แผนปฏิบัติราชการ 4 ป
(พ.ศ.2551-2554)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(ฉบับอนุมัตจิ ากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2551 วันอังคารที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2551)

คํานํา
คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2551 เห็นชอบแผนการบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ.2551-2554 และใหสวนราชการนําแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2551-2554
ไปใชในการจัดทําแผนปฏิบตั ิราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป เพื่อเปนแผนในการ
ดําเนินงานระยะ 4 ป และประกอบในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ รวมทั้ง การจัดทํา
งบประมาณประจําป ของสวนราชการ
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2551-2554) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ฉบับนี้จัดทําขึน้ ตาม
นโยบายของรัฐบาล และตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดี พ.ศ.2546 โดยทุกฝายมีสวนแสดงความคิดเห็นในการจัดทําแผน และเปาหมายดังกลาว ซึ่ง
จัดเปนแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2551-2554) ฉบับที่ 2 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตอเนื่อง
จากแผนปฏิบตั ิราชการ 4 ป (พ.ศ.2548-2551) ฉบับที่ 1 แผนปฏิบัติราชการฉบับนี้ จักเปนกรอบใน
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมีความสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล และ
ประเด็นยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงมีกาํ หนดกลยุทธ ตัวชีว้ ัด และเปาหมาย ที่จะ
มุงเนนการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสูมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัย ตามหลักการของสมศ. ก.พ.ร. และ
สกอ.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หวังวา แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2551-2554) จะเปน
ประโยชนที่ทกุ หนวยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจะนําไปใชในการกระจายภารกิจของแต
ละหนวยงาน เพื่อรวมกันขับเคลื่อนแผนใหบรรลุเปาหมายในภาพรวมของมหาวิทยาลัย เมื่อสิ้นสุด
แผนในปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
พฤษภาคม 2551

สารบัญ
หัวขอ

หนา

ภาพรวมแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2551-2554)
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ภาคผนวก
สําเนารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 5/2551 วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2551

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2551-2554) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิสัยทัศน :
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนมหาวิทยาลัยที่มีความเปนเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ มีผลงาน
เปนที่ยอมรับในมาตรฐานสากล เปนแกนนําในการระดมภูมิปญญาเพื่อพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนและใหมี
อํานาจตอรองในประชาคมโลก
พันธกิจ :
สะสมภูมิปญญา สรางและพัฒนาองคความรูที่หลากหลาย สรางคนที่มีปญญา รูเหตุรูผล อยูใน
คุณธรรม และมีจิตสํานึกเพื่อสวนรวม ตลอดจนสรางผลงานที่มีมาตรฐานสามารถแขงขันไดในตลาดโลก
โดยมีการบริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพ รวมพัฒนากับชุมชน และรับผิดชอบตอสังคม
เพื่อใหเปนกลไกสําคัญในการนําประเทศไปสูความผาสุกและมั่นคง
ประเด็นยุทธศาสตรกระทรวง/มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร :
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การสรางโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาขีดความสามารถของประเทศโดยใชความรูเปนฐาน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคงของรัฐ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและกฎหมายดานการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาและวิจัยเพื่อใหบริการรักษาพยาบาล
และสงเสริมสุขภาพ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 การสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาถายทอดองคความรูและเทคโนโลยี
เปาประสงค :
1. เยาวชนและประชาชนไดรับโอกาสศึกษาหาความรูจากมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนสถาบันการศึกษาชั้นนําของ
ประเทศ โดยรูปแบบและวิธีการตาง ๆ ที่หลากหลายทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัยที่เปนความตองการของเยาวชนและประชาชนและเกิดประโยชนตอชุมชน
2. มหาวิทยาลัยผลิตผลงานที่มีคุณภาพ
3. มหาวิทยาลัยเปนแหลงความรูที่สามารถชี้นําเพื่อการพัฒนาประเทศและพัฒนาชุมชนใหสามารถพึ่งพา
ตนเองไดอยางยั่งยืน
4. สงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อฟนฟูความเชื่อมั่นของประเทศและความมั่นคงของรัฐ
5. มหาวิทยาลัยเปนองคกรที่มีธรรมาภิบาล บริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ มีความโปรงใสและรวม
รับผิดชอบตอสังคม
6. พัฒนาการจัดการศึกษาและวิจัยดานวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรสุขภาพ วิทยาศาสตร
การกีฬา โภชนศาสตร และสาขาที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตของประชาชน
7. สรางองคความรูและพัฒนาถายทอดเทคโนโลยีในสาขาวิชาตาง ๆ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1
การสรางโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
มีความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผนดิน ขอที่ 2.1, 2.4, 5.2
เปาประสงค เยาวชนและประชาชนไดรับโอกาสศึกษาหาความรูจากมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนสถาบัน การศึกษาชั้นนําของประเทศ
โดยรูปแบบและวิธีการตาง ๆ ที่หลากหลายทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
ที่เปนความตองการของเยาวชนและประชาชนและเกิดประโยชนตอชุมชน
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (งปม.)
2. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ (งปม.)
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร (งปม.)
4. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาดานสาขาวิชาที่ขาดแคลน (งปม.)
5. จํานวนนิสิตที่รับเขาใหมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (งปม.)
6. จํานวนนิสิตที่รับเขาใหมดานวิทยาศาสตรสุขภาพ (งปม.)
7. จํานวนนิสิตที่รับเขาใหมดานสังคมศาสตร (งปม.)
8. จํานวนนิสิตที่รับเขาใหมดานสาขาวิชาขาดแคลน (งปม.)
9. จํานวนนิสิตที่คงอยูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (งปม.)
10. จํานวนนิสิตที่คงอยูดานวิทยาศาสตรสุขภาพ (งปม.)
11. จํานวนนิสิตที่คงอยูดานสังคมศาสตร (งปม.)
12. จํานวนนิสิตที่คงอยูดานสาขาวิชาที่ขาดแคลน (งปม.)
13. จํานวนนิสิตทั้งหมด (งปม.)
14. ร อ ยละของผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษา ด า นการเกษตรและสาขาที่ เ กี่ ย วข อ ง ต อ จํ า นวน
ผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด (กพร.)

เปาหมายป 2551 - 2554
22,097 คน
1,384 คน
14,178 คน
170 คน
31,736 คน
2,293 คน
18,779 คน
320 คน
105,503 คน
7,117 คน
59,422 คน
1,450 คน
172,042 คน
รอยละ 44

กลยุทธหลัก
1. จัดการศึกษาที่เหมาะสมในแตละวิทยาเขตอยางมีมาตรฐานและมีคุณภาพ พัฒนาระบบการเรียนการสอน
แบบ e-learning ผลิตบุคลากรใหสอดคลองกับ ความตองการของภาคการผลิตและบริการ รวมทั้งวิสาหกิจชุมชน
2. พัฒนาหลักสูตรที่หลากหลาย สามารถปรับปรุงหลักสูตรไดคลองตัว สอดคลองกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศ และตอบสนองความตองการของกลุมเปาหมาย
3. ปรับปรุงระบบการรับนิสิตใหผูเรียนในภูมิภาคและผูดอยโอกาสทางการศึกษาสามารถเขาศึกษาใน
วิทยาเขตตางๆ และ/หรือไดมีโอกาสเขาถึงระบบการศึกษาเรียนรูไดอยางทั่วถึง
4. สงเสริมและขยายโอกาสทางการศึกษาใหแกผูดอยโอกาสและผูพิการ
5. พัฒนานิสิตใหเปนเลิศดานคุณธรรมควบคูไปกับพัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการ
เจาภาพหลัก
วิทยาเขต, คณะ, วิทยาลัย, ศูนย
2

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
มีความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผนดิน ขอที่ 2.1, 5.2
เปาประสงค มหาวิทยาลัยผลิตผลงานที่มีคุณภาพ
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
1. รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา (กพร.,สมศ.)
2. รอยละของอาจารยประจําที่มีตําแหนงทางวิชาการ (กพร.,สมศ.)
3. รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติ เปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่
ทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ (กพร.,สกอ.)
4. รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก ที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติ หรือ
ระดับนานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก (กพร.)
5. รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา
1 ป (กพร.,สมศ.,สกอ.)
6. รอยละของนิสิตที่เขารวมโครงการในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ
และวัฒนธรรม (กพร.)

เปาหมายป 2551 - 2554
รอยละ 60
รอยละ 70
รอยละ 90
รอยละ 75
รอยละ 80
รอยละ 80

กลยุทธหลัก
1.สงเสริมการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับการวิจัย และบูรณาการการเรียนการสอน
การวิจัย และการบริการวิชาการ ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนใหทันสมัย เนนการเรียนที่นําไปสูการปฏิบัติจริง
พัฒนาผูสอน กระบวนการ และสื่อการเรียนการสอนใหสอดคลองกับวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงไป
2. สงเสริมพัฒนาหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี จัดการแลก เปลี่ยนนิสิตและอาจารย จัดทําหลักสูตร
Double degree, joint degree และปรับการเรียนการสอนใหใชภาษา อังกฤษเปนสื่อกลาง
3. สรางมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต และสนับสนุนสงเสริมการประกันคุณภาพทางดานวิชาการของแตละสาขาวิชา
4. พัฒนาหองสมุดและอุทยานการเรียนรูใหเปนแหลงคนควาที่ทันสมัยและเพียงพอ พรอมทั้งปรับปรุง
ฐานขอมูลความรูใหสมบูรณ
5. พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศและระบบสื่อสารทางไกล เพื่อการศึกษาและการใหบริการวิชาการ
ในรูปแบบตางๆ
6. สรางเครือขายทางวิชาการ สงเสริมความรวมมือในลักษณะพหุภาคี
7. พัฒนาชองทางการนําเสนอและเผยแพรผลงานทางวิชาการที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และพัฒนาการ ผลิต
และเผยแพร วารสารวิชาการ ของมหาวิทยาลัยใหกวางขวาง
เจาภาพหลัก
วิทยาเขต, คณะ, วิทยาลัย, สถาบัน, สํานัก

3

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3
การพัฒนาขีดความสามารถของประเทศ โดยใชความรูเปนฐาน
มีความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผนดิน ขอที่ 2.1, 2.2, 3.2, 3.3, 3.4, 5.3, 6
เปาประสงค มหาวิทยาลัยเปนแหลงความรูที่สามารถชี้นําเพื่อการพัฒนาประเทศและพัฒนาชุมชนใหสามารถพึ่งพาตนเองได
อยางยั่งยืน
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
1. จํานวนของโครงการบริการวิชาการที่ไดรับการถายทอดสูประชาชน
(กพร.แต เ ป า หมายตั ว เดี ย วกั บ ตั ว ชี้ วั ด จํ า นวนการจั ด อบรมและสั ม มนาในเอกสาร
งบประมาณ)
2. รอยละของโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการ
พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือนานาชาติตอ
อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา (กพร.,สมศ.,สกอ.)
3. จํานวนผูเขารับบริการ (งปม.)

เปาหมายป 2551 - 2554
2,210 โครงการ

รอยละ 295

80,400 คน

กลยุทธหลัก
1. ประยุกตองคความรูและผลงานวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสรางศักยภาพของชุมชนและประเทศ
สรางเครือขายความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน รวมศึกษาวิจัยกับสถาบันการศึกษาและองคกรวิชาการใน
ภูมิภาคเพื่อแกปญหาทองถิ่น
2. สรางเครือขาย ความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆทั้งภาครัฐและ เอกชน และระดมความรู รวบรวม
วิเคราะห กลั่นกรอง กระจายความรู ถายทอดภูมิปญญาตางๆ ไปสูทุกภูมิภาคอยางทั่วถึง
3. พัฒนาระบบสารสนเทศและ เครือขายฐาน ขอมูล ผูเชี่ยวชาญสาขาตาง ๆ รวบรวมความรูภูมิปญญา
เพื่อบูรณาการและเผยแพรความรูสูสังคม สงเสริมสนับสนุนใหวิทยาเขต ศูนย และสถานีวิจัย เปนแกนนําในการ
เชื่อมโยงเครือขายการพัฒนาและสรางองคความรูรวมกับชุมชน
4. ขยายเครือขายสูสถาบันการ ศึกษาทั้งระดับ อุดมศึกษาและต่ํากวาอุดมศึกษาและสงเสริมใหเกิด Open
House Activities ทุกคณะ
5. พัฒนาภาพลักษณผลิตภัณฑของมก. ใหเขาถึงตลาดผูบริโภคดวยผลผลิตที่หลากหลาย มีคุณภาพ เปน
ที่ยอมรับของประชาชน
เจาภาพหลัก
วิทยาเขต, คณะ, วิทยาลัย, สถาบัน, สํานัก, ศูนย

4

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4
การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคงของรัฐ
มีความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผนดิน ขอที่ 1.1, 1.2, 1.15, 1.16, 1.18, 1.19, 3.2, 4.7, 7.1, 7.6
เปาประสงค สงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อฟนฟูความเชื่อมั่นของประเทศและความมั่นคงของรัฐ
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
1) จํานวนหลักสูตรดานการเกษตรและที่เกี่ยวของกับการฟนฟูความเชื่อมั่นและความมั่นคง
ของรัฐ
2) จํานวนโครงการวิจัยดานการเกษตรและที่เกี่ยวของกับการฟนฟูความเชื่อมั่นและความ
มั่นคงของรัฐ

เปาหมายป 2551 - 2554
155 หลักสูตร
150 โครงการ

กลยุทธหลัก
1. คนควา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนชนิดใหม และตอยอดความรูทางการผลิตพืชพลังงาน
2. พัฒนาหลักสูตรใหมและ/หรือปรับปรุงหลักสูตรที่เกี่ยวของทางดานพลังงานเพื่อผลิตบุคลากร
ระดับสูงรองรับความตองการแกไขปญหาดานพลังงานสิ่งแวดลอม
3. สรางงานวิจัยและพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝงอันดามัน เพื่อใหชุมชนเกิดความปลอดภัยในการดํารงชีวิต
พรอมทั้งเฝาระวังเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอมและการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมกับองคกรที่เกี่ยวของทั้งประเทศและนานาชาติ
4. ถายทอดเทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปพืชพลังงานใหกับเกษตรกรและผูสนใจรวมกับภาครัฐและเอกชน
5. วิจัยและพัฒนาการชลประทานใหสอดคลองกับความตองการใชน้ําเพื่อบริโภคและการผลิตของ
ชุมชนในพื้นที่ตางๆ
6. สงเสริมและพัฒนากิจกรรมเกี่ยวกับการลดภาวะโลกรอน และรณรงคใหนิสิต บุคลากรและชุมชนมีสวนรวม
7.พัฒนาบริการวิชาการที่หลากหลาย โดยจัดทําหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้นและทักษะทางวิชาชีพใหแก
ประชาชนในทองถิ่น
8. สงเสริมการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชรวมกับการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมตางๆ
ของมหาวิทยาลัย
9. สงเสริมระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขสงเสริมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ
ตามโอกาสและความพรอมโดยดําเนินการคูขนานกับการสรางกระบวน การปลูกจิตสํานึกแกประชาคม
10. พัฒนาการเพิ่มประสิทธิ ภาพการผลิตและโครงสรางพื้นฐานทางการเกษตรใหกับชุมชนเพื่อลด
ตนทุนการผลิต
เจาภาพหลัก
วิทยาเขต,คณะ,วิทยาลัย,ศูนย,สถาบัน,สํานัก

5

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5
การพัฒนาระบบบริหารจัดการและกฎหมายดานการศึกษา
มีความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผนดิน ขอที่ 8.1
เปาประสงค มหาวิทยาลัยเปนองคกรที่มีธรรมาภิบาล บริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ มีความโปรงใสและรวมรับผิดชอบตอ
สังคม
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
1. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูระดับสากล (กพร.)
2. ระดับความสําเร็จ ของรอยละเฉลี่ย ถวงน้ําหนักของอัตราการเบิกจ ายเงิ นงบประมาณ
รายจายลงทุน (กพร.)
3. ระดั บ ความสํา เร็ จ ของรอ ยละเฉลี่ ย ถ ว งน้ําหนัก ในการรั ก ษามาตรฐานระยะเวลาการ
ใหบริการ (กพร.)
4. ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ (กพร.)
5. ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา (กพร.)

