
(ผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖)

แผนปฏิบัติราชการ ๔ ป

(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘)

สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน



1

ปรัชญา : 

"เปนหนวยงานกลางที่ใหบริการและสนับสนุนการบริหารงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตกําแพงแสน "

วิสัยทัศน :  

มุงเนนการใหบริการที่เปนเลิศ 

พันธกิจ :

1.  ใหบริการและสนับสนุนการเรียนการสอน การพัฒนานิสิตและเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.  ใหบริการ ดานสวัสดิการและสาธารณสุขแกนิสิตและบุคลากร

3.  ใหบริการดานอาคารสถานที่ ยานพาหนะ สาธารณูปโภค การรักษาความปลอดภัย และดูแลดานภูมิทัศน 

4.  ใหบริการและสนับสนุนดานการบริหาร ของวิทยาเขตกําแพงแสน

5.  ใหบริการดานกีฬา และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

คานิยมองคกร :  

มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน  สืบสานสามัคคี มีคุณธรรม

อัตลักษณของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร :

สํานึกดี (Intergrity)  มุงมั่น (Determination)  สรางสรรค (Knowledge Creation)  สามัคคี (Unity)

แผนยุทธศาสตร สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน (พ.ศ.2555-2558)
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ประเด็นยุทธศาสตรสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน

 1  สนับสนุนการบูรณาการหลักสูตรและพัฒนาระบบการเรียนการสอน ที่เนนทักษะวิชาชีพ ทักษะสากล ใหสอดคลอง กับความตองการของตลาดงาน

   

 4  อนุรักษ สืบสาน ฟนฟู ทํานุบํารุงขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น

 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพเบ็ดเสร็จในวิทยาเขต

เปาประสงค :

1. สนับสนุนการบริหารงานดานการศึกษาและการผลิตบัณฑิต เพื่อความเปนเลิศทางวิชาการ

2. สนับสนุนการสรางองคความรูและการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน เพื่อการพัฒนาคุณภาพอาจารย

3. สนับสนุนการพัฒนานิสิตใหมีความรู คุณธรรมและความเปนผูนํา เพื่อเพิ่มศึกยภาพในการประกอบอาชีพ

4. อนุรักษ สงเสริม ถายทอด ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี เพื่อสรางจิตสํานึกและธํารงไวซึ่งเอกลักษณความเปนไทย 

5. บริหารงานเชิงรุกในสถานการณที่เปลี่ยนแปลงตามหลักธรรมภิบาล บูรณาการการทํางานใหไดผลงานที่โดดเดน พัฒนาบุคลากรใหมีความเปนมืออาชีพ

 2  สนับสนุนการพัฒนาอาจารยใหมีความรูความ สามารถที่ทันสมัย ดานการเรียนการสอน มีศักยภาพดานการวิจัย มีคุณธรรมจริยธรรมเปนแบบอยางที่ดีแกนิสิตและสังคม

 3  เสริมสรางใหนิสิตมีความเขมแข็งทางวิชาการโดยปรับปรุงกระบวนการรับนิสิตใหม เพิ่มกิจกรรมเสริมหลักสูตรและปลูกฝงใหมี คุณธรรม จริยธรรม ภาวะผูนํา จิตสาธารณะ  

     จัดกิจกรรมยกยองคนดี
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หัวขอ มก. มก.กพส. สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน

วิสัยทัศน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนมหาวิทยาลัยที่มีความ

เปนเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ มีผลงานเปนที่

ยอมรับในมาตรฐานสากล เปนแกนนําในการระดมภูมิ

ปญญาเพื่อพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนและใหมีอํานาจ

ตอรองในประชาคมโลก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน เปนมหาวิทยาลัยวิจัย ที่มีความ

เปนเลิศทางการเกษตรในระดับสากล

มุงเนนการใหบริการที่เปนเลิศ 

พันธกิจ 1. สรางคนที่มีปญญา รูเหตุรูผล อยูในคุณธรรม และมี 

จิตสานึกเพื่อสวนรวม

2. สะสมภูมิปญญา สรางและพัฒนาองคความรูที่

หลากหลาย ตลอดจนสรางผลงานที่มีมาตรฐานสามารถ

แขงขันได

3. รวมพัฒนาชุมชน และรับผิดชอบตอสังคม

4. สืบสานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และดารงอัต

ลักษณของมหาวิทยาลัย

5. บริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพ

1. ผลิตบัณฑิตที่มี ความรู ความสามารถ  คุณธรรม จริยธรรม โลกทัศนที่เปน

สากล ภาวะผูนํา จิตสาธารณะ ทักษะดานการวิจัยและวิชาชีพ เปนที่ตองการ

ของตลาดงาน และอยูในสังคมไดอยางมีความสุข

2. สรางงานวิจัยที่ไดมาตรฐานสากล เนนดานเกษตรและอุตสาหกรรม  ที่แกไข

ปญหาของประเทศ และเพิ่มศักยภาพการแขงขันในเวทีโลก

3. บริการวิชาการเชิงรุกครบวงจร ทันตอความตองการ  เขาถึงบริการไดงาย 

และขยายเครือขายความรวมมือในชุมชนกับภาคการผลิต

 4. อนุรักษ  สืบสาน ฟนฟู  และสงเสริม  ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญา

ทองถิ่น  และเอกลักษณความเปนไทย

5. บริหารจัดการเชิงรุกที่เนนบูรณาการการทํางานของหนวยงาน  การพัฒนา

บุคลากร การประชาสัมพันธ  และการแสวงหารายได

1.  ใหบริการและสนับสนุนการเรียนการสอน การ

พัฒนานิสิตและเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.  ใหบริการ ดานสวัสดิการและสาธารณสุขแก

นิสิตและบุคลากร

3.  ใหบริการดานอาคารสถานที่ ยานพาหนะ 

สาธารณูปโภค การรักษาความปลอดภัย และดูแล

ดานภูมิทัศน 

4.  ใหบริการและสนับสนุนดานการบริหาร ของ

วิทยาเขตกําแพงแสน

5.  ใหบริการดานกีฬา และการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม

วิสัยทัศน  พันธกิจ  ประเด็นยุทธศาสตร และเปาประสงค

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  (พ.ศ. 2555-2558) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยเขตกําแพงแสน (พ.ศ. 2552-2561) 

และสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน (พ.ศ. 2552 - 2561)
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หัวขอ มก. มก.กพส. สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน

ประเด็น

ยุทธศาสตร

1 การผลิตบัณฑิตที่มีความรู และมีคุณธรรม

2 การสรางความเขมแข็งดานการวิจัย

3 การถายทอดองคความรู เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม

4 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และดํารงไวซึ่ง

เอกลักษณความเปนไทย

5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

  

