
 

 
 

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
 (พ.ศ. 2555 - 2558)  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(อนุมัติจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ครั้งที่ 5/2555 วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555) 



ค ำน ำ 
 

 คณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเม่ือวันที่ 6  กันยายน  พ.ศ.255 4 ได้มีมติ เห็นชอบแผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555-2558  และให้ส่วนราชการน าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.
2555-2558 ไปใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เพ่ือเป็นแผน
ในการด าเนินงานระยะ 4 ปี โดยให้ด าเนินการจัดส่งส านักงาน ก.พ.ร. ภายหลังจากแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555-2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ภายใน 60 วัน ประกอบกับ
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2552-2555) ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันของมหาวิทยาลัย ก าหนดสิ้นสุด
ระยะเวลาของการใช้แผนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  
 

ดังนั้นมหาวิทยาลัย จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) นี้
ขึ้น โดยมีคณะท างานจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ศ. 2555 – 2559) 
ด าเนินการยกร่างแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) ขึ้น แต่เนื่องจากอุปสรรคอุทกภัย จึง
เกิดความล่าช้า และท าให้การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) ต้องเลื่อน
ระยะเวลาออกไป เมื่อเหตุการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ จึงได้มีการทบทวน ปรับปรุง และได้จัดท า  
ประชาพิจารณ์ร่างแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) ไปแล้วเมื่อวันที่ 17 เมษายน  
พ.ศ. 2555 เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหาร บุคลากร นิสิตเก่า และนิสิตปัจจุบัน รวมถึงผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของมหาวิทยาลัย และได้น า ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนมาพัฒนาและ
ปรับปรุงร่างแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555 - 2558 ) ให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์  โดยได้มีการ
เสนอแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) ต่อที่ประชุมคณบดี ในคราวประชุม  
ครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 และท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม
ครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ซึ่งที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ได้พิจารณาแล้วมี
มติอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมอบให้ทุก
หน่วยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ น าไปเป็นกรอบแผนหลักในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงาน ทั้งแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ให้บรรลุเป้าหมายใน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หวังว่า แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.255 5-2558) จะเป็น
ประโยชน์ที่ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะน าไปใช้ในการกระจายภารกิจของแต่ละ
หน่วยงาน เพ่ือร่วมกันขับเคลื่อนแผนให้บรรลุเป้าหมายในภาพรวมของมหาวิทยาลัย เมื่อสิ้นสุดแผน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558     
 
 
 

         
               

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มิถุนายน 2555 



สำรบัญ 
 

                หน้ำ 
 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์การ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์           1 
 
ประเด็นยุทธศาสตร ์และเป้าประสงค ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์            2 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ และมีคุณธรรม   3 
 (เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ มาตรการ แผนงาน โครงการ  หน่วยงาน) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัย 7 
 (เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ มาตรการ แผนงาน โครงการ  หน่วยงาน) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม  9  
 (เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ มาตรการ แผนงาน โครงการ  หน่วยงาน) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และด ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นไทย         10 
 (เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ มาตรการ แผนงาน โครงการ  หน่วยงาน) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ             11 
 (เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ มาตรการ แผนงาน โครงการ  หน่วยงาน) 
 
เป้าหมาย และงบประมาณแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 13 
 
สรุปงบประมาณแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2555-2558) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์          33  
 
สรุปแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2555-2558) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์           34 
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แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ศ.2555-2558)  
 
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ค่านิยมองค์การ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) :  
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ มีผลงาน
เป็นที่ยอมรับในมาตรฐานสากล เป็นแกนน าในการระดมภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและให้มี
อ านาจต่อรองในประชาคมโลก 
 

พันธกิจ (Mission) :  
1. สร้างคนที่มีปัญญา  รู้เหตุรู้ผล อยู่ในคุณธรรม และมีจิตส านึกเพื่อส่วนรวม 
2. สะสมภูมิปัญญา สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ที่หลากหลาย ตลอดจนสร้างผลงานที่มีมาตรฐานสามารถแข่งขันได ้ 
3. ร่วมพัฒนาชุมชน และรับผิดชอบต่อสังคม 
4. สืบสานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และด ารงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
5. บริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ    
 
ค่านิยมองค์การ (Value) : 
           มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน สืบสานสามัคคี มีคุณธรรม 
 
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์(Uniqueness) : 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ  มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
 
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Identity) :  I D K U 
 ส านึกดี ( Integrity)        :  มีจิตใจที่ดีงาม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีจริยธรรม  
 มุ่งมั่น ( Determination) :  มีความตั้งใจมั่น มีความอดทน มีความวิริยะอุตสาหะ มุ่งผลสัมฤทธิ์  

 ในการท างาน และการในการปฏิบัติใดๆ 
 สร้างสรรค์   :  เป็นผู้ใฝุรู้ มีความขวนขวาย แสวงหาความรู้ มีความสามารถ  

(Knowledge Creation)    ในการสร้างมูลค่าและคุณค่าจากความรู้ มีการสร้างนวัตกรรม 
 สามัคคี (Unity)  :  มีความร่วมมือร่วมใจ รู้จักประนีประนอม สามารถท างานเป็นทีม และ   

              สามารถบูรณาการเชื่อมโยงในด้านต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม      
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ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  :   
 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ และมีคุณธรรม  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม  

           ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และด ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นไทย  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  

                                   
เป้าประสงค์ :  
 

1. เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ที่หลากหลาย สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ 
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม มีความมุ่งมั่นในการท างาน และมีทักษะทางวิทยาการที่ก้าวหน้า
ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศและภูมิภาคอาเซียน 

2. เพื่อผลิตผลงานวิจัย สร้างองค์ความรู้ งานวิจัยขั้นสูง และสร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ                   
มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นน าในระดับภูมิภาคอาเซียน 

3. เพื่อพัฒนาวิชาการ เผยแพร่ และถ่ายทอดผลงานวิจัยและพัฒนาในการแก้ไขปัญหา และ
ตอบสนองความต้องการของชุมชน และสังคม อันจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน 

4. เพื่อสืบสาน อนุรักษ์ ฟื้นฟูเอกลักษณ์ความเป็นไทย มรดกทางศิลปวัฒนธรรม  
5. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย  มีธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส และร่วมรับผิดชอบต่อสังคม   
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 
การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ และมีคุณธรรม 

 
เป้าประสงค์ เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ที่หลากหลาย สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ซื่อสัตย์ 

สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม มีความมุ่งมั่นในการท างานและมีทักษะทางวิทยาการที่ก้าวหน้าตอบสนอง
ต่อความต้องการของประเทศและภูมิภาคอาเซียน 

 
ตัวชี้วัด 
1. ร้อยละบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (สมศ.1) 
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต (กพร.4 ) 
3. จ านวนนิสิตชาวต่างประเทศที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย (มก.) 
4. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และด้านสังคมศาสตร์ (สงป.) 
5. จ านวนนิสิตรับเข้าใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และด้านสังคมศาสตร์ (สงป.) 
6. จ านวนนิสิตคงอยู่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และด้านสังคมศาสตร์(สงป.) 
7. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร (สงป.) 
8. ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก (สกอ.2.2) 
9. ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (สกอ.2.3) 
10. ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมที่จัดให้กับนิสิต (สกอ.2.8) 
11. ระดับความส าเร็จของผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (สมศ.16.2) 
 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการจัดการศึกษา หลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาประเทศ
และสร้างความพร้อมรองรับสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 

 
มาตรการ 
1.1 จัดการศึกษาที่เหมาะสมในแต่ละวิทยาเขต และให้มีความเท่าเทียมกัน สอดคล้องกับความ

ต้องการของสังคม และภูมิภาคอาเซียน โดยมีระบบสนับสนุนที่เพียงพอต่อการใช้งานและพัฒนาไปสู่สังคมแห่ง
การเรียนรู้  

1.2 พัฒนาหลักสูตร ให้มีมาตรฐาน มีคุณภาพและมีความทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
วิทยาการและเทคโนโลยี สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และการพัฒนาประเทศและเน้น
ตอบสนองความต้องการของกลุ่มประเทศอาเซียน  

1.3 ส่งเสริมการบูรณาการและการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับการวิจัยและการ
บริการวิชาการ  เพื่อผลิตบัณฑิตที่เก่ง ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความมุ่งมั่นในการท างาน และมีทักษะทาง
วิทยาการที่ก้าวหน้า 

1.4 ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินกิจกรรมการเรียนการสอน 
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  
1.1 โครงการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
1.2 โครงการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
1.3 โครงการจัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
1.4 โครงการพัฒนาหลักสูตร  
1.5 โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ 
1.6 โครงการพัฒนาระบบสนับสนุน และสิ่งอ านวยความสะดวกทางการศึกษาให้แก่นิสิต รวมทั้ง

ผู้ด้อยโอกาส 
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาอาจารย์ 
  

มาตรการ 
2.1 เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาทุกระดับอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานทุก

วิทยาเขต โดยพัฒนาอาจารย์และนักวิชาการให้มีความรอบรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการและ
เทคโนโลยี มีความมุ่งมั่นและสร้างสรรค์ในการท างาน 

2.2 สนับสนุนให้อาจารย์ร่วมปฏิบัติงานเป็นทีม และอยู่ในสังกัดหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะแต่ละสาขา และมีนิสิตร่วมปฏิบัติงานเพื่อบ่มเพาะทางวิชาการทั้งระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา โดยให้คณะที่มีความพร้อมเป็นคณะน าร่อง  
 2.3 ให้บุคลากรสายช่วยวิชาการและนักวิจัยร่วมสอนในสาขาวิชาต่างๆ ที่มีความเชี่ยวชาญ และร่วม
ให้ค าปรึกษาด้านการศึกษาแก่นิสิตทุกระดับโดยให้ถือเป็นภาระงานที่ส าคัญ  
 2.4 มีระบบและกลไกในการเพิ่มสัดส่วนคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ให้เป็นไปตามคุณภาพ
มาตรฐานระดับประเทศและนานาชาติ โดยเน้นในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน 
 

แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  
2.1 โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ  
2.2 โครงการสัมมนาทางวิชาการ เผยแพร่ผลงานวิชาการ  
2.3 โครงการพัฒนาการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ พัฒนาคุณวุฒิ และศึกษาต่อ  
2.4 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา และ/หรือ วิจัยส าหรับอาจารย์ 
2.5 โครงการปรับปรุงมาตรฐานภาระงานของต าแหน่งบุคลากรสายช่วยวิชาการและนักวิจัยให้มีหน้าที่ร่วมสอน 
     และให้ค าปรึกษา 
2.6 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการ 

                 สอนที่เน้น Research-Based Learning 
 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารการศึกษา 
 

 มาตรการ 
3.1 ให้มีระบบสนับสนุนทุนการศึกษา และ/หรือ วิจัย ให้กับนิสิตทุกระดับเพิ่มมากขึ้น โดยคณะ 

ต้นสังกัดมีส่วนร่วมจัดสรรทุนกับส่วนกลางของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง  
3.2 จัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบการบริหารจัดการการศึกษาวิชาพื้นฐานอย่างเป็นระบบ  
3.3 พัฒนาการผลิตผลงาน ปรับปรุงช่องทางการน าเสนอ และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในทุกระดับ

อย่างต่อเนื่อง ครบวงจร มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ โดยเน้นในกลุ่มภูมิภาค
อาเซียน  

