เอกสารแนบ 2

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2557-2560)
ตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ระยะ 10 ป (พ.ศ.2556-2565)
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําหนวยงาน
ในการประชุมครั้งที่ 16 /2556 วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2556

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ระยะ 4 ป (พ.ศ.2557-2560)
ยุทธศาสตรที่ 1 เสริมสรางวิชาการใหเขมแข็ง ทันสมัย เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
กลยุทธ/แนวทางการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย/คณะฯ

โครงการใหญของมหาวิทยาลัย/
โครงการหนวยงาน

ตัวชี้วัดโครงการระดับ
หนวยงาน

เปาหมายผลผลิต (กรอกเฉพาะปที่ดําเนินการ) เปาหมายงบประมาณ (หนวย : ลานบาท) (ทศนิยม 2 ตําแหนง)
2557
2558
2559
2560
2557
2558
2559
2560
รายรับ รายจาย รายรับ รายจาย รายรับ รายจาย รายรับ รายจาย

กลยุทธที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาการเรียนการสอนใหทันสมัยและมีความเขมแข็งทางวิชาการ
แนวทางการดําเนินงานที่ : 1.1 บูรณาการองคความรูที่สําคัญในศาสตรของสาขาวิชาตาง ๆ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต เนนศาสตรที่มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญใหมีความโดดเดน และพัฒนาหลักสูตรใหมที่ตอบสนองความตองการของ
ผูเรียนผูใชบัณฑิต สังคมและการพัฒนาประเทศ
โครงการมก. : โครงการพัฒนาหลักสูตร
กลยุทธที่ 1.1 ของคณะฯ เสริมสราง
โครงการคณะฯ : 1. โครงการพัฒนา
หลักสูตรทุกระดับ ที่สนองตอบตอความ หลักสูตรสหวิทยาการรวมกันระหวาง
ตองการของผูเรียน ผูใชบัณฑิต สังคมและ สาขาตางๆ ภายในคณะฯ
การพัฒนาประเทศ

- จํานวนหลักสูตรสหวิทยาการ
- รอยละของอัตราการรับเขา
ของหลักสูตรสหวิทยาการ

1

1

1

1

ไมเกิน
85%

ไมเกิน
85%

ไมเกิน
85%

ไมเกิน
85%

โครงการคณะฯ : 2. โครงการพัฒนา
หลักสูตรนานาชาติ

- จํานวนหลักสูตรสหวิทยาการ

1

1

1

1

โครงการคณะฯ : 3. โครงการสํารวจ
ภาวะการไดงานทําและความพึงพอใจ
ผูใชบัณฑิต (ทุกระดับ) ใหครอบคลุม
ทั่วถึงทั้งประชาคมอาเซียน

- ขอมูลเพื่อการพัฒนา
หลักสูตรที่สนองตอบความ
ตองการภายในประเทศ

1

1

1

1

กลยุทธที่ 1.2 ของคณะฯ การพัฒนาการ โครงการคณะฯ : 1. เพิ่มจํานวน
เรียนการสอน เพิ่มทักษะดานภาษา การ รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนโดยใช
สื่อสาร และการเรียนรูดวยตนเองใหทัน ภาษาตางประเทศเปนสื่อกลาง
ตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม

- รอยละของจํานวนรายวิชา
ที่จัดการเรียนการสอนเปน
ภาษาอังกฤษ ของจํานวน
หนวยกิตในแตละหลักสูตร
ทุกระดับการศึกษา

ไมนอย ไมนอย ไมนอย ไมนอย
กวา 15% กวา 15% กวา 15% กวา 15%

20.00 17.00 20.00 17.00 20.00 17.00 20.00 17.00
-

-

-

-

-

-

-

-

20.00 17.00 20.00 17.00 20.00 17.00 20.00 17.00
-

2.00

-

2.00

-

2.00

-

2.00

-

5.50

-

5.50

-

5.50

-

5.50

กลยุทธ/แนวทางการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย/คณะฯ

โครงการใหญของมหาวิทยาลัย/
โครงการหนวยงาน
โครงการคณะฯ : 2. เพิ่มจํานวน
รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนแบบ
Active Learning

เปาหมายผลผลิต (กรอกเฉพาะปที่ดําเนินการ) เปาหมายงบประมาณ (หนวย : ลานบาท) (ทศนิยม 2 ตําแหนง)
2557
2558
2559
2560
2557
2558
2559
2560
รายรับ รายจาย รายรับ รายจาย รายรับ รายจาย รายรับ รายจาย
5.50 5.50 5.50 5.50
- รอยละของจํานวนรายวิชา ไมนอย ไมนอย ไมนอย ไมนอย
ที่จัดการเรียนการสอนแบบ
กวา 10% กวา 10% กวา 10% กวา 10%
Active Learning ของ
จํานวนหนวยกิตในแตละ
หลักสูตร ในระดับปริญญาตรี
ตัวชี้วัดโครงการระดับ
หนวยงาน

โครงการคณะฯ : 3. จัดคายฝกอบรม
- รอยละของอาจารยประจํา
เชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับเทคนิคการสอน หลักสูตร ตองผานการอบรม
เชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวกับ
ที่ทันสมัย (ในระดับสากล) ใหแก
เทคนิคการสอนที่ทันสมัยใน
บุคลากรสายวิชาการ
ระดับสากล อยางตอเนื่องทุก
รอบ 5 ป

ไมนอย ไมนอย ไมนอย ไมนอย
กวา 40% กวา 40% กวา 40% กวา 40%

หมายเหตุ : ระบุโครงการใหญใหสอดคลองกับแนวทางการดําเนินงาน ดูขอมูลไดจากเอกสารความสอดคลองระหวางแนวทางการดําเนินงานและโครงการ

** ตัวหนังสือสีน้ําเงินเปนของคณะวิศวกรรมศาสตร **

-

2.00

-

2.00

-

2.00

-

2.00

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ระยะ 4 ป (พ.ศ.2557-2560)
ยุทธศาสตรที่ 2 สรางองคความรูเพื่อความเปนเลิศและเพื่อการใชประโยชน
กลยุทธ/แนวทางการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย/คณะฯ

โครงการใหญของมหาวิทยาลัย/
โครงการหนวยงาน

ตัวชี้วัดโครงการระดับ เปาหมายผลผลิต (กรอกเฉพาะปที่ดําเนินการ)
หนวยงาน
2557
2558 2559 2560

เปาหมายงบประมาณตอโครงการ (หนวย : ลานบาท)
2557
2558
2559
2560
รายรับ รายจาย รายรับ รายจาย รายรับ รายจาย รายรับ รายจาย