เปาหมายป 2551 - 2554
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 5
ระดับ 5

กลยุทธหลัก
1. สรางมาตรฐานในการบริหารจัดการในทุกวิทยาเขต อยางเหมาะสมตามบริบทและการพัฒนาของแตละแหง
2. พัฒนาระบบการบริหารที่มีธรรมาภิบาลและระบบการปฏิบัติงานใหรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในหนวยงาน
ทุกระดับ
3. ปรับปรุงและพัฒนากฎระเบียบและขอบังคับในการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพรวมทั้งพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทุกหนวยงาน
4. ระดมทรัพยากรและแหลงทุนสนับสนุนการ ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยใหมีเสถียรภาพ แสวง หาแหลง
งบประมาณ พัฒนาศักยภาพในการหาเงินรายไดของมหาวิทยาลัยใหมากขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพในการใชจายงบประมาณ
5. พัฒนาบุคลากรในหลายมิติ ตามศักยภาพของตนเองและตามความตองการของหนวยงานใหเปนผูมี
ความรูและความคิดทันสมัย มีภาวะผูนํามีวิสัยทัศนและความสามารถในการบริหารจัดการ รวมทั้งมีจิตสํานึกใน
การพัฒนาคุณธรรม
6. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
7. ขยายขอบเขตของกระบวนการตรวจติดตาม (Audit) รวมถึงการวางแผนการ Upgrade การทดแทน
พรอมกับเชื่อมโยงเขาสูการบริหารการเงิน
เจาภาพหลัก
วิทยาเขต,คณะ,วิทยาลัย, สถาบัน, สํานัก, ศูนย

6

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6
สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาและวิจัยเพื่อใหบริการรักษาพยาบาลและสงเสริมสุขภาพ
มีความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผนดิน ขอที่ 2.3, 2.5
เปาประสงค พัฒนาการจัดการศึกษาและวิจัยในสาขาวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรสุขภาพ วิทยาศาสตรการกีฬา
โภชนศาสตร และสาขาที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ (งปม.)
2. จํานวนนิสิตที่รับเขาใหมดานวิทยาศาสตรสุขภาพ (งปม.)
3. จํานวนนิสิตที่คงอยูดานวิทยาศาสตรสุขภาพ (งปม.)

เปาหมายป 2551 - 2554
1,384 คน
2,293 คน
7,117 คน

กลยุทธหลัก
1. จัดทําหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรตอเนื่องเพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนทางดานวิทยาศาสตร
สุขภาพ วิทยาศาสตรการกีฬา พลศึกษา นันทนาการ ที่มีความรูและทักษะในวิชาชีพ สามารถใหบริการสรางเสริม
สุขภาพ กําลังกาย และบําบัดฟนฟูความแข็งแรงของรางกายใหแกเด็ก เยาวชน และประชาชนไดอยางเหมาะสม
ตามความตองการของกลุม เปาหมายที่แตกตางกัน
2. สงเสริมการคนควาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวของดานวิทยาศาสตรการกีฬา พล
ศึกษา และนันทนาการ ที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาศักยภาพดานกีฬา และสงเสริมสุขภาพกายของเด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ
คนในวัยทํางาน รวมทั้งผูพิการ และบกพรองทางกายใหแข็งแรงขึ้น
3. สรางเครือขายความรวมมือดานสุขภาพกับชุมชนและกลุมตางๆ
ผลิตสื่อและเอกสารเผยแพร เพื่อสงเสริมและกระจายความรู ดานวิทยาศาสตรการกีฬา ใหกับสังคมอยางมี
ประสิทธิผล
เจาภาพหลัก
วิทยาเขต,คณะ, ศูนย

7

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7
สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาถายทอดองคความรูและเทคโนโลยี
มีความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผนดิน ขอที่ 4.1, 4.2, 4.6, 5.1, 5.3, 5.4
เปาประสงค สรางองคความรูและพัฒนาถายทอดเทคโนโลยีในสาขาวิชาตาง ๆ
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
1. จํานวนโครงการวิจัยใหม (งปม.)
2. จํานวนโครงการวิจัยที่อยูในระหวางดําเนินงาน (งปม.)
3. จํานวนโครงการวิจัยที่จะแลวเสร็จ (งปม.)
4. รอยละของงบประมาณที่ใชในการวิจัยดานการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวของตองบประมาณ
ที่ใชในการวิจัยทั้งหมด (กพร.)
5. รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร หรือนําไปใชประโยชนใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา (กพร.,สมศ.,สกอ.)
6. จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรบการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
(งปม.,กพร.)
7. จํานวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพรในวารสารหรือนําไปใชงาน (งปม.)

เปาหมายป 2551 - 2554
1,831 โครงการ
595 โครงการ
720 โครงการ
รอยละ 50
รอยละ 25
62 โครงการ
290 โครงการ

กลยุทธหลัก
1. ผลิตงานวิจัยที่สรางองคความรูใหมในสาขาที่มีศักยภาพและองคความรูที่เปนเอกลักษณของมหาวิทยาลัยเพื่อ
พัฒนาความเขมแข็งทางวิชาการ สงเสริมและสรางเครือขายความรวมมือดานการวิจัยกับหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและ
ภายนอก รวมทั้งนักวิจัยของมหาวิทยาลัย ชั้นนําในตางประเทศ นําระบบการประเมินสมรรถนะการวิจัยของกลุมวิชาการ
ในมหาวิทยาลัยชั้นนําตางประเทศมาประยุกตและปรับใช กําหนดยุทธศาสตรและแผนงานวิจัยที่จะมุงสูความเปนเลิศทาง
วิชาการระดับนานาชาติที่ชัดเจน
2. ผลิตนักวิจัยรุนใหมที่มีศักยภาพในการพัฒนางานวิจัย ทั้งงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต
สงเสริมใหอาจารยนักวิชาการ และนักวิจัยสรางผลงานวิจัยอยางตอเนื่อง ครบวงจร มีการอางอิงผลงานวิจัยของ
บุคลากรภายใน มก.ดวยกัน และสนับสนุนงานวิจัยของนิสิตระดับปริญญาโท เอก มากขึ้น
3. สงเสริมและสนับสนุนการจดทะเบียนสินทรัพยทางปญญาของมหาวิทยาลัย
4. สนับสนุนการแสวงหางบประมาณอุดหนุนการวิจัยจากแหลงทุนภายในและภายนอกประเทศ
5. สนับสนุนงานวิจัยที่สามารถตอบสนองความ ตองการของชุมชนและสังคม เพื่อการพัฒนาประเทศ
โดยยรวมถึงการนําองคความรูเหลานั้นมาใชพยากรณ ปญหาที่จะเกิดลวงหนาได
6. ปรับปรุงฐานขอมูลวิจัยใหทันสมัย ทั้งขอมูลดานผลงานที่ตีพิมพ และงานวิจัยของอาจารยและ
บุคลากรวิจัยทุกคน รวมทั้งฐานขอมูลบทความจากวิทยานิพนธ ระดับบัณฑิตศึกษา
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7. พัฒนาบุคลากรใหมีคุณวุฒิการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการสูงขึ้นอยางมีคุณภาพสนับสนุนการ
เสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ สรางแรงจูงใจใหตีพิมพผลงานใน International Publication สงเสริมให
คณาจารยเขารวมการประชุมทางวิชาการ และสงเสริมใหบุคลากรไดรับการเสนอชื่อและคัดเลือกใหเปนกรรมการ
จัดประชุมงานทางวิชาการระดับนานาชาติ (Program Committee และเปนผูทบทวนบทความในตําแหนง
บรรณาธิการในวารสารระดับนานาชาติ (Editor Board)
8. สรางและพัฒนาศูนยความเปนเลิศและศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มีบทบาทสงเสริมการพัฒนาภาคการ
ผลิตอุตสาหกรรม และวิสาหกิจชุมชน พัฒนาแกนนําในการวิจัย/เครือขาย คลังสมอง เพื่อ รวมกิจกรรมเชิง
วิชาการอยางตอเนื่อง
9. ประชาสัมพันธ เผยแพรความรูในองคความรูงานวิจัยที่สรางขึ้นโดยมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร ให
แพรหลายในมุมกวางและลึก รวมทั้งสรางบทบาทในการเปนผูนําและการเขาไปมีสวนรวมในงานวิชาการ ดาน
ตาง ๆ ของสังคมและประเทศ
เจาภาพหลัก
วิทยาเขต,คณะ,วิทยาลัย,สถาบัน,สํานัก,ศูนย
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แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2551 – 2554) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิสัยทัศน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนมหาวิทยาลัยที่มีความเปนเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ มีผลงานเปนที่ยอมรับในมาตรฐานสากล เปนแกนนําในการระดมภูมิ
ปญญาเพื่อพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนและใหมีอํานาจตอรองในประชาคมโลก
พันธกิจ : สะสมภูมิปญญา สรางและพัฒนาองคความรูท ี่หลากหลาย สรางคนที่มีปญญา รูเหตุรูผล อยูในคุณธรรม และมีจิตสํานึกเพื่อสวนรวม ตลอดจนสรางผลงานที่มี
มาตรฐานสามารถแขงขันไดในตลาดโลก โดยมีการบริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพ รวมพัฒนากับชุมชน และรับผิดชอบตอสังคม เพื่อใหเปนกลไกสําคัญ
ในการนําประเทศไปสูความผาสุกและมั่นคง

ประเด็นยุทธศาสตรกระทรวง :
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7

การสรางโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
การพัฒนาขีดความสามารถของประเทศโดยใชความรูเปนฐาน
การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคงของรัฐ
การพัฒนาระบบบริหารจัดการและกฎหมายดานการศึกษา
การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาและวิจัยเพื่อใหบริการรักษาพยาบาลและสงเสริมสุขภาพ
การสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาถายทอดองคความรูและเทคโนโลยี
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สาระสําคัญของประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค และตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1
การสรางโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิต

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3
การพัฒนาขีดความสามารถของประเทศ
โดยใชความรูเปนฐาน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4
การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ของรัฐ

เปาประสงค - เยาวชนและประชาชนไดรับ
โอกาสศึกษาหาความรูจากมหาวิทยาลัย ซึ่งเปน
สถาบัน การศึกษาชั้นนําของประเทศ โดย
รูปแบบและวิธีการตาง ๆ ที่หลากหลายทั้ง
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัยที่เปนความตองการของ
เยาวชนและประชาชนและเกิดประโยชนตอ
ชุมชน
ตัวชี้วัด
1) จํานวนผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี, วิทยาศาสตรสุขภาพ,
สังคมศาสตรและสาขาวิชาที่ขาดแคลน(งปม.)
2) จํานวนนิสิตที่รับเขาใหมดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี,วิทยาศาสตรสุขภาพ, (งปม.)
สังคมศาสตรและสาขาวิชาที่ขาดแคลน
3) จํานวนนิสิตที่คงอยูดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี,วิทยาศาสตรสุขภาพ, สังคมศาสตร
และสาขาวิชาที่ขาดแคลน (งปม.)
4) จํานวนนิสิตทั้งหมด (งปม.)
5) รอยละของผูสําเร็จการศึกษา ดานการเกษตร
และสาขาที่เกี่ยวของ ตอจํานวนผูสําเร็จการศึกษา
ทั้งหมด (กพร.)

เปาประสงค - มหาวิทยาลัยผลิตผลงานที่มีคุณภาพ
ตัวชี้วัด
1) รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทา (กพร.,สมศ.)
2) รอยละของอาจารยประจําที่มีตําแหนงทาง
วิชาการ (กพร.,สมศ.)
3) รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ซึ่งมีคุณสมบัติ เปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่ทําหนาที่
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ (กพร.,สกอ.)
4) รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาโทหรือ
เอก ที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก
(กพร.)
5) รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา
หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป
(กพร.,สมศ.,สกอ.)
6) รอยละของนิสิตที่เขารวมโครงการในการอนุรักษ
พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและ
วัฒนธรรม (กพร.)

เปาประสงค – มหาวิทยาลัยเปนแหลง
ความรูที่สามารถชี้นําเพื่อการพัฒนา
ประเทศและพัฒนาชุมชนใหสามารถ
พึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน
ตัวชี้วัด
1) จํานวนของโครงการบริการวิชาการ
ที่ไดรับการถายทอดสูประชาชน(กพร.)
(จํานวนการจัดอบรมและสัมมนาใน
เอกสารงบประมาณ)
2) รอยละของโครงการหรือกิจกรรม
บริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนอง
ความตองการพัฒนาและเสริมสราง
ความเขมแข็งของสังคม ชุมชน
ประเทศชาติ หรือนานาชาติตออาจารย
ประจําและนักวิจัยประจํา (กพร.,สมศ.,
สกอ.)
3) จํานวนผูเขารับบริการ (งปม.)

เปาประสงค – สงเสริมการจัด
การศึกษาเพื่อฟนฟูความเชื่อมั่นของ
ประเทศและความมั่นคงของรัฐ
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ตัวชี้วัด
1) จํานวนหลักสูตรดานการเกษตรและ
ที่เกี่ยวของกับการฟนฟูความเชื่อมั่น
และความมั่นคงของรัฐ
2) จํานวนโครงการวิจัยดานการเกษตร
และที่เกี่ยวของกับการฟนฟูความ
เชื่อมั่นและความมั่นคงของรัฐ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5
การพัฒนาระบบบริหารจัดการและกฎหมายดานการศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6
การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาและวิจัยเพื่อให
บริการรักษาพยาบาลและสงเสริมสุขภาพ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7
การสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาถายทอดองคความรูและ
เทคโนโลยี

เปาประสงค – มหาวิทยาลัยเปนองคกรที่มีธรรมาภิบาล
บริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ มีความโปรงใสและรวม
รับผิดชอบตอสังคม
ตัวชี้วัด
1) ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูระดับสากล (กพร.)
2) ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของอัตราการ
เบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน (กพร.)
3) ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการรักษา
มาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ (กพร.)
4) ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวน
รวมในการแสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติราชการ (กพร.)
5) ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรของ
สถาบันอุดมศึกษา (กพร.)

เปาประสงค – พัฒนาการจัดการศึกษาและวิจัยดาน
วิทยาศาสตรที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรสุขภาพ
วิทยาศาสตรการกีฬา โภชนศาสตร และสาขาที่
เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ตัวชี้วัด
1) จํานวนผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
(งปม.)
2) จํานวนนิสิตที่รับเขาใหมดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
(งปม.)
3) จํานวนนิสิตที่คงอยูดานวิทยาศาสตรสุขภาพ (งปม.)

