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แผนปฏิบัติการรายปี (พ.ศ. 2565) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ วิจัย และสร้างนวัตกรรมระดับโลก เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐาน
ของศาสตร์แห่งแผ่นดิน
พันธกิจ
1. สร้ างองค์ความรู้ จ ากงานวิจั ย นวัตกรรม และถ่า ยทอดเทคโนโลยีเพื่อ การพัฒ นาและเพิ่มขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
2. สร้างสมรรถนะกาลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของประเทศและของโลกในทุกช่วงวัย
3. สร้างต้นแบบสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน
เป้าประสงค์
1. งานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ที่ มีคุณภาพ มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และได้รับการ
ยอมรับในระดับนานาชาติ และมีศักยภาพสามารถตอบโจทย์การพัฒนาทางการเกษตร อาหาร ป่าไม้ ประมง
สัตวแพทย์ และอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทย
2. บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และเป็นมหาวิทยาลัยของปวงชนที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
3. มหาวิท ยาลั ย แห่ งสั งคมฐานความรู้ บนพื้ นฐานพหุ วัฒ นธรรม และหลั กปรัช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง โดยให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงความรู้ได้อย่างหลากหลายรูปแบบ

แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างสรรค์ศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน
กลยุทธ์
(๑) สร้างเครือข่ายความร่วมมือและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า หน่วยงานภายในมหา
วิทยาลัย หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน กลุ่มอุตสาหกรรมเครือข่าย และภาคประชาชน เพื่อพัฒนา
หลักสูตรบูรณาการ หลักสูตรตามความโดดเด่นของคณะและวิทยาเขต และพัฒนาหลักสูตรเพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิต พัฒนางานวิจัยและงานบริการวิชาการ รวมทั้งผลักดันผลงานของมหาวิทยาลัยเพื่อการถ่ายทอด
เทคโนโลยี สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ที่ตอบสนองนโยบายของรัฐในการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร อาหาร ป่า
ไม้ ประมง ทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมศาสตร์ พลังงานและวิทยาศาสตร์สุขภาพ แก่ชุมชนและ
สังคม
(2) พัฒนาระบบการศึกษา การเรียนการสอนให้มีความยืดหยุ่น รองรับกลุ่มเป้าหมาย
(3) สนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต และบุคลากรในส่วนงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเข้าไปเป็ น
กาลังหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน และสร้างชุมชนต้นแบบ

2
พัฒ นาคุณภาพชีวิตความเป็ น อยู่ ของประชาชนบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลั ย วิทยาเขต ศูนย์ และสถานี
ตลอดจนจังหวัดใกล้เคียง ให้ดียิ่งขึ้นพัฒนาสถานีวิจัยของ มก.ให้เป็นศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้
(4) พัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศจากองค์ความรู้ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความเชี่ยวชาญ พัฒนา
ระบบสื่อสารสังคมในทุกศาสตร์และทุกด้านเพื่อชี้นาประเทศ โดยมุ่งเน้นด้านการเกษตร อาหาร ป่าไม้ ประมง
สิ่งแวดล้อม สัตวแพทยศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ วิศวกรรม พลั งงานและวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อใช้ในการ
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอดสู่ประชาชนและสังคม
แผนงาน/โครงการ (สาคัญ)
โครงการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(หน่วย : ล้านบาท)

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ
แผ่นดิน

งบประมาณ
เงินรายได้

รวม

(๑) โครงการพัฒนาหลักสูตรที่มีคุณภาพ
หลักสูตรพิเศษ หลักสูตรที่พัฒนาศักยภาพ
ทางวิชาชีพบัณฑิตศึกษา การพัฒนาระบบ
การจัดการศึกษาข้ามวิทยาเขต สถาบัน
และประเทศ โดยการมีส่วนร่วมของนิสิต
เก่า ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน และมุ่งเน้น Double Degree,
Joint Degree, Duo Degree, NonDegree, Upskill, Reskill, New skill,
หลักสูตร GSPP, หลักสูตร Flagship
Module Degree, หลักสูตรพัฒนา
ศักยภาพวิชาชีพบัณฑิตศึกษา

26.1

75.8

101.9

1 ตุลาคม 2564
– 30 กันยายน
2565

(2) โครงการผลักดันผลงานวิจัย
เชิงบูรณาการศาสตร์ ด้านการเกษตร
อาหาร ป่าไม้ ประมง ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมศาสตร์ พลังงาน
และวิทยาศาสตร์สุขภาพ สู่การใช้
ประโยชน์ ร่วมกับอุตสาหกรรมที่มี
ศักยภาพสูงในการผลักดันงานวิจัยของส่วน
งานสู่ภาคการผลิตและร่วมมือทาวิจัยที่

200.0

80.0

280.0

1 ตุลาคม 2564
– 30 กันยายน
2565

3
โครงการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(หน่วย : ล้านบาท)

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ
แผ่นดิน

งบประมาณ
เงินรายได้

รวม

52.0

34.0

86.0

1 ตุลาคม 2564
– 30 กันยายน
2565

-

12.5

12.5

1 ตุลาคม 2564
– 30 กันยายน
2565

(5) โครงการส่งเสริมการบริการวิชาการที่
เน้นการทางานร่วมกับชุมชน เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ โดยมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ การเพิ่มรายได้ การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม

75.0

455.2

530.2

1 ตุลาคม 2564
– 30 กันยายน
2565

(6) โครงการสร้างความร่วมมือและพัฒนา
วิทยาเขต/สถานีวิจัย ให้เชื่อมโยงกับชุมชน
และร่วมกันพัฒนาต้นแบบชุมชน ตลอดโซ่
อุปทานเกษตรกรที่ประสบความสาเร็จ
การสร้างงานพัฒนากับกลุ่มจังหวัด โดย
พัฒนาความร่วมมือกับกับวิสาหกิจชุมชน

