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สวนที่ 1

แผนปฏิบัตกิ ารประจําป พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ตามยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ระยะ 12 ป (พ.ศ. 2560 – 2571)
วิสัยทัศน (Vision)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สรางสรรคศาสตรแหงแผนดิน สูสากล เพื่อพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน
พันธกิจ (Mission)
1) สรางคนที่มปี ญญา รูเหตุรูผล อยูในคุณธรรม และมีจิตสํานึกเพื่อสวนรวม
2) สะสมภูมิปญ
 ญา สรางและพัฒนาองคความรูที่หลากหลาย ตลอดจนสรางผลงานที่มีมาตรฐาน
สามารถแขงขันได
3) รวมพัฒนากับชุมชนและรับผิดชอบตอสังคม
4) สืบสาน ทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม และดํารงอัตลักษณของมหาวิทยาลัย
5) บริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพ
คานิยมหลัก (Core Value)
มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน สืบสานสามัคคี มีคุณธรรม
เอกลักษณ (Uniqueness)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มุงสรางศาสตรแหงแผนดิน เพื่อความกินดีอยูดีของชาติ
อัตลักษณ (Identity)
สํานึกดี (Integrity) มุงมั่น (Determination) สรางสรรค (Knowledge Creation) สามัคคี (Unity)
เปาหมาย (Goals)
พัฒ นามหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตรให เป น “มหาวิท ยาลั ยของศาสตรแห งแผ นดิน ” ที่เขม แข็งอยาง
ตอเนื่องและยั่งยืน โดยเชื่อมโยงกับศาสตรการเกษตรซึ่งเปนพื้นฐานของมหาวิทยาลัย พรอมทั้งนอมนําศาสตร
แหงพระราชา ศาสตรชุมชน และศาสตรสากล มาผสมผสานในการสรางสรรควิชาการและนํ าไปสูการเป น
มหาวิทยาลัยชั้นนําอันประกอบดวย
(1) มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)
(2) มหาวิทยาลัยแหงเศรษฐกิจและสังคมดิจทิ ัล (Digital University)
(3) มหาวิทยาลัยวิจัย (Research University)
(4) มหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class University)
(5) มหาวิทยาลัยที่มีความรับผิดชอบตอรัฐและสังคม (Social Responsibility University)
(6) มหาวิทยาลัยแหงความผาสุก (Happiness University)
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ตัวชี้วัด
1. ลําดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)
2. ลําดับของมหาวิทยาลัยที่มีการสืบคนและเขาชมมากที่สุดในประเทศไทย (UniRank)
3. ลําดับคุณภาพเว็บไซตของมหาวิทยาลัยตามเกณฑ Webometrics ในะดับชาติ
4. ลําดับของมหาวิทยาลัยในสาขาเกษตรศาสตรและวนศาสตรในระดับโลก
(QS World University Rankings in Agriculture & Forestry)
5. จํานวนผูเขารวมดําเนินโครงการดานความรับผิดชอบตอสังคมของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (คน)
6. รอยละความพึงพอใจของนิสติ ที่มีตอหองสมุด การบริหารดานกายภาพ
สิ่งอํานวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภคและความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร :
ยุทธศาสตรที่ 1 การสรางสรรคศาสตรแหงแผนดิน เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาสูความเปนเลิศทางวิชาการในระดับสากล
ยุทธศาสตรที่ 3 การเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการดําเนินงานตามภารกิจ
ยุทธศาสตรที่ 4 การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการอยางยั่งยืน

เปาหมาย
ป พ.ศ. 2560
7
1
3
30
150,000
80
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1
การสรางสรรคศาสตรแหงแผนดิน เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน
ตัวชี้วัด
1. จํานวนโครงการบริการวิชาการดานการเกษตร อาหาร ปาไม และสาขาที่เกี่ยวของ (สงป.)
2. งบประมาณที่ใชในการใหบริการวิชาการ (ลานบาท) (สงป.)
3. รายไดจากโครงการพัฒนาวิชาการ ทรัพยสนิ ทางปญญา และสิทธิประโยชน (ลานบาท)
(ส.บริการวิชาการ)

เปาหมาย
ป พ.ศ.2560
350
130
1,600

กลยุทธที่ 1 มุงสรางความแข็งแกรงทางวิชาการดานการเกษตร อาหาร และปาไม
แนวทางการดําเนินงาน
1.1 สงเสริมการฝกอบรมและบริการวิชาการดานการเกษตร อาหาร ปาไม และสาขาที่เกี่ยวของเพื่อ
ถายทอดองคความรูสูชุมชนและสังคม
แผนงาน : บริการวิชาการแกชุมชนและสังคม
โครงการ/กิจกรรม
1) โครงการฝกอบรมและบริการวิชาการที่มีจุดเนนทางดานการเกษตร อาหาร ปาไม และสาขาที่เกี่ยวของ
กลยุทธที่ 2 มุงใหบริการประชาชนและเกษตรกรอยางมีประสิทธิภาพ
แนวทางการดําเนินงาน
2.1 สงเสริมการฝกอบรมและบริการวิชาการโดยบูรณาการกับหนวยงานอื่นในสาขาที่เกี่ยวของเพื่อ
ถายทอดองคความรูสูชุมชนและสังคม รวมทั้งสรางงานบริการวิชาการที่มีคุณคาและประโยชนแกหนวยงาน
วิทยาเขต มหาวิทยาลัย สังคม และประเทศ
2.2 ปรับปรุงรูปแบบ โครงสรางองคกร และกฎระเบียบใหเอื้ออํานวยตอการใหบริการวิชาการที่เปนที่
ยอมรับ และเชื่อถือได
2.3 จัด การองค ความรู ของหน วยงานตางๆ ในลักษณะกลุม ความรู อาทิ ด านการเกษตร อาหาร
เทคโนโลยี สิ่งแวดลอม เปนตน เพื่อการเผยแพรและบริการวิชาการสูสังคม และจัดใหมีสถานที่ปรึกษาหารือ
แลกเปลี่ยนแนวคิด เพื่อใหกอใหเกิดผลงานนวัตกรรมสรางสรรค
2.4 สนับสนุนใหมีเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะ
กลุมเปาหมายในการเผยแพรผลงานบริการวิชาการ
2.5 กําหนดใหหนวยงานนําผลงานการบริการวิชาการไปบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย
แผนงาน : บริการวิชาการแกชุมชนและสังคม
โครงการ/กิจกรรม
1) โครงการฝกอบรมและบริการวิชาการ
2) โครงการจัดการองคความรู เพื่อการเผยแพรและบริการวิชาการสูสังคม
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3) โครงการปรับปรุงรูปแบบ โครงสรางองคกร และกฎระเบียบใหเหมาะสม และเอื้อตอการใหบริการ
วิชาการ
4) โครงการสงเสริมเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกเพื่อการเผยแพรผลงานบริการวิชาการ
5) โครงการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย
กลยุทธที่ 3 สงเสริมใหนิสิตนําองคความรูของตนเองไปสรางชุมชนตนแบบในทองถิ่นเกิดของตน หรือชุมชน
โดยรอบมหาวิทยาลัย วิทยาเขต หรือศูนย/สถานีวิจัย
แนวทางการดําเนินงาน
3.1 ถายทอดความรูและประสบการณใหแกนิสิตเพื่อนําความรูไปใชในการพัฒนาชุมชน และทองถิ่น
3.2 สนับสนุนใหสวนงานลงพื้นที่ไปใหบริการวิชาการแกชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย วิทยาเขต หรือ
ศูนย/สถานีวิจัย
แผนงาน : บริการวิชาการแกชุมชนและสังคม
โครงการ/กิจกรรม
1) โครงการถายทอดความรูและประสบการณใหแกนิสิตเพื่อนําความรูไปใชประโยชนในการพัฒนา
ชุมชนและทองถิ่น
2) โครงการบริการวิชาการแกชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย วิทยาเขต หรือศูนย/สถานีวิจัย
กลยุทธที่ 4 มุงเนนการประชาสัมพันธ โดยรวมพลังศิษยเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรทั้งแผนดิน รวม
พัฒนามหาวิทยาลัยและพัฒนาประเทศ
แนวทางการดําเนินงาน
4.1 สงเสริมใหศิษยเกาเขามามีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัย และทํากิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคม และชุมชน
แผนงาน : บริการวิชาการแกชุมชนและสังคม
โครงการ/กิจกรรม
1) โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย และการทํากิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน โดยใหศิษยเกามีสวนรวมดําเนินการ
กลยุทธที่ 5 สนับสนุนการพัฒนาวิทยาเขตเพื่อตอบสนองการพัฒนาในพื้นที่
แนวทางการดําเนินงาน
5.1 จัดการองคความรู ของหนวยงานตางๆ ในลักษณะกลุมความรู อาทิ ดานการเกษตร อาหาร
เทคโนโลยี สิ่งแวดลอม เปนตน เพื่อการเผยแพรและบริการวิชาการสูสังคม และจัดใหมีสถานทีป่ รึกษาหารือ
แลกเปลี่ยนแนวคิด เพื่อใหกอใหเกิดผลงานนวัตกรรมสรางสรรค
แผนงาน : บริการวิชาการแกชุมชนและสังคม
โครงการ/กิจกรรม
1) โครงการสงเสริมและพัฒนาศูนยการเรียนรู และฝกอบรมเพือ่ เปนแหลงรายไดของหนวยงาน
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กลยุทธที่ 6 สงเสริมการบริการทางวิชาการ
แนวทางการดําเนินงาน
6.1 สรางความพรอมในการผลักดันผลงานของมหาวิทยาลัยสูสงั คม เชิงพาณิชย เชิงสาธารณะ และเชิง
นโยบาย
6.2 พัฒนาระบบการใหบริการทางวิชาการสูสังคมเชิงรุก
6.3 สนับสนุนการเขารวมกิจกรรมวิชาการ และการออกสื่อสาธารณะ เพื่อใหมหาวิทยาลัยไดแสดง
บทบาทที่โดดเดน ในการเสนอแนะแนวทางแกปญ หาสังคม ปญ หาสาธารณะ หรือวิกฤตระดับชาติ รวมทั้ ง
แนวทางการพัฒนาในดานตางๆ ของประเทศ
6.4 ส งเสริมการพั ฒ นาหน วยจัด การทรัพ ยสิ น ทางป ญ ญาและถ ายทอดเทคโนโลยี (Technology
Licensing Office, TLO) และหน วยบ มเพาะวิส าหกิ จ (University Business Incubators, UBI) ให เขม แข็ ง
และจัดตั้งหนวยงานประสานความรวมมือกับภาคเอกชน จัดตั้งหนวยงานหรือบริษัทรวมทุนที่ตอยอดธุรกิจจาก
ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
6.5 ส งเสริ ม สนั บ สนุ น ให บุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย ได รั บ การขึ้ น ทะเบี ย นเป น ผู มี อํ า นาจรั บ รอง
มาตรฐานดานตางๆ อาทิ การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม (Environmental Impact Assessment, EIA) การ
รั บ รองการลดก า ซเรื อ นกระจก คาร บ อนฟุ ต ปริ น ท หน ว ยตรวจ (Inspection Body, IB) หน ว ยรั บ รอง
(Certified Body, CB) ที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม เปนตน
แผนงาน : บริการวิชาการแกชุมชนและสังคม
โครงการ/กิจกรรม
1) โครงการพัฒนาวิชาการ
2) โครงการสงเสริมการจัดตั้งหนวยธุรกิจในหนวยงานเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา
3) โครงการสงเสริมการบริการวิชาการผานระบบสารสนเทศและสื่อประชาสัมพันธ
4) โครงการสงเสริมและพัฒนาศูนยการเรียนรู และฝกอบรมเพือ่ เปนแหลงรายไดของหนวยงาน
5) โครงการพัฒนาความรวมมือกับภาคเอกชนเพื่อการตอยอดธุรกิจจากผลงานวิจัย
6) โครงการสนับสนุนบุคลากรใหไดรับการขึ้นทะเบียนเปนผูมีอาํ นาจรับรองมาตรฐานดานตาง ๆ
สวนงาน
วิทยาเขต, คณะ, สถาบัน, สํานัก, ศูนย
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
การพัฒนาสูความเปนเลิศทางวิชาการในระดับสากล
ตัวชี้วัด
1. ลําดับคุณภาพเว็บไซตของมหาวิทยาลัยตามเกณฑ Webometrics ในระดับประเทศ (มก.)
2. จํานวนผลงานวิจัย หรืองานสรางสรรคทตี่ ีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (สงป.)
3. จํานวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ไดรับการจดสิทธิบัตรและอนุสทิ ธิบัตร (สงป.)
4. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย (ส.ประกัน)
5. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (ส.ประกัน)
6. จํานวนเงินทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก (ลานบาท) (สวพ.)