1. สราง ปรับปรุง บูรณาการหลักสูตร  และพัฒนาระบบการเรียนการสอนที่เนน

ทักษะวิชาชีพ ทักษะสากล ใหสอดคลองกับความตองการของตลาดงาน 

2. พัฒนาอาจารยใหมีความรูความสามารถที่ทันสมัยดานการเรียนการสอน มี

ศักยภาพดานการวิจัย มีคุณธรรมจริยธรรม  เปนแบบอยางที่ดีแกนิสิตและสังคม

3. เสริมสรางใหนิสิตมีความเขมแข็งทางวิชาการ โดยปรับปรุงกระบวนการรับ

นิสิตใหม เพิ่มกิจกรรมเสริมหลักสูตรและปลูกฝงใหมี คุณธรรม จริยธรรม ภาวะ

ผูนํา จิตสาธารณะ  จัดกิจกรรมยกยองคนดี 

4. ระดมทุน เพื่อการผลิตบัณฑิต และวิจัยเพื่อการเรียนการสอน

5. บูรณาการงานวิจัยเพื่อแกปญหาชาติและปญหาเรงดวน โดยกําหนดนโยบาย

และทิศทางการวิจัยทั้งระยะสั้นและระยะยาวใหชัดเจน จัดหาแหลงทุนทั้งภายใน

และตางประเทศ สนับสนุนปจจัยพื้นฐานเพื่อการวิจัยใหเพียงพอ สรางกลไกใน

การจัดหาและใชทรัพยากรรวมกัน และพัฒนาระบบขอมูลเพื่อการวิจัยใหทันสมัย

6. พัฒนาบุคลากรวิจัยทั้งดานศักยภาพและจรรยาบรรณ  สนับสนุนและสราง

แรงจูงใจในการทําวิจัย เพิ่มนักวิจัยพี่เลี้ยง สงเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ

เผยแพรผลงานวิจัยระดับนานาชาติ [และการ] จดสิทธิบัตร  ยกระดับมาตรฐาน

การประชุมของวิทยาเขตและแหลงเผยแพรผลงานวิจัยสูสากล และผลักดันใหมี

สวนรวมในการกําหนดนโยบายระดับชาติ

1. สนับสนุนการบูรณาการหลักสูตรและพัฒนา

ระบบการเรียนการสอนที่เนนทักษะวิชาชีพ ทักษะ

สากล ใหสอดคลอง กับความตองการของตลาดงาน

 2. สนับสนุนการพัฒนาอาจารยใหมีความรูความ 

สามารถที่ทันสมัย ดานการเรียนการสอน มี

ศักยภาพดานการวิจัย มีคุณธรรมจริยธรรม  เปน

แบบอยางที่ดีแกนิสิตและสังคม 

3. เสริมสรางใหนิสิตมีความเขมแข็งทางวิชาการ 

โดยปรับปรุงกระบวนการรับนิสิตใหม เพิ่มกิจกรรม

เสริมหลักสูตรและปลูกฝงใหมี คุณธรรม จริยธรรม 

ภาวะผูนํา จิตสาธารณะ  จัดกิจกรรมยกยองคนดี 

4. อนุรักษ สืบสาน ฟนฟู ทํานุบํารุงขนบธรรมเนียม

 ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น 

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ

เบ็ดเสร็จในวิทยาเขต
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หัวขอ มก. มก.กพส. สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน

ประเด็น

ยุทธศาสตร

7. สรางเครือขายงานวิจัยระหวางสถาบัน ภาคการผลิต ชุมชน และองคกร ทั้งใน

และตางประเทศ

8. สงเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการเชิงรุกครบวงจร  โดยสรางเครือขาย

ความรวมมือในและตางประเทศ  พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการวิชาการ

มีการประชาสัมพันธที่หลากหลายและทั่วถึง มีการบูรณาการงานบริการวิชาการ

กับการเรียนการสอนและการวิจัย จัดตั้งศูนยบริการวิชาการใหเปนแหลงรวม

ขอมูลสารสนเทศเพื่อความสะดวกในการเขาถึงบริการ  ปรับปรุงการจัดการ

โครงการพัฒนาวิชาการใหมีประสิทธิภาพและกอใหกเกิดดรายได

9. อนุรักษ สืบสาน ฟนฟู ทํานุบํารุงขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 

และภูมิปญญาทองถิ่น โดยสนับสนุนใหนิสิตและบุคลากรมีสวนรวมในกิจกรรม

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประชาสัมพันธใหชุมชนและหนวยงานภายนอกเขารวม

กิจกรรมกับวิทยาเขต จัดกิจกรรมสานสัมพันธอยางตอเนื่อง สม่ําเสมอเพื่อสราง

ความรักองคกร

10. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพเบ็ดเสร็จในวิทยาเขต โดยเนน

การบริหารแบบมืออาชีพ พัฒนาบุคลากรใหเชี่ยวชาญ มีจิตสํานึกรักองคกร 

ประชาสัมพันธใหทั่วถึง  และรณรงคการหารายไดเพิ่มจากทรัพยสิน และผลงาน

ขององคกรเปนหลัก สงเสริมการนํางานวิจัยเขาสูระบบการผลิตเพื่อกอใหเกิด

รายได
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หัวขอ มก. มก.กพส. สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน

เปาประสงค 1. เพื่อสรางโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูที่

หลากหลาย สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรู

ซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม มีความมุงมั่นใน

การทางาน และมีทักษะทางวิทยาการที่กาวหนา

ตอบสนองตอความตองการของประเทศและภูมิภาค

อาเซียน

2. เพื่อผลิตผลงานวิจัย สรางองคความรู งานวิจัยขั้นสูง 

และสรางสรรคงานวิจัยเพื่อความเปนเลิศ

มุงสูการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนาในระดับภูมิภาค

อาเซียน

3. เพื่อพัฒนาวิชาการ เผยแพร และถายทอด

ผลงานวิจัยและพัฒนาในการแกไขปญหา และ

ตอบสนองความตองการของชุมชน และสังคม อันจะนา

ไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน

4. เพื่อสืบสาน อนุรักษ ฟนฟูเอกลักษณความเปนไทย 

มรดกทางศิลปวัฒนธรรม

5. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

สอดคลองกับเอกลักษณ และอัตลักษณของ

มหาวิทยาลัย มีธรรมาภิบาล มีความโปรงใส และรวม

รับผิดชอบตอสังคม

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความพรอมกาวสูวิชาชีพในสาขาวิทยาศาสตรเกษตร เทคโนโลยี

 มนุษยศาสตร สังคมศาสตร ศึกษาศาสตร วิทยาศาสตรสุขภาพและสิ่งแวดลอม  

ความเปนผูนํา ทักษะสากล ปรับตัวใหเขากับงานไดอยางรวดเร็ว เพื่อตอบสนอง

การพัฒนาการเกษตรสมัยใหม อุตสาหกรรมอาหาร พลังงาน โครงสรางพื้นฐาน

ทางกายภาพ ระบบการจัดการและขนสง การสงออก  การประกอบธุรกิจตางๆ 

และสามารถเขาสูตลาดงานในระดับสากลได

2. สรางองคความรูและนวัตกรรมที่นําไปใชประโยชนในการพัฒนาการเกษตร

และทรัพยากรตาง ๆ พัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น เพิ่มประสิทธิภาพการประกอบ

