แผนปฏิบัติกำร 4 ปี (พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖7) มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
ยุทธศำสตร์

(มติสภำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ในกำรประชุมครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563)
ภำพรวม
โครงกำร/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
(จำนวน)
(จำนวน)

กลยุทธ์
(จำนวน)

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์ที่ 5

4
4
5

8
5
5

11
8
6

4
5

5
5

5
6

รวม

22

28

36

เอกสารแนบ 1

วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ วิจัย และสร้างนวัตกรรมระดับโลก เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของศาสตร์แห่งแผ่นดิน
(มติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในการประชุมครั้งที่ ๒/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25๖๓)

ส่วนที่ 1 แผนปฏิบัติงำนตำมยุทธศำสตร์
ยุทธศำสตร์ที่

กลยุทธ์

๑. กำรสร้ำงสรรค์
๑.๑ สร้ำงเครือข่ำยควำม
ศำสตร์แห่งแผ่นดิน
ร่วมมือและเสริมสร้ำง
เพื่อกำรพัฒนำประเทศ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงศิษย์เก่ำ
ที่ยั่งยืน
หน่วยงำนภำยใน
มหำวิทยำลัย หน่วยงำน
ภำยนอกทั้งภำครัฐและเอกชน
กลุ่มอุตสำหกรรมเครือข่ำย
และภำคประชำชน เพื่อ
พัฒนำหลักสูตรบูรณำกำร
หลักสูตรตำมควำมโดดเด่น
ของคณะและวิทยำเขต และ
พัฒนำหลักสูตรเพื่อกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิต

โครงกำร/กิจกรรม
๑. โครงการพัฒนาหลักสูตรที่มี
คุณภาพ หลักสูตรพิเศษ
หลักสูตรที่พัฒนาศักยภาพทาง
วิชาชีพบัณฑิตศึกษา การพัฒนา
ระบบการจัดการศึกษาข้ามวิทยา
เขต สถาบันและประเทศ โดย
การมีส่วนร่วมของนิสิตเก่า
ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน และมุ่งเน้น Double
Degree, Joint Degree, Duo
Degree, Non-Degree, Upskill,
Reskill, New skill, หลักสูตร
GSPP, หลักสูตร Flagship
Module Degree, หลักสูตร
พัฒนาศักยภาพวิชาชีพ
บัณฑิตศึกษา

ตัวชี้วัด
2564
30

1. จานวนหลักสูตรใหม่/
หลักสูตรที่มีการปรับปรุงและ
พัฒนาขึ้น จากการมีส่วนร่วม
จากนิสิตเก่า ผู้ประกอบการ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

1

เป้ำหมำยตัวชี้วัด
ปีบัญชี พ.ศ.
รวม/เฉลี่ย/สะสม
2565
2566
2567
2564 - 2567
30
40
40
140

ผู้รับผิดชอบ

หัวหน้ำผู้รับผิดชอบ

คณะ/วิทยาลัย

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ

ยุทธศำสตร์ที่

กลยุทธ์
พัฒนำงำนวิจัยและงำน
บริกำรวิชำกำร รวมทั้ง
ผลักดันผลงำนของ
มหำวิทยำลัยเพื่อกำรถ่ำยทอด
เทคโนโลยี สู่กำรขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ ที่ตอบสนอง
นโยบำยของรัฐในกำรแก้ไข
ปัญหำด้ำนกำรเกษตร อำหำร
ป่ำไม้ ประมง ทรัพยำกร
ธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมศำสตร์ พลังงำน
และวิทยำศำสตร์สุขภำพ แก่
ชุมชนและสังคม

โครงกำร/กิจกรรม

ตัวชี้วัด
2. จานวนผู้เรียน ประชาชน วัย
ทางาน และผู้สูงอายุ ที่ศึกษาใน
หลักสูตร Double Degree,
Joint Degree, Duo Degree,
Non-Degree, Upskill/
Reskill/New skill, หลักสูตร
GSPP, หลักสูตร Flagship,
Module Degree หลักสูตรที่
พัฒนาศักยภาพวิชาชีพบัณฑิต
ศึกษา ที่พัฒนาคุณวุฒวิ ิชาชีพ

3. จานวนมาตรฐานวิชาการ/
วิชาชีพ/อุตสาหกรรม/
ปฏิบัติการ ในระดับชาติและ
นานาชาติ (KU Standard)

2564
2,000

10

2

เป้ำหมำยตัวชี้วัด
ปีบัญชี พ.ศ.
รวม/เฉลี่ย/สะสม
2565
2566
2567
2564 - 2567
2,500
3,500
4,000
12,000

