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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร1 วิทยาเขตศรีราชา 

ระยะ 4 ป9
ป"งบประมาณ 2564-2567



ทิศทางขององค)กร (Strategic Direction)

• วิสัยทัศน) (Vision)

มหาวิทยาลัยท่ีมุ8งเน;นการสร;างสรรค)นวัตกรรมดิจิทัล เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล;อม 

ในภาคตะวันออก

• พันธกิจ (Mission)
• สร#างคนท่ีมีความรู#ท่ีทันสมัย มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 มีความสามารถในการสร#างนวัตกรรม 
• สร#างและพัฒนานวัตกรรม งานวิจัย และการบริการวิชาการ เน#นด#านดิจิทัล เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 

และส่ิงแวดล#อม
• รGวมพัฒนากับชุมชน และรับผิดชอบตGอสังคมและส่ิงแวดล#อม
• สืบสานทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และดำรงอตัลักษณNของมหาวิทยาลัย
• บริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัยอยGางมีประสิทธิภาพ



ทิศทางขององค)กร (Strategic Direction)

• ป"จจัยสำคัญแห,งความสำเร็จ (Critical Success Factor)
• CSF1: สร#างวัฒนธรรมองค.กรท่ีดีในการทำงาน และเสริมสร#างความสุขในการทำงาน
• CSF2: ผสานความร?วมมือจากทุกหน?วยงานในวิทยาเขต ในทุกพันธกิจ
• CSF3: เร?งพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให#พร#อมรองรับการเปล่ียนแปลง 

• ค,านิยมร,วม (Core Value)
• มุ?งผลสัมฤทธ์ิของงานด#วยการทำงานเปLนทีม (Team Work)
• รับผิดชอบต?อสังคม (Social Responsibility)
• ให#ความสำคัญกับผู#เรียนและผู#รับบริการ (Customer Target)
• มุ?งใช#เทคโนโลยีในการพัฒนาทุกด#าน (Technology)
• การริเร่ิมส่ิงใหม? (Innovation)

• สมรรถนะหลัก (Core Competency)
• มีศาสตร.ทางด#านโลจิสติกส.ครบวงจร ท้ัง ทางน้ำ บก และอากาศ 



ทิศทางขององค)กร (Strategic Direction)

• เปPาหมายระยะส้ัน (Short-term Corporate Goal)
• หลักสูตรไมGน#อยกวGาร#อยละ 50 มีการเสริมความสามารถในการสร#างนวัตกรรมแกGนิสิต ภายในปUการศึกษา 

2564

• อาจารยNและบุคลากรสนับสนุนไมGน#อยกวGาร#อยละ 60 ได#รับการพัฒนาทักษะด'านดิจิทัล (Digital 
literacy) ภายในปUงบประมาณ 2565

• อาจารยNไมGน#อยกวGาร#อยละ 50 ได#รับการพัฒนาทักษะในการสร#างนวัตกรรม ภายในปUงบประมาณ 2565

• ผลการประเมินตามเกณฑN EdPEx ระดับวิทยาเขต ในระดับคะแนน 200 คะแนน ภายในปUงบประมาณ 
2565



ทิศทางขององค)กร (Strategic Direction)

• เปPาหมายระยะยาว (Long-term Corporate Goal)
• นิสิตไมGน#อยกวGาร#อยละ 50 มีความสามารถในการสร#างนวัตกรรม ภายในปUการศึกษา 2567

• พัฒนานวัตกรรมดิจิทัล เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล#อม จำนวนไมGน#อยกวGา 20 นวัตกรรม 
ภายในปUงบประมาณ 2567

• ผลการประเมินตามเกณฑN EdPEx ในระดับคะแนน 300 คะแนน ภายในปUงบประมาณ 2567



การวางแผน (Strategic Formulation)

• ความได;เปรียบเชิงกลยุทธ) (Strategic Advantage)
• SA1: เช่ือมโยงกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมผGานโครงการ 5G Sandbox และ Digital Academy 

Thailand และโครงการอื่น เพ่ือสร#างความรGวมมือในด#านตGาง ๆ

• SA2: บริการวิชาการแกGชุมชน ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม เน#นด#านดิจิทัล โดยบูรณาการระหวGาง