อาชีพของชุมชน ผูประกอบการ และภาคอุตสาหกรรม บูรณาการงานวิจัยกับการ

เรียนการสอน สรางและขยายเครือขายการวิจัยทั้งในและตางประเทศให

ครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา เพื่อนําผลการวิจัยไปใชในการแกปญหาของ

ประเทศ   การจัดการธุรกิจ การสงออก การเพิ่มศักยภาพการแขงขันในระดับ

สากล รวมทั้งพัฒนาคุณภาพสังคม และคุณภาพชีวิตของประชาชน

3. ถายทอดความรูและเทคโนโลยีที่ทันตอเหตุการณใหแกภาคการเกษตร ชุมชน 

และสังคม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สามารถเขาแขงขันไดทั้งใน

และตางประเทศ ยกระดับคุณภาพชีวิต รวมถึงสรางเครือขายการบริการที่เขาถึง

ประชาชน  และเพิ่มรายไดเพื่อการพัฒนาองคกรอยางเหมาะสมและ   เปนธรรม

1. สนับสนุนการบริหารงานดานการศึกษาและการ

ผลิตบัณฑิต เพื่อความเปนเลิศทางวิชาการ

2. สนับสนุนการสรางองคความรูและการบูรณาการ

งานวิจัยกับการเรียนการสอน เพื่อการพัฒนา

คุณภาพอาจารย

3. สนับสนุนการพัฒนานิสิตใหมีความรู คุณธรรม

และความเปนผูนํา เพื่อเพิ่มศึกยภาพในการ

ประกอบอาชีพ

4. อนุรักษ สงเสริม ถายทอด ศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณี เพื่อสรางจิตสํานึกและธํารงไวซึ่ง

เอกลักษณความเปนไทย 

5. บริหารงานเชิงรุกในสถานการณที่เปลี่ยนแปลง

ตามหลักธรรมภิบาล  บูรณาการการทํางานใหไดผล

งานที่โดดเดน พัฒนาบุคลากรใหมีความเปนมืออาชีพ
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4. อนุรักษ สงเสริม ถายทอด ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  และ     ภูมิปญญา

ทองถิ่น เพื่อสรางจิตสํานึกและธํารงไวซึ่งเอกลักษณความเปนไทย รวมทั้ง

จิตสํานึกความรักในองคกรใหแกนิสิต บุคลากร ชุมชน และสังคม

5.  พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบ   ธรรมาภิบาล คลองตัว มีประสิทธิภาพ  

และ เอกภาพ  มีเอกลักษณองคกรที่ชัดเจน บูรณา-การการทํางานใหไดผลงานที่

โดดเดน พัฒนาบุคลากรใหมีความเปนมืออาชีพ พัฒนาระบบสารสนเทศให

ทันสมัย ประชาสัมพันธผลงานใหเปนที่รูจัก สรางความเขาใจและความรวมมือ

ระหวางหนวยงาน  เพื่อประโยชนในการใชทรัพยากรรวมกันอยางคุมคาและเกิด

ประโยชนสูงสุด เพิ่มชองทางการพึ่งพาตนเอง ลดรายจาย และเพิ่มรายไดใหแก

วิทยาเขต  



หมายเหตุ : - * งบประมาณแผนดิน 

                ** งบประมาณเงินรายได 8

2555 2556 2557 2558 2555 2556 2557 2558

ตัวชี้วัด

1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนา

ิ ิ
35 35 35 35

80 80 80 80

2.04 141.20 152.70 152.00

3.51 3.51 3.51 3.51

  6.1 โครงการปรับปรุงศูนยเรียนรวม 1

(ศร.1)
1.744 0.000 0.000 0.000 กองบริการการศึกษา (กพส.)

  6.2 โครงการสรางอาคารศูนยเรียนรวม 3 -      140.00 -      -        กองบริการการศึกษา (กพส.)

  6.3 โครงการสนับสนุน สิ่งอํานวยความ

สะดวกการเรียนการสอน
1.02 0.60 0.60 0.60 กองบริการการศึกษา (กพส.)

  6.4 โครงการสรางอาคารศูนยเรียนรวม -      -      150.00 150.00 กองบริการการศึกษา (กพส.)

  6.5 ระบบบริการหองคอมพิวเตอร

สําหรับนิสิตและนิสิตผูดอยโอกาส
-      -      1.50 0.50 กองบริการการศึกษา (กพส.)

  6.6 ระบบ e-Learning สําหรับนิสิตและ

นิสิตผูดอยโอกาส
-      -      -      0.30       กองบริการการศึกษา (กพส.)

  6.7 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต

ชวยงานอาจารยผูสอน
-      -      -      -        กองบริการการศึกษา (กพส.)

เปาหมาย โครงการ และงบประมาณแผนปฏิบัติราชการ 4 ป  (พ.ศ. 2555 – 2558) หนวยงาน..สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน

      วงเงินงบประมาณประจําป        

(หนวย : ลานบาท)

ประเด็น

ยุทธศาสตรที่

เปาประสงคเชิง

ยุทธศาสตร

ผลผลิต/                    ตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตร
หนวยงานโครงการ (ปดําเนินการ)

1. สนับสนุน

การบูรณา

การหลักสูตร

และพัฒนา

ระบบการ

เรียนการ

สอน ที่เนน

ทักษะ

วิชาชีพ 

ทักษะสากล 

ใหสอดคลอง

 กับความ

ตองการของ

ตลาดงาน

เปาหมาย (ป พ.ศ.)

6. โครงการพัฒนาระบบสนับสนุน และ

สิ่งอํานวยความสะดวกทางการศึกษา

ใหแกนิสิต รวมทั้งผูดอยโอกาส

กลยุทธที1่ (มก.) 

พัฒนาระบบการจัด

การศึกษา หลักสูตร และ

กระบวนการเรียนการสอน

เพื่อพัฒนาประเทศและ

สรางความพรอมรองรับสู

การเปนประชาคมอาเซียน

1. สนับสนุนการ

บริหารงานดาน

การศึกษาและการ

ผลิตบัณฑิต เพื่อ

ความเปนเลิศทาง

วิชาการ

ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

วิทยาศาสตรสุขภาพ และสังคมศาสตร

3. ระดับความพึงพอใจของนิสิตที่เขา

รวมโครงการ

2. จํานวนนิสิตที่เขารวมโครงการ/

กิจกรรมไมนอยกวารอยละเปาหมาย

ที่ตั้งไว

ยุทธศาสตรที่ 1     (แผนงานขยาย

โอกาสและพัฒนาการศึกษา)

กลยุทธ/มาตรการ



หมายเหตุ : - * งบประมาณแผนดิน 

                ** งบประมาณเงินรายได 9

2555 2556 2557 2558 2555 2556 2557 2558

      วงเงินงบประมาณประจําป        

(หนวย : ลานบาท)

ประเด็น

ยุทธศาสตรที่

เปาประสงคเชิง

ยุทธศาสตร

ผลผลิต/                    ตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตร
หนวยงานโครงการ (ปดําเนินการ)เปาหมาย (ป พ.ศ.) กลยุทธ/มาตรการ

กลยุทธที่ 3 (มก.)พัฒนา

ระบบบริหาการศึกษา

2. โครงการจัดการศึกษาวิชาพื้นฐาน -     -     -     -       สนง.