เปาหมาย
ป พ.ศ. 2560
3
1,100
25
500,000
800
1,500

กลยุทธที่ 1 การวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ
แนวทางการดําเนินงาน
1.1 สนับสนุนการวิจัยที่จะนําไปสูความเปนเลิศทางวิชาการโดยการจัดตั้งหนวยปฏิบัติการวิจัยเฉพาะ
ทาง (Special Research Unit, SRU) และศูนยความเปนเลิศทางวิชาการ (Center of Excellence, COE) ที่
บูรณาการการทํางานเปนทีม โดยรวมกลุมนักวิจัยในสาขาที่เชีย่ วชาญใหเปนหัวใจขับเคลื่อนงานวิจัย
1.2 แสวงหาและระดมทุนวิจัยจากภายนอกที่มุงเนนงานวิจัยซึง่ เปนทิศทางหลักของประเทศ
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ดานการเกษตร อาหาร และปาไม
1.3 ใชงานวิจัยชี้นาํ สังคม เสริมสรางบทบาทผูน ําสรางสรรคศาสตรแหงแผนดิน โดยสนับสนุนการ
ตีพิมพเอกสารวิชาการเพื่อเปนแหลงอางอิง และเอกสารวิชาการที่ตีพมิ พในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
1.4 วิจัยในศาสตรแหงแผนดินที่ตอบสนองตอเปาหมายอยางรวดเร็วและจริงจัง เพื่อพัฒนาขีด
ความสามารถในการแขงขันระดับสากล อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอยางแทจริง
แผนงาน : สงเสริมการวิจัยและพัฒนา
โครงการ/กิจกรรม
1) โครงการจัดตั้งหนวยปฏิบัตกิ ารวิจัย และศูนยความเปนเลิศทางวิชาการ
2) โครงการพัฒนาแหลงทุนภายนอกเพื่อการวิจัยและพัฒนากองทุนวิจัย
3) โครงการผลิตผลงานวิจัยเพือ่ สรางองคความรู และ/หรือ การตีพิมพเผยแพร
4) โครงการวิจัยเชิงบูรณาการ
กลยุทธที่ 2 การบริหารและพัฒนาบุคลากร
แนวทางการดําเนินงาน
2.1 สงเสริมใหบุคลากรมีโอกาสแสดงผลงานในเวทีระดับโลก
แผนงาน : สงเสริมการวิจัยและพัฒนา
โครงการ/กิจกรรม
1) โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติเพื่อใหบุคลากรนําเสนอผลงานในเวทีระดับโลก
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กลยุทธที่ 3 การบริหารและพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางการดําเนินงาน
3.1 จัดใหมีหองปฏิบัติการขั้นสูงที่มีความพรอมในการสรางผลงานระดับสากล ตามความพรอมของ
คณะนักวิจัยหรือยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
3.2 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการความเปนเลิศทางวิชาการ
แผนงาน : สงเสริมการวิจัยและพัฒนา
โครงการ/กิจกรรม
1) โครงการจัดหาอุปกรณเครื่องมือและครุภัณฑการวิจัย
2) โครงการปรับปรุงสถานีวิจัยและสถานีฝกนิสิตเพื่อรองรับการปฏิบัติงานของอาจารย บุคลากรวิจัย และนิสิต
3) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย และระบบการประชาสัมพันธ เพื่อสื่อสาร
และเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคสูสาธารณชน
กลยุทธที่ 4 ความรวมมือทางวิชาการ
แนวทางการดําเนินงาน
4.1 สรางความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานระดับชาติและนานาชาติ
แผนงาน : สงเสริมการวิจัยและพัฒนา
โครงการ/กิจกรรม
1) โครงการสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานระดับชาติและนานาชาติ
กลยุทธที่ 5 การบริหารและพัฒนางานวิจัย
แนวทางการดําเนินงาน
5.1 เพิ่มขีดความสามารถดานการวิจัยของบุคลากรและนิสิต
5.2 สนับสนุนงานวิจยั ที่มีศักยภาพนําไปใชประโยชนดา นตางๆ รวมทั้งเชิงพาณิชย
5.3 จัดระบบสนับสนุน เชน การใหรางวัล การเตรียมความพรอมดานทรัพยากร การจัดระบบที่เอื้อตอการวิจัย
แผนงาน : สงเสริมการวิจัยและพัฒนา
โครงการ/กิจกรรม
1) โครงการพัฒนาบุคลากรเขาใหมเพื่อการสรางผลงานตามขอตกลง
2) โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและอาจารยรุนใหม
3) โครงการพัฒนาระบบผูชวยนักวิจัย (Research Assistant, RA)
4) โครงการสนับสนุนนักวิจัยรวมสอนในหลักสูตร
5) โครงการสํารวจ วิเคราะหความตองการดานงานวิจัยของตลาดในภาคเอกชนและอุตสาหกรรม เพื่อ
การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
6) โครงการสงเสริมการจดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในเชิงพาณิชย
7) โครงการพัฒนาและสนับสนุนการวิจัย (สรางเกณฑการใหรางวัล เตรียม ความพรอมดานทรัพยากร
และจัดระบบที่เอื้อตอการวิจัย)
สวนงาน
วิทยาเขต, คณะ, สถาบัน, สํานัก, ศูนย
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ยุทธศาสตรที่ 3
การเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการดําเนินงานตามภารกิจ
ตัวชี้วัด
1. ลําดับมหาวิทยาลัยโลกในสาขาเกษตรศาสตรและวนศาสตร (QS World University Rakings in
Agriculture & Forestry) (มก.)
2. รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป (มก.)
3. รอยละของอาจารยประจําทีม่ ีคุณวุฒิปริญญาเอก (กจน.)
4. รอยละความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิต (มก.)
5. จํานวนนิสิตชาวตางชาติที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย (ส.ทะเบียน)
6. รอยละของหลักสูตรนานาชาติตอหลักสูตรทั้งหมด (ส.ทะเบียน)
7. รอยละความพึงพอใจของนิสติ ที่มีตอการพัฒนาสุนทรียภาพทางศิลปะและวัฒนธรรม (มก.)