3.4 พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศและระบบสื่อสารทางไกลเพื่อการศึกษาให้ทันสมัย พร้อมใช ้
งานอย่างมีประสิทธิภาพ เอ้ือต่อการปฏิบัติงานและพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาเขต 

 

แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  
3.1 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา และ/หรือ วิจัย ส าหรับนิสิต  
3.2 โครงการจัดการศึกษาวิชาพื้นฐาน  
3.3 โครงการพัฒนาการผลิตและเผยแพร่วารสารวิชาการของมหาวิทยาลัย 
3.4 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา  
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กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาการรับผู้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย 
 

 มาตรการ 
4.1 พัฒนากระบวนการได้มาซึ่งผู้เรียนที่จะเข้าสู่ระบบการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มีความรู ้

มีคุณธรรม จริยธรรมในทุกระดับ  
4.2 ปรับปรุงระบบที่เอ้ือให้ผู้เรียนในภูมิภาคและผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาสามารถเข้าศึกษาในวิทยา

เขตต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
4.3 พัฒนากระบวนการรับผู้เรียนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเชื่อมโยงกับระบบการจัด

การศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา เพื่อคัดนักเรียนที่มีคุณสมบัติเข้าศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในมหาวิทยาลัย 

4.4 ด าเนินการรับผู้เข้าศึกษาให้สอดคล้องกับแผนการรับนิสิตและสอดคล้องกับศักยภาพและความ
พร้อมแต่ละวิทยาเขต  

 
 

แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  
4.1 โครงการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการรับนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
4.2 โครงการรับนักเรียนขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเข้าศึกษาต่อ

ในมหาวิทยาลัย 
 

 

กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนานิสิตให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมก.และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 

มาตรการ 
5.1 สนับสนุนให้นิสิตมีโอกาสฝึกงานและสร้างเสริมประสบการณ์ในองค์การต่างๆ ทั้งภายในประเทศ 

และนานาชาติ โดยเฉพาะในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน โดยเพิ่มโอกาสให้กับนิสิตที่ด้อยโอกาส พร้อมทั้งการสนับสนุน
ด้านทุน 

5.2 ปรับปรุงรูปแบบการพัฒนานิสิตให้เป็นนิสิตที่มีคุณภาพ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เน้นการสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ การปลูกฝังจิตส านึก ค่านิยม ความมุ่งมั่นในการท างานและทัศนคติที่ถูกต้องแก่นิสิต พร้อมทั้งส่งเสริมให้
นิสิตมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอย่างสม่ าเสมอ 

5.3 สนับสนุนกิจกรรมอันดีของนิสิตที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ต่อชุมชน สังคม และภูมิภาค
อาเซียน โดยมุ่งเน้นให้นิสิตได้มีประสบการณ์ในชีวิตสังคมชนบทและสัมผัสวิถีชีวิตรากหญ้า ตลอดจนให้นิสิตได้
มีโอกาสใกล้ชิดกับประชาชนในท้องถ่ินอย่างแท้จริง 

5.4 ส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ  เพื่อสร้างความพร้อมสู่การเป็นประชาคม
อาเซียน 

5.5 พัฒนาระบบการติดตามศิษย์เก่า เพื่อให้ข้อมูลข่าวสาร และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์
ทางวิชาชีพให้กับศิษย์เก่า 

 

แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  
5.1 โครงการฝึกงานและสร้างเสริมประสบการณ์ด้านอาชีพแก่นิสิต 
5.2 โครงการส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของนิสิต/ศิษย์เก่า 
5.3 โครงการสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดี และวัฒนธรรมประชาธิปไตย การบ าเพ็ญประโยชน์และช่วยเหลือ

ชุมชนและสังคม 
5.4 โครงการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงาน/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/การแลกเปลี่ยนนิสิต 
5.5 โครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการและส่งเสริมสุขภาพแก่นิสิต 
5.6 โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ ของนิสิต 
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5.7 โครงการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะในด้านอื่นๆ แก่นิสิต 
5.8 โครงการพัฒนารูปแบบ กระบวนการพัฒนานิสิต การจัดการความรู้ และพัฒนาบุคลากรด้านกิจการนิสิต 
5.9 โครงการพัฒนากองทุนการศึกษาส าหรับนิสิต 

 
 

หน่วยงาน 
 วิทยาเขต คณะ วิทยาลัย สถาบัน ส านัก ศูนย ์
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   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 
การสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัย 

 
เป้าประสงค์ เพื่อผลิตผลงานวิจัย สร้างองค์ความรู้ งานวิจัยขั้นสูง และสร้างสรรค์งานวิจัยเพ่ือความเป็นเลิศ มุ่งสู่การ

เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นน าในระดับภูมิภาคอาเซียน 
 
ตัวชี้วัด 

1. จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาต ิ((สงป.) 
2. จ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่น าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม (สงป.) 
3. จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า (สกอ.4.3) 
4. ร้อยละของโครงการวิจัยด้านการเกษตรและสาขาที่เก่ียวข้องต่อโครงการวิจัยทั้งหมด (มก.) 

 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติให้เข้มแข็ง สร้างองค์ความรู้ใหม่ในสาขาที่มีศักยภาพและองค์
ความรู้ที่เป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการ และสนองตอบต่อความ
ต้องการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนสังคมและประเทศและเป็นผู้น าในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะในภูมิภาค
อาเซียน 

 
มาตรการ 
1.1 สานต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติให้เข้มแข็ง จริงจัง และต่อเนื่อง เพื่อให้มหาวิทยาลัย

เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นน าในภูมิภาคอาเซียน พร้อมทั้งสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยสาขา
เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ให้มากยิ่งขึ้นในทุกวิทยาเขต ให้
บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม  

1.2 เร่งรัดและส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ รวมถึงงานวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อสร้างสรรค์
นวัตกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาในระดับประเทศ และนานาชาติ โดยเฉพาะใน
กลุ่มภูมิภาคอาเซียนได้ อีกทั้งยังเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม  

1.3 พัฒนาระบบบริหารการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้เหมาะสมกับรูปแบบการบริหาร
หลายวิทยาเขต โดยเน้นการบริหารเชิงรุกเพื่อให้สามารถรองรับการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่มีศักยภาพ
และพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นน าในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน 

1.4 สนับสนุนงบประมาณเพื่อสร้างความพร้อมด้านการวิจัย ระดมทรัพยากรและร่วมใช้ทรัพยากรเพื่อ
การวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสนับสนุนให้เกิดศูนย์ความเป็นเลิศในสาขาที่มีศักยภาพและมีความพร้อม  

1.5 สร้างเครือข่ายการวิจัยในระดับต่างๆ  เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง
ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน 

 
แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 
1.1 โครงการวิจัยด้านเกษตรศาสตร ์
1.2 โครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
1.3 โครงการวิจัยด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร ์
1.4 โครงการศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง  
1.5 โครงการพัฒนากองทุนวิจัย 
1.6 โครงการพัฒนาเครือข่ายการวิจัยและพัฒนา 
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาบุคลากรการวิจัยและระบบสนับสนุนวิจัย 
  

มาตรการ 
 2.1 เร่งรัดการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ และผู้ช่วยวิจัย ( RA) ที่มีศักยภาพและสร้างสรรค์ในการพัฒนา
งานวิจัย ทั้งงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต์ และส่งเสริมการสร้างศักยภาพทางการวิจัยของบุคลากรการ
วิจัย อย่างบูรณาการเชื่อมโยงเป็นระบบและต่อเนื่อง พร้อมทั้งส่งเสริมให้นักวิจัยอาวุโสเป็นพี่เลี้ยงด้านการวิจัย
อย่างจริงจัง  
 2.2 เร่งรัดการพัฒนาระบบฐานข้อมูล และสารสนเทศด้านการวิจัยให้พร้อมรองรับความต้องการ
ข้อมูลข่าวสารและความต้องการองค์ความรู้เพื่อน าไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางและรวดเร็วทันเหตุการณ์  
 2.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ในระดับประเทศ และระดับ
นานาชาติ โดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและการวิจัย  

 
แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 
2.1 โครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม ่และผู้ช่วยวิจัย (RA) 
2.2 โครงการส่งเสริมการสร้างศักยภาพการวิจัยของบุคลากร 
2.3 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลด้านการวิจัย 
2.4 โครงการส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ 

 
หน่วยงาน 
 วิทยาเขต คณะ วิทยาลัย สถาบัน ส านัก ศูนย ์
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 
การถ่ายทอดองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคม 

 
เป้าประสงค์ เพื่อพัฒนาวิชาการ เผยแพร่ และถ่ายทอดผลงานวิจัยและพัฒนา ในการแก้ไขปัญหาและตอบสนอง

ความต้องการของชุมชนและสังคม อันจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน 
 
ตัวชี้วัด 

1. จ านวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม (สงป.) 
2. จ านวนผู้เข้ารับบริการ (สงป.) 
3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ (สงป.) 

 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาวิชาการ 

 

มาตรการ 
1.1  ผลักดัน และพัฒนาศักยภาพการด าเนินโครงการพัฒนาวิชาการ การให้บริการวิชาการแก่หน่วยงาน               

ต่าง ๆ ตลอดจนส่งเสริมการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชนให้มากยิ่งขึ้น โดยสนับสนุนให้
วิทยาเขต ศูนย์ สถาบัน ส านัก และสถานีวิจัยเป็นแกนน าในการเชื่อมโยงเครือข่ายในการพัฒนาและสร้างองค์ความรู ้
และมุ่งเน้นการแสวงหารายได้ด้านบริการวิชาการของหน่วยงาน  

1.2 สนับสนุนให้หน่วยงานเผยแพร่ผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบอย่างจริงจัง 
1.3 สร้างเสริมบทบาทของมหาวิทยาลัยในการน าหลักวิชาการและองค์ความรู้ไปสู่ปฏิบัติและใช้ประโยชน์เพื่อ

การพัฒนาสังคมและประเทศ โดยมุ่งให้สังคมยอมรับบทบาทของมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง 
 

 แผนงานบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม 
1.1 โครงการบริการวิชาการที่ถ่ายทอดสู่ประชาชน 
1.2 โครงการบริหารจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญา  
1.3 โครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ  

 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบกลไกสนับสนุนการบริการวิชาการ 
  

มาตรการ 
2.1 ปรับปรุงแก้ไขระเบียบข้อบังคับให้เอ้ือต่อการด าเนินงานด้านบริการวิชาการของหน่วยงานและบุคลากร 

และกระตุ้นให้เกิดความจูงใจในการพัฒนาวิชาการตลอดจนการเผยแพร่ผลงานสู่สังคม 
2.2 ลดขั้นตอนและระยะเวลาในกระบวนการด าเนินงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางวิชาการ  
2.3 พัฒนาบุคลากรและส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งในการบริการวิชาการและถ่ายทอดองค ์

ความรู้ให้กับสังคมทั้งในเชิงบริการและเชิงพาณิชย์แก่หน่วยงานต่างๆ 
 
แผนงานบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม 
2.1  โครงการพัฒนาระบบ ระเบียบ ขั้นตอนและกระบวนการให้บริการวิชาการ 

 2.2 โครงการจัดท า พัฒนาฐานข้อมูล และปรับปรุงเว็บไซต์ด้านบริการวิชาการ  
2.3  โครงการติดตามประเมินประสิทธิภาพการให้บริการวิชาการ  
2.4 โครงการสร้างบุคลากรรุ่นใหม่น าผลงานวิชาการไปให้บริการเพิ่มมากข้ึน 
 

หน่วยงาน 
 วิทยาเขต คณะ วิทยาลัย สถาบัน ส านัก ศูนย์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และด ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นไทย  

 
เป้าประสงค์ เพื่อสืบสาน อนุรักษ์ ฟื้นฟูเอกลักษณ์ความเป็นไทย มรดกทางศิลปวัฒนธรรม และเผยแผ่วัฒนธรรมสู่อาเซียน 

 
ตัวชี้วัด 

1. จ านวนโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (สงป.) 
2. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม (สงป.) 