90.0

45.0

135.0

1 ตุลาคม 2564
– 30 กันยายน
2565

แก้ปัญหาเร่งด่วนกับภาคเอกชน ชุมชน
และสังคม
(3) โครงการส่งเสริมความร่วมมือทาง
วิชาการกับนิสิตเก่าและสถานประกอบการ
เพื่อการพัฒนา Talent Mobility และ
สนับสนุนกิจกรรมของนิสิตเก่า ตลอดจน
สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมุ่งเน้น
นวัตกรรมหลักสูตร การสร้างอาชีพและ
รายได้
(4) โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนการสอน โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
อุปกรณ์การสอน สื่อการสอน หลักสูตร
Sandbox ในรูปแบบต่าง ๆ ที่รองรับ
กลุ่มเป้าหมาย

4
โครงการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(หน่วย : ล้านบาท)

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ
แผ่นดิน

งบประมาณ
เงินรายได้

รวม

(7) โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
จากองค์ความรู้ที่มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์มีความเชี่ยวชาญ

-

10.0

10.0

1 ตุลาคม 2564
– 30 กันยายน
2565

(8) โครงการนาองค์ความรู้สื่อสารสู่
ประชาชน ชุมชน และสังคม เพื่อพัฒนา
แก้ไขปัญหาและชี้นาประเทศ โดยมุ่งเน้น
การนาไปใช้ประโยชน์ และนาองค์ความรู้สู่
การกาหนดนโยบายเพื่อชี้นาประเทศ

-

20.0

20.0

1 ตุลาคม 2564
– 30 กันยายน
2565

และเอกชนในพื้นที่ รวมทั้งสร้างแรงจูงใจ
ให้กับบุคลากรและนิสิตในการร่วมพัฒนา
ชุมชน โดยมุ่งเน้นการสร้างรายได้ การ
พัฒนาผู้ประกอบการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์
และสร้างนวัตกรรม

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. 2565

(1) จานวนหลักสูตรใหม่/หลักสูตรที่มีการปรับปรุง
และพัฒนาขึ้น จากการมีส่วนร่วมจากนิสิตเก่า
ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

30 หลักสูตร

(2) จานวนผู้เรียน ประชาชน วัยทางาน และผู้สูงอายุ
ที่ศึกษาในหลักสูตร Double Degree, Joint Degree,
Duo Degree, Non-Degree, Upskill/ Reskill/New
skill, หลักสูตร GSPP, หลักสูตร Flagship, Module
Degree หลักสูตรที่พัฒนาศักยภาพวิชาชีพบัณฑิต
ศึกษา ที่พัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพ

2,500 คน

5
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. 2565

(3) จานวนมาตรฐานวิชาการ/วิชาชีพ/อุตสาหกรรม/
ปฏิบัติการ ในระดับชาติและนานาชาติ (KU
Standard)

10 มาตรฐาน

(4) ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ และผลงาน
นวัตกรรมที่ช่วยแก้ไขปัญหา และนามาใช้อันก่อให้เกิด
ประโยชน์อย่างชัดเจน

280 ผลงาน

(5) การประชุมสัมมนา Focus Group ร่วมกับ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ปัญหาและสร้างความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
(6) ผลกระทบของความร่วมมือกับนิสิตเก่า องค์กร
ภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนสถานประกอบการ
- นิสิตเก่าร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(7) พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนสมัยใหม่ ยืดหยุ่น
การเรียนการสอนออนไลน์ การปรับโครงสร้างการ
เรียนการสอนแบบหลายทางเลือก การจัดการเรียน
การสอนแบบ Work-based Learning หรือ ProjectBased Learning ระบบการเรียนการสอน Free
Shopping จัด Learning Material ให้มีความ
หลากหลายและการใช้ IT ส่งเสริมการเรียน และการ
จัดสร้างห้องเรียน Living Class Room
- นวัตกรรมการเรียนการสอน (หลักสูตร)
(8) ศักยภาพการยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้แก่
ชุมชน ที่ส่วนงานและหน่วยงานเป็นศูนย์กลางในการ
บริการวิชาการ การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคมและ
ประชาชน เพื่อพัฒนาอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิต
และสิ่งแวดล้อม
- จานวนตาบลที่มหาวิทยาลัยดาเนินการพัฒนา
ถ่ายทอดองค์ความรู้
(9) Smart Farmers/Start Up/Entrepreneur
(10) ข้อมูลสารสนเทศที่เผยแพร่ให้ประชาชนใช้
ประโยชน์ (Big Data)

30 ครั้ง

50,000 คน

100 หลักสูตร

100 ตาบล
1,000 คน
7 ฐาน

6
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. 2565

(11) การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ประชาชน ชุมชน และ
สังคม เพื่อพัฒนา แก้ไขปัญหา และชี้นาประเทศ
- จานวนโครงการตามแผนงานบูรณาการและ
แผนงานยุทธศาสตร์

10 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับสากล
กลยุทธ์
(๑) การบูรณาการการเรียนการสอนและการวิจัยข้ามศาสตร์เพื่อให้มีความหลากหลายและมีมาตรฐาน
วิชาการในระดับสากล
(๒) พัฒนางานวิจัยสู่การผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าในเชิงพาณิชย์และในเชิงนโยบาย
สามารถตอบโจทย์ที่เป็นประเด็นเด่นของไทย พร้อมทั้งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานนวัตกรรมสู่สาธารณะได้อย่าง
กว้างขวาง ทั้งในระดับชาติและระดับสากล
(3) พัฒนาศักยภาพและความพร้อม (Mobility) ของอาจารย์ บุคลากรและนิสิตสู่สากล พัฒนาทักษะ
ทางภาษาเพื่อรองรับการบริการนิสิตต่างชาติและบุคลากรต่างชาติ
(4) สร้ างเครือข่ายความร่ วมมือ (Networking) ทางการศึกษา และการวิจัยกับสถาบันการศึกษา
ต่างประเทศ และส่งเสริมให้นิสิตชาวต่างประเทศมาศึกษาภายในมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
แผนงาน/โครงการ (สาคัญ)
โครงการ

