
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน

พ.ศ. 2560-2563

คราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

แผนยทุธศาสตร์

ตามมตทิี่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาเขตก าแพงแสน 



                       

     

       4.  มุ่งพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ เพือ่การบริหารจัดการเชิงรุก และอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมความเป็นไทยลงสู่ค่านิยมและวัฒนธรรมของการพัฒนาทุกระดับ

 แผนยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตก าแพงแสน  พ.ศ.  2560-2563

     มุ่งเน้น ให้การศึกษาอุดมศึกษา สร้างสรรค์และพัฒนาความรู้ให้บริการทางวิชาการ สืบสาน และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

     เพ่ือการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและทรัพยากรอย่าง ยั่งยืน

ค่านิยม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

  ส านึกด ี  มุ่งมั่น   สร้างสรรค์   สามคัคี

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน

พันธกิจ (Mission) ของวิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

ปรัชญา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน

มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  สืบสานสามคัคี มคุีณธรรม

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดนิ เพ่ือความกินดอียู่ดขีองชาติ

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน :

       3.  มุ่งพัฒนานวัตกรรมการบริการวิชาการเชิงรุกครบวงจรด้วยการบูรณาการศาสตร์ของแผ่นดิน  เพือ่การพึง่พาตนเองได้อย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์ (Vision) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน

   "ศูนย์กลางการเรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตร เพ่ือความเป็นอยู่ทีด่อีย่างยั่งยืน" 

   (Wisdom of learning Innovation and technology for well-being and sustainability)

       1.  มุ่งผลิตบัณฑิตทีม่ี ความรู้ ความสามารถ  เพือ่การเรียนรู้ตลอดชีวิต  และเป็นทีย่อมรับในระดับสากล

       2.  มุ่งผลิตผลงานวิจัยเพือ่สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมเทคโนโลยีด้านอาหาร เกษตร และสุขภาพ ในระดับนานาชาติ
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C1 1. บัณฑิตมีคุณภาพและเป็นทีย่อมรับในระดับสากล


C1 2. มีการพัฒนาหลักสูตรทีต่รงกับความต้องการ C4 11. ชื่อเสียงด้านกายภาพเป็นทีย่อมรับ
C1 3. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเรียนการสอนทีม่ีประสิทธิภาพ C4 12. มีระบบการบริหารงานสนับสนุนและทรัพยากรทีม่ีประสิทธิภาพ
C1 4. มีเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ C4 13. มีการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ
C2 5. ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เป็นทีย่อมรับในระดับนานาชาติ C4 14. มีการพัฒนาระบบการจัดการความรู้

C2 6. มีระบบและกลไกสนับสนุนงานวิจัยทีม่ีประสิทธิภาพ C4 15. งบประมาณรายได้เพิม่ขึ้นและเพียงพอต่อการด าเนินงาน

C2 7. มีเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัย

C3 8. การบริการวิชาการได้รับการยอมรับในระดับชาติ

C3 9. มีเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการ

C3 10. มีระบบและกลไกสนับสนุนการบริการวิชาการทีม่ีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ 

ยทุธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ป ี2560-2563

ยุทธศาสตร์ที ่1 :  สร้างนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชวีิต (Innovating for lifelong learning)

ยุทธศาสตร์ที ่2 :  การวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยีดา้นอาหาร เกษตรและสุขภาพ (The research to create knowledge, innovation, food technology, 

                     agriculture and health)

ยุทธศาสตร์ที ่3 :  การบริการวิชาการตลอดห่วงโซ่อุปทานดา้นการเกษตรในภูมภิาคอาเซียน (Academic service throughout the agriculture supply chain in ASEAN region)

ยุทธศาสตร์ที ่4 :  สรรค์สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Encourage learning organization)
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World Asian

40% 30% ชื่อเสียงด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยแบบส ารวจออนไลน์ด้านวิชาการในหน่วยงาน

10% 10% ทัศนคติของผู้จ้างบัณฑิตแบบส ารวจออนไลน์นี้ เพือ่ดูคุณภาพบัณฑิต

20% 20%
สัดส่วนจ านวนอาจารย์ต่อนักศึกษา ใช้วัดความมุ่งมั่นใน การสอนของอาจารย์หรือสะท้อนคุณภาพของการ

เรียนการสอน

5% 2.50% สัดส่วนอาจารย์ต่างชาติต่อจ านวนอาจารย์ สะท้อนถึงความน่าสนใจของมหาวิทยาลัย

5% 2.50% สัดส่วนจ านวนนักศึกษาต่างชาติ สะท้อนถึงความน่าสนใจของมหาวิทยาลัย

- 2.50% สัดส่วนจ านวนนักศึกษาแลกเปล่ียนต่างประเทศเข้ามา

- 2.50% สัดส่วนจ านวนนักศึกษาแลกเปล่ียนต่างประเทศออกไป

- 15% สัดส่วนจ านวนงานวิจัยทีตี่พิมพ์ จากฐานข้อมูล Scopus

20% 15%
สัดส่วนจ านวนการอ้างอิงต่อผลงานวิจัยทีไ่ด้รับการตีพิมพ์ใน รอบ 5 ปีทีผ่่านมาต่อจ านวนอาจารย์ 

แหล่งทีม่าผลงานวิชาการทีจ่ะน ามาใช้ข้อมูลจาก  Scopus

100% 100%

ตัวชีว้ัด QS University Rankings

Weight
ตวัชี้วัด

7. Outbound exchange student

8. Paper per faculty

Total

Indicator

2. Employer Reputation

3. Faculty Student

9. Citations per paper

4. International faculty ratio

5. International student ratio

6. Inbound exchange student

1. Acdemic Reputation
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1

1.1 จ านวนนักศึกษาต่อจ านวนอาจารย์

1.2 จ านวนนักศึกษาปริญญาเอกต่อนักศึกษาปริญญาตรี

1.3 จ านวนนักศึกษาปริญญาเอกต่อจ านวนอาจารย์

1.4 ชื่อเสียงด้านการเรียนการสอน

1.5 รายได้ของสถาบันต่อจ านวนอาจารย์

2

2.1 จ านวนผลงานวิชาการทีตี่พิมพ์ต่อจ านวนอาจารย์

2.2 รายได้ด้านการวิจัยต่อจ านวนอาจารย์

2.3 ชื่อเสียงด้านการวิจัย

3

3.1 จ านวนผลงานวิชาการทีไ่ด้รับการอ้างอิงต่อจ านวนผลงานวิชาการทีตี่พิมพ์ทัง้หมด

4

4.1 สัดส่วนอาจารย์ชาวต่างประเทศต่ออาจารย์ทีเ่ป็นคนไทยในประเทศ

4.2 สัดส่วนนักศึกษาชาวต่างประเทศต่อนักศึกษาทีเ่ป็นคนในประเทศ

4.3 สัดส่วนผู้เขียนงานวิจัยร่วมทีเ่ป็นชาวต่างชาติ

5

5.1 รายได้ทีม่าจากภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ

Total student/Academic staff            4.5%
PhD/Bachelor                                  2.25%
PhD/Academic staff                          6.0%
Teaching reputation survey              15.0%

Times Higher Education (THE) Rankings การจดัอันดับมหาวิทยาลัยโลก

International co-authorship              2.5%
Industry Income 2.5%

Industry Income                             2.5%

Citation 30 %
Citation/Papers                              30.0%
International Outlook 7.5%
International/Domestic staff             2.5%
International/Domestic student        2.5%

Institution income/Academic staff      2.25%
Research 30%
Scholarly paper/Academic staff         6.0%
Research income /Academic staff      6.0%
Research reputation survey             18.0%

Teaching 30%
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60 61 62 63 QS The

1. ร้อยละของชื่อเสียงวิชาการเปน็ที่ยอมรับขององค์กรทั้งภาครัฐ
และเอกชน

คะแนนเฉล่ียในระดับดีขึน้ >80 >80 >85 >85 1

2. ร้อยละของการยอมรับสมรรถนะของบณัฑิตจากนายจ้าง คะแนนเฉล่ียในระดับดีขึน้ >80 >80 >85 >85 2

3. ร้อยละของบณัฑิตที่ท างานในภูมิภาคอาเซียน ร้อยละ >5 >5 >10 >10 2

4. ร้อยละของบณัฑิตมีงานท าหลังจบการศึกษาภายใน 1 ปี ร้อยละ >85 >90 >95 >95 2

1. หลักสูตรทกุหลักสูตรผ่านการประเมินมาตรฐานอยู่ใน TQR ร้อยละ >50 >75 100 100 3 1.2-1.3

2. ร้อยละของจ านวนนิสิตที่จบการศึกษาตามแผนการผลิตบณัฑิต ร้อยละ >85 >90 >95 >100 - 1.1

3. สัดส่วนของอาจารย์ต่อนิสิตทกุหลักสูตรตามมาตรฐาน สกอ. ร้อยละของหลักสูตร >90 >95 100 100 3 1.4

4. คุณวุฒิ ป.เอกของอาจารย์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด ร้อยละ >65 >70 >75 >80 3 1.2-1.3

5. จ านวนต าแหน่งวิชาการของอาจารย์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า
ทั้งหมด

ร้อยละ >65 >70 >75 >80 3 1.4

1. รายวิชาเปดิสอนออนไลน์ต่อจ านวนรายวิชาที่เปดิสอนทั้งหมด ร้อยละ >5 >7 >10 >15 3 1.4

2. คะแนนผลการประเมินความพงึพอใจของนิสิตที่มีต่อการเรียน
การสอนและส่ิงแวดล้อมการเรียนรู้

คะแนน >4.0 >4.0 >4.5 >4.5 3 1.4

1. ร้อยละอาจารย์ต่างชาติต่อจ านวนอาจารย์ทั้งหมด ร้อยละ >1 >2 >3 >4 4 4.1

2. ร้อยละนิสิตต่างชาติต่อจ านวนนิสิตทั้งหมด ร้อยละ >5 >7 >10 >15 5 4.2

3. ร้อยละของนิสิตแลกเปล่ียนต่างประเทศต่อจ านวนนิสิตทั้งหมด 
(inbound/out bound)

ร้อยละ >5 >7 >10 >15 6, 7 4.2

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 

I2 : มีระบบและกลไกสนับสนุนการ
เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ

I1 : มีการพฒันาหลักสูตรที่ตรงกับความ
ต้องการ

I4 : มีเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ

Rankingเป้าหมายตัวช้ีวดั

C1 : บณัฑิตมีคุณภาพและเปน็ที่ยอมรับ
ในระดับสากล

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวดั
หน่วยนับ

ยทุธศาสตร์ที่ 1 :  สร้างนวตักรรมเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวติ (Innovating for lifelong learning)
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ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 QS THE

1. ร้อยละจ านวนบทความวิจัยที่อยู่ในฐาน Scopus/ISI ต่อ จ านวน

งานวิจัยทั้งหมด

ร้อยละ >25 >30 >35 >40 8 2.1

2.3

2. ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนบทความ
วิจัยทั้งหมด

ร้อยละ >15 >20 >25 >30 9 3.1

3. จ านวนอาจารย์/นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากผลงานวิจัยใน
ระดับชาติขึน้ไป

คน >5 >7 >10 >15 - 2.3

4. ร้อยละงานวิจัยที่ได้น าไปใช้ประโยชน์จริงจากองค์กรภายนอก 
ต่อจ านวนงานวิจัยทั้งหมด

ร้อยละ >50 >60 >70 >80 1 2.3

I3:  มีระบบและกลไกสนับสนุนงานวิจัย
ที่มีประสิทธิภาพ

1. จ านวนเงินทนุวิจัยภายนอกต่อจ านวนอาจารย์และนักวิจัยทั้งหมด บาท/คน > 200,000 > 250,000 > 300,000 > 350,000 - 2.2

1. จ านวนอาจารย์และนักวิจัยร่วมเปน็นักวิจัยกับองค์กรภายนอก
ระดับชาติขึน้ไป

ร้อยละ >5 >10 >15 >20 - 4.3

2. จ านวนงานวิจัยที่ร่วมมือกับองค์กรระดับชาติเพื่อแก้ปญัหาสังคม
และชุมชนต่อจ านวนงานวิจัยทั้งหมด