วิทยาเขต

  2.1 โครงการจัดการศึกษาวิชาพื้นฐาน 

(วิชาบูรณาการ)
-      -      -      -        กองบริการการศึกษา (กพส.)

  2.2 โครงการพัฒนาการผลิตและเผยแพร

เอกสารวิชาการของมหาวิทยาลัย
-      -      -      -        กองบริการการศึกษา (กพส.)

4. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ

การจัดการศึกษา
-      -      -      -        สนง.

วิทยาเขต

  4.1 ระบบรับสมัครเขาศึกษาตอ(โควตา

รับตรง)
-      -      -      -        กองบริการการศึกษา (กพส.)

  4.2 โครงตารับตรง   (6 โครงการ) -      -      -      -        กองบริการการศึกษา (กพส.)

  4.3 โควตารับตรงผานคณะ (ภาคปกติ) -      -      -      -        กองบริการการศึกษา (กพส.)

   4.4 โควตารับตรงผานคณะ (ภาคพิเศษ) -      -      -      -        กองบริการการศึกษา (กพส.)

   4.5 ระบบฐานขอมูลการออกใบแทน

บัตรนิสิต
-      -      -      -        กองบริการการศึกษา (กพส.)

   4.6 ระบบคํารองขอเอกสารทาง

การศึกษาออนไลน
-      -      -      -        กองบริการการศึกษา (กพส.)

   4.7 ระบบสารสนเทศทางการศึกษา -      -      -      -        กองบริการการศึกษา (กพส.)

   4.8 ระบบคลังขอมูลการศึกษา -      -      -      -        กองบริการการศึกษา (กพส.)

   4.9 ระบบแมขายคอมพิวเตอรเพื่อการ

บริการ
-      -      -      -        กองบริการการศึกษา (กพส.)

   4.10 โครงการลดขั้นตอนในการ

ใหบริการแบบ one stop service
-      -      -      -        กองบริการการศึกษา (กพส.)

   4.11 ระบบพัฒนาบุคลิกภาพและเครื่อง

แตงกายในการใหบริการ
-      -      -      -        กองบริการการศึกษา (กพส.)

   4.12 โครงการปรับสภาพแวดลอมใน

การบริการดานหนา
-      -      -      -        กองบริการการศึกษา (กพส.)



หมายเหตุ : - * งบประมาณแผนดิน 
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2555 2556 2557 2558 2555 2556 2557 2558

      วงเงินงบประมาณประจําป        

(หนวย : ลานบาท)

ประเด็น

ยุทธศาสตรที่

เปาประสงคเชิง

ยุทธศาสตร

ผลผลิต/                    ตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตร
หนวยงานโครงการ (ปดําเนินการ)เปาหมาย (ป พ.ศ.) กลยุทธ/มาตรการ

   4.13 คูมืองานทะเบียนและประมวลผล -      -      -      -        กองบริการการศึกษา (กพส.)

   4.14 คูมืองานการใหบริการครบวงจร

สําหรับนิสิต
-      -      -      -        กองบริการการศึกษา (กพส.)

   4.15 เว็บไซตตางๆ -      -      -      -        กองบริการการศึกษา (กพส.)

   4.16 โครงการสื่อการสอนออนไลน -      -      -      -        กองบริการการศึกษา (กพส.)

กลยุทธที่ 4 (มก.) 

พัฒนาการรับผูเขาศึกษาตอ

ในมหาวิทยาลัย

1. โครงการพัฒนาและปรับปรุง

กระบวนการรับนิสิตของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

0.680 1.130 1.230 1.230 สนง.

วิทยาเขต

   1.1 โครงการโควตารับตรง 0.20 0.20 0.20 0.20 กองบริการการศึกษา (กพส.)

   1.2  โควตาเด็กดี 0.10 0.10 0.10 0.10 กองบริการการศึกษา (กพส.)

   1.3  โควตา KU Connect 0.26 0.26 0.26 0.26 กองบริการการศึกษา (กพส.)

   1.4  โควตานักกีฬา 0.07 0.07 0.07 0.07 กองบริการการศึกษา (กพส.)

   1.5  โควตาเรียนดี 20% 0.05 0.05 0.05 0.05 กองบริการการศึกษา (กพส.)

   1.6  โควตา ดนตรีศิลปวัฒนธรรม -      0.05 0.05 0.05 กองบริการการศึกษา (กพส.)

   1.7  โควตาเด็กดอยโอกาส -      0.10 0.10 0.10 กองบริการการศึกษา (กพส.)

   1.8  โควตารับนักเรียนในกลุมประเทศ

อาเซียน
-      0.25 0.25 0.25 กองบริการการศึกษา (กพส.)

   1.9  โควตารับนักเรียนอาชีวฯ -      0.05 0.05 0.05 กองบริการการศึกษา (กพส.)

   1.10  โควตารับเด็กจาก วมว. -      -      0.10 0.10 กองบริการการศึกษา (กพส.)

   1.11  โควตาหองเรียนกีฬา 0.00 -      -      0.10 กองบริการการศึกษา (กพส.)

4. โครงการสงเสริมการเผยแพรผลงาน/

สัมมนา/ศึกษาดูงาน/การแลกเปลี่ยนนิสิต
-      -      -      -        สนง.

วิทยาเขต

  4.1 โครงการจัดสัมมนาวิชาการและ

ประชุมวิชาการ
-      -      -      -        กองบริการการศึกษา (กพส.)

กลยุทธที่ 5 สงเสริมและ

พัฒนานิสิตใหสอดคลอง

กับอัตลักษณของมก.และ

รองรับการเขาสูประชาคม

อาเซียน
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      วงเงินงบประมาณประจําป        

(หนวย : ลานบาท)

ประเด็น

ยุทธศาสตรที่

เปาประสงคเชิง

ยุทธศาสตร

ผลผลิต/                    ตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตร
หนวยงานโครงการ (ปดําเนินการ)เปาหมาย (ป พ.ศ.) กลยุทธ/มาตรการ

5. โครงการสงเสริมกิจกรรมนันทนาการ

และสงเสริมสุขภาพแกนิสิต
2.910 3.100 3.260 3.730 สนง.

วิทยาเขต

1. โครงการสรางเสริมประสบการณดาน

อาชีพแกนิสิต
0.060 0.070 0.075 0.075 กองกิจการนิสิต (กพส.)

2. โครงการพัฒนาทักษะและเสริมสราง

ทักษะแกนิสิต
0.120 0.150 0.160 0.175 กองกิจการนิสิต (กพส.)