(๑) โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการ
บริการวิชาการ ข้ามศาสตร์เพื่อให้มีความ
หลากหลาย และมีมาตรฐานวิชาการใน
ระดับสากล

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(หน่วย : ล้านบาท)

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ
แผ่นดิน

งบประมาณ
เงินรายได้

รวม

15.0

15.0

30.0

1 ตุลาคม 2564
– 30 กันยายน
2565
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โครงการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(หน่วย : ล้านบาท)

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ
แผ่นดิน

งบประมาณ
เงินรายได้

รวม

(2) โครงการเพิ่มศักยภาพและขีด
ความสามารถขั้นสูงของกาลังคนทางด้าน
การเกษตร อาหาร ป่าไม้ ประมง
สิ่งแวดล้อม สัตวแพทยศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติ วิศวกรรม พลังงาน
และวิทยาศาสตร์สุขภาพ สู่การเป็น
มหาวิทยาลัยชั้นนาของโลก (World Class
University)

478.0

47.8

525.8

1 ตุลาคม 2564
– 30 กันยายน
2565

(3) โครงการพัฒนางานวิจัยสู่การผลิตผล
งานวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าในเชิง
พาณิชย์และเชิงนโยบายทั้งภาคการเกษตร
และภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งตอบโจทย์
ประเทศ

728.0

660.0

1,388.0

1 ตุลาคม 2564
– 30 กันยายน
2565

(4) โครงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนิสิต
และบุคลากรในระดับสากล

-

65.0

65.0

1 ตุลาคม 2564
– 30 กันยายน
2565

(5) โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ทางการศึกษา และการวิจัย กับ
สถาบันการศึกษาต่างประเทศ

-

15.0

15.0

1 ตุลาคม 2564
– 30 กันยายน
2565
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ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
(1) ผลสัมฤทธิ์การบูรณาการการเรียนการสอนและ
การวิจัยข้ามศาสตร์ ร่วมกับส่วนงาน/หน่วยงาน ที่มี
มาตรฐานวิชาการในระดับสากล
(2) บุคลากรด้านการวิจัยขั้นสูงสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
ชั้นนาของโลก
(3) ผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ
(4) ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก
- QS Ranking by Subject
1) ด้านการเกษตรและป่าไม้
2) ด้านสัตวแพทยศาสตร์
3) ด้านสิ่งแวดล้อม
4) ด้านบริหารธุรกิจ
5) ด้านชีววิทยา
6) ด้านวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน
7) ด้านเคมี
8) ด้านวิศวกรรมเคมี
9) ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
10) ด้านศึกษาศาสตร์
11) ด้านสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
12) ด้านเศรษฐศาสตร์
(5) ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าในเชิง
พาณิชย์และเชิงนโยบาย ทั้งภาคการเกษตร และ
ภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งตอบโจทย์ประเทศใน
ภาพรวม
- จานวนนวัตกรรม / สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
(6) จานวนการได้รับเชิญเป็นวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ
และผู้ทรงคุณวุฒิในเวทีนานาชาติ

ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. 2565
10 เรื่อง/หลักสูตร

350 คน
3,000 ผลงาน

ไม่เกิน 50
ไม่เกิน 100
ไม่เกิน 200
ไม่เกิน 350
ไม่เกิน 350
ไม่เกิน 350
ไม่เกิน 350
ไม่เกิน 350
ไม่เกิน 350
ไม่เกิน 350
ไม่เกิน 400
ไม่เกิน 500

70 ผลงาน
50 ครั้ง

9
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. 2565

(7) ศักยภาพความพร้อมของอาจารย์บุคลากร และ
นิสิต ในระดับสากล
- จานวนนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้าง
ศักยภาพนิสิต มก. สู่สากล/Online International
Conference และจานวนอาจารย์ บุคลากร ที่เข้าร่วม
เสริมสร้างศักยภาพความพร้อมในระดับสากล
- จานวนผู้รับทุน Inbound และ Outbound
(8) เครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศใน
ภูมิภาคต่าง ๆ ที่ดาเนินการอยู่ (Active)

10,000 คน

100 คน
500 เครือข่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการดาเนินงานตามภารกิจ
กลยุทธ์
(๑) พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลเพื่อการบริหารจัดการ การมอบหมายภาระงาน และการประเมิน
บุคลากรอย่างเป็นธรรมและเป็นระบบ สามารถวัดผลได้ รวมทั้งสร้าง Well-being การทางานอย่างมีความสุข
(2) พัฒนาความสอดคล้ องและความเชื่อมโยงกระบวนการทางานแต่ละภารกิจ ทั้งระบบ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของหน่วยงาน
(3) สร้างจิตสานึกความเป็นไทยร่วมกับการอนุรักษ์และทานุบารุงศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาให้
มั่นคงและยั่งยืน
(4) สร้างสรรค์นวัตกรรมเชิงสังคม เพื่อส่งเสริมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
(5) เสริมสร้างสุขภาวะทางกายและจิตใจให้กับบุคลากรและนิสิต

10
แผนงาน/โครงการ (สาคัญ)
โครงการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(หน่วย : ล้านบาท)

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ
แผ่นดิน

งบประมาณ
เงินรายได้

รวม

(๑) โครงการพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารส่วนงานและทรัพยากรบุคคล
อย่างเป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพ
งาน ความรวดเร็ว ความโปร่งใส ความ
ถูกต้อง และเชื่อถือได้

-

168.9

168.9

1 ตุลาคม 2564
– 30 กันยายน
2565

(2) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
กระบวนการทางาน ให้มีความเชื่อมโยง
และสอดคล้องกันในแต่ละภารกิจ โดย
มุ่งเน้นความรวดเร็ว ความคล่องตัว ความ
ถูกต้อง ระยะเวลา การลดขั้นตอน การใช้
เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูล

-

20.0

20.0

1 ตุลาคม 2564
– 30 กันยายน
2565

(3) โครงการเสริมสร้างจิตสานึกความเป็น
ไทย ร่วมกันอนุรักษ์และทานุบารุงศิลปะ
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาให้มั่นคงและ
ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นความภาคภูมิใจ ความรู้
ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมท้องถิ่น

