กลยุทธ์
เป้าประสงค์ : มีครุ ภณ
ั ฑ์
ห้องเรี ยน และห้องปฏิบตั ิการที่
ทันสมัยและเพียงพอ
กลยุทธ์ : ยกระดับคุณภาพและขีด
ความสามารถของครุ ภณั ฑ์
ห้องเรี ยนและห้องปฏิบตั ิการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 การเพิม่
ศักยภาพในการแข่ งขัน
เป้าประสงค์ : ด้ านวิจัย
เป้าประสงค์ : เป็ นสถาบัน
การศึกษา และวิจยั ด้าน S&T
1 ใน 10 ภูมิภาคอาเซียน
กลยุทธ์ : ส่ งเสริ มส่ วนงาน
วิชาการที่มีศกั ยภาพพร้อมให้
แข่งขันในเวทีภูมิภาคอาเซียน
เป้าประสงค์ : มีผลงานวิจยั ได้
มาตรฐานเป็ นที่ยอมรับทั้งในและ
ต่างประเทศ
กลยุทธ์ ที่ : ส่ งเสริ มการพัฒนา
งานวิจยั เพื่อสร้างนวัตกรรมที่เพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขัน
เป้าประสงค์ : ด้ านการผลิต
บัณฑิต
เป้าประสงค์ : จัดการศึกษาตาม
มาตรฐานสากล
กลยุทธ์ : สร้างระบบและ
แรงจูงใจให้นกั ศึกษาต่างชาติเข้า
มาเรี ยนที่สถาบัน

ระดับผลักดัน

ระดับปฏิบตั กิ าร

-รองอธิ การบดี (ที่ได้รับมอบหมาย)/
คณบดี
-รองอธิ การบดี (ที่ได้รับมอบหมาย)/
คณบดี

-ส่ วนงานวิชาการ

-รองอธิ การบดี (ที่ได้รับมอบหมาย)/
คณบดี

-ส่ วนงานวิชาการ/ส.ทะเบียนฯ /
สํานักงานอธิการบดี

-รองอธิ การบดี (ที่ได้รับมอบหมาย)/
คณบดี
-รองอธิ การบดี (ที่ได้รับมอบหมาย)/
คณบดี

-ส่ วนงานวิชาการ/สํานักงาน
อธิ การบดี (ส่ วนบริ หารวิชาการ
และวิจยั )

-รองอธิ การบดี (ที่ได้รับมอบหมาย)/
คณบดี
-รองอธิ การบดี (ที่ได้รับมอบหมาย)/
คณบดี

-รองอธิ การบดี (ที่ได้รับมอบหมาย)/
คณบดี
-รองอธิ การบดี (ที่ได้รับมอบหมาย)/
คณบดี

- 65 -

-ส่ วนงานวิชาการ/สํานักงาน
อธิ การบดี (ส่ วนบริ หารวิชาการ
และวิจยั )

-ส่ วนงานวิชาการ/สํานักทะเบียน
และประมวลผล

แผนกลยุทธ์ (พ.ศ.2555-2563) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประเด็นยุทธศาสตร์ /เป้าประสงค์ /
กลยุทธ์
เป้าประสงค์ : ด้ านการบริหาร
จัดการ
เป้าประสงค์ : มีระบบการตลาด
และการประชาสัมพันธ์เชิงรุ ก
กลยุทธ์ : จัดทําระบบการตลาด
ควบคู่กบั การพัฒนาการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุ กทั้งใน และ
ต่างประเทศ
เป้าประสงค์ : มีระบบการ
ติดตามและเทียบเคียงกับ
มหาวิทยาลัยคู่แข่ง
กลยุทธ์ : จัดทําระบบฐานข้อมูล
กลางทั้งในและต่างประเทศเพื่อ
การเทียบเคียงกับคู่แข่งในกลุ่ม
อาเซี ยน
เป้าประสงค์ : บุคลากรมีคุณภาพ
ทักษะและทํางานอย่างมืออาชีพ
ในระดับภูมิภาคอาเซียน
กลยุทธ์ : ส่ งเสริ มการพัฒนา
บุคลากรให้มีศกั ยภาพสามารถ
ทํางานในเวทีระดับภูมิภาค
เป้าประสงค์ : เป็ นสถาบันที่ใช้
ระบบสารสนเทศที่ทนั สมัย
(e-university)
กลยุทธ์ : ส่ งเสริ มและสนับสนุน
ให้นาํ ระบบสารสนเทศมาใช้ใน
การผลิตผลงานตามพันธกิจ

ระดับผลักดัน

-รองอธิ การบดี (ที่ได้รับมอบหมาย)/
คณบดี
-รองอธิ การบดี (ที่ได้รับมอบหมาย)/
คณบดี

ระดับปฏิบตั กิ าร

-ส่ วนงานวิชาการ/สํานักงาน
อธิ การบดี (ส่ วนสารนิเทศและ
ประชาสัมพันธ์)

-รองอธิ การบดี (ที่ได้รับมอบหมาย)/
คณบดี
-รองอธิ การบดี (ที่ได้รับมอบหมาย)/
คณบดี

-ส่ วนงานวิชาการ/สํานักงาน
อธิ การบดี (ส่ วนบริ หารวิชาการ
และวิจยั )

-รองอธิ การบดี (ที่ได้รับมอบหมาย)/
คณบดี
-รองอธิ การบดี (ที่ได้รับมอบหมาย)/
คณบดี

-ส่ วนงานวิชาการ/ส่วนงานอื่น/
สํานักงานอธิการบดี
(ส่ วนบริ หารทรัพยากรบุคคล)

-รองอธิ การบดี (ที่ได้รับมอบหมาย)/
คณบดี
-รองอธิ การบดี (ที่ได้รับมอบหมาย)/
คณบดี /ผูอ้ าํ นวยการสํานักบริ การ
คอมพิวเตอร์
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-ทุกส่วนงาน

แผนกลยุทธ์ (พ.ศ.2555-2563) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประเด็นยุทธศาสตร์ /เป้าประสงค์ /
กลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 : การ
สร้ างความเข้ มแข็งในการพัฒนา
สถาบัน
เป้าประสงค์ : ด้ านการบริหาร
จัดการ
เป้าประสงค์ : มีระบบบริ หาร
จัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ
แห่งชาติ
กลยุทธ์ : พัฒนาระบบการบริ หาร
จัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ
แห่งชาติ
เป้าประสงค์ : มีระบบสร้างแรง
จูง ใจที่เหมาะสมและเป็ นธรรม
กลยุทธ์ : สร้างระบบแรงจูงใจ
ให้กบั บุคลากร
เป้าประสงค์ : มีระบบประกัน
คุณภาพที่ได้มาตรฐาน
กลยุทธ์ : พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
เป้าประสงค์ : บุคลากรมีคุณภาพ
ทักษะและสามารถทํางานได้อย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพ
กลยุทธ์ : ส่ งเสริ ม สนับสนุน
การพัฒนาบุคลากรตาม
แผนพัฒนาบุคลากร

ระดับผลักดัน
-รองอธิ การบดี (ที่ได้รับมอบหมาย)/
คณบดี

ระดับปฏิบตั กิ าร
-ทุกส่วนงาน

-รองอธิ การบดี (ที่ได้รับมอบหมาย)/
คณบดี
-รองอธิ การบดี (ที่ได้รับมอบหมาย)/
คณบดี
-รองอธิ การบดี (ที่ได้รับมอบหมาย)/
คณบดี
-รองอธิ การบดี (ที่ได้รับมอบหมาย)/
คณบดี
-รองอธิ การบดี (ที่ได้รับมอบหมาย)/
คณบดี
-รองอธิ การบดี (ที่ได้รับมอบหมาย)/
คณบดี
-รองอธิ การบดี (ที่ได้รับมอบหมาย)/
คณบดี
-รองอธิ การบดี (ที่ได้รับมอบหมาย)/
คณบดี
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-ทุกส่วนงาน