เปาหมาย
ป พ.ศ.2560
30
87
54
80
450
10
78

กลยุทธที่ 1 การบริหารและพัฒนาการเรียนการสอน
แนวทางการดําเนินงาน
1.1 การพัฒนาบุคลากร
1) เสริมสรางทักษะดานภาษาใหแกบุคลากร
2) มอบหมายงานใหบุคลากรอยางเปนธรรมและเปนระบบ สามารถวัดผลงานได
3) เพิ่มบุคลากรระดับหลังปริญญาเอก (Post – Doctoral) เพื่อเรงผลิตผลงานทางวิชาการที่
มีคุณภาพและมีคุณประโยชนในการพัฒนาประเทศ
4) พั ฒ นาระบบการรักษา สืบทอด และตอยอดองคความรูที่สําคัญ ของบุคลากรในแตละ
สาขาวิชา รายวิชา และหลักสูตร เพื่อไมใหสูญหายพรอมการเกษียณอายุ
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม
1) โครงการพัฒนาภาษาตางประเทศใหกับนิสิต คณาจารย และบุคลากร
2) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
3) โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาบัณฑิตศึกษา
4) โครงการสนับสนุนทุนพัฒนาอาจารย
5) โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาบัณฑิตเกียรตินิยมเพื่อพัฒนาเปนอาจารยประจําของมหาวิทยาลัย
6) โครงการพัฒนาและตอยอดองคความรูในหลักสูตร และสาขาวิชา
กลยุทธที่ 2 การบริหารและพัฒนาหลักสูตร
แนวทางการดําเนินงาน
2.1 การพัฒนาหลักสูตร
1) สนับสนุนการทําหลักสูตรนานาชาติ
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2) พัฒนาหลักสูตรใหมใหทันสมัย
3) พัฒนารายวิชาใหทันสมัยจากผลงานวิจัยและวิชาการของมหาวิทยาลัย และสามารถ
ดึงดูดผูสนใจเขาศึกษา ทั้งในรูปแบบหลักสูตร Non–Degree และ Degree
4) จัดทําสื่อการเรียนการสอนและเผยแพรองคความรูแบบอิเล็กทรอนิกส เพื่อเพิ่มศักยภาพ
การเปนผูนําดานการนําเสนอดานการเรียนการสอนใหกับมหาวิทยาลัย
5) สรางแรงจูงใจและพัฒนาหลักสูตรที่เอื้อตอการดึงดูดนักเรียนตางชาติเขามาศึกษา
ตอที่มหาวิทยาลัย
6) ยกระดับคุณภาพมาตรฐานทางวิชาการใหเทาเทียมในทุกวิทยาเขต
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม
1) โครงการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ
2) โครงการพัฒนาหลักสูตรในสาขาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมคี วามเชี่ยวชาญและโดดเดน
3) โครงการพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองความตองการของสังคม
4) โครงการหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา และหลักสูตรควบปริญญาโท 2 ปริญญา
5) โครงการพัฒนารายวิชาจากการนําผลงานวิจัยและผลงานวิชาการมาบูรณาการเพื่อการจัดการเรียนการสอน
6) โครงการสงเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนการสอน
7) โครงการเสริมสรางบรรยากาศการเรียนการสอนใหมีความเปนนานาชาติ
8) โครงการรับนิสิตชาวตางชาติ
9) โครงการสงเสริมการจางอาจารยชาวตางชาติ
10) โครงการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการในทุกวิทยาเขต
11) โครงการเสริมสรางการผลิตผลงานวิชาการในสาขาที่เชี่ยวชาญเพื่อการเผยแพรผลงาน
12) โครงการพัฒนาคณาจารยใหมีคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ
13) โครงการสงเสริมการสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานตาง ๆ
กลยุทธที่ 3 การพัฒนาคุณภาพนิสิต
แนวทางการดําเนินงาน
3.1 สรางแรงจูงใจใหนักเรียนและนิสิตเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
3.2 สงเสริมการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร และเสริมหลักสูตรที่มุงใหนิสิตมีโอกาสรวม
กิจกรรมเพื่อสังคมมากขึ้น
3.3 สนับสนุนใหนิสิตมีความรูภ าษาตางประเทศมากกวา 1 ภาษา
3.4 สนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพ เพื่อเตรียมนิสติ ใหมีวุฒิภาวะทางอาชีพพรอมสูโลกการทํางาน
3.5 พัฒนานิสิตใหมีความรูที่กาวหนาทันสมัย มีคุณธรรมและจริยธรรมตามอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัย มีจิตสํานึกสาธารณะ มีความรับผิดชอบตอสังคมและประเทศชาติ
3.6 พัฒนานิสิตใหมีวินัยในตนเอง มีความเขมแข็งทั้งรางกาย จิตใจ พรอมรับการเปลี่ยนแปลง
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แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม
1) โครงการปรับปรุงกระบวนการ กฎเกณฑ และขอบังคับการรับนิสิต
2) โครงการสงเสริมกระบวนการคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณภาพเขามาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย
3) โครงการพัฒนางานและปรับปรุงกระบวนการทํางานดานสหกิจศึกษากับหนวยงานภาครัฐและเอกชน
4) โครงการสงเสริมการพัฒนานิสิตและการสรางผลงานนิสิต
5) โครงการพัฒนานิสิตใหเปนผูชวยสอน
กลยุทธที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
แนวทางการดําเนินงาน
4.1 สรางจิตสํานึกความเปนไทย รวมกันอนุรักษและทํานุบาํ รุงศิลปะ วัฒนธรรม และภูมปิ ญญา
ใหมั่นคงและยั่งยืน
4.2 สงเสริมการสรางแรงบันดาลใจและอุดมคติที่สรางสรรคและเหมาะสมใหกับบุคลากรและนิสิต
4.3 จัดใหมีหนวยงานเฉพาะดูแลดานการทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยใหเปนเจาภาพหลักรับผิดชอบ
แผนงาน : อนุรักษ ฟนฟู ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย
โครงการ/กิจกรรม
1) โครงการส ง เสริ ม การเผยแพร แ ละทํ า นุ บํ า รุ ง ศาสนา ศิ ล ปะ และวั ฒ นธรรมไทยให แ ก นิ สิ ต
บุคลากร และประชาชน
2) โครงการสนับสนุนการเสนอศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมไทยและเอกลักษณความเปนไทยสูเวทีสากล
3) โครงการสรางเครือขายความรวมมือ เพื่อนําองคความรูดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิ
ปญญาของไทย เพื่อการอนุรักษ ฟนฟู และเผยแพรสูชุมชนและสังคม
สวนงาน
วิทยาเขต, คณะ, สถาบัน, สํานัก, ศูนย
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4
การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการอยางยั่งยืน
ตัวชี้วัด/เปาหมาย
1. อันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) (มก.)
2. รอยละของผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (มก.)
3. รอยละของผลการประเมินการปฏิบัติงานของอธิการบดี (กองกลาง)
4. รายไดสุทธิจากการบริหารทรัพยสิน (พันลานบาท) (กองคลัง)

เปาหมาย
ป พ.ศ.2560
7
87.00
95.00
3.50

กลยุทธที่ 1 การปรับโครงสรางองคกร
แนวทางการดําเนินงาน
1.1 จัดโครงสรางองคกรเพื่อใหบรรลุพันธกิจและเปาหมายเชิงยุทธศาสตร
1.2 ควบรวมหนวยงานที่มีภารกิจใกลเคียงกันใหอยูดวยกัน และยุบรวมหนวยงานยอยที่มีบุคลากร
นอยใหเปนหนวยเดียวกัน
1.3 พิจารณาทบทวนการปรับโครงสรางองคกรตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย
แผนงาน : บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
โครงการ/กิจกรรม
1) โครงการปรับปรุงโครงสรางองคกร
กลยุทธที่ 2 การบริหารและพัฒนากายภาพ
แนวทางการดําเนินงาน
2.1 พัฒนาสูมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)
แผนงาน : บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
โครงการ/กิจกรรม
1) โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)
กลยุทธที่ 3 การบริหารและพัฒนาการเงินและการบัญชี
แนวทางการดําเนินงาน
3.1 การจัดทําระบบการเงินและการบัญชีที่โปรงใส ตรวจสอบได มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
แผนงาน : บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
โครงการ/กิจกรรม
1) โครงการพัฒนาระบบการเงินและการบัญชี
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กลยุทธที่ 4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวทางการดําเนินงาน
4.1 พัฒนาระบบประเมินผลที่เปนธรรมในทุกระดับ
4.2 วิเคราะหภาระงานที่เปนระบบและเปนธรรม
แผนงาน : บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
โครงการ/กิจกรรม
1) โครงการพัฒนาระบบประเมินผูบริหารและบุคลากร
2) โครงการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคลและติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
กลยุทธที่ 5 การบริหารงานทั่วไป
แนวทางการดําเนินงาน
5.1 เพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริหารงานทั้งระบบ บริหารจัดการแบบองครวมเชิงรุก
5.2 พัฒนาผูบ ริหารทุกระดับเขาสูความเปนธรรมาภิบาล
5.3 สงเสริมใหหนวยงานระดับคณะ สถาบัน สํานัก มีบทบาทในการพัฒนาและสรางสรรคผลงานที่
เชื่อมโยงกับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย
5.4 ใหความสําคัญกับการทํางานวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาองคกร
5.5 บูรณาการการทํางานระหวางสวนงานที่มีภารกิจใกลเคียงกัน บูรณาการขอมูลและองคความรูมุงสู
การเปนมหาวิทยาลัยแหงเศรษฐกิจและสังคมดิจทิ ัล
5.6 ปรับระบบและวิธีการทํางานใหรวดเร็ว โปรงใส ตรวจสอบได สรางรายไดของหนวยงาน ลดคาใชจา ยใน
การดําเนินงานที่ไมจาํ เปน ใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด
5.7 รักษาเอกลักษณและการสือ่ สารของมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม ปรับภาพลักษณใหม (Rebranding)
5.8 การขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติ
แผนงาน : บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
โครงการ/กิจกรรม
1) โครงการพัฒนากระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพ
2) โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักเกณฑ กฎ ระเบียบ ในการบริหารงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารงาน
3) โครงการสงเสริมการบริหารงานแบบธรรมาภิบาล
4) โครงการพัฒนาผูบ ริหารใหเปนมืออาชีพ
5) โครงการพัฒนาและสรางสรรคผลงานเพื่อการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน
6) โครงการวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาองคกร
7) โครงการเสริมสรางความรวมมือ บูรณาการขอมูลและองคความรูไปสูมหาวิทยาลัยแหงเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิตอล
8) โครงการสงเสริมการใชทรัพยากรรวมกันในหนวยงานและระหวางหนวยงาน
9) โครงการลดคาใชจา ยโดยการบริหารทรัพยากรเพื่อใหเกิดความคุมคา
10) โครงการสงเสริมมาตรการอนุรักษพลังงาน
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11)
12)
13)
14)