-

13.0

13.0

1 ตุลาคม 2564
– 30 กันยายน
2565

(4) โครงการส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อการ
ทานุบารุงศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ไทย โดยมุ่งเน้นการการใช้ประโยชน์

-

3.0

3.0

1 ตุลาคม 2564
– 30 กันยายน
2565

(5) โครงการเสริมสร้างสุขภาวะทางกาย
และจิตใจให้กับบุคลากรและนิสิต

-

12.0

12.0

1 ตุลาคม 2564
– 30 กันยายน
2565
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ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. 2565

(1) ร้อยละของประสิทธิภาพการมอบหมายงาน
(2) การพัฒนาบุคลากรในทุกระดับ
- จานวนบุคลากรที่เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการและ
วิชาชีพ
(3) ประสิทธิภาพกระบวนการทางาน
- จานวนเรื่องที่มีปรับปรุงประสิทธิภาพ
กระบวนการทางาน
(4) ผลสัมฤทธิ์การทานุบารุงศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาของชาติ
- ร้อยละของโครงการที่บรรลุเป้าหมายในการ
อนุรักษ์การทานุบารุงศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ไทย
(5) นวัตกรรมเพื่อการทานุบารุงศิลปะ วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาไทย
- จานวนนวัตกรรมเพื่อการทานุบารุงศิลปะ
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
(6) สุขภาพกายและสุขภาพจิตใจของบุคลากรและ
นิสิต
- ร้อยละของบุคลากรและนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรม
เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางร่างกายและอารมณ์
- ดัชนีความสุขของบุคลากรและนิสิต

ร้อยละ 90
400 คน

15 เรื่อง

ร้อยละ 80

10 เรื่อง

ร้อยละ 60
ร้อยละ 65

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์
(๑) การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ที่เหมาะสมกับภารกิจหลักของส่วนงาน เพื่อการบริหารอย่างมี
ประสิทธิภาพ
(2) การจัดระบบการเงินและบัญชี การบริหารงบประมาณ ที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
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(3) การบริหารงานมุ่งสู่ความเป็นเลิศ และการขับเคลื่อน EdPEx อย่างเป็นรูปธรรม และพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (KU-IQA)
(4) การติดตามประสิทธิภาพการถ่ายทอดแผ่นสู่การปฏิบัติ
แผนงาน/โครงการ (สาคัญ)
โครงการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(หน่วย : ล้านบาท)

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ
แผ่นดิน

งบประมาณ
เงินรายได้

รวม

(๑) โครงการบู ร ณาการโครงสร้ า งและ
ภารกิจให้เหมาะสม และมีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากร
บุคลากร และงบประมาณร่วมกัน

-

5.0

5.0

1 ตุลาคม 2564
– 30 กันยายน
2565

(2) โครงการปรับปรุง พัฒนาระบบการเงิน
และบัญชี ที่มีมาตรฐาน มีความถูกต้อง
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

-

10.0

10.0

1 ตุลาคม 2564
– 30 กันยายน
2565

(3) โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อน EdPex
ในการบริหารงาน

-

10.0

10.0

1 ตุลาคม 2564
– 30 กันยายน
2565

(4) โครงการบริหารงานมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
มีความโปร่งใส เป็นธรรมในการปฏิบัติงาน

-

10.0

10.0

1 ตุลาคม 2564
– 30 กันยายน
2565

(5) การติดตามประสิทธิภาพการถ่ายทอด
แผนสู่การปฏิบัติ

-

3.0

3.0

1 ตุลาคม 2564
– 30 กันยายน
2565
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ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. 2565

(1) ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ของการบูรณาการโครงการ/ภารกิจ
(2) ผลการรับรองงบการเงินตามมาตรฐานของสานักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
(3) ส่วนงานที่ใช้ EdPex ในการบริหารงานและผ่านการ
ประเมิน
- ร้อยละของส่วนงานที่ผ่านการประเมินด้วยระบบ EdPex
(4) ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
(5) ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานตามแผน

ร้อยละ 80
งบการเงินได้รับการรับรอง

ร้อยละ 70
ร้อยละ 95
ร้อยละ 90

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพิ่มศักยภาพในการบริหารและจัดหาทรัพยากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
(๑) จัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
(2) พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
(3) พัฒนาการจัดหารายได้โดยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
(4) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรที่ดิน พื้นที่ใช้สอย สิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สิน
(5) การบริหารเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและภาวะวิกฤต อย่างฉับพลัน
แผนงาน/โครงการ (สาคัญ)
โครงการ

(๑) โครงการจัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นการจัดสรรทุน
และการระดมทุน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(หน่วย : ล้านบาท)

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ
แผ่นดิน

งบประมาณ
เงินรายได้

รวม

-

1.0

1.0

1 ตุลาคม 2564
– 30 กันยายน
2565

14
โครงการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(หน่วย : ล้านบาท)

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ
แผ่นดิน

งบประมาณ
เงินรายได้

รวม

(2) โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพย์สิน
ทางปัญญา

-

20.0

20.0

1 ตุลาคม 2564
– 30 กันยายน
2565

(3) โครงการพัฒนาการยกระดับผลิตภัณฑ์
จากนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยผ่าน
กระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่มแบบครบวงจร
ขึ้นสู่ผลิตภัณฑ์มาตรฐานระดับพรีเมี่ยม

-

10.0

10.0

1 ตุลาคม 2564
– 30 กันยายน
2565

(4) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
ทรัพยากรที่ดิน พื้นที่ใช้สอย สิ่งปลูกสร้าง
และทรัพย์สิน

-

500.0

500.0

1 ตุลาคม 2564
– 30 กันยายน
2565

(5) โครงการการบริหารเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงและภาวะวิกฤต อย่างฉับพลัน
ภายใต้สถานการณ์ Covid - 19 และ
Digital Disruption