-ทุกส่วนงาน

-ทุกส่วนงาน

-ทุกส่วนงาน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ /เป้าประสงค์ /
กลยุทธ์
เป้าประสงค์ : มีระบบการจัดการ
ความรู ้
กลยุทธ์ : พัฒนาด้านการจัดการ
ความรู ้
เป้าประสงค์ : มีระบบการ
บริ หารความเสี่ ยง
กลยุทธ์ : พัฒนาระบบบริ หาร
ความเสี่ ยง
เป้าประสงค์ : มีรายได้เพิ่ม

ระดับผลักดัน

-รองอธิ การบดี (ที่ได้รับมอบหมาย)/
คณบดี
-รองอธิ การบดี (ที่ได้รับมอบหมาย)/
คณบดี
-รองอธิ การบดี (ที่ได้รับมอบหมาย)/
คณบดี
-รองอธิ การบดี (ที่ได้รับมอบหมาย)/
คณบดี
-รองอธิ การบดี (ที่ได้รับมอบหมาย)/
คณบดี
-รองอธิ การบดี (ที่ได้รับมอบหมาย)/
กลยุทธ์ : จัดหารายได้เพิ่ม
คณบดี
-รองอธิ การบดี (ที่ได้รับมอบหมาย)/
กลยุทธ์ : จัดให้มีการใช้
ทรัพยากรร่ วมกันเพื่อลดต้นทุน คณบดี
กลยุทธ์ : จัดให้มีการคํานวณและ -รองอธิ การบดี (ที่ได้รับมอบหมาย)/
คณบดี
วิเคราะห์ตน้ ทุนต่อหน่วย
UnitCost รวมทั้งการวิเคราะห์
ความคุม้ ค่าของหลักสูตร
-รองอธิ การบดี (ที่ได้รับมอบหมาย)/
กลยุทธ์ : สร้างเครื อข่ายกับ
คณบดี
สถาบันการศึกษาและ
ภาคอุตสาหกรรม ทั้งในและ
ต่างประเทศ เพื่อแปลงทรัพย์สิน
ทางปั ญญาเป็ นทุน
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ระดับปฏิบตั กิ าร

-ทุกส่วนงาน

-ทุกส่วนงาน

- ส่ วนงานวิชาการ/ส.ส่ งเสริ มฯ
- ทุกส่วนงาน
- ส่วนงานวิชาการ/สํานักงาน
อธิ การบดี (ส่ วนการคลัง)

- ส่ วนงานวิชาการ/ส.ส่ งเสริ มฯ

แผนกลยุทธ์ (พ.ศ.2555-2563) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประเด็นยุทธศาสตร์ /เป้าประสงค์ /
กลยุทธ์
เป้าประสงค์ : มีบรรยากาศ
คุณภาพชีวิต และสภาพแวดล้อม
ที่ดี
กลยุทธ์ : พัฒนาด้านกายภาพ
ภูมิทศั น์และสิ่ งแวดล้อม เพือ่
ประหยัดพลังงาน และสร้าง
คุณภาพชีวิตที่ดี
กลยุทธ์ : สนับสนุนและสร้าง
สภาพแวดล้อมที่ดีและเหมาะสม
ต่อการดํารงชีวิตภายในสถาบัน

ระดับผลักดัน

ระดับปฏิบตั กิ าร

-รองอธิ การบดี (ที่ได้รับมอบหมาย)/
คณบดี
-รองอธิ การบดี (ที่ได้รับมอบหมาย)/
คณบดี

- ทุกส่วนงาน

-รองอธิ การบดี (ที่ได้รับมอบหมาย)/
คณบดี

- ทุกส่วนงาน
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ในการผลักดันแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบตั ิ สถาบัน ได้กาํ หนดให้ทุกส่วนงานดําเนินการ
ตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. นําแผนกลยุทธ์ ไปสู่การปฏิบตั ิ โดยการจัดทําแผนปฏิบตั ิการ 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559)
ซึ่งการทบทวนแผนกลยุทธ์ได้มีการระดมความคิดในการกําหนดโครงการในภาพรวม
ของสถาบัน เพื่อรองรับกลยุทธ์ ต่าง ๆ
2. มอบให้ส่วนงานต่างๆ ภายในสถาบัน กําหนดโครงการรองรับกลยุทธ์ ที่รับผิดชอบ
เพิ่มเติม จากที่ผบู้ ริ หาร ได้กาํ หนดไว้
3. มอบให้ส่วนงานหลักที่เกี่ยวข้อง ร่ วมจัดทําแผนแม่บทหลักในช่วง 5 ปี (พ.ศ. 25552559) ในประเด็นที่สาํ คัญ ได้แก่ แผนแม่บทในการผลิตบัณฑิต แผนแม่บทด้านการ
วิจยั แผนแม่บทในการพัฒนาบุคลากร แผนแม่บทในเรื่ องอัตรากําลังคน แผนแม่บท
สารสนเทศแผนแม่บทในเรื่ องอาคารสถานที่
แผนแม่บทในการพัฒนานักศึกษา
เป็ นต้น
4. ในการจัดทําคําของบประมาณแผ่นดินประจําปี ส่วนงานจะต้องเสนอของบประมาณ
ในรู ปโครงการ ซึ่ งโครงการที่เสนอของบประมาณจะต้องบรรจุไว้ในแผนปฏิบตั ิการ
5 ปี ของสถาบัน และในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน จะจัดสรรตามลําดับ
ความสําคัญของกลยุทธ์ที่กาํ หนดไว้ในแผนกลยุทธ์ สําหรับเงินรายได้สถาบัน ได้
กําหนดให้ส่วนงานจัดสรรเงินรายได้ร้อยละ 5 ของรายรับหลังจากหักสํารองจ่ายแล้ว
โดยจะต้องจัดสรรให้สอดคล้องกับโครงการที่ปรากฏไว้ในแผนปฏิบตั ิการ 5 ปี ของ
ส่วนงานนั้น ๆ
5. ในการเสนองบประมาณรายรับ-รายจ่าย
เงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้
สถาบัน ประจําปี งบประมาณ ทุกหน่วยงานจะต้องจัดทําแผนปฏิบตั ิการประจําปี ให้
สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยกําหนดแผนการดําเนินงาน เป้ าหมาย
งบประมาณที่จะใช้ในการดําเนินงาน และจัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจําปี งบประมาณ เพื่อนําไปใช้ในการบริ หาร
งบประมาณและดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ที่กาํ หนดไว้
6. และเพื่อให้ส่วนงานต่างๆ ได้ผลักดันแผนกลยุทธ์ให้เป็ นรู ปธรรมมากขึ้น สถาบัน ได้
กําหนดให้มีการถ่ายทอดตัวชี้วดั ที่กาํ หนดไว้ในแผนกลยุทธ์ ไปสู่ส่วนงาน/หน่วยงาน
ภายในส่วนงาน และสู่ตวั บุคคล ตามลําดับ โดยใช้เครื่ องมือตาราง OS matrix และให้
บุคลากรจัดทํา Job Description ให้ชดั เจน เพื่อใช้ในการถ่ายทอดตัวชี้วดั ไปสู่ระดับ
บุคคลตามความรับผิดชอบ ซึ่งวิธีการนี้ จะเป็ นการสร้างความเข้าใจและการมีส่วน
ร่ วมจากบุคลากรทุกคน
ที่จะช่วยผลักดันตัวชี้วดั ที่กาํ หนดไว้ในแผนกลยุทธ์ของ
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สถาบัน ให้บรรลุผลได้ ในการถ่ายทอดตัวชี้วดั กําหนดให้หวั หน้าส่ วนงานจะต้อง
จัดทําคํารับรองการปฏิบตั ิงานประจําปี กับอธิ การบดี และภายในส่ วนงานบุคลากร
จัดทําแบบมอบหมายงานกับผูบ้ งั คับบัญชา
7. จากการดําเนินงานใน ข้อ 6 จะเกิดประสิ ทธิ ผลยิง่ ขึ้น สถาบัน จะนําผลจากการ
ประเมินส่ วนงานและบุคคลไปเชื่อมโยงกับการเลื่อนขั้นประจําปี และการจัดสรรเงิน
ต่อไป ดังแผนภาพที่ 3
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แผนภาพที่ 3 แสดงกลไกและขั้นตอนในการนําแผนไปสู่ การปฏิบตั ิ