หนGวยงาน 

• โอกาสเชิงกลยุทธ) (Strategic Opportunity)
• SO1: พัฒนาหลักสูตรแบบ Degree และ Non-Degree ท่ีทันสมัย และบูรณาการระหวGางคณะ เพ่ือ

ตอบสนองความต#องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม



การวางแผน (Strategic Formulation)

• ความท;าทายเชิงกลยุทธ) (Strategic Challenge)
• SC1: ปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนให#ทันสมัย มุGงสูGหลักสูตร Tailer-Made พัฒนานิสิตให#มีทักษะใน

ศตวรรษท่ี 21 มีความรู#ด#านดิจิทัล พร#อมท้ังปรับปรุงส่ิงสนับสนุนการเรียนรู#สูG Digital Lifestyle

• SC2: สร#างนวัตกรรมสูGภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม เน#นด#านดิจิทัล ด#วยความรGวมมือของทุกหนGวยงาน 

• SC3: เปล่ียนแปลงองคNกรให#เข#าสูGยุคดิจิทัล

• SC4: ยกระดับการบริหารงานวิทยาเขตสูGความเป|นเลิศ และมีการวางแผนการเงินท่ีดี

• SC5: ปรับปรุง ระบบความปลอดภัย สภาพแวดล#อมภายในให#สวยงาม รGมร่ืน และมีบรรยากาศนานาชาติ

• SC6: ยกระดับการส่ือสารองคNกร ให#ครอบคลุมผู#มีสGวนได#เสียท้ังหมด

• SC7: หารายได#เพ่ิมเติมจากสินทรัพยNของวิทยาเขต



การวางแผน (Strategic Formulation)

• ประเด็นยุทธศาสตร) (Strategic Issue)
• ประเด็นยุทธศาสตร_ท่ี 1 เปbนองค_กรแห,งดิจิทัล (Digital) 
• วัตถุประสงค3เชิงกลยุทธ3: พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส?วนกลางในการบริหารและบริการ พัฒนา

บุคลากรให#มีทักษะความเข#าใจและใช#เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) พร#อมเปล่ียนแปลงองค.กรด#วย
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation) และใช#เทคโนโลยีดิจิทัลช?วยพัฒนา ชุมชน ภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรม 

• ประเด็นยุทธศาสตร_ท่ี 2 เปbนองค_กรผลิตคนท่ีเปbนเลิศ (Manpower) 
• วัตถุประสงค3เชิงกลยุทธ3: ผลิตคนท่ีมีความรู#ท่ีทันสมัย มีความรู#ด#านดิจิทัล และมีความสามารถในการสร#าง

นวัตกรรม

• ประเด็นยุทธศาสตร_ท่ี 3 เปbนองค_กรท่ีมุ,งเนiนการสรiางนวัตกรรม (Innovation)
• วัตถุประสงค3เชิงกลยุทธ3: มุ?งสร#างนวัตกรรม งานวิจัย และบริการวิชาการท่ีมีคุณภาพเพ่ือพัฒนาชุมชน ภาค

ธุรกิจและอุตสาหกรรม 



การวางแผน (Strategic Formulation)

• ประเด็นยุทธศาสตร0 (Strategic Issue)
• ประเด็นยุทธศาสตร0ท่ี 4 การบริหารจัดการท่ีดี 

• วัตถุประสงค8เชิงกลยุทธ8: สร#างระบบบริหารจัดการที่ดีโดยใช#ดิจิทัล มุ9งสู9ความเป?นเลิศ ส9งเสริมให#เกิดคุณภาพชีวิตและความสุข
ในการทำงานของบุคลากร

• ประเด็นยุทธศาสตร0ท่ี 5 การปรับปรุงกายภาพและระบบความปลอดภัย
• วัตถุประสงค8เชิงกลยุทธ8: ปรับปรุงกายภาพภายในวิทยาเขตศรีราชาให#ร9มรื่น สวยงาม เน#นให#เกิดความปลอดภัย และมี