-

30.0

30.0

1 ตุลาคม 2564
– 30 กันยายน
2565

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
(1) กองทุนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
- กองทุน Endowment Fund
(2) กองทุนเพื่อการวิจัยและนวัตกรรม
(3) พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ทรัพย์สินทางปัญญา
- รายได้จากนวัตกรรม และการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
(4) ผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย
- รายได้จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์
(5) ผลการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรที่ดิน พื้นที่ใช้สอย
สิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สิน

ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. 2565
500,000,000 บาท
100,000,000 บาท
120,000,000 บาท
1,000,000,000 บาท
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ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. 2565

- ร้อยละของความสาเร็จในการพัฒนาการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรที่ดิน พื้นที่ใช้สอย สิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สิน
(Creative Innovation)
(6) ร้อยละของความสาเร็จในการบริหารโครงการเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงและภาวะวิกฤตอย่างฉับพลัน

ร้อยละ 50

ร้อยละ 80

16

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(มติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563)
ยุทธศาสตร์
กลยุทธ์
(จานวน)
4
4
5
4
5
22

ภาพรวม
โครงการ/กิจกรรม
(จานวน)
8
5
5
5
5
28

ตัวชี้วัด
(จานวน)
11
8
6
5
6
36

ยุทธศาสตร์ที่

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

๑. การสร้างสรรค์
ศาสตร์แห่งแผ่นดิน
เพื่อการพัฒนาประเทศ
ที่ยั่งยืน

๑.๑ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ศิษย์เก่า หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย หน่วยงานภายนอกทั้ง
ภาครัฐและเอกชน กลุ่ม
อุตสาหกรรมเครือข่าย และภาค
ประชาชน เพื่อพัฒนาหลักสูตร
บูรณาการ หลักสูตรตามความโดด
เด่นของคณะและวิทยาเขต และ
พัฒนาหลักสูตรเพื่อการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต พัฒนางานวิจัยและงานบริการ
วิชาการ รวมทั้งผลักดัน

๑. โครงการพัฒนาหลักสูตรที่มี
คุณภาพ หลักสูตรพิเศษ หลักสูตรที่
พัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพ
บัณฑิตศึกษา การพัฒนาระบบการ
จัดการศึกษาข้ามวิทยาเขต สถาบัน
และประเทศ โดยการมีส่วนร่วมของ
นิสิตเก่า ผู้ประกอบการ หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน

1. จานวนหลักสูตรใหม่/หลักสูตรที่มี
การปรับปรุงและพัฒนาขึ้น จากการมี
ส่วนร่วมจากนิสิตเก่า ผู้ประกอบการ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน (Double
Degree/ Joint Degree/Duo
Degree/Non-Degree /
Upskill/Reskill/New skill/หลักสูตร
GSPP/หลักสูตร Flagship Module
Degree/หลักสูตรพัฒนาศักยภาพ
วิชาชีพบัณฑิตศึกษา)

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์ที่ 5
รวม

วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สร้างสรรค์ศาสตร์แห่งแผ่นดิน
สู่สากล เพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
(ผ่านความเห็นชอบจากการประชุม
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 5/2559
เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559)

ส่วนที่ 1 แผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์
เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ.
2565
30

ผู้รับผิดชอบ
คณะ/วิทยาลัย
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ยุทธศาสตร์ที่

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ผลงานของมหาวิทยาลัยเพื่อการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี สู่การขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ ที่ตอบสนองนโยบายของ
รัฐในการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร
อาหาร ป่าไม้ ประมง ทรัพยากร
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมศาสตร์ พลังงานและ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ แก่ชุมชนและ
สังคม

ตัวชี้วัด
2. จานวนผู้เรียน ประชาชน วัยทางาน
และผูส้ ูงอายุ ที่ศึกษาในหลักสูตร
Double Degree, Joint Degree, Duo
Degree, Non-Degree, Upskill/
Reskill/New skill, หลักสูตร GSPP,
หลักสูตร Flagship, Module Degree
หลักสูตรที่พัฒนาศักยภาพวิชาชีพ
บัณฑิต ศึกษา ที่พัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพ

2. โครงการผลักดันผลงานวิจัยเชิง
บูรณาการศาสตร์ ด้านการเกษตร
อาหาร ป่าไม้ ประมง
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมศาสตร์ พลังงาน และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ สู่การใช้
ประโยชน์ ร่วมกับอุตสาหกรรมที่มี
ศักยภาพสูงในการผลักดันงานวิจัย
ของส่วนงานสู่ภาคการผลิตและ
ร่วมมือทาวิจัยที่แก้ปัญหาเร่งด่วนกับ
ภาคเอกชน ชุมชน และสังคม

3. จานวนมาตรฐานวิชาการ/วิชาชีพ/
อุตสาหกรรม/ปฏิบตั ิการ ในระดับชาติ
และนานาชาติ (KU Standard)
1. ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ และ
ผลงานนวัตกรรมที่ช่วยแก้ไขปัญหา และ
นามาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่าง
ชัดเจน
๒. การประชุมสัมมนา Focus Group
ร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
แก้ปัญหาและสร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม

เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ.
2565
2,500

ผู้รับผิดชอบ
คณะ/วิทยาลัย/ศูนย์

10

คณะ / วิทยาลัย / สถาบัน /
สานัก / ศูนย์

280

คณะ / วิทยาลัย / สถาบัน /
สานัก / ศูนย์

30

คณะ / วิทยาลัย / สถาบัน /
สานัก / ศูนย์

18
ยุทธศาสตร์ที่

กลยุทธ์

1.๒ พัฒนาระบบการศึกษา การ
เรียนการสอนให้มีความยืดหยุ่น
รองรับกลุ่มเป้าหมาย

1.3 สนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิจยั
นิสิต และบุคลากรในส่วนงานต่าง ๆ
ของมหาวิทยาลัยเข้าไปเป็นกาลัง
หลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของชุมชน สร้างการมีส่วนร่วม
ของชุมชน และสร้างชุมชนต้นแบบ
พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนบริเวณโดยรอบ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