 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมวัฒนธรรมในสังคมและวัฒนธรรมของภูมิภาคอาเซียน 
 

มาตรการ 
1.1 ด าเนินกิจกรรมที่เน้นการให้สังคมไทยตระหนักและให้ความส าคัญกับความหลากหลายทาง

ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นมรดกของชาติและนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคอาเซียน เพื่อให้เยาวชนและ
สังคมได้เรียนรู้ และภาคภูมิใจในความเป็นไทยอย่างเต็มภาคภูมิ ตลอดจนให้เป็นที่ประจักษ์ในประชาคม
อาเซียน 

1.2 สนับสนุนการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างสถาบันและภูมิภาคต่างๆ เพื่อความเข้าใจอันดี
และก่อให้เกิดการเรียนรู้ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม ทั้งในบริบทของไทยและนานาประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน 

1.3 พัฒนาระบบและกลไกในการเชื่อมโยงการด าเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบในด้าน                
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
1.1 โครงการรวบรวมองค์ความรู้และเสริมสร้างการเรียนรู้สังคมและศิลปวัฒนธรรมของไทย และ

ภูมิภาคต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศภูมิภาคอาเซียน  
 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในหน่วยงานต่างๆ  
  

มาตรการ 
2.1 ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานก าหนดแผนงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสนับสนุนให้

บุคลากร ตลอดจนนิสิตมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างสม่ าเสมอ 
2.2 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดี และวัฒนธรรมประชาธิปไตย โดยการสร้างความรู้ 

ความเข้าใจ การปลูกฝังจิตส านึก ความซื่อสัตย์ สุจริต และทัศนคติที่ถูกต้องให้แก่บุคลากร และนิสิต 
 

แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
2.1 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม ค่านิยม และประเพณีอันดีในมหาวิทยาลัย 
2.2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยหลักคิดทางศาสนธรรมแก่บุคลากรและนิสิต  

 
หน่วยงาน 
 วิทยาเขต คณะ วิทยาลัย สถาบัน ส านัก ศูนย ์
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

 
เป้าประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย          

มีธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส และร่วมรับผิดชอบต่อสังคม   
 
ตัวชี้วัด 

1. ระดับความส าเร็จของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (สกอ.7.3) 
2. ระดับความส าเร็จของระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.2.4) 
3. ร้อยละของการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน (สมศ.13) 
4. ระดับความส าเร็จของผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ ์(สมศ.16.1) 
5. ระดับความส าเร็จของผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน (สมศ.17) 
6. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน (สงป.) 
7. ระดับความส าเร็จของระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ.8.1) 
 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารงาน 
  

มาตรการ 
1.1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพทั้งในส่วนกลาง และระดับวิทยา

เขตบนพื้นฐานการบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อเตรียมความพร้อมไปสู่การพึ่งพาตนเองในอนาคต
อันใกล้ และมีการบริหารในเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถรองรับการจัดการศึกษา                 
ทุกรูปแบบที่สนองตอบการพัฒนาของท้องถ่ิน และภูมิภาคอาเซียน โดยค านึงถึงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 

1.2 เร่งรัดการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารให้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการบริหารในระดับ
มหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ  

1.3 สนับสนุนการเพิ่มศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้วิทยาเขตเป็นสถานศึกษาชั้นน าใน
ระดับนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคอาเซียน  

1.4 พัฒนาระบบการปฏิบัติงานที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพในหน่วยงานทุกระดับ  
 

แผนงานบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
1.1 โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมก.  
1.2 โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์เชิงรุกของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
1.3 โครงการพัฒนาแผนบริหารความเสี่ยงและการประกันคุณภาพ  
1.4 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร  
1.5 โครงการถ่ายทอดค่านิยมองค์การ เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของ มก. สู่บุคลากรและนิสิต รวมทั้ง 

ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยสู่สังคมภายนอก 
1.6 โครงการสนับสนุนการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ 
1.7 โครงการวิจัยสถาบัน  
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบงบประมาณและการหารายได้ 
 

มาตรการ 
2.1 ส่งเสริมให้หน่วยงานพัฒนาระบบการหารายได้ในทุกภารกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการเรียนการสอน 

การวิจัยและการบริการวิชาการ เพื่อการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพ  
2.2 สร้างระบบ และกลไกในการบริหารจัดการ เพื่อสร้างศักยภาพการบริหารการเงินและทรัพย์สินที่มี

เสถียรภาพเพื่อการพึ่งพาตนเอง ซึ่งรวมถึงการใช้ทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัย หรือใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่าง
หน่วยงาน การสนับสนุนผลผลิตของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ตลอดจนแสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนใหม่ๆ ระดม
ทรัพยากรในการจัดหารายได้อย่างคุ้มค่า และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย  

 

แผนงานบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
 2.1 โครงการบริหารจัดการทรัพย์สิน  
 2.2 โครงการพัฒนารายได้จากการด าเนินภารกิจต่างๆ  
 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาบุคลากร สวัสดิการ สิ่งแวดล้อม และการกีฬา 
  

มาตรการ 
3.1 สร้างกลไกการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบในเชิงรุก ตามศักยภาพของตนเองและ

ตามความต้องการของหน่วยงาน เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ มีความสามัคคี รักองค์กร และเป็น
นักพัฒนา รวมทั้งสร้างเสริมทักษะและประสบการณ์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเสริมสร้าง
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากร เพื่อให้พร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 

3.2 สร้างและพัฒนาผู้บริหารให้มีความรู้และความคิดทันสมัย มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ภาวะผู้น า และ
ความสามารถในการบริหารจัดการ รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม มุ่งมั่น และจิตส านึกที่ดี ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตามโอกาสและความพร้อมโดยด าเนินการคู่ขนาน
กับการสร้างกระบวนการปลูกจิตส านึกแก่ประชาคม  

3.3 เร่งรัดปรับปรุงสวัสดิการ รวมทั้งการปรับปรุงการประกันสุขภาพของบุคลากรให้ครอบคลุมทุกวิทยาเขต  
3.4 ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนการคมนาคมขนส่งภายในมหาวิทยาลัย และวิทยาเขต ให้สะดวก 

รวดเร็ว และเพียงพอต่อจ านวนบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 
3.5 พัฒนากายภาพให้สวยงาม สร้างบรรยากาศให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน  
3.6 สนับสนุนการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในสาขาที่มีศักยภาพเพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้น าในระดับ

นานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคอาเซียน และสนับสนุนการกีฬาเพื่อสุขภาพและความสามัคคี ส าหรับ
บุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัย 
 

แผนงานบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
3.1 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
3.2 โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากร 
3.3 โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณธรรมส าหรับผู้บริหาร 
3.4 โครงการอบรมจรรยาบรรณวิชาชีพ  
3.5 โครงการส่งเสริมสวัสดิการและชีวิตความเป็นอยู่ของบุคลากรและนิสิต 
3.6 โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์เพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและเอ้ือต่อความ

เป็นนานาชาติ  
           3.7 โครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและสุขภาพของบุคลากร และนิสิต  

 

หน่วยงาน 
 วิทยาเขต คณะ วิทยาลัย สถาบัน ส านัก ศูนย ์



2555 2556 2557 2558 2555 2556 2557 2558
5,748.0 6,115.0 6,447.0 6,771.0

3168.0* 3418.0* 3619.0* 3820.0*

2580.0**2697.0**2828.0**2951.0**

ตัวชี้วัด กลยุทธ์ที ่1 พัฒนาระบบการจัด โครงการ

1. ร้อยละบัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด้ 80 80 81 81 การศึกษา หลักสูตร และกระบวนการ 2,200* 2,350* 2,450* 2,550*

งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ เรียนการสอนเพือ่พัฒนาประเทศและ 1,500** 1,600** 1,700** 1,800**

ภายใน 1 ปี สร้างความพร้อมรองรับสู่การเป็น
2. ร้อยละความพึงพอใจของ 78.00 79.00 80.00 81.00 ประชาคมอาเซียน 450* 500* 550* 600*
ผู้ใช้บัณฑิตทีม่ีต่อบัณฑิต 270** 280** 290** 300**

3. จ านวนนิสิตชาวต่างประเทศ 180 200 220 240 500* 550* 600* 650*

ทีศึ่กษาในมหาวทิยาลัย 690** 695** 710** 720**

4. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 4. โครงการพัฒนาหลักสูตร 1.0** 1.0** 1.0** 1.0**
    4.1ด้านวทิยาศาสตร์และ 4,027 4,027 4,027 4,027 2.0** 2.0** 3.0** 3.0**
         เทคโนโลยี

   4.2 ด้านวทิยาศาสตร์สุขภาพ 208 208 258 248

   4.3 ด้านสังคมศาสตร์ 2,938 2,963 2,963 3,083 5.0** 5.0** 5.0** 5.0**
5. จ านวนนิสิตรับเข้าใหม่
   5.1ด้านวทิยาศาสตร์และ 7,278 7,278 7,278 7,278

        เทคโนโลยี
   5.2 ด้านวทิยาศาสตร์สุขภาพ 481 481 481 481

วทิยาเขต
,คณะ,
วทิยาลัย
,สถาบัน,
ส านัก,ศูนย์

ยุทธศาสตร์ที ่1     
(แผนงานขยายโอกาส
และพัฒนาการศึกษา)

1. โครงการจัดการศึกษา
ด้านวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

1. การผลิต
บัณฑิตทีม่ี
ความรู้ 
และมี
คุณธรรม

6. โครงการพัฒนาระบบ
สนับสนุน และส่ิงอ านวย
ความสะดวกทางการศึกษา
ให้แก่นิสิต รวมทัง้
ผู้ด้อยโอกาส

2. โครงการจัดการศึกษา
ด้านวทิยาศาสตร์สุขภาพ

5.  โครงการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือทาง
วชิาการ

3. โครงการจัดการศึกษา
ด้านสังคมศาสตร์

  มาตรการที ่1.1 จัดการศึกษาที่
เหมาะสมในแต่ละวทิยาเขต และให้มี
ความเท่าเทียมกัน สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคม และภูมิภาคอาเซียน
 โดยมีระบบสนับสนุนทีเ่พียงพอต่อการ
ใช้งานและพัฒนาไปสู่สังคมแห่งการ
เรียนรู้

1. เพือ่สร้าง
โอกาสทางการ
ศึกษาและการ
เรียนรู้ที่
หลากหลาย 
สามารถผลิต
บัณฑิตทีม่ีความรู้
 ซ่ือสัตย์ สุจริต มี
คุณธรรม 
จริยธรรม มีความ
มุ่งมั่นในการ
ท างาน และมี
ทักษะทาง
วทิยาการที่
ก้าวหน้า
ตอบสนองต่อ
ความต้องการ
ของประเทศและ
ภูมิภาคอาเซียน   มาตรการที ่1.2 พัฒนาหลักสูตรให้มี

มาตรฐาน มีคุณภาพและมีความ
ทันสมัยทันต่อการเปล่ียนแปลงของ
วทิยาการและเทคโนโลยี สามารถ
ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงาน และการพัฒนาประเทศ

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษา
ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 วทิยาศาสตร์สุขภาพ และ
สังคมศาสตร์

เป้าหมาย และงบประมาณแผนปฏบิัตริาชการ 4 ปี  (พ.ศ. 2555 – 2558) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
      วงเงนิงบประมาณประจ าปี     

   (หน่วย : ล้านบาท)
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ที่
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์
ผลผลิต/                    
ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์

กลยุทธ/์มาตรการ โครงการ หน่วยงานเป้าหมาย (ปี พ.ศ.)