โครงการจัดทําแผนประชาสัมพันธ
โครงการสงเสริมความรวมมือดานการประชาสัมพันธกบั หนวยงานภายนอก
โครงการปรับปรุงกระบวนการประชาสัมพันธในเชิงรุก
โครงการถายทอดนโยบายของมหาวิทยาลัยไปสูการปฏิบตั ิ

กลยุทธที่ 6 ดานการจัดการทรัพยสิน
แนวทางการดําเนินงาน
6.1 พัฒนาทรัพยสนิ เพื่อสรางรายไดใหกับมหาวิทยาลัย
แผนงาน : บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
โครงการ/กิจกรรม
1) โครงการพัฒนารายไดจากการดําเนินงานตามภารกิจ
2) โครงการบริหารจัดการทรัพยสิน และสิทธิประโยชน เพื่อการพึ่งพาตนเอง
กลยุทธที่ 7 การบริหารและพัฒนาสารสนเทศ
แนวทางการดําเนินงาน
7.1 จัดทําระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของทั้งมหาวิทยาลัย
7.2 พัฒนาเขาสูสํานักงานอิเล็กทรอนิกส (e-Office)
แผนงาน : บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
โครงการ/กิจกรรม
1) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
กลยุทธที่ 8 การบริหารและพัฒนาจุดเนนของวิทยาเขตและสวนงาน
แนวทางการดําเนินงาน
8.1 กําหนดภารกิจหลักที่เปนจุดเนนระดับวิทยาเขตใหชัดเจนตามภูมิสังคม โดยเชื่อมโยงกับศาสตร
การเกษตรซึ่งเปนพื้นฐานของมหาวิทยาลัย และคํานึงถึงภารกิจเชิงพื้นที่ที่เชื่อมโยงกับภารกิจอื่นที่เขมแข็งและ
สอดคลองกับสาขาวิชาที่เปดสอนดวย
8.2 กําหนดจุดเนนและเอกลักษณของสวนงานใหชัดเจนเพื่อนําไปสูการจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action
Plan) ที่ปฏิบัติไดจริง สอดคลองกับพันธกิจของสวนงาน และสามารถติดตามประเมินผลไดอยางเปนรูปธรรม
แผนงาน : บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
โครงการ/กิจกรรม
1) โครงการพัฒนาวิทยาเขตตามภูมิสังคม และเชื่อมโยงกับศาสตรการเกษตร เพื่อการปฏิบัติภารกิจ
อยางเขมแข็งและยั่งยืน
2) โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของมหาวิทยาลัย
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กลยุทธที่ 9 การประเมินการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย สวนงาน ผูบริหาร และบุคลากรทุกระดับเพื่อ
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของมหาวิทยาลัย
แผนงาน : บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
โครงการ/กิจกรรม
1) โครงการประเมินผลการดําเนินงานของสวนงานทุกระดับ
สวนงาน
วิทยาเขต, คณะ, สถาบัน, สํานัก, ศูนย

สวนที่ 2
เปาหมาย โครงการและงบประมาณแผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ยุทธศาสตรที่

ตัวชี้วัดประเด็น
ยุทธศาสตร

เปาหมาย

กลยุทธ/แนวทางการดําเนินงาน

โครงการ

สวนงาน

พ.ศ. 2560 (หนวย : ลานบาท)

2560 2561 2562 2563 2564

1. การ
สรางสรรค
ศาสตรแหง
แผนดิน เพื่อ
การพัฒนา
ประเทศที่ยั่งยืน

วงเงินงบประมาณประจําป
แผนดิน

1. จํานวนโครงการ
บริการวิชาการดาน
การเกษตร อาหาร
ปาไม และสาขาที่
เกี่ยวของ

350

360

370

380

390 กลยุทธที่ 1 มุงสรางความแข็งแกรงทาง
วิชาการดานการเกษตร อาหาร และปาไม

2. งบประมาณที่ใช
ในการใหบริการ
วิชาการ (ลานบาท)

130

132

132

134

134 แนวทางการดําเนินงาน :

3. รายไดจาก
โครงการพัฒนา
วิชาการ ทรัพยสิน
ทางปญญา และ
สิทธิประโยชน
(ลานบาท)

1,600 1,600 1,650 1,650 1,700 กลยุทธที่ 2 มุงใหบริการประชาชนและ
เกษตรกรอยางมีประสิทธิภาพ

1.1 สงเสริมการฝกอบรม และบริการ
วิชาการดานการเกษตร อาหาร และปาไม
และสาขาที่เกี่ยวของ เพื่อถายทอดองค
ความรูสูชุมชนและสังคม

รายได

รวม

70.0

50.0

120.0 วิทยาเขต
,คณะ
,สถาบัน,
สํานัก,ศูนย

70.0

50.0

120.0

360.0

556.5

916.5

โครงการ :
1) โครงการฝกอบรมและบริการ
วิชาการดานการเกษตรอาหาร
ปาไม และสาขาที่เกี่ยวของ

แนวทางการดําเนินงาน :

โครงการ :

2.1 สงเสริมการฝกอบรม และบริการวิชาการ
โดยบูรณาการกับหนวยงานอื่นในสาขาที่
เกี่ยวของ เพื่อถายทอดองคความรูสูชุมชน
และสังคม รวมทั้งสรางงานบริการวิชาการที่
มีคุณคาและประโยชนแกหนวยงาน วิทยา
เขต มหาวิทยาลัย สังคมและประเทศ

1) โครงการฝกอบรมและ
บริการวิชาการ

180.0

275.0

455.0

2) โครงการจัดการองคความรู
เพื่อการเผยแพรและบริการ
วิชาการสูสังคม

180.0

265.0

445.0

2.2 ปรับปรุงรูปแบบ โครงสรางองคกร และ 3) โครงการปรับปรุงรูปแบบ
กฎระเบียบใหเอื้ออํานวยตอการใหบริการ โครงสรางองคกร และ
กฎระเบียบใหเหมาะสม และ
วิชาการที่เปนที่ยอมรับ และเชื่อถือได
เอื้อตอการใหบริการวิชาการ

-

1.5

1.5

4) โครงการสงเสริมเครือขาย
ความรวมมือกับหนวยงาน
ภายนอกเพื่อการเผยแพร
ผลงานบริการวิชาการ

-

5.0

5.0

5) โครงการบูรณาการบริการ
วิชาการกับการเรียนการสอน
และการวิจัย

-

10.0

10.0

2.3 จัดการองคความรู ของหนวยงานตางๆ
ในลักษณะกลุมความรู อาทิ ดานการเกษตร
อาหาร เทคโนโลยี สิ่งแวดลอม เปนตน เพื่อ
การเผยแพรและบริการวิชาการสูสังคม และ
จัดใหมีสถานที่ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยน
แนวคิด เพื่อใหกอใหเกิดผลงานนวัตกรรม
สรางสรรค
2.4 สนับสนุนใหมีเครือขายความรวมมือกับ
หนวยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน โดยเฉพาะกลุมเปาหมายในการ
เผยแพรผลงานบริการวิชาการ
2.5 กําหนดใหหนวยงานนําผลงานการ
บริการวิชาการไปบูรณาการกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย
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สวนที่ 2
ยุทธศาสตรที่

ตัวชี้วัดประเด็น
ยุทธศาสตร

เปาหมาย

กลยุทธ/แนวทางการดําเนินงาน

วงเงินงบประมาณประจําป

โครงการ

สวนงาน

พ.ศ. 2560 (หนวย : ลานบาท)

2560 2561 2562 2563 2564

แผนดิน

กลยุทธที่ 3 สงเสริมใหนิสิตนําองคความรู
ของตนเองไปสรางชุมชนตนแบบในทองถิ่น
เกิดของตน หรือชุมชนโดยรอบ
มหาวิทยาลัย วิทยาเขต หรือศูนย/สถานี
วิจัย

