แผนยุทธศาสตร์ สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน (พ.ศ.2556-2565)
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ปรัชญา :

เป็นหน่วยงานกลางที่ให้บริการและสนับสนุนการบริหารงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกําแพงแสน

วิสัยทัศน์ :

บริการมีมาตรฐานแบบมืออาชีพสู่ระดับชาติ
Providing professional and standard service to achieve national level

พันธกิจ :

1.
2.
3.
4.
5.

ให้บริการและสนับสนุนการเรียนการสอน การพัฒนานิสิตและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้บริการ ด้านสวัสดิการและสาธารณสุขแก่นิสิตและบุคลากร
ให้บริการด้านอาคารสถานที่ ยานพาหนะ สาธารณูปโภค การรักษาความปลอดภัย และดูแลด้านภูมิทัศน์
ให้บริการและสนับสนุนด้านการบริหาร ของวิทยาเขตกําแพงแสน
ให้บริการด้านกีฬา และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ค่านิยมองค์กร : มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน สืบสานสามัคคี มีคุณธรรม
เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ :
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ
อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ :
สํานึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์

สามัคคี

ยุทธศาสตร์สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุนเสริมสร้างวิชาการให้เข้มแข็ง ทันสมัย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริการทางวิชาการเพื่อสังคม/เพื่อการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทยเพื่อการเชิดชูความเป็นไทย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูประบบการบริหารองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการและรองรับการเปลี่ยนแปลง
เป้าประสงค์ :

1. เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพของนิสิต และบุคลากร ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ
2. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ พัฒนาการบริการทางวิชาการเพื่อพัฒนาสังคมและก่อให้เกิดรายได้
3. เพื่อสนับสนุน สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยและองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. เพื่อปฏิรูปการบริหารจัดการองค์กรและพัฒนาประสิทธิภาพการบริการ พร้อมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์ของ
องค์กร

(ร่ าง) แผนยุทธศาสตร์ สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2556-2565)
เป้าหมาย (ของตัวชีว้ ัด)
หน่ วยงานที่ เป้าประสงค์
ตัวชีว้ ัด
กลยุทธ์ /มาตรการ
รั บผิดชอบ เชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565
1. สนับสนุน เพื่อสนับสนุน 1. ระดับความสําเร็จ
4
5
5
4
5
5
5
5
5
5
กลยุทธ์ ท่ ี 1 สนับสนุนการพัฒนา
เสริมสร้ าง
การเสริ มสร้ าง ของการเสริ มสร้ าง
ศักยภาพและทักษะของนิสติ เพื่อ
วิชาการให้
คุณธรรมจริ ยธรรมที่
ศักยภาพของ
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
เข้ มแข็ง
จัดให้ นกั ศึกษา
นิสิต และ
ทันสมัย
มาตรการที่ 1.1 ปรับปรุง
บุคลากร ให้ มี (สกอ.2.8)
กระบวนการ กฎเกณฑ์ และข้ อบังคับ
ความเข้ มแข็ง
2. จํานวนโครงการ/
10
10
10
12
12
12
15
15
15
15 การรับนิสิตเข้ าศึกษาต่อใน
ทางวิชาการ
กิจกรรมการพัฒนา
มหาวิทยาลัย
นักศึกษา
มาตรการที่ 1.2 พัฒนาศักยภาพ
3. ระดับความสําเร็ จ
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5 นิสิต สูค่ วามเป็ นพลเมืองโลก
การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสายวิชาการ

โครงการหลัก

หน่ วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1. โครงการพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการรับนิสิตของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตกําแพงแสน

4 กอง 2 ศูนย์

2. โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ
ในเชิงรุก

4 กอง 2 ศูนย์

3. โครงการพัฒนาระบบบริ หาร
การศึกษา

4 กอง 2 ศูนย์

4. โครงการส่งเสริ มกิจกรรมด้ าน
วิชาการของนิสิต

4 กอง 2 ศูนย์

5. โครงการสร้ างเสริ มคุณธรรม
จริ ยธรรม

4 กอง 2 ศูนย์

6. โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต

4 กอง 2 ศูนย์

2

เป้าหมาย (ของตัวชีว้ ัด)
หน่ วยงานที่ เป้าประสงค์
ตัวชีว้ ัด
รั บผิดชอบ เชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565

กลยุทธ์ /มาตรการ
กลยุทธ์ ท่ ี 2 สนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ

โครงการหลัก

หน่ วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1. โครงการพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ

4 กอง 2 ศูนย์

มาตรการที่ 1.1 จัดทําแผนพัฒนา 2. โครงการสัมมนาทางวิชาการ
บุคลากรสายวิชาการและสาย
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
สนับสนุนวิขาการ อย่างชัดเจน
สนับสนุนทุนเพื่อพัฒนาศักยภาพ
เพื่อความเป็ นมืออาชีพ

4 กอง 2 ศูนย์

กลยุทธ์ ท่ ี 3 พัฒนาระบบและ
ทรั พยากรให้ ทนั สมัย เพื่อสร้ าง
ความเข้ มแข็งทางวิชาการ

1. โครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการเรี ยนการสอน

มาตรการที่ 1.1 เพิ่มประสิทธิภาพ 2. โครงการพัฒนาระบบสนับสนุน
การเรี ยนการสอนโดยใช้ เทคโนโลยีที่ และสิ่งอํานวยความสะดวกทาง
ได้ มาตรฐาน
การศึกษาให้ แก่นิสิต

4 กอง 2 ศูนย์

4 กอง 2 ศูนย์

มาตรการที่ 1.2 จัดหาอุปกรณ์และ
เครื่ องมือ ที่มีความทันสมัยเพื่อ
เสริ มสร้ างความเข้ มแข็งทางวิชาการ

3

(ร่ าง) แผนยุทธศาสตร์ สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2556-2565)
เป้าหมาย (ของตัวชีว้ ัด)
ประเด็น
เป้าประสงค์
ตัวชีว้ ัด
กลยุทธ์ /มาตรการ
ยุทธศาสตร์ เชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565
กลยุทธ์ ท่ ี 1 ยกระดับการ
2. บริการ
2
3
5
5
6
6
7
7
7
7
1. โครงการหรื อ
เพื่อยกระดับ
เผยแพร่ ผลงานบริการวิชาการสู่
ทางวิชาการ การพัฒนา
กิจกรรมบริ การ
กลุ่มเป้าหมายระดับชาติ
เพื่อสังคม บริ การวิชาการ วิชาการ
และเพื่อ
มาตรการที่ 1.1 ส่งเสริ ม
โดยการสร้ าง
การพึ่งพา
การบริ การวิชาการผ่านสื่อและ
เครื อข่ายความ
ตนเองได้
ระบบสารสนเทศ
ร่วมมือและ
อย่ างยั่งยืน
มาตรการที่ 1.2 ส่งเสริ มและ
ก่อให้ เกิดรายได้
สนับสนุนการให้ บริ การทางวิชาการ
ของสํานักงานวิทยาเขตให้ รองรับ
และตอบสนองความต้ องการของ
สังคมระดับชาติ
มาตรการที่ 1.3 ส่งเสริ มและ
พัฒนาศักยภาพการให้ บริ การทาง
วิชาการเพื่อสังคมของสํานักงาน
วิทยาเขตกําแพงแสน

โครงการหลัก
1. โครงการจัดทําระบบ
สื่อสารสนเทศ บริ การ
ทางวิชาการเพื่อสังคม

หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ
ศูนย์ IT, งาน
วิเทศสัมพันธ์

2. โครงการบริ การวิชาการทาง
สังคม

4 กอง 2 ศูนย์

3. โครงการพัฒนาศักยภาพ
แหล่งเรี ยนรู้ทางวิชาการเพื่อ
สังคม

4 กอง 2 ศูนย์

4

เป้าหมาย (ของตัวชีว้ ัด)
ประเด็น
เป้าประสงค์
ตัวชีว้ ัด
ยุทธศาสตร์ เชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565

กลยุทธ์ /มาตรการ
กลยุทธ์ ท่ ี 2 การสร้ าง
เครื อข่ ายความร่ วมมือ/บูรณา
การความร่ วมมือ
มาตรการที่ 2.1 สร้ างหลักสูตร
ฝึ กอบรมบริ การวิชาการทางสังคม
ตามพันธกิจของสํานักงานวิทยาเขต
มาตรการที่ 2.2 สร้ างเครื อข่าย
การประชาสัมพันธ์ให้ สามารถ
บริ การวิชาการแบบจุดเดียว
(One Stop Service)
มาตรการที่ 2.3 สร้ างเครื อข่าย
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
เพื่อการพึง่ พาตนเอง
กลยุทธ์ ท่ ี 3 การพัฒนา
รายได้ จากการบริการวิชาการ
มาตรการที่ 3.1 สนับสนุน
การสร้ างรายได้ จากโครงการ
บริ การวิชาการ เพื่อให้ สามารถ
พึง่ พาตนเองได้
มาตรการที่ 3.2 ส่งเสริ มและ
สนับสนุนให้ มีการหางานบริ การ
วิชาการจากหน่วยงานภายนอก

โครงการหลัก

หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ

1. โครงการสร้ างเครื อข่าย
บริ การวิชาการแก่สงั คมกับ
หน่วยงานภายนอก

4 กอง 2 ศูนย์

2. จัดหลักสูตรและโครงการ
ฝึ กอบรมบริ การวิชาการแก่สงั คม

4 กอง 2 ศูนย์

3. โครงการจัดตังเครื
้ อข่าย
ประชาสัมพันธ์แบบ one stop
service

4 กอง 2 ศูนย์

1. โครงการหารายได้ ทาง
บริ การวิชาการ

สํานักงานวิทยา
เขตกําแพงแสน

2. โครงการจัดหางานบริ การ
วิชาการจากหน่วยงานภายนอก

สํานักงานวิทยา
เขตกําแพงแสน

3. โครงการสนับสนุนให้
หน่วยงานสร้ างนวัตกรรม

สํานักงานวิทยา
เขตกําแพงแสน

5

เป้าหมาย (ของตัวชีว้ ัด)
ประเด็น
เป้าประสงค์
ตัวชีว้ ัด
ยุทธศาสตร์ เชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565

กลยุทธ์ /มาตรการ
มาตรการที่ 3.3 ส่งเสริ ม
สนับสนุนให้ หน่วยงานสํานักงาน
วิทยาเขต กําแพงแสน สร้ าง
นวัตกรรมเพื่อ

โครงการหลัก
4. โครงการจัดตังหน่
้ วยธุรกิจ

หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ
สํานักงานวิทยา
เขตกําแพงแสน

มาตรการที่ 3.4 ส่งเสริ มและ
ปรับปรุงหน่วยงานให้ เป็ นหน่วย
ธุรกิจ (Business Unit) แบบมือ
อาชีพภายใต้ สํานักงานวิทยาเขต
มาตรการที่ 3.5 ผลักดันให้ มีการ
จัดตังหน่
้ วยงานประสานความ
ร่วมมือกับภาคเอกชน เพื่อให้ เกิด
การร่วมทุน

6

(ร่ าง) แผนยุทธศาสตร์ สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2556-2565)
เป้าหมาย (ของตัวชีว้ ัด)
เป้าประสงค์
ตัวชีว้ ัด
กลยุทธ์ /มาตรการ
เชิงยุทธศาสตร์ (ประเด็นยุทธศาสตร์ ) 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565
3. การทํานุ
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5 กลยุทธ์ ท่ ี 1 สนับสนุนกิจกรรมการ
1. ระบบและกลไกการ
เพื่อสนับสนุน
บํารุงศิลปะ
ทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย
ทํานุบํารุ งศิลปวัฒนธรรม
สืบสาน
และ
เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวติ ให้ แก่
ศิลปวัฒนธรรม (สกอ. 6.1)
วัฒนธรรมไทย ไทยและองค์
นิสิตและบุคลากร
เพื่อการเชิดชู
ความรู้ ภมู ิ
2. การส่งเสริ มและ
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5 มาตรการที่ 1.1 กําหนดมาตรฐาน
ความเป็ นไทย
ปั ญญาท้ องถิ่น สนับสนุนด้ าน
และแนวทางการดําเนินกิจกรรมทํานุ
บํารุ งศิลปวัฒนธรรม
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

มาตรการที่ 1.2 ส่งเสริ มและ
สนับสนุนกิจกรรมทํานุบํารุ งศิลป
วัฒนธรมและประเพณีไทย

โครงการหลัก

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

1.โครงการอนุรักษ์ ส่งเสริ ม
และสืบสานศิลปวัฒนธรรม
ไทย การเรี ยนการสอนและ
กิจกรรมนิสิต

4 กอง 2 ศูนย์

2. โครงการส่งเสริ ม
สนับสนุนการบูรณาการ

4 กอง 2 ศูนย์

3. โครงการสร้ างเครื อข่าย
ด้ านศิลปวัฒนธรรม

4 กอง 2 ศูนย์

มาตรการที่ 1.3 สนับสนุนให้ มี
การบูรณาการกิจกรรมด้ านทํานุบํารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมสู่การจัดการเรี ยนการ
สอนและกิจกรรมนิสิต
มาตรการที่ 1.4 ทําความร่ วมมือ
และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานระดับชาติ
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าหมาย (ของตัวชีว้ ัด)
เป้าประสงค์
ตัวชีว้ ัด
เชิงยุทธศาสตร์ (ประเด็นยุทธศาสตร์ ) 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565

กลยุทธ์ /มาตรการ

โครงการหลัก

กลยุทธ์ ท่ ี 2 ถ่ ายทอด เผยแพร่
1.โครงการเผยแพร่ กิจกรรม
ศิลปะและวัฒนธรรมไทยใน
ด้ านศิลปวัฒนธรรมไปสู่
รูปแบบต่ าง ๆ ให้ เป็ นที่ร้ ูจักสู่สังคม ชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยน
โดยสอดคล้ องกับสถานการณ์ ท่ ี
เปลี่ยนแปลง
2. โครงการเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมสู่สากล
มาตรการที่ 2.1 ส่งเสริ ม สนับสนุนให้
วิทยาเขตเป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู้ และ 3.โครงการจัดตังศู
้ นย์
เผยแพร่ ศลิ ปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒธรรมวิทยาเขต

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
4 กอง 2 ศูนย์

4 กอง 2 ศูนย์

4 กอง 2 ศูนย์

มาตรการที่ 2.2 เผยแพร่ กิจกรรม
ทํานุบํารุ งศิลปะและวัฒนธรรมสู่
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(ร่ าง) แผนยุทธศาสตร์ สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2556-2565)
ประเด็น
เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ เชิงยุทธศาสตร์
4. ปฏิรูป
เพื่อปฏิรูปการ
ระบบการ บริ หารจัดการ
บริหาร
องค์กรและ
องค์ กรเพื่อ พัฒนา
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพ
การบริ การ
การจัดการ
และรองรับ พร้ อมทัง้
เสริ มสร้ าง
การ
เปลี่ยนแปลง ภาพลักษณ์ของ
องค์กร

ตัวชีว้ ัด
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าหมาย (ของตัวชีว้ ัด)
2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565

1. ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในเกี่ยวกับ
การบริ หารและการจัดการ
(ก.พ.ร. 11)
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2. ร้ อยละความสําเร็ จของ
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
(ก.พ.ร. 7)
3. ร้ อยละบุคลากรที่ได้ รับ
การพัฒนาตรงตามสายงาน
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กลยุทธ์ /มาตรการ

5 กลยุทธ์ ท่ ี 1 ปรับปรุงประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ

โครงการหลัก
1. โครงการสนับสนุนการ
บริ หารงานที่มีประสิทธิภาพ

มาตรการที่ 1.1 เสริ มสร้ างการมีส่วน
2. โครงการการใช้ ทรัพยากร
ร่ วมในการบริ หารหน่วยงานอย่างมี
ร่ วมกันและการจัดการใช้ พลังงาน
ุ ธรรมและมีจริ ยธรรม
5 คุณภาพ มีคณ
มาตรการที่ 1.2 ส่งเสริ มการใช้
80 ทรัพยากรร่ วมกันในหน่วยงานและ
ระหว่างหน่วยงานให้ ประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์สงู สุด

3. โครงการพัฒนาและปรับปรุ ง
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หาร

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
4 กอง 2 ศูนย์

4 กอง 2 ศูนย์

4 กอง 2 ศูนย์

มาตรการที่ 1.3 ปรับปรุ งระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริ หารโดยส่งเสริ ม
และสนับสนุนให้ มีการจัดทําระบบการ
รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และ
การบริ หารจัดการองค์ความรู้ เพื่อการ
พัฒนาระบบการบริ หารในภาพรวมให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
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ประเด็น
เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชีว้ ัด
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าหมาย (ของตัวชีว้ ัด)
2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565

กลยุทธ์ /มาตรการ

โครงการหลัก

กลยุทธ์ ท่ ี 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากร 1. โครงการพัฒนาบุคลากรสาย
ในด้ านต่ าง ๆ
สนับสนุน
มาตรการที่ 1.1 เร่ งรัดพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรให้ พร้ อมเป็ นส่วนหนึง่
ของประชาคมอาเซียนและนานาชาติ

2. โครงการพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษของบุคลากร

มาตรการที่ 1.2 สร้ างระบบการ
พัฒนาบุคลากรให้ เกิดความรักและผูกพัน 3. โครงการอบรมจรรยาบรรณ
กับมหาวิทยาลัย สร้ างจิตสํานึกในการ
วิชาชีพ
ทํางานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
4. โครงการส่งเสริ มสวัสดิการและ
ชีวติ ความเป็ นอยู่ของบุคลากร
มาตรการที่ 1.3 สร้ างขวัญและ
กําลังใจกับบุคลากรทุกระดับชันอย่
้ างเท่า และนิสิต
เทียมกัน
1. โครงการบริ หารจัดการทรัพย์สิน
กลยุทธ์ ท่ ี 3 แสวงหารายได้ จากการ
ให้ บริการ
มาตรการที่ 1.1 สนับสนุนการ
แสวงหารายได้ จากหน่วยงานภายนอก

2. โครงการพัฒนารายได้ จากการ
ดําเนินภารกิจต่างๆ

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
4 กอง 2 ศูนย์

4 กอง 2 ศูนย์

4 กอง 2 ศูนย์

4 กอง 2 ศูนย์

4 กอง 2 ศูนย์
4 กอง 2 ศูนย์

มาตรการที่ 1.2 เร่ งสร้ างรายได้ จาก
สิทธิประโยชน์และ ทรัพย์สินที่มีอยู่เพื่อให้
สามารถพึง่ ตนเองได้ อย่างแท้ จริ ง เพิ่ม
รายได้ จากการบริ หารสินทรัพย์โดยจัดทํา
เป็ นโครงการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ และ
เงินสดให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
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ประเด็น
เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชีว้ ัด
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าหมาย (ของตัวชีว้ ัด)
2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565

กลยุทธ์ /มาตรการ

โครงการหลัก

กลยุทธ์ ท่ ี 4 เสริมสร้ างการ
1. โครงการถ่ายทอดค่านิยม
ประชาสัมพันธ์ ภาพลักษณ์ องค์ กร ให้ องค์การ เอกลักษณ์ และอัต
เป็ นที่ร้ ูจักอย่ างแพร่ หลายทัง้ ภายใน ลักษณ์ของมก.สู่บคุ ลากรและนิสิต
และภายนอก
รวมทังประชาสั
้
มพันธ์เผยแพร่
ข้ อมูลการดําเนินงานของมก.สู่
มาตรการที่ 1.1 มีการจัดทําแผน
สังคมภายนอก
ประชาสัมพันธ์ให้ ชดั เจน

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
4 กอง 2 ศูนย์

มาตรการที่ 1.2 ปรับปรุ ง
กระบวนการประชาสัมพันธ์ให้ ทนั สมัย
สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ ท่ ี 5 ส่ งเสริมและพัฒนากีฬา
เพื่อสุขภาพ สําหรับนิสิต บุคลากร
และบุคคลทั่วไป

1. โครงการส่งเสริ มกิจกรรมกีฬา
และสุขภาพของบุคลากร และนิสิต

4 กอง 2 ศูนย์

มาตรการที่ 1.1 ส่งเสริ มกีฬาเพื่อ
ความเป็ นเลิศและกีฬาเพื่อสุขภาพสําหรับ
นิสิตและบุคลากร
มาตรการที่ 1.2 จัดหาอุปกรณ์ สิ่ง
อํานวยความสะดวกด้ านกีฬา
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ตารางสรุ ป (ร่ าง) แผนยุทธศาสตร์ สาํ นักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2556-2565)
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์ เชิง
ยุทธศาสตร์

ผลผลิต

ตัวชีว้ ัด

กลยุทธ์

มาตรการ

แผนงาน

โครงการ

งบประมาณประจําปี (หน่ วย : บาท)

ประเด็นที่ 1

1 เป้าประสงค์

-

3 ตัวชี ้วัด

3 กลยุทธ์

5 มาตรการ

-

10 โครงการ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ประเด็นที่ 2

1 เป้าประสงค์

-

1 ตัวชี ้วัด

3 กลยุทธ์

11 มาตรการ

-

10 โครงการ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ประเด็นที่ 3

1 เป้าประสงค์

-

2 ตัวชี ้วัด

2 กลยุทธ์

6 มาตรการ

-

6 โครงการ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ประเด็นที่ 4
1 เป้าประสงค์
4 ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 เป้าประสงค์

-

3 ตัวชี ้วัด 5 กลยุทธ์ 12 มาตรการ
9 ตัวชีว้ ัด 13 กลยุทธ์ 34 มาตรการ

-

11 โครงการ
37 โครงการ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 สนับสนุนเสริ มสร้ างวิชาการให้ เข้ มแข็ง ทันสมัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 บริ การทางวิชาการเพื่อสังคมและเพื่อการพึง่ พาตนเองได้ อย่างยัง่ ยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทยเพื่อการเชิดชูความเป็ นไทย
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 ปฏิรูประบบการบริ หารองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการและรองรับการเปลี่ยนแปลง
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