ร้อยละ >10 >15 >20 >25 1 2.3

I4: มีเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัย

เป้าประสงค์

C2: ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เปน็

ที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ
เป้าหมาย KPI  Ranking

ยทุธศาสตร์ที่ 2 :  การวจิัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ นวตักรรม เทคโนโลยด้ีานอาหาร เกษตรและสุขภาพ (The research to create knowledge,  innovation, food technology,  
agriculture and health)
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60 61 62 63 QS THE

1.ร้อยละความส าเร็จของผลกระทบ(outcome) ของโครงการที่มี
ต่อกลุ่มเปา้หมายที่เข้ารับบริการวิชาการเพิ่มขึน้

ร้อยละ >10 >10 >15 >15 1

2. ร้อยละของการยอมรับชื่อเสียงด้านบริการวิชาการจากองค์กร
ระดับชาติในระดับดีขึน้ไป

ร้อยละ >85 >85 >85 >85 1

1. จ านวนโครงการบริการวิชาการที่ร่วมมือกับองค์กรระดับชาติขึน้
ไปต่อจ านวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด

ร้อยละ >30 >35 >40 >45 1 5.1

2. จ านวนชุมชนหรือองค์กรเปา้หมายมีความเข้มแข็งและได้รับการ
พฒันาอย่างต่อเนื่อง

จ านวนชุมชน >1 >1 >2 >2 1

I5: มีระบบกลไกสนับสนุนการบริการ
วิชาการที่มีประสิทธิภาพ

1. จ านวนเงินทนุที่ใช้บริการวิชาการจากภายนอกต่อจ านวน
บคุลากรทั้งหมด

บาท/คน >100,000 >150,000 >200,000 >250,000 5.1

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้ายหมาย KPI 

C3: การบริการวิชาการได้รับการยอมรับ
ในระดับชาติ

I4: มีเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการ
วิชาการ

ยทุธศาสตร์ที่ 3 :  การบริการวชิาการตลอดห่วงโซ่อุปทานด้านการเกษตรในภูมิภาคอาเซียน (Academic service throughout the agriculture supply  chain in ASEAN 
region)
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C4: ชื่อเสียงด้านกายภาพเปน็ที่ยอมรับ ร้อยละความส าเร็จของการจัดกิจกรรมที่ตอบสนองต่อผลการจัด
อันดับ UI Green Metric ระดับประเทศของมหาวิทยาลัย

ร้อยละ > 80 > 85 >90 > 95

I7:  มีระบบการบริหารงานสนับสนุน

และทรัพยากร ที่มีประสิทธิภาพ

คะแนนเฉล่ียผลการประเมิน EdPex ของทกุส่วนงาน คะแนน > 200 > 200 > 250 > 250

L1: มีการพฒันาบคุลากรตามสมรรถนะ ร้อยละของบคุลากรที่ผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะหลัก ร้อยละ > 70 > 75 >80 > 85

L4:  มีการพฒันาระบบการจัดการความรู้ ร้อยละความส าเร็จของการจัดการความรู้ตามแผน KM ร้อยละ > 90 > 95 100 100

F1:  มีงบประมาณรายได้เพิ่มขึน้จาก
การบริหารทรัพยากรของวิทยาเขต

มีงบประมาณรายได้เพิ่มขึน้จากการบริหารทรัพยากรของวิทยาเขต ร้อยละ > 15 > 15 > 15 > 15

เป้าหมายตัวช้ีวัด KPI Ranking
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

ยทุธศาสตร์ที่ 4 สรรค์สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Encourage learning organization)
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                                                     วันท่ีแกไ้ข

60 61 62 63 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

1. ยกระดับผลงานตีพิมพ์ Research University

2. สร้างระบบประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายศิษย์เก่า World Class University

3. เพิ่มการประชาสัมพันธ์เชิงรุก World Class University

2. ร้อยละของการยอมรับสมรรถนะของ

บัณฑิตจากนายจา้ง

คะแนนเฉล่ียใน

ระดับดีขึน้

>80 >80 >85 >85 4. สร้างคณะแพทยศาสตร์ พยาบาล สาธารณสุข วิทยาเขตก าแพงแสน World Class University

3. ร้อยละของบัณฑิตมีงานในภูมิภาคอาเซียน ร้อยละ >5 >5 >10 >10 5. สนับสนุนระบบ cluster (ระบบ late ญี่ปุ่น) วิจยั

ที่มีประสิทธิภาพ

คณะวิชา

 

Research University

4. ร้อยละของบัณฑิตมีงานท าหลังจบ

การศึกษาภายใน 1 ปี
ร้อยละ >85 >90 >95 >95 6. สร้างแบรนด์ (นิสิตสหกิจต้นแบบ) วิทยาเขตก าแพงแสน/

คณะวิชา

World Class University

1. หลักสูตรทุกหลักสูตรผ่านการประเมิน

มาตรฐานอยู่ใน TQR

ร้อยละ >85 >90 >95 100 7. สร้างหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัยและ

สอดคล้องและตอบสนองนโยบายของรัฐในระดับ

สากล (วิทยาศาสตร์สุขภาพ)

วิทยาเขตก าแพงแสน/

คณะวิชา

World Class University

2. ร้อยละของจ านวนนิสิตที่จบการศึกษา

ตามแผนการผลิตบัณฑิต

ร้อยละของหลักสูตร >90 >95 100 100 8. เพิ่มเงินทุนระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตก าแพงแสน/

คณะวิชา

Research University/ 

3. สัดส่วนของอาจารย์ต่อนิสิตทุกหลักสูตร

ตามมาตรฐาน สกอ.

ร้อยละ >50 >75 100 100 9. จดัหาอัตราก าลังเพิ่มจากเงินรายได้ส่วนงาน วิทยาเขตก าแพงแสน/

คณะวิชา

-

4. คุณวุฒิ ป.เอกของอาจารย์ต่อจ านวน

อาจารย์ประจ าทั้งหมด

ร้อยละ >65 >70 >75 >80

5. จ านวนต าแหน่งวิชาการของอาจารย์ต่อ

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด

ร้อยละ >65 >70 >75 >80

1. รายวิชาเปิดสอนออนไลน์ต่อจ านวน

รายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด

ร้อยละ >5 >7 >10 >15 11. สร้างหลักการคิดและกระบวนการเชิงนวัตกรรม

ในการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์

และพัฒนศาสตร์

World Class University

2. คะแนนผลการประเมินความพึงพอใจของ

นิสิตที่มีต่อการเรียนการสอนและ

ส่ิงแวดล้อมการเรียนรู้

คะแนน >4.0 >4.0 >4.5 >4.5 12. สร้างบรรยากาศของวิทยาเขตให้มีความเป็น

มาตรฐานสากล

ส านัก Green University

1. ร้อยละของชือ่เสียงวิชาการเป็นที่ยอมรับ

ขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

คะแนนเฉล่ียใน

ระดับดีขึน้

>80 >80

I1 : มีการพัฒนาหลักสูตรที่ตรง

กับความต้องการ

I2 : มีระบบและกลไกสนับสนุน

การเรียนการสอนที่มี

ประสิทธิภาพ

C1 : บัณฑิตมีคุณภาพและเป็น

ที่ยอมรับในระดับสากล

วันท่ีเร่ิมใช้:

ผู้จดัท าแผน: ผู้อนุมัติ:
แผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตก าแพงแสน

สาเหตุ

ยุทธศาสตร์ที ่1 :  สร้างนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรูต้ลอดชีวิต (Innovating for lifelong learning)
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด

หน่วยนับ
เป้าหมายตัวช้ีวัด ความสอดคล้องนโยบาย 6U

>85 >85

World Class University

10. ผลักดันแผนพัฒนาบุคคลระยะส้ันและระยะยาว วิทยาเขตก าแพงแสน/

คณะวิชา

วิทยาเขตก าแพงแสน/

คณะวิชา

ผู้รับผิดชอบ แผนด าเนินการ (ปีงบประมาณ)กลยุทธ์
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                                                     วันท่ีแกไ้ข

60 61 62 63 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

วันท่ีเร่ิมใช้:

ผู้จดัท าแผน: ผู้อนุมัติ:
แผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตก าแพงแสน

สาเหตุ

ยุทธศาสตร์ที ่1 :  สร้างนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรูต้ลอดชีวิต (Innovating for lifelong learning)
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด

หน่วยนับ
เป้าหมายตัวช้ีวัด ความสอดคล้องนโยบาย 6Uผู้รับผิดชอบ แผนด าเนินการ (ปีงบประมาณ)กลยุทธ์

1. ร้อยละอาจารย์ต่างชาติต่อจ านวน

อาจารย์ทั้งหมด

ร้อยละ >1 >2 >3 >4 13. ศูนย์การศึกษานานาชาติ (International 

center)

วิทยาเขตก าแพงแสน World Class University

14. Road show ประเทศ AEC และสนับสนุน

นักเรียนไทยและต่างประเทศ

วิทยาเขตก าแพงแสน World Class University

15. เพิ่มจ านวนนิสิตต่างชาติ (AEC) วิทยาเขตก าแพงแสน World Class University

16. สร้างเครือข่ายสถาบันการศึกษาต้นน้ า/ปลายน้ า

 ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

วิทยาเขตก าแพงแสน/

คณะวิชา

World Class University

17. สนับสนุนบุคลากรในการเป็นคณะท างานในการ

ร่างนโยบายของภาครัฐ

วิทยาเขตก าแพงแสน/

คณะวิชา

Happiness University

>15

>15>10

I4 : มีเครือข่ายความร่วมมือ

ด้านวิชาการ

>7

>7

3. ร้อยละของนิสิตแลกเปล่ียนต่างประเทศ

ต่อจ านวนนิสิตทั้งหมด (inbound/out 

bound)

ร้อยละ >5

2. ร้อยละนิสิตต่างชาติต่อจ านวนนิสิตทั้งหมด ร้อยละ >5 >10
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                                                     วันท่ีแกไ้ข

60 61 62 63 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

1. ร้อยละจ านวนบทความวิจยัที่อยู่ในฐาน 

Scopus/ISI ต่อ จ านวนงานวิจยัทั้งหมด

ร้อยละ >25 >30 >35 >40 1.  สร้างระบบพี่เล้ียงงานวิจยั คณะวิชา Research University /

2. ร้อยละของบทความวิจยัที่ได้รับการอ้างอิง

ต่อจ านวนบทความวิจยัทั้งหมด

ร้อยละ >15 >20 >25 >30 Research University

3. จ านวนอาจารย์/นักวิจยัที่ได้รับรางวัลจาก

ผลงานวิจยัในระดับชาติขึน้ไป

คน >5 >7 >10 >15

4. ร้อยละงานวิจยัที่ได้น าไปใช้ประโยชน์จริง

จากองค์กรภายนอก ต่อจ านวนงานวิจยัทั้งหมด

ร้อยละ >50 >60 >70 >80

3.  แสวงหาแหล่งทุนเชิงรุก วิทยาเขตก าแพงแสน Research University /
World Class University

4.  จดัท าฐานข้อมูลนักวิจยั - ผลงานวิจยั- แหล่ง

ทุนวิจยั

วิทยาเขตก าแพงแสน Research University

5.  จดัหาบุคลากรที่มีความช านาญ การหาแหล่งทุน วิทยาเขตก าแพงแสน Research University

6.  ให้ทุนสนับสนุนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมนิสิต

ไทยและต่างชาติในระดับบัณฑิตศึกษา

วิทยาเขตก าแพงแสน/

คณะวิชา

Research University /
World Class University

7.  สร้าง Cluster งานวิจยัด้านอาหาร เกษตร 

และสุขภาพ

วิทยาเขตก าแพงแสน/

คณะวิชา

Research University /
World Class University

8.  เชิญผู้เชีย่วชาญจากต่างประเทศมาให้ความรู้

ด้านการวิจยั

คณะวิชา Research University /
World Class University

2. จ านวนงานวิจยัที่ร่วมมือกับองค์กร

ระดับชาติเพื่อแก้ปัญหาสังคมและชุมชนต่อ

จ านวนงานวิจยัทั้งหมด

ร้อยละ >10 >15 >20 >25 9.  สร้างพันธมิตรภาครัฐ และเอกชน ในด้าน

อาหาร เกษตร และสุขภาพ

วิทยาเขตก าแพงแสน/

คณะวิชา

Research University /
World Class University

แผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตก าแพงแสน

สาเหตุ

ยุทธศาสตร์ที ่2  การวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู ้นวัตกรรม เทคโนโลยีด้านอาหาร เกษตรและสุขภาพ 
(The research to create knowledge, innovation, food technology, agriculture and health)