รายได

รวม

-

10.0

10.0

3.1 ถายทอดความรูและประสบการณใหแก 1) โครงการถายทอดความรูและ
นิสิตเพื่อนําความรูไปใชในการพัฒนาชุมชน ประสบการณใหแกนิสิตเพื่อนํา
ความรูไปใชประโยชนในการ
และทองถิ่น
พัฒนาชุมชนและทองถิ่น

-

5.0

5.0

3.2 สนับสนุนใหสวนงานลงพื้นที่ไปใหบริการ 2) โครงการบริการวิชาการแก
วิชาการแกชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย วิทยา ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย
วิทยาเขต หรือศูนย/สถานีวิจัย
เขต หรือศูนย/สถานีวิจัย

-

5.0

5.0

กลยุทธที่ 4 มุงเนนการประชาสัมพันธ
โดยรวมพลังศิษยเกามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตรทั้งแผนดิน รวมพัฒนา
มหาวิทยาลัยและพัฒนาประเทศ

-

10.0

10.0

10.0

10.0

-

5.0

5.0

-

5.0

5.0

-

745.0

745.0

แนวทางการดําเนินงาน :

แนวทางการดําเนินงาน :

โครงการ :

โครงการ :

4.1 สงเสริมใหศิษยเกาเขามามีสวนรวมใน 1) โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย
การพัฒนามหาวิทยาลัย และทํากิจกรรมเพื่อ และการทํากิจกรรมเพื่อสังคม
และชุมชน โดยใหศิษยเกามีสวน
พัฒนาสังคม และชุมชน
รวมดําเนินการ
กลยุทธที่ 5 สนับสนุนการพัฒนาวิทยาเขต
เพื่อตอบสนองการพัฒนาในพื้นที่
แนวทางการดําเนินงาน :

โครงการ :

5.1 จัดการองคความรู ของหนวยงานตางๆ
ในลักษณะกลุมความรู อาทิ ดานการเกษตร
อาหาร เทคโนโลยี สิ่งแวดลอม เปนตน เพื่อ
การเผยแพรและบริการวิชาการสูสังคม และ
จัดใหมีสถานที่ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยน
แนวคิด เพื่อใหกอใหเกิดผลงานนวัตกรรม
สรางสรรค

1) โครงการสงเสริมเครือขาย
ความรวมมือกับหนวยงาน
ภายนอกเพื่อการเผยแพร
ผลงานบริการวิชาการ

กลยุทธที่ 6 สงเสริมการบริการทางวิชาการ

-

แนวทางการดําเนินงาน :

โครงการ :

6.1 สรางความพรอมในการผลักดันผลงาน
ของมหาวิทยาลัยสูสังคม เชิงพาณิชย เชิง
สาธารณะ และเชิงนโยบาย

1) โครงการพัฒนาวิชาการ

-

720.0

720.0

2) โครงการสงเสริมการจัดตั้ง
หนวยธุรกิจในหนวยงานเพื่อ
สนับสนุนการจัดการศึกษา

-

5.0

5.0

6.2 พัฒนาระบบการใหบริการทางวิชาการสู 3) โครงการสงเสริมการบริการ
วิชาการผานระบบสารสนเทศ
สังคมเชิงรุก
และสื่อประชาสัมพันธ

-

5.0

5.0
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สวนที่ 2
ยุทธศาสตรที่

ตัวชี้วัดประเด็น
ยุทธศาสตร

เปาหมาย

กลยุทธ/แนวทางการดําเนินงาน

โครงการ

วงเงินงบประมาณประจําป

สวนงาน

พ.ศ. 2560 (หนวย : ลานบาท)

2560 2561 2562 2563 2564

แผนดิน

6.3 สนับสนุนการเขารวมกิจกรรมวิชาการ
และการออกสื่อสาธารณะ เพื่อให
มหาวิทยาลัยไดแสดงบทบาทที่โดดเดนในการ
เสนอแนะแนวทางแกปญหาสังคม ปญหา
สาธารณะ หรือวิกฤตระดับชาติ รวมทั้ง
แนวทางการพัฒนาในดานตาง ๆ ของประเทศ

4) โครงการสงเสริมและพัฒนา
ศูนยการเรียนรู และฝกอบรม
เพื่อเปนแหลงรายไดของ
หนวยงาน

6.4 สงเสริมการพัฒนาหนวยจัดการ
5) โครงการพัฒนาความรวมมือ
ทรัพยสินทางปญญาและถายทอดเทคโนโลยี กับภาคเอกชนเพื่อการตอยอด
(Technology Licensing Office, TLO) ธุรกิจจากผลงานวิจัย
และหนวยบมเพาะวิสาหกิจ (University
Business Incubators, UBI) ใหเขมแข็ง
และจัดตั้งหนวยงานประสานความรวมมือ
กับภาคเอกชน จัดตั้งหนวยงานหรือบริษัท
รวมทุนที่ตอยอดธุรกิจจากผลงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัย

6.5 สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยไดรับการขึ้นทะเบียนเปนผูมี
อํานาจรับรองมาตรฐานดานตางๆ อาทิ
การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม
(Environmental Impact Assessment,
EIA) การรับรองการลดกาซเรือนกระจก
คารบอนฟุตปรินท หนวยตรวจ (Inspection
Body, IB) หนวยรับรอง (Certified Body,
CB) ที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม เปนตน

รวมยุทธศาสตรที่ 1

6) โครงการสนับสนุน
บุคลากรใหไดรับการขึ้น
ทะเบียนเปนผูมีอํานาจ
รับรองมาตรฐานดานตางๆ

รายได

รวม

-

5.0

5.0

-

5.0

5.0

-

5.0

5.0

430.0

1,376.5 1,806.5
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สวนที่ 2
เปาหมาย โครงการและงบประมาณแผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เปาหมาย
กลยุทธ/แนวทางการดําเนินงาน
โครงการ

ยุทธศาสตรที่ ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร

2 การ
พัฒนาสู
ความเปน
เลิศทาง
วิชาการใน
ระดับสากล

1. ลําดับคุณภาพเว็บไซต
ของมหาวิทยาลัยตามเกณฑ
Webometrics ใน
ระดับประเทศ

2560

2561

2562

2563

2564

3

3

3

2

2

2. จํานวนผลงานวิจัย หรือ
งานสรางสรรคที่ตีพิมพ
เผยแพรในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ

1,100

1,200

1,300

1,400

3. จํานวนผลงานวิจัยและ
นวัตกรรม ที่ไดรับการจด
สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

25

30

35

40

4. เงินสนับสนุนงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคตอ
จํานวนอาจารยประจําและ
นักวิจัย (บาท)

5. บทความวิจัยหรือ
บทความวิชาการที่ตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ

วงเงินงบประมาณประจําป
พ.ศ. 2560 (หนวย : ลานบาท)
แผนดิน

กลยุทธ 1 การวิจัย นวัตกรรม และ
สิ่งประดิษฐ

แนวทางการดําเนินงาน :
1,500 1.1 สนับสนุนการวิจัยที่จะนําไปสูความ
เปนเลิศทางวิชาการ โดยการจัดตั้ง
หนวยปฏิบัติการวิจัยเฉพาะทาง
(Special Research Unit, SRU) และ
ศูนยความเปนเลิศทางวิชาการ (Center
of Excellence, COE) ที่บูรณาการ
การทํางานเปนทีม โดยรวมกลุมนักวิจัย
ในสาขาที่เชี่ยวชาญใหเปนหัวใจ
ขับเคลื่อนงานวิจัย

รายได

620.0 223.0

โครงการ :
1) โครงการจัดตั้งหนวย
ปฏิบัติการวิจัย และศูนยความ
เปนเลิศทางวิชาการ

รวม

843.0 วิทยาเขต
,คณะ
,สถาบัน,
สํานัก,ศูนย

20.0

18.0

38.0

1.2 แสวงหาและระดมทุนวิจัยจาก
2) โครงการพัฒนาแหลงทุน
ภายนอกที่มุงเนนงานวิจัยซึ่งเปนทิศทาง ภายนอกเพื่อการวิจัยและ
หลักของประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
พัฒนากองทุนวิจัย
ดานการเกษตร อาหาร และปาไม

-

95.0

95.0

500,000 500,000 550,000 550,000 600,000 1.3 ใชงานวิจัยชี้นําสังคม เสริมสราง
3) โครงการผลิตผลงานวิจัย
เพือ่ สรางองคความรู และ/
บทบาทผูนําสรางสรรคศาสตรแหง
แผนดิน โดยสนับสนุนการตีพิมพเอกสาร หรือ การตีพิมพเผยแพร
วิชาการเพื่อเปนแหลงอางอิง และ
เอกสารวิชาการที่ตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ

-

40.0

40.0

600.0

70.0

670.0

-

2.0

2.0

2.1 สงเสริมใหบุคลากรมีโอกาสแสดงผล 1) โครงการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติเพื่อให
งานในเวทีระดับโลก
บุคลากรนําเสนอผลงานใน
เวทีระดับโลก

-

2.0

2.0

กลยุทธ 3 การบริหารและพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน

-

125.0

125.0

-

110.0

110.0

-

10.0

10.0

45

800

820

840

860

880

1.4 วิจัยในศาสตรแหงแผนดินที่
4) โครงการวิจัยเชิงบูรณาการ
ตอบสนองตอเปาหมายอยางรวดเร็ว
และจริงจัง เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแขงขันระดับสากลอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอยาง
แทจริง