10

10

10

ผู้รับผิดชอบ

หัวหน้ำผู้รับผิดชอบ

คณะ/วิทยาลัย

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ

40 คณะ/วิทยาลัย/
สถาบัน/สานัก

รองอธิการบดีฝ่าย
วางแผนและวิจัย
/รองอธิการบดีฝ่าย
นวัตกรรมและกิจการ
เพื่อสังคม

ยุทธศำสตร์ที่

กลยุทธ์

โครงกำร/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

2. โครงการผลักดันผลงานวิจัย
เชิงบูรณาการศาสตร์ ด้าน
การเกษตร อาหาร ป่าไม้ ประมง
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมศาสตร์ พลังงาน และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ สู่การใช้
ประโยชน์ ร่วมกับอุตสาหกรรมที่
มีศักยภาพสูงในการผลักดัน
งานวิจัยของส่วนงานสู่ภาคการ
ผลิตและร่วมมือทาวิจัยที่
แก้ปัญหาเร่งด่วนกับภาคเอกชน
ชุมชน และสังคม

1. ผลงานวิจัย ผลงาน
สร้างสรรค์ และผลงาน
นวัตกรรมที่ช่วยแก้ไขปัญหา
และนามาใช้อันก่อให้เกิด
ประโยชน์อย่างชัดเจน

3. โครงการส่งเสริมความ
ร่วมมือทางวิชาการกับนิสิตเก่า
และสถานประกอบการ เพื่อการ
พัฒนา Talent Mobility และ
สนับสนุนกิจกรรมของนิสิตเก่า
ตลอดจนสมาคมนิสิตเก่า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ โดยมุ่งเน้น
นวัตกรรมหลักสูตร การสร้าง
อาชีพและรายได้

1. ผลกระทบของความร่วมมือ
กับนิสิตเก่า องค์กรภาครัฐและ
ภาคเอกชน ตลอดจนสถาน
ประกอบการ
- นิสิตเก่าร่วมพัฒนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2564
260

๒. การประชุมสัมมนา Focus
Group ร่วมกับ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
แก้ปัญหาและสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและสังคม

30

เป้ำหมำยตัวชี้วัด
ปีบัญชี พ.ศ.
รวม/เฉลี่ย/สะสม
ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้ำผู้รับผิดชอบ
2565
2566
2567
2564 - 2567
280
300
360
1,200 คณะ/สถาบัน/สานัก รองอธิการบดีฝ่าย
วางแผนและวิจัย
/รองอธิการบดีฝ่าย
นวัตกรรมและกิจการ
เพื่อสังคม
30

30

30

120 คณะ/วิทยาลัย/
สถาบัน/สานัก

คณะ/สถาบัน/สานัก

100,000 150,000 200,000 200,000

3

160,000
(เฉลี่ย)

รองอธิการบดีฝ่าย
วางแผนและวิจัย
/รองอธิการบดีฝ่าย
นวัตกรรมและกิจการ
เพื่อสังคม

รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร/
รองอธิการบดีฝ่าย
นวัตกรรมและกิจการ
เพื่อสังคม

ยุทธศำสตร์ที่

กลยุทธ์

โครงกำร/กิจกรรม

ตัวชี้วัด
2564

1.๒ พัฒนำระบบกำรศึกษำ 1. โครงการพัฒนารูปแบบการ
กำรเรียนกำรสอนให้มีควำม จัดการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้น
ยืดหยุ่น รองรับกลุ่มเป้ำหมำย การพัฒนาอุปกรณ์การสอน สื่อ
การสอน หลักสูตร Sandbox ใน
รูปแบบต่าง ๆ ที่รองรับ
กลุ่มเป้าหมาย

1. พัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอนสมัยใหม่ ยืดหยุ่น การเรียน
การสอนออนไลน์ การปรับ
โครงสร้างการเรียนการสอน
แบบหลายทางเลือก การจัดการ
เรียนการสอนแบบ
Work-based Learning หรือ
Project-Based Learning
ระบบการเรียนการสอน Free
Shopping จัด Learning
Material ให้มีความหลากหลาย
และการใช้ IT ส่งเสริมการเรียน
และการจัดสร้างห้องเรียน
Living Class Room
- นวัตกรรมการเรียนการสอน
(หลักสูตร)