กลยุทธที่ 1 ปฏิรูประบบการบริหารงานวิจัยในมหาวิทยาลัย
แนวทางการดําเนินงานที่ : 1.1 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยและอาจารยและอาจารยรุนใหมในการเขียนโครงการวิจัย การบริหารจัดการงานวิจัยในระดับ Project และ Program การเขาถึงแหลงทุนในทุกวิทยาเขต สงเสริมระบบนักวิจัยพี่
เลี้ยงและสามารถปฏิบัติงานในสาขาที่เชี่ยวชาญไดอยางมีประสิทธิภาพ
โครงการมก. : โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและอาจารยรุนใหม
กลยุทธที่ 2.1 ของคณะฯ การปรับปรุง โครงการคณะฯ : 1. ระบบสนับสนุน
- ระดับความพึงพอใจ
จากผูใชบริการดานวิจัย
ประสิทธิภาพระบบการบริหารทรัพยากร ฐานขอมูลงานวิจัยและนวัตกรรม
และนวัตกรรมทั้งภายใน
ดานวิจัยและนวัตกรรม
และภายนอก

≥ 3.8

≥ 3.8

≥ 3.8

≥ 3.8

-

0.10

-

0.10

-

0.10

-

0.10

>3.51
โครงการคณะฯ : 2. โครงการจัดทํา
- ระดับความพึงพอใจ
ระบบบริหารการใชครุภัณฑวิจัยของคณะ จากผูใชบริการครุภัณฑวิจัย
วิศวกรรมศาสตร

>3.51

>3.51

>3.51

-

0.04

-

0.04

-

0.04

-

0.04

กลยุทธที่ 2.2 ของคณะฯ การเสริมสราง โครงการคณะฯ : 1. โครงการสนับสนุน - จํานวนโครงการ
ความรวมมือกับหนวยงานภายนอกทั้ง
ความรวมมือทางนวัตกรรมกับหนวยงาน สนับสนุนความรวมมือฯ
ภาครัฐและภาคเอกชน
ภายนอก

3

3

3

3

-

3.00

-

3.00

-

3.00

-

3.00

กลยุทธที่ 2.3 ของคณะฯ การเพิ่มจํานวน โครงการคณะฯ : 1. โครงการสนับสนุน จํานวนทุนการศึกษาฯ
ผลงานและยกระดับคุณภาพของงานวิจัย ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท
และนวัตกรรม
และปริญญาเอก
โครงการคณะฯ : 2. โครงการพัฒนา
จํานวนโครงการพัฒนา
ตนแบบฯ
ตนแบบผลงานนวัตกรรม/การตอยอด
นวัตกรรมของผลงานวิจัยของอาจารยใน
คณะวิศวกรรมศาสตร

20

20

20

20

-

4.60

-

4.60

-

4.60

-

4.60

2

2

2

2

-

5.00

-

5.00

-

5.00

-

5.00

10

10

10

10

-

1.00

-

1.00

-

1.00

-

1.00

โครงการคณะฯ : 3. โครงการสนับสนุน
ทุนวิจัยใหนักวิจัยและอาจารยรุนใหม

จํานวนทุนวิจัยฯ

กลยุทธ/แนวทางการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย/คณะฯ

กลยุทธที่ 2.4 ของคณะฯ การขยายผล
การใชประโยชนจากงานวิจัยและงาน
นวัตกรรม

โครงการใหญของมหาวิทยาลัย/
โครงการหนวยงาน

ตัวชี้วัดโครงการระดับ เปาหมายผลผลิต (กรอกเฉพาะปที่ดําเนินการ)
หนวยงาน
2557
2558 2559 2560

เปาหมายงบประมาณตอโครงการ (หนวย : ลานบาท)
2557
2558
2559
2560
รายรับ รายจาย รายรับ รายจาย รายรับ รายจาย รายรับ รายจาย
0.02 0.02 0.02 0.02

โครงการคณะฯ : 4. โครงการอบรมเชิง จํานวนการอบรมฯ
ปฏิบัติการการจัดทําขอเสนอโครงการวิจัย
ใหนักวิจัยและอาจารยรุนใหม

1

1

1

1

โครงการคณะฯ : 5. โครงการสนับสนุน
ทุนผูชวยวิจัยแกนิสิตปริญญาโทและ
ปริญญาเอก

จํานวนทุนผูชวยวิจัยฯ

10

10

10

10

-

1.20

-

1.20

-

1.20

-

1.20

โครงการคณะฯ : 6. โครงการยกระดับ
ความพรอมดานครุภัณฑวิจัย

ประสิทธิผลการใช
งบประมาณ/ระดับความ
พึงพอใจ

>3.51

>3.51

>3.51

>3.51

-

10.00

-

10.00

-

10.00

-

10.00

โครงการคณะฯ : 7. โครงการการให
จํานวนบทความตีพิมพฯ
รางวัลตีพิมพผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
โครงการคณะฯ : 8. โครงการการให
จํานวนการนําเสนอ
รางวัลแกอาจารยในการนําเสนอผลงาน ผลงานทางวิชาการฯ
ทางวิชาการและผลงานนวัตกรรมที่ไดรับ
รางวัลระดับชาติ/นานาชาติ และอาจารย
ที่ไดรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

>200

>200

>200

>200

-

2.00

-

2.00

-

2.00

-

2.00

>10

>10

>10

>10

-

2.00

-

2.00

-

2.00

-

2.00

โครงการคณะฯ : 1. ประชาสัมพันธ
ผลงานวิจัยผานสื่อหลายรูปแบบ

>3.51

>3.51

>3.51

>3.51

-

0.10

-

0.10

-

0.10

-

0.10

ระดับความพึงพอใจของ
กลุมเปาหมาย

หมายเหตุ : ระบุโครงการใหญใหสอดคลองกับแนวทางการดําเนินงาน ดูขอมูลไดจากเอกสารความสอดคลองระหวางแนวทางการดําเนินงานและโครงการ

** ตัวหนังสือสีน้ําเงินเปนของคณะวิศวกรรมศาสตร **

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ระยะ 4 ป (พ.ศ.2557-25560)
ยุทธศาสตรที่ 3 บริการทางวิชาการเพื่อสังคมและเพื่อการพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน
กลยุทธ/แนวทางการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย/คณะฯ

โครงการใหญของมหาวิทยาลัย/โครงการ
หนวยงาน

ตัวชี้วัดโครงการระดับ
หนวยงาน

เปาหมายผลผลิต (กรอกเฉพาะปที่ดําเนินการ)