6. จํานวนเงินทุนวิจัยจาก
1,500
แหลงทุนภายนอก (ลานบาท)

1,500

1,600

1,600

1,700 กลยุทธ 2 การบริหารและพัฒนา
บุคลากร
แนวทางการดําเนินงาน :

แนวทางการดําเนินงาน :

สวนงาน

โครงการ :

โครงการ :

1) โครงการจัดหาอุปกรณ
3.1 จัดใหมีหองปฏิบัติการขั้นสูงที่มี
เครือ่ งมือและครุภัณฑการวิจัย
ความพรอมในการสรางผลงานระดับ
สากล ตามความพรอมของคณะนักวิจัย
หรือยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
2) โครงการปรับปรุงสถานี
วิจัยและสถานีฝกนิสิตเพื่อ
รองรับการปฏิบัติงานของ
อาจารย บุคลากรวิจัย และ
นิสิต
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สวนที่ 2
ยุทธศาสตรที่ ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร

เปาหมาย
2560

2561

2562

กลยุทธ/แนวทางการดําเนินงาน
2563

โครงการ

2564
3.2 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการความเปนเลิศทางวิชาการ

3) โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
งานวิจัย และระบบการ
ประชาสัมพันธ เพื่อสื่อสาร
และเผยแพรผลงานวิจัยและ
งานสรางสรรคสูสาธารณชน

กลยุทธ 4 ความรวมมือทางวิชาการ
แนวทางการดําเนินงาน :

โครงการ :

4.1 สรางความรวมมือทางวิชาการกับ
หนวยงานระดับชาติและนานาชาติ

1) โครงการสรางเครือขาย
ความรวมมือทางวิชาการกับ
หนวยงานระดับชาติและ
นานาชาติ

กลยุทธ 5 การบริหารและพัฒนา
งานวิจัย

วงเงินงบประมาณประจําป
พ.ศ. 2560 (หนวย : ลานบาท)
แผนดิน

รายได

-

5.0

5.0

-

2.0

2.0

-

2.0

2.0

-

54.0

54.0

รวม

แนวทางการดําเนินงาน :

โครงการ :

5.1 เพิ่มขีดความสามารถดานการวิจัย
ของบุคลากรและนิสิต

1) โครงการพัฒนาบุคลากร
เขาใหมเพื่อการสรางผลงาน
ตามขอตกลง

-

7.0

7.0

2) โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัยและอาจารยรุนใหม

-

10.0

10.0

3) โครงการพัฒนาระบบ
ผูชวยนักวิจัย (Research
Assistant,RA)

-

10.0

10.0

4) โครงการสนับสนุนนักวิจัย
รวมสอนในหลักสูตร

-

5.0

5.0

5.2 สนับสนุนงานวิจัยที่มีศักยภาพ
5) โครงการสํารวจ วิเคราะห
นําไปใชประโยชนดานตาง ๆ รวมทั้งเชิง ความตองการดานงานวิจัย
พาณิชย
ของตลาดในภาคเอกชนและ
อุตสาหกรรม เพื่อการนํา
ผลงานวิจัยไปใชประโยชน

-

10.0

10.0

6) โครงการสงเสริมการจด
สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ผลงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคในเชิง
พาณิชย

-

10.0

10.0

-

2.0

2.0

620.0 406.0

1,026.0

5.3 จัดระบบสนับสนุน เชน การให
7) โครงการพัฒนาและ
รางวัล การเตรียมความพรอมดาน
สนับสนุนการวิจัย (สราง
ทรัพยากร การจัดระบบที่เอื้อตอการวิจัย เกณฑการใหรางวัล เตรียม
ความพรอมดานทรัพยากร
และจัดระบบที่เอื้อตอการวิจัย)
รวมยุทธศาสตรที่ 2

สวนงาน
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สวนที่ 2
เปาหมาย โครงการและงบประมาณแผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ยุทธศาสตรที่

ตัวชี้วัดประเด็น
ยุทธศาสตร

เปาหมาย

กลยุทธ/แนวทางการดําเนินงาน

โครงการ

สวนงาน

พ.ศ. 2560 (หนวย : ลานบาท)
2560 2561 2562 2563 2564

3. การเพิ่ม
คุณภาพและ
ประสิทธิภาพ
การดําเนิน
งานตามภารกิจ

วงเงินงบประมาณประจําป
แผนดิน

1. ลําดับมหาวิทยาลัย
โลกในสาขาเกษตร
ศาสตรและวนศาสตร

30

30

28

28

25 กลยุทธที่ 1 การบริหารและพัฒนาการ
เรียนการสอน

2. รอยละของบัณฑิตที่
ไดงานทํา หรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ป

87

87

88

88

89 แนวทางการดําเนินงาน :
โครงการ
การพัฒนาบุคลากร
1) โครงการพัฒนาภาษา
1.1 เสริมทักษะดานกาษาใหแกบุคลากร ตางประเทศใหกับนิสิต
คณาจารย และบุคลากร

3. รอยละของอาจารย
ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอก

54

54

55

55

80

80

82

82

รายได

รวม

40.0

36.0

76.0 วิทยาเขต ,
คณะ
,สถาบัน,
สํานัก,ศูนย

40.0

13.0

53.0

56 1.2 มอบหมายงานใหบุคลากรอยางเปน 2) โครงการพัฒนาศักยภาพ
ธรรม และเปนระบบ สามารถวัดผลงานได บุคลากรสายวิชาการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียนการสอน

-

2.0

2.0

4. รอยละความพึงพอใจ
ของผูใชบัณฑิตที่มีตอ
บัณฑิต
5. จํานวนนิสิต
ชาวตางชาติที่ศึกษาใน
มหาวิทยาลัย

84 1.3 เพิ่มบุคลากรระดับหลังปริญญาเอก 3) โครงการสนับสนุน
(Post - Doctoral) เพื่อเรงผลิตผลงาน ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ทางวิชาการที่มีคุณภาพและมี
450 450 460 460 480 คุณประโยชนในการพัฒนาประเทศ
4) โครงการสนับสนุนทุน
พัฒนาอาจารย

-

5.0

5.0

-

10.0

10.0

6. รอยละของหลักสูตร
นานาชาติตอหลักสูตร
ทั้งหมด

10

10

11

11

12

-

5.0

5.0

7. รอยละความพึงพอใจ
ของนิสิตที่มีตอการ
พัฒนาสุนทรียภาพทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม

78

78

80

80

82 1.4 พัฒนาระบบการรักษา สืบทอด
6) โครงการพัฒนาและตอยอด
องคความรูในหลักสูตร และ
และตอยอดองคความรูที่สําคัญของ
สาขาวิชา
บุคลากรในแตละสาขาวิชา รายวิชา
และหลักสูตร เพื่อไมใหสูญหายพรอมการ
เกษียณอายุ

-

1.0

1.0

4,588.0

8,738.0

5.0

5.0

5) โครงการสนับสนุน
ทุนการศึกษาบัณฑิตศึกษา
เกียรตินิยมเพื่อพัฒนาเปน
อาจารยประจําของมหาวิทยาลัย

กลยุทธที่ 2 การบริหารและพัฒนา
หลักสูตร
แนวทางการดําเนินงาน :

4,150.0
โครงการ

การพัฒนาหลักสูตร
1) โครงการพัฒนาหลักสูตร
2.1 สนับสนุนการทําหลักสูตรนานาชาติ นานาชาติ
2.2 พัฒนาหลักสูตรใหมใหทันสมัย

-

2) โครงการพัฒนาหลักสูตรใน
สาขาที่มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตรมีความเชี่ยวชาญ
และโดดเดน

3,400.0

3,600.0

7,000.0

3) โครงการพัฒนาหลักสูตรที่
ตอบสนองความตองการของ
สังคม

750.0

950.0

1,700.0

5.0

5.0

4) โครงการหลักสูตรควบระดับ
ปริญญาตรี 2 ปริญญาและ
หลักสูตรควบปริญญาโท2
ปริญญา

-
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สวนที่ 2
ยุทธศาสตรที่

ตัวชี้วัดประเด็น
ยุทธศาสตร

เปาหมาย

กลยุทธ/แนวทางการดําเนินงาน

โครงการ

วงเงินงบประมาณประจําป

สวนงาน

พ.ศ. 2560 (หนวย : ลานบาท)
2560 2561 2562 2563 2564

แผนดิน

รายได

รวม

2.3 พัฒนารายวิชาใหทันสมัยจาก
ผลงานวิจัยและวิชาการของมหาวิทยาลัย
และสามารถดึงดูดผูสนใจเขาศึกษาทั้ง
ในรูปแบบหลักสูตร Degree และ
Non-Degree

5) โครงการพัฒนารายวิชาจาก
การนําผลงานวิจัยและผลงาน
วิชาการมาบูรณาการเพื่อการ
จัดการเรียนการสอน

-

1.0

1.0

2.4 จัดทําสื่อการเรียนการสอนและ
เผยแพรองคความรูแบบอิเล็กทรอนิกส
เพื่อเพิ่มศักยภาพการเปนผูนําดานการ
นําเสนอดานการเรียนการสอนใหกับ
มหาวิทยาลัย