เปาประสงค – สรางองคความรูและพัฒนาถายทอดเทคโนโลยีในสาขา
วิชาตาง ๆ
ตัวชี้วัด
1) จํานวนโครงการวิจัยใหม (งปม.)
2) จํานวนโครงการวิจัยที่อยูในระหวางดําเนินงาน (งปม.)
3) จํานวนโครงการวิจัยที่จะแลวเสร็จ (งปม.)
4) รอยละของงบประมาณที่ใชในการวิจัยดานการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวของ
ตองบประมาณที่ใชในการวิจัยทั้งหมด (กพร.)
5) รอยละของงานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร หรือนําไปใช
ประโยชนในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
(กพร., สมศ., สกอ.)
6) จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียน สิทธิบัตรหรือ
อนุสิทธิบัตร (งปม.,กพร.)
7) จํานวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพรในวารสารหรือนําไปใชงาน (งปม.)
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วิสัยทัศน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนมหาวิทยาลัยที่มีความเปนเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ มีผลงานเปนที่ยอมรับในมาตรฐานสากล เปนแกนนําในการระดมภูมิปญญาเพื่อพัฒนาประเทศ
อยางยั่งยืนและใหมีอํานาจตอรองในประชาคมโลก
พันธกิจ : สะสมภูมิปญญา สรางและพัฒนาองคความรูที่หลากหลาย สรางคนที่มีปญญา รูเหตุรูผล อยูในคุณธรรม และมีจิตสํานึกเพื่อสวนรวม ตลอดจนสรางผลงานที่มีมาตรฐานสามารถแขงขันได
ในตลาดโลก โดยมีการบริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพ รวมพัฒนากับชุมชน และรับผิดชอบตอสังคม เพื่อใหเปนกลไกสําคัญในการนําประเทศไปสูความผาสุกและมั่นคง

ประเด็น
ยุทธศาสตร
1. การสราง
โอกาสทาง
การศึกษา
และการ
เรียนรูตลอด
ชีวิต

เปาประสงค
เชิงยุทธศาสตร
เยาวชนและ
ประชาชนไดรับ
โอกาสศึกษาหา
ความรูจาก
มหาวิทยาลัยซึ่ง
เปนสถาบันการ
ศึกษาชั้นนําของ
ประเทศ โดย
รูปแบบและวิธีการ
ตางๆ ที่หลาก
หลายทั้งการศึกษา

ตัวชี้วัด

1.1) จํานวนผูสําเร็จ
การศึกษาดาน
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
1.2) จํานวนผูสําเร็จ
การศึกษาดาน
วิทยาศาสตรสุขภาพ
1.3) จํานวนผูสําเร็จ
การศึกษาดานสังคม
ศาสตร

เปาหมาย

กลยุทธ

51
4,829

52
5,122

53
5,794

54
6,352

319

331

313

421

3,011

3,350

3,740

4,077

หมายเหตุ * งบประมาณแผนดิน
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51-54
22,097 1. จัดการศึกษาที่
เหมาะสมในแต
ละวิทยาเขตอยาง
มีมาตรฐานและมี
1,384 คุณภาพ พัฒนา
ระบบการเรียน
การสอนแบบ
14,178 e-learning ผลิต
บุคลากรให
สอดคลองกับ

โครงการ/
ผลผลิต/กิจกรรม
ผลผลิต
ผูสําเร็จการศึกษา
ดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี,
ดานวิทยาศาสตร
สุขภาพ, ดาน
สังคมศาสตร และ
ผูสําเร็จการศึกษา
ตามโครงการ
เรงรัดผลิตบัณฑิต

วงเงินงบประมาณประจําป
เจาภาพ
(หนวย : ลานบาท)
51 52 53 54 51-54
3,918

4,226

4,533

4,618

17,295

2,207*
1,711**

2,613*
1,613**

2,921*
1,612**

3,007*
1,611**

10,748*
6,547**

วิทยาเขต
,คณะ,
วิทยาลัย,
ศูนย

** งบประมาณเงินรายได

ประเด็น
ยุทธศาสตร

เปาประสงค
เชิงยุทธศาสตร
ในระบบการศึกษา
นอกระบบ และ
การศึกษาตาม
อัธยาศัยที่เปน
ความตองการของ
เยาวชนและ
ประชาชนและเกิด
ประโยชนตอ
ชุมชน

ตัวชี้วัด

1.4) จํานวนผูสําเร็จ
การศึกษาสาขาวิชาที่ขาด
แคลน
2.1) จํานวนนิสิตที่รับเขา
ใหมดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
2.2) จํานวนนิสิตที่รับเขา
ใหมดานวิทยาศาสตร
สุขภาพ
2.3) จํานวนนิสิตที่รับเขา
ใหมดานสังคมศาสตร
2.4) จํานวนนิสิตที่รับเขา
ใหมสาขาวิชาที่ขาด
แคลน
3.1) จํานวนนิสิตที่คงอยู
ดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
3.2) จํานวนนิสิตที่คงอยู
ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
3.3) จํานวนนิสิตที่คงอยู
ดานสังคมศาสตร

เปาหมาย
51
-

52
-

53
45

7,397

7,938

8,094

470

567

628

4,218

4,744

4,832

80

80

80

23,391 25,470 27,510

1,428

1,654

1,939

13,165 14,395 15,500

กลยุทธ
54
125

51-54
170

โครงการ/
ผลผลิต/กิจกรรม

ความตองการของ
ภาคการผลิตและ
บริการ รวมทั้ง
31,736 วิสาหกิจชุมชน

สาขาวิชาที่ขาด
แคลน
กิจกรรม
จัดการเรียนการ
8,307
สอนในกลุมสาขา
2. พัฒนา
วิทยาศาสตรและ
628
เทคโนโลยี,
2,293 หลักสูตรที่
หลากหลาย
วิทยาศาสตร
สามารถปรับปรุง สุขภาพ,
สังคมศาสตรและ
4,985 18,779 หลักสูตรได
คลองตัว
ตามโครงการ
เรงรัดผลิตบัณฑิต
320 สอดคลองกับ
80
ทิศทางการพัฒนา สาขาวิชาที่ขาด
ประเทศ และ
แคลน
29,132 105,503 ตอบสนองความ โครงการ
ตองการของ
1) โครงการจัด
กลุมเปาหมาย
การศึกษาดาน
วิทยาศาสตรและ
2,096 7,117
3. ปรับปรุงระบบ เทคโนโลยี
2) โครงการจัด
16,362 59,422 การรับนิสิตให
ผูเรียนในภูมิภาค การศึกษาดาน
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วงเงินงบประมาณประจําป
เจาภาพ
(หนวย : ลานบาท)
51 52 53 54 51-54

2,738
1,657
1,081

2,975
1,985
990.4

3,175
2,179
995.8

3,286
2,270
1,016

12,175
8,091
4,084

รวม
แผนดิน
รายได

123.4
82.82
40.54

137.6
97.22
40.38

165.4
124.8
40.61

171.1
129.7
41.45

597.45
434.47
162.98

รวม
แผนดิน
รายได

3.4) จํานวนนิสิตที่คงอยู
สาขาวิชาที่ขาดแคลน

ประเด็น
ยุทธศาสตร

เปาประสงค
เชิงยุทธศาสตร

ตัวชี้วัด

4) จํานวนนิสิตทั้งหมด
5) รอยละของผูสําเร็จ
การศึกษาดานการเกษตร
และสาขาที่เกี่ยวของตอ
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
ทั้งหมด

285

365

400

400

เปาหมาย
51
52
53
37,984 41,519 44,949
37.89 40.00 42.00

1,450

และผูดอยโอกาส วิทยาศาสตร
ทางการศึกษา
สุขภาพ

กลยุทธ
54
51-54
47,590 172,042 สามารถเขาศึกษา
44.00 44.00 ในวิทยาเขตตางๆ
และ/หรือไดมี
โอกาสเขาถึง
ระบบการศึกษา
เรียนรูไดอยาง
ทั่วถึง

โครงการ/
ผลผลิต/กิจกรรม

3) โครงการจัด
การศึกษาดาน
สังคมศาสตร
4) โครงการจัด
การศึกษาตาม
โครงการเรงรัด
ผลิตบัณฑิต
สาขาวิชาที่ขาด
4. สงเสริมและ
แคลน
ขยายโอกาสทาง 5) โครงการ
การศึกษาใหแก บัณฑิตยุคใหม
ผูดอยโอกาสและ 6) โครงการ
ผูพิการ
พัฒนานิสิต
7) โครงการคาย
5. พัฒนานิสิตให อาสา
เปนเลิศดาน
8) โครงการจัด
คุณธรรมควบคู การศึกษาสําหรับ
ไปกับพัฒนา
ผูดอยโอกาสและ
ความเปนเลิศทาง ผูพิการ
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วงเงินงบประมาณประจําป
เจาภาพ
(หนวย : ลานบาท)
51 52 53 54 51-54
954.0
373.9
580.1

983.7
413.3
570.4

1,056
494.1
561.8

1,017
478.1
538.9

4,010.6
1,759.4
2,251.2

รวม
แผนดิน
รายได

94

118

123

129

464

แผนดิน

1.50 2.00 2.00 2.00

9.50

รายได

1.50 1.60 1.70 1.80

6.6

รายได

1.00 1.20 1.30 1.40

4.90

รายได

3.90

รายได

-

1.20 1.30 1.40

วิชาการ

ประเด็น
ยุทธศาสตร

เปาประสงค
เชิงยุทธศาสตร

ตัวชี้วัด

เปาหมาย
51

52

53

กลยุทธ
54

โครงการ/
ผลผลิต/กิจกรรม

51-54
9) โครงการจัด
ทุนการศึกษาเพื่อ
การพัฒนานิสิต

วงเงินงบประมาณประจําป
เจาภาพ
(หนวย : ลานบาท)
51 52 53 54 51-54
5.00 6.00 7.00 8.00 26.00 รายได

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 มีความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล ดังนี้
(1) นโยบายรัฐบาลที่ 2.1 นโยบายการศึกษา
เปาหมายเชิงนโยบายเรื่อง : คนไทยทุกกลุมทุกวัยไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพไดมาตรฐานสากล ทันตอการเปลี่ยนแปลงตั้งแตระดับปฐมวัยจนตลอดชีวิต มีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและ
เสริมสรางการแขงขันของประเทศ
และสอดคลองกับนโยบายและกลยุทธ/วิธีการ ดังนี้
นโยบาย
กลยุทธ / วิธีการ
1.พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมที่สอดคลองเชื่อมโยงกัน ศึกษาวิจัยและพัฒนา
1. ยกระดับคุณภาพการศึกษาของคนไทยอยางมี
บูรณาการและสอดคลองกันตั้งแตระดับปฐมวัยจนถึง องคความรู และกํากับติดตามประเมินผล
2. สรางกระบวนการเรียนรู ปลูกฝงจิตสํานึก คานิยม คุณธรรม วัฒนธรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใหเด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่เหมาะสม
อุดมศึกษาทั้งในและนอกระบบการศึกษา
โดยการปลูกจิตสํานึก สรางเจตคติ ปรับพฤติกรรม สรางภูมิตานทาน โดยเครือขายบาน สถาบันศาสนา สถานศึกษา ชุมชนและสื่อ
2. การเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพระบบการเรียนรู 1.สรางโอกาสและทางเลือกสําหรับประชาชนในการเขาถึงบริการการศึกษาและแหลงเรียนรู โดยการสงเสริมสนับสนุนการศึกษานอกโรงเรียน
ตลอดชีวิต
การศึกษาตามอัธยาศัย สงเสริมสถาบันการศึกษา จัดบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม
2. สรางปจจัยและสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการสรางสังคมแหงการเรียนรู พัฒนาระบบบริหารจัดการองคความรูและสรางวัฒนธรรมการเรียนรูอยาง
ตอเนื่องใหกับคนทุกชวงวัย
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7. สนับสนุนการใหทุนการศึกษาทั้งในและ
ตางประเทศสําหรับผูดอยโอกาส
8. สนับสนุนการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดรับ
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางภาคการผลิตและบริการ
10. ขยายบทบาทของระบบการเรียนรูเชิงสรางสรรค
ผานองคกรตางๆ

สรางหลักประกันโอกาสการเขาถึงแหลงทุนการศึกษาสําหรับผูดอยโอกาส
ผลิตและพัฒนากําลังคนระดับกลางและระดับสูงเพื่อตอบสนองตอความตองการพัฒนาประเทศ โดยเรงผลิตและพัฒนากําลังคนระดับกลางและ
ระดับสูงดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี แพทย พยาบาล และสาขาที่ขาดแคลน
สรางทัศนคติและนิสัยในการแสวงหาการเรียนรู และสรรหาองคความรูเพื่อสรางแรงบันดาลใจและกระตุนความคิดสรางสรรคแกประชาชนและ
ภาคธุรกิจ

(2) นโยบายรัฐบาลที่ 2.4 นโยบายศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
เปาหมายเชิงนโยบายเรื่อง : สังคมและคนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีงาม
และสอดคลองกับโยบายเรื่อง : ฟนฟูและสืบสานคุณคาความหลากหลายของวัฒนธรรมไทยทั้งที่เปนวิถีชีวิต ประเพณี คานิยมที่ดีงาม ภูมิปญญาทองถิ่น ดูแลรักษาแหลงอุทยานประวัติศาสตร โบราณสถาน
พิพิธภัณฑตางๆ เพื่อการเรียนรูและสรางสรรคมูลคาเพิ่มในภาคการผลิตและบริการ
กลยุทธ / วิธีการ : สนับสนุนการนําความหลากหลายของวัฒนธรรมไทยรวมทั้งนําความรูและเทคโนโลยีสมัยใหมมาพัฒนาตอยอด / ประยุกตใชกับภูมิปญญาทองถิ่นในการผลิตสินคาและบริการใหมีความโดด
เดน มีเอกลักษณเฉพาะและมีการแบงปนผลประโยชนใหแกผูเปนเจาของภูมิปญญาอยางเหมาะสม เปนธรรม
(3) นโยบายรัฐบาลที่ 5.2 สรางเสริมความรูความคิดดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประชาชน พรอมทั้งเรงผลิตและพัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและคุณธรรมใหสอดคลอง
กับความตองการของภาคการผลิตและบริการ รวมทั้งวิสาหกิจชุมชน
เปาหมายเชิงนโยบายเรื่อง : 1) เยาวชนมีความตระหนัก ความรู ความเขาใจวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม
2) ผลิตและพัฒนาคุณภาพบุคลากรวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ
และสอดคลองกับนโยบายและกลยุทธ/วิธีการ ดังนี้
นโยบาย
1. สรางความตระหนัก ความรูความเขาใจในวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม ใหกับ
เยาวชน ประชาชน และนักศึกษา
2. พัฒนาระบบการผลิตบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตลอดหวงโซความรู

กลยุทธ / วิธีการ
สรางการเรียนรูและความคิดสรางสรรคของเยาวชน และเผยแพรความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสู
ประชาชน รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการเขาถึงขอมูลขาวสาร
เรงผลิตบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในทุกระดับ
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ประเด็น
ยุทธศาสตร
2. การ
ยกระดับ
คุณภาพและ
มาตรฐาน
การศึกษา