3. โครงการสัมมนาผูนํากิจกรรมนิสิต 0.130 0.140 0.150 0.160 กองกิจการนิสิต (กพส.)

4. โครงการสงเสริมคานิยมที่ดีของนิสิต 0.030 0.040 0.045 0.050 กองกิจการนิสิต (กพส.)

5. โครงการสงเสริมการดําเนินกิจกรรม

ของนิสิต
2.400 2.500 2.600 3.000 กองกิจการนิสิต (กพส.)

6. โครงการสรางคุณธรรมจริยธรรม 

คานิยมที่ดี
0.100 0.120 0.130 0.150 กองกิจการนิสิต (กพส.)

7. โครงการบําเพ็ญประโยชนและ

ชวยเหลือชุมชน สังคม
0.070 0.080 0.100 0.120 กองกิจการนิสิต (กพส.)

6. โครงการพัฒนาทักษะการใช

ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ ของนิสิต
0.80 0.80 0.80 0.80 สนง.

วิทยาเขต

  6.1 โครงการฝกทักษะดานภาษาอังกฤษ

ใหนิสิต
0.80 0.80 0.80 0.80 กองบริการการศึกษา (กพส.)
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ยุทธศาสตรที่ 1     (แผนงานขยาย

โอกาสและพัฒนาการศึกษา)

1. โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 0.150 0.150 0.150 0.150 สนง.

วิทยาเขต

   1.1 โครงการสัมมนาอาจารย

มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร

0.10 0.10 0.10 0.10 กองบริการการศึกษา

 (กพส.)

ตัวชี้วัด    1.2 โครงการสัมมนาจรรยาบรรณอาจารย 0.05 0.05 0.05 0.05 กองบริการการศึกษา

 (กพส.)

80 80 80 80 2. โครงการสัมมนาทางวิชาการ เผยแพร

ผลงานวิชาการ

1.30 1.30 1.30 1.30 สนง.

วิทยาเขต

   2.1 โครงการจัดสัมมนาวิชาการและ

ประชุมวิชาการ

1.30 1.30 1.30 1.30 กองบริการการศึกษา

 (กพส.)

2. จํานวนโครงการ/

กิจกรรมพัฒนาอาจารย

5 5 5 5    2.2 โครงการสัมมนาอาจารยผูสอนวิชา

บูรณาการ ฯ

-      -      -      -        กองบริการการศึกษา

 (กพส.)

เปาหมาย โครงการ และงบประมาณแผนปฏิบัติราชการ 4 ป  (พ.ศ. 2555 – 2558) หนวยงาน..สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน

ประเด็น

ยุทธศาสตรที่

เปาประสงคเชิง

ยุทธศาสตร

ผลผลิต/                    

ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร

เปาหมาย (ป พ.ศ.) กลยุทธ/

มาตรการ

โครงการ (ปดําเนินการ)       วงเงินงบประมาณประจําป        

(หนวย : ลานบาท)

2. สนับสนุน

การพัฒนา

อาจารยใหมี

ความรูความ 

สามารถที่

ทันสมัย ดาน

การเรียนการ

สอน มี

ศักยภาพดาน

การวิจัย มี

คุณธรรม

จริยธรรมเปน

แบบอยางที่ดี

แกนิสิตและ

สังคม

1. จํานวนอาจารยประจําที่

เขารวมโครงการไมนอยกวา

เปาหมายที่ตั้งไวรอยละ

กลยุทธที่ 2 (มก.)

 พัฒนาอาจารย

หนวยงาน

ผลผลิต : ผูสําเร็จ

การศึกษาดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

วิทยาศาสตรสุขภาพ และ

สังคมศาสตร

2. สนับสนุน

การสรางองค

ความรูและ

การบูรณาการ

งานวิจัยกับการ

เรียนการสอน 

เพื่อการพัฒนา

คุณภาพอาจารย
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-      -      -      -       สนง.

วิทยาเขต

ตัวชี้วัด   4.1 โครงการจัดสัมมนาวิชาการและ

ประชุมวิชาการ

-      -      -      -       กองบริการการศึกษา 

(กพส.)

1. จํานวนโควตารับตรง 5 5 5 5 5. โครงการสงเสริมกิจกรรม

นันทนาการและสงเสริมสุขภาพแกนิสิต

2.910 3.100 3.260 3.730 สนง.

วิทยาเขต

2. จํานวนนิสิตรับเขาทั้งหมด

ของโควตารับตรง

1100 1200 1300 1400   5.1 โครงการสรางเสริมประสบการณ

ดานอาชีพแกนิสิต

0.060 0.070 0.075 0.075 กองกิจการนิสิต (กพส.)

5 5 5 5   5.2 โครงการพัฒนาทักษะและ

เสริมสรางทักษะแกนิสิต

0.120 0.150 0.160 0.175 กองกิจการนิสิต (กพส.)

  5.3 โครงการสัมมนาผูนํากิจกรรมนิสิต 0.130 0.140 0.150 0.160 กองกิจการนิสิต (กพส.)

  5.4. โครงการสงเสริมคานิยมที่ดีของนิสิต 0.030 0.040 0.045 0.050 กองกิจการนิสิต (กพส.)

  5.5 โครงการสงเสริมการดําเนิน

กิจกรรมของนิสิต

2.400 2.500 2.600 3.000 กองกิจการนิสิต (กพส.)

  5.6 โครงการสรางคุณธรรมจริยธรรม 

คานิยมที่ดี

0.100 0.120 0.130 0.150 กองกิจการนิสิต (กพส.)

  5.7 โครงการบําเพ็ญประโยชนและ

ชวยเหลือชุมชน สังคม

0.070 0.080 0.100 0.120 กองกิจการนิสิต (กพส.)

6. โครงการพัฒนาทักษะการใช

ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ ของนิสิต

0.80 0.80 0.80 0.80 สนง.

วิทยาเขต

   6.1 โครงการฝกทักษะดาน

ภาษาอังกฤษใหนิสิต

0.80 0.80 0.80 0.80 กองบริการการศึกษา 

(กพส.)