แผนกลยุทธ์
(พ.ศ.2555 -2563)

แปลงแผนกลยุทธ์

แผนปฏิบตั ิการ 5 ปี
(พ.ศ.2555 -2559)

- โครงการ/งบประมาณ
- แผนแม่บทหลัก
- ผูร้ ับผิดชอบ

เสนอขอ งปม.
จัดสรรงบประมาณ

พิจารณาโครงการ
ตามลําดับความสําคัญ
กลยุทธ์

ทบทวนแผน

โครงการที่ ได้รับ งปม.

แผนปฏิบตั ิการ
ประจําปี
แรงจูงใจ
ตามผลงาน

- โครงการ/งบประมาณ
- ตัวชี้วดั /เป้ าหมาย
- ระยะเวลาการดําเนินงาน
- ผูร้ ับผิดชอบ

ถ่ายทอดตัวชี้วดั สู่หน่วยงาน

คํารับรองการ
ปฏิบตั ิงาน

- ตัวชี้วดั ตามแผนกลยุทธ์
- ตัวชี้วดั ตามสํานักงบประมาณ
ถ่ายทอดตัวชี้วดั สู่บุคคล

ประเมินผล

แบบมอบหมายงาน
ตาม Job Description
ของบุคคล

การเลื่อนขั้น
ตามผลงาน
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- ตัวชี้วดั ตามส่วนงาน
- ตัวชี้วดั ตามหน้าที่
- ตัวชี้วดั ที่ได้รับมอบหมาย
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2. การติดตามประเมินผล
กลไกการติดตามประเมินผลการดําเนินการตามแผนกลยุทธ์ มีความจําเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้อง
ดําเนินการ เนื่องจากจะเป็ นเครื่ องบ่งชี้ความสําเร็ จหรื อความล้มเหลวของแผนกลยุทธ์ ตลอดจน
ผลกระทบต่อแผนกลยุทธ์ เพื่อให้สถาบัน สามารถทบทวน ปรับแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับ
บริ บทหรื อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างทันท่วงทีและเหมาะสม โดยส่วนแผนงาน
ซึ่ งเป็ นหน่วยงานกลางจะกําหนดให้มีการติดตามประเมินผลแผนกลยุทธ์ ซึ่งกําหนดวิธีการ
ดําเนินการดังนี้
1. ติดตามผลการดําเนินงานประจําปี เป็ นการติดตามความก้าวหน้าในการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วดั ต่างๆ ในแผนกลยุทธ์ เพื่อตรวจสอบถึงความเบี่ยงเบนว่า ผลงานที่
เกิดขึ้นจริ งกับเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้เป็ นอย่างไร
มีปัญหาอุปสรรคในการ
ดําเนินงานหรื อไม่อย่างไร จําเป็ นที่จะต้องการทบทวน เป้ าหมายและกลยุทธ์
เพื่อให้มีความเหมาะสมหรื อไม่ ซึ่งในการติดตามประเมินผลประจําปี ได้
กําหนดให้ทุกส่ วนงานรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการประจําปี โดย
จัดส่ งให้ส่วนแผนงานทุกวันสิ้ นเดือน และสรุ ปเป็ นรายไตรมาส 6 เดือน 9
เดือน และ 12 เดือน เพื่อนําเสนอผูบ้ ริ หารและจัดส่งให้สาํ นักงบประมาณ (ราย
ไตรมาส)
2. เมื่อสิ้ นปี งบประมาณแต่ละปี
ส่ วนแผนงาน จะดําเนินการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานตามแผนปฏิบตั ิการประจําปี (แผนกลยุทธ์) และตามคํารับรองการ
ปฏิบตั ิงานของแต่ละส่ วนงานที่ได้จดั ทําคํารับรองฯ กับอธิ การบดี ตามกรอบการ
ประเมินผลประจําปี เพื่อนําผลคะแนนที่ส่วนงานได้รับไปเชื่อมโยงกับแรงจูงใจ
ประจําปี และผลการดําเนินงานดังกล่าว จะช่วยส่ งสัญญาณให้ผบู ้ ริ หารส่วนงาน
ได้ตระหนัก และให้ความสําคัญกับตัวชี้วดั ต่างๆ โดยเฉพาะตัวชี้วดั ที่ผลการ
ดําเนินงานตํ่ากว่าเป้ าหมาย เพื่อจะได้ทบทวนและหาวิธีแก้ไขหรื อป้ องกันมิให้
เกิดขึ้นอีกในปี งบประมาณถัดไป ซึ่ งอาจจะมีการทบทวนเป้ าหมาย กลยุทธ์ให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อไป
3. การประเมินผลเมื่อสิ้ นสุดแผน เป็ นการประเมินผลแผนเพื่อสรุ ปผลสัมฤทธิ์ในการ
ดําเนินการตามแผน ตั้งแต่เริ่ มต้นจนสิ้ นสุดแผน (พ.ศ. 2555-2563) เพื่อนําข้อมูล
ไปใช้ในการทบทวนแผนกลยุทธ์
และจัดทําแผนปฏิบตั ิการ 5 ปี (พ.ศ.
2555-2559) เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริ บทที่เปลี่ยนแปลงไป ดัง
แผนภาพที่ 4
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4. เมื่อสิ้ นปี งบประมาณ
ผูบ้ ริ หารทุกส่วนงานจะต้องจัดทําเอกสารรายงานการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจําปี เสนออธิ การบดีและคณะกรรมประเมินผล
ผูบ้ ริ หาร เพื่อประเมินผลงานประจําปี
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แผนภาพที่ 4 แสดงกระบวนการติดตาม ประเมินผลส่ วนงาน
ส่วนงานจัดส่งแผนปฏิบตั ิการประจําปี
และคํารับรองการปฏิบตั ิงาน
ให้ส่วนแผนงาน

ภายในวันที่
15 ก.ย.

หัวหน้าส่วนงาน
ลงนามในคํารับรอง
การปฏิบตั ิงาน
กับอธิการบดี

ภายในวันที่
1 - 15 ต.ค.

ทุกสิ้ นเดือน

ส่ วนแผนงานรายงาน
สรุ ปผลการปฏิบตั ิการ
ประจําปี ของส่วนงาน
(รอบ 6 เดือน และ 9 เดือน)
เสนอคณะกรรมการ
ผูบ้ ริ หาร/สภาสถาบัน

ภายในวันที่
30 เม.ย.และ
31 ก.ค.

ส่วนแผนงาน รายงานผล
การปฏิบตั ิงาน ต่อผูบ้ ริ หาร
และส่งให้สาํ นักงบประมาณ

ทุกวันที่ 15
ของเดือนถัดไป
เมื่อสิ้นไตรมาส

ส่วนงานรายงานผล
การปฏิบตั ิงานของส่วนงาน
ให้ส่วนแผนงานพร้อม
ปั ญหา-อุปสรรค (ถ้ามี)

ภายในวันที่
31 พ.ค. และ31 ส.ค.
แจ้งผลการประเมิน
ส่ วนงานรอบ 6 เดือน
และ 9 เดือน เพื่อให้
ส่ วนงานเร่ งรัดการ
ดําเนินงานให้เป็ นไป
ตามเป้ าหมาย

ภายในสิ้ น
เดือน ก.ย.