เปาประสงค
เชิงยุทธศาสตร

เปาหมาย

ตัวชี้วัด

มหาวิทยาลัยผลิต 1) รอยละของอาจารย
ผลงานที่มีคุณภาพ ประจําที่มีวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาเอกหรือ
เทียบเทา
2) รอยละของอาจารย
ประจําที่มีตําแหนงทาง
วิชาการ
3) รอยละของอาจารย
ประจําหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ซึ่งมี
คุณสมบัติเปนที่ปรึกษา
วิทยานิพนธที่ทําหนาที่
อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ
4) รอยละของบทความ
วิทยานิพนธปริญญาโท
หรือเอกที่ตีพิมพเผยแพร
ทั้งในระดับชาติ หรือ
ระดับนานาชาติตอ
จํานวนวิทยานิพนธ

51
44

52
50

53
55

54
60

51-54
60

44

50

60

70

70

90

90

90

90

90

33.5

50

60

75

18

75

กลยุทธ

โครงการ/
ผลผลิต/กิจกรรม

1.สงเสริมการ
พัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน
ที่เชื่อมโยงกับการ
วิจัย และบูรณา
การการเรียนการ
สอน การวิจัย
และการบริการ
วิชาการ
ปรับปรุงวิธีการ
เรียนการสอนให
ทันสมัย เนนการ
เรียนที่นําไปสู
การปฏิบัติจริง
พัฒนาผูสอน
กระบวนการ และ
สื่อการเรียนการ
สอนให
สอดคลองกับ
วิทยาการที่

ผลผลิต
ผลงานมีคุณภาพ
และไดมาตรฐาน
กิจกรรม
1. พัฒนาอาจารย
และนิสิต
2. พัฒนา
หลักสูตร
3. สงเสริมและ
ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
โครงการ
1) โครงการ
พัฒนาบุคลากร
สายวิชาการ
2) โครงการ
พัฒนานิสิต
3) โครงการ
พัฒนาหลักสูตร
4) โครงการทํานุ

วงเงินงบประมาณประจําป
เจาภาพ
(หนวย : ลานบาท)
51 52 53 54 51-54
58.8 82.9 96.7 108.7 347.1 วิทยาเขต
76.7*
32.0**

232.0*
115.1**

คณะ,
วิทยาลัย
สถาบัน,
สํานัก ,

-

1.00 1.50 1.50

4.00

รายได

-

1.00 1.20 1.40

3.60

รายได

-

1.00 1.20 1.40

3.60

รายได

33.9*
24.9**

54.8*
28.1**

66.6*
30.1**

24.6 23.8 26.1 26.7 101.2 รวม

ปริญญาโทหรือเอก

ประเด็น
ยุทธศาสตร

เปาประสงค
เชิงยุทธศาสตร

เปลี่ยนแปลงไป

ตัวชี้วัด

5) รอยละของบัณฑิต
ระดับปริญญาตรีที่ได
งานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน
ระยะเวลา 1 ป
6) รอยละของนิสิตที่เขา
รวมโครงการในการ
อนุรักษพัฒนา และสราง
เสริมเอกลักษณ ศิลปะ
และวัฒนธรรม

เปาหมาย
51
69

75

52
70

77

53
75

79

กลยุทธ
54
80

80
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51-54
80

80

บํารุงศิลปวัฒนธรรม

4.9 4.8 6.6 6.7
19.7 19.0 19.4 20.0

โครงการ/
ผลผลิต/กิจกรรม

วงเงินงบประมาณประจําป
เจาภาพ
(หนวย : ลานบาท)
51 52 53 54 51-54
1.00 1.20 1.30 1.50 4.90 รายได

5) โครงการ
สัมมนาทาง
วิชาการ
6) โครงการ
ติดตามภาวะการ
มีงานทําของ
บัณฑิต
7) โครงการ
พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อ
การจัดการศึกษา
8) โครงการ
พัฒนาระบบ
หองสมุดและสื่อ
การเรียนการสอน
3. สรางมาตรฐาน 9) โครงการ
คุณภาพบัณฑิต
พัฒนาเครือขาย
และสนับสนุน
ความรวมมือทาง
สงเสริมการ
วิชาการ
ประกันคุณภาพ
2. สงเสริมพัฒนา
หลักสูตร
นานาชาติระดับ
ปริญญาตรี
จัดการแลก
เปลี่ยนนิสิตและ
อาจารย จัดทํา
หลักสูตร Double
degree, joint
degree และปรับ
การเรียนการสอน
ใหใชภาษา
อังกฤษเปน
สื่อกลาง

0.80 0.90 1.00 1.50

23.1
78.1

4.20

แผนดิน
รายได

รายได

29.0 50.0 60.0 70.0 209.0 แผนดิน

2.40 2.50 2.60 2.70 10.20 รายได

1.00 1.50 1.80 2.00

6.30

รายได

ทางดานวิชาการ
ของแตละ
สาขาวิชา
ประเด็น
ยุทธศาสตร

เปาประสงค
เชิงยุทธศาสตร

ตัวชี้วัด

เปาหมาย
51

52

53

กลยุทธ
54

51-54
4. พัฒนา
หองสมุดและ
อุทยานการเรียนรู
ใหเปนแหลง
คนควาที่ทันสมัย
และเพียงพอ
พรอมทั้งปรับปรุง
ฐานขอมูลความรู
ใหสมบูรณ
5. พัฒนาและ
ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศและ
ระบบสื่อสาร
ทางไกล เพื่อ
การศึกษาและการ
ใหบริการวิชาการ
ในรูปแบบตางๆ
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โครงการ/
ผลผลิต/กิจกรรม

วงเงินงบประมาณประจําป
เจาภาพ
(หนวย : ลานบาท)
51 52 53 54 51-54

ประเด็น
ยุทธศาสตร

เปาประสงค
เชิงยุทธศาสตร

ตัวชี้วัด

เปาหมาย
51

52

53

กลยุทธ
54

51-54
6. สรางเครือขาย
ทางวิชาการ
สงเสริมความ
รวมมือใน
ลักษณะพหุภาคี
7. พัฒนาชอง
ทางการนําเสนอ
และเผยแพร
ผลงานทาง
วิชาการที่ยอมรับ
ในระดับ
นานาชาติ และ
พัฒนาการ ผลิต
และเผยแพร
วารสารวิชาการ
ของมหาวิทยาลัย
ใหกวางขวาง
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โครงการ/
ผลผลิต/กิจกรรม

วงเงินงบประมาณประจําป
เจาภาพ
(หนวย : ลานบาท)
51 52 53 54 51-54

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 มีความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล ดังนี้
(1) นโยบายรัฐบาลที่ 2.1 นโยบายการศึกษา
เปาหมายเชิงนโยบายเรื่อง : คนไทยทุกกลุมทุกวัยไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพไดมาตรฐานสากล ทันตอการเปลี่ยนแปลงตั้งแตระดับปฐมวัยจนตลอดชีวิต มีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและ
เสริมสรางการแขงขันของประเทศและสอดคลองกับนโยบายและกลยุทธ/วิธีการ ดังนี้
นโยบาย
กลยุทธ / วิธีการ
1.พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมที่สอดคลองเชื่อมโยงกัน ศึกษาวิจัยและพัฒนา
1. ยกระดับคุณภาพการศึกษาของคนไทยอยางมี
บูรณาการและสอดคลองกันตั้งแตระดับปฐมวัยจนถึง องคความรู และกํากับติดตามประเมินผล
2. สรางกระบวนการเรียนรู ปลูกฝงจิตสํานึก คานิยม คุณธรรม วัฒนธรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใหเด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่เหมาะสม
อุดมศึกษาทั้งในและนอกระบบการศึกษา
โดยการปลูกจิตสํานึก สรางเจตคติ ปรับพฤติกรรม สรางภูมิตานทาน โดยเครือขายบาน สถาบันศาสนา สถานศึกษา ชุมชนและสื่อ
2. การเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพระบบการเรียนรู 1. สรางปจจัยและสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการสรางสังคมแหงการเรียนรู พัฒนาระบบบริหารจัดการองคความรูและสรางวัฒนธรรมการเรียนรูอยาง
ตลอดชีวิต
ตอเนื่องใหกับคนทุกชวงวัย
3. พัฒนาหลักสูตร ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครู 1. เรงรัดแกปญหาขาดแคลนครู คณาจารยโดยเฉพาะในสาขาวิชาที่ขาดแคลน และพัฒนาระบบการผลิตครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาให
มีศักยภาพในการรองรับการเปลี่ยนแปลง
ใหมีคุณภาพและคุณธรรมอยางทั่วถึง ตอเนื่อง และ
2. ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา สรางขวัญกําลังใจความกาวหนา และความมั่นคงในวิชาชีพครู
กาวทันการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน
3. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการในการพัฒนาประเทศ
4. สงเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการ 1. นําเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมมาใชในการจัดการศึกษา พัฒนาระบบบริหารจัดการความรู และการพัฒนาระบบฐานขอมูลกลางทาง
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียน การสอน และการเรียนรู การศึกษาที่เชื่อมโยงทุกระดับ
อยางจริงจัง รวมทั้งการเขาถึงระบบอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูงอยางกวางขวาง
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(2) นโยบายรัฐบาลที่ 5.2 สรางเสริมความรูความคิดดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ของประชาชน พรอมทั้งเรงผลิตและพัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและคุณธรรมใหสอดคลอง
ความตองการของภาคการผลิตและบริการ รวมทั้งวิสาหกิจชุมชน
เปาหมายเชิงนโยบายเรื่อง : ผลิตและพัฒนาคุณภาพบุคลากรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ
และสอดคลองกับโยบายเรื่อง : พัฒนาระบบการผลิตบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตลอดหวงโซความรู
กลยุทธ / วิธีการ : เรงผลิตบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในทุกระดับ
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ประเด็น
ยุทธศาสตร
3. การพัฒนา
ขีดความ
สามารถของ
ประเทศโดย
ใชความรู
เปนฐาน

เปาประสงค
เชิงยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยเปน
แหลงความรูที่
สามารถชี้นําเพื่อ
การพัฒนาประเทศ
และพัฒนาชุมชน
ใหสามารถพึ่งพา
ตนเองไดอยาง
ยั่งยืน

ตัวชี้วัด

กลยุทธ

เปาหมาย
51
545

52
550

53
555

1) จํานวนของโครงการ
บริการวิชาการที่ไดรับ
การถายทอดสูประชาชน
280
285
290
2) รอยละของโครงการ
หรือกิจกรรมบริการ
วิชาการและวิชาชีพที่
ตอบสนองความตองการ
พัฒนาและเสริมสราง
ความเขมแข็งของสังคม
ชุมชน ประเทศชาติ หรือ
นานาชาติตออาจารย
ประจําและนักวิจัยประจํา
3) จํานวนผูเขารับบริการ 19,800 20,000 20,200

54
560

295

20,400

หมายเหตุ * งบประมาณแผนดิน ** งบประมาณเงินรายได
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51-54
2,210

1. ประยุกตองค
ความรูและ
ผลงานวิจัยเชิง
295 บูรณาการเพื่อ
เสริมสราง
ศักยภาพของ
ชุมชนและ
ประเทศ สราง
เครือขายความ
รวมมือระหวาง
ภาครัฐและ
เอกชน รวม
80,400 ศึกษาวิจัยกับ
สถาบันการศึกษา
และองคกร
วิชาการใน
ภูมิภาคเพื่อ
แกปญหาทองถิ่น

โครงการ/
ผลผลิต/กิจกรรม

เจาภาพ
วงเงินงบประมาณประจําป
(หนวย : ลานบาท)
51 52 53 54 51-54
544 450 488 500 1,982 วิทยาเขต

ผลผลิต
232.4* 161.3* 195.5* 201.2* 790.4*
ผลงานการ
311.7** 288.9** 292.1** 299.1**
1,191.8**
ใหบริการวิชาการ
กิจกรรม
จัดอบรมสัมมนา
เชิงวิชาการหรือ
ปฏิบัติการ
โครงการ
541.9 443.9 479.8 491.3 1,956.9
1) โครงการ
บริการวิชาการแก 232.4 161.3 195.5 201.2 790.4
309.5 282.6 284.3 290.1 1,166.5
ชุมชน
2) โครงการจัดทํา 1.00 1.00 1.20 1.20 4.40
และพัฒนาฐาน
ขอมูลดานการ
บริการวิชาการ
3) โครงการ
3.00 4.00 5.00 12.00
เครือขายความ
รวมมือกับภาค
การเกษตร ภาค
การผลิตและ
อุตสาหกรรม

,คณะ,
วิทยาลัย,
สถาบัน,
สํานัก,
ศูนย

รวม
แผนดิน
รายได

รายได

รายได

ประเด็น
ยุทธศาสตร

เปาประสงค
เชิงยุทธศาสตร

ตัวชี้วัด

เปาหมาย
51

52

53

54

กลยุทธ

โครงการ/
ผลผลิต/กิจกรรม

2. สรางเครือขาย
ความรวมมือกับ
หนวยงานตาง ๆ
ทั้งภาครัฐและ
เอกชน และระดม
ความรู รวบรวม
วิเคราะห
กลั่นกรอง
กระจายความรู
ถายทอดภูมิ
ปญญาตางๆ ไปสู
ทุกภูมิภาคอยาง
ทั่วถึง

4) โครงการศูนย
บมเพาะ
ผูประกอบการ
5) โครงการความ
รวมมือเพื่อ
ชวยเหลือสังคม

51-54

3. พัฒนาระบบ
สารสนเทศและ
เครือขายฐาน
ขอมูล ผูเชี่ยวชาญ
สาขาตาง ๆ
รวบรวมความรู
ภูมิปญญา เพื่อ
บูรณาการและ
เผยแพรความรูสู
25

วงเงินงบประมาณประจําป
เจาภาพ
(หนวย : ลานบาท)
51 52 53 54 51-54
1.20 1.30 1.40 1.50 5.40 รายได

-

1.00 1.20 1.30

3.50

รายได

ประเด็น
ยุทธศาสตร

เปาประสงค
เชิงยุทธศาสตร

ตัวชี้วัด

เปาหมาย
51

52

53

กลยุทธ
54

51-54
สังคม สงเสริม
สนับสนุนให
วิทยาเขต ศูนย
และสถานีวิจัย
เปนแกนนําใน
การเชื่อมโยง
เครือขายการ
พัฒนาและสราง
องคความรู
รวมกับชุมชน
4. ขยายเครือขาย
สูสถาบันการ
ศึกษาทั้งระดับ
อุดมศึกษาและต่ํา
กวาอุดมศึกษา
และสงเสริมให
เกิด Open House
Activities ทุก
คณะ