ผู้รับผิดชอบ
แผนด าเนินการ (ปีงบประมาณ)

วันท่ีเร่ิมใช้:

ผู้จดัท าแผน: ผู้อนุมัติ:

ความสอดคล้องนโยบาย 6U
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

กลยุทธ์เป้าหมายตัวช้ีวัด

> 

350,000

2. สร้างระบบการบริหารจดัการงานวิจยัเชิงรุก

I4 : มีเครือข่ายความ

ร่วมมือด้านวิจยั

World Class University

วิทยาเขตก าแพงแสน

C2 : ผลงานวิจยัและงาน

สร้างสรรค์เป็นที่ยอมรับใน

ระดับนานาชาติ

> 

300,000

> 

250,000

> 

200,000

บาท/คน1. จ านวนเงินทุนวิจยัภายนอกต่อจ านวน

อาจารย์และนักวิจยัทั้งหมด

I3 : มีระบบและกลไก

สนับสนุนงานวิจยัที่มี

ประสิทธิภาพ

ร้อยละ >20>15>10>51. จ านวนอาจารย์และนักวิจยัร่วมเป็นนักวิจยั

กับองค์กรภายนอกระดับชาติขึน้ไป

 World Class University 
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                                                     วันท่ีแกไ้ข

60 61 62 63 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

1.ร้อยละความส าเร็จของผลกระทบ

(outcome) ของโครงการท่ีมีต่อ

กลุ่มเป้าหมายท่ีเขา้รับบริการวิชาการเพิ่มขึ้น

ร้อยละ >10 >10 >15 >15 1. สร้างศูนย์ประสานงานบริการ

วิชาการ one stop service

วิทยาเขต

ก าแพงแสน

Social 
Responsibility 

University

2. ร้อยละของการยอมรับช่ือเสียงด้านบริการ

วิชาการจากองค์กรระดับชาติในระดับดีขึ้นไป

ร้อยละ >85 >85 >85 >85 2. สร้างระบบสารสนเทศที่เชือ่มโยง

งานด้านบริการวิชาการและงานวิจยั

วิทยาเขต

ก าแพงแสน

Social 
Responsibility 

University

1. จ านวนโครงการบริการวิชาการท่ีร่วมมือ

กบัองค์กรระดับชาติขึ้นไปต่อจ านวน

โครงการบริการวิชาการท้ังหมด

ร้อยละ >30 >35 >40 >45

2. จ านวนชุมชนหรือองค์กรเป้าหมายมีความ

เขม้แขง็และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง

จ านวนชุมชน >1 >1 >2 >2

I5: มีระบบกลไกสนับสนุน

การบริการวิชาการท่ีมี

ประสิทธิภาพ

1. จ านวนเงินทุนท่ีใช้บริการวิชาการจาก

ภายนอกต่อจ านวนบุคลากรท้ังหมด

บาท/คน >100,000 >150,000 >200,000 >250,000 4. มีมาตรการทางการตลาดเชิงรุก วิทยาเขต

ก าแพงแสน

-

แผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตก าแพงแสน

สาเหตุ วันท่ีเร่ิมใช้:

ผู้จดัท าแผน: ผู้อนุมัติ:

ยุทธศาสตร์ที ่3  การบริการวิชาการตลอดห่วงโซ่อุปทานด้านการเกษตรในภูมิภาคอาเซียน
                     (Outreach throughout the agriculture supply chain in ASEAN region)

ผู้รับผิดชอบ
แผนด าเนินการ (ปีงบประมาณ) ความสอดคลอ้ง

นโยบาย 6U

C3 : การบริการวิชาการได้รับการ

ยอมรับในระดับชาติ

หน่วยนับ เป้ายหมาย
เป้าประสงค์

ตัวช้ีวดั กลยุทธ์

วิทยาเขต

ก าแพงแสน/

คณะวิชา

Social 
Responsibility 

University

I4 : มีเครือข่ายความร่วมมือด้าน

บริการวิชาการ

3. ก าหนดภารกิจของส่วนงานเพื่อ

บริการวิชาการสู่ภาคการผลิต 

(private sector)
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                                                     วันท่ีแกไ้ข

60 61 62 63 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

1. ศูนย์รักษ์พลังงาน กองบริการกลาง Green 
University

2. ก าแพง...แสนน่าเรียน วิทยาเขต/คณะ/

กองบริหารทั่วไป (งานวิเทศฯ)

Social Responsibility 

University

6. 25 hr Service กองบริการกลาง Electronic University 

7. โครงการแสนร้าน กองบริการกลาง Social Responsibility 
University

L1: มีการพัฒนาบุคลากรตาม

สมรรถนะ

ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การ

ประเมินสมรรถนะหลัก

ร้อยละ > 70 > 75 >80 > 85 8. โครงการพัฒนากระบวนการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลตามสมรรถนะ

กก.พัฒนาบุคลากร มก.กพส. World Class University

9. พัฒนาระบบการบริหารจดัการเพื่อ

สนับสนุนองค์กรแห่งการเรียนรู้

คณะกรรม

การจดัการความรู้วิทยาเขต

Electronic University 

10. การสร้างเครือข่ายบริหารจดัการองค์

ความรู้เพื่อก่อให้เกิดรายได้

วิทยาเขต/คณะ/

กองบริหารทั่วไป

-

12. ปรับเปล่ียนโครงสร้างการบริหารและ

ระเบียบเพื่อให้การจดัการบริหารทรัพย์สิน

เกิดประโยชน์สูงสุด

-

13. การสร้างเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการ

บริหารจดัการเพื่อก่อให้เกิดรายได้

World Class University

I7: มีระบบการบริหารงาน

สนับสนุนและทรัพยากร ที่มี

ประสิทธิภาพ

>90

มีงบประมาณรายได้เพิ่มขึน้จากการ

บริหารทรัพยากรของวิทยาเขต

F1:. มีงบประมาณรายได้เพิ่มขึน้

จากการบริหารทรัพยากรของ

วิทยาเขต กองบริหารทั่วไป

 (งานทรัพย์สินฯ)

> 15> 15> 15> 15ร้อยละ

> 95ร้อยละความส าเร็จของการจดักิจกรรมที่

ตอบสนองต่อผลการจดัอันดับ UI Green

 Metric ระดับประเทศของมหาวิทยาลัย

> 85> 80ร้อยละ

แผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตก าแพงแสน

ยุทธศาสตร์ที ่4 สรรค์สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู ้(Encourage learning organization)

C4: ชือ่เสียงด้านกายภาพเป็นที่

ยอมรับ

100100> 95> 90ร้อยละร้อยละความส าเร็จของการจดัการความรู้

ตามแผน KM

L4: มีการพัฒนาระบบการจดัการ

ความรู้

> 250> 200 > 250> 200คะแนนคะแนนเฉล่ียผลการประเมิน EdPex 

ของทุกส่วนงาน

สาเหตุ วันท่ีเร่ิมใช้:

ผูจั้ดท ำแผน: ผู้อนุมัติ:

แผนด าเนินการ (ปีงบประมาณ) ความสอดคลอ้งนโยบาย
 6U

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวดั กลยุทธ์หน่วยนับ เป้ายหมาย
ผู้รับผิดชอบ
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                                                     คร้ังที่ วันทีแ่ก้ไข

1

2

60 61 62 63 2560 2561 2562 2563 2560 2561 2562 2563

>80 >80 >85 >85 1. ยกระดับผลงานตีพมิพ ์ 0.47 0.47 0.47 0.47 วิทยาเขตก าแพงแสน/

คณะวิชา

Research University

1. โครงการสนบัสนนุการ

ตีพมิพผ์ลงานวิจัยทีม่ีคุณภาพ

ทัง้ระดับชาติและนานาชาติ

มีงานวิจัยทีม่ีคุณภาพ

ได้รับการสนบัสนนุ

ตีพมิพ ์(เร่ือง)

56 56 56 56 0.27 0.27 0.27 0.27 คณะเกษตร กพส.

2. โครงการสนบัสนนุการเพิม่

บทความทางวิชาการ

จ านวนผลงานวิจัย

ตีพมิพใ์นระดับ

นานาชาติ (เร่ือง) 

และผลงานทีไ่ด้รับ

การตีพมิพใ์นวารสาร

 วิชาการทีม่ีค่า 

impact factor

10 10 10 10 0.20 0.20 0.20 0.20 คณะเกษตร กพส.

3. โครงการพฒันาศักยภาพ

นสิิตร่วมกับหนว่ยงานภายนอก

ร้อยละของนสิิตทีเ่ข้า

ร่วมโครงการ 50 55 60 65
คณะศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์

2. สร้างระบบประชาสัมพนัธ์ผ่านเครือข่าย

ศิษย์เก่า

0.03 0.03 0.03 0.03 World Class University

1. โครงการงานคืนสู่เหย้าคณะ

เกษตร ก าแพงแสน

จ านวนศิษย์เก่าเข้า

ร่วมโครงการ (คน)

400 400 400 400 0.03 0.03 0.03 0.03 คณะเกษตร กพส.

2. การพฒันานสิิตใหเ้ปน็ที่

ยอมรับในระดับสากล

จ านวนโครงการ 3 3 3 3 คณะศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์

3. เพิม่การประชาสัมพนัธ์เชิงรุก 300000 3E+05 3E+05 3E+05 World Class University

1. โครงการแนะน าการศึกษา

คณะเกษตร ก าแพงแสน

จ านวนโครงการ 1 1 1 1 0.25 0.25 0.25 0.25 คณะเกษตร กพส.

ร้อยละของชื่อเสียง

วิชาการเปน็ที่

ยอมรับขององค์กร

ทัง้ภาครัฐและเอกชน

70 70 70 75

30
0,0

00

30
0,0

00

30
0,0

00

30
0,0

00

2. ร้อยละของการ

ยอมรับสมรรถนะ

ของบณัฑิตจาก

นายจ้าง

80 80 80 80

แผนยทุธศาสตร์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน   ปี 2560-2563 ผู้อนมุัติ:

ยทุธศาสตรท์ี ่1 :  สรา้งนวตักรรมเพ่ือการเรยีนรูต้ลอดชีวติ (Innovating for lifelong learning)

ผู้รับผิดชอบ ความสอดคล้องนโยบาย

 6U

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด
หน่วยนับ

เป้าหมายตัวช้ีวัด กลยทุธ์ โครงการ

(ส่วนงาน)

ตัวช้ีวัด 

โครงการ

เป้าหมายตัวช้ีวัด งบประมาณ

C1 : บณัฑิตมีคุณภาพและเปน็

ทีย่อมรับในระดับสากล

1. ร้อยละของชื่อเสียงวิชาการเปน็ที่

ยอมรับขององค์กรทัง้ภาครัฐและเอกชน

คะแนนเฉล่ียใน

ระดับดีขึน้

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 ก าแพงแสน

2. โครงการประชาสัมพนัธ์

การศึกษาและส่งเสริมความ

ร่วมมือทางวิชาการกับภาครัฐ

และเอกชน คณะวิศวกรรม 

ศาสตร์  ก าแพงแสน

 World Class 
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                                                     คร้ังที่ วันทีแ่ก้ไข

1

2

60 61 62 63 2560 2561 2562 2563 2560 2561 2562 2563

แผนยทุธศาสตร์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน   ปี 2560-2563 ผู้อนมุัติ:

ยทุธศาสตรท์ี ่1 :  สรา้งนวตักรรมเพ่ือการเรยีนรูต้ลอดชีวติ (Innovating for lifelong learning)