ส่ วนงานรายงาน
ผล
การปฏิบตั ิงาน
รอบ 12 เดือน

ภายในเดือน
ต.ค.

ส่ วนแผนงาน รายงาน
สรุ ปผลการปฏิบตั ิงาน
ประจําปี รอบ 12 เดือน
ของส่ วนงาน

ภายใน
พ.ย. – ธ.ค.

ภายในสิ้น
เดือน ต.ค.

คณะกรรมการผูบ้ ริ หาร
และสภาสถาบัน
พิจารณาผลการปฏิบตั ิ
งานของส่ วนงาน

- ส่ วนงานนําเสนอ
เอกสารรายงานผลการ
ปฏิบตั ิงานประจําปี ต่ออธิการบดี
และจัดส่งให้สาํ นักงาน
สภาสถาบัน

นําเสนอ
คณะกรรมการ
ประเมินผลผูบ้ ริ หาร

ภายในเดือน
พ.ย.

ส่วนแผนงาน นําเสนอ
ผลการปฏิบตั ิงานตามคํา
รับรองฯ และแผนกลยุทธ์
ต่อคณะกรรมการผูบ้ ริ หาร
สถาบันฯ/สภาสถาบัน

ประกาศให้
ประชาชนทราบ
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นําผลการประเมิน
ไปเชื่อมโยงกับ
เงินรางวัล/แรงจูงใจ
และนําไปทบทวน
แผนในปี ต่อไป