เปาหมาย โครงการ และงบประมาณแผนปฏิบัติราชการ 4 ป  (พ.ศ. 2555 – 2558) หนวยงาน..สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน

ประเด็น

ยุทธศาสตรที่

เปาประสงคเชิง

ยุทธศาสตร

ผลผลิต/                    

ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร

เปาหมาย (ป พ.ศ.) กลยุทธ/มาตรการ โครงการ (ปดําเนินการ)       วงเงินงบประมาณประจําป        

(หนวย : ลานบาท)

หนวยงาน

4. โครงการสงเสริมการเผยแพร

ผลงาน/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/การ

แลกเปลี่ยนนิสิต

3.  เสริม สราง

ใหนิสิตมีความ

เขมแข็งทาง

วิชาการโดย

ปรับปรุง

กระบวนการรับ

นิสิตใหม เพิ่ม

กิจกรรมเสริม

หลักสูตรและ

ปลูกฝงใหมี 

คุณธรรม 

จริยธรรม ภาวะ

ผูนํา จิต

สาธารณะ  จัด

กิจกรรมยกยอง

คนดี

3. สนับสนุนการ

พัฒนานิสิตใหมี

ความรู คุณธรรม

และความเปนผูนํา

 เพื่อเพิ่มศึกยภาพ

ในการประกอบ

อาชีพ

ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษา

ดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี วิทยาศาสตร

สุขภาพ และสังคมศาสตร
กลยุทธที่ 5 สงเสริม

และพัฒนานิสิตให

สอดคลองกับอัต

ลักษณของมก.และ

รองรับการเขาสู

ประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตรที่ 1     (แผนงานขยาย

โอกาสและพัฒนาการศึกษา)

3. จํานวนโครงการ/กิจกรรม

เสริมหลักสูตร
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ผลผลิต : ผลงานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม

ตัวชี้วัด

12 12 12 12

6200 6300 6400 6500

   1.1  โครงการแลกเปลี่ยน

วัฒนธรรม

0.000 0.150 0.175 0.200 กองกิจการนิสิต 

(กพส.)

1. โครงการสงเสริมวัฒนธรรม

 คานิยมและประเพณีอันดีใน

วิทยาเขตกําแพงแสน

0.62 0.64 0.645 0.67 สนง.วิทยาเขต

   1.1  โครงการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม

0.52 0.52 0.52 0.52 สํานักงานวิทยา

เขตกําแพงแสน

   1.2  โครงการสงเสริม

วัฒนธรรมคานิยมและ

ประเพณีอันดีในมหาวิทยาลัย

0.100 0.120 0.125 0.150 กองกิจการนิสิต 

(กพส.)

หนวยงานโครงการ (ปดําเนินการ)

กลยุทธที่ 2 (มก.) สงเสริม

การทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมของ

หนวยงานภายใน

วงเงินงบประมาณประจําป        

(หนวย : ลานบาท)

2. จํานวนผูเขารวมโครงการ

ศิลปวัฒนธรรม (สงป.)

ยุทธศาสตรที่ 4     (แผนงาน

อนุรักษ สงเสริมและพัฒนา

ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม)

1. โครงการรวบรวมองค

ความรูและเสริมสรางการ

เรียนรูสังคม และศิลป 

วัฒนธรรมของไทยและ

ภูมิภาคตางๆ โดยเฉพาะ

อยางยิ่งประเทศในกลุม

ภูมิภาคอาเซียน

กลยุทธที่ 1 (มก.) สงเสริม

วัฒนธรรมในสังคมและ

วัฒนธรรมของภูมิภาค

อาเซียน

กลยุทธ/มาตรการ

4. การทํานุบํารุง

ศิลปวัฒน

ธรรม และดํารง

ไวซึ่งเอกลักษณ

ความเปนไทย

4. เพื่อสืบสาน 

อนุรักษ ฟนฟู

เอกลักษณความ

เปนไทย มรดกทาง

ศิลปวัฒนธรรม 

และเผยแผ

วัฒนธรรมสูอาเซียน

ประเด็น

ยุทธศาสตรที่

เปาประสงคเชิง

ยุทธศาสตร

ผลผลิต/ ตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตร

เปาหมาย (ป พ.ศ.)

1. จํานวนโครงการทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม (สงป.)
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ตัวชี้วัด 0.035 0.065 0.575 0.385 สนง.วิทยาเขต

20 20 20 20

80 80 80 80   1.1 โครงการสัมมนากองบริการ

ึ  ( ํ )

0.15 0.15 0.15 0.15 กองบริการการศึกษา 

( )  1.2 โครงการสัมมาทิฐิ 0.01 0.01 0.01 0.01 กองบริการการศึกษา 

(กพส.)

3. ระดับความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ

3.51 3.51 3.51 3.51   1.3 โครงการสัมมาทิฐิ 0.020 0.030 0.040 0.050 กองกิจการนิสิต (กพส.)

0.005 0.025 0.525 0.325 สนง.วิทยาเขต

  2.1 โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร

เชิงรุกของหนวยงาน

0.005 0.005 0.005 0.005 กองบริการการศึกษา 

(กพส.)

  2.2 ระบบ e-Office -      -      -      -      กองบริการการศึกษา 

  2.3 ระบบจองหองเรียนผานระบบ

ออนไลน

-      -      0.3 -      กองบริการการศึกษา 

(กพส.)

  2.4 ระบบบุคคล -      -      -      -      กองบริการการศึกษา 

( ส )
  2.5 ระบบจัดการความรู (KM) ผาน

ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต

-      0.02 0.02 0.02 กองบริการการศึกษา 

(กพส.)

  2.6 ระบบการเงิน/บัญชีและพัสดุ -      -      -      0.3 กองบริการการศึกษา 

( )

1. โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการ

ประจําปที่สอดคลองกับเอกลักษณ

และอัตลักษณของมก.

ผลผลิต : การบริหารจัดการมี

ประสิทธิภาพ โปรงใส 

ตรวจสอบได

กลยุทธที่ 1 (มก.)พัฒนา

ระบบการบริหารงาน

เปาหมาย (ป พ.ศ.) กลยุทธ/มาตรการ หนวยงานวงเงินงบประมาณประจําป        

(หนวย : ลานบาท)

ยุทธศาสตรที่ 5     แผนงานบริหาร

จัดการที่มีประสิทธิภาพ)

โครงการ (ปดําเนินการ)

2. โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตรเชิง

รุกของหนวยงานและ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ประเด็น

ยุทธศาสตรที่

เปาประสงคเชิง

ยุทธศาสตร

ผลผลิต/ ตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตร

1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่

พัฒนาบุคลากร

2. จํานวนบุคลากรที่เขารวม

โครงการ/กิจกรรมไมนอยกวา

รอยละของเปาหมายที่ตั้งไว  (80)

5. การพัฒนา

ระบบบริหาร

จัดการที่มี

ประสิทธิภาพ

5. เพื่อพัฒนา

ระบบบริหาร

จัดการที่มี

ประสิทธิภาพ มี

สอดคลองกับ

เอกลักษณ และอัต

ลักษณของ

มหาวิทยาลัย มี

ธรรมาภิบาล มี

ความโปรงใส และ

รวมรับผิดชอบตอ

สังคม



หมายเหตุ : - * งบประมาณแผนดิน 

                ** งบประมาณเงินรายได 16

2555 2556 2557 2558 2555 2556 2557 2558

เปาหมาย (ป พ.ศ.) กลยุทธ/มาตรการ หนวยงานวงเงินงบประมาณประจําป        

(หนวย : ลานบาท)

โครงการ (ปดําเนินการ)ประเด็น

ยุทธศาสตรที่

เปาประสงคเชิง

ยุทธศาสตร

ผลผลิต/ ตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตร

  2.7 ระบบแมขายคอมพิวเตอรเพื่อการ

บริหาร

-      -      0.2 -      กองบริการการศึกษา 

(กพส.)

  2.8 ระบบประเมินผลความพึงพอใจ

ผานเครือขายอินเทอรเน็ต

-      -      -      -      กองบริการการศึกษา 

(กพส.)

  2.9 ระบบหารหมุนเวียนงาน (Job 

Rotation)

-      -      -      -      กองบริการการศึกษา 

(กพส.)

  2.10 โครงการติดตามและประเมินผล

การดําเนินงานกองบริการการศึกษา 

(กําแพงแสน)

0.005 0.005 0.005 0.005 กองบริการการศึกษา 

(กพส.)

3. โครงการพัฒนาแผนบริหารความ

เสี่ยงและการประกันคุณภาพ

0.48 0.5 0.61 0.66 สนง.วิทยาเขต

  3.1 โครงการพัฒนาระบบและกลไก

การบริหารความเสี่ยง

0.005 0.005 0.005 0.005 กองบริการการศึกษา 

(กพส.)

  3.2 โครงการตรวจประเมินคุณภาพ

ภายในกองบริการการศึกษา 

( ํ )

0.015 0.015 0.015 0.015 กองบริการการศึกษา 

(กพส.)

  7.4 โครงการสรางความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพ

0.15    0.15    0.24    0.30    กองบริการการศึกษา 

(กพส.)

  7.5 โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บ

ขอมูลดานประกันคุณภาพ

0.30    0.30    0.30    0.30    กองบริการการศึกษา 

(กพส.)

  3.3 โครงการตรวจประเมินคุณภาพ 

กองอาคารสถานที่ฯ(กพส.)

0.01 0.02 0.03 0.02 กองอาคารสถานที่ฯ

(กพส.)

  3.4 โครงการบริหารความเสี่ยง 

กองอาคารสถานที่ฯ(กพส.)

 - 0.01 0.02 0.02 กองอาคารสถานที่ฯ

(กพส.)



หมายเหตุ : - * งบประมาณแผนดิน 

                ** งบประมาณเงินรายได 17

2555 2556 2557 2558 2555 2556 2557 2558

เปาหมาย (ป พ.ศ.) กลยุทธ/มาตรการ หนวยงานวงเงินงบประมาณประจําป        

(หนวย : ลานบาท)

โครงการ (ปดําเนินการ)ประเด็น

ยุทธศาสตรที่

เปาประสงคเชิง

ยุทธศาสตร

ผลผลิต/ ตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตร

4. โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ

สารสนเทศเพื่อการบริหาร

-      -      -      -      สนง.วิทยาเขต

 4.1 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ

สารสนเทศเพื่อการบริหาร

-      -      -      -      กองบริการการศึกษา 

(กพส.)

4.2 โครงการจองหองออนไลน -      -      -      -      กองบริการการศึกษา 

(กพส.)

 4.3 โครงการจัดทําโปรแกรมตาราง

เรียน ตารางสอบ

-      -      -      -      กองบริการการศึกษา 

(กพส.)

5. โครงการถายทอดคานิยมองคการ 

เอกลักษณ และอัตลักษณของมก.สู

บุคลากรและนิสิต รวมทั้ง

ประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลการ

ดําเนินงานของมก.สูสังคมภายนอก

-      -      -      -      สนง.วิทยาเขต

  5.1 โครงการถายทอดคานิยมองคกร 

เอกลักษณและอัตลักษณของหนวยงาน 

และ มก. สูบุคลากร

-      -      -      -      กองบริการการศึกษา 

(กพส.)

6. โครงการสนับสนุนการบริหารงานที่

มีประสิทธิภาพ

0 1.36 7.46 1.55 สนง.วิทยาเขต

   6.1 โครงการจัดการความรู 0 0.01 0.01 0.01 กองอาคารสถานที่ฯ

(กพส.)

   6.2 จัดหาครุภัณฑทดแทนของเดิมที่

ชํารุด

0 0.5 3.4 0.77 กองอาคารสถานที่ฯ

(กพส.)

   6.3 กอสรางโรงเรือนเก็บวัสดุ

การเกษตร

-      -      0.35    -      กองอาคารสถานที่ฯ

(กพส.)



หมายเหตุ : - * งบประมาณแผนดิน 

                ** งบประมาณเงินรายได 18

2555 2556 2557 2558 2555 2556 2557 2558

เปาหมาย (ป พ.ศ.) กลยุทธ/มาตรการ หนวยงานวงเงินงบประมาณประจําป        

(หนวย : ลานบาท)

โครงการ (ปดําเนินการ)ประเด็น

ยุทธศาสตรที่

เปาประสงคเชิง

ยุทธศาสตร

ผลผลิต/ ตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตร

   6.4 กอสรางโรงเรือนเก็บวัสดุและ

อุปกรณ

-      -      0.30    -     กองอาคารสถานที่ฯ

(กพส.)

   6.5 จัดสรางเรือเก็บวัชพืช -      0.35    -      -     กองอาคารสถานที่ฯ

(กพส.)

7. โครงการวิจัยสถาบัน 0.05    0.06    0.06    0.07    สนง.วิทยาเขต

  7.1 โครงการวิจัยสถาบัน -      -      -      -      กองบริการการศึกษา 

(กพส.)

  7.2 โครงการวิจัยสถาบัน 0.01    0.01    0.01    0.02    กองกิจการนิสิต (กพส.)

  7.3 โครงการวิจัยสถาบัน 0.04    0.05    0.05    0.05    กองอาคารสถานที่ฯ

(กพส.)

1. โครงการบริหารจัดการทรัพยสิน 0.00 0.60 2.10 0.60 สนง.วิทยาเขต

  1.1. โครงการบริหารจัดการทรัพยสิน 0.00 0.60 2.10 0.60 กองอาคารสถานที่ฯ

(กพส.)

2. โครงการพัฒนารายไดจากการ

ดําเนินภารกิจ

14.74 22.57 26.80 35.62 สนง.วิทยาเขต

   2.1 โครงการเพิ่มรายไดจาการใหเชา

อาคารและที่ราชพัสดุเชิงพาณิชยที่มีอยู

เดิม

3.60 5.05 7.57 12.12 กองธุรการ 

(กําแพงแสน)

   2.2 โครงการสรางศูนยการคา

สนามหลวง

6.60 7.95 9.54 11.45 กองธุรการ 

(กําแพงแสน)

   2.3 โครงการสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 3.29 5.93 7.12 8.54 กองธุรการ 

(กําแพงแสน)

กลยุทธที่ 2 (มก.) 

พัฒนาระบบงบประมาณ

และการหารายได



หมายเหตุ : - * งบประมาณแผนดิน 

                ** งบประมาณเงินรายได 19

2555 2556 2557 2558 2555 2556 2557 2558

เปาหมาย (ป พ.ศ.) กลยุทธ/มาตรการ หนวยงานวงเงินงบประมาณประจําป        

(หนวย : ลานบาท)

โครงการ (ปดําเนินการ)ประเด็น

ยุทธศาสตรที่

เปาประสงคเชิง

ยุทธศาสตร

ผลผลิต/ ตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตร

   2.4 โครงการศูนยจําหนายผลิตภัณฑ 

(KU OUTLET)

1.20 1.44 1.73 2.07 กองธุรการ 

(กําแพงแสน)

   2.5 โครงการพัฒนารายไดจากการ

ดําเนินกิจการตางๆ

0.050 0.100 0.100 0.100 กองกิจการนิสิต (กพส.)