3. โครงการส่งเสริมความร่วมมือ
ทางวิชาการกับนิสิตเก่าและสถาน
ประกอบการ เพื่อการพัฒนา
Talent Mobility และสนับสนุน
กิจกรรมของนิสติ เก่า ตลอดจน
สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
1. โครงการพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนรูปแบบต่าง ๆ
ที่รองรับกลุ่มเป้าหมาย

1. ผลกระทบของความร่วมมือกับนิสิต
เก่า องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน
ตลอดจนสถานประกอบการ
- นิสิตเก่าร่วมพัฒนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๑. โครงการส่งเสริมการบริการ
วิชาการที่เน้นการทางานร่วมกับ
ชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ความเป็นอยู่

1. พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
สมัยใหม่ ยืดหยุ่น การเรียนการสอน
ออนไลน์ การปรับโครงสร้างการเรียน
การสอนแบบหลายทางเลือก การจัดการ
เรียนการสอนแบบ Work-based
Learning หรือ Project-Based
Learning ระบบการเรียนการสอน Free
Shopping จัด Learning Material ให้
มีความหลากหลายและการใช้ IT
ส่งเสริมการเรียน และการจัดสร้าง
ห้องเรียน Living Class Room
- นวัตกรรมการเรียนการสอน
(หลักสูตร)
1. ศักยภาพการยกระดับการพัฒนา
อย่างยั่งยืนให้แก่ชุมชน ที่ส่วนงานและ
หน่วยงานเป็นศูนย์กลางในการบริการ
วิชาการ การถ่ายทอดองค์ความรูส้ ู่สังคม
และประชาชน เพื่อพัฒนาอาชีพและ
ยกระดับคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม
- จานวนตาบลที่มหาวิทยาลัย
ดาเนินการพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้

เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ.
2565

ผู้รับผิดชอบ
คณะ / วิทยาลัย / สถาบัน /
สานัก / ศูนย์

50,000

คณะ / วิทยาลัย / สถาบัน /
สานัก / ศูนย์

100
คณะ / วิทยาลัย / สถาบัน /
สานัก / ศูนย์

100
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ยุทธศาสตร์ที่

กลยุทธ์
มหาวิทยาลัย วิทยาเขต ศูนย์ และ
สถานี ตลอดจนจังหวัดใกล้เคียง ให้
ดียิ่งขึ้นพัฒนาสถานีวิจัยของ มก.ให้
เป็นศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้

โครงการ/กิจกรรม

๒. โครงการสร้างความร่วมมือและ
พัฒนาวิทยาเขต/สถานีวิจัย ให้
เชื่อมโยงกับชุมชนและร่วมกัน
พัฒนาต้นแบบชุมชน ตลอดโซ่
อุปทานเกษตรกรที่ประสบ
ความสาเร็จ การสร้างงานพัฒนากับ
กลุ่มจังหวัด โดยพัฒนาความร่วมมือ
กับกับวิสาหกิจชุมชนและเอกชนใน
พื้นที่ รวมทั้งสร้างแรงจูงใจให้กับ
บุคลากรและนิสิตในการร่วมพัฒนา
ชุมชน
1.4 พัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ
1. โครงการพัฒนาระบบข้อมูล
จากองค์ความรู้ที่มหาวิทยาลัย
สารสนเทศจากองค์ความรู้ที่
เกษตรศาสตร์ มีความเชี่ยวชาญ
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์มีความ
พัฒนาระบบสื่อสารสังคมในทุก
เชี่ยวชาญ
ศาสตร์และทุกด้านเพื่อชี้นาประเทศ 2. โครงการนาองค์ความรูส้ ื่อสารสู่
อาทิ ด้านการเกษตร อาหาร ป่าไม้ ประชาชน ชุมชน และสังคม เพื่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ วิศวกรรม
พัฒนา แก้ไขปัญหาและชี้นา
พลังงาน วิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อ ประเทศ
ใช้ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
และถ่ายทอดสู่ประชาชนและสังคม

ตัวชี้วัด
1. Smart Farmers/Start
Up/Entrepreneur

1. ข้อมูลสารสนเทศที่เผยแพร่ให้
ประชาชนใช้ประโยชน์ (Big Data)
1. การถ่ายทอดองค์ความรูส้ ู่ประชาชน
ชุมชน และสังคม เพื่อพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และชี้นาประเทศ
- จานวนโครงการบูรณาการและ
โครงการยุทธศาสตร์

เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ.
2565
1,000

7

ผู้รับผิดชอบ
คณะ / วิทยาลัย / สถาบัน /
สานัก / ศูนย์

คณะ / วิทยาลัย / สถาบัน /
สานัก / ศูนย์
คณะ / วิทยาลัย / สถาบัน /
สานัก / ศูนย์

10
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๒. การพัฒนาสู่ความ ๒.๑ การบูรณาการการเรียนการ
เป็นเลิศทางวิชาการใน สอนและการวิจัยข้ามศาสตร์เพื่อให้
ระดับสากล
มีความหลากหลายและมีมาตรฐาน
วิชาการในระดับสากล

โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านการเรียนการสอน การ
วิจัย และการบริการวิชาการ ข้าม
ศาสตร์เพื่อให้มีความหลากหลาย
และมีมาตรฐานวิชาการในระดับ
สากล
2. โครงการเพิ่มศักยภาพและขีด
ความสามารถขั้นสูงของกาลังคน
ทางด้านเกษตร วิทยาศาสตร์ สังคม
และสิ่งแวดล้อม สู่การเป็น
มหาวิทยาลัยชั้นนาของโลก
(World Class University)