หมายเหตุ : - * งบประมาณแผ่นดิน 
                ** งบประมาณเงินรายได้ 13



2555 2556 2557 2558 2555 2556 2557 2558

      วงเงนิงบประมาณประจ าปี     
   (หน่วย : ล้านบาท)

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์

ผลผลิต/                    
ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์

กลยุทธ/์มาตรการ โครงการ หน่วยงานเป้าหมาย (ปี พ.ศ.)

   5.3 ด้านสังคมศาสตร์ 4,731 4,851 4,971 4,971 และเน้นตอบสนองความต้องการของ
6. จ านวนนิสิตคงอยู่ กลุ่มประเทศอาเซียน
   6.1ด้านวทิยาศาสตร์และ 21,555 21,555 21,555 21,555   มาตรการที ่1.3 ส่งเสริมการบูรณา

การ        เทคโนโลยี
   6.2 ด้านวทิยาศาสตร์สุขภาพ 1,271 1,321 1,321 1,321
   6.3 ด้านสังคมศาสตร์ 14,536 14,801 15,161 15,401
7. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา 100 100 100 100
ทีจ่บการศึกษาตามมาตรฐาน มีความมุ่งมั่นในการท างาน และมี
หลักสูตร ทักษะทางวทิยาการทีก่้าวหน้า
8. ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ 50 51 51 52

มีคุณวฒิุระดับปริญญาเอก

9. ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ 22 23 24 25 กลยุทธ์ที ่2 พัฒนาอาจารย์ 1. โครงการพัฒนาบุคลากร 2.0** 2.0** 2.0** 2.0**
ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ สายวชิาการ
10. ระดับความส าเร็จของการ 5.0 5.0 5.0 5.0 2. โครงการสัมมนาทาง 2.0** 2.0** 2.0** 2.0**
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมที่ วชิาการ เผยแพร่ผลงาน
จัดให้กับนิสิต (คะแนนเต็ม 5) วชิาการ
11. ระดับความส าเร็จขอผล 3.5 3.6 3.9 4.0 3. โครงการพัฒนาการเข้าสู่ 5.0** 5.0** 5.0** 5.0**
การพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ ต าแหน่งทางวชิาการ พัฒนา
ของมหาวทิยาลัย (คะแนนเต็ม 5) คุณวฒิุ และศึกษาต่อ

4. โครงการสนับสนุนทุน 10.0** 12.0** 15.0** 18.0**
  มาตรการที ่2.2 สนับสนุนให้อาจารย์ การศึกษา และ/หรือ วจิัย
ร่วมปฏิบัติงานเป็นทีมและอยู่ในสังกัด ส าหรับอาจารย์
หน่วยปฏิบัติการวจิัยทีม่ีความเชี่ยวชาญ 5. โครงการปรับปรุงมาตร 2.0** 2.0** 2.0** 2.0**
เฉพาะแต่ละสาขา และมีนิสิตร่วม ฐานภาระงานของต าแหน่ง

และการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการ
สอนทีเ่ชื่อมโยงกับการวจิัยและการ
บริการวชิาการ เพือ่ผลิตบัณฑิตทีเ่ก่ง ดี
 มีคุณธรรม จริยธรรม

  มาตรการที ่1.4 ติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินกิจกรรมการเรียนการสอน

  มาตรการที ่2.1 เสริมสร้างศักยภาพ
และความเข้มแข็งในการจัดการศึกษา
ทุกระดับอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน
ทุกวทิยาเขต โดยพัฒนาอาจารย์และ
นักวชิาการให้มีความรอบรู้ทันต่อการ
เปล่ียนแปลงของวทิยาการและ
เทคโนโลยีมีความมุ่งมั่นและสร้างสรรค์
ในการท างาน

หมายเหตุ : - * งบประมาณแผ่นดิน 
                ** งบประมาณเงินรายได้ 14



2555 2556 2557 2558 2555 2556 2557 2558

      วงเงนิงบประมาณประจ าปี     
   (หน่วย : ล้านบาท)

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์

ผลผลิต/                    
ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์

กลยุทธ/์มาตรการ โครงการ หน่วยงานเป้าหมาย (ปี พ.ศ.)

ปฏิบัติงานเพือ่บ่มเพาะทางวชิาการทัง้ บุคลากรสายช่วยวชิาการ

ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดย และนักวจิัยให้มีหน้าทีร่่วม
ให้คณะทีม่ีความพร้อมเป็นคณะน าร่อง สอนและให้ค าปรึกษา

6. โครงการเสริมสร้าง 2.0** 2.0** 2.0** 2.0**
สมรรถนะการเรียนการสอน
ทีส่อดคล้องกับการพัฒนา
หลักสูตรและกระบวนการ
เรียนการสอนทีเ่น้น
Research Based Learning

กลยุทธ์ที ่3 พัฒนาระบบบริหารการ 1. โครงการสนับสนุนทุนการ 5.0** 5.0** 5.0** 5.0**
ศึกษา ศึกษา และ/หรือ วจิัยส าหรับ

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
2. โครงการจัดการศึกษาวชิา 5.0** 5.0** 5.0** 5.0**
พืน้ฐาน
3. โครงการพัฒนา การผลิต 1.0** 1.0** 1.0** 1.0**
และเผยแพร่วารสารวชิาการ
ของมหาวทิยาลัย

  มาตรการที ่2.3 ให้บุคลากรสายช่วย
วชิาการและนักวจิัยร่วมสอนใน
สาขาวชิาต่างๆ ทีม่ีความเชี่ยวชาญ 
และร่วมให้ค าปรึกษาด้านการศึกษา
แก่นิสิตทุกระดับโดยให้ถือเป็นภาระ
งานทีส่ าคัญ

  มาตราการที ่2.4 มีระบบและกลไก
ในการเพิม่สัดส่วนคุณวฒิุและต าแหน่ง
ทางวชิาการของอาจารย์ให้เป็นไปตาม
คุณภาพมาตรฐานระดับประเทศและ
นานาชาติ โดยเน้นในกลุ่มภูมิภาค
อาเซียน

  มาตรการที ่3.1 ให้มีระบบสนับสนุน
ทุนการศึกษา และ/หรือ วจิัย ให้กับ
นิสิตทุกระดับเพิม่มากขึ้น โดยคณะต้น
สังกัดมีส่วนร่วมจัดสรรทุนกับ
ส่วนกลางของมหาวทิยาลัยอย่าง
ต่อเนื่อง

หมายเหตุ : - * งบประมาณแผ่นดิน 
                ** งบประมาณเงินรายได้ 15
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      วงเงนิงบประมาณประจ าปี     
   (หน่วย : ล้านบาท)

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์

ผลผลิต/                    
ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์

กลยุทธ/์มาตรการ โครงการ หน่วยงานเป้าหมาย (ปี พ.ศ.)

  มาตรการที ่3.2 จัดให้มีหน่วยงาน 4. โครงการพัฒนาระบบ 15.0** 15.0** 15.0** 15.0**
รับผิดชอบการบริหารจัดการการศึกษา สารสนเทศเพือ่การจัดการ
วชิาพืน้ฐานอย่างเป็นระบบ ศึกษา

กลยุทธ์ที ่4 พัฒนาการรับผู้เข้าศึกษาต่อ 1. โครงการพัฒนาและ 1.0** 1.0** 1.0** 1.0**
ในมหาวทิยาลัย ปรับปรุงกระบวนการรับ
  มาตรการที ่4.1 พัฒนากระบวนการ นิสิตของมหาวทิยาลัย
ได้มาซ่ึงผู้เรียนทีจ่ะเข้าสู่ระบบการ เกษตรศาสตร์

ศึกษามหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 2. โครงการรับนักเรียนขั้น 3.0** 3.0** 3.0** 3.0**

ทีม่ีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรมในทุก พืน้ฐานและอาชีวศึกษาด้าน

ระดับ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 มาตรการที ่3.4 พัฒนาและปรับปรุง
ระบบสารสนเทศและระบบส่ือสาร
ทางไกลเพือ่การศึกษาให้ทันสมัย 
พร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธภิาพ เอื้อ
ต่อการปฏิบัติงานและพัฒนาการจัด
การศึกษาของวทิยาเขต

 มาตรการที ่3.3 พัฒนาการผลิตผล
งานปรับปรุงช่องทางการน าเสนอ และ
เผยแพร่ผลงานทางวชิาการในระดับ
บัณฑิตศึกษาอย่างต่อเนื่อง ครบวงจร 
มีคุณภาพ และเป็นทีย่อมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ โดยเน้นใน
กลุ่มภูมิภาคอาเซียน

หมายเหตุ : - * งบประมาณแผ่นดิน 
                ** งบประมาณเงินรายได้ 16
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      วงเงนิงบประมาณประจ าปี     
   (หน่วย : ล้านบาท)

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์

ผลผลิต/                    
ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์

กลยุทธ/์มาตรการ โครงการ หน่วยงานเป้าหมาย (ปี พ.ศ.)

  มาตรการที ่4.2 ปรับปรุงระบบทีเ่อื้อ เพือ่เข้าศึกษาต่อใน
ให้ผู้เรียนในภูมิภาค และผู้ด้อย มหาวทิยาลัย
โอกาสทางการศึกษาสามารเข้าศึกษา
ในวทิยาเขตต่างๆ ของมหาวทิยาลัย
  มาตรการที ่4.3 พัฒนากระบวนการ
รับผู้เรียนทางด้านวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยเชื่อมโยงกับระบบการ
จัดการศึกษาขั้นพืน้ฐานและอาชีวศึกษา
เพีอ่คัดนักเรียนทีม่ีคุณสมบัติเข้าศึกษา
ต่อด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
มหาวทิยาลัย
  มาตรการที ่4.4 ด าเนินการรับผู้เข้า
ศึกษาให้สอดคล้องกับแผนการรับนิสิต
และสอดคล้องกับศักยภาพและความ
พร้อมแต่ละวทิยาเขต
กลยุทธ์ที ่5 ส่งเสริมและพัฒนานิสิต 1. โครงการฝึกงานและ 5.0** 5.0** 6.0** 6.0**
ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมก.และ สร้างเสริมประสบการณ์ด้าน
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน อาชีพแก่นิสิต

2. โครงการส่งเสริมกิจกรรม 2.0** 2.0** 2.0** 2.0**
การมีส่วนร่วมของนิสิต/
ศิษย์เก่า
3. โครงการสร้างคุณธรรม 2.0** 2.0** 2.0** 2.0**
จริยธรรม ค่านิยมทีดี่ และ
วฒันธรรมประชาธปิไตย 

  มาตราการที ่5.1 สนับสนุนให้นิสิตมี
โอกาสฝึกงานและสร้างเสริม
ประสบการณ์ในองค์การต่างๆ ทัง้
ภายในประเทศ และนานาชาติ 
โดยเฉพาะในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน โดย
เพิม่โอกาสให้กับนิสิตทีด้่อยโอกาส

หมายเหตุ : - * งบประมาณแผ่นดิน 
                ** งบประมาณเงินรายได้ 17



2555 2556 2557 2558 2555 2556 2557 2558

      วงเงนิงบประมาณประจ าปี     
   (หน่วย : ล้านบาท)

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์

ผลผลิต/                    
ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์

กลยุทธ/์มาตรการ โครงการ หน่วยงานเป้าหมาย (ปี พ.ศ.)