ภาคผนวก

ขั้นตอนในการจัดทําแผนกลยุทธ์
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ขั้นตอนการจัดทําแผนกลยุทธ์
ในการจัดทําแผนกลยุทธ์ฉบับนี้ สถาบัน ได้ดาํ เนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. ดําเนินการสํารวจสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก SWOT ในมุมมองของบุคลากรกลุ่มเป้ าหมาย
จํานวน 300 คน ส่งข้อมูลให้ส่วนแผนงานภายในวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2552 เพื่อรวบรวมข้อมูลที่ได้รับสรุ ป
เป็ นข้อมูลนําเสนอที่ประชุมการระดมความคิดของผูบ้ ริ หารทุกระดับ
2. จัดประชุมระดมความคิดจากผูบ้ ริ หารของสถาบัน ได้แก่ อธิ การบดี รองอธิการบดี คณบดี
ผูอ้ าํ นวยการสํานัก ผูช้ ่วยอธิการบดี รองคณบดี ประธานสาขาวิชา หรื อผูแ้ ทนสาขาวิชา รักษาการแทน
ผูอ้ าํ นวยการส่วน เมื่อวันที่ 25- 26 กรกฎาคม 2552 ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 อาคารกรมหลวงนราธิ วาสราช
นคริ นทร์ โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์วฒ
ุ ิชยั ธนาพงศธร เป็ นวิทยากรโดยการจัดประชุมมีลกั ษณะการ
บรรยายและทํา work shop ซึ่ งแบ่งผูบ้ ริ หารเป็ น 10 กลุ่ม และใช้กระบวนการประชุมระดมความคิดแบบมี
ส่ วนร่ วม
ซึ่ งในการประชุมวิทยากรได้กาํ หนดประเด็นหัวข้อให้ผเู้ ข้าร่ วมประชุมได้แสดงความคิดเห็น
ตามลําดับขั้นตอน
3. วันที่ 28 สิ งหาคม 2552 สถาบัน เชิญชวนให้บุคลากรของสถาบันร่ วมกําหนดวิสยั ทัศน์และให้ค่า
คะแนน SWOT ที่สรุ ปจากการประชุมระดมความคิดของผูบ้ ริ หารสถาบัน โดยส่ วนแผนงานได้นาํ ผลที่ได้จาก
การประชุมระดมความคิดร่ วมกันในข้อที่ 2 ส่ งให้บุคลากรทุกคนเพื่อกําหนดคะแนน SWOT แต่ละข้อ และให้
บุคลากรเสนอ หรื อ กําหนดวิสยั ทัศน์ที่สถาบันควรจะเป็ นในมุมมองของบุคลากร จากนั้นส่วนแผนงานได้สรุ ป
ข้อมูลเป็ นภาพรวมในมุมมองของบุคลากรของสถาบัน
4. จัดประชุมระดมความคิดครั้งที่ 2 ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 โดยได้เชิญผูท้ ี่เข้าร่ วมการประชุม
เมื่อวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2552 เพื่อพิจารณาข้อมูลที่ได้จากข้อ 3 อีกครั้งหนึ่ง และเพื่อทบทวนวิสยั ทัศน์ของ
สถาบัน โดยที่ประชุมกําหนดวิสยั ทัศน์ จาก SWOT ที่ได้วิเคราะห์แล้ว คือ “เป็ นสถาบันทางการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 1 ใน 10 ของภูมิภาคอาเซี ยน ในปี ค.ศ. 2020”
5. วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 สถาบัน ได้จดั ประชุมระดมความคิดครั้งที่ 3 โดยได้เชิญผูท้ ี่เข้าร่ วมการ
ประชุม เมื่อวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2552 เข้าร่ วมการประชุมอีกครั้งหนึ่ง เพื่อทบทวนข้อมูล ปรัชญา ปณิ ธาน
พันธกิจ และ กําหนดลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (ตามอัตลักษณ์ของสถาบัน) โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์
วุฒิชยั ธนาพงศธร เป็ นวิทยากร และที่ประชุมมอบให้ทุกส่ วนงานนําข้อมูลจากการประชุมไปหารื อในที่ประชุม
ผูบ้ ริ หารของแต่ละส่ วนงาน โดยขอความร่ วมมือให้ส่งผลการประชุมของแต่ละส่วนงานให้สถาบัน ภายใน 2
สัปดาห์ นับจากวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 (คือภายในวันศุกร์ ที่ 12 มีนาคม 2553)
6. เดือนมีนาคม – เดือนเมษายน 2553 คณะทํางานจัดทําแผนกลยุทธ์ ยกร่ างแผนกลยุทธ์สถาบัน
พ.ศ.2554 – 2563 จากข้อมูลที่ได้จากการประชุมระดมความคิดตามขั้นตอนที่ 1 - 5
7. จัดประชุมวิพากษ์ (ร่ าง) แผนกลยุทธ์สถาบัน พ.ศ.2554-2563 โดยเชิญผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
ประกอบด้วยกลุ่มตัวอย่างจากผูป้ กครอง นักศึกษา ผูป้ ระกอบการ/ ผูใ้ ช้บณั ฑิต บุคลากรสายวิชาการและสาย
ผ-1
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สนับสนุนวิชาการของสถาบัน เข้าร่ วมการประชุม เพื่อให้ขอ้ คิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ที่มีต่อ (ร่ าง) แผนกลยุทธ์ของ
สถาบัน พ.ศ. 2554-2563 ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 โดยได้เรี ยนเชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สาม
โกเศศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต คุณพรทิพย์ กาญจนนิยต ผูอ้ าํ นวยการมูลนิธิการศึกษาไทย –
อเมริ กนั และคุณสุรชัย ศักดาพลชัย ผูจ้ ดั การแผนกฎหมายและบริ หารทรัพยากรบุคคล บริ ษทั ริ กโก้ (ประเทศ
ไทย) จํากัด เป็ นผูน้ าํ การวิพากษ์
8. สถาบันได้จดั ประชุม เพื่อพิจารณา (ร่ าง) แผนกลยุทธ์ โดยสภาสถาบันได้มอบหมายให้ ผูแ้ ทนสภา
สถาบัน จํานวน 3 ท่าน คือ ศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย อุปนายกสภาสถาบัน นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ
กรรมสภาสถาบันผูท้ รงคุณวุฒิ นายทวี บุตรสุนทร กรรมการสภาสถาบันโดยตําแหน่งประธานคณะกรรมการ
ส่ งเสริ มกิจการสถาบัน ร่ วมด้วย อธิ การบดี รองอธิการบดีที่กาํ กับกับดูแลส่ วนบริ หารทรัพยากรบุคคล/ส่ วน
ประกันคุณภาพฯ รองอธิ การบดีที่กาํ กับกับดูแลส่วนแผนงาน และประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน เพื่อ
พิจารณารายละเอียดข้อมูลของ (ร่ าง) แผนกลยุทธ์ ของสถาบัน ก่อนนําเสนอสภาสถาบัน จํานวน 3 ครั้ง คือ
- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์วฒ
ุ ิชยั ธนาพงศธร เป็ นผูน้ าํ
เสนอรายละเอียดของแผนกลยุทธ์สถาบัน โดยมีขอ้ มูลจากการวิพากษ์เมื่อ วันที่ 10พฤษภาคม 2553 โดยสรุ ป
ประเด็นที่สาํ คัญ คือ
(1) ความคิดเห็นที่มีต่อวิสยั ทัศน์
(2) กลยุทธ์ที่กาํ หนดไว้จะสามารถผลักดันให้บรรลุวิสยั ทัศน์ได้หรื อไม่
(3)วิสยั ทัศน์และกลยุทธ์ที่กาํ หนดจะทําให้สถาบันพัฒนาไปสู่สถาบันการศึกษาชั้นนํา
ระดับชาติและนานาชาติได้หรื อไม่
(4) ความคาดหวังที่มีต่อผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากสถาบัน มุมมองของนักวิชาการ ผูป้ ระกอบการ
และองค์กรระหว่างประเทศเป็ นอย่างไร และสถาบันควรมีการพัฒนาผูส้ าํ เร็จการศึกษาไปในด้านใดบ้าง
- ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2553 ที่ประชุมได้มอบให้สถาบันจัดประชุมผูบ้ ริ หารระดับ
รองอธิ การบดี/ผูช้ ่วยอธิ การบดี เพื่อกําหนดโครงการต่างๆ ซึ่ งสถาบันได้จดั ให้มีการประชุมผูบ้ ริ หารระดับรอง
อธิการบดี/ผูช้ ่วยอธิ การบดี เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2553
- ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2553 ที่ประชุมได้มอบให้สถาบันไปจัดทํา (ร่ าง) แผนกลยุทธ์
(พ.ศ.2554 – 2563) และส่งให้บุคลากรทั้งหมดของสถาบันทราบและให้ขอ้ คิดเห็นซึ่ งสถาบัน โดยคณะทํางาน
จัดทําแผนกลยุทธ์สถาบัน (พ.ศ.2554 – 2563) ได้นาํ ข้อมูลทั้งหมดจากข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒิไปปรับ
แก้ไข (ร่ าง) แผนกลยุทธ์สถาบัน (พ.ศ.2554 – 2563)
9. ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 สถาบัน ได้แจ้งให้บุคลากรทั้งหมดของสถาบันทราบผ่านทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ โดยได้แนบข้อมูล (ร่ าง) แผนกลยุทธ์สถาบัน (พ.ศ. 2554-2563) ไปพร้อมกันด้วย เพื่อให้บุคลากร
ทั้งหมดของสถาบัน ได้ให้ขอ้ คิดเห็นต่อ (ร่ าง) แผนกลยุทธ์ ฉบับดังกล่าว และขอให้ส่งข้อคิดเห็นให้สถาบัน
ทราบภายในวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2553
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10. ตามมติสภาสถาบัน ครั้งที่ 12/2553 วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2553 ได้กาํ หนดให้จดั ประชุมสภา
สถาบันวาระพิเศษ ในวันศุกร์ ที่ 17 – วันเสาร์ ที่ 18 ธันวาคม 2553 ณ โรงแรมจุลดิศ เขาใหญ่ รี สอร์ท แอนด์สปา
จังหวัดนครราชสี มา เพื่อ วิพากษ์ (ร่ าง) แผนกลยุทธ์ของสถาบัน พ.ศ.2554-2563 ซึ่ งท่านนายกสภาสถาบันได้
สอบถามและขอความคิดเห็นจากคณบดี/ผูบ้ ริ หารทุกท่านที่เข้าร่ วมการประชุมในการร่ วมมือที่จะขับเคลื่อน
วิสยั ทัศน์สถาบันที่กาํ หนดร่ วมกันให้บรรลุเป้ าหมาย คือ
“ เป็ นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี 1 ใน 10 ของภูมิภาคอาเซียน ในปี ค.ศ.2020 ” โดย คณบดี/ผูบ้ ริ หารทุกท่าน ได้ให้ความ
เห็นชอบรวมทั้งจะให้ความร่ วมมือในการดําเนินการให้เป็ นไปตามวิสยั ทัศน์ ดังกล่าว
ข้อเสนอแนะจากการประชุม และมอบให้สถาบันนําไปจัดทํารายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้
1.
การพัฒนาบุคลากรของสถาบัน ให้ครอบคลุมบุคลากรทุกกลุ่ม และให้รวมถึงคุณภาพ
ชีวิตที่ดี
2.
ให้จดั ทําแผนแม่บททางกายภาพของสภาบัน โดยเน้นการใช้พ้นื ที่ในอนาคต และเมื่อ
มีการจัดทําแผนแม่บทฯ เรี ยบร้อยแล้ว ให้ทุกหน่วยงานให้การสนับสนุน เพื่อให้มี
การนําไปใช้อย่างเป็ นรู ปธรรม
3.
การพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาต้องสอดคล้องกับการเป็ นสถาบันการศึกษาในระดับ
อาเซี ยน คือ ต้องเน้นให้บณ
ั ฑิตของสถาบันมีความสามารถและทักษะในการใช้
ภาษาอังกฤษรวมทั้งมีความเข้าใจวัฒนธรรมของประเทศอาเซียน
4.
ให้สถาบันคงลักษณะเด่นของบัณฑิตของสถาบันที่เคยมีมาในอดีต คือ “การเรี ยนการ
สอนที่เน้นการปฏิบตั ิและอดทน” โดยให้ทุกส่ วนงานวิชาการรับไปดําเนินงานในการ
ผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติดงั กล่าว
5.
ให้ส่วนวิชาการหาแนวทางที่จะให้อาจารย์มีความรับผิดชอบต่อนักศึกษา และวิชาที่
สอนรวมทั้งเข้าสอนตามตารางสอนให้ตรงเวลา
6.
ให้สถาบันทําความร่ วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในการจัดทําหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิต
ให้ตรงกับความต้องการ และรวมถึงความร่ วมมือในการทําวิจยั ด้วย
7.
ในการกําหนดตัวชี้วดั แต่ละกลยุทธ์
ให้พิจารณาตัวชี้วดั ที่สะท้อนการบรรลุ
เป้ าประสงค์ ซึ่ งไม่ควรมีจาํ นวนตัวชี้วดั จํานวนมาก ให้ใช้ตวั ชี้วดั เฉพาะที่สาํ คัญๆ
เท่านั้น
ทั้งนี้สภาสถาบันมอบให้กรรมการสภาบันผูท้ รงคุณวุฒิที่ได้มอบหมายไว้แล้วเป็ นผูแ้ ทนสภา
สถาบันร่ วมพิจารณาด้วย
เพื่อให้เป็ นไปตามมติสภาสถาบันวาระพิเศษ สถาบันได้กาํ หนดให้จดั การประชุมเพื่อพิจารณา (ร่ าง)
แผนกลยุทธ์สถาบัน (พ.ศ.2554 – 2563) ในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิ งหาคม 2554 แต่เนื่องจากกรรมการสภา
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สถาบันผูท้ รงคุณวุฒิไม่สะดวกในการเข้าร่ วมการประชุม จึงได้เลื่อนการประชุมเป็ นวันพุธที่ 31 สิ งหาคม
2554 แต่ได้ยกเลิกการประชุม และกําหนดวันประชุมเป็ นวันอังคารที่ 13 กันยายน 2554
11. สถาบันได้จดั ประชุมเพื่อให้ขอ้ คิดเห็น (ร่ าง) แผน กลยุทธ์ พ.ศ.2554 – 2563 เมื่อวันอังคารที่ 13
กันยายน 2554 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย อุปนายกสภาสถาบัน นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ กรรม
สภาสถาบันผูท้ รงคุณวุฒิ นายทวี บุตรสุนทร กรรมการสภาสถาบันโดยตําแหน่งประธานคณะกรรมการส่ งเสริ ม
กิจการสถาบัน ร่ วมด้วย อธิ การบดี รองอธิ การบดีที่กาํ กับกับดูแลส่ วนบริ หารทรัพยากรบุคคล/ส่ วนประกัน
คุณภาพฯ รองอธิ การบดีที่กาํ กับกับดูแลส่วนแผนงาน และประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน เข้าร่ วมการ
ประชุม โดยนําข้อเสนอแนะจากการประชุมสภาสถาบันวาระพิเศษ มากําหนดรายละเอียดใน (ร่ าง) แผน
กลยุทธ์ พ.ศ.2554-2563 และให้ปรับเป็ น (ร่ าง) แผนกลยุทธ์ พ.ศ.2555-2563 เนื่องจากเข้าสู่ปีงบประมาณ
2555 แล้ว รวมทั้งปรับประเด็นยุทธศาสตร์ จาก 8 ประเด็นยุทธศาสตร์ ให้เหลือเพียง 3 ประเด็นยุทธศาสตร์
คือ
- ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 การขยายงานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน
- ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
- ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาสถาบัน
12. สถาบันนําเสนอ (ร่ าง) แผนกลยุทธ์สถาบัน (พ.ศ. 2555 – 2563) ต่อสภาสถาบัน ในวันพุธที่ 28
กันยายน 2554 ซึ่ งที่ประชุมได้อนุมตั ิแผนกลยุทธ์สถาบัน (พ.ศ.2555 – 2563) โดยมีขอ้ สังเกตว่า การกําหนด
เป้ าหมายเป็ น excellence research และเป็ นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ใน 10 ของ
ภูมิภาคอาเซียน ในปี ค.ศ.2020 เป็ นเป้ าหมายที่มีความท้าทาย ซึ่งการจะบรรลุเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ดงั กล่าว มี
ปั จจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในเรื่ องของระบบงานและบุคลากร แต่การดําเนินงานแบบค่อยเป็ นค่อยไปในปั จจุบนั ทั้งใน
เรื่ องการบริ หารจัดการและศักยภาพของบุคลากรที่จะปฏิบตั ิงานตามแผนที่กาํ หนดไว้ดงั กล่าว
จะบรรลุ
เป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ได้ยากมาก ดังนั้น จึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงโดยสิ้ นเชิง และมีการกําหนดขั้นตอนการ
เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน มีการจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับเป้ าหมายที่กาํ หนด ทั้งในด้านการวิจยั การ
จัดหาบุคลากรที่มีความสามารถสูงจากภายนอกองค์กร
การสนับสนุนบุคลากรที่มีความสามารถจากภายใน
องค์กร การสร้างแรงจูงใจ การใช้ระบบสารสนเทศ เพื่อเป็ นแรงขับเคลื่อนการปฏิบตั ิตามแผนให้บรรลุ
เป้ าหมายต่อไป
13. สถาบัน ได้เผยแพร่ แผนกลยุทธ์สถาบัน (พ.ศ.2555-2563) ให้ทุกส่ วนงานทราบ รวมทั้งเผยแพร่ ใน
เว็บไซต์ส่วนแผนงาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2555
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Weakness