4

50

เป้ำหมำยตัวชี้วัด
ปีบัญชี พ.ศ.
2565
2566
2567

100

200

250

รวม/เฉลี่ย/สะสม
2564 - 2567

600

ผู้รับผิดชอบ

หัวหน้ำผู้รับผิดชอบ

คณะ/วิทยาลัย/
สถาบัน/สานัก

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ

ยุทธศำสตร์ที่

กลยุทธ์

โครงกำร/กิจกรรม

ตัวชี้วัด
2564

1.3 สนับสนุนให้คณำจำรย์
นักวิจัย นิสิต และบุคลำกรใน
ส่วนงำนต่ำง ๆ ของ
มหำวิทยำลัยเข้ำไปเป็นกำลัง
หลักในกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมของชุมชน สร้ำง
กำรมีส่วนร่วมของชุมชน
และสร้ำงชุมชนต้นแบบ
พัฒนำคุณภำพชีวิตควำม
เป็นอยู่ของประชำชนบริเวณ
โดยรอบมหำวิทยำลัย วิทยำ
เขต ศูนย์ และสถำนี
ตลอดจนจังหวัดใกล้เคียง ให้
ดียิ่งขึ้นพัฒนำสถำนีวิจัยของ
มก.ให้เป็นศูนย์ถ่ำยทอดองค์
ควำมรู้

๑. โครงการส่งเสริมการบริการ
วิชาการที่เน้นการทางานร่วมกับ
ชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ความเป็นอยู่ โดยมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ การเพิ่ม
รายได้ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และคุณภาพสิ่งแวดล้อม

1. ศักยภาพการยกระดับการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนให้แก่ชุมชน ที่
ส่วนงานและหน่วยงานเป็น
ศูนย์กลางในการบริการวิชาการ
การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม
และประชาชน เพื่อพัฒนาอาชีพ
และยกระดับคุณภาพชีวิต และ
สิ่งแวดล้อม
- จานวนตาบลที่มหาวิทยาลัย
ดาเนินการพัฒนา ถ่ายทอดองค์
ความรู้

๒. โครงการสร้างความร่วมมือ 1. Smart Farmers/Start
และพัฒนาวิทยาเขต/สถานีวิจัย Up/Entrepreneur
ให้เชื่อมโยงกับชุมชนและร่วมกัน
พัฒนาต้นแบบชุมชน ตลอดโซ่
อุปทานเกษตรกรที่ประสบ
ความสาเร็จ การสร้างงานพัฒนา
กับกลุ่มจังหวัด โดยพัฒนาความ
ร่วมมือกับกับวิสาหกิจชุมชนและ
เอกชนในพื้นที่ รวมทั้งสร้าง
แรงจูงใจให้กับบุคลากรและนิสิต
ในการร่วมพัฒนาชุมชน โดย
มุ่งเน้นการสร้างรายได้ การ
พัฒนาผู้ประกอบการ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และสร้างนวัตกรรม

5

เป้ำหมำยตัวชี้วัด
ปีบัญชี พ.ศ.
2565
2566
2567

140

100

20

20

500

1,000

1,500

2,000

รวม/เฉลี่ย/สะสม
2564 - 2567

ผู้รับผิดชอบ

หัวหน้ำผู้รับผิดชอบ

คณะ/วิทยาลัย/
สถาบัน/สานัก

รองอธิการบดีฝ่าย
วางแผนและวิจัย/
รองอธิการบดีฝ่าย
นวัตกรรมและกิจการ
เพื่อสังคม/
รองอธิการบดี
วิทยาเขต

5,000 คณะ/วิทยาลัย/
สถาบัน/สานัก

รองอธิการบดีฝ่าย
นวัตกรรมและกิจการ
เพื่อสังคม/
รองอธิการบดี
วิทยาเขต

240

ยุทธศำสตร์ที่

กลยุทธ์

โครงกำร/กิจกรรม

ตัวชี้วัด
2564

1.4 พัฒนำฐำนข้อมูล
สำรสนเทศจำกองค์ควำมรู้ที่
มหำวิทยำลัย
เกษตรศำสตร์ มีควำม
เชี่ยวชำญ พัฒนำ
ระบบสื่อสำรสังคมในทุก
ศำสตร์และทุกด้ำนเพื่อชี้นำ
ประเทศ โดยมุ่งเน้นด้ำน
กำรเกษตร อำหำร ป่ำไม้
ประมง สิ่งแวดล้อม
สัตวแพทยศำสตร์
ทรัพยำกรธรรมชำติ
วิศวกรรม พลังงำนและ
วิทยำศำสตร์สุขภำพ เพื่อใช้
ในกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ และถ่ำยทอด
สู่ประชำชนและสังคม

รวม

4 กลยุทธ์

1. โครงการพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศจากองค์ความรู้ที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มี
ความเชี่ยวชาญ

1. ข้อมูลสารสนเทศที่เผยแพร่
ให้ประชาชนใช้ประโยชน์ (Big
Data)

2. โครงการนาองค์ความรู้
สื่อสารสู่ประชาชน ชุมชน และ
สังคม เพื่อพัฒนา แก้ไขปัญหา
และชี้นาประเทศ โดยมุ่งเน้นการ
นาไปใช้ประโยชน์ และนาองค์
ความรู้สู่การกาหนดนโยบายเพื่อ
ชี้นาประเทศ

1. การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่
ประชาชน ชุมชน และสังคม
เพื่อพัฒนา แก้ไขปัญหา และ
ชี้นาประเทศ
- จานวนโครงการตามแผนงาน
บูรณาการและแผนงาน
ยุทธศาสตร์

8 โครงกำร

3

เป้ำหมำยตัวชี้วัด
ปีบัญชี พ.ศ.
รวม/เฉลี่ย/สะสม
ผู้รับผิดชอบ
2565
2566
2567
2564 - 2567
7
10
20 คณะ/วิทยาลัย/
20
(สะสม) สถาบัน/สานัก

คณะ/วิทยาลัย/
สถาบัน/สานัก
10

11 ตัวชี้วัด

6

10

15

15

50

หัวหน้ำผู้รับผิดชอบ
รองอธิการบดีฝ่าย
เทคโนโลยีดิจิทัล

รองอธิการบดีฝ่าย
วางแผนและวิจัย
/รองอธิการบดีฝ่าย
นวัตกรรมและกิจการ
เพื่อสังคม
/รองอธิการบดี
วิทยาเขต

เป้าหมายตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ที่

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ปีบัญชี พ.ศ.

ตัวชี้วัด
2564

๒. การพัฒนาสู่ความ ๒.๑ การบูรณาการการเรียน
เป็นเลิศทางวิชาการใน การสอนและการวิจัยข้าม
ระดับสากล
ศาสตร์เพื่อให้มีความ
หลากหลายและมีมาตรฐาน
วิชาการในระดับสากล

1. โครงการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านการเรียนการสอน
การวิจัย และการบริการวิชาการ
ข้ามศาสตร์เพื่อให้มีความ
หลากหลาย และมีมาตรฐาน
วิชาการในระดับสากล

1. ผลสัมฤทธิ์การ บูรณาการการ
เรียนการสอนและการวิจัยข้าม
ศาสตร์ ร่วมกับส่วนงาน/
หน่วยงาน ที่มีมาตรฐานวิชาการ
ในระดับสากล

2. โครงการเพิ่มศักยภาพและขีด
ความสามารถขั้นสูงของกาลังคน
ทางด้านการเกษตร อาหาร
ป่าไม้ ประมง สิ่งแวดล้อม
สัตวแพทยศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติ วิศวกรรม
พลังงาน และวิทยาศาสตร์
สุขภาพ สู่การเป็นมหาวิทยาลัย
ชั้นนาของโลก
(World Class University)

๑. บุคลากรด้านการวิจัยขั้นสูง
สู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนา
ของโลก

๒. ผลงานตีพิมพ์ในระดับ
นานาชาติ

7

2565

รวม/เฉลี่ย/สะสม

2566

2567

ผู้รับผิดชอบ

2564 - 2567
20
50 คณะ/วิทยาลัย/
สถาบัน/สานัก

หัวหน้าผู้รับผิดชอบ

5

10

15

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ

300

350

400

500

500 คณะ/วิทยาลัย/
(สะสม) สถาบัน/สานัก

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ/
รองอธิการบดีฝ่าย
วางแผนและวิจัย/
รองอธิการบดี
วิทยาเขต

2,500

3,000

3,500

4,000

13,000 คณะ/วิทยาลัย/
สถาบัน/สานัก

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ/
รองอธิการบดีฝ่าย
วางแผนและวิจัย/
รองอธิการบดี
วิทยาเขต

เป้าหมายตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ที่

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ปีบัญชี พ.ศ.

ตัวชี้วัด
2564
๓. ผลการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยระดับโลก
- QS Ranking by Subject
1) ด้านการเกษตรและป่าไม้
(Agri & Forest)
2) ด้านสัตวแพทยศาสตร์ (Vet)
๓) ด้านเศรษฐศาสตร์และ
บริหารธุรกิจ (Econ & Bus.
MGMT)
4) ด้านชีววิทยา (Bio Sci)
๕) ด้านวิศวกรรมเครื่องกล
๖) ด้านวิศวกรรมการบิน (Aero)
๗) ด้านเคมี (Chem.)
๘) ด้านศึกษาศาสตร์
(Education)
๙) ด้านสิ่งแวดล้อม (Env.)
๑๐) ด้านสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์ (Comp & IT)
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2565

2566

รวม/เฉลี่ย/สะสม
2567

ผู้รับผิดชอบ

หัวหน้าผู้รับผิดชอบ

คณะ/วิทยาลัย/
สถาบัน/สานัก

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ/
รองอธิการบดีฝ่าย
วางแผนและวิจัย/
รองอธิการบดี
วิทยาเขต