ผู้รับผิดชอบ ความสอดคล้องนโยบาย

 6U

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด
หน่วยนับ

เป้าหมายตัวช้ีวัด กลยทุธ์ โครงการ

(ส่วนงาน)

ตัวช้ีวัด 

โครงการ

เป้าหมายตัวช้ีวัด งบประมาณ

3. การพฒันานสิิตใหเ้ปน็ที่

ยอมรับในระดับสากล

ร้อยละของนสิิตทีเ่ข้า

ร่วมโครงการ

30 30 35 35 คณะศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์

4. โครงการแนะแนวการศึกษา

ต่อในเชิงรุก

 อัตราการเพิม่ขึน้

ของนกัเรียนทีม่า

สมัครเรียนปลีะไม่

นอ้ยกว่าร้อยละ

30 0.22 กองบริหารวิชาการ

และนสิิต

2. ร้อยละของการยอมรับสมรรถนะของ

บณัฑิตจากนายจ้าง

คะแนนเฉล่ียใน

ระดับดีขึน้

>80 >80 >85 >85 4. สร้างคณะแพทยศาสตร์ พยาบาล 

สาธารณสุข

วิทยาเขตก าแพงแสน World Class University

3. ร้อยละของบณัฑิตมีงานในภูมิภาค

อาเซียน

ร้อยละ >5 >5 >10 >10 5. สนบัสนนุระบบ cluster (ระบบ late 

ญีปุ่น่) วิจัยทีม่ีประสิทธิภาพ

คณะวิชา Research University

4. ร้อยละของบณัฑิตมีงานท าหลังจบ

การศึกษาภายใน 1 ปี

ร้อยละ >85 >90 >95 >95 6. สร้างแบรนด์ (นสิิตสหกิจต้นแบบ) วิทยาเขตก าแพงแสน/

คณะวิชา

World Class University

I1 : มีการพฒันาหลักสูตรทีต่รง

กับความต้องการ

1. หลักสูตรทกุหลักสูตรผ่านการประเมิน

มาตรฐานอยู่ใน TQR

ร้อยละ >85 >90 >95 100 0.2 0 0 0 วิทยาเขตก าแพงแสน/

คณะวิชา

World Class University

1. สร้างหลักสูตรนานาชาติ

2. ปรับปรุงหลักสูตร ด้าน

วิทยาศาสตร์การกีฬาฯ

จ านวนหลักสูตร

ปรับปรุง

1 - - - 0.2 - - - คณะวิทยาศาสตร์

การกีฬา

World Class University

3. โครงการประเมินคุณภาพ

ระดับหลักสูตร

2. ร้อยละของ

หลักสูตรทีม่ีผลการ

ประเมิน 3.0 ขึน้ไป

10 12 15 20 คณะศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์

4. โครงการพฒันาระบบ

ตรวจสอบหลักสูตร

1. รางวัลระดับ

มหาวิทยาลัย

1 0 กองบริหารวิชาการ

และนสิิต

2. ร้อยละของจ านวนนสิิตทีจ่บการศึกษา

ตามแผนการผลิตบณัฑิต

ร้อยละของ

หลักสูตร

>90 >95 100 100 8. เพิม่เงินทนุระดับบณัฑิตศึกษา 0.12 0 0 0.015 วิทยาเขตก าแพงแสน/

คณะวิชา

Research University/ 

1. โครงการปรับปรุงหลักสูตร

คณะเกษตร ก าแพงแสน

จ านวนหลักสูตร

ปรับปรุง

8 - - 1 0.12 0 0 0.015 คณะเกษตร กพส.

2. โครงการจัดการเรียนการ

สอนทีส่อดแทรกเนือ้หาด้าน

พลังงาน ส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจ

พอเพยีง

จ านวนหลักสูตรทีม่ี

เนือ้หาด้านพลังงาน 

ส่ิงแวดล้อม 

เศรษฐกิจพอเพยีง

7 0.00 คณะวิศวกรรมศาสตร์

 ก าแพงแสน

3. โครงการประเมินคุณภาพ

ระดับหลักสูตร

1. ร้อยละของ

หลักสูตรทีผ่่านเกณฑ์

 มาตรฐานของ สกอ.

85 90 95 100 คณะศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์

7. สร้างหลักสูตรการเรียนการสอนใหท้นัสมัยและสอดคล้องและตอบสนองนโยบายของรัฐในระดับ

สากล  (วิทยาศาสตร์สุขภาพ)
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                                                     คร้ังที่ วันทีแ่ก้ไข

1

2

60 61 62 63 2560 2561 2562 2563 2560 2561 2562 2563

แผนยทุธศาสตร์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน   ปี 2560-2563 ผู้อนมุัติ:

ยทุธศาสตรท์ี ่1 :  สรา้งนวตักรรมเพ่ือการเรยีนรูต้ลอดชีวติ (Innovating for lifelong learning)

ผู้รับผิดชอบ ความสอดคล้องนโยบาย

 6U

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด
หน่วยนับ

เป้าหมายตัวช้ีวัด กลยทุธ์ โครงการ

(ส่วนงาน)

ตัวช้ีวัด 

โครงการ

เป้าหมายตัวช้ีวัด งบประมาณ

3. สัดส่วนของอาจารย์ต่อนสิิตทกุหลักสูตร

ตามมาตรฐาน สกอ.

ร้อยละ >50 >75 100 100 9. จัดหาอัตราก าลังเพิม่จากเงินรายได้ส่วน

งาน

0.28 0.28 0.28 0.28 วิทยาเขตก าแพงแสน/

คณะวิชา

-

1. โครงการใหท้นุอุดหนนุเพือ่

ส่งเสริมการผลิตนสิิตระดับ

บณัฑิตศึกษา

จ านวนนสิิต

บณัฑิตศึกษาได้รับ

ทนุอุดหนนุ (คน)

27 27 27 27 0.28 0.28 0.28 0.28 คณะเกษตร กพส.

2. โครงการจัดท าแผน

อัตราก าลัง

สัดส่วนอาจารย์ต่อ

นสิิต

1:35 1:32 1:30 1:28 คณะศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์

4. คุณวุฒิ ป.เอกของอาจารย์ต่อจ านวน

อาจารย์ประจ าทัง้หมด

ร้อยละ >65 >70 >75 >80

5. จ านวนต าแหนง่วิชาการของอาจารย์ต่อ

จ านวนอาจารย์ประจ าทัง้หมด

ร้อยละ >65 >70 >75 >80

1. ร้อยละของ

อาจารย์ทีม่ี คุณวุฒิ 

ป.เอก

65 70 75 80

2. ร้อยละของ

อาจารย์ทีม่ีต าแหนง่

ทางวิชาการ

30 35 40 45

ร้อยละ >5 >7 >10 >15 5.97 0.77 0.77 0.77 วิทยาเขตก าแพงแสน/

คณะวิชา

World Class University

1. โครงการพฒันาบคุลากรสาย

วิชาการ

บคุลากรสายวิชาการ

ได้รับการพฒันา

ศักยภาพ (ร้อยละ)

50 50 50 50 0.77 0.77 0.77 0.77 คณะวิชา

1. จ านวนอาจารย์ที่

มีคุณวุฒิปริญญาเอก

17 18 - -

2. จ านวนอาจารย์ที่

มีต าแหนง่ทางวิชาการ

11 12

11. สร้างหลักการคิดและกระบวนการเชิงนวัตกรรมในการศึกษา1. รายวิชาเปดิสอนออนไลนต่์อจ านวน

รายวิชาทีเ่ปดิสอนทัง้หมด

10. ผลักดันแผนพฒันาบคุคลระยะส้ันและระยะยาว

I2 : มีระบบและกลไกสนบัสนนุ

การเรียนการสอนทีม่ี

ประสิทธิภาพ

วิทยาเขตก าแพงแสน/

คณะวิชา

00 0

คณะวิทยาศาสตร์

การกีฬา

World Class University

0

1. โครงการจัดท าแผนพฒันา

อาจารย์

คณะศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์

2. สร้างมาตรการส่งเสริมและ

ติดตามการเข้าสู่ต าแหนง่ทาง

วิชาการ
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                                                     คร้ังที่ วันทีแ่ก้ไข

1

2

60 61 62 63 2560 2561 2562 2563 2560 2561 2562 2563

แผนยทุธศาสตร์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน   ปี 2560-2563 ผู้อนมุัติ:

ยทุธศาสตรท์ี ่1 :  สรา้งนวตักรรมเพ่ือการเรยีนรูต้ลอดชีวติ (Innovating for lifelong learning)

ผู้รับผิดชอบ ความสอดคล้องนโยบาย

 6U

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด
หน่วยนับ

เป้าหมายตัวช้ีวัด กลยทุธ์ โครงการ

(ส่วนงาน)

ตัวช้ีวัด 

โครงการ

เป้าหมายตัวช้ีวัด งบประมาณ

3. การส่งเสริมการศึกษาต่อ

ระดับปริญญาเอกและการขอ

ต าแหนง่ทางวิชาการของอาจารย์

1. ร้อยละของ

อาจารย์จบ

การศึกษาระดับ

ปริญญาเอก

60% 5.00

2. ร้อยละของ

อาจารย์ทีม่ีต าแหนง่

ทางวิชาการ

40% 0.20

4. โครงการจัดหาอุปกรณ์

เคร่ืองมือเพือ่สนบัสนนุการ

เรียนการสอน

ร้อยละของงบ 

ประมาณรายได้ที่

จัดสรรเพือ่จัดหา

อุปกรณ์เคร่ืองมือ

สนบัสนนุการเรียน

การสอน

10 11 12 15 คณะศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์

คะแนน >4.0 >4.0 >4.5 >4.5 0.1 0 0 0 ส านกั Green University

1. โครงจัดหาอุปกรณ์เคร่ืองมือ

เพือ่สนบัสนนุการเรียนการสอน

ร้อยละของงบ 

ประมาณรายได้ที่

จัดสรรเพือ่จัดหา

อุปกรณ์เคร่ืองมือ

สนบัสนนุการเรียน

การสอน

10 11 12 15 คณะศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์

2. โครงการพฒันาทรัพยากร

สารสนเทศ

ระดับความพงึพอใจ

ของผู้รับบริการต่อ

การจัดหา

ทรัพยากรหอ้งสมุด 

(คะแนนเต็ม 5)

3.90  -  -  -      0.02  -  -  - ส านกัหอสมุด กพส.

3. โครงการจัดการทรัพยากร

สารสนเทศ

กระบวนการจัดการ

ทรัพยากรสารสนเทศ

 ทีไ่ด้รับการปรับปรุง 

 แก้ไข

1  -  -  -   -  -  -  - ส านกัหอสมุด กพส.

2. คะแนนผลการประเมินความพงึพอใจ

ของนสิิตทีม่ีต่อการเรียนการสอนและ

ส่ิงแวดล้อมการเรียนรู้

12. สร้างบรรยากาศของวิทยาเขตใหม้ีความเปน็มาตรฐานสากล

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 ก าแพงแสน
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                                                     คร้ังที่ วันทีแ่ก้ไข

1

2

60 61 62 63 2560 2561 2562 2563 2560 2561 2562 2563

แผนยทุธศาสตร์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน   ปี 2560-2563 ผู้อนมุัติ:

ยทุธศาสตรท์ี ่1 :  สรา้งนวตักรรมเพ่ือการเรยีนรูต้ลอดชีวติ (Innovating for lifelong learning)

ผู้รับผิดชอบ ความสอดคล้องนโยบาย

 6U

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด
หน่วยนับ

เป้าหมายตัวช้ีวัด กลยทุธ์ โครงการ

(ส่วนงาน)

ตัวช้ีวัด 

โครงการ

เป้าหมายตัวช้ีวัด งบประมาณ

4. โครงการบริการทีส่ร้างความ

ประทบัใจ

1. จ านวนโครงการ/

กิจกรรมการ

ใหบ้ริการรูปแบบใหม่ 

1  -  -  -    0.030  -  -  - ส านกัหอสมุด กพส.

2. จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการ/กิจกรรม

การใหบ้ริการรูปแบบ

ใหม่

200  -  -  -

3. ระดับความพงึ

พอใจของ

ผู้รับบริการต่อการ

ใหบ้ริการ (คะแนน

เต็ม 5)

4.20  -  -  -

5. โครงการพฒันาเทคโนโลยี

การใหบ้ริการ

1. จ านวนการพฒันา

และปรับปรุงระบบ

เทคโนโลยี

สารสนเทศหอ้งสมุด

1  -  -  -    0.050  -  -  - ส านกัหอสมุด กพส.

2. ระดับความพงึ

พอใจของ

ผู้รับบริการต่อ

เทคโนโลยี

สารสนเทศหอ้งสมุด 

(คะแนนเต็ม 5)

4.50  -  -  -

I4 : มีเครือข่ายความร่วมมือ

ด้านวิชาการ

1. สัดส่วนอาจารย์ต่างชาติต่อจ านวน

อาจารย์ทัง้หมด

ร้อยละ >1 >2 >3 >4 13. ศูนย์การศึกษานานาชาติ 

(International center)

0 0 0 0 วิทยาเขตก าแพงแสน World Class University

1. โครงการอบรมครู 1. จ านวนโรงเรียนที่

เข้าร่วม

4 4 5 5 คณะศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์

2. โครงการพฒันาทรัพยากร

สารสนเทศ

ระดับความพงึพอใจ

ของผู้รับบริการต่อ

การจัดหา

ทรัพยากรหอ้งสมุด 

(คะแนนเต็ม 5)

3.90 4 4.1 4.2      0.02   0.02   0.02   0.02 สน.หส.กพส.

3. โครงการจัดการทรัพยากร

สารสนเทศ

กระบวนการจัดการ

ทรัพยากรสารสนเทศ

 ทีไ่ด้รับการปรับปรุง 

1 1 1 1   -  -  -  - สน.หส.กพส.
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                                                     คร้ังที่ วันทีแ่ก้ไข

1

2

60 61 62 63 2560 2561 2562 2563 2560 2561 2562 2563

แผนยทุธศาสตร์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน   ปี 2560-2563 ผู้อนมุัติ:

ยทุธศาสตรท์ี ่1 :  สรา้งนวตักรรมเพ่ือการเรยีนรูต้ลอดชีวติ (Innovating for lifelong learning)

ผู้รับผิดชอบ ความสอดคล้องนโยบาย

 6U

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด
หน่วยนับ

เป้าหมายตัวช้ีวัด กลยทุธ์ โครงการ

(ส่วนงาน)

ตัวช้ีวัด 

โครงการ

เป้าหมายตัวช้ีวัด งบประมาณ

 4. โครงการบริการทีส่ร้าง

ความประทบัใจ

จ านวนโครงการ/

กิจกรรมการ

ใหบ้ริการรูปแบบใหม่ 

1 1 1 1      0.03   0.03   0.03   0.03 สน.หส.กพส.

จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการ/กิจกรรม

การใหบ้ริการรูปแบบ

200 250 300 350

ระดับความพงึพอใจ

ของผู้รับบริการต่อ

การใหบ้ริการ 

4.20 4.25 4.3 4.35

5. โครงการพฒันาเทคโนโลยี

การใหบ้ริการ

จ านวนการพฒันา

และปรับปรุงระบบ

เทคโนโลยี

1 1 1 1      0.05   0.10   0.10   0.10 สน.หส.กพส.

ระดับความพงึพอใจ

ของผู้รับบริการต่อ

เทคโนโลยี

4.50 4.55 4.6 4.65

2. สัดส่วนนสิิตต่างชาติต่อจ านวนนสิิต

ทัง้หมด

ร้อยละ >5 >7 >10 >15 14. Road show ประเทศ AEC และ

สนบัสนนุนกัเรียนไทยและต่างประเทศ

0 0 0 0 วิทยาเขตก าแพงแสน World Class University

1. โครงการค่ายทกัษะทาง

วิทยาศาสตร์

3.6 3.8 4 4 คณะศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์

15. เพิม่จ านวนนสิิตต่างชาติ (AEC) 0 0 0 0 World Class University

1. โครงการประชาสัมพนัธ์

หลักสูตร
3.6 3.8 4 4

คณะศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์

3. ร้อยละของนสิิตแลกเปล่ียน

ต่างประเทศต่อจ านวนนสิิตทัง้หมด 

(inbound/out bound)

ร้อยละ >5 >7 >10 >15 16. สร้างเครือข่ายสถาบนัการศึกษาต้นน้ า/

ปลายน้ า ทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ

0.58 0.58 0.58 0.58 วิทยาเขตก าแพงแสน/

คณะวิชา

World Class University

1. โครงการสร้างเครือข่าย

ความร่วมมือทางวิชาการทัง้ใน

ประเทศและต่างประเทศ

จ านวนโครงการ/

เครือข่าย

4 4 4 4 0.38 0.38 0.38 0.38 คณะเกษตร กพส.

2. โครงการแลกเปล่ียนนสิิต

ระดับปริญญาตรีและ

บณัฑิตศึกษากับสถาบนั

ต่างประเทศ

จ านวนโครงการ

แลกเปล่ียน

3 3 3 3 0.10 0.10 0.10 0.10 คณะเกษตร กพส.

3. โครงการความร่วมมือกับ

ต่างประเทศ ในการแลกเปล่ียน

นสิิต

Outbound

Inbound

2

20

3

20

3

20

4

20

0.1 0.1 0.1 0.1 คณะวิทยาศาสตร์

การกีฬา
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                                                     คร้ังที่ วันทีแ่ก้ไข

1

2

60 61 62 63 2560 2561 2562 2563 2560 2561 2562 2563

แผนยทุธศาสตร์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน   ปี 2560-2563 ผู้อนมุัติ:

ยทุธศาสตรท์ี ่1 :  สรา้งนวตักรรมเพ่ือการเรยีนรูต้ลอดชีวติ (Innovating for lifelong learning)

ผู้รับผิดชอบ ความสอดคล้องนโยบาย

 6U

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด
หน่วยนับ

เป้าหมายตัวช้ีวัด กลยทุธ์ โครงการ

(ส่วนงาน)

ตัวช้ีวัด 

โครงการ

เป้าหมายตัวช้ีวัด งบประมาณ

4. โครงการเพิม่เครือข่าย

ประชาสัมพนัธ์ภายนอกใน

ระดับภูมิภาค

1. จ านวนเครือข่าย

ด้านประชาสัมพนัธ์

10 0 กองบริหารทัว่ไป

17. สนบัสนนุบคุลากรในการเปน็

คณะท างานในการร่างนโยบายของภาครัฐ

0 0 0 0 วิทยาเขตก าแพงแสน/

คณะวิชา

Happiness University

1. โครงการสนบัสนนุคณาจารย์

 และบคุลากรเข้าร่วมเปน็

กรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอก

จ านวนอาจารย์และ

บคุลากรทีเ่ข้าร่วม

เปน็กรรมการและ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

10 0 คณะวิศวกรรมศาสตร์

 ก าแพงแสน

หมายเหตุ 

 ส่วนงานยังไม่ได้จัดส่ง (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 4 ป ี(พ.ศ. 2560-2563)  คณะศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์
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                                                     คร้ังที่ วันทีแ่ก้ไข

1

2

60 61 62 63 2560 2561 2562 2563 2560 2561 2562 2563

C2 : ผลงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์เปน็ทีย่อมรับใน

ระดับนานาชาติ

1. ร้อยละจ านวนบทความวิจัยทีอ่ยู่ในฐาน 

Scopus/ISI ต่อ จ านวนงานวิจัยทัง้หมด

ร้อยละ >25 >30 >35 >40 1.  สร้างระบบพีเ่ล้ียงงานวิจัย 1.15 1.15 0.43 1.15 คณะวิชา Research University /

1. โครงการพีเ่ล้ียงเพือ่การ

วิจัย

จ านวนกลุ่มวิจัย 1 1 1 1 0.80 0.80 0.08 0.80 คณะเกษตร กพส.

2. โครงการเจียระไนเพชร

งานวิจัย

มีผลงานวิจัยทีพ่ร้อมส่ง

ตีพมิพใ์นวารสาร วิชาการ

 (เร่ือง)

10 10 10 10 0.20 0.20 0.20 0.20 คณะเกษตร กพส.

3. โครงการถอดความรู้

การบริหารงานวิจัย

จ านวนคณาจารย์และ

นกัวิจัยทีเ่ข้าร่วมโครงการ

 (คน)

120 120 120 120 0.10 0.10 0.10 0.10 คณะเกษตร กพส.

4. โครงการเพิม่ผลผลิต

งานวิจัยหรือนวัตกรรมที่

ได้รับการยอมรับในระดับ

สากล

จ านวนผลงานวิจัย ที่

ตีพมิพใ์นวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาติฯ

2 3 3 3 0.05 0.05 0.05 0.05 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

5. โครงการจัดเตรียม

ต้นฉบบั (Manuscript)

ร้อยละของอาจารย์ทีเ่ข้า

ร่วมโครงการจัดเตรียม

ต้นฉบบั

>15 >20 >25 >30 คณะศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์

2. ร้อยละของบทความวิจัยทีไ่ด้รับการ

อ้างอิงต่อจ านวนบทความวิจัยทัง้หมด

ร้อยละ >15 >20 >25 >30 2. สร้างระบบการบริหารจัดการ

งานวิจัยเชิงรุก

1.06 1.05 1.05 1.05 วิทยาเขตก าแพงแสน Research University

1. โครงการสนบัสนนุการ

ตีพมิพแ์ละน าเสนอผลงาน

วิชาการในทีป่ระชุมทาง

วิชาการทัง้ระดับชาติและ

นานาชาติทีไ่ด้รับ

มาตรฐานสากล

จ านวนผลงานทีไ่ด้รับ

รางวัล

1 1 1 1 0.05 0.05 0.05 0.05 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

แผนยทุธศาสตร์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ผู้อนมุัติ:

ยทุธศาสตรท์ี ่2  การวจิยัเพ่ือสรา้งองค์ความรู ้นวตักรรม เทคโนโลยด้ีานอาหาร เกษตรและสขุภาพ     

                    (The research to create knowledge, innovation, technology, food, agriculture and health)

ผู้รับผิดชอบ
ความสอดคล้องนโยบาย 

6U
กลยทุธ์ ตัวช้ีวัด 

โครงการ

เป้าหมายตัวช้ีวัด งบประมาณโครงการ

(ส่วนงาน)
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

เป้าหมายตัวช้ีวัด

 World Class University 

 World ClassUniversity 
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                                                     คร้ังที่ วันทีแ่ก้ไข

1

2

60 61 62 63 2560 2561 2562 2563 2560 2561 2562 2563

แผนยทุธศาสตร์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ผู้อนมุัติ:

ยทุธศาสตรท์ี ่2  การวจิยัเพ่ือสรา้งองค์ความรู ้นวตักรรม เทคโนโลยด้ีานอาหาร เกษตรและสขุภาพ     

                    (The research to create knowledge, innovation, technology, food, agriculture and health)

ผู้รับผิดชอบ
ความสอดคล้องนโยบาย 

6U
กลยทุธ์ ตัวช้ีวัด 

โครงการ

เป้าหมายตัวช้ีวัด งบประมาณโครงการ

(ส่วนงาน)
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

เป้าหมายตัวช้ีวัด

2. โครงการสร้างสรรค์

ผลงานวิจัย และมุ่งพฒันา

ผลงานวิชาการด้วยการ

เปน็แหล่งเผยแพร่ผลงาน

วิชาการด้านวิทยาศาสตร์

การกีฬาฯ

1. จ านวนผลงานวิจัยที่

น าไปใช้ประโยชนต่์อ

ชุมชนและสังคม

9 10 10 11 1.00 1.00 1.00 1.00 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