ตัวชี้วัด
1. ผลสัมฤทธิ์การ บูรณาการการเรียน
การสอนและการวิจยั ข้ามศาสตร์
ร่วมกับส่วนงาน/หน่วยงาน ที่มี
มาตรฐานวิชาการในระดับสากล
๑. บุคลากรด้านการวิจัยขั้นสูงสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยชั้นนาของโลก (Professor
/ Outstanding Professor / Adjunct
Professor / Ph.D. Student)
๒. ผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ
๓. ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
ระดับโลก
1) ด้านการเกษตรและป่าไม้
2) ด้านสัตวแพทยศาสตร์
3) ด้านสิ่งแวดล้อม
4) ด้านบริหารธุรกิจ
5) ด้านชีววิทยา
6) ด้านวิศวกรรมเครื่องกลและ
การบิน
7) ด้านเคมี
8) ด้านวิศวกรรมเคมี
9) ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
10) ด้านศึกษาศาสตร์
11) ด้านสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
12) ด้านเศรษฐศาสตร์

เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ.
2565
10

ผู้รับผิดชอบ
คณะ/วิทยาลัย/ สถาบัน/
สานัก/ ศูนย์

350

คณะ/วิทยาลัย/ สถาบัน/
สานัก/ ศูนย์

3,000

คณะ/วิทยาลัย/ สถาบัน/
สานัก/ ศูนย์
คณะ/วิทยาลัย/ สถาบัน/
สานัก/ ศูนย์

ไม่เกิน 50
ไม่เกิน 100
ไม่เกิน 200
ไม่เกิน 350
ไม่เกิน 350
ไม่เกิน 350
ไม่เกิน 350
ไม่เกิน 350
ไม่เกิน 350
ไม่เกิน 350
ไม่เกิน 400
ไม่เกิน 500
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โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

๒.2 พัฒนางานวิจัยสู่การผลิตผล
งานวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างมูลค่า
ในเชิงพาณิชย์และในเชิงนโยบาย
สามารถตอบโจทย์ทเี่ ป็นประเด็นเด่น
ของไทย พร้อมทั้งตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานนวัตกรรมสู่สาธารณะ
ได้อย่างกว้างขวางทั้งในระดับชาติ
และระดับสากล

๑. โครงการพัฒนางานวิจัยสู่การ
ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่
สร้างมูลค่าในเชิงพาณิชย์และเชิง
นโยบายทั้งภาคการเกษตรและ
ภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งตอบโจทย์
ประเทศ

1. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทีส่ ร้าง
มูลค่าในเชิงพาณิชย์และเชิงนโยบาย ทั้ง
ภาคการเกษตร และภาคอุตสาหกรรม
รวมทั้งตอบโจทย์ประเทศในภาพรวม- จานวนนวัตกรรม / สิทธิบตั รและ
อนุสิทธิบัตร
2. ความโดดเด่นในเวทีนานาชาติ

2.3 พัฒนาศักยภาพและความ
พร้อม (Mobility) ของอาจารย์
บุคลากรและนิสิตสู่สากล พัฒนา
ทักษะทางภาษาเพื่อรองรับการ
บริการนิสิตต่างชาติและบุคลากร
ต่างชาติ

1. โครงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยน
นิสิตและบุคลากรในระดับสากล

2.4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
(Networking) ทางการศึกษา และ
การวิจัยกับสถาบันการศึกษา
ต่างประเทศ และส่งเสริมให้นิสติ
ชาวต่างประเทศมาศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1. โครงการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทางการศึกษา และการวิจยั
กับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ

1. ศักยภาพความพร้อมของอาจารย์
บุคลากร และนิสิต ในระดับสากล
- จานวนนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรม
เสริมสร้างศักยภาพนิสิต มก. สู่สากล /
Online International
Conference และจานวนอาจารย์ที่
เข้าร่วมพัฒนาศักยภาพความพร้อมใน
ระดับสากล
- จานวนผู้รับทุน Inbound และ
Outbound
1. เครือข่ายความร่วมมือกับองค์กร
ต่างประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ (Active)

เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ.
2565

ผู้รับผิดชอบ
คณะ/วิทยาลัย/ สถาบัน/
สานัก/ ศูนย์

70
50

คณะ/วิทยาลัย/ สถาบัน/
สานัก/ ศูนย์
คณะ/วิทยาลัย/ สถาบัน/
สานัก/ ศูนย์

10,000

100
500

คณะ/วิทยาลัย/ สถาบัน/
สานัก/ ศูนย์
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โครงการ/กิจกรรม

๓. การเพิ่มคุณภาพ
และประสิทธิภาพการ
ดาเนินงานตามภารกิจ

๓.๑ พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล
เพื่อการบริหารจัดการ การมอบ
หมายภาระงาน และการประเมิน
บุคลากรอย่างเป็นธรรมและเป็น
ระบบ สามารถวัดผลได้ รวมทั้งสร้าง
Well-being การทางานอย่างมี
ความสุข
๓.๒ พัฒนาความสอดคล้องและ
ความเชื่อมโยงกระบวนการทางาน
แต่ละภารกิจ ทั้งระบบ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของหน่วยงาน
3.3 สร้างจิตสานึกความเป็นไทย
ร่วมกับการอนุรักษ์และทานุบารุง
ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญ
ั ญาให้
มั่นคงและยั่งยืน

1. โครงการพัฒนาการเพิม่
ประสิทธิภาพการบริหารส่วนงาน
และทรัพยากรบุคคลอย่างเป็น
รูปธรรม

1. ประสิทธิภาพการมอบหมายงาน
(ร้อยละ)
2. การพัฒนาบุคลากรในทุกระดับ
- จานวนบุคลากรที่เข้าสู่ตาแหน่งทาง
วิชาการและวิชาชีพ

1. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
กระบวนการทางาน ให้มีความ
เชื่อมโยงและสอดคล้องกันในแต่ละ
ภารกิจ
1. โครงการเสริมสร้างจิตสานึก
ความเป็นไทย ร่วมกันอนุรักษ์และ
ทานุบารุงศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาให้มั่นคงและยั่งยืน

1. ประสิทธิภาพกระบวนการทางาน
- จานวนเรื่องที่มีปรับปรุง
ประสิทธิภาพกระบวนการทางาน

3.4 สร้างสรรค์นวัตกรรมเชิงสังคม
เพื่อส่งเสริมการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญาไทย

1. โครงการส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อ
การทานุบารุงศิลปะ วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาไทย

3.5 เสริมสร้างสุขภาวะทางกายและ 1. โครงการเสริมสร้างสุขภาวะทาง
จิตใจให้กับบุคลากรและนิสติ
กายและจิตใจให้กับบุคลากรและ
นิสิต

ตัวชี้วัด

1. ผลสัมฤทธิ์การทานุบารุงศิลปะ
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชาติ
- ร้อยละของโครงการที่บรรลุ
เป้าหมายในการอนุรักษ์การทานุบารุง
ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
1. นวัตกรรมเพื่อการทานุบารุงศิลปะ
วัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาไทย
- จานวนนวัตกรรมเพื่อการทานุบารุง
ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
1. สุขภาพกายและสุขภาพจิตใจของ
บุคลากรและนิสิต
- ร้อยละของนิสิตทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรม
เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางร่างกายและ
อารมณ์
- ดัชนีความสุขของบุคลากรและ
นิสิต

เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ.
2565
90
400

15

ผู้รับผิดชอบ
คณะ/วิทยาลัย/ สถาบัน/
สานัก/ศูนย์
คณะ/วิทยาลัย/ สถาบัน/
สานัก/ศูนย์

คณะ/วิทยาลัย/ สถาบัน/
สานัก/ศูนย์
คณะ/วิทยาลัย/ สถาบัน/
สานัก/ศูนย์

80
คณะ/วิทยาลัย/ สถาบัน/
สานัก/ศูนย์
10
คณะ/วิทยาลัย/
กองกิจการนิสิต/สานักกีฬา
60
65
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4. การใช้หลัก
ธรรมาภิบาลใน
การบริหารจัดการอย่าง
ยั่งยืน

4.1 การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร
ที่เหมาะสมกับภารกิจหลักของส่วน
งาน เพื่อการบริหารอย่างมี
ประสิทธิภาพ
4.2 การจัดระบบการเงินและบัญชี
การบริหารงบประมาณ ที่โปร่งใส
ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
4.3 การบริหารงานมุ่งสู่ความเป็น
เลิศ และการขับเคลื่อน EdPEx
อย่างเป็นรูปธรรม และพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร (KU-IQA)

4.4 การติดตามประสิทธิภาพการ
ถ่ายทอดแผ่นสู่การปฏิบัติ
5. การเพิ่มศักยภาพใน 5.1 จัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนา
การบริหารและจัดหา มหาวิทยาลัย
ทรัพยากรเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลง

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1. โครงการบูรณาการโครงสร้าง
และภารกิจให้เหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน

1. ผลสัมฤทธิ์ของการบูรณาการ
โครงการ/ภารกิจ (ร้อยละ)

1. โครงการปรับปรุง พัฒนาระบบ
การเงินและบัญชี ที่มีมาตรฐาน มี
ความถูกต้อง โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้
1. โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อน
EdPEx ในการบริหารงาน

1. ผลการรับรองงบการเงินตาม
มาตรฐานของสานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน
1. ส่วนงานที่ใช้ EdPEx ในการ
บริหารงานและผ่านการประเมิน
- ร้อยละของส่วนงานที่ผ่านการ
ประเมินด้วยระบบ EdPEx

เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ.
2565
80

งบการเงินได้รับการรับรอง

ผู้รับผิดชอบ
คณะ/วิทยาลัย/ สถาบัน/
สานัก/ศูนย์
กองคลัง

สานักงานพัฒนาคุณภาพและ
บริหารความเสี่ยง
70

2. โครงการบริหารงานมุ่งสู่ความ
1. ผลการประเมินคุณธรรมและความ
เป็นเลิศ มีความโปร่งใส เป็นธรรมใน โปร่งใสในการดาเนินงานของ
การปฏิบัติงาน
มหาวิทยาลัย

95

1. การติดตามประสิทธิภาพการ
ถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ
1. โครงการจัดตั้งกองทุนเพื่อการ
พัฒนามหาวิทยาลัย

90

คณะกรรมการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กองแผนงาน

500

กองคลัง

100

สวพ.มก./
กองคลัง

1. ผลสัมฤทธิ์การปฏิบตั ิงานตามแผน
(ร้อยละ)
1. กองทุนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
- กองทุน Endowment Fund
(ล้านบาท)
๒. กองทุนเพื่อการวิจัยและนวัตกรรม
(ล้านบาท)
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5.2 พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการทรัพย์สินทางปัญญา

5.3 พัฒนาการจัดหารายได้โดย
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
5.4 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้
ทรัพยากรที่ดิน พื้นที่และสิ่งปลูก
สร้าง

โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการพัฒนาระบบบริหาร
ทรัพย์สินทางปัญญา

ตัวชี้วัด
1.พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา
- รายได้จากนวัตกรรม และการ
จัดการทรัพย์สินทางปัญญา (ล้าน
บาท)
1. ผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก
นวัตกรรมของมหาวิทยาลัย
- รายได้จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์
(ล้านบาท)

1. โครงการพัฒนาการยกระดับ
ผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมของ
มหาวิทยาลัยผ่านกระบวนการสร้าง
มูลค่าเพิม่ แบบครบวงจรขึ้นสู่
ผลิตภัณฑ์มาตรฐานระดับพรีเมียม
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ 1. ผลการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้
พื้นที่และทรัพย์สิน เพื่อรองรับ
พื้นที่และทรัพย์สิน
ภารกิจในทุกส่วนงาน
- ร้อยละความสาเร็จในการสร้าง
Creative Innovation Co-working
Complex

5.5 การบริหารเพื่อรองรับการ
1. โครงการการบริหารเพื่อรองรับ
เปลี่ยนแปลงและภาวะวิกฤต อย่าง การเปลีย่ นแปลงและภาวะวิกฤต
ฉับพลัน
อย่างฉับพลัน

1. ความสาเร็จในการบริหารโครงการ
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและภาวะ
วิกฤตอย่างฉับพลัน เช่น สถานการณ์
Covid-19 , Digital Disruption และ
การหารายได้ เป็นต้น (ร้อยละ)
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