2564 - 2567

ไม่เกิน 50

ไม่เกิน 40

ไม่เกิน 30

ไม่เกิน 30

ไม่เกิน 30

1 ใน 3 ของ
ประเทศไทย
1 ใน 3 ของ
ประเทศไทย

1 ใน 3 ของ
ประเทศไทย
1 ใน 3 ของ
ประเทศไทย

1 ใน 3 ของ
ประเทศไทย
1 ใน 3 ของ
ประเทศไทย

1 ใน 3 ของ
ประเทศไทย
1 ใน 3 ของ
ประเทศไทย

1 ใน 3 ของ
ประเทศไทย
1 ใน 3 ของ
ประเทศไทย

ไม่เกิน 350
ไม่เกิน 350
ไม่เกิน 350
ไม่เกิน 350
ไม่เกิน 350

ไม่เกิน 350
ไม่เกิน 350
ไม่เกิน 350
ไม่เกิน 350
ไม่เกิน 350

ไม่เกิน 350
ไม่เกิน 350
ไม่เกิน 350
ไม่เกิน 350
ไม่เกิน 350

ไม่เกิน 350
ไม่เกิน 350
ไม่เกิน 350
ไม่เกิน 350
ไม่เกิน 350

ไม่เกิน 350
ไม่เกิน 350
ไม่เกิน 350
ไม่เกิน 350
ไม่เกิน 350

ไม่เกิน 200
ไม่เกิน 400

ไม่เกิน 200
ไม่เกิน 400

ไม่เกิน 200
ไม่เกิน 400

ไม่เกิน 200
ไม่เกิน 400

ไม่เกิน 200
ไม่เกิน 400

เป้าหมายตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ที่

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ปีบัญชี พ.ศ.

ตัวชี้วัด
2564

๒.2 พัฒนางานวิจัยสู่การ
ผลิตผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่สร้างมูลค่าในเชิง
พาณิชย์และในเชิงนโยบาย
สามารถตอบโจทย์ที่เป็น
ประเด็นเด่นของไทย พร้อม
ทั้งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
นวัตกรรมสู่สาธารณะได้อย่าง
กว้างขวาง ทั้งในระดับชาติ
และระดับสากล

๑. โครงการพัฒนางานวิจัยสู่การ
ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่
สร้างมูลค่าในเชิงพาณิชย์และเชิง
นโยบายทั้งภาคการเกษตรและ
ภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งตอบ
โจทย์ประเทศ

1. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่
สร้างมูลค่าในเชิงพาณิชย์และ
เชิงนโยบาย ทั้งภาคการเกษตร
และภาคอุตสาหกรรม รวมทั้ง
ตอบโจทย์ประเทศในภาพรวม
- จานวนนวัตกรรม / สิทธิบัตร
และอนุสิทธิบัตร

2. จานวนการได้รับเชิญเป็น
วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิในเวทีนานาชาติ

9

2565

รวม/เฉลี่ย/สะสม

2566

2567

ผู้รับผิดชอบ

หัวหน้าผู้รับผิดชอบ

คณะ/วิทยาลัย/
สถาบัน/สานัก

รองธิการบดีฝ่าย
วางแผนและวิจัย/
รองอธิการบดีฝ่าย
นวัตกรรมและ
กิจการเพื่อสังคม

รองธิการบดีฝ่าย
วางแผนและวิจัย/
รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ

2564 - 2567

50

70

80

100

300

30

50

75

100

255 คณะ/วิทยาลัย/
สถาบัน/สานัก

เป้าหมายตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ที่

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ปีบัญชี พ.ศ.

ตัวชี้วัด
2564

2.3 พัฒนาศักยภาพและ
1. โครงการส่งเสริมการ
ความพร้อม (Mobility) ของ แลกเปลี่ยนนิสิตและบุคลากรใน
อาจารย์ บุคลากรและนิสิตสู่ ระดับสากล
สากล พัฒนาทักษะทางภาษา
เพื่อรองรับการบริการนิสิต
ต่างชาติและบุคลากรต่างชาติ

2.4 สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือ (Networking) ทาง
การศึกษา และการวิจัยกับ
สถาบันการศึกษาต่างประเทศ
และส่งเสริมให้นิสิตชาว
ต่างประเทศมาศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รวม

4 กลยุทธ์

1. ศักยภาพความพร้อมของ
อาจารย์บุคลากร และนิสิต
ในระดับสากล
- จานวนนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรม
เสริมสร้างศักยภาพนิสิต มก. สู่
สากล / Online International
Conference
- จานวนผู้รับทุน Inbound
และ Outbound