พร้อมทัง้การสนับสนุนด้านทุน การบ าเพ็ญประโยชน์และ
ช่วยเหลือชุมชนและสังคม
4. โครงการส่งเสริมการ 10.0** 10.0** 10.0** 10.0**

วธิกีารทีห่ลากหลาย  เน้นการสร้าง เผยแพร่ผลงาน/สัมมนา/
ความรู้ ความเข้าใจ การปลูกฝัง ศึกษาดูงาน/การแลกเปล่ียน
จิตส านึก ค่านิยม ความมุ่งมั่นในการ นิสิต
ท างาน และทัศนคติทีถู่กต้องแก่นิสิต 5. โครงการส่งเสริมกิจกรรม 3.0** 3.0** 3.0** 3.0**
พร้อมทัง้ส่งเสริมให้นิสิตมีส่วนร่วม นันทนาการและส่งเสริม
ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของ สุขภาพแก่นิสิต
มหาวทิยาลัย อย่างสม่ าเสมอ 6. โครงการพัฒนาทักษะ 8.0* 8.0* 9.0* 10.0*

การใช้ภาษาอังกฤษ และ 5.0** 5.0** 5.0** 5.0**
ภาษาอื่นๆ ของนิสิต
7. โครงการพัฒนาและ 10.0* 10.0* 10.0* 10.0*
เสริมสร้างทักษะในด้านอื่นๆ 7.0** 7.0** 8.0** 8.0**
แก่นิสิต
8. โครงการพัฒนารูปแบบ 5.0** 5.0** 5.0** 5.0**
กระบวนการพัฒนานิสิต
การจัดการความรู้ และ
พัฒนาบุคลากรด้านกิจการ
นิสิต
9. โครงการพัฒนากองทุน 20.0** 20.0** 20.0** 20.0**
การศึกษาส าหรับนิสิต

  มาตรการที ่5.3 สนับสนุนกิจกรรม
อันดีของนิสิตทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ
มหาวทิยาลัย ต่อชุมชน สังคม และ
ภูมิภาคอาเซียน โดยมุ่งเน้นให้นิสิตได้
มีประสบการณ์ในชีวติสังคมชนบทและ
สัมผัสวถิีชีวติรากหญ้า ตลอดจนให้นิสิต
ได้มีโอกาสใกล้ชิดกับประชาชนใน
ท้องถิ่นอย่างแท้จริง

  มาตรการที ่5.4 ส่งเสริมทักษะการ
ใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ เพือ่
สร้างความพร้อมสู่การเป็นประชาคม
อาเซียน

  มาตรการที ่5.2 ปรับปรุงรูปแบบ
การพัฒนานิสิตให้เป็นนิสิตทีม่ีคุณภาพ
 ด้วย

หมายเหตุ : - * งบประมาณแผ่นดิน 
                ** งบประมาณเงินรายได้ 18
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      วงเงนิงบประมาณประจ าปี     
   (หน่วย : ล้านบาท)

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์

ผลผลิต/                    
ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์

กลยุทธ/์มาตรการ โครงการ หน่วยงานเป้าหมาย (ปี พ.ศ.)

  มาตรการที ่5.5 พัฒนาระบบการ
ติดตามศิษย์เก่า เพือ่ให้ข้อมูลข่าวสาร 
และจัดกิจกรรมเพือ่พัฒนา
ประสบการณ์ทางวชิาชีพให้กับศิษย์เก่า

ประเด็นที ่1 1 เป้าประสงค์ 1 ผลผลิต 11 ตัวชี้วัด 5 กลยุทธ์  21 มาตรการ 1 แผนงาน 27 โครงการ 5,748.0 6,115.0 6,447 6,771

หมายเหตุ : - * งบประมาณแผ่นดิน 
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491 516 546 579
373* 390* 411* 432*
118** 126** 135** 147**

ตัวชี้วัด โครงการ

1. จ านวนผลงานวจิัยหรืองาน 760 780 800 850 1. โครงการวจิัยด้าน 200.0* 210.0* 220.0* 230.0*

สร้างสรรค์ ทีตี่พิมพ์เผยแพร่ใน เกษตรศาสตร์ 10.0** 10.0** 10.0** 10.0**

ระดับชาติและนานาชาติ 2. โครงการวจิัยด้าน 145.0* 150.0* 160.0* 170.0*

2. จ านวนผลงานวจิัย/นวตักรรม 10 10 10 10 วทิยาศาสตร์และ 10.0** 10.0** 10.0** 10.0**

ทีไ่ด้รับการจดทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปัญญหาหรืออนุสิทธบิัตร

เทคโนโลยี และ
วทิยาศาสตร์สุขภาพ

3. จ านวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรือ 200,000 200,000 250,000 250,000 3. โครงการวจิัยด้านสังคม 18.0* 20.0* 21.0* 22.0*

งานสร้างสรรค์ ต่อจ านวน ศาสตร์และพฤติกรรม 5.0** 5.0** 5.0** 5.0**

อาจารย์ประจ าและนักวจิัยประจ า ศาสตร์

4. ร้อยละของโครงการวจิัยด้าน 60 61 62 63 4. โครงการศูนย์ความเป็น 10.0* 10.0* 10.0* 10.0*

การเกษตรและสาขาทีเ่กี่ยวข้องต่อ เลิศเฉพาะทาง 10.0** 10.0** 10.0** 10.0**

โครงการวจิัยทัง้หมด 5. โครงการพัฒนากองทุน 50.0** 55.0** 60.0** 70.0**
วจิัย

6. โครงการพัฒนาเครือ 5.0** 6.0** 7.0** 8.0**
ข่ายการวจิัยและพัฒนา

2. การสร้าง
ความ
เข้มแข็งด้าน
การวิจัย

2. เพือ่ผลิตผล
งานวจิัย สร้าง
องค์ความรู้ 
งานวจิัยขั้นสูง 
และสร้างสรรค์
งานวจิัยเพือ่ความ
เป็นเลิศ  มุ่งสู่การ
เป้นมหาวทิยาลัย
วจิัยชั้นน าใน
ระดับภูมิภาค
อาเซียน

ผลผลิต : ผลงานวจิัยเพือ่ถ่ายทอด
เทคโนโลยี และผลงานวจิัยเพือ่
สร้างองค์ความรู้

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์

ผลผลิต/                       
ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าหมาย (ปี พ.ศ.) กลยุทธ/์มาตรการ โครงการ วงเงนิงบประมาณประจ าปี        
(หน่วย : ล้านบาท)

หน่วยงาน

  มาตรการที ่1.1 สานต่อการพัฒนา
มหาวทิยาลัยวจิัยแห่งชาติให้เข้มแข็ง 
จริงจัง และต่อเนื่อง เพือ่ให้
มหาวทิยาลัยเป็นมหาวทิยาลัยวจิัยชั้น
น าในภูมิภาคอาเซียน พร้อมทัง้
สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งด้าน
การวจิัยสาขาเกษตรศาสตร์ 
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ให้
มากยิ่งขึ้นในทุกวทิยาเขต ให้บังเกิดผล
อย่างเป็นรูปธรรม

ยุทธศาสตร์ที ่2     
(แผนงานส่งเสริมและ
สนับสนุนการวิจัย)

วทิยาเขต
,คณะ,
วทิยาลัย
,สถาบัน,
ส านัก,ศูนย์

กลยุทธ์ที ่1  พัฒนามหาวทิยาลัยวจิัย
แห่งชาติให้เข้มแข็ง สร้างองค์ความรู้
ใหม่ในสาขาทีม่ีศักยภาพและองค์
ความรู้ทีเ่ป็นเอกลักษณ์ของ
มหาวทิยาลัยเพือ่พัฒนาความเข้มแข็ง
ทางวชิาการ และสนองตอบต่อความ
ต้องการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน
สังคมและประเทศและเป็นผู้น าใน
ระดับนานาชาติโดยเฉพาะในภูมิภาค
อาเซียน

หมายเหตุ : - * งบประมาณแผ่นดิน 
                ** งบประมาณเงินรายได้ 20



2555 2556 2557 2558 2555 2556 2557 2558

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์

ผลผลิต/                       
ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าหมาย (ปี พ.ศ.) กลยุทธ/์มาตรการ โครงการ วงเงนิงบประมาณประจ าปี        
(หน่วย : ล้านบาท)

หน่วยงาน

  มาตรการที ่1.4 สนับสนุน
งบประมาณเพือ่สร้างความพร้อมด้าน
การวจิัย ระดมทรัพยากรและร่วมใช้
ทรัพยากรเพือ่การวจิัยอย่างมี
ประสิทธภิาพ โดยสนับสนุนให้เกิดศูนย์

  มาตรการที ่1.2 เร่งรัดและส่งเสริม
การผลิตผลงานวจิัยทีม่ีคุณภาพ รวมถึง
งานวจิัยเชิงบูรณาการ เพือ่สร้างสรรค์
นวตักรรมทีส่ามารถตอบสนองความ
ต้องการ และแก้ไขปัญหาใน
ระดับประเทศ และนานาชาติ 
โดยเฉพาะในกลุ่มภูมิภาคอาเซียนได้ 
อีกทัง้ยังเผยแพร่ผลงานวจิัยเพือ่ใช้
ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม

  มาตรการที ่1.3 พัฒนาระบบบริหาร
การวจิัยของมหาวทิยาลัย 
เกษตรศาสตร์ให้เหมาะสมกับรูปแบบ
การบริหารหลายวทิยาเขต โดยเน้น
การบริหารเชิงรุกเพือ่ให้สามารถ
รองรับการก้าวสู่การเป็นมหาวทิยาลัย
วจิัยทีม่ีศักยภาพและพัฒนาสู่การเป็น
มหาวทิยาลัยวจิัยชั้นน าในระดับ
นานาชาติ โดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน

หมายเหตุ : - * งบประมาณแผ่นดิน 
                ** งบประมาณเงินรายได้ 21



2555 2556 2557 2558 2555 2556 2557 2558

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์

ผลผลิต/                       
ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าหมาย (ปี พ.ศ.) กลยุทธ/์มาตรการ โครงการ วงเงนิงบประมาณประจ าปี        
(หน่วย : ล้านบาท)

