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วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนานิสิต ๑๐ ป ี
(๒๕๖๐-๒๕๖๙)  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
๑. หลักการและเหตุผล 
  เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Uniqueness of Kasetsart University)                    คือ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ (Kasetsart University 
aims to create knowledges of the land for the well-being of nation) โดยมีคุณลักษณะที ่โดดเด่น   
คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อันเป็นแหล่งรวมของบุคลากร (Knowledgeable Man) และองค์ความรู้  
(Knowledge Body)  “ศาสตร์แห่งแผ่นดิน (Knowledges of the Land)” หมายถึง ความหลากหลาย (Multi-
disciplines) ของสาขาวิชาอันเป็นบูรณาการ (Integration) เกี่ยวข้องกับการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และ
มนุษย์บนผืนแผ่นดิน สำหรับ “ความกินดีอยู ่ดีของชาติ ( the Well-being of Nation )” หมายถึง ความ
เจริญเติบโตของเศรษฐกิจ (Growth) ความเข้มแข็งของสังคม (Strength) ความสมดุลของสิ ่งแวดล ้อม 
(Equilibrium) และความมั่นคง (Security) โดยเฉพาะอย่างยิ ่ง ความมั่นคงด้านอาหารของชาติ ซึ่ง “ชาติ” 
หมายความครอบคลุมถึงประชาชนและผืนแผ่นดิน  ดังนั้นโดยสรุปโดยภาพรวมคือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตโดยการสอนศาสตร์ต่าง ๆ ทั้งด้วยองค์ความรู้โดยตัวศาสตร์นั้น กับการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ 
เข้าด้วยกัน และสั่งสมองค์ความรู้โดยการวิจัยและต่อยอดการวิจัยทั้งเชิงวิชาการ และการนำไปใช้ประโยชน์     
แก่ประชาชนที่อยู่บนผืนแผ่นดิน ให้อยู่ดีกินดี  

ในการขับเคลื ่อนให้เป็นไปตามเอกลักษณ์ดังกล่าวเป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วน  และโดย เฉพาะการ
ขับเคล่ือนในการผลิตบัณฑิตนั้น เป็นภารกิจของทุกส่วนงานในมหาวิทยาลัย ดังนั้นนโยบายด้านการผลิตบัณฑิต
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คือ การผลิตบัณฑิตให้มีอัตลักษณ์ ๔ ประการคือ (๑) สำนึกดี (Integrity) 
หมายถึง มีจิตใจที่ดีงาม มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม มีจริยธรรม (๒) มุ่งมั่น (Determination) หมายถึง มี
ความตั้งใจมั่น มีความอดทน มีความวิริยะอุตสาหะ มุ่งผลสัมฤทธิ์ ในการทำงานและในการปฏิบัติใด ๆ  (๓) 
สร้างสรรค์ (Knowledge Creation) หมายถึง เป็นผู้ใฝ่รู้ มีความขวนขวายแสวงหาความรู้ มีความสามารถใน
การสร้างมูลค่าและคุณค่าจากความรู้ มีการสร้างนวัตกรรม และ (๔) สามัคคี (Unity) หมายถึง มีความร่วมมือ
ร่วมใจ รู้จักประนีประนอม สามารถทำงานเป็นทีม และสามารถบูรณาการเชื่อมโยงในด้านต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม ภารกิจที ่จะให้บรรลุตามวัตถุประสงค์การผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยนั ้น มีหลายส่วนงานที่
รับผิดชอบทั้งด้านพัฒนานิสิตผ่านการเรียนการสอน และผ่าน 
การสร้างประสบการณ์จากการพัฒนานิสิตนอกเหนือจากการเรียนการสอนในช้ันเรียน  เพื่อให้บัณฑิตจบออกไป
เป็นประชากรที ่มีค ุณภาพ ม ีจิตสานึกรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม (Social Responsibility) สามารถ
ปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีขีดความสามารถตามความต้องการของแหล่งจ้างงานระดับแนวหน้า
ของประเทศ  และได้รับค่าจ้างในอัตราจ้างที่สูงกว่าเกณฑ์เฉล่ีย  
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กลไกที่จะผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามนโยบายของมหาวิทยาลัยนั้น นอกจากด้านการจัดการเรียนการ
สอนแล้ว กลไกด้านกิจการนิสิต ยังเป็นส่วนสำคัญในการที่หล่อหลอมนิสิตของมหาวิทยาลัย ให้เป็นบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ได้ ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย และเป้าหมายในด้านการผลิต
บัณฑิต จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการบริหารจัดการและกระบวนการจัดกิจกรรมนิสิตให้นำไปสู่การ
สร้างอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้มีคุณลักษณะพร้อมของ IDKU 