1. โครงการสร้างเครือข่ายความ 1. เครือข่ายความร่วมมือกับ
ร่วมมือทางการศึกษา และการ องค์กรต่างประเทศในภูมิภาค
วิจัย กับสถาบันการศึกษา
ต่าง ๆ ที่ดาเนินการอยู่ (Active)
ต่างประเทศ

5 โครงการ

8 ตัวชี้วัด
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2565

รวม/เฉลี่ย/สะสม

2566

2567

ผู้รับผิดชอบ

หัวหน้าผู้รับผิดชอบ

คณะ/วิทยาลัย/
สถาบัน/สานัก

อธิการบดี/
รองอธิการบดีฝ่าย
วิเทศสัมพันธ์

700 คณะ/วิทยาลัย/
(สะสม) สถาบัน/สานัก

อธิการบดี/
รองอธิการบดีฝ่าย
วิเทศสัมพันธ์

2564 - 2567

5,000

10,000

15,000

20,000

50,000

80

100

120

150

360

400

500

600

700

เป้าหมายตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ที่

กลยุทธ์

๓. การเพิ่มคุณภาพ
๓.๑ พัฒนาระบบ
และประสิทธิภาพการ บริหารงานบุคคลเพื่อ
ดาเนินงานตามภารกิจ การบริหารจัดการ
การมอบหมายภาระ
งาน และการประเมิน
บุคลากรอย่างเป็น
ธรรมและเป็นระบบ
สามารถวัดผลได้
รวมทั้งสร้าง
Well-being การ
ทางานอย่างมีความสุข

๓.๒ พัฒนาความ
สอดล้องและความ
เชื่อมโยงกระบวนการ
ทางานแต่ละภาระกิจ
ทั้งระบบ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของ
หน่วยงาน

โครงการ/กิจกรรม

ปีบัญชี พ.ศ.

ตัวชี้วัด

1. โครงการพัฒนาการเพิ่ม
1. ร้อยละของประสิทธิภาพการ
ประสิทธิภาพการบริหารส่วน
มอบหมายงาน
งานและทรัพยากรบุคคลอย่าง
เป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้น
ประสิทธิภาพงาน ความรวดเร็ว
ความโปร่งใส ความถูกต้อง และ
เชื่อถือได้

2564
80

2. การพัฒนาบุคลากรในทุก
ระดับ
- จานวนบุคลากรที่เข้าสู่
ตาแหน่งทางวิชาการและวิชาชีพ
1. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
กระบวนการทางาน ให้มีความ
เชื่อมโยงและสอดคล้องกันในแต่
ละภารกิจ โดยมุ่งเน้นความ
รวดเร็ว ความคล่องตัว ความ
ถูกต้อง ระยะเวลา การลด
ขั้นตอน การใช้เทคโนโลยี และ
ระบบฐานข้อมูล

400

1. ประสิทธิภาพกระบวนการ
ทางาน
- จานวนเรื่องที่มีปรับปรุง
ประสิทธิภาพกระบวนการ
ทางาน

15

11

2565
90

400

15

รวม/เฉลี่ย/สะสม

2566
90

450

15

ผู้รับผิดชอบ

2567
2564 - 2567
90
90 คณะ/วิทยาลัย/
สถาบัน/สานัก

500

15

รองอธิการบดีฝ่าย
บริหาร/ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

คณะ/วิทยาลัย/
สถาบัน/สานัก

รองอธิการบดีฝ่าย
บริหาร/ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

คณะ/วิทยาลัย/
สถาบัน/สานัก

รองอธิการบดีฝ่าย
บริหาร/ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล/รอง
อธิการบดีฝ่ายพัฒนา
คุณภาพ

1,750

60

หัวหน้าผู้รับผิดชอบ

เป้าหมายตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ที่

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ปีบัญชี พ.ศ.

ตัวชี้วัด
2564

รวม

3.3 สร้างจิตสานึก
ความเป็นไทยร่วมกับ
การอนุรักษ์และทานุ
บารุงศิลปะ
วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาให้มั่นคงและ
ยั่งยืน

1. โครงการเสริมสร้างจิตสานึก
ความเป็นไทย ร่วมกันอนุรักษ์
และทานุบารุงศิลปะ วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาให้มั่นคงและยั่งยืน
โดยมุ่งเน้นความภาคภูมิใจ
ความรู้ ภูมิปัญญา และ
วัฒนธรรมท้องถิ่น

1. ผลสัมฤทธิ์การทานุบารุง
ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ของชาติ
- ร้อยละของโครงการที่บรรลุ
เป้าหมายในการอนุรักษ์การ
ทานุบารุงศิลปะ วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาไทย

3.4 สร้างสรรค์
นวัตกรรมเชิงสังคม
เพื่อส่งเสริมการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาไทย

1. โครงการส่งเสริมนวัตกรรม
เพื่อการทานุบารุงศิลปะ
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
โดยมุ่งเน้นการการใช้ประโยชน์