   2.6 โครงการพัฒนารายไดจากการ

ดําเนินกิจการตางๆ

0 2.1 0.74 1.34 กองอาคารสถานที่ฯ

(กพส.)

1. โครงการพัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนุน

0.61    1.70    1.76    1.83    สนง.วิทยาเขต

  1.1 โครงการสงเสริมสนับสนุน

การศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทั้งในและ

ตางประเทศ

-      -      -      -      กองธุรการ 

(กําแพงแสน)

  1.2 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูงาน

บริการการศึกษา

0.01 0.01 0.01 0.01 กองบริการการศึกษา 

(กพส.)

  1.3 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

0.15 0.15 0.15 0.15 กองบริการการศึกษา 

(กพส.)

  1.4. โครงการพัฒนาบุคลากร 0.150 0.160 0.175 0.200 กองกิจการนิสิต (กพส.)

  1.5 โครงการพัฒนาบุคลากร 0.15 0.63 0.65 0.65 กองอาคารสถานที่ฯ

(กพส.)

  1.6 โครงการแผนพัฒนาอัตรากําลัง -      0.12 0.12 0.17 กองอาคารสถานที่ฯ

(กพส.)

กลยุทธที่ 3 (มก.) 

พัฒนาบุคลากร สวัสดิการ

 สิ่งแวดลอม และการกีฬา



หมายเหตุ : - * งบประมาณแผนดิน 

                ** งบประมาณเงินรายได 20

2555 2556 2557 2558 2555 2556 2557 2558

เปาหมาย (ป พ.ศ.) กลยุทธ/มาตรการ หนวยงานวงเงินงบประมาณประจําป        

(หนวย : ลานบาท)

โครงการ (ปดําเนินการ)ประเด็น

ยุทธศาสตรที่

เปาประสงคเชิง

ยุทธศาสตร

ผลผลิต/ ตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตร

2. โครงการพัฒนาทักษะการใช

ภาษาอังกฤษของบุคลากร

0.000 0.060 0.060 0.085 สนง.วิทยาเขต

   2.1 โครงการพัฒนาทักษะ ภาษา 

อังกฤษของบุคลากร และผูนํานิสิต

0.000 0.050 0.060 0.075 กองกิจการนิสิต (กพส.)

  2.2 โครงการบทสนทนาเบื้องตน

สําหรับพนักงานรักษาความปลอดภัย

-      0.01 -      0.01 กองอาคารสถานที่ฯ

(กพส.)

3. โครงการพัฒนาศักยภาพและ

คุณธรรมสําหรับผูบริหาร

-     -     -     -     สนง.วิทยาเขต

  3.1 โครงการพัฒนาศักยภาพผูบริหาร

ระดับสูงและระดับกลาง

-      -      -      -      กองบริการการศึกษา 

(กพส.)

4. โครงการอบรมจรรยาบรรณวิชาชีพ -     -     -     -     สนง.วิทยาเขต

  4.1 โครงการอบรมจรรยาบรรณ

วิชาชีพบุคลากร

-      -      -      -      กองบริการการศึกษา 

(กพส.)

5. โครงการสงเสริมสวัสดิการและชีวิต

ความเปนอยูของบุคลากรและนิสิต

  5.1  โครการตลาดนัดปลอดผุน (ตลาด

นัดวันพุธ)

2.79 3.35 4.36 6.11 กองธุรการ 

(กําแพงแสน)

  5.2 โครงการสงเสริมสวัสดิการและ

ชีวิตความเปนอยูของบุคลากร

-      -      -      -      กองบริการการศึกษา 

(กพส.)

   5.3 โครงการติดตั้งระบบเครือขาย

ไรสาย

1.990 0.650 0.700 1.000 กองกิจการนิสิต (กพส.)

   5.4  โครงการติดตั้งระบบกลองวงจร

ปด เพื่อรักษาความปลอดภัย

-      -      1.500 1.500 กองกิจการนิสิต (กพส.)



หมายเหตุ : - * งบประมาณแผนดิน 
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2555 2556 2557 2558 2555 2556 2557 2558

เปาหมาย (ป พ.ศ.) กลยุทธ/มาตรการ หนวยงานวงเงินงบประมาณประจําป        

(หนวย : ลานบาท)

โครงการ (ปดําเนินการ)ประเด็น

ยุทธศาสตรที่

เปาประสงคเชิง

ยุทธศาสตร

ผลผลิต/ ตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตร

   5.5  โครงการสงเสริมสุขภาพบุคลากร 0.050 0.050 0.070 0.075 กองกิจการนิสิต (กพส.)

   5.6 โครงการเสริมสรางระบบความ

ปลอดภัย

-      5.8 1 1 กองอาคารสถานที่ฯ

(กพส.)

   5.7 โครงการมวลชนสัมพันธ -      0.04 0.04 0.04 กองอาคารสถานที่ฯ

   5.8  โครงการปรับปรุงระบบ

สาธารณูปโภค

-      382.92 -      -      งานบริการ

สาธารณูปโภค

   5.9 โครงการจัดซื้อรถขยะทดแทน -      -      3.50 -      งานอาคารสถานที่

   5.10  จัดซื้อรถบัสแอร 45 ที่นั่ง -      0.00 0.00 4.50 กองอาคารสถานที่ฯ

(กพส.)

6. โครงการปรับปรุงสภาพแวดลอม 

และภูมิทัศนใหเปนมหาวิทยาลัยสี

เขียวและเอื้อตอความเปนนานาชาติ

  6.1  โครงการ 5 ส -      781.24 3.5 4.5 กองบริการการศึกษา 

(กพส.)

  6.2  โครงการกิจกรรม  5 ส -      0.01 0.01 0.01 กองอาคารสถานที่ฯ

(กพส.)

  6.2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน 0.03 0.03 0.03 0.03 กองบริการการศึกษา 

(กพส.)

   6.3 โครงการปรับปรุงอาคาร ตึกพัก

นิสิตและที่ทําการ

3.500 3.800 4.000 4.500 กองกิจการนิสิต (กพส.)

   6.4 ปรับปรุงสํานักงานกองอาคาร

สถานที่และยานพาหนะ (กําแพงแสน)

-      -      0.4 -     กองอาคารสถานที่ฯ

(กพส.)

   6.5 โครงการพัฒนาสิ่งแวดลอมและ

ภูมิทัศน

-      1.50 1.00 1.00 กองอาคารสถานที่ฯ

(กพส.)

   6.6 โครงการวันปลูกตนไม -      0.04 0.04 0.04 กองอาคารสถานที่ฯ
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