๒. วัตถุประสงค์ของแผน 
เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนานิสิตให้มีความชัดเจน มีการดำเนินการที่เป็นแบบแผนตอบสนองความ

ต้องการของสังคมที่มีการเปล่ียนแปลงสู่ความเป็นสากล และสู่สังคมที่ตระหนักในความเป็นพลเมืองโลก รวมทั้ง
ตอบสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในด้านการพัฒนานิสิตใน
ศตวรรษที่ ๒๑ และเป็นไปตามวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๑๒ ปี  อีกทั้งรองรับระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาในการผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ ๑ ตัวช้ีวัดที่ ๑.๔ และ ๑.๕ 

๓. ระยะเวลาดำเนินการของแผน 
 ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ เป็นระยะเวลา ๑๐ ปี 

๔. ผู้รับผิดชอบ 
๔.๑ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต รับผิดชอบนโยบาย และกำกับติดตามระดับมหาวิทยาลัย 
๔.๒ รองคณบดี / ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต รับผิดชอบนำนโยบายไปปฏิบัติ และกำกับติดตามระดับ

คณะ 
๔.๓ กองกิจการนิสิต และ สำนักการกีฬา เป็นหน่วยปฏิบัติตามนโยบาย  แต่ละยุทธศาสตร์ และกำกับ

ติดตามให้องค์กรนิสิตทุกองค์กรดำเนินการจัดกิจกรรมที่เป็นไปตามยุทธศาสตร์ 

๕. การวิเคราะห์ SWOT สถานการณ์ปัจจุบันของกองกิจการนิสิต  

สรุปจากการสัมมนาการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนานิสิต   

โดยรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตทุกคณะ ทกุวิทยาเขต  มค. ๒๕๖๐ และ กค. ๒๕๖๐ 
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Strengths (จุดแข็ง) 
๑. อัตลักษณ์ “ศาสตร์แห่งแผ่นดิน” ความหลากหลายของศาสตร์

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสิ่งกระตุ้นให้นิสิตสรรสร้าง
กิจกรรม ลักษณะของวัฒนธรรมการให้ความสำคัญกับการทำ
กิจกรรมนิสิตและกิจกรรมเสริมหลักสูตร เป็นส่วนหนึ่งของการ
ผ ล ิ ต บ ั ณฑ ิ ตท ี ่ ม ี ค ุณภ า พ  แล ะค ุ ณล ั ก ษ ณะขอ ง น ิ สิ ต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความสนใจ และตื่นตัวในการทำ
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทั้งในบริเวณรอบมหาวิทยาลัย และ
ต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่อง   

๒. เยาวชนที ่มีความสามารถ เช่น  โควต้าผู ้มีความสามารถด้าน
ศิลปวัฒนธรรมเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยให้เป็น
ตามความต้องการของ องค์กรนิสิตด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
รวมท้ังองค์กรนิสิตเหล่านี้มีความหลากหลายตามภูมิภาค (ชมรม
ชาวเหน ือ อ ีสาน และท ักษ ิณ ) ด ้ านประเภทดนตร ี  และ
ศิลปการแสดงต่าง ๆ  