1. นวัตกรรมเพื่อการทานุบารุง
ศิลปะ วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาไทย
- จานวนนวัตกรรมเพื่อการ
ทานุบารุงศิลปะ วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาไทย

3.5 เสริมสร้างสุข
ภาวะทางกายและ
จิตใจให้กับบุคลากร
และนิสิต

1. โครงการเสริมสร้างสุขภาวะ 1. สุขภาพกายและสุขภาพจิต
ทางกายและจิตใจให้กับบุคลากร ใจของบุคลากรและนิสิต
และนิสิต
- ร้อยละของบุคลากรและนิสิต
ที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งทางร่างกายและอารมณ์
- ดัชนีความสุขของบุคลากร
และนิสิต

5 กลยุทธ์

5 โครงการ

2565

75

5

6 ตัวชี้วัด

12

80

10

รวม/เฉลี่ย/สะสม

2566

80

20

ผู้รับผิดชอบ

หัวหน้าผู้รับผิดชอบ

คณะ/วิทยาลัย/
สถาบัน/สานัก

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
/ รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนาอย่างยั่งยืนและ
สื่อสารองค์กร

คณะ/วิทยาลัย/
สถาบัน/สานัก
30

65

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
/รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนาอย่างยั่งยืนและ
สื่อสารองค์กร

อธิการบดี/
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
อย่างยั่งยืนและสื่อสาร
องค์กร

2567

80

2564 - 2567

80

50

60

80

90

คณะ/วิทยาลัย/
กองกิจการนิสิต/
90 สานักการกีฬา

60

65

70

75

75

เป้าหมายตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ที่

กลยุทธ์

4. การใช้หลักธรรมาภิ 4.1 การปรับปรุงโครงสร้าง
บาลในการบริหาร
องค์กร ที่เหมาะสมกับภารกิจ
จัดการอย่างยั่งยืน
หลักของส่วนงาน เพื่อการ
บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม

ปีบัญชี พ.ศ.

ตัวชี้วัด

1. โครงการบูรณาการโครงสร้าง 1. ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ใน
และภารกิจให้เหมาะสม และมี การบูรณาการโครงการและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ภารกิจ
โดยมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากร
บุคลากร และงบประมาณร่วมกัน

4.2 การจัดระบบการเงิน
1. โครงการปรับปรุง พัฒนา
1. ผลการรับรองงบการเงินตาม
และบัญชี การบริหาร
ระบบการเงินและบัญชี ที่มี
มาตรฐานของสานักงานการ
งบประมาณ ที่โปร่งใส
มาตรฐาน มีความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจเงินแผ่นดิน
ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้
และประสิทธิผล
4.3 การบริหารงานมุ่งสู่ความ 1. โครงการส่งเสริมการ
เป็นเลิศ และการขับเคลื่อน ขับเคลื่อน EdPex ในการ
EdPEx อย่างเป็นรูปธรรม
บริหารงาน
และพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร (KU-IQA)

4.4 การติดตาม
ประสิทธิภาพการถ่ายทอด
แผ่นสู่การปฏิบัติ
รวม

4 กลยุทธ์

1. ส่วนงานที่ใช้ EdPex ในการ
บริหารงานและผ่านการประเมิน
- ร้อยละของส่วนงานที่ผ่าน
การประเมินด้วยระบบ EdPex

รวม/เฉลี่ย/สะสม

ผู้รับผิดชอบ

หัวหน้าผู้รับผิดชอบ

2564
80

2565
80

2566
80

2567
2564 - 2567
80 คณะ/วิทยาลัย/
80
สถาบัน/สานัก

รองอธิการบดีฝ่าย
วางแผนและวิจัย

งบการเงิน
ได้รับการ
รับรอง

งบการเงิน
ได้รับการ
รับรอง

งบการเงิน
ได้รับการ
รับรอง

งบการเงิน
ได้รับการ
รับรอง

รองอธิการบดีฝ่าย
การเงินและ
ทรัพย์สิน

งบการเงินได้รับ
การรับรอง

กองคลัง

สานักงานพัฒนา รองอธิการบดีฝ่าย
คุณภาพและบริหาร พัฒนาคุณภาพ
100
ความเสี่ยง

30

70

100

100

2. โครงการบริหารงานมุ่งสู่ความ 1. ผลการประเมินคุณธรรมและ
เป็นเลิศ มีความโปร่งใส เป็น
ความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ธรรมในการปฏิบัติงาน
ของมหาวิทยาลัย

94

95

95

96

96

คณะกรรมการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
ในการดาเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

รองอธิการบดีฝ่าย
บริหาร

1. การติดตามประสิทธิภาพการ 1. ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ในการ
ถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ
ปฏิบัติงานตามแผน

80

90

90

90

90

กองแผนงาน

รองอธิการบดีฝ่าย
วางแผนและวิจัย

5 โครงการ

5 ตัวชี้วัด

13

เป้าหมายตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ที่

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ปีบัญชี พ.ศ.