3. จ านวนอาจารย์/นกัวิจัยทีไ่ด้รับรางวัล

จากผลงานวิจัยในระดับชาติขึน้ไป

คน >5 >7 >10 >15 3. โครงการอบรมเชิง

ปฏิบติัการ "เทคนคิเพือ่

ความส าเร็จในการเขียน

ผลงานตีพมิพเ์ผยแพร่

1. จ านวนผลงานตีพมิพ์

เผยแพร่เพิม่ขึน้จากเดิม

ร้อย

ละ 5

0 กองบริหารการวิจัยและ

บริการวิชาการ

4. ร้อยละงานวิจัยทีไ่ด้น าไปใช้ประโยชน์

จริงจากองค์กรภายนอก ต่อจ านวน

งานวิจัยทัง้หมด

ร้อยละ >50 >60 >70 >80 4. โครงการใหค้วามรู้ด้าน

ทรัพย์สินทางปญัญา/

สิทธิบตัรและการพฒันา

ธุรกิจ

1. จ านวนผลงานทีย่ื่นขอ

สิทธิบตัรไม่นอ้ยกว่าปลีะ

 ≥ 3

ผลงาน

0.01 กองบริหารการวิจัยและ

บริการวิชาการ

3.  แสวงหาแหล่งทนุเชิงรุก วิทยาเขตก าแพงแสน Research University

4.  จัดท าฐานข้อมูลนกัวิจัย - 

ผลงานวิจัย- แหล่งทนุวิจัย

วิทยาเขตก าแพงแสน Research University

5.  จัดหาบคุลากรทีม่ีความช านาญ 

การหาแหล่งทนุ

วิทยาเขตก าแพงแสน Research University

6.  ใหท้นุสนบัสนนุหรือยกเว้น

ค่าธรรมเนยีมนสิิตไทยและต่างชาติใน

ระดับบณัฑิตศึกษา

0 0 0 0 วิทยาเขตก าแพงแสน/

คณะวิชา

Research University 

1. โครงการจ้างบณัฑิต

ผู้ช่วยวิจัย

บณัฑิตผู้ช่วยวิจัยทีไ่ด้รับ

การว่าจ้าง

10 10 10 10 0 0 0 0 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพ

เกษตร

I3 : มีระบบและกลไกสนบัสนนุ

งานวิจัยทีม่ีประสิทธิภาพ

> 350,0001. จ านวนเงินทนุวิจัยภายนอกต่อจ านวน

อาจารย์และนกัวิจัยทัง้หมด

บาท/คน > 200,000 > 250,000 > 300,000

 World Class University 

 World Class University 
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                                                     คร้ังที่ วันทีแ่ก้ไข

1

2

60 61 62 63 2560 2561 2562 2563 2560 2561 2562 2563

แผนยทุธศาสตร์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ผู้อนมุัติ:

ยทุธศาสตรท์ี ่2  การวจิยัเพ่ือสรา้งองค์ความรู ้นวตักรรม เทคโนโลยด้ีานอาหาร เกษตรและสขุภาพ     

                    (The research to create knowledge, innovation, technology, food, agriculture and health)

ผู้รับผิดชอบ
ความสอดคล้องนโยบาย 

6U
กลยทุธ์ ตัวช้ีวัด 

โครงการ

เป้าหมายตัวช้ีวัด งบประมาณโครงการ

(ส่วนงาน)
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

เป้าหมายตัวช้ีวัด

I4 : มีเครือข่ายความร่วมมือ

ด้านวิจัย
7.  สร้าง Cluster งานวิจัยด้านอาหาร 

เกษตร และสุขภาพ

วิทยาเขตก าแพงแสน/

คณะวิชา

Research University 

8.  เชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมา

ใหค้วามรู้ด้านการวิจัย

0.02 0 0 0 คณะวิชา Research University 

1. โครงการการจัดการ

ความรู้

จ านวนคร้ังทีม่ีการให้

ความรู้ความเข้าใจ

1 0.02 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ก าแพงแสน

2. จ านวนงานวิจัยทีร่่วมมือกับองค์กร

ระดับชาติเพือ่แก้ปญัหาสังคมและชุมชน

ต่อจ านวนงานวิจัยทัง้หมด

ร้อยละ >10 >15 >20 >25 9.  สร้างพนัธมิตรภาครัฐ และเอกชน 

ในด้านอาหาร เกษตร และสุขภาพ

5.93 5.43 5.43 5.43 วิทยาเขตก าแพงแสน/

คณะวิชา

Research University 

1. โครงการแสวงหาแหล่ง

ทนุวิจัยจากหนว่ยงาน

ภายนอกทัง้ภาครัฐ 

ภาคเอกชน และ

หนว่ยงานต่างประเทศ

จ านวนทนุวิจัยจาก

หนว่ยงานภายนอก (ทนุ)

1 1 1 1 5.43 5.43 5.43 5.43 คณะเกษตร กพส.

2. โครงการการบรูณาการ

งานวิจัย

จ านวนโครงการวิจัยที่

เกิดจากการบรูณาการ

ร่วมกันระหว่างภาควิชา

หรือหนว่ยงานภายนอก

1 0.50 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ก าแพงแสน

1. มีรายได้สุทธิไม่นอ้ย

กว่าร้อยละ

10 0.5 (งบภายนอก)

2. จ านวนประเทศทีเ่ข้า

ร่วมโครงการ

 ≥ 3

หมายเหตุ 

ส่วนงานยังไม่ได้จัดส่ง (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 4 ป ี(พ.ศ. 2560-2563)  คณะศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์

กองบริหารการวิจัยและ

บริการวิชาการ

>20

3. โครงการฝึกอบรม

ทางด้านเคร่ืองจักรกล

การเกษตร

1. จ านวนอาจารย์และนกัวิจัยร่วมเปน็

นกัวิจัยกับองค์กรภายนอกระดับสากล

ร้อยละ >5 >10 >15

 World Class University 

 World Class University 

 World Class University 
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                                                     คร้ังท่ี วันที่แก้ไข

1

2

60 61 62 63 2560 2561 2562 2563 2560 2561 2562 2563

C3 : การบริการวิชาการ

ได้รับการยอมรับใน

ระดับชาติ

1.ร้อยละความส าเร็จของผลกระทบ

(outcome) ของกลุ่มเป้าหมายท่ีเข้ารับ

บริการวิชาการเพิ่มขึ้นเฉล่ีย

ร้อยละ >10 >10 >15 >15 1. สร้างศูนย์ประสานงานบริการ

วิชาการ one stop service

2.60 2.60 0.60 0.60 วิทยาเขต

ก าแพงแสน

Social 

Responsibility 

University

1. โครงการสนับสนุนการ

ให้บริการวิชาการของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

(600,000)(900คน)

.ร้อยละความส าเร็จของ

ผลกระทบ(ผลลัพธ์)

(outcome) ของ

กลุ่มเป้าหมายท่ีเข้ารับ

บริการวิชาการเพิ่มขึ้น

เฉล่ีย

>10 >10 >15 >15 0.60 0.60 0.60 0.60 สฝ.กพส.

2. โครงการจัดต้ังศูนย์

ประสานงานวิชาการด้าน

เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

จ านวน 

ศูนย์ท่ีจัดต้ัง

1 0 0 0 2 2 0 0 ศูนย์

เทคโนโลยีชีวภาพ

เกษตร

2. ร้อยละของการยอมรับช่ือเสียงด้าน

บริการวิชาการจากองค์กรระดับชาติใน

ระดับดีขึ้นไป

ร้อยละ >85 >85 >85 >85 2. สร้างระบบสารสนเทศท่ี

เชื่อมโยงงานด้านบริการวิชาการ

และงานวิจัย

0.30 0.40 0.50 0.60 วิทยาเขต

ก าแพงแสน

Social 

Responsibility 

University

1. โครงการติดตามและ

ประเมินผลการด าเนินงานของ

ส่วนงานจากองค์กรระดับชาติ 

(300,000)

ร้อยละของการยอมรับ

ชื่อเสียงด้านบริการ

วิชาการจากองค์กร

ระดับชาติในระดับดีขึ้น

ไป

>85 >85 >85 >85 0.30 0.40 0.50 0.60 สฝ.กพส.

2. โครงการสร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือกับหน่วยงานท้ังใน

ระดับชาติและนานาชาติ เพื่อ

การเผยแพร่ผลงานวิชาการ 

การบริการวิชาการ และการ

สร้างนวัตกรรมสู่งสังคม

จ านวนกิจกรรมความ

ร่วมมือฯ ระดับชาติต่อ

โครงการบริการท้ังหมด

 2:6  2:6  2:6  2:6 คณะ

วิทยาศาสตร์การ

กีฬา

3. โครงการพัฒนาระบบการ

บริหารโครงการพัฒนาวิชาการ

1. ความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการอยู่ในเกณฑ์

ดีขึ้นไป

80% 0 กองบริหารการ

วิจัยและบริการ

วิชาการ

กลยทุธ์

แผนยทุธศาสตร์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ผู้อนมุติั:

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การบริการวิชาการตลอดห่วงโซ่อุปทานด้านการเกษตรในภูมิภาคอาเซียน
                    (Outreach throughout the agriculture supply chain in ASEAN region)

ผู้รบัผิดชอบ
ความสอดคล้อง

นโยบาย 6U
โครงการ

(ส่วนงาน)

ตัวช้ีวัด 

โครงการ

เป้าหมายตัวช้ีวัด งบประมาณ
เป้าประสงค์

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมายตัวช้ีวัด
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                                                     คร้ังท่ี วันที่แก้ไข

1

2

60 61 62 63 2560 2561 2562 2563 2560 2561 2562 2563
กลยทุธ์

แผนยทุธศาสตร์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ผู้อนมุติั:

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การบริการวิชาการตลอดห่วงโซ่อุปทานด้านการเกษตรในภูมิภาคอาเซียน
                    (Outreach throughout the agriculture supply chain in ASEAN region)

ผู้รบัผิดชอบ
ความสอดคล้อง

นโยบาย 6U
โครงการ

(ส่วนงาน)

ตัวช้ีวัด 

โครงการ

เป้าหมายตัวช้ีวัด งบประมาณ
เป้าประสงค์

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมายตัวช้ีวัด

I4 : มีเครือข่ายความ

ร่วมมือด้านบริการวิชาการ

1. จ านวนโครงการบริการวิชาการท่ี

ร่วมมือกับองค์กรระดับชาติขึ้นไปต่อ

จ านวนโครงการบริการวิชาการท้ังหมด

ร้อยละ >30 >35 >40 >45 3. ก าหนดภารกิจของส่วนงาน

เพื่อบริการวิชาการสู่ภาคการ

ผลิต 

(private sector)

24.52 23.92 23.92 23.92 วิทยาเขต

ก าแพงแสน/

คณะวิชา

2. จ านวนชุมชนหรือองค์กรเป้าหมายมี

ความเข้มแข็งและได้รับการพัฒนาอย่าง

ต่อเน่ือง

จ านวนชุมชน >1 >1 >2 >2 1. โครงการบริการวิชาการแก่

ชุมชนแบบครบวงจรด้าน

การเกษตร

จ านวนผู้เข้ารับบริการ 

(คน)

760 760 760 760 3.32 3.32 3.32 3.32 คณะเกษตร กพส.

2. โครงการสนับสนุนเครือข่าย

ด้านบริการวิชาการ

จ านวนเครือข่าย 1 0.10 คณะ

วิศวกรรมศาสตร์

 ก าแพงแสน3. โครงการเป็นท่ีปรึกษา และ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิศวกรรม

จ านวนโครงการ/

กิจกรรมท่ีให้บริการ

วิชาการแก่ชุมชน

5 0.50 คณะ

วิศวกรรมศาสตร์

 ก าแพงแสน

4. โครงการให้บริการทาง

วิชาการภายใต้ BReedServe

จ านวนโครงการบริการ

วิชาการท่ีร่วมมือกับ

องค์กรระดับชาติขึ้นไป

ต่อจ านวนโครงการ

บริการวิชาการท้ังหมด

>30 >35 >40 >45 1 1 1 1

5.  โครงการให้บริการทาง

วิชาการภายใต้ CRopServe

จ านวนโครงการบริการ

วิชาการท่ีร่วมมือกับ

องค์กรระดับชาติขึ้นไป

ต่อจ านวนโครงการ

บริการวิชาการท้ังหมด

>30 >35 >40 >45 1 1 1 1

6. โครงการสนับสนุนการ

ให้บริการวิชาการของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

(600,000) (900คน)

จ านวนโครงการบริการ

วิชาการท่ีร่วมมือกับ

องค์กรระดับชาติขึ้นไป

ต่อจ านวนโครงการ

บริการวิชาการท้ังหมด

3 3 3 3 0.60 0.60 0.60 0.60 สฝ.กพส.