6) โครงการสงเสริมเทคโนโลยี
และนวัตกรรมการเรียนการสอน

-

2.0

2.0

-

2.0

2.0

8) โครงการรับนิสิตชาวตางชาติ

-

3.0

3.0

9) โครงการสงเสริมการจาง
อาจารยชาวตางชาติ

-

5.0

5.0

10) โครงการพัฒนาคุณภาพ
ทางวิชาการในทุกวิทยาเขต

-

2.0

2.0

11) โครงการเสริมสรางการ
ผลิตผลงานวิชาการในสาขาที่
เชี่ยวชาญเพื่อการเผยแพร
ผลงาน

-

5.0

5.0

12) โครงการพัฒนาคณาจารย
ใหมีคุณวุฒิและตําแหนงทาง
วิชาการ

-

5.0

5.0

13) โครงการสงเสริมการสราง
เครือขายความรวมมือทาง
วิชาการกับหนวยงานตาง ๆ

-

3.0

3.0

30.0

41.0

71.0

2.5 สรางแรงจูงใจและพัฒนาหลักสูตรที่ 7) โครงการเสริมสราง
เอื้อตอการดึงดูดนักเรียนตางชาติเขามา บรรยากาศการเรียนการสอน
ใหมีความเปนนานาชาติ
ศึกษาตอที่มหาวิทยาลัย

2.6 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานทาง
วิชาการใหเทาเทียมในทุกวิทยาเขต

กลยุทธที่ 3 การพัฒนาคุณภาพนิสิต
แนวทางการดําเนินงาน :

โครงการ

3.1 สรางแรงจูงใจใหนักเรียนและนิสิต
เขามาศึกษาในมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร

1) โครงการปรับปรุง
กระบวนการ กฎเกณฑ และ
ขอบังคับการรับนิสิต

-

1.0

1.0

3.2 สงเสริมการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรและเสริมหลักสูตรที่มุงให
นิสิตมีโอกาสรวมกิจกรรมเพื่อสังคมมาก
ขึ้น

2) โครงการสงเสริม
กระบวนการคัดเลือกนักเรียนที่
มีคุณภาพเขามาศึกษาตอใน
มหาวิทยาลัย

-

1.0

1.0

3.3 สนับสนุนใหนิสิตมีความรู
ภาษาตางประเทศมากกวา 1 ภาษา

3) โครงการพัฒนางานและ
ปรับปรุงกระบวนการทํางาน
ดานสหกิจศึกษากับหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชน

-

2.0

2.0

30.0

35.0

65.0

3.4 สนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัมนาทักษะ 4) โครงการสงเสริมการพัฒนา
วิชาชีพเพื่อเตรียมนิสิตใหมีวุฒิภาวะทาง นิสติ และการสรางผลงานนิสิต
อาชีพพรอมสูโลกการทํางาน
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สวนที่ 2
ยุทธศาสตรที่

ตัวชี้วัดประเด็น
ยุทธศาสตร

เปาหมาย

กลยุทธ/แนวทางการดําเนินงาน

โครงการ

วงเงินงบประมาณประจําป

สวนงาน

พ.ศ. 2560 (หนวย : ลานบาท)
2560 2561 2562 2563 2564

แผนดิน

5) โครงการพัฒนานิสิตใหเปน
3.5 พัฒนานิสิตใหมีความรูที่กาวหนา
ผูชว ยสอน
ทันสมัย มีคุณธรรมและจริยธรรม
ตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย มี
จิตสํานึกสาธารณะ มีความรับผิดชอบตอ
สังคมและประเทศชาติ

รายได

รวม

-

2.0

2.0

10.0

35.0

45.0

4.1 สรางจิตสํานึกความเปนไทย รวมกัน 1) โครงการสงเสริมการ
อนุรักษและทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม เผยแพรและทํานุบํารุงศาสนา
และภูมิปญญา ใหมั่นคงและยั่งยืน
ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย
ใหแกนิสิตบุคลากร และ
ประชาชน

10.0

20.0

30.0

4.2 สงเสริมการสรางแรงบันดาลใจและ 2) โครงการสนับสนุนการเสนอ
อุดมคติที่สรางสรรคและเหมาะสมใหกับ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมไทย
และเอกลักษณความเปนไทยสู
บุคลากรและนิสิต
เวทีสากล

-

10.0

10.0

4.3 จัดใหมีหนวยงานเฉพาะดูแลดาน
3) โครงการสรางเครือขาย
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดย ความรวมมือ เพื่อนําองค
ใหเปนเจาภาพหลักรับผิดชอบ
ความรูดานศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรมและภูมิปญญาของ
ไทย เพื่อการอนุรักษ ฟนฟู และ
เผยแพรสูชุมชนและสังคม

-

5.0

5.0

4,700.0

8,930.0

3.6 พัฒนานิสิตใหมีวินัยในตนเองมีความ
เขมแข็งทั้งรางกาย จิตใจ พรอมรับการ
เปลี่ยนแปลง
กลยุทธที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปและ
วัฒนธรรม
แนวทางการดําเนินงาน :

รวมยุทธศาสตรที่ 3

โครงการ

4,230.0
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สวนที่ 2
เปาหมาย โครงการและงบประมาณแผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เปาหมายป พ.ศ.

ยุทธศาสตรที่ ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร

โครงการ

กลยุทธ/แนวทางการดําเนินงาน

สวนงาน

วงเงินงบประมาณประจําป
พ.ศ. 2560 (หนวย : ลานบาท)

2560 2561 2562 2563 2564
4. การใช
หลักธรรมาภิ
บาลในการ
บริหาร
จัดการอยาง
ยั่งยืน

1. อันดับมหาวิทยาลัย สี
เขียว
2. รอยละของผลการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร

7

5

3

1

1

แผนดิน

2.0

-

2.0

-

10.0

10.0

-

10.0

10.0

-

2.0

2.0

-

2.0

2.0

-

8.0

8.0

4.1 พัฒนาระบบประเมินผลที่เปน 1) โครงการพัฒนาระบบ
ธรรมในทุกระดับ
ประเมินผูบริหารและบุคลากร

-

3.0

3.0

4.2 วิเคราะหภาระงานที่เปน
ระบบและเปนธรรม

-

5.0

5.0

-

57.0

57.0

-

2.0

2.0

3. รอยละของผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานของ
อธิการบดี

95.00 95.00 96.00 96.00 97.00 2. ควบรวมสวนงานที่มีภารกิจ
ใกลเคียงกันใหอยูดวยกัน และยุบ
รวมหนวยงานยอยที่มีบุคลากร
นอยใหเปนหนวยเดียวกัน

4. รายไดสุทธิจากการ
บริหารทรัพยสิน (พันลาน
บาท)

3.50

3.60

3.60

รวม

-

กลยุทธที่ 1 การปรับโครงสราง

แนวทางการดําเนินงาน :
87.00 87.00 87.50 87.50 88.00 1.1 จัดโครงสรางองคกรเพื่อให
บรรลุพันธกิจและเปาหมายเชิง
ยุทธศาสตร

3.50

รายได

โครงการ
1) โครงการปรับปรุง
โครงสรางองคกร และ ควบ
รวมสวนงาน

3.70 กลยุทธที่ 2 การบริหารและ
พัฒนากายภาพ
แนวทางการดําเนินงาน :

โครงการ

2.1 พัฒนาสูมหาวิทยาลัยสีเขียว
(Green University)

1) โครงการมหาวิทยาลัยสี
เขียว (Green University)

กลยุทธที่ 3 การบริหารและ
พัฒนาการเงินและการบัญชี
แนวทางการดําเนินงาน :

โครงการ

3.1 การจัดทําระบบการเงินและ
การบัญชีที่โปรงใส ตรวจสอบได
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

1. โครงการพัฒนาระบบ
การเงินและบัญชี

กลยุทธที่ 4 การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวทางการดําเนินงาน :

2.0 วิทยาเขต
,คณะ
2.0 ,สถาบัน,
สํานัก,ศูนย

โครงการ

2) โครงการจัดทํา
แผนพัฒนารายบุคคลและ
ติดตามประเมินผลการ
พัฒนาบุคลากรรายบุคคล

กลยุทธที่ 5 การบริหารงานทั่วไป
แนวทางการดําเนินงาน :

โครงการ

5.1 เพิ่มประสิทธิภาพของระบบ
บริหารงานทั้งระบบ บริหาร
จัดการแบบองครวมเชิงรุก

1) โครงการพัฒนา
กระบวนการทํางานใหมี
ประสิทธิภาพ

23

สวนที่ 2
ยุทธศาสตรที่ ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร

เปาหมายป พ.ศ.