WO

W1 ระบบการจัดการเรียนการสอนขาดประสิ ทธิภาพแต่ ละคณะยังมีความไม่ เท่ าเทียมกัน
คณาจารย์ มีเวลาให้ กบั นักศึกษาน้ อยเกินไป
W2 ขาดการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลบุคลากรทุกระดับขาดจิตสํ านึกทีม่ ตี ่ อสถาบัน
รักสถาบันน้ อยลงไม่ ค่อยปฏิบัตติ ามกฎระเบียบ ไม่ มีความตรงต่ อเวลาขาดการร่ วมมือ ร่ วมใจ
ประสานนํา้ หนึ่งใจเดียวกัน ขาดการทํางานเป็ นทีม วัฒนธรรมองค์ กรอ่ อนแอ
W3 การจัดโครงสร้ างองค์ กรยังไม่ มปี ระสิ ทธิภาพสมบูรณ์ และชัดเจนการแบ่ งหน่ วยงานทีม่ าก
เกินไปจนขาดเอกภาพ
W4 ระบบการสื่ อสารและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่ มีประสิ ทธิภาพ
W5 ทีมผู้บริหารทุกระดับขาดทักษะและการอบรมด้ านการเป็ นผู้บริหารมืออาชีพ
W6 ไม่ มีแผนบริหารความเสี่ ยง
W7 ไม่ มีแผนกลยุทธ์ ในการจัดหารายได้ ทเี่ ป็ นรู ปธรรม งบประมาณไม่ เพียงพอ
W8 ขาดการประชาสั มพันธ์ หลักสู ตร ผลงาน และชื่อเสี ยงของสถาบัน
W9 ไม่ มีกระบวนการจัดการองค์ ความรู้

Opportunity

แผนการดําเนินงาน

O1 รัฐบาลจัดสรรทุนกูย้ มื (ทุน กยศ) เพื่อการศึกษาให้กบั ผูข้ าดแคลน

1. แผนการพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัยสู่ ความเป็ นเลิศทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
สู่ ระดับภูมิภาคอาเซียน *
2. แผนการสร้ างความร่ วมมือในการทําวิจัยกับภาคอุตสาหกรรมและชุ มชน *
3. แผนพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนเพือ่ ผลิตบัณฑิตตามาตรฐานวิชาการ / วิชาชีพ
และมุ่งเน้ นอัตลักษณ์ ของสถาบัน *
4. แผนการสร้ างและพัฒนาหลักสู ตรทีท่ นั สมัยตอบสนองต่ อการเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยี
และความต้ องการของสั งคมโลก *
5. แผนพัฒนาระบบทุนการศึกษา *
6. แผนพัฒนาการรับนักศึกษา *

O2 นโยบายของรัฐที่ส่งเสริ มด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
O3 ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า ทําให้มีผสู ้ นใจเรี ยนต่อระดับโท - เอกมากขึ้น
O4 การขาดแคลนนํ้ามันเชื้อเพลิง ทําให้สถาบันฯ มีโอกาสพัฒนาหลักสู ตรที่เน้นเรื่ อง
พลังงานทดแทน หรื อสร้างงานวิจยั พลังงานทดแทน
O5 มีผสู ้ ูงอายุมากขึ้นที่จะมาศึกษาต่อ
O6 การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ วทําให้เราสามารถทําการวิจยั และเปิ ด
หลักสูตรที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
O7 มาตรฐานด้านความปลอดภัยของสิ นค้าเกษตรและอาหารระดับโลกทําให้มีโอกาส
ในการทําวิจยั และผลิตบัณฑิตที่ตรงกับความต้องการของสังคมโลก