หน่วยงาน

ความเป็นเลิศในสาขาทีม่ีศักยภาพและ
มีความพร้อม

กลยุทธ์ที ่2 พัฒนาบุคลากรการวจิัย
และระบบสนับสนุนวจิัย

1. โครงการพัฒนานักวจิัย 10.0** 11.0** 12.0** 13.0**
รุ่นใหม่ และผู้ช่วยวจิัย (RA)
2. โครงการส่งเสริมการ 5.0** 5.0** 6.0** 6.0**
สร้างศักยภาพการวจิัยของ
บุคลากร
3. โครงการพัฒนาระบบ 5.0** 5.0** 5.0** 5.0**
สารสนเทศและระบบฐาน
ข้อมูลด้านการวจิัย
4. โครงการส่งเสริมเครือข่าย 8.0** 9.0** 10.0** 10.0**
ความร่วมมือกับเครือข่าย
ต่างๆ   มาตรการที ่2.2 เร่งรัดการพัฒนา

ระบบฐานข้อมูล และสารสนเทศด้าน
การวจิัยให้พร้อมรองรับความต้องการ
ข้อมูลข่าวสารและความต้องการ

  มาตรการที ่2.1 เร่งรัดการพัฒนา
นักวจิัยรุ่นใหม่ และผู้ช่วยวจิัย (RA) ที่
มีศักยภาพและสร้างสรรค์ในการ
พัฒนางานวจิัย ทัง้งานวจิัยพืน้ฐานและ
งานวจิัยประยุกต์ และส่งเสริมการ
สร้างศักยภาพทางการวจิัยของ
บุคลากรการวจิัย อย่างบูรณาการ
เชื่อมโยงเป็นระบบและต่อเนื่อง 
พร้อมทัง้ส่งเสริมให้นักวจิัยอาวโุสเป็นพี่
เล้ียงด้านการวจิัยอย่างจริงจัง

  มาตรการที ่1.5 สร้างเครือข่ายการ
วจิัยในระดับต่างๆ เพือ่ผลิตผล
งานวจิัยทีม่ีคุณภาพอย่างเข้มแข็งและ
ต่อเนื่องทัง้ในประเทศ และ
ต่างประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มภูมิภาค
อาเซียน

หมายเหตุ : - * งบประมาณแผ่นดิน 
                ** งบประมาณเงินรายได้ 22



2555 2556 2557 2558 2555 2556 2557 2558

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์

ผลผลิต/                       
ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าหมาย (ปี พ.ศ.) กลยุทธ/์มาตรการ โครงการ วงเงนิงบประมาณประจ าปี        
(หน่วย : ล้านบาท)

หน่วยงาน

องค์ความรู้เพือ่น าไปใช้ประโยชน์อย่าง
กวา้งขวางและรวดเร็วทันเหตุการณ์

ประเด็น 2  1 เป้าประสงค์ 1 ผลผลิต 4 ตัวชี้วัด  2 กลยุทธ์ 8 มาตรการ 1 แผนงาน 10 โครงการ 491 516 546 579

  มาตรการที ่2.3 สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทัง้ภาครัฐ
เอกชน ในระดับประเทศ และระดับ
นานาชาติ โดยเฉพาะในภูมิภาค
อาเซียน เพือ่สนับสนุนการพัฒนา
บุคลากร และการวจิัย

หมายเหตุ : - * งบประมาณแผ่นดิน 
                ** งบประมาณเงินรายได้ 23



2555 2556 2557 2558 2555 2556 2557 2558
379 404 434 454

165.0* 170.0* 180.0* 190.0*

214** 234** 254** 264**

ตัวชี้วัด กลยุทธ์ที ่1 ส่งเสริมการพัฒนาวชิาการ โครงการ

1.จ านวนโครงการบริการวชิาการ 565 568 570 580 1. โครงการบริการวชิาการ 165.0* 170.0* 180.0* 190.0*

แก่สังคม ทีถ่่ายทอดสู่ประชาชน 200.0** 220.0** 240.0** 250.0**

2. จ านวนผู้เข้ารับบริการ (คน) 21,000 21,500 22,000 22,500 2. โครงการบริหารจัดการ 3.0** 3.0** 3.0** 3.0**

3. ร้อยละความพึงพอใจของ 80 82 84 85 ด้านทรัพย์สินทางปัญญา

ผู้รับบริการ 3. โครงการศูนย์บ่มเพาะ 3.0** 3.0** 3.0** 3.0**

ผู้ประกอบการ

ยุทธศาสตร์ที ่3     
(แผนงานบริการวิชาการ
แก่ชุมชนและสังคม)

วทิยาเขต
,คณะ,
วทิยาลัย
,สถาบัน,
ส านัก,ศูนย์

  มาตรการที ่1.1  ผลักดัน และ
พัฒนาศักยภาพการด าเนินโครงการ
พัฒนาวชิาการ การให้บริการวชิาการ
แก่หน่วยงานต่างๆ ตลอดจนส่งเสริม
การสร้างเครือข่ายกับหน่วยงาน
ภายนอก ทัง้ภาครัฐและเอกชนให้มาก
ยิ่งขึ้น โดยสนับสนุนให้วทิยาเขต ศูนย์ 
สถาบัน ส านัก และสถานีวจิัยเป็นแกน
น าในการเชื่อมโยงเครือข่ายในการ
พัฒนาและสร้างองค์ความรู้ และ
มุ่งเน้นการแสวงหารายได้ด้านบริการ
วชิาการของหน่วยงาน

หน่วยงานโครงการ

  มาตรการที ่1.2 สนับสนุนให้ทุก
หน่วยงานเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบอย่างจริงจัง

วงเงนิงบประมาณประจ าปี        
(หน่วย : ล้านบาท)

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์

ผลผลิต/                    
ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าหมาย (ปี พ.ศ.) กลยุทธ/์มาตรการ

3.การ
ถ่ายทอดองค์
ความรู้เพ่ือ
พัฒนาชุมชน
และสังคม

3. เพือ่พัฒนา
วชิาการ เผยแพร่
 และถ่ายทอด
ผลงานวจิัยและ
พัฒนา ในการ
แก้ไขปัญหาและ
ตอบสนองความ
ต้องการของ
ชุมชนและสังคม 
อันจะน าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวติทีดี่และยั่งยืน

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการ
วชิาการ

หมายเหตุ : - * งบประมาณแผ่นดิน 
                ** งบประมาณเงินรายได้ 24



2555 2556 2557 2558 2555 2556 2557 2558

หน่วยงานโครงการ วงเงนิงบประมาณประจ าปี        
(หน่วย : ล้านบาท)

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์

ผลผลิต/                    
ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าหมาย (ปี พ.ศ.) กลยุทธ/์มาตรการ

1. โครงการปรับปรุงระบบ 2.0** 2.0** 2.0** 2.0**

ระเบียบ ขั้นตอนและ
กระบวนการให้บริการ

วชิาการ
2. โครงการจัดท า พัฒนา 2.0** 2.0** 2.0** 2.0**

ฐานข้อมูล และปรับปรุง
เวบ็ไซต์ด้านบริการวชิาการ

3. โครงการติดตามประเมิน 1.0** 1.0** 1.0** 1.0**

ประสิทธภิาพการให้บริการ

วชิาการ
4. โครงการสร้างบุคลากร 3.0** 3.0** 3.0** 3.0**
รุ่นใหม่น าผลงานวชิาการ
ไปให้บริการเพิม่มากขึ้น

ประเด็น 3 1 เป้าประสงค์ 1 ผลผลิต 3 ตัวชี้วัด 2 กลยุทธ์  6 มาตรการ 1 แผนงาน 7 โครงการ 379 404 434 454

กลยุทธ์ที ่2 พัฒนาระบบกลไก
สนับสนุนการบริการวชิาการ

  มาตรการที ่1.3 สร้างเสริมบทบาท
ของมหาวทิยาลัยในการน าหลัก
วชิาการและองค์ความรู้ไปสู่ปฏิบัติและ
ใช้ประโยชน์เพือ่การพัฒนาสังคมและ
ประเทศ โดยมุ่งให้สังคมยอมรับ
บทบาทของมหาวทิยาลัยอย่างแท้จริง

  มาตรการที ่2.3 พัฒนาบุคลากรและ
ส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งใน
การบริการวชิาการและถ่ายทอดองค์
ความรู้ให้กับสังคมทัง้ในเชิงบริการและ
เชิงพาณิชย์แก่หน่วยงานต่างๆ

  มาตรการที ่2.1  ปรับปรุงแก้ไข
ระเบียบข้อบังคับให้เอื้อต่อการ
ด าเนินงานด้านบริการวชิาการของ
หน่วยงานและบุคลากร และกระตุ้นให้
เกิดความจูงใจในการพัฒนาวชิาการ
ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานสู่สังคม

  มาตรการที ่2.2 ลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาในกระบวนการด าเนินงาน
เพือ่สนับสนุนการพัฒนาทางวชิาการ

หมายเหตุ : - * งบประมาณแผ่นดิน 
                ** งบประมาณเงินรายได้ 25



2555 2556 2557 2558 2555 2556 2557 2558
25 28 30 32

5.0* 7.0* 8.0* 9.0*

20.0** 21.0** 22.0** 23.0**

ตัวชี้วัด

1. จ านวนโครงการท านุบ ารุง 30 32 34 35 โครงการ

ศิลปวฒันธรรม 1. โครงการรวบรวม 5.0* 7.0* 8.0* 9.0*

2. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 7,000 8,000 9,000 9,500 องค์ความรู้และเสริมสร้าง 14.0** 15.0** 16.0** 17.0**

ศิลปวฒันธรรม การเรียนรู้สังคม และ

ศิลปวฒันธรรมของไทย

และภูมิภาคต่างๆ โดย

เฉพาะอย่างยิ่งประเทศ

ในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน

  มาตรการที ่1.2 สนับสนุนการ
แลกเปล่ียนทางวฒันธรรมระหวา่ง
สถาบันและภูมิภาคต่างๆ เพือ่ความ
เข้าใจอันดีและก่อให้เกิดการเรียนรู้
ความหลากหลายทางสังคมและ

วงเงนิงบประมาณประจ าปี        
(หน่วย : ล้านบาท)

หน่วยงาน

4. การท านุ
บ ารุง
ศิลปวัฒนธรร
ม และด ารง
ไว้ซ่ึง
เอกลักษณ์
ความเป็นไทย

4. เพือ่สืบสาน 
อนุรักษ์ ฟืน้ฟู
เอกลักษณ์ความ
เป็นไทย มรดก
ทาง
ศิลปวฒันธรรม 
และเผยแผ่
วฒันธรรมสู่
อาเซียน

ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม

วทิยาเขต
,คณะ,
วทิยาลัย
,สถาบัน,
ส านัก,ศูนย์

ยุทธศาสตร์ที ่4     
(แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม
และพัฒนาศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม)

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์

ผลผลิต/                    
ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าหมาย (ปี พ.ศ.) กลยุทธ/์มาตรการ โครงการ

กลยุทธ์ที ่1 ส่งเสริมวฒันธรรมใน
สังคมและวฒันธรรมของภูมิภาค
อาเซียน

  มาตรการที ่1.1 ด าเนินกิจกรรมที่
เน้นการให้สังคมไทยตระหนักและให้
ความส าคัญกับความหลากหลายทาง
ศิลปวฒัธรรมทีเ่ป็นมรดกของชาติ
และนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ภูมิภาคอาเซียน เพือ่ให้เยาวชนและ
สังคมได้เรียนรู้ และภาคภูมิใจในความ
เป็นไทยอย่างเต็มภาคภูมิ ตลอดจนให้
เป็นทีป่ระจักษ์ในประชาคมอาเซียน

หมายเหตุ : - * งบประมาณแผ่นดิน 
                ** งบประมาณเงินรายได้ 26
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วงเงนิงบประมาณประจ าปี        
(หน่วย : ล้านบาท)