กลยุทธ/แนวทางการดําเนินงาน

โครงการ

สวนงาน

วงเงินงบประมาณประจําป
พ.ศ. 2560 (หนวย : ลานบาท)

2560 2561 2562 2563 2564

แผนดิน

รายได

รวม

-

2.0

2.0

-

3.0

3.0

4) โครงการพัฒนาผูบริหาร
ใหเปนมืออาชีพ

-

3.0

3.0

5.3 สงเสริมใหหนวยงานระดับ
5) โครงการพัฒนาและ
คณะ สถาบัน สํานัก มีบทบาทใน สรางสรรคผลงานเพื่อการ
การพัฒนาและสรางสรรคผลงานที่ พัฒนาประเทศอยางยั่งยืน
เชื่อมโยงกับวิสัยทัศนของ
มหาวิทยาลัย

-

3.0

3.0

5.4 ใหความสําคัญกับการทํางาน 6) โครงการวิจัยสถาบันเพื่อ
วิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาองคกร การพัฒนาองคกร

-

5.0

5.0

5.5 บูรณาการการทํางานระหวาง
สวนงานที่มีภารกิจใกลเคียงกัน
บูรณาการขอมูลและองคความรู
มุงสูการเปนมหาวิทยาลัยแหง
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

7) โครงการเสริมสรางความ
รวมมือ บูรณาการขอมูลและ
องคความรูไปสูมหาวิทยาลัย
แหงเศรษฐกิจและสังคม
ดิจิตอล

-

3.0

3.0

5.6 ปรับระบบและวิธีการทํางาน
ใหรวดเร็ว โปรงใส ตรวจสอบได
สรางรายไดของหนวยงาน ลด
คาใชจายในการดําเนินงานที่ไม
จําเปน ใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิด
ประโยชนสูงสุด

8) โครงการสงเสริมการใช
ทรัพยากรรวมกันใน
หนวยงานและระหวาง
หนวยงาน

-

5.0

5.0

9) โครงการลดคาใชจายโดย
การบริหารทรัพยากรเพื่อให
เกิดความคุมคา

-

5.0

5.0

10) โครงการสงเสริม
มาตรการอนุรักษพลังงาน

-

5.0

5.0

-

6.0

6.0

12) โครงการสงเสริมความ
รวมมือดานการ
ประชาสัมพันธกับหนวยงาน
ภายนอก

-

5.0

5.0

13) โครงการปรับปรุง
กระบวนการประชา สัมพันธ
ในเชิงรุก

-

5.0

5.0

2) โครงการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักเกณฑ กฎ
ระเบียบ ในการบริหารงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารงาน

5.2 พัฒนาผูบริหารทุกระดับเขาสู 3) โครงการสงเสริมการ
ความเปนธรรมาภิบาล
บริหารงานแบบธรรมาภิบาล

5.7 รักษาเอกลักษณและการ
11) โครงการจัดทําแผน
สื่อสารของมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม ประชาสัมพันธ
ปรับภาพลักษณใหม
(Rebranding)
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ยุทธศาสตรที่ ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร
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โครงการ

กลยุทธ/แนวทางการดําเนินงาน

สวนงาน

วงเงินงบประมาณประจําป
พ.ศ. 2560 (หนวย : ลานบาท)

2560 2561 2562 2563 2564

แผนดิน

5.8 การขับเคลื่อนนโยบายสูการ
ปฏิบัติ

14) โครงการถายทอด
นโยบายของมหาวิทยาลัย
ไปสูการปฏิบัติ

กลยุทธที่ 6 การจัดการทรัพยสิน

รายได

รวม

-

5.0

5.0

-

650.0

650.0

แนวทางการดําเนินงาน :

โครงการ

6.1 พัฒนาทรัพยสินเพื่อสราง
รายไดใหกับมหาวิทยาลัย

1) โครงการพัฒนารายได
จากการดําเนินงานตาม
ภารกิจ

-

500.0

500.0

2) โครงการบริหารจัดการ
ทรัพยสิน และสิทธิประโยชน
เพื่อการพึ่งพาตนเอง

-

150.0

150.0

-

15.0

15.0

-

15.0

15.0

-

10.0

10.0

-

5.0

5.0

กลยุทธที่ 7 การบริหารและ
พัฒนาสารสนเทศ
แนวทางการดําเนินงาน :

โครงการ

7.1 จัดทําระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารของทั้งมหาวิทยาลัย

1) โครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการ

7.2 พัฒนาเขาสูสํานักงาน
อิเล็กทรอนิกส (e-Office)
กลยุทธที่ 8 การบริหารและ
พัฒนาจุดเนนของวิทยาเขตและ
สวนงาน
แนวทางการดําเนินงาน :

โครงการ

8.1 กําหนดภารกิจหลักที่เปน
จุดเนนระดับวิทยาเขตใหชัดเจน
ตามภูมิสังคม โดยเชื่อมโยงกับ
ศาสตรการเกษตรซึ่งเปนพื้นฐาน
ของมหาวิทยาลัยและคํานึงถึง
ภารกิจเชิงพื้นที่ที่เชื่อมโยงกับ
ภารกิจอื่นที่เขมแข็งและ
สอดคลองกับสาขาวิชาที่เปดสอน
ดวย

1) โครงการพัฒนา วิทยา
เขตตามภูมิสังคม และ
เชื่อมโยงกับศาสตร
การเกษตร เพื่อการปฏิบัติ
ภารกิจอยางเขมแข็งและ
ยั่งยืน
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สวนที่ 2
ยุทธศาสตรที่ ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร
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กลยุทธ/แนวทางการดําเนินงาน

โครงการ

สวนงาน

วงเงินงบประมาณประจําป
พ.ศ. 2560 (หนวย : ลานบาท)

2560 2561 2562 2563 2564

แผนดิน

รายได

รวม

8.2 กําหนดจุดเนนและเอกลักษณ 2) โครงการจัดทํา
ของสวนงานใหชัดเจนเพื่อนําไปสู แผนปฏิบัติการ (Action
การจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของมหาวิทยาลัย
Plan)ที่ปฏิบัติไดจริง สอดคลอง
กับพันธกิจของสวนงาน และ
สามารถติดตามประเมินผลไดอยาง
เปนรูปธรรม

-

5.0

5.0

กลยุทธที่ 9 การประเมินการ
1) โครงการประเมินผลการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
ดําเนินงานของสวนงานทุก
สวนงาน ผูบริหาร และบุคลากร ระดับ
ทุกระดับเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานของมหาวิทยาลัย

-

5.0

5.0

-

759.0

759.0

7,241.5

12,521.5

รวมยุทธศาสตรที่ 4
รวมทุกประเด็นยุทธศาสตร

5,280.0
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สรุปงบประมาณแผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

(หนวย : ลานบาท)
กลยุทธ

งบประมาณประจําป พ.ศ. 2560

ประเด็นยุทธศาสตร

แผนดิน
1. การสรางสรรค กลยุทธที่ 1 มุงสรางความแข็งแกรงทางวิชาการดานการเกษตร อาหาร และปาไม
ศาสตรแหงแผนดิน กลยุทธที่ 2 มุงใหบริการประชาชนและเกษตรกรอยางมีประสิทธิภาพ
เพื่อการพัฒนา
กลยุทธที่ 3 สงเสริมใหนิสิตนําองคความรูของตนเองไปสรางชุมชนตนแบบในทองถิ่นเกิด
ประเทศที่ยั่งยืน
ของตน หรือชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย วิทยาเขต หรือศูนย/สถานีวิจัย

รวม

70.0

50.0

120.0

360.0

556.5

916.5

-

10.0

10.0

กลยุทธที่ 4 มุงเนนการประชาสัมพันธโดยรวมพลังศิษยเกามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตรทั้ง
แผนดิน รวมพัฒนามหาวิทยาลัยและพัฒนาประเทศ

-

10.0

10.0

กลยุทธที่ 5 สนับสนุนการพัฒนาวิทยาเขตเพื่อตอบสนองการพัฒนาในพื้นที่

-

5.0

5.0

กลยุทธที่ 6 สงเสริมการบริการทางวิชาการ

-

745.0

745.0

430.0

1,376.5

1,806.5

620.0

223.0

843.0

รวมยุทธศาสตรที่ 1
2. การพัฒนาสู
ความเปนเลิศทาง
วิชาการในระดับ
สากล

รายได

กลยุทธ 1 การวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ
กลยุทธ 2 การบริหารและพัฒนาบุคลากร

-

2.0

2.0

กลยุทธ 3 การบริหารและพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

-

125.0

125.0

กลยุทธ 4 ความรวมมือทางวิชาการ

-

2.0

2.0

กลยุทธ 5 การบริหารและพัฒนางานวิจัย

-

54.0

54.0

620.0

406.0

1,026.0

40.0

36.0

76.0

4,150.0

4,588.0

8,738.0

30.0

41.0

71.0

10.0

35.0

45.0

4,230.0

4,700.0

8,930.0

-

2.0

2.0

-

10.0

10.0

-

2.0

2.0

-

8.0

8.0

กลยุทธที่ 5 การบริหารงานทั่วไป

-

57.0

57.0

กลยุทธที่ 6 การจัดการทรัพยสิน

-

650.0

650.0

กลยุทธที่ 7 การบริหารและพัฒนาสารสนเทศ

-

15.0

15.0

กลยุทธที่ 8 การบริหารและพัฒนาจุดเนนของวิทยาเขตและสวนงาน

-

10.0

10.0

กลยุทธที่ 9 การประเมินการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย สวนงาน ผูบริหาร และบุคลากร
ทุกระดับเพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของมหาวิทยาลัย

-

5.0

5.0

-

759.0

759.0

7,241.5

12,521.5

รวมยุทธศาสตรที่ 2
3. การเพิ่มคุณภาพ กลยุทธที่ 1 การบริหารและพัฒนาการเรียนการสอน
และประสิทธิภาพ กลยุทธที่ 2 การบริหารและพัฒนาหลักสูตร
การดําเนินงานตาม
กลยุทธที่ 3 การพัฒนาคุณภาพนิสิต
ภารกิจ
กลยุทธที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม
รวมยุทธศาสตรที่ 3
4. การใชหลักธรร กลยุทธที่ 1 การปรับโครงสราง
มาภิบาลในการ
กลยุทธที่ 2 การบริหารและพัฒนากายภาพ
บริหารจัดการอยาง
กลยุทธที่ 3 การบริหารและพัฒนาการเงินและการบัญชี
ยั่งยืน
กลยุทธที่ 4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รวมยุทธศาสตรที่ 4
รวมทุกยุทธศาสตร

5,280.0
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