7. แผนบริหารความเสี่ ยงของสถาบันในทุกๆด้ าน*
8. แผนการประชาสั มพันธ์ เชิงรุกเพือ่ สร้ างภาพลักษณ์ของสภาบัน*
9. แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ มาตรฐานสากล*
10. แผนบริหารทรัพยากรบุคคล*
11. แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล*
12. แผนการใช้ ทรัพยากรร่ วมกันเพือ่ ลดต้ นทุน*

หมายเหตุ: เป็ นแผนงานที่สามารถนําไปกําหนดกลยุทธ์และโครงการที่จะปรับปรุ ง / พัฒนา การวิเคราะห์ SWOT Analysis ได้หลายด้าน
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แผนกลยุทธ์ (พ.ศ.2555-2563) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

SO

Strength
S1 คณาจารย์มีความรู ้ความสามารถเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาและ มีประสบการณ์ในการ
ถ่ายทอดความรู ้
S2 มีหลักสูตรที่มีเอกลักษณ์และความเป็ นเลิศที่เน้นการปฎิบตั ิ
S3 มีหอสมุดกลางที่ใช้สารสนเทศวิชาการทันสมัยทางอินเตอร์เน็ต หลากหลาย
S4 การเปลี่ยนสถานภาพเป็ นม. ในกํากับของรัฐทําให้ระบบการบริ หารคล่องตัว
S5 บัณฑิตเป็ นที่ตอ้ งการของตลาด มีความอดทนและสูง้ าน มีผลงานที่ได้รับรางวัลใน
ระดับชาติและนานาชาติ
S6 สถานที่ต้ งั ได้เปรี ยบ เช่น ใกล้นิคมอุตสาหกรรมทําให้เกิด ความร่ วมมือกับภาคเอกชนได้
ง่าย, เป็ นสถาบันอุดมศึกษาที่ดีที่สุดทางตะวันออกของกรุ งเทพ + คมนาคม
S7 มีผลงานวิจยั ที่เป็ นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
S8 ชื่อเสี ยงและภาพลักษณ์ของสถาบันเป็ นที่ยอมรับจากสถานประกอบการและบุคคลทัว่ ไป
S9 มีศิษย์เก่าที่ประสบความสําเร็ จและมีชื่อเสี ยงเป็ นที่ยอมรับของสังคม

Opportunity

แผนการดําเนินงาน

O1 รัฐบาลจัดสรรทุนกูย้ มื (ทุน กยศ) เพื่อการศึกษาให้กบั ผูข้ าดแคลน

1. แผนการพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัยสู่ ความเป็ นเลิศทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สู่
ระดับภูมิภาคอาเซียน *
2. แผนการสร้ างนวัตกรรมและต่ อยอดงานวิจัยเชิงพาณิชย์ *
3. แผนการสร้ างความร่ วมมือในการทําวิจัยกับภาคอุตสาหกรรมและชุ มชน *
4. แผนพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนเพือ่ ผลิตบัณฑิตตามาตรฐานวิชาการ / วิชาชีพ
และมุ่งเน้ นอัตลักษณ์ ของสถาบัน *

O2 นโยบายของรัฐที่ส่งเสริ มด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
O3 ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า ทําให้มีผสู ้ นใจเรี ยนต่อระดับโท - เอกมากขึ้น
O4 การขาดแคลนนํ้ามันเชื้อเพลิง ทําให้สถาบันฯ มีโอกาสพัฒนาหลักสู ตรที่เน้นเรื่ อง
พลังงานทดแทน หรื อสร้างงานวิจยั พลังงานทดแทน
O5 มีผสู ้ ูงอายุมากขึ้นที่จะมาศึกษาต่อ
O6 การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ วทําให้เราสามารถทําการวิจยั และเปิ ด
หลักสูตรที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
O7 มาตรฐานด้านความปลอดภัยของสิ นค้าเกษตรและอาหารระดับโลกทําให้มีโอกาส
ในการทําวิจยั และผลิตบัณฑิตที่ตรงกับความต้องการของสังคมโลก

5. แผนพัฒนาคุณภาพบัณฑิต *
6. แผนการสร้ างและพัฒนาหลักสู ตรทีท่ นั สมัยตอบสนองต่ อการเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยี
และความต้ องการของสั งคมโลก *
7. แผนพัฒนาระบบทุนการศึกษา *
8. แผนงานบริการวิชาการ
9. แผนการปรับปรุ งระบบการบริหารจัดการ *
10. แผนพัฒนาสภาพแวดล้ อมและภูมิทศั น์ *
11. แผนการประชาสั มพันธ์ เชิงรุกเพือ่ สร้ างภาพลักษณ์ ของสภาบัน *
12. แผนพัฒนาห้ องสมุดมีชีวติ *
13. แผนพัฒนาระบบฐานข้ อมูลองค์ ความรู้ *
14. แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล *
15. แผนการระดมทุน *
16. แผนการสร้ างกระบวนการพัฒนางานวิจัย งานสร้ างสรรค์ และนวัตกรรม
17. แผนการสร้ างเครือข่ ายกับหน่ วยงานภายนอกทั้งในและต่ างประเทศ *
18. แผนงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมโดยใช้ ภูมปิ ัญญาและศิลปะวิทยาการด้ านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
19. แผนการสร้ างความร่ วมมือกับชุ มชนและเครือข่ ายภูมิภาคอาเซียน
20. แผนการแปลงทรัพย์ สินทางปัญญาเป็ นทุน

หมายเหตุ: เป็ นแผนงานที่สามารถนําไปกําหนดกลยุทธ์และโครงการที่จะปรับปรุ ง / พัฒนา การวิเคราะห์ SWOT Analysis ได้หลายด้าน
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แผนกลยุทธ์ (พ.ศ.2555-2563) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Weakness
W1 ระบบการจัดการเรียนการสอนขาดประสิ ทธิภาพแต่ ละคณะยังมีความไม่ เท่ าเทียม
กัน คณาจารย์มีเวลาให้ กบั นักศึกษาน้ อยเกินไป
W2 ขาดการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลบุคลากรทุกระดับขาดจิตสํ านึกทีม่ ตี ่ อ
สถาบัน รักสถาบันน้ อยลงไม่ ค่อยปฎิบัตติ ามกฎระเบียบ ไม่ มีความตรงต่ อเวลาขาดการ
ร่ วมมือ ร่ วมใจ ประสานนํา้ หนึ่งใจเดียวกัน ขาดการทํางานเป็ นทีม วัฒนธรรมองค์กร
อ่ อนแอ
W3 การจัดโครงสร้ างองค์ กรยังไม่ มปี ระสิ ทธิภาพสมบูรณ์ และชัดเจนการแบ่ งหน่ วยงาน
ทีม่ ากเกินไปจนขาดเอกภาพ

WT

W4 ระบบการสื่ อสารและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่ มีประสิ ทธิภาพ
W5 ทีมผู้บริหารทุกระดับขาดทักษะและการอบรมด้ านการเป็ นผู้บริหารมืออาชีพ
W6 ไม่ มีแผนบริหารความเสี่ ยง
W7 ไม่ มีแผนกลยุทธ์ ในการจัดหารายได้ ทเี่ ป็ นรูปธรรม งบประมาณไม่ เพียงพอ
W8 ขาดการประชาสั มพันธ์ หลักสู ตร ผลงาน และชื่อเสี ยงของสถาบัน
W9 ไม่ มีกระบวนการจัดการองค์ ความรู้