หน่วยงานประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์

ผลผลิต/                    
ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าหมาย (ปี พ.ศ.) กลยุทธ/์มาตรการ โครงการ

วฒันธรรม ทัง้ในบริบทของไทยและ

นานาประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประเทศในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน

1. โครงการส่งเสริม 3.0** 3.0** 3.0** 3.0**
วฒันธรรม ค่านิยมและ
ประเพณีอันดีในมหาวทิยาลัย
2. โครงการพัฒนาคุณภาพ 3.0** 3.0** 3.0** 3.0**
ชีวติด้วยหลักคิดทาง
ศาสนธรรมแก่บุคลากรและ

ส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมท านุ นิสิต
บ ารุงศิลปวฒันธรรม อย่างสม่ าเสมอ

ประเด็น 4 1 เป้าประสงค์ 1 ผลผลิต 2 ตัวชี้วัด 2 กลยุทธ์ 5 มาตรการ 1 แผนงาน 3 โครงการ 25 28 30 32

  มาตรการที ่1.3 พัฒนาระบบ และ
กลไกในการเชื่อมโยงการด าเนินงาน
ของหน่วยงานทีรั่บผิดชอบในด้าน
ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

กลยุทธ์ที ่2 ส่งเสริมการท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรมของหน่วยงานภายใน

  มาตรการที ่2.2 เสริมสร้างคุณธรรม
 จริยธรรม ค่านิยมทีดี่ และ
วฒันธรรมประชาธปิไตย โดยการ
สร้างความรู้ ความเข้าใจ การปลูกฝัง
จิตส านึก ความซ่ือสัตย์ สุจริต และ
ทัศนคติทีถู่กต้องให้แก่บุคลากรและ
นิสิต

  มาตรการที ่2.1 ส่งเสริมให้ทุก
หน่วยงานก าหนดแผนงานด้านการ
ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม และ
สนับสนุนให้บุคลากร ตลอดจนนิสิตมี

หมายเหตุ : - * งบประมาณแผ่นดิน 
                ** งบประมาณเงินรายได้ 27



2555 2556 2557 2558 2555 2556 2557 2558
137 149 161 178

137** 149** 161** 178**

ตัวชี้วัด กลยุทธ์ที ่1 พัฒนาระบบการ 1. โครงการจัดท าแผน 1.0** 1.0** 1.0** 1.0**

1. ระดับความส าเร็จของระบบ 5.0 5.0 5.0 5.0 บริหารงาน ปฏิบัติการประจ าปี

สารสนเทศเพือ่การบริหาร ทีส่อดคล้องกับเอกลักษณ์

และการตัดสินใจ (คะแนนเต็ม 5) และอัตลักษณ์ของมก.

2. ระดับความส าเร็จของระบบ 5.0 5.0 5.0 5.0 2. โครงการพัฒนาแผน 8.0** 9.0** 10.0** 11.0**

การพัฒนาคณาจารย์และ ยุทธศาสตร์เชิงรุกของ

บุคลากรสายสนับสนุน หน่วยงานและมหาวทิยาลัย

(คะแนนเต็ม 5) เกษตรศาสตร์

3. ร้อยละของการปฏิบัติตาม 90 91 92 92 3. โครงการพัฒนาแผน 1.0** 1.0** 1.0** 1.0**

บทบาทหน้าทีข่องผู้บริหาร บริหารความเส่ียงและการ

สถาบัน ประกันคุณภาพ
4. ระดับความส าเร็จของผลการ 4.0 4.5 5.0 5.0 4. โครงการพัฒนาและ 10.0** 10.0** 10.0** 10.0**
บริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ ปรับปรุงระบบสารสนเทศ

(คะแนนเต็ม 5) เพือ่การบริหาร

5. ระดับความส าเร็จของผลการ 5.0 5.0 5.0 5.0 5. โครงการถ่ายทอดค่านิยม 2.0** 2.0** 2.0** 2.0**

พัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ องค์การ เอกลักษณ์ และ

ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของมก.สู่บุคลากร

ของสถาบัน (คะแนนเต็ม 5) และนิสิต รวมทัง้ประชา
6. ร้อยละของอัตราการเบิกจ่าย 90 91 91 92 สัมพันธเ์ผยแพร่ข้อมูลการ
เงินงบประมาณตามแผน ด าเนินงานของมก.สู่สังคม

โครงการ หน่วยงาน

  มาตรการที ่1.1 ปรับปรุงและพัฒนา
ระบบบริหารให้มีประสิทธภิาพและมี
คุณภาพทัง้ในส่วนกลาง และระดับ
วทิยาเขตบนพืน้ฐานการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล เพือ่เตรียม
ความพร้อมไปสู่การพึง่พาตนเองใน
อนาคตอันใกล้ และมีการบริหารในเชิง
รุกอย่างมีประสิทธภิาพและประสิทธผิล
 สามารถรองรับการจัดการศึกษาทุก
รูปแบบทีส่นองตอบการพัฒนาของ
ท้องถิ่น และภูมิภาคอาเซียน โดยค านึง
 ถึงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมก.

วงเงนิงบประมาณประจ าปี        
(หน่วย : ล้านบาท)

ยุทธศาสตร์ที ่5            
แผนงานบริหารจัดการทีม่ี
ประสิทธิภาพ)

  มาตรการที ่1.2 เร่งรัดการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารให้เป็น
เคร่ืองมือสนับสนุนการบริหารในระดับ
มหาวทิยาลัยและระดับหน่วยงาน
อย่างมีประสิทธภิาพ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์

ผลผลิต/                    
ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าหมาย (ปี พ.ศ.) กลยุทธ/์มาตรการ

5. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการทีม่ี
ประสิทธิภาพ

5. เพือ่พัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการทีม่ี
ประสิทธภิาพ มี
สอดคล้องกับ
เอกลักษณ์ 
และอัตลักษณ์
ของมหาวทิยาลัย
 มีธรรมาภิบาล มี
ความโปร่งใส 
และร่วม
รับผิดชอบต่อ
สังคม

ผลผลิต : การบริหารจัดการมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้

วทิยาเขต
,คณะ,
วทิยาลัย
,สถาบัน,
ส านัก,ศูนย์

หมายเหตุ : - * งบประมาณแผ่นดิน 
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โครงการ หน่วยงานวงเงนิงบประมาณประจ าปี        
(หน่วย : ล้านบาท)

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์

ผลผลิต/                    
ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าหมาย (ปี พ.ศ.) กลยุทธ/์มาตรการ

7. ระดับความส าเร็จของระบบ 4.0 4.5 4.8 5.0 ภายนอก
และกลไกการเงินและ 6. โครงการสนับสนุนการ 10.0** 15.0** 20.0** 25.0**
งบประมาณ (คะแนนเต็ม 5) บริหารงานทีม่ีประสิทธภิาพ

7. โครงการวจิัยสถาบัน 5.0** 5.0** 5.0** 5.0**

โครงการ
1. โครงการบริหารจัดการ 10.0** 10.0** 10.0** 10.0**
ทรัพย์สิน
2. โครงการพัฒนารายได้ 10.0** 10.0** 10.0** 10.0**
จากการด าเนินภารกิจ
ต่างๆ

  มาตรการที ่2.2  สร้างระบบ และ
กลไกในการบริหารจัดการ เพือ่สร้าง
ศักยภาพการบริหารการเงินและ
ทรัพย์สินทีม่ีเสถียรภาพเพือ่การพึง่พา
ตนเอง ซ่ึงรวมถึงการใช้ทรัพยากร
ภายในมหาวทิยาลัย หรือใช้ทรัพยากร
ร่วมกันระหวา่งหน่วยงาน

กลยุทธ์ที ่2 พัฒนาระบบงบประมาณ
และการหารายได้

  มาตรการที ่2.1 ส่งเสริมให้
หน่วยงานพัฒนาระบบการหารายได้
ในทุกภารกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
จัดการเรียนการสอน การวจิัย การ
บริการวชิาการ เพือ่การบริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธภิาพ และมีคุณภาพ

  มาตรการที ่1.4 พัฒนาระบบการ
ปฏิบัติงานทีร่วดเร็วและมีประสิทธภิาพ
ในหน่วยงานทุกระดับ

  มาตรการที ่1.3 สนับสนุนการเพิม่
ศักยภาพ และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้วทิยาเขตเป็นสถานศึกษาชั้นน าใน
ระดับนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ภูมิภาคอาเซียน

หมายเหตุ : - * งบประมาณแผ่นดิน 
                ** งบประมาณเงินรายได้ 29
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โครงการ หน่วยงานวงเงนิงบประมาณประจ าปี        
(หน่วย : ล้านบาท)

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์

ผลผลิต/                    
ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าหมาย (ปี พ.ศ.) กลยุทธ/์มาตรการ

การสนับสนุนผลผลิตของหน่วยงาน
ภายในมหาวทิยาลัย ตลอดจนแสวงหา
แหล่งทุนสนับสนุนใหม่ๆ ระดม
ทรัพยากรในการจัดหารายได้อย่าง
คุ้มค่า และเพิม่ประสิทธภิาพในการใช้
จ่ายงบประมาณของมหาวทิยาลัย

1. โครงการพัฒนาบุคลากร 2.0** 2.0** 2.0** 2.0**

สายสนับสนุน
2. โครงการพัฒนาทักษะ 5.0** 5.0** 5.0** 5.0**

การใช้ภาษาอังกฤษของ
บุคลากร

3. โครงการพัฒนาศักยภาพ 1.0** 1.0** 1.0** 1.0**
และคุณธรรมส าหรับ
ผู้บริหาร
4. โครงการอบรมจรรยา 1.0** 1.0** 1.0** 1.0**
บรรณวชิาชีพ
5. โครงการส่งเสริม
สวสัดิการและชีวติความ
เป็นอยู่ของบุคลากรและ
นิสิต

6.0** 7.0** 8.0** 9.0**

6. โครงการปรับปรุงสภาพ 60.0** 65.0** 70.0** 80.0**
แวดล้อมและภูมิทัศน์ให้
เป็นมหาวทิยาลัยสีเขียว

กลยุทธ์ที ่3 พัฒนาบุคลากร สวสัดิการ
 ส่ิงแวดล้อม และการกีฬา

  มาตรการที ่3.1 สร้างกลไกการ
พัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบในเชิง
รุก ตามศักยภาพของตนเอง และตาม
ความต้องการของหน่วยงานเพือ่ให้ได้
บุคลากรทีม่ีคุณภาพ มีประสิทธภิาพ มี
ความสามัคคี รักองค์กร และเป็น
นักพัฒนา รวมทัง้สร้างเสริมทักษะ 
และประสบการณ์ทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
ของบุคลากรเพือ่ให้พร้อมสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียน

  มาตรการที ่3.2  สร้างและพัฒนา
ผู้บริหารให้มีความรู้และความคิด
ทันสมัย  มีวสัิยทัศน์กวา้งไกล

หมายเหตุ : - * งบประมาณแผ่นดิน 
                ** งบประมาณเงินรายได้ 30



2555 2556 2557 2558 2555 2556 2557 2558

โครงการ หน่วยงานวงเงนิงบประมาณประจ าปี        
(หน่วย : ล้านบาท)

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์

ผลผลิต/                    
ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าหมาย (ปี พ.ศ.) กลยุทธ/์มาตรการ