บรรยากาศความเป?นนานาชาติและเทคโนโลยี
• ประเด็นยุทธศาสตร0ท่ี 6 การสื่อสารองค0กรท่ีครอบคลุม

• วัตถุประสงค8เชิงกลยุทธ8: มุ9งพัฒนาการส่ือสารองคLกรให#ทันสมัย รวดเร็ว และครอบคลุมผู#มีส9วนได#ส9วนเสียทั้งหมด
• ประเด็นยุทธศาสตร0ท่ี 7 การสรHางรายไดHเพ่ือการพัฒนาและพ่ึงพาตนเอง

• วัตถุประสงค8เชิงกลยุทธ8: มีระบบการสร#างรายได#เพื่อให#เป?นสินทรัพยLในการพัฒนา มีการจัดการทรัพยLสินอย9างมีประสิทธิภาพ 
เพื่อให#เกิดความมั่นคงทางการเงินและสามารถพึ่งพาตนเองได#

• ประเด็นยุทธศาสตร0ท่ี 8 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท่ีดี
• วัตถุประสงค8เชิงกลยุทธ8: ส9งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และบูรณาการเข#ากับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และ

การบริการวิชาการ



ประเด็นยุทธศาสตร)ท่ี 4 การบริหารจัดการท่ีดี 

• วัตถุประสงค)เชิงกลยุทธ): สร'างระบบบริหารจัดการท่ีดีโดยใช'ดิจิทัล มุGงสูGความเปMนเลิศ สGงเสริมให'เกิด
คุณภาพชีวิตและความสุขในการทำงานของบุคลากร

• ตัวช้ีวัด
1. *คะแนนประเมินตามเกณฑ2 EdPEx ระดับวิทยาเขต 

2. *จำนวนคณะท่ีมีคะแนนประเมินตามเกณฑ2 EdPEx ไมEนFอยกวEา 200 คะแนน

3. *รFอยละกระบวนงานสำคัญท่ีใชFเทคโนโลยีชEวยในการบริหารจัดการ

4. คะแนนประเมินความผูกพันของบุคลากร

• กลยุทธ)
1. มุEงสูEการบริหารจัดการท่ีเปWนเลิศ

2. บุคลากรมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

* ตัวชี้วัด จากแนวทางการบริหารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร? (พ.ศ. 2564 – 2567)       ** ตัวชี้วัด จาก 43 ตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร?



ประเด็นยุทธศาสตร0ที่ 5 การปรับปรุงกายภาพและระบบความปลอดภัย 

• วัตถุประสงค)เชิงกลยุทธ): ปรับปรุงกายภาพภายในวิทยาเขตศรีราชาให'รGมร่ืน สวยงาม เน'นให'เกิดความ
ปลอดภัย และมีบรรยากาศความเปMนนานาชาติและเทคโนโลยี

• ตัวช้ีวัด
1. ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตEอการพัฒนาในดFาน พื้นท่ีการทำงานรEวมกัน ความปลอดภัย พื้นท่ีสีเขียว 

สภาพแวดลFอม สุขภาวะ และบรรยากาศความเปWนนานาชาติและเทคโนโลยี (ระดับวิทยาเขต)**

• กลยุทธ)
1. มุEงสูEวิทยาเขตสีเขียว

2. พัฒนาพื้นท่ีสำหรับนิสิตและเสริมสรFางบรรยากาศนานาติและเทคโนโลยี

* ตัวชี้วัด จากแนวทางการบริหารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร? (พ.ศ. 2564 – 2567)       ** ตัวชี้วัด จาก 43 ตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร?



ประเด็นยุทธศาสตร0ที่ 5 การปรับปรุงกายภาพและระบบความปลอดภัย 

• โครงการ
1. โครงการจัดการพื้นท่ีสีเขียว

2. โครงการบริหารจัดการขยะ

3. โครงการเพิ่มพื้นท่ีทำงานรEวมกันสำหรับนิสิต

4. โครงการยกระดับโรงอาหารกลาง

5. โครงการปรับปรุงพื้นท่ีการกีฬา

6. โครงการบริหารจัดการกลFองวงจรปcด

7. โครงการสรFางบรรยากาศความเปWนนานาชาติและเทคโนโลยี

* ตัวชี้วัด จากแนวทางการบริหารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร? (พ.ศ. 2564 – 2567)       ** ตัวชี้วัด จาก 43 ตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร?



ประเด็นยุทธศาสตร)ท่ี 6 การส่ือสารองค)กรท่ีครอบคลุม 

• วัตถุประสงค)เชิงกลยุทธ): มุGงพัฒนาการสื่อสารองคYกรให'ทันสมัย รวดเร็ว และครอบคลุมผู'มีสGวนได'สGวน
เสียท้ังหมด

• ตัวช้ีวัด
1. จำนวนชEองทางการส่ือสารองค2กร

2. รFอยละของกลุEมผูFมีสEวนไดFสEวนเสียท่ีไดFรับการส่ือสาร

• กลยุทธ)
1. มีระบบการส่ือสารองค2กรท่ีทันสมัย

2. การระบบรับฟfงเสียงลูกคFาอยEางเปWนระบบ

* ตัวชี้วัด จากแนวทางการบริหารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร? (พ.ศ. 2564 – 2567)       ** ตัวชี้วัด จาก 43 ตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร?



ประเด็นยุทธศาสตร0ที่ 7 การสรBางรายไดBเพื่อการพัฒนาและพึ่งพาตนเอง 

• วัตถุประสงค)เชิงกลยุทธ): มีระบบการสร'างรายได'เพ่ือให'เปMนสินทรัพยYในการพัฒนา มีการจัดการ
ทรัพยYสินอยGางมีประสิทธิภาพ เพ่ือให'เกิดความม่ันคงทางการเงินและสามารถพ่ึงพาตนเองได'

• ตัวช้ีวัด
1. จำนวนธุรกิจใหมEท่ีพัฒนาขึ้นเพื่อหารายไดF

2. *รFอยละของรายรับท่ีไดFจากธุรกิจใหมEตEอรายรับท้ังหมด

3. อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย2 (ROA)

• กลยุทธ)
1. พัฒนาธุรกิจการใหFบริการ

2. พัฒนาผลิตภัณฑ2จากนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย

3. การจัดการทรัพย2สินใหFเกิดประโยชน2สูงสุด

* ตัวชี้วัด จากแนวทางการบริหารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร? (พ.ศ. 2564 – 2567)       ** ตัวชี้วัด จาก 43 ตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร?



ประเด็นยุทธศาสตร)ท่ี 8 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท่ีดี 

• วัตถุประสงค)เชิงกลยุทธ): สGงเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และบูรณาการเข'ากับการจัดการเรียน
การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ

• ตัวช้ีวัด
1. *จำนวนโครงการบริการวิชาการแบบใหFเปลEา ท่ีสามารถนำไปใชFประโยชน2และสEงเสริมความเขFมแข็งแกEชุมชนและสังคม

2. *รFอยละของประชาชนท่ีเขFารEวมโครงการบริการวิชาการแบบใหFเปลEา ท่ีสามารถนำความรูFไปใชFประโยชน2ในการประกอบ
อาชีพและสรFางรายไดF  

• กลยุทธ)
1. ยกระดับศิลปะชุมชนดFวยทุกศาสตร2ของวิทยาเขต 

* ตัวชี้วัด จากแนวทางการบริหารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร? (พ.ศ. 2564 – 2567)       ** ตัวชี้วัด จาก 43 ตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร?





ประเด็นยุทธศาสตร)ท่ี 1 เป[นองค)กรท่ีมุ\งเน]นเศรษฐกิจ BCG

• ตัวชี้วัด
1. จำนวนโครงการนวัตกรรมและงานวิจัยด6านเศรษฐกิจ BCG ที่สร6างความเข6มแข็งทางเศรษฐกิจ แก6ไขปGญหาให6สังคมและชุมชน ตอบสนองภาค

เกษตร ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ภาคการทQองเที่ยว หรืออ่ืน ๆ* (หนQวย: โครงการ)
2. จำนวนครั้งการประชุมสัมมนารQวมกับภาคสQวนที่เกี่ยวข6องด6านเศรษฐกิจ BCG เพื่อแก6ปGญหาและสร6างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สังคม และ

ส่ิงแวดล6อม* (หนQวย: ครั้ง) 

3. จำนวนรายรับจากนวัตกรรมและงานวิจัยด6านเศรษฐกิจ BCG ที่สร6างความเข6มแข็งทาง เศรษฐกิจ แก6ไขปGญหาให6สังคมและชุมชน ตอบสนอง
ภาคเกษตร ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ภาคการทQองเที่ยว หรืออ่ืน ๆ (หนQวย: ล6านบาท)

4. จำนวนโครงการบริการวิชาการแกQชุมชน ภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม ด6านเศรษฐกิจ BCG ที่ดำเนินงานโดย 2 หนQวยงานขึ้นไป (หนQวย: 
โครงการ)

5. ร6อยละของอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตรจากการวิจัยที่นำไปตQอยอดในเชิงพาณิชย`ตQออนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตรทั้งหมด (หนQวย: ร6อยละ)
6. สัดสQวนรายรับจากการบริการวิชาการแบบคิดคQาบริการ ที่ได6จากภายนอกมหาวิทยาลัยตQออาจารย`ประจำและนักวิจัยทั้งหมด** (หนQวย: ล6าน

บาท)
7. จำนวนโครงการบริการวิชาการแบบให6เปลQา ที่สามารถนำไปใช6ผระโยชน`และสQงเสริมความเข็มแข็งแกQชุมชนและสังคม** (หนQวย: โครงการ)

8. ร6อยละของประชาชน/เกษตรกร ที่เข6ารQวมโครงการบริการวิชาการแบบให6เปลQา ที่สามารถนำความรู6ไปใช6ประโยชน`ในการประกอบอาชีพและ
สร6างรายได6**



ประเด็นยุทธศาสตร)ท่ี 1 เป[นองค)กรท่ีมุ\งเน]นเศรษฐกิจ BCG

• โครงการ
1. โครงการ



ประเด็นยุทธศาสตร)ท่ี 2 เป[นองค)กรผลิตคนท่ีเป[นเลิศ 

• ตัวช้ีวัด
1. จำนวนหลักสูตร Tailer Made หรือ Degree หรือ Non-Degree ท่ีสอดคลFองกับ 10 S-Curve และบูรณาการระหวEาง

คณะ* 

2. จำนวนผูFเรียน เชEน ประชาชนท่ัวไป คนวัยทำงาน และผูFสูงอายุ ท่ีเขFาศึกษาในหลักสูตร*

3. รFอยละของโครงงานช้ันป�ท่ี 4 ท่ีมุEงเนFนดFาน BCG ตEอจำนวนโครงการท้ังหมด (หนEวย: รFอยละ)

4. รFอยละของบัณฑิตท่ีไดFงานทำกEอนสำเร็จการศึกษาตEอบัณฑิตท้ังหมด (หนEวย: รFอยละ)

5. คEาเฉล่ียของคะแนนการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตตามทักษะในศตวรรษท่ี 21 (หนEวย: คะแนน)

6. จำนวนผลงานนวัตกรรมของนิสิตท่ีไดFรับรางวัลระดับชาติขึ้นไป (หนEวย: ผลงาน)

• โครงการ
1. โครงการ



ประเด็นยุทธศาสตร)ท่ี 3 เป[นองค)กรแห\งดิจิทัล 

• ตัวช้ีวัด
1. รFอยละของรายรับจาก New Core Business ตEอรายรับท้ังหมด (หนEวย: รFอยละ)

2. จำนวนชุมชน ท่ีมหาวิทยาลัยใชFเทคโนโลยีดิจิทัลชEวยพัฒนาใหFเกิดความเข็มแข็ง (หนEวย: ชุมชน)

3. จำนวนภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ท่ีมหาวิทยาลัยใชFเทคโนโลยีดิจิทัลชEวยพัฒนาใหFเกิดความเข็มแข็ง (หนEวย: องค2กร)

4. รFอยละของบุคลากรท่ีไดFรับการพัฒนาดFานดิจิทัล

5. รFอยละของกระบวนงานสำคัญท่ีใชFระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริการ

• โครงการ
1. โครงการ