7. โครงการความร่วมมือภาครัฐ

และเอกชน(16,000,000) (530

 คน)

จ านวนโครงการบริการ

วิชาการท่ีร่วมมือกับ

องค์กรระดับชาติขึ้นไป

ต่อจ านวนโครงการ

บริการวิชาการท้ังหมด

3 3 3 3 16.00 16.00 16.00 16.00 สฝ.กพส.

ศูนย์

เทคโนโลยีชีวภาพ

เกษตร
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                                                     คร้ังท่ี วันที่แก้ไข

1

2

60 61 62 63 2560 2561 2562 2563 2560 2561 2562 2563
กลยทุธ์

แผนยทุธศาสตร์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ผู้อนมุติั:

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การบริการวิชาการตลอดห่วงโซ่อุปทานด้านการเกษตรในภูมิภาคอาเซียน
                    (Outreach throughout the agriculture supply chain in ASEAN region)

ผู้รบัผิดชอบ
ความสอดคล้อง

นโยบาย 6U
โครงการ

(ส่วนงาน)

ตัวช้ีวัด 

โครงการ

เป้าหมายตัวช้ีวัด งบประมาณ
เป้าประสงค์

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมายตัวช้ีวัด

8. โครงการบริการวิชาการ

นานาชาติ (2,000,000)

จ านวนโครงการบริการ

วิชาการท่ีร่วมมือกับ

องค์กรระดับชาติขึ้นไป

ต่อจ านวนโครงการ

บริการวิชาการท้ังหมด

3 3 3 3 2.00 2.00 2.00 2.00 สฝ.กพส.

บาท/คน >100,000 >150,000 >200,000 >250,000 4. มีมาตรการทางการตลาดเชิง

รุก

วิทยาเขต

ก าแพงแสน

-

1. โครงการตลาดนัดวิจัย 1. จ านวนเครือข่ายของ

บุคลากรวิจัยและแหล่ง

ทุนวิจัยเพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้น งบ

งาน

เกษตร

กองบริหารการ

วิจัยและบริการ

วิชาการ

หมายเหตุ 
ส่วนงานยังไม่ได้จัดส่ง (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2560-2563)  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

I5: มีระบบกลไกสนับสนุน

การบริการวิชาการท่ีมี

ประสิทธิภาพ

1. จ านวนเงินทุนท่ีใช้บริการวิชาการจาก

ภายนอกต่อจ านวนอาจารย์ท้ังหมด
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                                                     คร้ังท่ี

1

2

60 61 62 63 2560 2561 2562 2563 2560 2561 2562 2563

1. ศูนย์รักษ์พลังงาน 0.05 0.05 0.05 0.05 กองบริการกลาง Green 

University

1. โครงการ Green Library ร้อยละของผล

ประเมินตาม

เกณฑ์มาตรฐาน

อาคารเขียวภาครัฐ

80 80 85 85   0.05   0.05   0.05   0.05 สน.หส.กพส.

2. โครงการประหยัดพลังงาน 

(P)

1. ค่าใช้จ่ายใน

การบ ารุง รักษา

ระบบไฟฟ้าลดลง

≥10 % ≥10 % ≥10 % ≥10 % ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน

3. โครงการจัดหาอุปกรณ์

ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน

1. ค่าใช้จ่ายใน

การบ ารุง รักษา

ระบบไฟฟ้าลดลง

≥10 % ≥10 % ≥10 % ≥10 % ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน

2. ก าแพง...แสนน่าเรียน 0.01 0.00 0.00 0.00 วิทยาเขต/คณะ/

กองบริหารทั่วไป (งานวิเทศฯ)

Social 

Responsibility 

University

1. โครงการการจัดการการใช้

ทรัพยากรร่วมกันและการ

จัดการใช้พลังงาน

จ านวนมาตรการ

ลดใช้พลังานและ

มีการใช้

ทรัพยากรร่วมกัน

2 0.010 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน

I6: มีประชาสัมพันธ์เชิงรุกท่ีมี

ประสิทธิภาพ

ร้อยละ > 80 > 80 >8 0 > 80 3. การสร้างภาพลักษณ์องค์กรให้เป็นท่ี

ยอมรับ

0.495 0.495 0.495 0.495 วิทยาเขต/คณะ/

กองบริหารทั่วไป (งานวิเทศฯ)

World Class 

University

1. โครงการพัฒนาระบบ

ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อ

พัฒนาภาพลักษณ์และหลักสูตร

จ านวนโครงการ

ประชาสัมพันธ์

เชิงรุกเพื่อพัฒนา

ภาพลักษณ์และ

หลักสูตร

1 1 1 1 0.40 0.40 0.40 0.40 คณะเกษตร กพส.

2. โครงการถ่ายทอดองค์

ความรู้สู่ชุมชน

ร้อยละของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ

>80 >80 >85 >85 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

อัตราการรับรู้ข่าวสารของ

กลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อย

ละ

แผนยทุธศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน

ยทุธศาสตร์ที ่4 สรรค์สร้างองค์กรแหง่การเรียนรู้ (Encourage learning organization)

ผู้รบัผิดชอบ
ความสอดคล้อง

นโยบาย 6U
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมายตัวช้ีวัด

กลยทุธ์
งบประมาณโครงการ

(ส่วนงาน)

ตัวช้ีวัด 

โครงการ

เป้าหมายตัวช้ีวัด

1 1C4: ช่ือเสียงด้านกายภาพเป็นท่ี

ยอมรับ

ผลการจัดอันดับ UI Green 

Metric ระดับประเทศของ

มหาวิทยาลัย

อันดับ 1 1
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                                                     คร้ังท่ี

1

2

60 61 62 63 2560 2561 2562 2563 2560 2561 2562 2563

แผนยทุธศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน

ยทุธศาสตร์ที ่4 สรรค์สร้างองค์กรแหง่การเรียนรู้ (Encourage learning organization)

ผู้รบัผิดชอบ
ความสอดคล้อง

นโยบาย 6U
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมายตัวช้ีวัด

กลยทุธ์
งบประมาณโครงการ

(ส่วนงาน)

ตัวช้ีวัด 

โครงการ

เป้าหมายตัวช้ีวัด

3. โครงการประชาสัมพันธ์

(ภาพลักษณ์) ข่าวสาร งาน

บริการวิชาการ ส านักส่งเสริม

และฝึกอบรม ก าแพงแสน

อัตราการรับรู้

ข่าวสารของ

กลุ่มเป้าหมายไม่

น้อยกว่าร้อยละ

>60 >60 >60 >60 0.093 0.093 0.093 0.093 

4. โครงการเผยแพร่องค์

ความรู้สู่สังคม ผ่านส่ือสังคม

ออนไลน์ (ICT เผยแพร่องค์

ความรู้เพื่อสังคม)

จ านวนผู้รับ

ข่าวสารผ่าน ส่ือ

สังคมออนไลน์

> 80 > 80 > 80 > 80 0.002 0.002 0.002 0.002

5. โครงการแนะแนวการศึกษา

 ภูมิภาคอาเซียน

1. อัตราการ

เพิ่มขึ้น ของ

นักเรียนใน

ภูมิภาคอาเซียน

ท่ีมาสมัครเพิ่มขึ้น

≥10 % ≥10 % ≥10 % ≥10 % ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน

6. โครงการรับเข้าศึกษาต่อใน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ก าแพงแสน รองรับนักเรียนใน

ภูมิภาคอาเซียน

1. อัตราการ

เพิ่มขึ้น ของ

นักเรียนใน

ภูมิภาคอาเซียน

ท่ีมาสมัครเพิ่มขึ้น

≥10 % ≥10 % ≥10 % ≥10 % ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน

7. โครงการ ม.เกษตร น่าอยู่ 1. อัตราการ

เพิ่มขึ้น ของ

นักเรียนท่ีมา

สมัครเพิ่มขึ้น

≥10 % ≥10 % ≥10 % ≥10 % 0 0 0 0 ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน

4. ศูนย์ประสานงานนิสิตเก่า วิทยาเขต/คณะ/

กองบริหารทั่วไป (งานวิเทศฯ)

Electronic University 

5. การปรับกฏระเบียบให้สอดคล้องกับการ

เปล่ียนแปลง

คณะกรรมการปรับปรุงและลด

ขั้นตอน กพส.

Happiness 

University

สฝ.กพส.
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                                                     คร้ังท่ี

1

2

60 61 62 63 2560 2561 2562 2563 2560 2561 2562 2563

แผนยทุธศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน

ยทุธศาสตร์ที ่4 สรรค์สร้างองค์กรแหง่การเรียนรู้ (Encourage learning organization)

ผู้รบัผิดชอบ
ความสอดคล้อง

นโยบาย 6U
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมายตัวช้ีวัด

กลยทุธ์
งบประมาณโครงการ

(ส่วนงาน)

ตัวช้ีวัด 

โครงการ

เป้าหมายตัวช้ีวัด

คะแนนการประเมินผลระบบ 

EdPEx ของทุกส่วนงาน

คะแนน > 200 > 200 > 250 > 250 6. 25 hr Service 0.00 0.00 0.00 0.00 วิทยาเขตก าแพงแสน Electronic University 

1. โครงการ Center service

บริการออนไลน์

1. ลดระยะเวลา

ในการให้บริการ

0.5 0.5 0.5 0.5 -   -   -   -   

2. ความพึงพอใจ

ของ ผู้รับบริการ

อยู่ในเกณฑ์ดีขึ้น

ไป

3.51 3.51 3.51 3.51 -   -   -   -   

2. โครงการระบบออกหนังสือ

ภายใน

1. ลดระยะเวลา

การให้บริการ

50% 50% 50% 50%

2. ความถูกต้อง

ของข้อมูล

100% 100% 100% 100%

3. ลดการสูญ

หายของเอกสาร

100% 100% 100% 100%

3. โครงการครุภัณฑ์ฉันอยู่ไหน  ลดระยะเวลาใน

การตรวจสอบ

ความ

ถูกต้อง

 100%

ความ

ถูกต้อง

 100%

ความ

ถูกต้อง

 100%

ความ

ถูกต้อง

 100%

ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน

4. โครงการคุณบอกเราท า  ความพึงพอใจ

ของ ผู้รับบริการ

อยู่ในเกณฑ์ดีขึ้น

ไปร้อยละ

80 80 80 80 ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน

5. โครงการระบบอนุมัติ

โครงการโดยอิเล็กทรอนิกส์

1. ระยะเวลาใน

การอนุมัติ

โครงการไม่เกิน

3 วัน 3 วัน 3 วัน 2 วัน

2. ความถูกต้อง

ของข้อมูล

100% 100% 100% 100%

I7: มีระบบการบริหารงาน

สนับสนุนและทรัพยากร ท่ีมี

ประสิทธิภาพ

ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน

ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน

ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน
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                                                     คร้ังท่ี

1

2

60 61 62 63 2560 2561 2562 2563 2560 2561 2562 2563

แผนยทุธศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน

ยทุธศาสตร์ที ่4 สรรค์สร้างองค์กรแหง่การเรียนรู้ (Encourage learning organization)

ผู้รบัผิดชอบ
ความสอดคล้อง

นโยบาย 6U
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมายตัวช้ีวัด

กลยทุธ์
งบประมาณโครงการ

(ส่วนงาน)

ตัวช้ีวัด 

โครงการ

เป้าหมายตัวช้ีวัด

6. โครงการ การผ่านเข้า-ออก

บริเวณประตูโดยใช้ระบบ Easy

 Pass

1. ความมี

ประสิทธิภาพ

ของระบบ 

สามารถใช้งานได้

3 

ประตู

3 

ประตู

3 

ประตู

2. ความพึงพอใจ

ต่อการ ใช้งานอยู่

ในระดับดีขึ้นไป

ร้อยละ

80 80 80

7. โครงการแสนร้าน วิทยาเขตก าแพงแสน Social 

Responsibility 

University

8. โครงการพัฒนากระบวนการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลตามสมรรถนะ

0.956 0.956 0.956 0.956 กก.พัฒนาบุคลากร มก.กพส. World Class 

University

1. โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

เพื่อพัฒนางานประจ า

ร้อยละของ

บุคลากรท่ีเข้า

ร่วมโครงการ

>70 >75 >80 >85 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

2. โครงการเสริมสร้าง

ศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ

ร้อยละของ

บุคลากรท่ีเข้า

ร่วมโครงการ

>70 >75 >80 >85 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

3. โครงการ บริหารทรัพยากร

บุคคล(HRM) ตามหลักธรร

มาภิบาล (45,500)

0.046 0.046 0.046 0.046

4. โครงการ การส่งเสริม 

สนับสนุน การพัฒนา

สมรรถนะของบุคลากร (HRD) 

(84,000)

0.840 0.840 0.840 0.840

สฝ.กพส.ร้อยละของ

บุคลากรท่ีผ่าน

เกณฑ์การ

ประเมินสมรรถนะ

> 70 > 75 >80 > 85

ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน
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                                                     คร้ังท่ี

1

2

60 61 62 63 2560 2561 2562 2563 2560 2561 2562 2563

แผนยทุธศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน

ยทุธศาสตร์ที ่4 สรรค์สร้างองค์กรแหง่การเรียนรู้ (Encourage learning organization)

ผู้รบัผิดชอบ
ความสอดคล้อง

นโยบาย 6U
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมายตัวช้ีวัด

กลยทุธ์
งบประมาณโครงการ

(ส่วนงาน)

ตัวช้ีวัด 

โครงการ

เป้าหมายตัวช้ีวัด

5. โครงการพัฒนาทักษะด้าน

การส่ือสารภาษาอังกฤษ

1. จ านวน

โครงการ

ฝึกอบรม

ภาษาอังกฤษท่ี

จัดขึ้นเพื่อพัฒนา

บุคลากร

1 1 1 1 0.040   0.040   0.040   0.040   สน.หส.กพส.

2. ร้อยละของ

บุคลากรท่ีผ่าน

การทดสอบการ

ส่ือสาร

ภาษาอังกฤษใน

ระดับดี

70 70 80 80

6. โครงการสร้างจิตส านึก

บริการยุคใหม่

ร้อยละของ

บุคลากรท่ีเข้ารับ

การฝึกอบรม 

และสร้าง

จิตส านึกด้านการ

ให้บริการ

85 85 90 90 0.030 0.030 0.030 0.030 สน.หส.กพส.

7. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อ

เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของ

สายสนับสนุน

ร้อยละของ

บุคลากรท่ีย่ืนขอ

ต าแหน่งทาง

วิชาการของ

บุคลากรท่ี

เข้าเกณฑ์ขอ

ต าแหน่งทาง

วิชาการ

30 40 50 60 ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน

8. โครงการ "Team Work 

Happiness"

ผู้เข้าอบรมมี

ทักษะการท างาน

เป็นทีมเพิ่มขึ้น  

(ร้อยละ)

80 80 80 80 ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน
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                                                     คร้ังท่ี

1

2
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แผนยทุธศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน

ยทุธศาสตร์ที ่4 สรรค์สร้างองค์กรแหง่การเรียนรู้ (Encourage learning organization)

ผู้รบัผิดชอบ
ความสอดคล้อง

นโยบาย 6U
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมายตัวช้ีวัด

กลยทุธ์
งบประมาณโครงการ

(ส่วนงาน)

ตัวช้ีวัด 

โครงการ

เป้าหมายตัวช้ีวัด

9. โครงการ "การเสริมสร้าง

คุณภาพงานบริการ"

ร้อยละของ

บุคลากรท่ีมี

พฤติกรรมตาม

ค่านิยมองค์กร

เพิ่มขึ้น

80 80 80 80 ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน

10. โครงการพัฒนาทักษะ

วิชาชีพ

คู่มือการ

ปฏิบัติงานตาม

สายวิชาชีพอย่าง

น้อย (เร่ือง)

1 1 1 1 ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน

11. โครงการพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษของบุคลากร

บุคลากรท่ีเข้า

ฝึกอบรมสามารถ

ส่ือสารเป็น

ภาษาอังกฤษ

ระดับต้นได้ 

(ร้อยละ)

80 80 80 80 ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน

12. โครงการพัฒนาทักษะด้าน

เทคดนโลยีสารสนเทศ

1. ร้อยละของ

บุคลากรท่ีมี

ความรู้ความ

เข้าใจเพิ่มขึ้น

30 40 50 60 ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน

13. โครงการฝึกอบรมเชิง

ปฏิบัติการ เร่ือง การพัฒนา 

การบริหารจัดการเพื่อการ

ด าเนินงานท่ีเป็นเลิศตามเกณฑ์

 EdPEx

1. ร้อยละของ

บุคลากรท่ีมี

ความรู้ความ

เข้าใจเพิ่มขึ้น

30 40 50 60 ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน
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                                                     คร้ังท่ี

1

2

60 61 62 63 2560 2561 2562 2563 2560 2561 2562 2563

แผนยทุธศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน

ยทุธศาสตร์ที ่4 สรรค์สร้างองค์กรแหง่การเรียนรู้ (Encourage learning organization)

ผู้รบัผิดชอบ
ความสอดคล้อง

นโยบาย 6U
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมายตัวช้ีวัด

กลยทุธ์
งบประมาณโครงการ

(ส่วนงาน)

ตัวช้ีวัด 

โครงการ

เป้าหมายตัวช้ีวัด

L4: มีการพัฒนาระบบการ

จัดการความรู้

ร้อยละความส าเร็จของการ

จัดการความรู้ตามแผน KM

ร้อยละ > 90 > 95 100 100 9. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อ

สนับสนุนองค์กรแห่งการเรียนรู้

0.005 0.005 0.005 0.005 คณะกรรม

การจัดการความรู้วิทยาเขต

Electronic University 

1. โครงการปรับปรุงระบบ

บริหารงาน

ร้อยละของ

บุคลากรท่ีเข้า

ร่วมโครงการ

>75 >80 >85 >90 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

2. โครงการ การจัดการองค์

ความรู้ภายในส านักส่งเสริม

และฝึกอบรม ก าแพงแสน 

(5,000)

ร้อยละ

ความส าเร็จของ

การจัดการ

ความรู้ตามแผน 

KM

> 90 > 95 100 100 0.005 0.005 0.005 0.005 สฝ.กพส.

10. การสร้างเครือข่ายบริหารจัดการองค์

ความรู้เพื่อก่อให้เกิดรายได้

0 0 0 0 วิทยาเขต/คณะ/

กองบริหารทั่วไป

-

1. โครงการจัดการความรู้ ร้อยละ

ความส าเร็จของ

การจัดการความรู้

>75 >80 >85 >90 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

L3: มีค่านิยมและวัฒนธรรมท่ีดี

ในการท างาน

ร้อยละของผลการประเมิน

ค่านิยมและวัฒนธรรมของ

บุคลากรผ่านเกณฑ์

ร้อยละ > 90 > 95 > 100 > 100 11. ส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมของ

บุคลากรทุกระดับ

2.526 2.026 2.026 2.026 วิทยาเขต/คณะ/กองบริหารทั่วไป Happiness 

University

1. โครงการสร้างวัฒนธรรม

และค่านิยมของบุคลากร

จ านวนโครงการ

สร้างวัฒนธรรม

และค่านิยมของ

บุคลากร

1 1 1 1 2.02 2.02 2.02 2.02 คณะเกษตร กพส.

2. การพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรม และค่านิยมท่ีดี

ส าหรับสังคมไทย

จ านวนโครงการ/

กิจกรรมท านุ

บ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม

และประเพณี

5 0.50 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน

3. โครงการชุมชนพหุวัฒนธรรม ร้อยละของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ

>80 >80 >85 >85 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
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แผนยทุธศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน

ยทุธศาสตร์ที ่4 สรรค์สร้างองค์กรแหง่การเรียนรู้ (Encourage learning organization)

ผู้รบัผิดชอบ
ความสอดคล้อง

นโยบาย 6U
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมายตัวช้ีวัด

กลยทุธ์
งบประมาณโครงการ

(ส่วนงาน)

ตัวช้ีวัด 

โครงการ

เป้าหมายตัวช้ีวัด

4. โครงการ ท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม(62,000)

ร้อยละของผล

การประเมิน

ค่านิยมและ

วัฒนธรรมของ

บุคลากรผ่าน

เกณฑ์

> 80 > 80 > 80 > 80 0.006 0.006 0.006 0.006 สฝ.กพส.

5. โครงการสร้างวัฒนธรรม

และความผูกพันองค์กร

 ความพึงพอใจ

ของบุคลากรท่ีมี

ต่อองค์กรระดับ

ดีขึ้นไป

 80 

ของผู้

ประเมิน

 80 

ของผู้

ประเมิน

 80 

ของผู้

ประเมิน

 80 

ของผู้

ประเมิน

ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน งบส่วนกลาง สนข.

F1:. มีงบประมาณรายได้เพิ่มขึ้น

จากการบริหารทรัพยากรของ

วิทยาเขต

มีงบประมาณรายได้เพิ่มขึ้น

จากการบริหารทรัพยากรของ

วิทยาเขต

ร้อยละ > 15 > 15 > 15 > 15 12. ปรับเปล่ียนโครงสร้างการบริหารและ

ระเบียบเพื่อให้การจัดการบริหารทรัพย์สิน

เกิดประโยชน์สูงสุด

0 0 0 0
กองบริหารทั่วไป

 (งานทรัพย์สินฯ)

-

2. โครงการตลาดนัดน่าซ้ือ 1. ผ่านเกณฑ์

มาตรฐานระดับ 

พื้นฐาน

10 ข้อ 10 ข้อ 10 ข้อ 10 ข้อ

2. ได้รับรางวัล

ไม่น้อยกว่า

1 

รางวัล

1 

รางวัล

1 

รางวัล

1 

รางวัล

3. โครงการตลาดนัดน่าเท่ียว 1. ผ่านเกณฑ์

มาตรฐานระดับ 

พื้นฐาน

10 ข้อ 10 ข้อ 10 ข้อ 10 ข้อ

2. ได้รับรางวัล

ไม่น้อยกว่า

1 

รางวัล

1 

รางวัล

1 

รางวัล

1 

รางวัล

4. โครงการจัดท าแผนการ

บ ารุงรักษายานพาหนะและ

เคร่ืองจักรกล

1. ร้อยละ

งบประมาณใน

การซ่อมลดลง

≥10 % ≥10 % ≥10 % ≥10 % ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน

5. โครงการอบรมใช้งานระบบ

 E-office

1. งบประมาณ

การด าเนินงาน

ลดลงร้อยละ

  ≥15   ≥15   ≥15   ≥15 ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน

ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน

ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน
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แผนยทุธศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน

ยทุธศาสตร์ที ่4 สรรค์สร้างองค์กรแหง่การเรียนรู้ (Encourage learning organization)

ผู้รบัผิดชอบ
ความสอดคล้อง

นโยบาย 6U
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมายตัวช้ีวัด

กลยทุธ์
งบประมาณโครงการ

(ส่วนงาน)

ตัวช้ีวัด 

โครงการ

เป้าหมายตัวช้ีวัด

6. การพัฒนาระบบงานพัสดุ 1. มีระบบการ

จัดซ้ือวัสดุ

ส านักงานแบบ

1 

ระบบ

1 

ระบบ

1 

ระบบ

1 

ระบบ

2. ลดความ

สูญเสียการใช้

วัสดุส านักงาน

  

≥10%

  

≥10%

  

≥10%

  

≥10%

7. โครงการ KU Outlet 1. มีรายได้เพิ่มขึ้น ≥10 % ≥10 % ≥10 % ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน

13. การสร้างเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการ

บริหารจัดการเพื่อก่อให้เกิดรายได้

World Class 

University

หมายเหตุ 

 ส่วนงานยังไม่ได้จัดส่ง (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2560-2563)  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน
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