26

โครงการ/
ผลผลิต/กิจกรรม

วงเงินงบประมาณประจําป
เจาภาพ
(หนวย : ลานบาท)
51 52 53 54 51-54

ประเด็น
ยุทธศาสตร

เปาประสงค
เชิงยุทธศาสตร

ตัวชี้วัด

เปาหมาย
51

52

53

กลยุทธ
54

51-54

โครงการ/
ผลผลิต/กิจกรรม

วงเงินงบประมาณประจําป
เจาภาพ
(หนวย : ลานบาท)
51 52 53 54 51-54

5. พัฒนา
ภาพลักษณ
ผลิตภัณฑของ
มก. ใหเขาถึง
ตลาดผูบริโภค
ดวยผลผลิตที่
หลากหลาย มี
คุณภาพ เปนที่
ยอมรับของ
ประชาชน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 มีความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล ดังนี้
(1) นโยบายรัฐบาลที่ 2.1 นโยบายการศึกษา
เปาหมายเชิงนโยบายเรื่อง : คนไทยทุกกลุมทุกวัยไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพไดมาตรฐานสากล ทันตอการเปลี่ยนแปลงตั้งแตระดับปฐมวัยจนตลอดชีวิต มีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและ
เสริมสรางการแขงขันของประเทศ
และสอดคลองกับนโยบายเรื่อง : การเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพระบบการเรียนรูตลอดชีวิต
กลยุทธ/วิธีการ : สรางโอกาสและทางเลือกสําหรับประชาชนในการเขาถึงบริการการศึกษาและแหลงเรียนรู โดยการสงเสริมสนับสนุนการศึกษานอกโรงเรียน การศึกษาตามอัธยาศัย สงเสริมสถาบันการศึกษา
จัดบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม
(2) นโยบายรัฐบาลที่ 2.2 นโยบายแรงงาน
เปาหมายเชิงนโยบายเรื่อง : แรงงานไดรับการพัฒนายกระดับฝมือใหสอดคลองกับการปรับโครงสรางภาคการผลิตและบริการ ผูถูกเลิกจางสามารถกลับเขาสูการจางงานโดยเร็ว และแรงงานไดรับสวัสดิการและ
การคุมครองมากขึ้น
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และสอดคลองกับนโยบายเรื่อง : เรงฝกอบรมและพัฒนาคนที่ทํางานแลวและคนที่ถูกเลิกจางใหทันกับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางภาคการผลิตและบริการ
กลยุทธ/วิธีการ : 1) จัดใหมีการฝกอบรมระดับฝมือใหตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน
2) อํานวยความสะดวกในการจัดหาแหลงเงินทุนเพื่อใหแรงงานสามารถสรางรายได โดยประสานความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนในระดับพื้นที่ / ชุมชนเพื่อจัดหากลุมเปาหมาย
และแหลงเงินทุน เพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพอิสระ / การเปนผูประกอบการเพื่อเพิ่มโอกาสในการมีงานทําหรือการประกอบอาชีพ
(3) นโยบายรัฐบาลที่ 3.2 นโยบายปรับโครงสรางภาคเกษตร
เปาหมายเชิงนโยบายเรื่อง : ภาคเกษตรเจริญเติบโตอยางมีเสถียรภาพเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรมีความเขมแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
และสอดคลองกับนโยบายเรื่อง : ยุทธศาสตรประเทศไทยเปนศูนยกลางการผลิตอาหารของโลก และการปรับโครงสรางการผลิตทางการเกษตร การผลิตพืช พลังงานทดแทน และสนับสนุนสินคาใหมที่มีโอกาส
ทางการตลาด
กลยุทธ/วิธีการ : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และพัฒนาโครงสรางพื้นฐานการเกษตร เพื่อลดตนทุนการผลิต โดยสงเสริมการใชปจจัยผลิตทางการเกษตรที่เหมาะสม ทั้งดานพันธุ ปุย และการกระจายทรัพยากร
การผลิตทางการเกษตรในระดับชุมชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสินคาเกษตร เชน โรงสีชุมชน โรงปุยอินทรียชุมชน และเครื่องจักรกลเกษตรขั้นพื้นฐาน
(4) นโยบายรัฐบาลที่ 3.3 นโยบายปรับโครงสรางภาคอุตสาหกรรม
เปาหมายเชิงนโยบายเรื่อง : 1) ภาคอุตสาหกรรมมีการเจริญเติบโตอยางตอเนื่องและมีเสถียรภาพ
2) ภาคอุตสาหกรรมมีผลิตภาพการผลิตและประสิทธิภาพการผลิตสูงขึ้นอยางตอเนื่อง
3) ภาคอุตสาหกรรมที่เปน SMES มีความเขมแข็งมากขึ้น
4) แรงงานภาคอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
และสอดคลองกับนโยบายเรื่อง : สงเสริมและขยายบทบาทศูนยบมเพาะสําหรับผูประกอบการที่มุงสรางสินคาและบริการที่มีมูลคาสูงโดยใชเทคโนโลยีสมัยใหมที่ออกแบบใหมีความเหมาะสมตามศักยภาพใน
พื้นที่ตางๆ พรอมทั้งสรางศูนยพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ตลอดจนสนับสนุนใหมีการนําองคความรูและนวัตกรรมไปใชประโยชนเชิงพาณิชย
กลยุทธ/วิธีการ :
1) ขยายบทบาทศูนยบมเพาะใหครอบคลุมกับสินคาและบริการที่เปนเปาหมายของประเทศ
2) สรางศูนยพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
3) สงเสริมใหมีการนําผลงานวิจัยพัฒนามาประยุกตใชในการผลิตสินคาและบริการเพื่อเพิ่มมูลคาเชิงพาณิชย
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(5) นโยบายรัฐบาลที่ 3.4 นโยบายปรับโครงสรางภาคการทองเที่ยวและบริการ
เปาหมายเชิงนโยบายเรื่อง : การดูแลรักษาความปลอดภัยนักทองเที่ยวอยูในระดับมาตรฐานสากล
และสอดคลองกับนโยบายเรื่อง : พัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอ เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ
กลยุทธ/วิธีการ : จัดเตรียมกําลังคนใหมีความพรอมทั้งในดานปริมาณและคุณภาพ เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ
(6) นโยบายรัฐบาลที่ 5.3 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหมีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอกับความตองการ
เปาหมายเชิงนโยบายเรื่อง : มีระบบการถายทอดผลงานวิจัย / องคความรูสูภาคการผลิต บริการ และชุมชนที่มีประสิทธิภาพและกระจายตัวในทุกภูมิภาค
และสอดคลองกับนโยบายเรื่อง : พัฒนาศูนยแหงความเปนเลิศทั้งดานวิทยาศาสตรพื้นฐานและวิทยาศาสตรประยุกตใหมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ/วิธีการ : 1) เรงพัฒนาศูนยแหงความเปนเลิศ เพื่อรองรับเทคโนโลยีอุบัติใหม และเทคโนโลยีที่มีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศ
2) เรงพัฒนาเทคโนโลยีระบบภูมิสารสนเทศและอวกาศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะดานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม
(7) นโยบายรัฐบาลที่ 6 การตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ
เปาหมายเชิงนโยบายเรื่อง : ไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจระหวางประเทศอยางยั่งยืน มีบทบาทเชิงรุกในการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค สามารถรักษาและขยายตลาดการคาและการลงทุน
อยางตอเนื่อง
และสอดคลองกับนโยบายเรื่อง : กระชับความรวมมือและความเปนหุนสวนทางยุทธศาสตรกับประเทศและกลุมประเทศที่มีบทบาทสําคัญของโลก จัดทําขอตกลงทางการคาเสรีในกรอบพหุภาคีและกับประเทศ
ตางๆ เพื่อประโยชนสูงสุดของประเทศโดยรวม สรางกลไกเพื่อชวยเหลือผูประกอบการใหสามารถปรับตัวรับผลกระทบและสงเสริมการใชประโยชนจากความตกลงทางการคาเสรี
กลยุทธ/วิธีการ : เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศบนเวทีการคาโลก โดยพัฒนาและสงเสริมการสงออกสินคาและบริการ การสรางแสวงหาและถายทอดองคความรู และความรวมมือระหวาง
สถาบันการศึกษาวิจัย / ภาคเอกชนโดยเฉพาะ SMES รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรดานตางประเทศ
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ประเด็น
ยุทธศาสตร
4. การพัฒนา
การศึกษา
เพื่อความ
มั่นคงของรัฐ

เปาประสงค
เชิงยุทธศาสตร
สงเสริมการจัด
การศึกษาเพื่อฟนฟู
ความเชื่อมั่นของ
ประเทศและความ
มั่นคงของรัฐ

ตัวชี้วัด

1) จํานวนหลักสูตรดาน
การเกษตรและที่
เกี่ยวของกับการฟนฟู
ความเชื่อมั่นและความ
มั่นคงของรัฐ
2) จํานวนโครงการวิจัย
ดานการเกษตรและที่
เกี่ยวของกับการฟนฟู
ความเชื่อมั่นและความ
มั่นคงของรัฐ

หมายเหตุ * งบประมาณเงินรายได

เปาหมาย

กลยุทธ

51
150

52
152

53
154

54
155

51-54
155

30

35

40

45

150

30

1. คนควา วิจัย
และพัฒนา
เทคโนโลยีการ
ผลิตพลังงาน
ทดแทนชนิดใหม
และตอยอด
ความรูทางการ
ผลิตพืชพลังงาน

โครงการ/
ผลผลิต/กิจกรรม

ผลผลิต
1. หลักสูตรดาน
การเกษตรและที่
เกี่ยวของกับการ
ฟนฟูความเชื่อมั่น
และความมั่นคง
ของรัฐ
2. โครงการวิจัย
ดานการเกษตร
2. พัฒนา
และที่เกี่ยวของ
หลักสูตรใหม
กับการฟนฟูความ
และ/หรือ
เชื่อมั่นและความ
ปรับปรุง
มั่นคงของรัฐ
หลักสูตรที่
กิจกรรม
เกี่ยวของทางดาน 1. การสรางและ
พลังงานเพื่อผลิต ปรับปรุง
บุคลากรระดับสูง หลักสูตรที่
รองรับความ
เกี่ยวของฯ
ตองการแกไข
2. ดําเนินการวิจัย
ปญหาดาน
โครงการที่
พลังงาน
เกี่ยวของฯ
สิ่งแวดลอม

วงเงินงบประมาณประจําป
เจาภาพ
(หนวย : ลานบาท)
51 52 53 54 51-54
2.0 11.3 14.7 17.0 45.0* วิทยาเขต
,คณะ,
วิทยาลัย,
ศูนย,
สถาบัน,
สํานัก

ประเด็น
ยุทธศาสตร

เปาประสงค
เชิงยุทธศาสตร

ตัวชี้วัด

เปาหมาย
51

52

53

กลยุทธ
54

51-54
3. สรางงานวิจัย
และพัฒนาพื้นที่
บริเวณชายฝง
อันดามัน เพื่อให
ชุมชนเกิดความ
ปลอดภัยในการ
ดํารงชีวิต พรอม
ทั้งเฝาระวังเพื่อ
อนุรักษ
สิ่งแวดลอมและ
การพัฒนาที่ยั่งยืน
รวมกับองคกรที่
เกี่ยวของทั้ง
ประเทศและ
นานาชาติ

โครงการ/
ผลผลิต/กิจกรรม

วงเงินงบประมาณประจําป
เจาภาพ
(หนวย : ลานบาท)
51 52 53 54 51-54

โครงการ
1.00 1.30 1.50 1.70
1) โครงการ
พัฒนาและ
ปรับปรุง
หลักสูตรดาน
การเกษตรและที่
เกี่ยวของกับการ
ฟนฟูความเชื่อมั่น
และความมั่นคง
ของรัฐ
- 5.00 8.00 10.0
2) โครงการวิจัย
ดานการเกษตร
และที่เกี่ยวของ
กับการฟนฟูความ
เชื่อมั่นและความ
มั่นคงของรัฐ
4. ถายทอด
- 1.00 1.00 1.00
3) โครงการรับ
เทคโนโลยีการ
นิสิตในพื้นที่ 3
ผลิตและแปรรูป
จังหวัดชายแดน
พืชพลังงานใหกับ
ภาคใต
เกษตรกรและ
- 1.00 1.20 1.30
4) โครงการ
ผูสนใจรวมกับ
สงเสริมปรัชญา
ภาครัฐและเอกชน
เศรษฐกิจพอเพียง
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5.50

รายได

23.0

รายได

3.00

รายได

3.50

รายได

ประเด็น
ยุทธศาสตร

เปาประสงค
เชิงยุทธศาสตร

ตัวชี้วัด

เปาหมาย
51

52

53

54

กลยุทธ

โครงการ/
ผลผลิต/กิจกรรม

5. วิจัยและ
พัฒนาการ
ชลประทานให
สอดคลองกับ
ความตองการใช
น้ําเพื่อบริโภค
และการผลิตของ
ชุมชนในพื้นที่
ตางๆ

5) โครงการ
สงเสริมระบอบ
ประชาธิปไตย
6) โครงการ
พัฒนาระบบ
เตือนภัยและการ
เตรียมความ
พรอมแหงชาติ
7) โครงการ
เทิดพระเกียรติ
พระมหากษัตริย
และพระราชวงศ
ทุกพระองค

51-54

6. สงเสริมและ
พัฒนากิจกรรม
เกี่ยวกับการลด
ภาวะโลกรอน
และรณรงคให
นิสิต บุคลากร
และชุมชนมีสวน
รวม
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วงเงินงบประมาณประจําป
เจาภาพ
(หนวย : ลานบาท)
51 52 53 54 51-54
- 1.00 1.00 1.00 3.00 รายได

1.00 1.00 1.00

3.00

รายได

1.00 1.00 1.00 1.00

4.00

รายได

-

ประเด็น
ยุทธศาสตร

เปาประสงค
เชิงยุทธศาสตร

ตัวชี้วัด

เปาหมาย
51

52

53

กลยุทธ
54

51-54
7.พัฒนาบริการ
วิชาการที่
หลากหลาย โดย
จัดทําหลักสูตร
ฝกอบรมระยะสั้น
และทักษะทาง
วิชาชีพใหแก
ประชาชนใน
ทองถิ่น
8. สงเสริมการนํา
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช
รวมกับการ
จัดการเรียนการ
สอน การจัด
กิจกรรมตางๆ
ของมหาวิทยาลัย
9. สงเสริม
ระบอบ
ประชาธิปไตย
อันมี
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โครงการ/
ผลผลิต/กิจกรรม

วงเงินงบประมาณประจําป
เจาภาพ
(หนวย : ลานบาท)
51 52 53 54 51-54

ประเด็น
ยุทธศาสตร

เปาประสงค
เชิงยุทธศาสตร

ตัวชี้วัด

เปาหมาย
51

52

53

กลยุทธ
54

51-54
พระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข
สงเสริมกิจกรรม
เทิดพระเกียรติ
ตามโอกาสและ
ความพรอมโดย
ดําเนินการ
คูขนานกับการ
สรางกระบวน
การปลูกจิตสํานึก
แกประชาคม
10. พัฒนาการ
เพิ่มประสิทธิ
ภาพการผลิตและ
โครงสราง
พื้นฐานทาง
การเกษตรใหกับ
ชุมชนเพื่อลด
ตนทุนการผลิต
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โครงการ/
ผลผลิต/กิจกรรม