ภาวะผู้น า และความสามารถในการ
บริหารจัดการ รวมทัง้มีคุณธรรม

และเอื้อต่อความเป็น
นานาชาติ

จริยธรรม มุ่งมั่นและจิตส านึกทีดี่ 
ส่งเสริมระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตามโอกาส
และความพร้อมโดยด าเนินการคู่ขนาน
กับการสร้างกระบวนการปลูกจิตส านึก
แก่ประชาคม

7. โครงการส่งเสริม
กิจกรรมกีฬาและสุขภาพ
ของบุคลากร และนิสิต 
มหาวทิยาล้ยเกษตรศาสตร์

5.0** 5.0** 5.0** 5.0**

  มาตรการที ่3.3 เร่งรัดปรับปรุง
สวสัดิการ รวมทัง้การปรับปรุงการ
ประกันสุขภาพของบุคลากร ให้
ครอบคลุมทุกวทิยาเขต

 มาตรการที ่3.5 พัฒนากายภาพให้
สวยงาม สร้างบรรยากาศให้เป็น
มหาวทิยาลัยสีเขียว และบรรยากาศที่
เอื้อต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

  มาตรการที ่3.4 ปรับปรุงโครงสร้าง
พืน้ฐาน ตลอดจนการคมนาคมขนส่ง
ภายในมหาวทิยาลัย และวทิยาเขต ให้
สะดวก รวดเร็ว และเพียงพอต่อ
จ านวนบุคลากรภายในมหาวทิยาลัย

 มาตรการที ่3.6 สนับสนุนการกีฬา
เพือ่ความเป็นเลิศในสาขาทีม่ีศักยภาพ
เพือ่ก้าวสู่ความเป็นผู้น าในระดับ

หมายเหตุ : - * งบประมาณแผ่นดิน 
                ** งบประมาณเงินรายได้ 31



2555 2556 2557 2558 2555 2556 2557 2558

โครงการ หน่วยงานวงเงนิงบประมาณประจ าปี        
(หน่วย : ล้านบาท)

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์

ผลผลิต/                    
ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าหมาย (ปี พ.ศ.) กลยุทธ/์มาตรการ

นานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ภูมิภาคอาเซียน และสนับสนุนการกีฬา
เพือ่สุขภาพและความสามัคคี ส าหรับ
บุคลากรและนิสิตของมหาวทิยาลัย

ประเด็น 5 1 เป้าประสงค์ 1 ผลผลิต 7 ตัวชี้วัด  3 กลยุทธ์ 12 มาตรการ 1 แผนงาน 16 โครงการ 137 149 161 178

หมายเหตุ : - * งบประมาณแผ่นดิน 
                ** งบประมาณเงินรายได้ 32



แผ่นดนิ รายได้ รวม แผ่นดนิ รายได้ รวม แผ่นดนิ รายได้ รวม แผ่นดนิ รายได้ รวม

3,168.0 2,580.0 5,748.0 3,418.0 2,697.0 6,115.0 3,619.0 2,828.0 6,447.0 3,820.0 2,951.0 6,771.0
1. กลยุทธ์ระบบการจัดการศึกษา หลักสูตร และกระบวนการเรียน
การสอน เพื่อสร้างความพร้อมรองรับสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

3,150.0 2,468.0 5,618.0 3,400.0 2,583.0 5,983.0 3,600.0 2,709.0 6,309.0 3,800.0 2,829.0 6,629.0

2. พฒันาอาจารย์ - 23.0 23.0 - 25.0 25.0 - 28.0 28.0 - 31.0 31.0
3. พฒันาระบบบริหารการศึกษา - 26.0 26.0 - 26.0 26.0 - 26.0 26.0 - 26.0 26.0
4. พฒันาการรับผู้เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย - 4.0 4.0 - 4.0 4.0 - 4.0 4.0 - 4.0 4.0
5. ส่งเสริมและพฒันานิสิตให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ มก. และ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

18.0 59.0 77.0 18.0 59.0 77.0 19.0 61.0 80.0 20.0 61.0 81.0

373.0 118.0 491.0 390.0 126.0 516.0 411.0 135.0 546.0 432.0 147.0 579.0
1. พฒันามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติให้เข้มแข็ง สร้างองค์ความรู้ใหม่
ในสาขาที่มีศักยภาพและองค์ความรู้ที่เป็นเอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยเพื่อพฒันาความเข้มแข็งทางวิชาการ และสนองตอบ
ต่อความต้องการแก้ปัญหาและพฒันาชุมชนสังคมและประเทศและ
เป็นผู้น าในภมูิภาคอาเซียน

373.0 90.0 463.0 390.0 96.0 486.0 411.0 102.0 513.0 432.0 113.0 545.0

2. พฒันาบุคลากรการวิจัยและระบบสนับสนุนวิจัย - 28.0 28.0 - 30.0 30.0 - 33.0 33.0 - 34.0 34.0
165.0 214.0 379.0 170.0 234.0 404.0 180.0 254.0 434.0 190.0 264.0 454.0

1. ส่งเสริมการพฒันาวิชาการ 165.0 206.0 371.0 170.0 226.0 396.0 180.0 246.0 426.0 190.0 256.0 446.0
2. พฒันาระบบกลไกสนับสนุนการบริการวิชาการ - 8.0 8.0 - 8.0 8.0 - 8.0 8.0 - 8.0 8.0

5.0 20.0 25.0 7.0 21.0 28.0 8.0 22.0 30.0 9.0 23.0 32.0
1. ส่งเสริมวัฒนธรรมในสังคมและวัฒนธรรมของภมูิภาคอาเซียน 5.0 14.0 19.0 7.0 15.0 22.0 8.0 16.0 24.0 9.0 17.0 26.0
2. ส่งเสริมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในหน่วยงานต่างๆ - 6.0 6.0 - 6.0 6.0 - 6.0 6.0 - 6.0 6.0

0.0 137.0 137.0 0.0 149.0 149.0 0.0 161.0 161.0 0.0 178.0 178.0
1. พฒันาระบบการบริหารงาน - 37.0 37.0 - 43.0 43.0 - 49.0 49.0 - 55.0 55.0
2. การพฒันาระบบงบประมาณและการหารายได้ - 20.0 20.0 - 20.0 20.0 - 20.0 20.0 - 20.0 20.0
3. พฒันาบุคลากร สวัสดิการ และส่ิงแวดล้อม และการกีฬา - 80.0 80.0 - 86.0 86.0 - 92.0 92.0 - 103.0 103.0

3,711.0 3,069.0 6,780.0 3,985.0 3,227.0 7,212.0 4,218.0 3,400.0 7,618.0 4,451.0 3,563.0 8,014.0

54.7 45.3 100.0 55.3 44.7 100.0 55.4 44.6 100.0 55.5 44.5 100.0ร้อยละ

รวมทุกประเดน็ยุทธศาสตร์

1. การผลิตบณัฑิตทีมีความรู้ และมีคุณภาพ

2. การสร้างความเขม้แขง็ดา้นการวิจัย

3. การถ่ายทอดองค์ความรู้ เพ่ือพัฒนาชมุชนและสังคม

4. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และด ารงไว้ซ่ึงเอกลักษณค์วามเปน็ไทย

5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

สรุปงบประมาณแผนปฏบิัตริาชการ 4 ปี  (พ.ศ. 2555 – 2558) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2555 - 2558
2555 2556 2557 2558

(หน่วย : ล้านบาท)
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พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

ประเด็นที่ 1 1 เปา้ประสงค์ 1 ผลผลิต 11 ตัวชี้วดั 5 กลยุทธ์ 21 มาตรการ 1 แผนงาน 27 โครงการ 5,748.0 6,115.0 6,447 6,771

ประเด็นที่ 2 1 เปา้ประสงค์ 1 ผลผลิต 4 ตัวชี้วดั 2 กลยุทธ์ 8 มาตรการ 1 แผนงาน 10 โครงการ 491.0 516.0 546.0 579.0

ประเด็นที่ 3 1 เปา้ประสงค์ 1 ผลผลิต 3 ตัวชี้วดั 2 กลยุทธ์ 6 มาตรการ 1 แผนงาน 7 โครงการ 379.0 404.0 434.0 454.0

ประเด็นที่ 4 1 เปา้ประสงค์ 1 ผลผลิต 2 ตัวชี้วดั 2 กลยุทธ์ 5 มาตรการ 1 แผนงาน 3 โครงการ 25.0 28.0 30.0 32.0

ประเด็นที่ 5 1 เปา้ประสงค์ 1 ผลผลิต 7 ตัวชี้วดั 3 กลยุทธ์ 12 มาตรการ 1 แผนงาน 16 โครงการ 137.0 149.0 161.0 178.0

5 ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 เปา้ประสงค์ 5 ผลผลิต 27 ตัวชี้วัด 14 กลยุทธ์ 52 มาตรการ 5 แผนงาน 63 โครงการ 6,780.0 7,212.0 7,618.0 8,014.0

ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่4   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และด ารงไว้ซ่ึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่5  การพฒันาระบบบริหารจดัการทีม่ีประสิทธิภาพ 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่1  การผลิตบัณฑิตทีม่ีความรู้ และมีคุณธรรม

ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่2  การสร้างความเขม้แขง็ด้านการวิจยั

ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่3  การถา่ยทอดองค์ความรู้ เพือ่พฒันาชุมชนและสังคม

งบประมาณประจ าป ี(หน่วย : ล้านบาท)

สรปุแผนปฏบิตัิราชการ 4 ป ี(พ.ศ. 2555 - 2558) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ประเด็นยุทธศาสตร์
เปา้ประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์
ผลผลิต ตัวชี้วัด กลยุทธ์ มาตรการ แผนงาน โครงการ
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คัดรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งที่ 5/2555 

วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 
ณ ห้องประชุมก าพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

.................................................................. 
ฯลฯ 

 
6.5 การขออนุมัติร่างแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555 - 2558) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 

 
  

 
 
 

 

 ด้วยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  ได้มอบหมายให้ส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐน าแผนการบริหารราชการแผ่นดินไปประกอบ การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ  4 ปี โดยให้
จัดส่งส านักงาน ก.พ.ร. ภายหลังจากแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 - 2558  ประกาศใน  
ราชกิจจานุเบกษา ภายใน 60 วัน นั้น ประกอบกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2552 - 2555 ) ที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยจะสิ้นสุดระยะเวลาของการใช้แผนในปีงบ ประมาณ พ.ศ. 2555  
  เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเพ่ือที่หน่วยงาน  
คณะ สถาบัน ส านัก จะได้น าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนของหน่วยงานต่อไป มหาวิทยาลัยโดย
คณะท างานจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์ มก. (พ.ศ. 2555 - 2558) ได้ด าเนินการจัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการ 4 
ปี (พ.ศ. 2555 - 2558 ) และได้จัดท าประชาพิจารณ์ร่างแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555 - 2558 ) เมื่อ
วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2555 เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้บริหาร บุคลากร นิสิตเก่าและ
นิสิตปัจจุบัน รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัย และได้น าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน
มาพัฒนาและปรับปรุงร่างแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555 - 2558) ให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์เรียบร้อย
แล้ว โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 
  ที่ประชุมคณบดี ในการประชุมครั้งท่ี 7/2555  เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ พิจารณาแล้ว  
มีมติเห็นชอบ และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555 - 2558) มหาวิทยาลัย  
เกษตรศาสตร์ 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติตามเสนอ 
 

ฯลฯ 
 

ส าเนาถูกต้อง 

 
(รองศาสตราจารย์ ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 