2557

2558

2559

2560

ประมาณการเปาหมายงบประมาณตอโครงการ (หนวย : ลานบาท)
2557
2558
2559
2560
รายรับ รายจาย รายรับ รายจาย รายรับ รายจาย รายรับ รายจาย

กลยุทธที่ 1 ยกระดับคุณภาพการเผยแพรผลงานบริการวิชาการสูกลุมเปาหมาย
แนวทางการดําเนินงานที่ : 1.2 พัฒนาหนวยงานและวิทยาเขตใหเปนศูนยแหงการเรียนรูและฝกอบรม และเปนแหลงรายไดของหนวยงานและวิทยาเขตไดอยางยั่งยืน
โครงการใหญ : โครงการสงเสริมและพัฒนาศูนยการเรียนรู และฝกอบรมเพื่อเปนแหลงรายไดของหนวยงาน
กลยุทธที่ 3.1 ของคณะฯ การสราง
เครือขายความรวมมือกับภาครัฐ
ภาคเอกชน และชุมชน

โครงการคณะฯ : 1. โครงการสรางความ
รวมมือ (MOU) กับหนวยงานภายนอกทั้ง
ภาครัฐหรือภาคเอกชน

- จํานวนหนวยงานที่มี
ความรวมมือดานบริการ
วิชาการ

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

โครงการคณะฯ : 2. การสํารวจความ
ตองการงานบริการวิชาการ
โครงการคณะฯ : 3. การประกวดโครงการ
บริการวิชาการดีเดน

จํานวนการสํารวจฯ (ครั้ง)

1

1

1

1

-

0.10

-

0.10

-

0.10

-

0.10

จํานวนครั้งการประกวดฯ
โดยมีโครงการเขารวมไม
นอยกวา 10 โครงการ

1

1

1

1

-

0.15

-

0.15

-

0.15

-

0.15

โครงการคณะฯ : 4. ปรับปรุงการ
ประชาสัมพันธงานบริการวิชาการ

จํานวนคนเยี่ยมชมเว็บไซต

200

200

200

200

-

0.30

-

0.30

-

0.30

-

0.30

โครงการคณะฯ : 5. จัดทําหลักสูตรฝกอบรม ระดับความพึงพอใจในการ
อบรมฯ
เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติ และการใชระบบ
ฐานขอมูลบริการวิชาการ

>3.51 >3.51 >3.51 >3.51

-

-

-

-

-

-

-

-

โครงการคณะฯ : 6. การเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการโครงการบริการวิชาการใหบรรลุ
เปาหมายตามแผน

ไมนอย ไมนอย ไมนอย ไมนอย
กวา
กวา
กวา
กวา
60% 60% 60% 60%

-

-

-

-

-

-

-

-

โครงการที่เสร็จตามแผน

หมายเหตุ : ระบุโครงการใหญใหสอดคลองกับแนวทางการดําเนินงาน ดูขอมูลไดจากเอกสารความสอดคลองระหวางแนวทางการดําเนินงานและโครงการ

** ตัวหนังสือสีน้ําเงินเปนของคณะวิศวกรรมศาสตร **

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ระยะ 4 ป (พ.ศ.2557-2560)
ยุทธศาสตรที่ 4 การอนุรักษ ฟนฟู ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมไทยเพื่อเชิดชูความเปนไทยและนําพาสูสากล
กลยุทธ/แนวทางการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย

โครงการใหญของมหาวิทยาลัย/โครงการ
หนวยงาน

ตัวชี้วัดโครงการระดับ
หนวยงาน

เปาหมายผลผลิต (กรอกเฉพาะปที่ดําเนินการ) ประมาณการเปาหมายงบประมาณตอโครงการ (หนวย : ลานบาท)

2557
2558
2559
2560
รายรับ รายจาย รายรับ รายจาย รายรับ รายจาย รายรับ รายจาย
กลยุทธที่ 1 สงเสริม เผยแพร ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการมีจิตใจที่ดีงามใหแกประชาชน นิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัย
แนวทางการดําเนินงานที่ -

2557

2558

2559

2560

โครงการมก. : โครงการสงเสริมการเผยแพรและทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมไทยใหแกนิสิต บุคลากร และประชาชน
2
2
2
2
0.90
โครงการคณะฯ : โครงการจัดกิจกรรมที่ จํานวนโครงการ/กิจกรรม
เกี่ยวของกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รอยละของบุคลากรที่เขา
45
45
50
50
ขององคกร
รวมกิจกรรมทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมตอจํานวน
บุคลากรทั้งหมด

หมายเหตุ : ระบุโครงการใหญใหสอดคลองกับแนวทางการดําเนินงาน ดูขอมูลไดจากเอกสารความสอดคลองระหวางแนวทางการดําเนินงานและโครงการ

** ตัวหนังสือสีน้ําเงินเปนของคณะวิศวกรรมศาสตร **

-

0.90
-

-

0.90
-

-

0.90
-

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ระยะ 4 ป (พ.ศ.2557-2560)
ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูประบบการบริหารองคกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการและรองรับการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ/แนวทางการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย/คณะฯ

โครงการใหญของมหาวิทยาลัย/โครงการ
หนวยงาน

ตัวชี้วัดโครงการระดับ เปาหมายผลผลิต (กรอกเฉพาะปที่ดําเนินการ) ประมาณการเปาหมายงบประมาณตอโครงการ (หนวย : ลานบาท)
หนวยงาน
2557
2558
2559
2560
2557 2558 2559 2560
รายรับ รายจาย รายรับ รายจาย รายรับ รายจาย รายรับ รายจาย

กลยุทธที่ 1 ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
แนวทางการดําเนินงานที่ : 1.1 ปรับปรุงกระบวนการทํางานเพื่อลดขั้นตอนการทํางานและเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
โครงการใหญ : โครงการพัฒนากระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพ
กลยุทธที่ 5.1 ของคณะฯ การปรับปรุง
การบริหารจัดการแบบมุงเนนบุคลากร

โครงการคณะฯ : 1. การสรางแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานสูงกวามาตรฐาน

-

0.60

-

0.60

-

0.60

-

0.60

>3.78

-

0.10

-

0.10

-

0.10

-

0.10

ไมเกิน ไมเกิน ไมเกิน ไมเกิน
10 ขอ 10 ขอ 10 ขอ 10 ขอ

-

0.10

-

0.10

-

0.10

-

0.10

2. สัดสวนของจํานวนขอ
รองเรียนที่ไดรับการแกไข

ไมต่ํา
กวา
50%

ไมต่ํา
กวา
50%

ไมต่ํา
กวา
50%

ไมต่ํา
กวา
50%

-

-

-

-

-

-

-

-

1. สัดสวนของ
ผูปฏิบัติงานสูงกวาเกณฑ
มาตรฐาน
2. ระดับความพึงพอใจ
และความผูกพันตอ
องคกรของบุคลากร

กลยุทธที่ 5.2 ของคณะฯ การเสริมสราง โครงการคณะฯ : 1. การกําหนดมาตรฐาน 1. จํานวนขอรองเรียนที่
รักษา ระบบธรรมาภิบาล และ
วิธีปฏิบัติขอรองเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร เกิดจากการปฏิบัติงาน
จรรยาบรรณ
ผิดพลาด

อยาง อยาง อยาง อยาง
นอย 1% นอย 1% นอย 1% นอย 1%
>3.75

>3.76

>3.77

กลยุทธที่ 5.3 ของคณะฯ กระบวนการ
ดําเนินงานหลักขององคกร

โครงการคณะฯ : 1. การปรับปรุงคุณภาพ
งานอยางตอเนื่อง

รอยละของกระบวนการที่
ไดรับการปรับปรุง

ไมต่ํา
กวา
10%

ไมต่ํา
กวา
10%

ไมต่ํา
กวา
10%

ไมต่ํา
กวา
10%

-

0.80

-

0.80

-

0.80

-

0.80

กลยุทธที่ 5.4 ของคณะฯ การปรับปรุง
การจัดการความรู

โครงการคณะฯ : 1. การสนับสนุนการ
สรางองคความรูในองคกร

- จํานวนองคความรูที่
นําไปใชประโยชน

อยาง
นอย 1

อยาง
นอย 1

อยาง
นอย 1

อยาง
นอย 1

-

2.16

-

2.16

-

2.16

-

2.16

กลยุทธ/แนวทางการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย/คณะฯ
กลยุทธที่ 5.5 ของคณะฯ การเพิ่ม
ความมั่นคงทางการเงินเพื่อสรางความ
นาเชื่อถือขององคกร

กลยุทธที่ 5.6 ของคณะฯ การพัฒนา
ปรับปรุงทางดานกายภาพ
สาธารณูปโภคพื้นฐานทางดานสารสนเทศ
และสภาพแวดลอมขององคกร

โครงการใหญของมหาวิทยาลัย/โครงการ
หนวยงาน
โครงการคณะฯ : 1. การพัฒนาแนว
ปฏิบัติการลงทุนจากบัญชีกองทุนคณะฯ

โครงการคณะฯ : 1. โครงการกอสราง
อาคารการเรียนการสอนและปฏิบัติการ
กลางคณะฯ

ตัวชี้วัดโครงการระดับ เปาหมายผลผลิต (กรอกเฉพาะปที่ดําเนินการ) ประมาณการเปาหมายงบประมาณตอโครงการ (หนวย : ลานบาท)
หนวยงาน
2557
2558
2559
2560
2557 2558 2559 2560
รายรับ รายจาย รายรับ รายจาย รายรับ รายจาย รายรับ รายจาย
1. มูลคาสินทรัพยรวม
ขององคกร สามารถปรับ
เพิ่มมูลคาสินทรัพยรวมให
ทันตออัตราเงินเฟอ
2. อัตราการเพิ่มของ
ปริมาณเงินกองทุนฯ
ความมีประสิทธิผลของ
โครงการ

ไมนอย ไมนอย ไมนอย ไมนอย
กวา 5% กวา 5% กวา 5% กวา 5%
1
1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

215.00

-

4.00

โครงการคณะฯ : 2. โครงการปรับปรุง
อาคารการเรียนการสอนและปฏิบัติการ
กลางคณะฯ

ความมีประสิทธิผลของ
โครงการ

1

3

1

1

-

0.67

-

4.17

-

0.67

-

0.67

โครงการคณะฯ : 3. โครงการปรับปรุง
ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
โครงการคณะฯ : 4. การพัฒนาปรับปรุง
ระบบคอมพิวเตอร ระบบสารสนเทศ
เครือขายสื่อสารขอมูลเพื่อการเรียนการ
สอนและการบริหารจัดการ

ความมีประสิทธิผลของ
โครงการ
- รอยละความเชื่อถือได
ของระบบคอมพิวเตอร
ระบบสารสนเทศ
เครือขายสื่อสารขอมูล
เพื่อการเรียนการสอน
และการบริหารจัดการ

1

2

-

-

-

1.8

-

3.18

-

-

-

-

>95%

>95%

>95%

>95%

-

10.054

-

10.054

-

10.054

-

10.054

หมายเหตุ : ระบุโครงการใหญใหสอดคลองกับแนวทางการดําเนินงาน ดูขอมูลไดจากเอกสารความสอดคลองระหวางแนวทางการดําเนินงานและโครงการ

** ตัวหนังสือสีน้ําเงินเปนของคณะวิศวกรรมศาสตร **

เอกสารความสอดคลองระหวางกลยุทธ แนวทางการดําเนินงาน กับโครงการใหญของมหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ
แนวทางการดําเนินงาน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1
กลยุทธที่ 1 พัฒนาหลักสูตร
1.1 บูรณาการองคความรูที่สําคัญในศาสตรของสาขาวิชาตางๆ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเนน
และพัฒนาการเรียนการสอนให ศาสตรที่มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญใหมีความโดดเดน และพัฒนาหลักสูตรใหมที่ตอบสนองความ
ทันสมัยและมีความเขมแข็งทาง ตองการของผูเรียน ผูใชบัณฑิต สังคมและการพัฒนาประเทศ
วิชาการ
1.2 สงเสริมการสรางความยืดหยุนเพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษาที่หลากหลาย ทั้งหลักสูตร
ประกาศนียบัตร หลักสูตรควบปริญญาตรีถึงปริญญาเอก หลักสูตร 2 ปริญญา หลักสูตรปริญญาใบที่
2 โดยมีการเทียบโอนหนวยกิต รวมทั้งเสริมสรางประสบการณใหแกนิสิตในการเรียนรูจากการ
ปฏิบัติงานจริง
1.3 สงเสริมการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะหลักสูตรที่ทําวิทยานิพนธ โดยสนับสนุน
ทุนการศึกษาใหเพิ่มขึ้น
1.4 สงเสริมการสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันทางวิชาการและสถาบันวิจัยทั้ง
ในประเทศและตางประเทศ สมาคมวิชาชีพ และภาคเอกชน
กลยุทธที่ 2 พัฒนามหาวิทยาลัย 2.1 พัฒนาหลักสูตรนานาชาติใหเพิ่มขึ้น
ใหเปนศูนยกลางดานการศึกษา 2.2 เสริมสรางบรรยากาศการเรียนการสอนใหมีความเปนนานาชาติ
(Education Hub) ในเอเชีย
ในสาขาที่มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตรมีความเชี่ยวชาญ 2.3 เพิ่มจํานวนนิสิต และอาจารยชาวตางชาติ
และโดดเดน
2.4 สงเสริมการพัฒนาความสามารถดานภาษาใหกับนิสิต และบุคลากร

โครงการใหญของมหาวิทยาลัย
1.1.1 โครงการพัฒนาหลักสูตรในสาขาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมี
ความเชี่ยวชาญและโดดเดน
1.1.2 โครงการพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองความตองการของสังคม
1.2.1 โครงการหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา และหลักสูตร
ควบปริญญาโท 2 ปริญญา

1.3.1 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
1.4.1 โครงการสงเสริมการสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการ
ระหวางสถาบัน
2.1.1 โครงการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ
2.2.1 โครงการเสริมสรางบรรยากาศการเรียนการสอนใหมีความเปน
นานาชาติ
2.3.1 โครงการรับนิสิตชาวตางชาติ
2.3.2 โครงการสงเสริมการจางอาจารยชาวตางชาติ
2.4.1 โครงการพัฒนาภาษาตางประเทศใหกับนิสิตและบุคลากร
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แนวทางการดําเนินงาน
กลยุทธที่ 3 พัฒนาศักยภาพ
3.1 ปรับปรุงกระบวนการ กฎเกณฑ และขอบังคับการรับนิสิต
และทักษะของนิสิต เพื่อผลิต
บัณฑิตใหมีความเปนพลเมืองโลก
3.2 ปฏิบัติการเชิงรุกในการประชาสัมพันธ และสนับสนุนใหมีเครือขายความรวมมือกับโรงเรียน
ตางๆ เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณภาพเขามาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย
3.3 สงเสริมการพัฒนางานดานสหกิจศึกษา ปรับปรุงกระบวนการทํางานและสนับสนุนใหมี
เครือขายความรวมมือกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ภายในประเทศและตางประเทศ

3.4 สงเสริมการพัฒนานิสิตทั้งในดานวิชาการ จริยธรรม คุณธรรม จิตสาธารณะ และความ
เปนพลเมืองโลก โดยเนนพัฒนาศักยภาพในการคิดการสื่อสาร การมีปฏิสัมพันธตาง
วัฒนธรรม ความเปนผูนําและรับผิดชอบตอสังคม เพื่อพัฒนาใหนิสิตมีความเปนมืออาชีพ
ความเปนผูนํา ความคิดริเริ่ม สรางสรรค บุคลิกภาพที่ดี และสามารถปฏิบัติงานไดระดับ
มาตรฐานสากล

โครงการใหญของมหาวิทยาลัย

3.1.1 โครงการปรับปรุงกระบวนการ กฎเกณฑ และขอบังคับการ
รับนิสิต
3.2.1 โครงการสงเสริมกระบวนการคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณภาพเขามา
ศึกษาตอในมหาวิทยาลัย
3.3.1 โครงการพัฒนางานและปรับปรุงกระบวนการทํางานดานสหกิจ
ศึกษากับหนวยงานภาครัฐและเอกชน
3.4.1,3.5.1 โครงการสงเสริมการพัฒนานิสิตและการสรางผลงานนิสิต

3.5 สงเสริมใหนิสิตสรางสรรคผลงาน สิ่งประดิษฐและนวัตกรรม เพื่อสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัย
กลยุทธที่ 4 พัฒนาศักยภาพ
อาจารย

4.1 จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการที่มุงเพิ่มศักยภาพในดานการเรียนการสอน การใชภาษา 4.1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการเพื่อเพิ่ม
คุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยไดอยางเปนรูปธรรม และบุคลากรสายวิชาการ ประสิทธิภาพการเรียนการสอน
เขาใหมตองไดรับการเตรียมความพรอมกอนเริ่มสอนในชั้นเรียนจริง รวมทั้งเนนการพัฒนาอาจารย
ตามผลการประเมินการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
4.2 ขับเคลื่อนและผลักดันใหอาจารยผลิตผลงานและเผยแพรผลงานใหมากยิ่งขึ้น พัฒนาศักยภาพ 4.2.1 โครงการผลิตผลงานวิชาการในสาขาที่เชี่ยวชาญเพื่อการเผยแพร
อาจารยใหสามารถปฏิบัติงานในสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญไดอยางมีประสิทธิภาพและมีความเปนสากล ผลงาน
สงเสริมใหอาจารยรวมกลุมสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเปนหนวยปฏิบัติการ เพื่อถายทอดความเชี่ยวชาญ
ชํานาญงานอยางเปนระบบและตอเนื่อง
4.3 สงเสริมการพัฒนาอาจารยใหครอบคลุมทั้งทางดานคุณวุฒิและการเรงรัดการเขาสูตําแหนงทาง 4.3.1 โครงการพัฒนาคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ
วิชาการ
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กลยุทธที่ 5 พัฒนาระบบและ
ทรัพยากรใหทันสมัย เพื่อใหมี
ความเขมแข็งทางวิชาการ

แนวทางการดําเนินงาน
โครงการใหญของมหาวิทยาลัย
4.4 สนับสนุนทุนพัฒนาอาจารยและทุนการศึกษาตอเนื่องแกบัณฑิตเกียรตินิยมเพื่อศึกษาตอทั้งใน 4.4.1 โครงการสนับสนุนทุนพัฒนาอาจารย
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เพื่อพัฒนาใหเปนอาจารยประจําของมหาวิทยาลัย
4.4.2 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาบัณฑิตเกียรตินิยมเพื่อพัฒนาเปน
อาจารยประจําของมหาวิทยาลัย
5.1 เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ทันสมัย 5.1.1 โครงการสงเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนการสอน
ปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรูสําหรับนิสิต พรอมทั้งจัดหาอุปกรณเครื่องมือ
เพื่อการสรางองคความรูที่มีความทันสมัย
5.2 พัฒนาระบบผูชวยสอน (Teaching Assistant,TA) ในทุกระดับ

5.2.1 โครงการพัฒนาระบบผูชวยสอน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
กลยุทธ 1 ปฏิรูประบบการ
1.1 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยและอาจารยรุนใหมในการเขียนโครงการวิจัย การบริหารจัดการงานวิจัย 1.1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและอาจารยรุนใหม
บริหารงานวิจัยในมหาวิทยาลัย ในระดับ Project และ Program การเขาถึงแหลงทุนในทุกวิทยาเขต สงเสริมระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง
และสามารถปฏิบัติงานในสาขาที่เชี่ยวชาญไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.2 สนับสนุนใหมีผูชวยนักวิจัย (Research Assistant, RA) ในทุกระดับเพื่อเสริมประสิทธิภาพการ 1.2.1 โครงการพัฒนาระบบผูชวยนักวิจัย (Research Assistant, RA)
ปฏิบัติงานของอาจารย ผลักดันใหบุคลากรนักวิจัยรวมสอนในหลักสูตรตางๆ และเปนที่ปรึกษา
วิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษาใหเพิ่มมากขึ้น
1.2.2 โครงการสนับสนุนนักวิจัยรวมสอนในหลักสูตร
1.3 แสวงหางบประมาณเพื่อการวิจัยพื้นฐานและเพื่อการวิจัยประยุกต จากหนวยงานภายนอกทั้ง 1.3.1,1.4.1 โครงการพัฒนาแหลงทุนภายนอกเพื่อการวิจัยและพัฒนา
กองทุนวิจัย
ภาครัฐและเอกชน และสถาบันตางประเทศใหเพิ่มมากขึ้น
1.4 เรงรัดพัฒนากองทุนเพื่อการวิจัยและสนับสนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาใหเพิ่มมากขึ้น
1.5.1 โครงการจัดหาอุปกรณเครื่องมือและครุภัณฑการวิจัย
1.5 จัดหาอุปกรณ เครื่องมือ และครุภัณฑการวิจัยที่มีความทันสมัยและพรอมสนับสนุนการวิจัย
1.6 ปรับปรุงสถานีวิจัยและสถานีฝกนิสิตใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงานของอาจารย บุคลากรวิจัย 1.6.1 โครงการปรับปรุงสถานีวิจัยและสถานีฝกนิสิตเพื่อรองรับการ
และนิสิต
ปฏิบัติงานของอาจารย บุคลากรวิจัย และนิสิต
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กลยุทธที่ 2 เพิ่มปริมาณ
งานวิจัยคุณภาพ

แนวทางการดําเนินงาน
2.1 จัดใหมีแผนพัฒนาบุคลากรอยางชัดเจนสําหรับบุคลากรเขาใหม รวมทั้งขอตกลงตางๆ ในการ
สรางผลงาน
2.2 สงเสริมการผลิตผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู และ/หรือ สามารถตีพิมพเผยแพรในวารสาร
ระดับนานาชาติได
2.3 สนับสนุนการจัดตั้งหนวยปฏิบัติการวิจัยเฉพาะทาง (Special Research Unit, SRU) และศูนย
ความเปนเลิศทางวิชาการ (Center of Excellence, COE) ที่บูรณาการการทํางานเปนทีม โดยรวม
กลุมนักวิจัยในสาขาที่เชี่ยวชาญใหเปนหัวใจขับเคลื่อนงานวิจัย

โครงการใหญของมหาวิทยาลัย
2.1.1 โครงการพัฒนาบุคลากรเขาใหมเพื่อการสรางผลงานตามขอตกลง
2.2.1 โครงการผลิตผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู และ/หรือ การ
ตีพิมพเผยแพร
2.3.1 โครงการจัดตั้งหนวยปฏิบัติการวิจัย และศูนยความเปนเลิศทาง
วิชาการ

กลยุทธที่ 3 บูรณาการความ
รวมมือดานการวิจัยระหวาง
หนวยงาน

3.1 สงเสริมเครือขายความรวมมือดานการวิจัยกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม ทั้งใน
ระดับภูมิภาคอาเซียนและนานาชาติ ในการผลิตผลงานวิจัย

กลยุทธที่ 4 การขยายผลและ
การใชประโยชนจากงานวิจัย

4.1 ปฏิรูประบบการสื่อสารเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคสูสาธารณะแบบทั่วถึงและตอเนื่อง 4.1.1 โครงการพัฒนาระบบการประชาสัมพันธ เพื่อสื่อสาร และเผยแพร
ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคสูสาธารณชน

3.1.1,3.2.1 โครงการวิจัยเชิงบูรณาการ

3.2 สงเสริมการทํางานดานการวิจัยรวมกันระหวางหนวยงานในวิทยาเขตและมหาวิทยาลัย พรอม
ทั้งสรางกลไกสนับสนุนความรวมมือระหวางหนวยงาน

4.2.1 โครงการสํารวจ วิเคราะหความตองการดานงานวิจัยของตลาดใน
ภาคเอกชนและอุตสาหกรรม เพื่อการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน

4.2 วิเคราะหความตองการดานงานวิจัยของตลาดในภาคเอกชนและอุตสาหกรรม เพื่อการนํา
ผลงานวิจัยไปใชประโยชนในการพัฒนาชุมชนและแกไขปญหาสังคม สามารถตอยอดในเชิงพาณิชยได
4.3 สงเสริมใหมีการจดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในตางประเทศเพื่อ
4.3.1 โครงการสงเสริมการจดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ผลงานวิจัยหรืองาน
ประโยชนเชิงพาณิชย พรอมทั้งสรางระบบกลไกเพื่อคุมครองปกปองสิทธิของผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคในเชิงพาณิชย
สรางสรรคที่นําไปใชประโยชนในทุกดาน
หนวยงาน
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แนวทางการดําเนินงาน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3
กลยุทธที่ 1 ยกระดับคุณภาพ 1.1 สงเสริมการบริการวิชาการผานระบบสารสนเทศและสื่อประชาสัมพันธในทุกรูปแบบ เพื่อให
เขาถึงผูรับบริการไดหลากหลายและตอบสนองความตองการของสังคม ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
การเผยแพรผลงานบริการ
วิชาการสูกลุมเปาหมาย
1.2 พัฒนาหนวยงานและวิทยาเขต ใหเปนศูนยแหงการเรียนรูและฝกอบรม และเปนแหลงรายได
ของหนวยงานและวิทยาเขตไดอยางยั่งยืน
กลยุทธที่ 2 การสรางเครือขาย 2.1 สงเสริมหลักสูตรฝกอบรม และโครงการบริการวิชาการ โดยบูรณาการกับหนวยงานอื่นในสาขาที่
เกี่ยวของ เพื่อถายทอดองคความรูสูชุมชนและสังคม รวมทั้งสรางงานบริการวิชาการที่มีคุณคาและ
ความรวมมือและบูรณาการ
ประโยชนแกหนวยงาน วิทยาเขต มหาวิทยาลัย สังคมและประเทศ
ความรวมมือดานการบริการ
วิชาการ
2.2 จัดการองคความรู ของหนวยงานตางๆ ในลักษณะกลุมความรู อาทิ ดานการเกษตร อาหาร
เทคโนโลยี สิ่งแวดลอม เปนตน เพื่อการเผยแพรและบริการวิชาการสูสังคม และจัดใหมีสถานที่
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนแนวคิด เพื่อใหกอใหเกิดผลงานนวัตกรรมสรางสรรค

กลยุทธที่ 3 การพัฒนารายได
จากการบริการวิชาการ

โครงการใหญของมหาวิทยาลัย
1.1.1 โครงการสงเสริมการบริการวิชาการผานระบบสารสนเทศ และสื่อ
ประชาสัมพันธ
1.2.1 โครงการสงเสริมและพัฒนาศูนยการเรียนรู และฝกอบรมเพื่อเปน
แหลงรายไดของหนวยงาน
2.1.1 โครงการฝกอบรมและบริการวิชาการ

2.2.1 โครงการจัดการองคความรู เพื่อการเผยแพรและบริการวิชาการสู
สังคม

2.3 สนับสนุนใหมีเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
2.3.1 โครงการสงเสริมเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกเพื่อ
โดยเฉพาะกลุมเปาหมายในการเผยแพรผลงานบริการวิชาการ
การเผยแพรผลงานบริการวิชาการ
2.4 กําหนดใหหนวยงานนําผลงานการบริการวิชาการไปบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 2.4.1 โครงการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการ
วิจัย
3.1.1 โครงการพัฒนาวิชาการ
3.1 สนับสนุนการสรางรายไดจากโครงการพัฒนาวิชาการและจากผลงานวิจัยของหนวยงาน เพื่อ
การพึ่งพาตนเองอยางยั่งยืน
3.2 สงเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งหนวยธุรกิจ (Business Unit) ภายใตหนวยงานที่มุงเนนการนํา 3.2.1 โครงการสงเสริมการจัดตั้งหนวยธุรกิจในหนวยงานเพื่อสนับสนุน
ผลงานวิจัยสูเชิงพาณิชย
การจัดการศึกษา
3.3 สงเสริมการพัฒนาหนวยจัดการทรัพยสินทางปญญาและถายทอดเทคโนโลยี (Technology
3.3.1 โครงการพัฒนาความรวมมือกับภาคเอกชนเพื่อการตอยอดธุรกิจ
Licensing Office, TLO) และหนวยบมเพาะวิสาหกิจ (University Business Incubators, UBI) ให จากผลงานวิจัย
เขมแข็ง และจัดตั้งหนวยงานประสานความรวมมือกับภาคเอกชน จัดตั้งหนวยงานหรือบริษัทรวม
ทุนที่ตอยอดธุรกิจจากผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
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แนวทางการดําเนินงาน
3.4 สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดรับการขึ้นทะเบียนเปนผูมีอํานาจรับรอง
มาตรฐานดานตางๆ อาทิ การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม (Environmental Impact
Assessment, EIA) การรับรองการลดกาซเรือนกระจก คารบอนฟุตปรินท หนวยตรวจ (Inspection
Body, IB) หนวยรับรอง (Certified Body, CB) ที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม เปนตน

กลยุทธที่ 4 การปรับปรุงกลไก
การบริการวิชาการ
ยุทธศาสตรที่ 4
กลยุทธที่ 1 สงเสริม เผยแพร
ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรมไทย เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตและการมีจิตใจที่ดี
งามใหแก ประชาชน นิสิตและ
บุคลากรมหาวิทยาลัย

โครงการใหญของมหาวิทยาลัย
3.4.1 โครงการสนับสนุนบุคลากรใหไดรับการขึ้นทะเบียนเปนผูมีอํานาจ
รับรองมาตรฐานดานตางๆ

4.1 ปรับปรุงรูปแบบ โครงสรางองคกร และกฎระเบียบใหเอื้ออํานวยตอการใหบริการวิชาการที่เปน 4.1.1 โครงการปรับปรุงรูปแบบ โครงสรางองคกร และกฎระเบียบให
ที่ยอมรับ และเชื่อถือได
เหมาะสม และเอื้อตอการใหบริการวิชาการ
-

1. โครงการสงเสริมการเผยแพรและทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรมไทยใหแกนิสิต บุคลากร และประชาชน

กลยุทธที่ 2 เรงรัดการ
นําเสนอศิลปะ วัฒนธรรมไทย
และเอกลักษณความเปนไทย
ในรูปแบบตางๆ ใหเปนที่รูจัก
และสามารถแสดงไดในเวที
สากล

1. โครงการสนับสนุนการเสนอศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมไทยและ
เอกลักษณความเปนไทยสูเวทีสากล
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กลยุทธที่ 3 ปรับปรุงกลไกการ
ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรมใหสอดคลองกับ
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป

แนวทางการดําเนินงาน
3.1 สรางเครือขายความรวมมือดานภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม ระหวางหนวยงานทั้ง
ภายในและภายนอก
3.2 จัดการองคความรูที่เกี่ยวของกับภูมิปญญาดานการเกษตร วิถีความเปนอยูของคนไทยเพื่อ
เผยแพรสูสังคมและชุมชน

ยุทธศาสตรที่ 5
กลยุทธที่ 1 ปรับปรุง
1.1 ปรับปรุงกระบวนการทํางาน เพื่อลดขั้นตอนการทํางานและเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 1.2 ปรับปรุงและพัฒนาหลักเกณฑ กฎ ระเบียบ ในการบริหารใหชัดเจนและใหมีความเหมาะสม
สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน
1.3 พัฒนา ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารหนวยงาน วิทยาเขต มหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
กลยุทธที่ 2 ปรับปรุงโครงสราง 2.1 ปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน วิทยาเขต และมหาวิทยาลัยใหรองรับการบริหารงานที่มี
องคกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน ประสิทธิภาพ ลดการซ้ําซอน และมีความคลองตัวในการบริหารจัดการและมีประสิทธิภาพ
การทํางาน

กลยุทธที่ 3 พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในดานตางๆ

โครงการใหญของมหาวิทยาลัย

1. โครงการสรางเครือขายความรวมมือ เพื่อนําองคความรูดาน
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญาของไทย เพื่อการอนุรักษ ฟนฟู และเผยแพรสูชุมชนและ
สังคม