วงเงินงบประมาณประจําป
เจาภาพ
(หนวย : ลานบาท)
51 52 53 54 51-54

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 มีความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล ดังนี้
(1) นโยบายรัฐบาลที่ 1.1 สรางความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติและฟนฟูประชาธิปไตย
เปาหมายเชิงนโยบายเรื่อง : สงเสริมระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และสรางความสมานฉันทของคนในชาติอันเนื่องมาจากความขัดแยง ดานลัทธิอุดมการณ และความแตกตาง
ดานอัตลักษณ
และสอดคลองกับนโยบาย : สรางความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติและฟนฟูประชาธิปไตย โดยการเสริมสรางความเขาใจรวมกันของประชาชนในชาติใหเกิดความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และ
ยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เพื่อใหเกิดความรวมมือรวมใจในการแกไขปญหาวิกฤตของประเทศ และสรางเสถียรภาพทั้งดานการเมือง การปกครอง สังคม
และเศรษฐกิจ โดยมุงถึงประโยชนสุขของประชาชนสวนรวมเปนสําคัญ ซึ่งจะเปนรากฐานที่มั่นคงในการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตอไป
กลยุทธ/วิธีการ : 1) สรางความสมัครสมานสามัคคีของประชาชนในชาติ โดยปลุกจิตสํานึกความรักชาติใหเกิดขึ้นกับประชาชนชาวไทย ใชการปฏิบัติงานขาวกรองและการตอตานขาวกรอง และใชวัฒนธรรม
กีฬา เปนสื่อในการสรางความสมานฉันท
2) เสริมสรางใหประชาชนในชาติยึดมั่นการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข โดยสงเสริมความรูความเขาใจ และการเรียนการสอนการปกครองระบบ
ประชาธิปไตย สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในระบอบประชาธิปไตย และสรางกลไกชุมชนในการสงเสริมประชาธิปไตยและเสริมสรางความเขาใจรวมกันเพื่อใหเกิดความสมานสามัคคี
(2) นโยบายรัฐบาลที่ 1.2 แกปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต
เปาหมายเชิงนโยบายเรื่อง : ประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตไดรับการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต
และสอดคลองกับนโยบาย : แกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยนอมนําแนวทางพระราชทาน “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” มาดําเนินภารกิจในดานความมั่นคงและดานการพัฒนา โดยใหมีความ
สอดคลองกับลักษณะเฉพาะของพื้นที่ วิถีชีวิต วัฒนธรรมและความเชื่อของประชาชน ตลอดทั้งอํานวยความเปนธรรมและความยุติธรรม โดยเนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน เพื่อใหเกิดความสงบเรียบรอย
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน สรางความสมานฉันทและสันติสุขในพื้นที่โดยเร็วที่สุด
กลยุทธ/วิธีการ : สงเสริมกระบวนการสันติวิธีที่ยึดหลักความเปนธรรมและการมีสวนรวมของทุกฝายใหเกิดความสามัคคีและลดความขัดแยงตอกัน สามารถอยูรวมกันอยางมีความสุขบนพื้นฐานความ
หลากหลายในความคิด วิถีชีวิตและวัฒนธรรม
- สงเสริมกระบวนการดานวัฒนธรรม ประวัติศาสตร การกีฬาและศาสนา
- สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในกระบวนการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชานแดนภาคใต
- พัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานสังคมจิตวิทยาและการประชาสัมพันธเชิงรุก
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(3) นโยบายรัฐบาลที่ 1.15 ดําเนินมาตรการลดผลกระทบจากราคาพลังงาน
เปาหมายเชิงนโยบายเรื่อง : ขยายการใหบริการในการนํากาซธรรมชาติในภาคขนสง NGV
และสอดคลองกับนโยบาย : ดําเนินมาตรการลดผลกระทบจากราคาพลังงานโดยเรงรัดโครงการสงเสริมการใชพลังงานทดแทนจากกาซธรรมชาติและผลผลิตทางการเกษตร เชน แกสโซฮอล ไบโอดีเซล รวมทั้ง
เรงรัดมาตรการประหยัดพลังงานและการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อลดภาระการนําเขาน้ํามันจากตางประเทศ
กลยุทธ/วิธีการ : 1) สงเสริมการใชพลังงานทดแทนและเผยแพรมาตรการประหยัดพลังงาน และการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ
2) สนับสนุนการผลิตพืชพลังงานทดแทน
3) สงเสริม NGV แกสโซฮอล และไบโอดีเซล
4) พัฒนาพลังงานทดแทนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
(4) นโยบายรัฐบาลที่ 1.16 ฟนความเชื่อมั่นดานการลงทุนและสงเสริมการทองเที่ยวของประเทศไทย
เปาหมายเชิงนโยบายเรื่อง : สงเสริมใหบุคลากรทางการกีฬาไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องเปนระบบ
และสอดคลองกับนโยบาย : สงเสริมการทองเที่ยวของประเทศไทยโดยประกาศใหป 2551-2552 เปน “ปแหงการทองเที่ยวไทย”
กลยุทธ/วิธีการ : 1) พัฒนามรดกทางศิลปวัฒนธรรมใหเปนแหลงเรียนรู และแหลงทองเที่ยวอยางยั่งยืน
2) สงเสริมการประชุม และจัดนิทรรศการดานการทองเที่ยว
3) สงเสริมปแหงการทองเที่ยวไทยประดับใจไทยแลนด
4) พัฒนาแหลงทองเที่ยวขนาดใหญ โดยรัฐบาลลงทุนในโครงสรางพื้นฐานและสงเสริมใหเอกชนดําเนินงาน
(5) นโยบายรัฐบาลที่ 1.18 ขยายพื้นที่ชลประทานและเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทาน
เปาหมายเชิงนโยบายเรื่อง : 1) พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น
2) อนุรักษ ฟนฟูและพัฒนาแหลงน้ํา เพื่อเพิ่มน้ําตนทุน และบรรเทาปญหาน้ําขาดแคลนและอุทกภัย โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
และสอดคลองกับนโยบาย : ขยายพื้นที่ชลประทานและเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทาน โดยฟนฟูและขุดลอกแหลงน้ําธรรมชาติ รวมทั้งพัฒนาแหลงน้ําผิวดินและใตดิน โดยดําเนินการกอสรางระบบ
ชลประทานขนาดใหญ ขนาดกลางและขนาดเล็ก ระบบประปาที่ถูกสุขอนามัย และเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายน้ําโดยการพัฒนาระบบชลประทานในรูปแบบตาง เชน ชลประทานระบบทอ
กลยุทธ/วิธีการ : 1) ฟนฟูและขุดลอกแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
2) พัฒนาแหลงน้ําผิวดินใตดิน โดยการกอสรางระบบชลประทานขนาดใหญ กลาง และเล็ก เพื่อบรรเทาอุทกภัย ภัยแลง เพิ่มประสิทธิภาพการกระจายน้ํา
3) จัดหาระบบประปาที่ถูกสุขอนามัยเพื่อการอุปโภคบริโภค
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(6) นโยบายรัฐบาลที่ 1.19 เรงรัดมาตรการและโครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตโลกรอน
เปาหมายเชิงนโยบายเรื่อง : ปญหาวิกฤตโลกรอน มีการแกไขทั้งในรูปมาตรการและแผนงานโครงการอยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง
และสอดคลองกับนโยบาย : เรงรัดมาตรการและโครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตโลกรอน โดยสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน ธุรกิจเอกชนและชุมชนโดยเฉพาะการเพาะปลูกและ
ฟนฟูทรัพยากรปาไม รวมทั้งสนับสนุนการใชพลังงานทางเลือกจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตรในระดับครัวเรือน
กลยุทธ/วิธีการ : 1) สรางความตระหนักและการเตรียมตัวของประเทศเพื่อรองรับสถานการณโลกรอนจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยจัดตั้งศูนยปฏิบัติการ สงเสริมการปลูกพืชลดปญหาโลกรอน
การจัดการขยะเพื่อผลิตเปนพลังงานเพื่อลดปญหาโลกรอน
2) ศึกษาวิจัยเพื่อคนหาเทคโนโลยีเพื่อลดภาวะโลกรอน
(7) นโยบายรัฐบาลที่ 3.2 นโยบายปรับโครงสรางภาคเกษตร
เปาหมายเชิงนโยบายเรื่อง : ภาคเกษตรเจริญเติบโตอยางมีเสถียรภาพเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรมีความเขมแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
และสอดคลองกับนโยบายและกลยุทธ/วิธีการ ดังนี้
นโยบาย
4.การทําการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหมใน
ระดับชุมชนตามแนวพระราชดําริ
5. เกษตรกรมีสวนรวมในการวางแนวทาง
พัฒนาการเกษตรและพัฒนาความสามารถใน
การแขงขันดวยตนเอง

กลยุทธ / วิธีการ
สงเสริมการเรียนรูตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสนับสนุนงานตามการดําเนินงานตามพระราชดําริ และการทําเกษตรยั่งยืน เพื่อสรางความเขมแข็ง
ใหกับเกษตรกร
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและบริหารจัดการของสถาบันเกษตรกร และพัฒนาการดําเนินงานขององคกรเกษตรกร เพื่อพัฒนาอาชีพและคุณภาพ
ชีวิต การมีสวนรวมของชุมชน

(8) นโยบายรัฐบาลที่ 4.7 สรางความตระหนักทางดานสิ่งแวดลอม ปรับพฤติกรรมการผลิตและบริโภค และสนับสนุนการดําเนินการตามพันธกรณีระหวางประเทศดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
เปาหมายเชิงนโยบายเรื่อง : 1) สาธารณชนทั้งในฐานะผูผลิต ผูใหบริการและผูบริโภค เกิดความตระหนักถึงคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จนปรับเปลี่ยนทัศนคติ รูปแบบ และพฤติกรรมใน
การผลิต ใหบริการ และบริโภค มาเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
2) ประเทศไทยสามารถรวมเจรจาในเวทีความรวมมือดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ระดับทวิภาคี พหุภาคีและระดับโลก ไดอยางมีศักยภาพในการรักษาผลประโยชน
โดยรวมของประเทศ และอยางสอดคลองกับขอตกลงตามพันธกรณีฯของโลก
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และสอดคลองกับนโยบาย : สรางความตระหนักทางดานสิ่งแวดลอมปรับพฤติกรรมการผลิตและบริโภค และสนับสนุนการดําเนินการตามพันธกรณีระหวางประเทศดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
กลยุทธ/วิธีการ : สรางความตระหนักและทัศนคติที่เปนมิตรกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(9) นโยบายรัฐบาลที่ 7.1 เทิดทูนและพิทักษรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย
เปาหมายเชิงนโยบายเรื่อง : 1) พระบรมเดชานุภาพพระมหากษัตริย ไมมีผูใดลวงละเมิด
2) ประชาชนทุกหมูเหลามีความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
และสอดคลองกับนโยบาย : เทิดทูนและพิทักษรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย ดํารงรักษาไวซึ่งพระบรมเดชานุภาพแหงพระมหากษัตริยมิใหผูใดลวงละเมิดได รวมทั้งเสริมสรางจิตสํานึกประชาชนในชาติ
ใหมีความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย ตลอดจนสรางบรรยากาศใหเกิดความรัก ความสามัคคี และการอยูรวมกันอยางสันติสุขของคนในชาติ
กลยุทธ/วิธีการ : การเชิดชูพระเกียรติ
(10) นโยบายรัฐบาลที่ 7.6 พัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติฯ
เปาหมายเชิงนโยบายเรื่อง : 1) มีระบบเตือนภัยและระบบบริหารวิกฤตการณระดับชาติ ที่สามารถนํามาใชปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ
2) หนวยงานที่เกี่ยวของมีความพรอมในดานแผนงาน ทรัพยากรและบุคคลเพื่อรองรับสถานการณภัยคุกคาม
และสอดคลองกับนโยบาย : พัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติ โดยเนนการบริหารวิกฤติการณทั้งที่เกิดจากภัยธรรมชาติและภัยที่มนุษยสรางขึ้น โดยมุงระดมสรรพกําลังจากทุกภาคสวนใหสามารถ
ดําเนินงานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อปองกัน แกไข บรรเทาและฟนฟูความเสียหายของชาติที่เกิดจากภัยตางๆ
กลยุทธ/วิธีการ : 1) พัฒนานโยบายและการบริหารวิกฤติการณจากภัยขนาดใหญ อาทิ การรักษาความปลอดภัยทางทะเล การพัฒนาระบบเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2) เตรียมทรัพยากรใหพรอมปองกันและเผชิญภัยคุกคามตางๆ อาทิ การปรับปรุงและพัฒนาหนวยงาน การสนับสนุนการจัดทําระบบปองกันน้ําทวม การพัฒนาองคความรู การสรางความ
ตระหนักและเสริมสรางวัฒนธรรมความปลอดภัย
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ประเด็น
ยุทธศาสตร
5.การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการและ
กฎหมายดาน
การศึกษา

เปาประสงค
เชิงยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยเปน
องคกรที่มี
ธรรมาภิบาล
บริหารงานอยางมี
ประสิทธิภาพ มี
ความโปรงใสและ
รวมรับผิดชอบตอ
สังคม

ตัวชี้วัด

1) ระดับความสําเร็จใน
การพัฒนาสถาบันสู
ระดับสากล
2) ระดับความสําเร็จของ
รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ของอัตราการเบิกจายเงิน
งบประมาณรายจาย
ลงทุน
3) ระดับความสําเร็จของ
รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ในการรักษามาตรฐาน
ระยะเวลาการใหบริการ
4) ระดับความสําเร็จใน
การเปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีสวน
รวมในการแสดงความ
คิดเห็นและรวมติดตาม
ตรวจสอบผลการปฏิบัติ
ราชการ
5) ระดับความสําเร็จของ
แผนพัฒนาบุคลากรของ
สถาบันอุดมศึกษา

เปาหมาย

กลยุทธ

51
4

52
4

53
4

54
4

51-54
4

3

4

4

4

4

3

4

4

4

4

2

5

5

5

5

3

5

5

5

5
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หมายเหตุ * งบประมาณเงินแผนดิน ** งบประมาณเงินรายได

โครงการ/
ผลผลิต/กิจกรรม

วงเงินงบประมาณประจําป
เจาภาพ
(หนวย : ลานบาท)
51 52 53 54 51-54

19.85 28.90 30.80 34.70 114.25 วิทยาเขต
ผลผลิต
การบริหารจัดการ 2.85* 3.50* 4.00* 4.50 15.05* ,คณะ,
17.0** 25.4** 26.8** 30.2** 99.2** วิทยาลัย,
มีประสิทธิภาพ
สถาบัน,
โปรงใส
สํานัก,
ตรวจสอบได
ศูนย
กิจกรรม
ดําเนินการบริหาร
จัดการอยางมี
ประสิทธิภาพ
2. พัฒนาระบบ
โปรงใส
การบริหารที่มี
ตรวจสอบได
ธรรมาภิบาลและ โครงการ
ระบบการ
1) โครงการ
1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 รายได
ปฏิบัติงานให
แผนพัฒนา
รวดเร็ว และมี
อัตรากําลัง
ประสิทธิภาพใน 2) โครงการวิจัย 2.85 3.50 4.00 4.50 15.05 แผนดิน
หนวยงานทุก
สถาบัน
ระดับ
3) โครงการ
0.50 0.60 0.70 0.80 2.60 รายได
พัฒนาผูบริหาร
3. ปรับปรุงและ 4) โครงการ
- 6.00 7.00 8.00 21.00 รายได
พัฒนากฎระเบียบ บริหารจัดการ
และขอบังคับใน ทรัพยสิน

1. สรางมาตรฐาน
ในการบริหาร
จัดการในทุก
วิทยาเขต อยาง
เหมาะสมตาม
บริบทและการ
พัฒนาของแตละ
แหง