ตัวชี้วัด
2564

5. การเพิ่มศักยภาพใน 5.1 จัดตั้งกองทุนเพื่อการ
การบริหารและจัดหา พัฒนามหาวิทยาลัย
ทรัพยากรเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลง

5.2 พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการทรัพย์สินทางปัญญา

5.3 พัฒนาการจัดหารายได้
โดยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
ทรัพยากรและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย

1. โครงการจัดตั้งกองทุนเพื่อ
การพัฒนามหาวิทยาลัย โดย
มุ่งเน้นการจัดสรรทุนและการ
ระดมทุน

1. โครงการพัฒนาระบบบริหาร
ทรัพย์สินทางปัญญา

1. โครงการพัฒนาการยกระดับ
ผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมของ
มหาวิทยาลัยผ่านกระบวนการ
สร้างมูลค่าเพิ่มแบบครบวงจรขึ้น
สู่ผลิตภัณฑ์มาตรฐานระดับ
พรีเมี่ยม

1. กองทุนเพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัย
- กองทุน Endowment Fund
(บาท)

500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000

2564 - 2567
2,500,000,000

๒. กองทุนเพื่อการวิจัยและ
นวัตกรรม (บาท)

100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000

400,000,000

1.พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา
- รายได้จากนวัตกรรม และ
การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
(บาท)
1. ผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก
นวัตกรรมของมหาวิทยาลัย
- รายได้จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์
(บาท)

2565

2566

รวม/เฉลี่ย/สะสม
2567

100,000,000 120,000,000 130,000,000 150,000,000

800,000,000 1,000,000,000 1,200,000,000 1,500,000,000
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ผู้รับผิดชอบ

หัวหน้าผู้รับผิดชอบ

กองคลัง

รองอธิการบดีฝ่าย
การเงินและ
ทรัพย์สิน

สวพ.มก./
กองคลัง

รองอธิการบดีฝ่าย
วางแผนและวิจัย /
รองอธิการบดีฝ่าย
การเงินและ
ทรัพย์สิน

สานักงานบริการ
วิชาการ

รองอธิการบดีฝ่าย
นวัตกรรมและ
กิจการเพื่อสังคม

คณะ/วิทยาลัย/
สถาบัน/สานัก

รองอธิการบดีฝ่าย
การเงินและ
ทรัพย์สิน/
รองอธิการบดีฝ่าย
วางแผนและวิจัย /
รองอธิการบดีฝ่าย
นวัตกรรมและ
กิจการเพื่อสังคม

500,000,000

4,500,000,000

เป้าหมายตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ที่

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ปีบัญชี พ.ศ.

ตัวชี้วัด
2564

5.4 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ 1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ 1. ผลการพัฒนาประสิทธิภาพ
ทรัพยากรที่ดิน พื้นที่ใช้สอย ใช้ทรัพยากรที่ดิน พื้นที่ใช้สอย การใช้ทรัพยากรที่ดิน พื้นที่ใช้
สิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สิน สิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สิน
สอย สิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สิน
- ร้อยละของความสาเร็จในการ
พัฒนาการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรที่ดิน พื้นที่ใช้สอย สิ่ง
ปลูกสร้าง และทรัพย์สิน
(Creative Innovation)

5.5 การบริหารเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงและภาวะ
วิกฤต อย่างฉับพลัน

รวม

5 กลยุทธ์

1. โครงการการบริหารเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงและ
ภาวะวิกฤต อย่างฉับพลันภายใต้
สถานการณ์ Covid-19 และ
Digital Disruption
5 โครงการ

1. ร้อยละของความสาเร็จใน
การบริหารโครงการเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงและภาวะวิกฤต
อย่างฉับพลัน
6 ตัวชี้วัด
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2565

รวม/เฉลี่ย/สะสม

2566

2567

ผู้รับผิดชอบ

หัวหน้าผู้รับผิดชอบ

2564 - 2567

30

50

70

100

80

80

80

80

สานักงาน
รองอธิการบดีฝ่าย
ทรัพย์สิน/กองคลัง/
บริหาร/รอง
กองแผนงาน/
อธิการบดีฝ่าย
100 สานักงานวิทยาเขต วางแผนและวิจยั /
รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนาอย่างยั่งยืน
และสื่อสารองค์กร/
รองอธิการบดี
วิทยาเขต

80

อธิการบดี และ
ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย

