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คํานํา 

 

 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ระยะ 10 ป (พ.ศ.2556 – 2565) จัดทําข้ึนตาม

นโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนแผนระยะยาวเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

โดยไดนํากรอบแนวคิดของแผนยทุธศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ระยะ 10 ป (พ.ศ.2556-2565) ซ่ึงเปนแผนท่ี

เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2555 – 2558) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 

(พ.ศ. 2555-2559) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) มาเปนแนวทางในการจัดทําแผน

ยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ระยะ 10 ป (พ.ศ. 2556-2565) 

 

แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ระยะ 10 ป (พ.ศ.2556 – 2565) จะนําไปสูการ

จัดทําแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน (Action Plan) ในการบริหารหนวยงาน ระดับ

คณะ สํานัก สถาบัน ในเชิงรุก เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาองคกรใหมีความเขมแข็ง พรอมรับสถานการณการ

เปลี่ยนแปลงและสามารถพ่ึงพาตนเองไดอยางม่ันคงและยั่งยืน 

 

แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ระยะ 10 ป (พ.ศ.2556 – 2565) จัดทําขึน้โดย

ความรวมมือจากทุกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน โดยเริ่มดําเนินการจัดทําตั้งแต วันท่ี 

26 มีนาคม 2556 ซ่ึงมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทํารางแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

กําแพงแสน ในภาพรวม ระยะ 10 ป (พ.ศ.2556-2565) จัดใหมีการประชุมกลุมยอยแตละยุทธศาสตร 1- 5   เมื่อวันที่  23  

สิงหาคม  2556 ณ หองประชุม ชั้น 3 สํานักหอสมุด กําแพงแสน และการประชุมระดมความคิดในการจัดทํายุทธศาสตร  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ระยะ 10 ป (พ.ศ.2556 – 2565) เมื่อวันที ่10 กันยายน 2556 ณ หอง

ประชุมวิชาการ 1 อาคารศูนยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน และดําเนินกระบวนการรับฟงความคิดเห็น

จากประชาคมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน (นิสิตและบุคลากร) ตลอดจนผูมีสวนไดสวนเสียจาก

หนวยงานภายนอกและผูเกี่ยวของ ระหวางวันที่ 1 – 10 ตุลาคม 2556   จากนัน้คณะทํางานจัดทําแผนยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ระยะ 10 ป (พ.ศ.2556-2565) ไดสรุปผลการประชาพิจารณรางแผน

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ระยะ 10 ป (พ.ศ.2556-2565) และเสนอที่ประชุม

คณะกรรมการประจําวิทยาเขตกําแพงแสน โดยไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาเขต

กําแพงแสน ในการประชุมครั้งท่ี 12/2556 เม่ือวันท่ี 17 ธันวาคม 2556 โดยมีมติใหใหคงดําเนินการตามแผนทีมี่การจัดทํา

ไวเดิมพรอมกับใหนําถายทอดไปสูหนวยงาน คณะ สํานัก สถาบัน ภายในวิทยาเขตกําแพงแสน เพือ่นําไปทบทวนและ

ดําเนินการตามกรอบนโยบายตอไป 



 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ขอขอบคุณคณะกรรมการประจําวิทยาเขตกําแพงแสน 

และทุกหนวยงานท่ีมีสวนรวมในการจัดทําแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ระยะ 10 ป 

(พ.ศ.2556-2565) ฉบับนี้ ซ่ึงจะเปนแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการในการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

กําแพงแสน ใหมีความเขมแข็ง พรอมรับสถานการณการเปลี่ยนแปลงและสามารถพึงพาตนเองไดอยางม่ันคงและยั่งยืน 

ตอไป 

 

        คณะทํางานจัดทํายุทธศาสตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน  

ระยะ 10 ป (พ.ศ.2555-2565) 

กุมภาพันธ พ.ศ. 2557 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 

                หนา 

แผนที่ยุทธศาสตรมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ระยะ 10 ป (พ.ศ.2556-2565)        1 

 

ปรัชญา วสิัยทัศน พันธกิจ คานยิมองคกร เอกลักษณ อัตลักษณ            2   

  

ยุทธศาสตรมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร               2 

 

ยุทธศาสตรที่ 1 : เสริมสรางวิชาการใหเขมแข็ง ทันสมัย เพื่อการพัฒนาประเทศอยางยั่งยนื เปาประสงค       3 
 
ยุทธศาสตรที่ 2 : สรางองคความรูอันเปนเลิศเพื่อการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน เปาประสงค       6 
 
ยุทธศาสตรที่ 3 : บริการทางวชิาการเพื่อสังคมและเพื่อการพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยนื เปาประสงค        9 
 
ยุทธศาสตรที่ 4 : การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทยเพื่อเชดิชูความเปนไทยและนําพาสูสากล เปาประสงค      11 
 

ยุทธศาสตรที่ 5 : ปฏิรปูระบบการบริหารองคกรเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการจดัการและรองรับการเปลีย่นแปลง เปาประสงค     13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วสัิยทัศน  :  มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร วทิยาเขตกาํแพงแสน เปนศนูยกลางในการพัฒนาคนทางดานการเกษตรอยางครบวงจรในระดบั      

                เอเซียและแปซิฟค  (พ.ศ.2556-2560) 
 

มิติดานประสทิธิผล 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : เสริมสราง

วิชาการใหเขมแข็ง ทันสมัย เพื่อ

การพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน 

 

มิติดานคุณภาพ 

มิติดานประสทิธิภาพ 

มิติดานพัฒนา

 

ยุทธศาสตรท่ี 2 : สรางองคความรู

อันเปนเลิศเพื่อการพัฒนาและ

เพิ่มศักยภาพในการแขงขัน 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : บริการทาง

วิชาการเพือ่สังคมและเพือ่การ

พึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน 

 

ยุทธศาสตรท่ี 4 : การทํานุบาํรุง

ศิลปะและวัฒนธรรมไทยเพื่อเชิด

ชูความเปนไทยและนําพาสูสากล 

 

ยุทธศาสตรท่ี 5 : ปฏิรูประบบการ

บริหารองคกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การจดัการและรองรับการ

 

 

หลกัสตูรมีการบรูณาการสาขา วิชาท่ี

หลากหลาย ตอบสนองตอความ

ตองการของสงัคมมุงเนน ความเปน

นานาชาติ 

 

บณัฑติมคีณุลกัษณะที่ตรงกบัความ

ตองการของตลาดแรงงานและสอดคลอง 

กบัทกัษะการเรยีนรูแหงศตวรรษที่ 21 

 

บคุลากรสายวิชาการมีศกัยภาพใน

การจดัการเรียนการสอนใหมี

คุณภาพ มีประสทิธิภาพ และมี

 

 ระบบและทรัพยากรมีความพรอม

และสามารถรองรับการเรียนการ

สอนไดอยางมีประสทิธิภาพ 
มีโครงสราง ระบบ และกลไกเพื่อเพิ่ม

ศักยภาพการพัฒนางานวิจยัและนักวิจยั 

 

มีงบประมาณการวิจยัท่ีบริหารจดัการใน

เชิงพื้นท่ี 

 

มอีงคความรูผลงานวจิยั หรอืนวตักรรมที่

เหมาะ สมเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ การผลติ

ใหมคีณุภาพ 

 

เปนศนูยกลางการเรยีนรูทางดาน

การ เกษตรในภมูภิาคเอเชยีและ 

แปซฟิค 

เปนเครือขายดานการอนุรกัษ 

สงเสริมและเผยแพรศิลปะและ

วัฒนธรรม และภูมิปญญา ทองถ่ิน

ภายใน ประเทศและภูมิภาคอาเซียน 

 

ระบบบริหารจดัการท่ีดไีดมาตรฐาน

ยดึหลกัธรรมาภิบาล 

 

การพฒันาประสทิธิภาพ การดําเนินงาน

เพื่อรองรับการเปลีย่นแปลง 

 

มีระบบประชาสัมพันธเชิงรุกท่ีมี

ประสิทธิภาพและทันสมัย 
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แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร วิทยาเขตกาํแพงแสน ระยะ 10 ป (พ.ศ.2556-2565) 

10-Years Strategic Plan of Kasetsart University Kampangsan (A.D. 2013-2022) 

 

ปรัชญา :   มุงเนน ใหการศึกษาอุดมศึกษา สรางสรรคและพัฒนาความรูใหบรกิารทางวิชาการ สืบสาน 
และอนุรักษศลิปวัฒนธรรม เพ่ือการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและทรัพยากรอยาง ยั่งยืน 
 
วิสัยทัศน :  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน เปนมหาวิทยาลัยวิจยั ท่ีมีความเปนเลิศ 
ทางการเกษตรในระดบัสากล 
 
พันธกิจ : 

1.  ผลิตบัณฑิตท่ีมี ความรู ความสามารถ  คุณธรรม จรยิธรรม โลกทัศนท่ีเปนสากล ภาวะผูนํา  
     จิตสาธารณะ ทักษะดานการวิจัยและวิชาชีพ เปนท่ีตองการของตลาดงาน และอยูในสังคม 
     ไดอยางมีความสุข 
2.  สรางงานวิจัยท่ีไดมาตรฐานสากล เนนดานเกษตรและอุตสาหกรรม  ท่ีแกไขปญหาของประเทศ  
     และเพ่ิมศักยภาพการแขงขันในเวทีโลก 
3.  บริการวิชาการเชิงรุกครบวงจร ทันตอความตองการ  เขาถึงบรกิารไดงาย และขยายเครือขาย 
     ความรวมมือในชุมชนกับภาคการผลิต 
4.  อนุรกัษ  สบืสาน ฟนฟู  และสงเสรมิ  ศลิปวัฒนธรรม ประเพณ ีภมูิปญญาทองถ่ิน  และเอกลักษณ 
     ความเปนไทย 
5.  บริหารจัดการเชิงรุกท่ีเนนบูรณาการการทํางานของหนวยงาน การพัฒนาบุคลากร  
     การประชาสัมพันธ  การแสวงหารายได 

 

คานยิมองคกร : มุงผลสัมฤทธ์ิของงาน  สืบสานสามัคคี มีคณุธรรม 

 

เอกลกัษณ ของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร : มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร มุงสรางศาสตรแหงแผนดิน  

                                                            เพ่ือความกินดีอยูดีของชาติ 

 

อัตลกัษณ ของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร : สํานึกดี   มุงมั่น   สรางสรรค   สามัคค ี

 

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร วิทยาเขตกาํแพงแสน 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : เสริมสรางวิชาการใหเขมแข็ง ทันสมัย เพ่ือการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 2 : สรางองคความรูอันเปนเลิศเพ่ือการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพในการแขงขัน  
ยุทธศาสตรท่ี 3 : บริการทางวิชาการเพ่ือสังคมและเพ่ือการพ่ึงพาตนเองไดอยางยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 4 : การทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรมไทยเพ่ือเชิดชูความเปนไทยและนําพาสูสากล 

ยุทธศาสตรท่ี 5 : ปฏิรูประบบการบริหารองคกรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการและรองรับการเปลีย่นแปลง 
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ยุทธศาสตรท่ี  1 

เสริมสรางวิชาการใหเขมแข็ง ทันสมัย เพ่ือการพัฒนาประเทศอยางย่ังยืน 

เปาประสงค 

1. หลักสตูรมีการบูรณาการสาขาวิชาท่ีหลากหลาย เพ่ือพัฒนาใหทันสมยั ตอบสนองตอ 

ความตองการของสังคม มุงเนนความเปนผูประกอบการและมีความเปนนานาชาติ 

2. บัณฑิตมีคณุลักษณะท่ีตรงกับความตองการของตลาดแรงงานและสังคม  และสอดคลองกับทักษะการเรยีนรูแหง

ศตวรรษท่ี 21 

3. บุคลากรสายวิชาการมศีักยภาพในการจัดการเรียนการสอนใหมคีุณภาพ มีประสิทธิภาพ และมีความทันสมัย 

4. ระบบและทรพัยากรมคีวามพรอมและสามารถรองรบัการเรยีนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

KPI ของเปาประสงค ยุทธศาสตรท่ี 1  

 1. จํานวนหลักสตูรระดับนานาชาติ (เปาหมาย : รอยละ 5 ของหลักสูตรนานาชาติท่ีเปดสอนทุกระดับการศึกษา) 

2. จํานวนหลักสตูรท่ีมีการบูรณาการระหวางสาขาวิชา (เปาหมาย : รอยละ 10 ของหลักสูตรท่ีเปดสอนทุกระดับ

การศึกษา) 

3. ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิต มก.กพส. (เปาหมาย : ไมนอยกวารอยละ 80) 

4. รอยละของนิสิตช้ันปท่ี 1 ท่ีผานการทดสอบภาษาตางประเทศ (เปาหมาย : รอยละ 60) 

5. รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคณุวุฒิระดับปรญิญาเอก (เปาหมาย : รอยละ 80) 

6. รอยละของอาจารยประจําท่ีมีตาํแหนงทางวิชาการ (เปาหมาย : ไมนอยกวารอยละ 60 ของจํานวนอาจารยประจํา

ท้ังหมด) 

7. จํานวนผลงานวิจัยในช้ันเรยีน (เปาหมาย : รอยละ 25 ผลงานตอสาขาวิชา) 

 

กลยุทธท่ี 1 พัฒนาหลักสูตรใหมีความเขมแข็ง ทันสมัย และมคีวามเปนนานาชาติ 

 

แนวทางการดําเนนิงาน 

1.1  บูรณาการองคความรูท่ีสําคญัในศาสตรของสาขาวิชาตาง ๆ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต เนน 

ศาสตรท่ีมหาวิทยาลัยมคีวามเช่ียวชาญใหมีความโดดเดน และพัฒนาหลักสตูรใหมท่ีตอบสนองความตองการของผูเรียนผูใชบัณฑิต 

สังคมและการพัฒนาประเทศ 

1.2  สงเสริมการสรางความยดืหยุนเพ่ือการพัฒนาการจดัการศึกษาท่ีหลากหลาย ท้ังหลักสตูร 

ประกาศนียบัตร หลักสตูรควบปรญิญาตรีถึงปริญญาเอก หลักสูตร 2 ปริญญา หลักสตูรปรญิญาใบท่ี 2 โดยมีการเทียบโอนหนวย

กิต รวมท้ังเสริมสรางประสบการณใหแกนิสิตในการเรียนรูจากการปฏิบัติงานจริง 

     1.3  สงเสริมการผลิตบัณฑิตระดบับัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะหลักสตูรท่ีทําวิทยานิพนธ โดยสนับสนุนทุนการศึกษาให

เพ่ิมข้ึน 

     1.4  สงเสริมการสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันทางวิชาการและสถาบันวิจัยท้ังในประเทศและ

ตางประเทศ สมาคมวิชาชีพ และภาคเอกชน 
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 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

  

โครงการ/กจิกรรม 

1)  โครงการพัฒนาหลักสตูร 

2) โครงการพัฒนาเครือขายความรวมมือทางวิชาการ 

 

กลยุทธท่ี 2  พัฒนาศักยภาพและทักษะของนสิติ เพ่ือการแขงขนัในเวทีโลก 

 

แนวทางการดําเนนิงาน 

2.1 ปรบัปรงุกระบวนการ กฎเกณฑ และขอบังคบัการรบันิสติ  

    2.2 ปฏิบัติการเชิงรุกในการประชาสัมพันธ และสนับสนุนใหมีเครือขายความรวมมือกับโรงเรียนตางๆ  เพ่ือคัดเลือก

นักเรียนท่ีมีคณุภาพเขามาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย 

    2.3 สงเสริมการพัฒนางานดานสหกิจศึกษา ปรับปรุงกระบวนการทํางานและสนับสนุนใหมีเครือขายความรวมมือกับ

หนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน ภายในประเทศและตางประเทศ 

    2.4 สงเสริมการพัฒนานิสติท้ังในดานวิชาการ จริยธรรม คุณธรรม จิตสาธารณะ และความเปนพลเมอืงโลก โดยเนน

พัฒนาศักยภาพในการคิดการสื่อสาร  การมีปฏสิัมพันธตางวัฒนธรรม ความเปนผูนําและรับผิดชอบตอสังคม  เพ่ือพัฒนาใหนิสิตมี

ความเปนมืออาชีพ ความเปนผูนํา ความคิดรเิริ่ม สรางสรรค บุคลิกภาพท่ีดี และสามารถปฏิบัติงานไดระดับมาตรฐานสากล 

    2.5 สงเสริมใหนิสิตสรางสรรคผลงาน สิ่งประดิษฐและนวัตกรรม เพ่ือสรางช่ือเสียงใหกับมหาวิทยาลยั  

 

แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

  

โครงการ/กจิกรรม 

1) โครงการพัฒนาและปรบัปรงุกระบวนการรบันิสติของวิทยาเขตกําแพงแสน 

2) โครงการรับนักเรียนข้ันพ้ืนฐานและอาชีวศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลยั 

3) โครงการฝกงานและสรางเสริมประสบการณดานอาชีพแกนิสติ 

4) โครงการสรางคุณธรรมจริยธรรม คานิยมท่ีดี และวัฒนธรรมประชาธิปไตย การบําเพ็ญประโยชนและชวยเหลือชุมชน

และสังคม 

5) โครงการพัฒนารูปแบบกระบวน การพัฒนานิสิตการจัดการความรู และพัฒนาบุคลากรดานกิจการนิสิต 

 

กลยุทธท่ี 3  พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานวิชาการ 

 

แนวทางการดําเนนิงาน 

3.1 จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการท่ีมุงเพ่ิมศักยภาพในดานการเรยีนการสอน  การใชภาษา คณุธรรม จริยธรรม 

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยไดอยางเปนรูปธรรม และบุคลากรสายวิชาการเขาใหมตองไดรับการเตรียมความพรอมกอนเริม่

สอนในช้ันเรียนจริง รวมท้ังเนนการพัฒนาอาจารยตามผลการประเมนิการปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

3.2 ขับเคลื่อนและผลักดันใหอาจารยผลิตผลงานและเผยแพรผลงานใหมากยิ่งข้ึน พัฒนาศักยภาพอาจารยใหสามารถ

ปฏิบัติงานในสาขาวิชาท่ีเช่ียวชาญไดอยางมีประสิทธิภาพและมีความเปนสากล สงเสรมิใหอาจารยรวมกลุมสาขาวิชาท่ีเช่ียวชาญ

เปนหนวยปฏิบัติการ เพ่ือถายทอดความเช่ียวชาญชํานาญงานอยางเปนระบบและตอเน่ือง  

3.3 สงเสริมการพัฒนาอาจารยใหครอบคลมุท้ังทางดานคุณวุฒิและการเรงรดัการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 
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3.4   สนับสนุนทุนพัฒนาอาจารยและทุนการศึกษาตอเน่ืองแกบัณฑิตเกียรตินิยมเพ่ือศึกษาตอท้ังในระดับปริญญาโทและ

ปริญญาเอก เพ่ือพัฒนาใหเปนอาจารยประจําของมหาวิทยาลัย 

 

 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

  

โครงการ/กจิกรรม 

1) โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 

2) โครงการปรับปรุงมาตรฐานภาระงานของตําแหนงบุคลากรสายชวยวิชาการและนักวิจยัใหมีหนาท่ีรวมสอนและให

คําปรึกษา 

3) โครงการเสริมสรางสมรรถนะการเรยีนการสอนท่ีสอดคลองกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนท่ี

เนนResearch Based Learning 

4) โครงการสัมมนาทางวิชาการเผยแพรผลงานวิชาการ 

5) โครงการพัฒนาการเขาสูตําแหนงทางวิชาการพัฒนาคุณวุฒิ และศึกษาตอ 

6) โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาและ/หรือวิจัยสําหรับอาจารย   

 

กลยุทธท่ี 4  พัฒนาระบบและทรัพยากรใหทนัสมยั เพ่ือสรางความเขมแขง็ทางวิชาการ 

 

แนวทางการดําเนนิงาน 

     4.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรยีนการสอนท่ีทันสมัย ปรบัปรงุรปูแบบการ

เรียนการสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนรูสําหรับนิสติ พรอมท้ังจัดหาอุปกรณเครื่องมือ เพ่ือการสรางองคความรูท่ีมีความทันสมยั 

    4.2 พัฒนาระบบผูชวยสอน (Teaching Assistant,TA) ในทุกระดบั 

 

แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

  

โครงการ/กจิกรรม 

 

หนวยงาน 

 คณะ, สํานัก, สถาบัน, ศูนย 
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ยุทธศาสตรท่ี 2 

สรางองคความรูอนัเปนเลศิเพ่ือการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพในการแขงขนั 

เปาประสงค 

1. มีโครงสราง ระบบ และกลไกเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการพัฒนางานวิจยัและนักวิจัย 

2. มีงบประมาณการวิจยัท่ีบริหารจัดการในเชิงพ้ืนท่ี 

3. มีองคความรู ผลงานวิจัย หรือนวัตกรรมท่ีเหมาะสมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลติใหมีคณุภาพ 

 

KPI ของเปาประสงค ยุทธศาสตรท่ี 2 

1. จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพรในระดับชาติและนานาชาต ิ

2. รอยละของจํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตีพิมพเผยแพรในระดับชาติและนานาชาต ิ

3. จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมท่ีไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร 

4. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

5. รอยละของโครงการวิจัยดานการเกษตรและสาขาท่ีเก่ียวของตอโครงการวิจัยท้ังหมด 

6. จํานวนผลงานวิจัยนวัตกรรมท่ีถูกนําไปใชประโยชนในระดับชุมชน ระดับชาติ และนานาชาต ิ

 

กลยุทธท่ี 1 ปฏรูิประบบการบริหารงานวิจยัในมหาวิทยาลยั 

 

แนวทางการดําเนนิงาน 

1.1 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยและอาจารยและอาจารยรุนใหมในการเขียนโครงการวิจยั การบรหิารจดัการงานวิจัยในระดับ 

Project และ Program การเขาถึงแหลงทุนในทุกวิทยาเขต สงเสริมระบบนักวิจัยพ่ีเลี้ยงและสามารถปฏิบัติงานในสาขาท่ีเช่ียวชาญ

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1.2 สนับสนุนใหมีผูชวยนักวิจยั (Research Assistant, RA) ในทุกระดับเพ่ือเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

อาจารย ผลักดันใหบุคลากรนักวิจยัรวมสอนในหลักสตูรตางๆ และเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษาใหเพ่ิมมากข้ึน  

1.3  แสวงหางบประมาณเพ่ือการวิจัยพ้ืนฐานและเพ่ือการวิจัยประยกุต จากหนวยงานภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชน 

และสถาบันตางประเทศใหเพ่ิมมากข้ึน  

1.4 เรงรัดพัฒนากองทุนเพ่ือการวิจัยและสนับสนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาใหเพ่ิมมากข้ึน 

1.5 จัดหาอุปกรณ เครื่องมือ และครุภณัฑการวิจยัท่ีมีความทันสมัยและพรอมสนับสนุนการวิจัย 

1.6 ปรับปรุงสถานีวิจัยและสถานีฝกนิสิตใหเหมาะสมกับการปฏิบัตงิานของอาจารย บุคลากรวิจยั และนิสิต 

 

แผนงาน : สงเสริมการวิจัยและพัฒนา 

  

โครงการ/กจิกรรม 

1) โครงการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัยวิทยาเขตกําแพงแสนเพ่ือพัฒนาระบบบริหารและบรกิารงานวิจัย 

2)  โครงการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรดานการวิจัยใหตอบสนองยทุธศาสตรวิจยัของ มก.และ มก.กพส. 

3)  โครงการจัดทําแผนแมบท ทิศทางในการพัฒนา แผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัย ในระดับวิทยาเขต 

4)  โครงการจัดสรรเงินทุนวิจัยเพ่ือสนับสนุนนักวิจัยรุนใหม  
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5)  โครงการปรับโครงสรางและภารกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ใหเปนหนวยงานท่ีประสานงานวิจัย 

ระดบัวิทยาเขตกําแพงแสน 

6)  โครงการปรับปรุงและพัฒนาสถานีวิจัย และสถานีฝกนิสิต ใหเหมาะสมกับการปฏิบัติการของอาจารย บุคลากรและ

นิสิต 

 

กลยุทธท่ี 2  เพ่ิมปริมาณงานวิจยัคุณภาพ 

 

แนวทางการดําเนนิงาน 

  2.1 จัดใหมีแผนพัฒนาบุคลากรอยางชัดเจนสําหรับบุคลากรเขาใหม รวมท้ังขอตกลงตางๆ ในการสรางผลงาน 

2.2 สงเสริมการผลิตผลงานวิจยัเพ่ือสรางองคความรู และ/หรือ สามารถตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับนานาชาติได  

2.3 สนับสนุนการจดัตั้งหนวยปฏบัิติการวิจัยเฉพาะทาง (Special Research Unit, SRU) และศูนยความเปนเลิศทาง

วิชาการ (Center of Excellence, COE) ท่ีบูรณาการการทํางานเปนทีม โดยรวมกลุมนักวิจัยในสาขาท่ีเช่ียวชาญใหเปนหัวใจ

ขับเคลื่อนงานวิจัย 

 

แผนงาน : สงเสริมการวิจัยและพัฒนา 

  

โครงการ/กจิกรรม 

1)  โครงการสงเสริมและพัฒนาศกัยภาพการวิจัยของบุคลากร 

2)  โครงการสนับสนุนนักวิจัยรวมเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา 

3)  โครงการสงเสริมสนับสนุนระบบพ่ีเลี้ยงเพ่ือการวิจยั 

4)  โครงการสนับสนุนผลิตผลงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู และตีพิมพในวารสารระดับชาติและนานาชาติ 

 

กลยุทธท่ี 3  บูรณาการความรวมมอืระหวางหนวยงานท้ังภายในและภายนอก 

 

แนวทางการดําเนนิงาน 

3.1 สงเสริมเครือขายความรวมมือดานการวิจัยกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม ท้ังในระดับภูมภิาคอาเซยีน

และนานาชาติ ในการผลิตผลงานวิจัย  

3.2 สงเสริมการทํางานดานการวิจยัรวมกันระหวางหนวยงานในวิทยาเขตและมหาวิทยาลัย พรอมท้ังสรางกลไกสนับสนุน

ความรวมมือระหวางหนวยงาน 

 

แผนงาน : สงเสริมการวิจัยและพัฒนา 

  

โครงการ/กจิกรรม 

1)  โครงการสนับสนุนการดาํเนินการวิจัยแบบบูรณาการกับหนวยงานวิจัยตางสาขา 

2)  โครงการสรางเครือขายวิจยัเฉพาะดานกับสถาบันในประเทศ 

3)  โครงการสรางคานิยมหลักดานการวิจัย โดยสงเสรมิการจดัตั้งกลุมวิจัย และหองปฏิบัติการเฉพาะทาง 

4)  โครงการเครือขายการวิจัยและความรวมมือกับหนวยงานภายใน-ภายนอกเพ่ือดําเนินงานวิจัยเชิงบูรณาการ 
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กลยุทธท่ี 4  ขยายผลและตอยอดการใชประโยชนจากงานวิจยั 

 

แนวทางการดําเนนิงาน 

4.1 ปฏิรูประบบการสื่อสารเผยแพรผลงานวิจยัและงานสรางสรรคสูสาธารณะแบบท่ัวถึงและตอเน่ือง  

4.2 วิเคราะหความตองการดานงานวิจัยของตลาดในภาคเอกชนและอุตสาหกรรม เพ่ือการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน

ในการพัฒนาชุมชนและแกไขปญหาสังคม สามารถตอยอดในเชิงพาณิชยได  

4.3  สงเสริมใหมีการจดสิทธิบัตร ลิขสิทธ์ิ ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในตางประเทศเพ่ือประโยชนเชิงพาณิชย พรอม

ท้ังสรางระบบกลไกเพ่ือคุมครองปกปองสิทธิของผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชนในทุกดาน  

 

แผนงาน : สงเสริมการวิจัยและพัฒนา 

  

โครงการ/กจิกรรม 

1)  โครงการจัดทําแผนและประชาสัมพันธเชิงรุกขยายผลงานวิจยัสูชุมชนและสังคม 

2)  โครงการจัดทําฐานขอมลูงานวิจัย ผานสื่ออิเล็กทรอนิกสและสื่ออ่ืนๆ 

3)  โครงการจัดแสดงผลิตภณัฑจากงานวิจัยนานาชาต ิ

4)  โครงการสรางความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม เพ่ือผลติผลงานวิจัยท่ีตอบสนอง

ตอความตองการ และแกไขปญหา 

5)  โครงการจัดเตรียมทีมสังเคราะหผลงานวิจัยและงานสรางสรรคเพ่ือการนําไปใชประโยชนสาธารณะ และเชิงพาณิชย 

6)  โครงการเครือขายความรวมมอืระหวางกลุมอาเซียน ในการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 

7) โครงการสรางผูประกอบการจากผลงานวิจัย 

 

กลยุทธท่ี 5  สรางความเปนเลศิทางดานเกษตร อาหาร สขุภาพ และสิง่แวดลอม 

 

 

หนวยงาน 

 คณะ, สํานัก, สถาบัน, ศูนย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

ยุทธศาสตรท่ี 3 

บริการทางวิชาการเพ่ือสงัคมและเพ่ือการพ่ึงพาตนเองไดอยางย่ังยืน 

 

เปาประสงค   เปนศูนยกลางการเรียนรูทางดานการเกษตรในภูมภิาคเอเชียและแปซิฟค 

 

KPI ของเปาประสงค ยุทธศาสตรท่ี 3 

 1. จํานวนโครงการบริการวิชาการแกสังคมท่ีมีการประยุกตความรูดานการเกษตร 

 2. จํานวนโครงการบริการวิชาการท่ีนําผลการบริการวิชาการไปประยุกตกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

 3. จํานวนโครงการบริการวิชาการท่ีนําไปสูการสรางรายไดเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 

 4. จํานวนหนวยงาน/องคกรตางประเทศท่ีรับบริการดานการเกษตร 

 

กลยุทธท่ี 1  สงเสริมและพัฒนางานบริการวิชาการท่ีตอบสนองความตองการดานอาหารและพลงังานทดแทนท่ีเปนมิตรกับ  

                สิ่งแวดลอม สูกลุมเปาหมายทุกระดับ 

 

แนวทางการดําเนนิงาน 

     1.1 สงเสริมการบริการวิชาการผานระบบสารสนเทศและสื่อประชาสัมพันธในทุกรูปแบบ เพ่ือใหเขาถึงผูรับบริการได

หลากหลายและตอบสนองความตองการของสังคม ท้ังในระดับชาตแิละนานาชาต ิ

      1.2 พัฒนาหนวยงานและวิทยาเขตใหเปนศูนยแหงการเรยีนรูและฝกอบรม และเปนแหลงรายไดของหนวยงานและวิทยา

เขตไดอยางยั่งยืน 

 

แผนงาน : บริการวิชาการแกสังคมและชุมชน 

  

โครงการ/กจิกรรม 

1)  โครงการบริการวิชาการท่ีถายทอดสูประชาชน 

2)  โครงการบริหารจัดการดานทรพัยสินทางปญญา 

3)  โครงการความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน 

4)  โครงการศูนยบมเพาะผูประกอบการ 

 

กลยุทธท่ี 2  สรางงานบริการวิชาการท่ีทนัตอการเปลีย่นแปลงของโลก โดยการบูรณาการกบังานวิจยั 

 

แนวทางการดําเนนิงาน 

    2.1 สงเสริมหลักสตูรฝกอบรม และโครงการบริการวิชาการ โดยบูรณาการกับหนวยงานอ่ืนในสาขาท่ีเก่ียวของ เพ่ือ

ถายทอดองคความรูสูชุมชนและสงัคม รวมท้ังสรางงานบริการวิชาการท่ีมีคณุคาและประโยชนแกหนวยงาน วิทยาเขต 

มหาวิทยาลยั สังคมและประเทศ 

     2.2 จัดการองคความรู ของหนวยงานตางๆ ในลักษณะกลุมความรู อาทิ ดานการเกษตร อาหาร เทคโนโลยี สิ่งแวดลอม 

เปนตน เพ่ือการเผยแพรและบริการวิชาการสูสังคม และจัดใหมีสถานท่ีปรึกษาหารือ แลกเปลีย่นแนวคิด เพ่ือใหกอใหเกิดผลงาน

นวัตกรรมสรางสรรค 

     2.3 สนับสนุนใหมีเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอก ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะกลุมเปาหมายใน

การเผยแพรผลงานบริการวิชาการ  
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    2.4  กําหนดใหหนวยงานนําผลงานการบริการวิชาการไปบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจยั 

 

แผนงาน : บริการวิชาการแกสังคมและชุมชน 

 

โครงการ/กจิกรรม 

1)  โครงการติดตามประเมินประสทิธิภาพการใหบริการวิชาการ" 

2)  โครงการสรางบุคลากรรุนใหมนําผลงานวิชาการไปใหบริการเพ่ิมมากข้ึน 

 

กลยุทธท่ี 3  มีหลักสูตรการฝกอบรมเพ่ือสรางผูประกอบการและเกษตรกร แบบมืออาชีพ 

 

แนวทางการดําเนนิงาน 

  3.1 สนับสนุนการสรางรายไดจากโครงการพัฒนาวิชาการและจากผลงานวิจัยของหนวยงาน เพ่ือการพ่ึงพาตนเองอยาง

ยั่งยืน 

3.2 สงเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งหนวยธุรกิจ (Business Unit) ภายใตหนวยงานท่ีมุงเนนการนําผลงานวิจัยสูเชิง

พาณิชย 

3.3 สงเสริมการพัฒนาหนวยจดัการทรัพยสินทางปญญาและถายทอดเทคโนโลยี  (Technology Licensing Office, 

TLO) และหนวยบมเพาะวิสาหกิจ (University Business Incubators, UBI) ใหเขมแข็ง และจดัตั้งหนวยงานประสานความ

รวมมือกับภาคเอกชน จัดตั้งหนวยงานหรือบริษัทรวมทุนท่ีตอยอดธุรกิจจากผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย  

3.4 สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดรับการข้ึนทะเบียนเปนผูมีอํานาจรับรองมาตรฐานดานตางๆ อาทิ 

การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม (Environmental Impact Assessment, EIA) การรบัรองการลดกาซเรอืนกระจก คารบอนฟุต

ปรินท หนวยตรวจ (Inspection Body, IB) หนวยรับรอง (Certified Body, CB) ท่ีเก่ียวของกับสิ่งแวดลอม เปนตน 

 

กลยุทธท่ี 4  นาํองคความรูจากการเรียนการสอน การวิจยั และการบริการวิชาการ มาบูรณาการใหเกดิโครงการท่ีตอบสนอง 

                ความตองการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 

 

แนวทางการดําเนนิงาน 

  4.1 ปรับปรุงรูปแบบ โครงสรางองคกร และกฎระเบียบใหเอ้ืออํานวยตอการใหบริการวิชาการท่ีเปนท่ียอมรับ และเช่ือถือ

ได 

แผนงาน : บริการวิชาการแกสังคมและชุมชน 

  

โครงการ/กจิกรรม 

1)  โครงการจัดทํา พัฒนาฐานขอมูล และปรับปรุงเว็บไซตดานบริการวิชาการ 

2) โครงการปรบัปรงุระบบระเบียบ ข้ันตอนและกระบวนการใหบรกิารวิชาการ 

 

 

หนวยงาน 

 คณะ, สํานัก, สถาบัน, ศูนย 
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ยุทธศาสตรท่ี 4 

การทํานบุาํรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทยเพ่ือเชดิชคูวามเปนไทยและนาํพาสูสากล 

 

เปาประสงค  เปนเครือขายดานการอนุรักษ สงเสริมและเผยแพรศลิปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ินภายในประเทศและภูมภิาค

อาเซียน 

 

KPI ของเปาประสงค ยุทธศาสตรท่ี 4 

 1. จํานวนเครือขายการอนุรักษ สงเสริมและเผยแพรศิลปวัฒนธรรม  

 2. จาํนวนกิจกรรมดานการอนุรักษ สงเสรมิและเผยแพรศลิปะและวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ินภายในประเทศ 

3. จาํนวนกิจกรรมดานการอนุรักษ สงเสรมิและเผยแพรศลิปะและวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ินในภูมิภาคอาเซียน 

 4. จํานวนหนวยงานท่ีรวมกิจกรรมและหรือ MOU ดานศลิปะและวัฒนธรรม 

 

กลยุทธท่ี  1  พัฒนากลุมเครือขายเพ่ือการพัฒนางานดานทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

แนวทางการดําเนนิงาน    (มก.ไมมีแนวทางการดําเนินงาน) 

1.1 จดัทําแผนกลยทุธ แผนปฏบิตักิาร และถายทอดแผนไปสูการปฏบัิติ 

1.2 สนับสนุนและพัฒนานิสิต และบุคลากรทีมีความเช่ียวชาญดานศิลปวัฒนธรรม 

1.3 จัดตั้งศูนยศิลปวัฒนธรรม วิทยาเขตกําแพงแสนเปนแหลงเรียนรู และบริการวิชาการดานศลิปวัฒนธรรม 

1.4 พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารประชาสมัพันธดานศิลปวัฒนธรรม 

 

แผนงาน : อนุรักษ ฟนฟู ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย 

 

โครงการ/กจิกรรม 

1)  โครงการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทยและภมูิปญญาทองถ่ิน 

2) โครงการสงเสริมและสืบสานวัฒนธรรม คานิยม และประเพณีอันดีงามของชาติ 

 

กลยุทธท่ี  2  สงเสริม สืบสาน และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมและภมูิปญญาทองถิ่นสูเวทีสากล 

 

แนวทางการดําเนนิงาน    (มก.ไมมีแนวทางการดําเนินงาน) 

2.1 จัดกิจกรรมอนุรักษ สงเสริม และสบืสานศลิปวัฒนธรรมและภมูิปญญาทองถ่ิน 

2.2 บูรณาการศลิปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินกับการเรยีนการสอน กิจกรรมนิสิต การวิจัย และบริการวิชาการ 

2.3 สงเสริมและสนับสนุนนิสิตดานศิลปวัฒนธรรมสูความเปนเลิศ 

2.4 สรางเครือขายและรวมกิจกรรมดานศลิปวัฒนธรรมในระดบัชาตแิละนานาชาต ิ

 

แผนงาน : อนุรักษ ฟนฟู ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย 

  

โครงการ/กจิกรรม 

1) โครงการประกวด แขงขัน ศิลปวัฒนธรรมระดับชาติและนานาชาติ 

2) โครงการความรวมมือดานศิลปวัฒนธรรมกับหนวยงานภายนอก 
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3) โครงการสนับสนุนผลงานนิสติและบุคลากรดานศิลปวัฒนธรรมสูสากล 

 

กลยุทธท่ี 3  ปรับปรุงกลไกการทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมใหสอดคลองกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

    (มก.เพ่ิม) 

แนวทางการดําเนนิงาน     

3.1 สรางเครือขายความรวมมือดานภูมิปญญาทองถ่ิน ศิลปะ วัฒนธรรม ระหวางหนวยงานท้ังภายในและภายนอก 

3.2 จัดการองคความรูท่ีเก่ียวของกับภูมิปญญาดานการเกษตร วิถีความเปนอยูของคนไทยเพ่ือเผยแพรสูสังคมและชุมชน 

 

แผนงาน : อนุรักษ ฟนฟู ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย 

  

โครงการ/กจิกรรม 

1) โครงการจัดทําแผนพัฒนางานดานศิลปวัฒนธรรม 

2) โครงการพัฒนานิสิต และบุคลากรดานศลิปวัฒนธรรม 

3) โครงการพัฒนาองคกรเพ่ือรองรับงานดานศลิปวัฒนธรรม 

4) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการประชาสัมพันธดานศิลปและวัฒนธรรม 

 

 

หนวยงาน 

 คณะ, สํานัก, สถาบัน, ศูนย 
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ยุทธศาสตรท่ี 5 

ปฏิรูประบบการบริหารองคกรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการและรองรับการเปลี่ยนแปลง 

 

เปาประสงค   1. มีระบบบรหิารจดัการท่ีดไีดมาตรฐานยดึหลักธรรมาภิบาล  

2. มีการพัฒนาประสิทธิภาพการดาํเนินงานเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 

3. มีระบบประชาสัมพันธเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพและทันสมยั 

 

KPI ของเปาประสงค ยุทธศาสตรท่ี 5 

  1. รอยละของการปฏิบัติหนาท่ีของผูบริหารสถาบัน 

  2. จํานวนระบบการบริหารท่ีสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล (ในทุกหนวยงานตองมี) 

3. จาํนวนกระบวนงานท่ีไดรบัการปรบัปรงุ 

4. จํานวนกิจกรรมเพ่ือการจัดการความรูเพ่ือพัฒนางาน 

5. จํานวนชองทางการประชาสัมพันธท่ีผูรับเขาถึงไดงาย 

6. จํานวนกิจกรรมประชาสมัพันธเพ่ือสรางภาพลักษณใหแกองคกร 

 

กลยุทธท่ี 1  ปรับปรุงประสทิธภิาพการบริหารจดัการ 

 

แนวทางการดําเนนิงาน     

1.1 ปรับปรุงกระบวนการทํางาน เพ่ือลดข้ันตอนการทํางานและเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน 

1.2 ปรับปรุงและพัฒนาหลักเกณฑ กฎ ระเบียบ ในการบริหารใหชัดเจนและใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับ

สถานการณปจจุบัน 

1.3 พัฒนา ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือการบรหิารหนวยงาน วิทยาเขต มหาวิทยาลัย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

บริหารจดัการ 

 

แผนงาน : บริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

โครงการ/กจิกรรม 

1)  โครงการลดข้ันตอนในการใหบรกิารแบบ one stop service 

2)  โครงการพัฒนาแผนบริหารความเสีย่งและการประกันคุณภาพ 

3)  โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือการบรหิาร 

 

กลยุทธท่ี 2  บริหารจดัการสนิทรัพยใหเกดิรายได 

 

แนวทางการดําเนนิงาน     

2.1 สนับสนุนการแสวงหารายไดจากหนวยงานภายนอก  

2.2 เรงสรางรายไดจากสิทธิประโยชนและทรัพยสินของหนวยงาน วิทยาเขต และมหาวิทยาลัย เพ่ือการพ่ึงตนเองได เพ่ิม

รายไดจากการบริหารสินทรัพยอยางมีประสิทธิภาพ  

 



14 
 

แผนงาน : บริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

โครงการ/กจิกรรม 

1) โครงการพัฒนารายไดจากการดําเนินภารกิจ 

2) โครงการบริหารจัดการทรัพยสนิ 

 

กลยุทธท่ี 3  สงเสริมคุณภาพชวิีตและพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

 

แนวทางการดําเนนิงาน     

3.1 พัฒนาผูบริหารใหเปนผูบรหิารมืออาชีพโดยผานการอบรมหลักสูตรผูบรหิารท่ีมหาวิทยาลยักําหนด 

3.2  เรงรัดพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหพรอมเปนสวนหน่ึงของประชาคมอาเซียนและนานาชาต ิ

3.3  สรรหา คัดเลือก พัฒนาและรักษาบุคลากรท่ีมีความสามารถ และศักยภาพสูงไวกับมหาวิทยาลัยพรอมท้ังสงเสริม

และพัฒนาความสามารถพิเศษของบุคลากรเพ่ือนําไปสูความเปนผูนําอัจฉริยะสากล และสงเสริมใหมหาวิทยาลัยเปนองคกรท่ีมี

บุคลากรท่ีมคีุณภาพ  

3.4  สงเสริมระบบการพัฒนาบุคลากรใหเกิดความรักและผูกพันกับมหาวิทยาลยั สรางจติสํานึกในการทํางานเพ่ือ

ประโยชนสวนรวม 

3.5  จัดทําระบบการติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล เพ่ือใหบุคลากรสามารถประเมนิตนเองและจดัทํา

แผนพัฒนารายบุคคลไดดวยตนเอง 

3.6 สงเสริมสวัสดิการและการพัฒนาคุณภาพชีวิตในดานตางๆ อาทิ กีฬา ดนตรี และสุขภาพ เปนตน 

3.7 จัดหาและพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกในดานตางๆ อาทิ รถสวัสดิการ โรงอาหาร ท่ีพักอาศัย พ้ืนท่ีสีเขียว 

สภาพแวดลอม และสขุอนามยั เปนตน 

 

แผนงาน : บริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

โครงการ/กจิกรรม 

1) โครงการพัฒนาศักยภาพและคณุธรรมสําหรับผูบริหาร 

2) โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

3) โครงการพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษของบุคลากร 

4) โครงการอบรมจรรยาบรรณวิชาชีพ 

5) โครงการสงเสริมสวัสดิการและชีวิตความเปนอยูของบุคลากรและนิสิต 

 

กลยุทธท่ี 4  สงเสริมการใชทรัพยากรรวมกันในหนวยงานและระหวางหนวยงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสทิธผิล  

 

แนวทางการดําเนนิงาน     

4.1  สงเสริมการใชทรัพยากรรวมกันในหนวยงานและระหวางหนวยงาน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของการใช

ทรัพยากร อาทิ อาคาร สถานท่ี เครื่องมือ อุปกรณ บุคลากร เปนตน 

4.2  ลดคาใชจายโดยการบรหิารทรัพยากรใหลดความสูญเสยีนอยท่ีสุด และ/หรือ เกิดความประหยัดมากท่ีสุด  

4.3  สงเสริมการปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษพลังงานใหเพ่ิมมากข้ึน 
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แผนงาน : บริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

 โครงการ/กจิกรรม 

1) โครงการการใชทรัพยากรรวมกันและการจัดการใชพลังงาน 

 

กลยุทธท่ี 5  เรงรัดประชาสัมพันธภาพลักษณองคกรเชิงรุก ใหเปนท่ีรูจักอยางแพรหลายท้ังภายในและภายนอก 

 

แนวทางการดําเนนิงาน     

5.1 มีการจัดทําแผนประชาสัมพันธใหชัดเจน 

5.2 แสวงหาความรวมมือดานสื่อวิทยุโทรทัศน ดาวเทียม เพ่ือประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย 

5.3 ปรบัปรงุกระบวนการประชาสมัพันธใหทันสมยัสอดคลองกับการเปลีย่นแปลง 

5.4 สรางเครือขายความรวมมือท่ีเขมแข็งกับศิษยเกาของมหาวิทยาลัยเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

 

แผนงาน : บริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

โครงการ/กจิกรรม 

1) โครงการประชาสัมพันธเชิงรุก 

 

กลยุทธท่ี 6  บูรณาการการบริหารจดัการทุกภาคสวนเพ่ือรองรับการเปลีย่นแปลง 

 

แนวทางการดําเนนิงาน     

6.1 สงเสริมการมสีวนรวมในการบริหารงานแบบมีสวนรวมของบุคลากรและผูท่ีเก่ียวของในเรื่องน้ันๆ บนพ้ืนฐานของ

หลักธรรมาภิบาล 

6.2 มีการประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของผูบริหารและบุคลากรตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาท่ีกําหนดอยาง

เหมาะสม 

 

แผนงาน : บริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

โครงการ/กจิกรรม 

 

 

หนวยงาน 

 คณะ, สํานัก, สถาบัน, ศูนย 
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ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์ มก.กพส. ปี พ.ศ. 2556-2565

ยุทธศาสตร์และทิศทางของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง แผนยุทธศาสตร์ 
มก.กพส. 

(พ.ศ. 2556-2565)
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565)
ภาพอนาคตท่ีจะมีผลกระทบต่อโลก ประเทศ และอุดมศึกษาไทย
 - ความเปลี่ยนแปลงด้านประชากร /
 - พลังงานและสิ่งแวดล้อม /
 - การมีงานทําและตลาดแรงงานในอนาคต /
 - การกระจายอํานาจการปกครอง
 - การจัดการความขัดแย้งและความรุนแรง
 - เยาวชน นักศึกษา และบัณฑิตในอนาคต /
 - เศรษฐกิจพอเพียง /
ประเด็นทิศทาง และนโยบายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว
 - รอยต่อกับการศึกษาระดับอ่ืน /
 - การแก้ปัญหาอุดมศึกษาในปัจจุบัน /
 - ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการอุดมศึกษา /
 - บทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ /
 - การเงินอุดมศึกษา /
 - การพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา /
 - เครือข่ายอุดมศึกษา /
 - การพัฒนาอุดมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ /
 - โครงสร้างพ้ืนฐานการเรียนรู้ /

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559)    “LEGS” STRATEGY
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เปลี่ยนระบบการนําองค์กรให้ขับเคล่ือนอุดมศึกษาแบบองค์รวม
กลยุทธ์ 1.1 กําหนดคุณค่าและสร้างวิสัยทัศน์ร่วมของอุดมศึกษา /
กลยุทธ์ 1.2 บริหารอุดมศึกษา โดยยึดเป้าหมายอุดมศึกษาตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี 
ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) อย่างต่อเนื่อง /
กลยุทธ์ 1.3 สร้างระบบการประเมินศักยภาพและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง กรรมการสภาของสถาบันอุดมศึกษา /
กลยุทธ์ 1.4 สร้างระบบการปิดและยุบรวมหลักสูตร/คณะวิชา/มหาวิทยาลัย /
กลยุทธ์ 1.5 พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานของสารสนเทศอุดมศึกษา /
กลยุทธ์ 1.6 ต่อยอดสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีศักยภาพให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําระดับโลก /
กลยุทธ์ 1.7 ยกระดับอุดมศึกษาไทยให้มีบทบาทสูงในประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะด้าน Higher 
Education Manpower Mobilization /
กลยุทธ์ 1.8 สร้างระบบและกลไกเพื่อรองรับความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งกับหน่วยงาน 
ภาคการผลิตในด้านการเรียนการสอนและการวิจัย /
กลยุทธ์ 1.9 พัฒนาระบบโครงสร้างและบทบาทหน้าท่ีของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา /
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ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์ มก.กพส. ปี พ.ศ. 2556-2565

ยุทธศาสตร์และทิศทางของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง แผนยุทธศาสตร์ 
มก.กพส. 

(พ.ศ. 2556-2565)
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559)    “LEGS” STRATEGY
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ และพัฒนาผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพให้เป็นอาจารย์
กลยุทธ์ 2.1 เพ่ิมปริมาณอาจารย์ให้ตรงตามความต้องการในการผลิตบัณฑิต /
กลยุทธ์ 2.2 พัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพอย่างเป็นระบบ /
กลยุทธ์ 2.3 พัฒนาคุณภาพอาจารย์ให้มีความแข็งแกร่งในการทําวิจัย /
กลยุทธ์ 2.4 ปฏิรูประบบค่าตอบแทนอาจารย์ /
กลยุทธ์ 2.5 พัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญ /

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยกระดับคุณภาพบณัฑิตอย่างก้าวกระโดด
กลยุทธ์ 3.1 พัฒนาระบบการเข้าศึกษา การเรียนรู้ และการสําเร็จการศึกษาท่ียืดหยุ่น หลากหลายตอบสนองในทุกกลุ่มวัย

/
กลยุทธ์ 3.2 ยกระดับคุณภาพของหลักสูตร ให้ได้รับการรับรองในระดับอาเซียนและระดับโลก /
กลยุทธ์ 3.3 สร้างระบบกลไก เพ่ือจัดสอบใบรับรองคุณวุฒิเฉพาะสาขาแห่งชาติของทุกหลักสูตร /
กลยุทธ์ 3.4 ปรับปรุงระบบติดตามและประเมินบัณฑิต รวมท้ังพัฒนาบัณฑิตเข้าสู่ตลาดแรงงาน /

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ปฏิรูปการบริหารการเงินอุดมศึกษา เพ่ือขับเคล่ือนสถาบนัอุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
กลยุทธ์ 4.1 วิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อหน่วยคุณภาพ /
กลยุทธ์ 4.2 จัดทําแผนกลยุทธ์การเงินให้สอดคล้องกับเป้าหมายของสถาบันอุดมศึกษา และแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) /
กลยุทธ์ 4.3 จัดสรรทุนการศึกษาเพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาโดยคํานึงถึงความต้องการกําลังคนของประเทศ /
กลยุทธ์ 4.4 กํากับ ติดตามประเมินผลการใช้งบประมาณอย่างเหมาะสม (utilization Management) 
ตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา /

แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ 10 ปี (พ.ศ.2556-2565)
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : เสริมสร้างวิชาการให้เข้มแข็ง ทันสมัย เพ่ือการพัฒนาความกินดีอยู่ดี /
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : สร้างองค์ความรู้เพ่ือความเป็นเลิศและเพื่อการใช้ประโยชน์ /
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : บริการทางวิชาการเพ่ือสังคมและเพื่อการพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน /
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมไทยเพ่ือเชิดชูความเป็นไทยและนําพาสู่
สากล /
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 : ปฏิรูประบบการบริหารองค์กรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการและรองรับการเปลี่ยนแปลง /
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การ
บริหาร
จัดการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างวิชาการให้เข้มแข็ง ทันสมัย เพ่ือการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน /
1.1  พัฒนาหลักสูตรให้มีความเข้มแข็ง ทันสมัย และมีความเป็นนานาชาติ /
1.2  พัฒนาศักยภาพและทักษะของนิสิต เพื่อการแข่งขันในเวทีโลก /
1.3  พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิชาการ /
1.4  พัฒนาระบบและทรัพยากรให้ทันสมัย เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ /
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างองค์ความรู้อันเป็นเลิศเพ่ือการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน /
2.1  ปฏิรูประบบการบริหารงานวิจัยในมหาวิทยาลัย /
2.2  เพิ่มปริมาณงานวิจัยคุณภาพ /
2.3  บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก /
2.4  ขยายผลและต่อยอดการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย /
2.5  สร้างความเป็นเลิศทางด้านเกษตร อาหาร สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม /
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : บริการทางวิชาการเพ่ือสังคมและเพ่ือการพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน /
3.1  ส่งเสริมและพัฒนางานบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการด้านอาหารและพลังงานทดแทนท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม สู่กลุ่มเป้าหมายทุกระดับ /
3.2  สร้างงานบริการวิชาการที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยการบูรณาการกับงานวิจัย /
3.3  มีหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อสร้างผู้ประกอบการและเกษตรกร แบบมืออาชีพ /
3.4  นําองค์ความรู้จากการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ มาบูรณาการให้เกิดโครงการที่
ตอบสนองความต้องการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ /
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทยเพ่ือเชิดชูความเป็นไทยและนําพาสู่สากล /
4.1  พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม /
4.2  ส่งเสริม สืบสาน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เวทีสากล /

4.3  ปรับปรุงกลไกการทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ปฏิรูประบบการบริหารองค์กรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการและรองรับการ
เปลี่ยนแปลง /
5.1 ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการ /
5.2 บริหารจัดการสินทรัพย์ให้เกิดรายได้ /
5.3 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาศักยภาพบุคลากร /
5.4 ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกันในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

/
5.5 เร่งรัดประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กรเชิงรุก ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งภายในและภายนอก /
5.6 บูรณาการการบริหารจัดการทุกภาคส่วนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง /

แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 10 ปี (พ.ศ.2556-2565)

ภารกิจของวิทยาเขตกําแพงแสน

ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องตามภารกิจของแผนยุทธศาสตร์ มก.กพส. ปี พ.ศ. 2556-2565