1.1.1 โครงการพัฒนากระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพ
1.2.1 โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักเกณฑ กฎ ระเบียบ ในการ
บริหารงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารงาน
1.3.1 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

2.1.1 โครงการปรับปรุงโครงสรางองคกร

3.1 พัฒนาผูบริหารใหเปนผูบริหารมืออาชีพโดยผานการอบรมหลักสูตรผูบริหารที่มหาวิทยาลัย
กําหนด

3.1.1 โครงการพัฒนาผูบริหารใหเปนมืออาชีพ

3.2 เรงรัดพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหพรอมเปนสวนหนึ่งของประชาคมอาเซียนและนานาชาติ

3.2.1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน

3.3 สรรหา คัดเลือก พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ และศักยภาพสูงไวกับมหาวิทยาลัย 3.3.1 โครงการปรับปรุงกระบวนการสรรหาคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพ
พรอมทั้งสงเสริมและพัฒนาความสามารถพิเศษของบุคลากรเพื่อนําไปสูความเปนผูนําอัจฉริยะสากล ตรงกับมาตรฐานการกําหนดตําแหนงและพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อ
และสงเสริมใหมหาวิทยาลัยเปนองคกรที่มีบุคลากรที่มีคุณภาพ
เรงรัดการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ
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แนวทางการดําเนินงาน
3.4 สงเสริมระบบการพัฒนาบุคลากรใหเกิดความรักและผูกพันกับมหาวิทยาลัย สรางจิตสํานึกใน
การทํางานเพื่อประโยชนสวนรวม
3.5 จัดทําระบบการติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล เพื่อใหบุคลากรสามารถ
ประเมินตนเองและจัดทําแผนพัฒนารายบุคคลไดดวยตนเอง

โครงการใหญของมหาวิทยาลัย
3.4.1 โครงการสรางขวัญและกําลังใจใหกับบุคลากรและสรางจิตสํานึก
ในการทํางานเพื่อประโยชนสวนรวม
3.5.1 โครงการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคลและติดตามประเมินผลการ
พัฒนาบุคลากรรายบุคคล

กลยุทธที่ 4 แสวงหารายไดจาก 4.1 สนับสนุนการแสวงหารายไดจากหนวยงานภายนอก
4.1.1 โครงการพัฒนารายไดจากการดําเนินงานตามภารกิจ
ภายนอก
4.2 เรงสรางรายไดจากสิทธิประโยชนและทรัพยสินของหนวยงาน วิทยาเขต และมหาวิทยาลัย เพื่อ 4.2.1 โครงการบริหารจัดการทรัพยสิน และสิทธิประโยชน เพื่อการ
การพึ่งตนเองได เพิ่มรายไดจากการบริหารสินทรัพยอยางมีประสิทธิภาพ
พึ่งพาตนเอง
กลยุทธที่ 5 สงเสริมการใช
5.1 สงเสริมการใชทรัพยากรรวมกันในหนวยงานและระหวางหนวยงาน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
ทรัพยากรรวมกันในหนวยงาน สูงสุดของการใชทรัพยากร อาทิ อาคาร สถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ บุคลากร เปนตน
และระหวางหนวยงานใหมี
5.2 ลดคาใชจายโดยการบริหารทรัพยากรใหลดความสูญเสียนอยที่สุด และ/หรือ เกิดความ
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน
ประหยัดมากที่สุด
สูงสุด
5.3 สงเสริมการปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษพลังงานใหเพิ่มมากขึ้น
กลยุทธที่ 6 เสริมสรางการมี
สวนรวมในการบริหารงานอยาง
มีคุณภาพ มีคุณธรรมและมี
จริยธรรมบนพื้นฐานของหลัก
ธรรมาภิบาล

5.1.1 โครงการสงเสริมการใชทรัพยากรรวมกันในหนวยงานและระหวาง
หนวยงาน
5.2.1 โครงการลดคาใชจายโดยการบริหารทรัพยากรเพื่อใหเกิดความ
คุมคา
5.3.1 โครงการสงเสริมมาตรการอนุรักษพลังงาน

6.1 สงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารงานแบบมีสวนรวมของบุคลากรและผูที่เกี่ยวของในเรื่อง
นั้นๆ บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล

6.1.1 โครงการสงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารงานแบบ
ธรรมาภิบาล

6.2 มีการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของผูบริหารและบุคลากรตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
ระยะเวลาที่กําหนดอยางเหมาะสม

6.2.1 โครงการพัฒนาระบบประเมินผูบริหารและบุคลากร
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กลยุทธที่ 7 เรงรัด
ประชาสัมพันธภาพลักษณ
องคกรเชิงรุกในรูปแบบตางๆ ให
เปนที่รูจักอยางแพรหลายทั้ง
ภายในและภายนอก พรอมทั้ง
สรางเครือขายความรวมมือที่
เขมแข็งกับศิษยเกามหาวิทยาลัย
กลยุทธที่ 8 สงเสริมสวัสดิการ
และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
สําหรับนิสิตและบุคลากร

แนวทางการดําเนินงาน
7.1 มีการจัดทําแผนประชาสัมพันธใหชัดเจน

โครงการใหญของมหาวิทยาลัย

7.1.1 โครงการจัดทําแผนประชาสัมพันธ
7.2 แสวงหาความรวมมือดานสื่อวิทยุโทรทัศน ดาวเทียม เพื่อประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย
7.2.1 โครงการสงเสริมความรวมมือดานการประชาสัมพันธกับ
หนวยงานภายนอก
7.3 ปรับปรุงกระบวนการประชาสัมพันธใหทันสมัยสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
7.3.1 โครงการปรับปรุงกระบวนการประชาสัมพันธในเชิงรุก
7.4 สรางเครือขายความรวมมือที่เขมแข็งกับศิษยเกาของมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน 7.4.1 โครงการสงเสริมการสรางเครือขายความรวมมือกับศิษยเกา
ของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย

8.1 สงเสริมสวัสดิการและการพัฒนาคุณภาพชีวิตในดานตางๆ อาทิ กีฬา ดนตรี และสุขภาพ เปนตน 8.1.1 โครงการสงเสริมสวัสดิการและการพัฒนาคุณภาพชีวิตในดานตางๆ
8.2 จัดหาและพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกในดานตางๆ อาทิ รถสวัสดิการ โรงอาหาร ที่พักอาศัย
พื้นที่สีเขียว สภาพแวดลอม และสุขอนามัย เปนตน

8.2.1 โครงการจัดหาและสิ่งอํานวยความสะดวกใหแกนิสิตและบุคลากร
ในดานตางๆ
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