ประเด็น
ยุทธศาสตร

เปาประสงค
เชิงยุทธศาสตร

ตัวชี้วัด

การบริหารงาน
กลยุทธ

3เปาหมาย
51

52

53

54

โครงการ/
ผลผลิต/กิจกรรม

51-54
5) โครงการ
พัฒนากายภาพ
6) โครงการศูนย
ราชการใสสะอาด
7) โครงการ
อบรมจรรยาบรรณวิชาชีพ
8) โครงการ
ปรับปรุงระเบียบ
4. ระดม
ขอบังคับ
ทรัพยากรและ
9) โครงการเพื่อ
แหลงทุน
สนับสนุนการ
การบริหารจัดการ
ดําเนินงานของ
แบบธรรมาภิบาล
มหาวิทยาลัยใหมี 10) โครงการ
เสถียรภาพ แสวง พัฒนาบุคลากร
หาแหลง
สายสนับสนุน
งบประมาณ
วิชาการ
พัฒนาศักยภาพ 11) โครงการ
ในการหาเงิน
พัฒนาระบบ
รายไดของ
สารสนเทศเพื่อ
มหาวิทยาลัยให การบริหาร
มากขึ้น และเพิ่ม
ใหมี
ประสิทธิภาพ
รวมทั้งพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร
จัดการทุก
หนวยงาน
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วงเงินงบประมาณประจําป
เจาภาพ
(หนวย : ลานบาท)
51 52 53 54 51-54
10.0 12.0 12.0 14.0 48.0 รายได
0.50 0.60 0.70 0.80

2.60

รายได

0.50 0.60 0.70 0.80

2.60

รายได

0.50 0.60 0.70 0.80

2.60

รายได

1.00 1.00 1.00 1.00

4.00

รายได

1.00 1.00 1.00 1.00

4.00

รายได

2.00 2.00 2.00 2.00

8.00

รายได

ประเด็น
ยุทธศาสตร

เปาประสงค
เชิงยุทธศาสตร

ตัวชี้วัด

ประสิทธิภาพใน
กลยุทธ

เปาหมาย
51

52

53

54

51-54
การใชจาย
งบประมาณ
5. พัฒนาบุคลากร
ในหลายมิติ ตาม
ศักยภาพของ
ตนเองและตาม
ความตองการของ
หนวยงานใหเปน
ผูมีความรูและ
ความคิดทันสมัย
มีภาวะผูนํามี
วิสัยทัศนและ
ความสามารถใน
การบริหารจัดการ
รวมทั้งมีจิตสํานึก
ในการพัฒนา
คุณธรรม
6. พัฒนาระบบ
การประกัน
คุณภาพของ
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โครงการ/
ผลผลิต/กิจกรรม

วงเงินงบประมาณประจําป
เจาภาพ
(หนวย : ลานบาท)
51 52 53 54 51-54

มหาวิทยาลัย
ประเด็น
ยุทธศาสตร

เปาประสงค
เชิงยุทธศาสตร

ตัวชี้วัด

เปาหมาย
51

52

53

กลยุทธ
54

51-54

โครงการ/
ผลผลิต/กิจกรรม

วงเงินงบประมาณประจําป
เจาภาพ
(หนวย : ลานบาท)
51 52 53 54 51-54

7. ขยายขอบเขต
ของกระบวนการ
ตรวจติดตาม
(Audit) รวมถึง
การวางแผนการ
Upgrade การ
ทดแทนพรอมกับ
เชื่อมโยงเขาสูการ
บริหารการเงิน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 มีความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล ดังนี้
(1) นโยบายรัฐบาลที่ 8.1 นโยบายการบริหารจัดการที่ดี
เปาหมายเชิงนโยบายเรื่อง : 1) ระบบการบริหารงานภาครัฐสามารถอํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชน รวมทั้งยกระดับคุณภาพมาตรฐานและธรรมาภิบาลเปนที่ยอมรับของประชาชน
2) การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐใหทันสมัย และเสริมสรางบุคลากรภาครัฐใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมืออาชีพเพื่อตอบสนอง
ความตองการของประชาชน
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และสอดคลองกับนโยบายและกลยุทธ/วิธีการ ดังนี้
นโยบาย
1. ปรับปรุงการใหบริการประชาชนดวยการสรางนวัตกรรมและนําเทคโนโลยีใหมๆมา
ใชในการใหบริการรูปแบบตางๆ เพื่อลดภาระและอํานวยความสะดวกแกประชาชน
5. เสริมสรางมาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรม ใหแกขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ
และพัฒนาความโปรงใสในการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐพรอมทั้งปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐอยาง
จริงจังเพื่อใหภาคราชการเปนที่เชื่อถือไววางใจแกประชาชน

กลยุทธ / วิธีการ
ปรับปรุงรูปแบบการใหบริการประชาชน อํานวยความสะดวก ลดขั้นตอนการทํางาน และนําเทคโนโลยีใหมๆ
มาใชในการใหบริการเพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชน
1. พัฒนามาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของขาราชการ
2.สนับสนุนและสงเสริมการประสานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของขาราชการ
และเจาหนาที่รัฐ
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ประเด็น
ยุทธศาสตร
6. สงเสริม
และ
สนับสนุน
การศึกษา
และวิจัย
เพื่อให
บริการรักษา
พยาบาลและ
สงเสริม
สุขภาพ

เปาประสงค
เชิงยุทธศาสตร
พัฒนาการจัด
การศึกษาและวิจัย
ในสาขา
วิทยาศาสตรที่
เกี่ยวของกับ
วิทยาศาสตร
สุขภาพ
วิทยาศาสตรการ
กีฬา โภชนศาสตร
และสาขาที่
เกี่ยวของกับ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน

ตัวชี้วัด

1) จํานวนผูสําเร็จ
การศึกษาดาน
วิทยาศาสตรสุขภาพ
2) จํานวนนิสิตที่รับเขา
ใหมดานวิทยาศาสตร
สุขภาพ
3) จํานวนนิสิตที่คงอยู
ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ

เปาหมาย
51
319

52
331

53
313

54
421

51-54
1,384

470

567

628

628

2,293

1,428

1,654

1,939

2,096

7,117

หมายเหตุ * งบประมาณเงินแผนดิน ** งบประมาณเงินรายได
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กลยุทธ

โครงการ/
ผลผลิต/กิจกรรม

1. จัดทําหลักสูตร
ระยะสั้นและ
หลักสูตรตอเนื่อง
เพื่อผลิตและ
พัฒนากําลังคน
ทางดาน
วิทยาศาสตร
สุขภาพ
วิทยาศาสตรการ
กีฬา พลศึกษา
นันทนาการ ที่มี
ความรูและทักษะ
ในวิชาชีพ
สามารถ
ใหบริการสราง
เสริมสุขภาพ
กําลังกาย และ
บําบัดฟนฟูความ
แข็งแรงของ
รางกายใหแกเด็ก
เยาวชน และ
ประชาชนได

ผลผลิต
ผูสําเร็จการศึกษา
ดานวิทยาศาสตร
สุขภาพ
กิจกรรม
จัดการเรียนการ
สอนดาน
วิทยาศาสตร
สุขภาพ
โครงการ
1) โครงการ
จัดการเรียนการ
สอนดาน
วิทยาศาสตร
สุขภาพ
2) โครงการ
พัฒนาการกีฬา
3) โครงการ
สงเสริมสุขภาพ
สําหรับผูพิการ

วงเงินงบประมาณประจําป
เจาภาพ
(หนวย : ลานบาท)
51 52 53 54 51-54
วิทยาเขต
,คณะ,
ศูนย

123.4

139.6

167.4

173.1

82.82*

97.22*

124.8*

129.7*

603.5
434.5*

40.54**

42.38**

42.61**

43.45**

169.0**

123.4
82.82
40.54

137.6
97.22
40.38

165.4
124.8
40.61

171.1
129.7
41.45

597.45
434.47
162.98

รวม
แผนดิน
รายได

-

1.00 1.00 1.00

3.00

รายได

-

1.00 1.00 1.00

3.00

รายได

ประเด็น
ยุทธศาสตร

เปาประสงค
เชิงยุทธศาสตร

ตัวชี้วัด

เปาหมาย
51

52

53

กลยุทธ
54

51-54
อยางเหมาะสม
ตามความตองการ
ของกลุม
เปาหมายที่
แตกตางกัน
2. สงเสริมการ
คนควาวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่
เกี่ยวของดาน
วิทยาศาสตรการ
กีฬา พลศึกษา
และนันทนาการ
ที่เหมาะสมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพ
ดานกีฬา และ
สงเสริมสุขภาพ
กายของเด็ก
เยาวชน ผูสูงอายุ
คนในวัยทํางาน
รวมทั้งผูพิการ
และบกพรองทาง
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โครงการ/
ผลผลิต/กิจกรรม

วงเงินงบประมาณประจําป
เจาภาพ
(หนวย : ลานบาท)
51 52 53 54 51-54

ประเด็น
ยุทธศาสตร

เปาประสงค
เชิงยุทธศาสตร

ตัวชี้วัด

เปาหมาย
51

52

53

กลยุทธ
54

51-54
กายใหแข็งแรง
ขึ้น
3. สรางเครือขาย
ความรวมมือดาน
สุขภาพกับชุมชน
และกลุมตางๆ
ผลิตสื่อและ
เอกสารเผยแพร
เพื่อสงเสริมและ
กระจายความรู
ดานวิทยาศาสตร
การกีฬา ใหกับ
สังคมอยางมี
ประสิทธิผล

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 มีความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล ดังนี้
(1) นโยบายรัฐบาลที่ 2.3 นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน
เปาหมายเชิงนโยบายเรื่อง : เด็ก เยาวชน และประชาชนไดออกกําลังกาย เลนกีฬา เปนประจํา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสอดคลองกับนโยบายและกลยุทธ/วิธีการ ดังนี้
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โครงการ/
ผลผลิต/กิจกรรม

วงเงินงบประมาณประจําป
เจาภาพ
(หนวย : ลานบาท)
51 52 53 54 51-54

นโยบาย
6. สงเสริมใหประชาชนทุกระดับมีโอกาส
ออกกําลังกาย และเลนกีฬา

7. พัฒนาทักษะทางดานกีฬาสูความเปนเลิศ
ควบคูกับการพัฒนาและประยุกตใช
วิทยาศาสตรทางการกีฬาอยางจริงจัง

กลยุทธ / วิธีการ
1. จัดกิจกรรมและเพิ่มชองทางใหประชาชนเขาใจและเขาถึงกีฬาและนันทนาการ
2. พัฒนาบุคลากรทางการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตรการกีฬา
3. รณรงคสงเสริมและสรางการมีสวนรวมทุกภาคสวนในการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพบนฐานความรูที่ไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ
4. พัฒนาระบบเครือขายและระบบการบริหารจัดการโดยนําเทคโนโลยีมาใช เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
1. สงเสริมและพัฒนากีฬาสูความเปนเลิศและกีฬาอาชีพ โดยการพัฒนาและนําวิทยาศาสตรการกีฬามาใชอยางจริงจัง
2. สงเสริมการประชาสัมพันธ การแสวงหารายไดจากธุรกิจกีฬา และสิทธิประโยชนทางการกีฬา รวมทั้งพัฒนาและแกไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยง
ของกับกีฬา

(2) นโยบายรัฐบาลที่ 2.5 นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม
เปาหมายเชิงนโยบายเรื่อง : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เด็กและเยาวชนไดรับการพัฒนาทั้งทักษะชีวิต และมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย อยูในสภาพแวดลอมที่นาอยูมีหลักประกันความมั่นคงในการดํารงชีวิต
และสอดคลองกับนโยบายและกลยุทธ/วิธีการ ดังนี้
นโยบาย
2.สรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต และสภาพแวดลอมที่เหมาะสม เพื่อสงเสริมการพัฒนาความรูและจริยธรรม
เริ่มตั้งแตเด็กแรกเกิดและเยาวชนทุกชวงวัย สรางความเขาใจใหแกพอแมถึงวิธีการดูแลบุตรที่ถูกตองตามระดับการ
พัฒนาของสมองพัฒนาสถาบันครอบครัวและสถานศึกษาใหเอาใจใสดูแลเด็กอยางใกลชิดดวยการปลูกฝงความรูที่
ทันโลกและคุณคาที่ดีของวัฒนธรรมไทย
5. เตรียมความพรอมใหแกสังคมผูสูงอายุ โดยการเสริมสรางพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมกับชวงวัย การดูแล
ผูสูงอายุทั้งกายและจิตใจรวมกับชุมชน การสรางหลักประกันดานรายไดดวยประสบการณของผูสูงอายุใน
กระบวนการพัฒนาประเทศและสงเสริมระบบการออมในชวงวัยทํางานควบคูกับการสนับสนุนครอบครัวใหเขมแข็ง
สามารถดูแลสมาชิกไดอยางมีคุณภาพและขยายฐานการใหเบี้ยยังชีพแกคนชราที่ไมมีรายได
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กลยุทธ / วิธีการ
สรางโอกาสและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนใหมีขีดความสามารถที่
เหมาะสมและสอดคลองกับพัฒนาการของสมองและอารมณ

พัฒนากลไก สรางองคความรูเชิงนโยบายเตรียมความพรอมสูสังคมผูสงู อายุ และ
พัฒนาระบบบริหารจัดการหลักประกันทางสังคมของผูสูงอายุอยางครบวงจร
โดยสงเสริมความรวมมือระหวางภาคีการพัฒนา ทั้งหนวยงานวิชาการ ชุมชน
และหนวยงานที่เกี่ยวของอื่นๆ

ประเด็น
ยุทธศาสตร
7. สงเสริม
และ
สนับสนุน
การวิจัยและ
พัฒนา
ถายทอดองค
ความรูและ
เทคโนโลยี

เปาประสงค
เชิงยุทธศาสตร
สรางองคความรู
และพัฒนา
ถายทอด
เทคโนโลยีใน
สาขา
วิชาตาง ๆ

ตัวชี้วัด

1) จํานวนโครงการ วิจัย
ใหม
2) จํานวนโครงการวิจัยที่
อยูในระหวางดําเนินงาน
3) จํานวนโครงการวิจัยที่
จะแลวเสร็จ
4) รอยละของ
งบประมาณที่ใชในการ
วิจัยดานการเกษตรและ
สาขาที่เกี่ยวของตอ
งบประมาณที่ใชในการ
วิจัยทั้งหมด
5) รอยละของงานวิจัย
และงานสรางสรรคที่
ตีพิมพ เผยแพร หรือ
นําไปใชประโยชนใน
ระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ ตออาจารย
ประจําและนักวิจัยประจํา

เปาหมาย

กลยุทธ

51
399

52
473

53
477

54
482

51-54
1,831

141

149

150

155

595

150

185

190

195

720

43.66

46

48

50

50

22

23

24

25

48

25

1. ผลิตงานวิจัยที่
สรางองคความรู
ใหมในสาขาที่มี
ศักยภาพและองค
ความรูที่เปน
เอกลักษณของ
มหาวิทยาลัยเพื่อ
พัฒนาความ
เขมแข็งทาง
วิชาการ สงเสริม
และสราง
เครือขายความ
รวมมือดานการ
วิจัยกับหนวยงาน
ตางๆ ทั้งภายใน
และภายนอก
รวมทั้งนักวิจัย
ของมหาวิทยาลัย
ชั้นนําใน
ตางประเทศ
นําระบบการ
ประเมิน