Threat

แผนการดําเนินงาน

T1 จํานวนมหาวิทยาลัยมากขึ้นทําให้มีการแข่งขันของสถาบันการศึกษา ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ
T2 ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองและนโยบายของรัฐบาลที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาความ
ซับซ้อนในนโยบายการบริ หารการศึกษาที่ขดั แย้งกันระหว่างองค์กร เช่น
กระทรวงศึกษาธิการ, สภาวิศวกร, สมศ., สกอ. เป็ นต้น
T3 งบประมาณที่รัฐบาลให้กบั การศึกษาน้อยเกินไป
T4 การลดลงของประชากร ทําให้มีจาํ นวนนักเรี ยนมาเข้าสู่สถาบันการศึกษาน้อยลง
T5 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว แต่ขาดการประเมินหลักสู ตรการศึกษาเพื่อ
รองรับความต้องการของตลาด
T6 กฏบัตรประชาคมอาเซียน (FTA)
T7 ระบบการเลือกเข้าเรี ยนของนักเรี ยนตาม สกอ. ทําให้ได้นกั เรี ยนไม่มีคุณภาพ (ประมาณ 50
% ของนักศึกษาทั้งหมด)

1. แผนพัฒนาคุณภาพบัณฑิต *
2. แผนพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนเพือ่ ผลิตบัณฑิตตามาตรฐานวิชาการ /
วิชาชีพและมุ่งเน้ นอัตลักษณ์ของสถาบัน *
3. แผนพัฒนาการรับนักศึกษา *
4. แผนบริหารความเสี่ ยงของสถาบันในทุกๆด้ าน *
5. แผนการจัดระบบคมนาคม *
6. แผนการประชาสั มพันธ์ เชิงรุ กเพือ่ สร้ างภาพลักษณ์ของสภาบัน *
7. แผนพัฒนาระบบฐานข้ อมูลองค์ ความรู้ *
8. แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ มาตรฐานสากล *
9. แผนบริหารทรัพยากรบุคคล *
10. แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล *
11. แผนการสร้ างแรงจูงใจให้ กบั บุคลากร *
12. แผนการจัดหารายได้ จากทรัพย์ สินของสถาบัน (แผนกลยุทธ์ ทางการเงิน) *

หมายเหตุ: เป็ นแผนงานที่สามารถนําไปกําหนดกลยุทธ์และโครงการที่จะปรับปรุ ง / พัฒนา การวิเคราะห์ SWOT Analysis ได้หลายด้าน
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แผนกลยุทธ์ (พ.ศ.2555-2563) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Strength
S1 คณาจารย์มีความรู ้ความสามารถเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาและ มีประสบการณ์ในการ
ถ่ายทอดความรู ้
S2 มีหลักสู ตรที่มีเอกลักษณ์และความเป็ นเลิศที่เน้นการปฏิบตั ิ
S3 มีหอสมุดกลางที่ใช้สารสนเทศวิชาการทันสมัยทางอินเตอร์เน็ต หลากหลาย
S4 การเปลี่ยนสถานภาพเป็ นม. ในกํากับของรัฐทําให้ระบบการบริ หารคล่องตัว
S5 บัณฑิตเป็ นที่ตอ้ งการของตลาด มีความอดทนและสู ้งาน มีผลงานที่ได้รับรางวัลใน
ระดับชาติและนานาชาติ
S6 สถานที่ต้ งั ได้เปรี ยบ เช่น ใกล้นิคมอุตสาหกรรมทําให้เกิด ความร่ วมมือกับภาคเอกชนได้
ง่าย, เป็ นสถาบันอุดมศึกษาที่ดีที่สุดทางตะวันออกของกรุ งเทพ + คมนาคม
S7 มีผลงานวิจยั ที่เป็ นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
S8 ชื่อเสี ยงและภาพลักษณ์ของสถาบันเป็ นที่ยอมรับจากสถานประกอบการและบุคคลทัว่ ไป
S9 มีศิษย์เก่าที่ประสบความสําเร็ จและมีชื่อเสี ยงเป็ นที่ยอมรับของสังคม

ST

แผนการดําเนินงาน

Threat

T1 จํานวนมหาวิทยาลัยมากขึ้นทําให้มีการแข่งขันของสถาบันการศึกษา ทั้งภายในและภายนอก
1. แผนการสร้ างนวัตกรรมและต่ อยอดงานวิจัยเชิงพาณิชย์ *
ประเทศ
T2 ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองและนโยบายของรัฐบาลที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาความซับซ้อน 2. แผนการสร้ างความร่ วมมือในการทําวิจัยกับภาคอุตสาหกรรมและชุ มชน *
ในนโยบายการบริ หารการศึกษาที่ขดั แย้งกันระหว่างองค์กร เช่น กระทรวงศึกษาธิการ, สภาวิศวกร,
สมศ., สกอ. เป็ นต้น
T3 งบประมาณที่รัฐบาลให้กบั การศึกษาน้อยเกินไป
3. แผนพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนเพือ่ ผลิตบัณฑิตตามาตรฐานวิชาการ /
วิชาชีพและมุ่งเน้ นอัตลักษณ์ ของสถาบัน *
T4 การลดลงของประชากร ทําให้มีจาํ นวนนักเรี ยนมาเข้าสู่ สถาบันการศึกษาน้อยลง
4. แผนพัฒนาคุณภาพบัณฑิต *
T5 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ ว แต่ขาดการประเมินหลักสู ตรการศึกษาเพื่อรองรับ 5. แผนการสร้ างและพัฒนาหลักสู ตรทีท่ นั สมัยตอบสนองต่ อการเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยี
ความต้องการของตลาด
และความต้ องการของสั งคมโลก *
T6 กฏบัตรประชาคมอาเซียน (FTA)
6. แผนพัฒนาระบบทุนการศึกษา *
T7 ระบบการเลือกเข้าเรี ยนของนักเรี ยนตาม สกอ. ทําให้ได้นกั เรี ยนไม่มีคุณภาพ (ประมาณ 50 %
7. แผนพัฒนาการรับนักศึกษา *
ของนักศึกษาทั้งหมด)
8. แผนพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
9. แผนการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ*
10. แผนพัฒนาสภาพแวดล้ อมและภูมิทศั น์ *
11. แผนการจัดระบบรักษาความปลอดภัย
12. แผนการจัดระบบคมนาคม *
13. แผนพัฒนาห้ องสมุดมีชีวติ *
14. แผนพัฒนาระบบฐานข้ อมูลองค์ ความรู้ *
15. แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ มาตรฐานสากล *
16. แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล *
17. แผนการสร้ างแรงจูงใจให้ กบั บุคลากร *
18. แผนการระดมทุน *
19. แผนการใช้ ทรัพยากรร่ วมกันเพือ่ ลดต้ นทุน *
20. แผนการสร้ างเครือข่ ายกับหน่ วยงานภายนอกทั้งในและต่ างประเทศ *

หมายเหตุ: เป็ นแผนงานที่สามารถนําไปกําหนดกลยุทธ์และโครงการที่จะปรับปรุ ง / พัฒนา การวิเคราะห์ SWOT Analysis ได้หลายด้าน
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คณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ์
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คณะผู้จัดทําเอกสาร

แผนกลยุทธ์ (พ.ศ. 2555-2563) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณะผู้จดั ทําเอกสาร
ผู้เรียบเรียง :
นางวันดี

บุญยิง่

ผูอ้ าํ นวยการส่ วนแผนงาน

นางสาวรัตนา

รัตนะ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวรัตนา

รัตนะ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายมาณู

อิ่มสําราญ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวดลฤดี

อินทะ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวกชภัส

คงถาวร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

รัตนะ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

อินทะ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวรัตนา

รัตนะ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายมาณู

อิ่มสําราญ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวดลฤดี

อินทะ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวกชภัส

คงถาวร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้ประสานงาน :

พิสูจน์ อกั ษร
นางสาวรัตนา
ออกแบบปก
นางสาวดลฤดี
ผู้พมิ พ์ /จัดทํารูปเล่ม
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