โครงการ/
ผลผลิต/กิจกรรม

วงเงินงบประมาณประจําป
เจาภาพ
(หนวย : ลานบาท)
51 52 53 54 51-54

620.2 632.9 883.0 896.4
ผลผลิต
457.9*
706.6*
716.1*
432.7*
ผลงานวิจัยเพื่อ
180.3
187.5** 175.0** 176.4**
ถายทอด
เทคโนโลยี
กิจกรรม
ดําเนินการวิจัย
และถายทอด
เทคโนโลยี
โครงการ
1) โครงการวิจัย 610.2 619.4 869.1 881.9
432.7 457.9 706.6 716.1
และถายทอด
177.5 161.5 162.4 165.8
เทคโนโลยี
2) โครงการ
5.00 5.00 5.00 5.00
สนับสนุนนักวิจัย
รุนใหม
3) โครงการ
2.00 2.00 2.00 2.00
สนับสุนนผลงาน
ตีพิมพเผยแพร
4) โครงการที่
- 1.00 1.00 1.00
ปรึกษาดานการ
วิจัย

3,032.5
2313.3*
719.2**

วิทยาเขต
,คณะ,
วิทยาลัย,
สถาบัน,
สํานัก,
ศูนย

2,980.6
2,313.3
667.3

รวม
แผนดิน
รายได

20.0

รายได

8.00

รายได

3.00

รายได

ประเด็น
ยุทธศาสตร

เปาประสงค
เชิงยุทธศาสตร

ตัวชี้วัด

6) จํานวนผลงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคที่
ไดรับการจดทะเบียน
สิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร
7) จํานวนโครงการวิจัยที่
มีการเผยแพรในวารสาร
หรือนําไปใชงาน

เปาหมาย

กลยุทธ

51
14

52
15

53
16

54
17

51-54
62

65

70

75

80

290

สมรรถนะการ
วิจัยของกลุม
วิชาการใน
มหาวิทยาลัยชั้น
นําตางประเทศมา
ประยุกตและปรับ
ใช กําหนดยุทธ
ศาสตรและ
แผนงานวิจัยที่จะ
มุงสูความเปนเลิศ
ทางวิชาการระดับ
นานาชาติที่
ชัดเจน
2. ผลิตนักวิจัยรุน
ใหมที่มีศักยภาพ
ในการพัฒนา
งานวิจัย ทั้ง
งานวิจัยพื้นฐาน
และงานวิจัย
ประยุกต
สงเสริมให
อาจารย
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โครงการ/
ผลผลิต/กิจกรรม

วงเงินงบประมาณประจําป
เจาภาพ
(หนวย : ลานบาท)
51 52 53 54 51-54
- 1.50 1.50 1.50 4.50 รายได

5) โครงการ
ปรับปรุง
ฐานขอมูลดาน
การวิจัย
6) โครงการจัดตั้ง 3.00 4.00 4.50 5.00 16.50 รายได
ศูนยเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางหรือ
หนวยปฏิบัติการ
วิจัยเฉพาะทาง

ประเด็น
ยุทธศาสตร

เปาประสงค
เชิงยุทธศาสตร

ตัวชี้วัด

เปาหมาย
51

52

53

กลยุทธ
54

51-54
นักวิชาการ และ
นักวิจัยสราง
ผลงานวิจัยอยาง
ตอเนื่อง ครบ
วงจร มีการอางอิง
ผลงานวิจัยของ
บุคลากรภายใน
มก.ดวยกัน และ
สนับสนุน
งานวิจัยของนิสิต
ระดับปริญญาโท
เอก มากขึ้น
3. สงเสริมและ
สนับสนุนการจด
ทะเบียนสินทรัพย
ทางปญญาของ
มหาวิทยาลัย
4. สนับสนุนการ
แสวงหา
งบประมาณ
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โครงการ/
ผลผลิต/กิจกรรม

วงเงินงบประมาณประจําป
เจาภาพ
(หนวย : ลานบาท)
51 52 53 54 51-54

ประเด็น
ยุทธศาสตร

เปาประสงค
เชิงยุทธศาสตร

ตัวชี้วัด

เปาหมาย
51

52

53

กลยุทธ
54

51-54
อุดหนุนการวิจัย
จากแหลงทุน
ภายในและ
ภายนอกประเทศ
5. สนับสนุน
งานวิจัยที่สามารถ
ตอบสนองความ
ตองการของ
ชุมชนและสังคม
เพื่อการพัฒนา
ประเทศ โดยรวม
ถึงการนําองค
ความรูเหลานั้น
มาใชพยากรณ
ปญหาที่จะเกิด
ลวงหนาได
6. ปรับปรุง
ฐานขอมูลวิจัยให
ทันสมัย ทั้งขอมูล
ดานผลงานที่
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โครงการ/
ผลผลิต/กิจกรรม

วงเงินงบประมาณประจําป
เจาภาพ
(หนวย : ลานบาท)
51 52 53 54 51-54

ประเด็น
ยุทธศาสตร

เปาประสงค
เชิงยุทธศาสตร

ตัวชี้วัด

เปาหมาย
51

52

53

กลยุทธ
54

51-54
ตีพิมพ และ
งานวิจัยของ
อาจารยและ
บุคลากรวิจัยทุก
คน รวมทั้ง
ฐานขอมูล
บทความจาก
วิทยานิพนธ
ระดับ
บัณฑิตศึกษา
7. พัฒนาบุคลากร
ใหมีคุณวุฒิ
การศึกษาและ
ตําแหนงทาง
วิชาการสูงขึ้น
อยางมีคุณภาพ
สนับสนุนการ
เสนอผลงานวิจัย
ในระดับ
นานาชาติ สราง
แรงจูงใจให
ตีพิมพผลงานใน
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โครงการ/
ผลผลิต/กิจกรรม

วงเงินงบประมาณประจําป
เจาภาพ
(หนวย : ลานบาท)
51 52 53 54 51-54

ประเด็น
ยุทธศาสตร

เปาประสงค
เชิงยุทธศาสตร

ตัวชี้วัด

เปาหมาย
51

52

53

กลยุทธ
54

51-54
International
Publication
สงเสริมให
คณาจารยเขารวม
การประชุมทาง
วิชาการ และ
สงเสริมให
บุคลากรไดรับ
การเสนอชื่อและ
คัดเลือกใหเปน
กรรมการจัด
ประชุมงานทาง
วิชาการระดับ
นานาชาติ
(Program
Committee และ
เปนผูทบทวน
บทความใน
ตําแหนง
บรรณาธิการใน
วารสารระดับ
นานาชาติ (Editor
Board)
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โครงการ/
ผลผลิต/กิจกรรม

วงเงินงบประมาณประจําป
เจาภาพ
(หนวย : ลานบาท)
51 52 53 54 51-54

ประเด็น
ยุทธศาสตร

เปาประสงค
เชิงยุทธศาสตร

ตัวชี้วัด

เปาหมาย
51

52

53

กลยุทธ
54

51-54
8. สรางและ
พัฒนาศูนยความ
เปนเลิศและศูนย
เชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางที่มีบทบาท
สงเสริมการ
พัฒนาภาคการ
ผลิตอุตสาหกรรม
และวิสาหกิจ
ชุมชน พัฒนา
แกนนําในการ
วิจัย/เครือขาย
คลังสมอง เพื่อ
รวมกิจกรรมเชิง
วิชาการอยาง
ตอเนื่อง
9. ประชาสัมพันธ
เผยแพรความรูใน
องคความรู
งานวิจัยที่สราง
ขึ้นโดย
มหาวิทยาลัย
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โครงการ/
ผลผลิต/กิจกรรม

วงเงินงบประมาณประจําป
เจาภาพ
(หนวย : ลานบาท)
51 52 53 54 51-54

ประเด็น
ยุทธศาสตร

เปาประสงค
เชิงยุทธศาสตร

ตัวชี้วัด

เปาหมาย
51

52

53

กลยุทธ
54

51-54

โครงการ/
ผลผลิต/กิจกรรม

วงเงินงบประมาณประจําป
เจาภาพ
(หนวย : ลานบาท)
51 52 53 54 51-54

เกษตรศาสตร ให
แพรหลายในมุม
กวางและลึก
รวมทั้งสราง
บทบาทในการ
เปนผูนําและการ
เขาไปมีสวนรวม
ในงานวิชาการ
ดานตาง ๆ ของ
สังคมและ
ประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 มีความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล ดังนี้
(1) นโยบายรัฐบาลที่ 4.1 อนุรักษ พัฒนา และใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืนใหเกิดมูลคาทางเศรษฐกิจ
เปาหมายเชิงนโยบายเรื่อง : ความหลากหลายทางชีวภาพ มีการอนุรักษและพัฒนาการใชประโยชนอยางสมดุล
และสอดคลองกับนโยบาย : อนุรักษ พัฒนาและใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืนใหเกิดมูลคาทางเศรษฐกิจ
กลยุทธ/วิธีการ : 1) พัฒนาองคความรู การศึกษาวิจัย ระบบฐานขอมูล ระดับชาติและระดับทองถิ่น
2) ใหความสําคัญกับการใชภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่นที่เชื่อมโยงกับความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(2) นโยบายรัฐบาลที่ 4.2 เรงรัดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภายใตการมีสวนรวมของประชาชน ชุมชนทองถิ่น องคกรปกครองสวนทองถิ่น และภาคเอกชน ใหมีความสมดุลของการ
ใชประโยชน การถือครอง และการอนุรักษฐานทรัพยากร ที่ดิน ปาไม สัตวปา ทรัพยากรน้ํา ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง และทรัพยากรธรณี
เปาหมายเชิงนโยบายเรื่อง : ทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภทมีการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ
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และสอดคลองกับนโยบาย : เรงรัดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภายใตการมีสวนรวมของประชาชน ชุมชนทองถิ่น องคกรปกครองสวนทองถิ่น และภาคเอกชน ใหมีความสมดุลของ
การใชประโยชน การถือครอง และการอนุรักษฐานทรัพยากร ที่ดิน ปาไม สัตวปา ทรัพยากรน้ํา ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง และทรัพยากรธรณี
กลยุทธ/วิธีการ : สงเสริมการมีสวนรวม พัฒนาองคความรูและศักยภาพของทุกภาคสวน
(3) นโยบายรัฐบาลที่ 4.6 สงเสริมใหภาครัฐและภาคเอกชนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการอนุรักษพลังงานและจัดการดานสิ่งแวดลอม และนําหลักการ ผูกอมลพิษเปนผูรับภาระคาใชจาย มาใช
อยางจริงจัง
เปาหมายเชิงนโยบายเรื่อง : มีการวิจัยและพัฒนาเพื่อตอยอดภูมิปญญาดั้งเดิม เพื่อสรางแนวทาง กระบวนการ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
และสอดคลองกับนโยบาย : สงเสริมใหภาครัฐและภาคเอกชนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการอนุรักษพลังงานและจัดการดานสิ่งแวดลอมและนําหลักการ ผูกอมลพิษเปนผูรับภาระคาใชจายมาใช
อยางจริงจัง
กลยุทธ/วิธีการ : สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน เชน การปลูกพืชพลังงานทดแทน การปลูกพืชพลังงานในที่ดินรกราง และมีการนําเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรเขามาบริหารจัดการ
(4) นโยบายรัฐบาลที่ 5.1 สงเสริมการนํางานวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนาประเทศ และพัฒนาระบบงานวิจัยและพัฒนาเชิงนวัตกรรมใหสนองความตองการของภาคการผลิตและ
บริการ
เปาหมายเชิงนโยบายเรื่อง : 1) เสริมสรางสถานประกอบการที่มีนวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหมากขึ้นในระบบเศรษฐกิจ
2) ผลงานวิจัยและพัฒนาถูกนําไปใชประโยชนในการพัฒนาประเทศ
และสอดคลองกับนโยบายและกลยุทธ/วิธีการ ดังนี้
นโยบาย
กลยุทธ / วิธีการ
1. สรางกลไกเชื่อมโยงระหวางภาคเอกชน สถาบันวิจัย และมหาวิทยาลัย ตลอดจนพัฒนา สรางชองทางแลกเปลี่ยนองคความรูระหวางผูมีสวนไดสวนเสียผานการรวมทุนและการจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เครือขายวิสาหกิจ
ความคิดเห็น
2. มีกลไกในการบริหารจัดการวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมในระดับทองถิ่น
นําองคความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาพัฒนาตอยอดภูมิปญญาทองถิ่นและคุณภาพชีวิต
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(5) นโยบายรัฐบาลที่ 5.3 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอกับความตองการ
เปาหมายเชิงนโยบายเรื่อง : มีระบบการถายทอดผลงานวิจัย / องคความรูสูภาคการผลิต บริการและชุมชน ที่มีประสิทธิภาพและกระจายตัวในทุกภูมิภาค
และสอดคลองกับนโยบาย : พัฒนาศูนยแหงความเปนเลิศทั้งดานวิทยาศาสตรพื้นฐานและวิทยาศาสตรประยุกตใหมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ/วิธีการ : 1) เรงพัฒนาศูนยแหงความเปนเลิศเพื่อรองรับเทคโนโลยีอุบัติใหม และเทคโนโลยีที่มีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศ
2) เรงพัฒนาเทคโนโลยีภูมิระบบสารสนเทศและอวกาศ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(6) นโยบายรัฐบาลที่ 5.4 ปรับปรุงระบบการวิจัยของประเทศใหสอดคลองกับการปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
เปาหมายเชิงนโยบายเรื่อง : 1) สนับสนุนงานวิจัยเชิงบูรณาการใหสามารถนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในการพัฒนาประเทศ
2) สรางความเขมแข็งของระบบวิจัยแบบบูรณาการ
3) สรางเครือขายความรวมมือทั้งในและระหวางประเทศ
และสอดคลองกับนโยบายและกลยุทธ/วิธีการ ดังนี้
นโยบาย
กลยุทธ / วิธีการ
1. พัฒนาระบบการวิจัยของประเทศใหเกิดประสิทธิภาพ
1.เรงสนับสนุนใหทําการวิจัยในประเด็นที่มีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศ
2. สนับสนุนใหมีเครือขายการวิจัยและกลไกในการดําเนินการรวมกัน
3. สรางแหลงเรียนรูทางการวิจัยในทุกชวงวัย
4. สรางกระบวนงานในการพัฒนาอาชีพนักวิจัยใหเกิดความตอเนื่อง
5. สรางศูนยและแหลงเรียนรูทางการวิจัยรวมทั้งเครือขายในการจัดการเพื่อการเรียนรูทางการวิจัย
6. จัดทํานโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติแบบมีสวนรวม (5 ป) รวมทั้งการเผยแพรและผลักดันนโยบายและ
ยุทธศาสตรชาติ
7. ติดตามประเมินผลการนํานโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติไปใช
8. สรางเครือขายการวิจัยและปรับมาตรฐานระบบวิจัยใหไดมาตรฐาน
9. พัฒนาระบบฐานขอมูลวิจัยและเผยแพรรายงานผลการวิจัย
10.พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพหนวยงานวิจัย
11. สนับสนุนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในภาคการผลิตและบริการ
3. สรางกลไกกระตุนองคกรวิจัยและพัฒนาทั้งภาครัฐและ สรางความรวมมือในการวิจัยทั้งในระดับประเทศและในระดับภูมิภาค
เอกชนใหพัฒนาศักยภาพของงานวิจัย
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