๓. มีเยาวชนที่มีความสามารถด้านกีฬา เช่น  บุคลากรและนิสิตมี
ความรู ้ความสามารถทางกีฬาทั ้งระดับชาติ และนานาชาติ มี
สนามกีฬา ชมรมกีฬา ผู้ฝึกสอน ที่มีคุณภาพ มีชื่อเสียง อยู่ใน
ระดับชั้นนำของประเทศและของโลก 

๔. กระบวนการให้ได้มาซึ่งผู้นำนิสิต หรือผู้แทนนิสิต มีความชัดเจน 
มีธรรมนูญนิสิตท่ีเกิดจากการร่างของนิสิตเองเป็นเคร่ืองมือนำทาง
ในการบริหารกิจกรรมนิส ิตขององค์กรนิส ิต องค์การบริหาร
กิจกรรมนิสิต (อบก.) และสภาผู้แทนนิสิต 

๕. การมีหน่วยงานรับผิดชอบ (กองกิจการนิสิต) ดูแลระบบการ
ดำเนินการด้านจัดการกิจกรรมของนิสิตของระดับมหาวิทยาลัย 
และระดับคณะมีความสอดคล้อง ในการจัดการฐานข้อมูล และ
แสดงข้อมูลด้านกิจกรรม ตลอดจนการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
กิจกรรมจากการบังคับให้มีชั่วโมงกิจกรรม เป็นไม่บังคับจำนวน
ชั่วโมง แต่เน้นคุณภาพให้เป็นมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมโครงการ
อย่างแท้จริง สามารถทำให้นิสิตตระหนักด้วยตนเอง เข้าร่วมด้วย
ความสนใจ ตั้งใจเกิดการเรียนรู้และประสบการณ์โดยไม่บังคับ 

๖. การมีผู้บริหารกิจการนิสิตระดับคณะ และมหาวิทยาลัย รวมท้ัง
บุคลากรด้านกิจการนิสิตที่ให้ความสำคัญ และทุ่มเทกับงานด้าน
กิจการนิสิต การพัฒนาคุณภาพชีวิตนิสิตด้านสุขภาวะทางกาย 
และสุขภาวะทางจิต การพัฒนาระบบการให้ความช่วยเหลือและ
ให้คำปรึกษา และการพัฒนาศักยภาพนิส ิตในด้านทักษะทาง
ปัญญา พัฒนาศักยภาพสู่สากล ทักษะทางสังคม และทักษะชีวิต 

Weaknesses (จุดอ่อน) 
๑. องค์กรนิสิตด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมมีความ

หลากหลาย และมีจำนวนมาก ทำให้การจัดสรร
งบประมาณไม่เพียงพอกับทุกๆกิจกรรมของแผนด้าน
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมทุกองค์กร 

๒. การจ ัดก ิจกรรมด้านบำเพ็ญประโยชน ์ ย ังขาด 
การบูรณาการศาสตร์ และการบูรณาการในด้าน
บริหารจัดการเชิงพื้นที่ ทำให้งานมีการกระจายทำ
ตามพื้นที่ที่นิสิตมีความต้องการ งบประมาณที่ให้จึง
ไม่เพียงพอในด้านการเด ินทาง และการบริหาร
จัดการ ผลลัพธ์ที่เกิดจึงยังไม่ชัดเจนในการเป็นโมเดล
การพัฒนาเชิงพื ้นที่รวมทั้งนิสิตมีข้อจำกัดการคิด
นอกกรอบ และทำตามประเพณีเดิมที่สืบทอดกันมา 
ไม่ต ้องการเปลี ่ยนแปลงบางก ิจกรรมเน้นความ
สนุกสนานจนลดการให้ความสำคัญกับการบำเพ็ญ
ประโยชน์ลงไป 

๓. การทำงานขององค์การบริหารองค์การนิสิต ยังไม่
เป็นไปตามพันธกิจครบถ้วน ยังขาดการกำกับดูแล
การดำเนินงานของชมรมต่าง ๆ การจัดกิจกรรมยังคง
จัดในรูปแบบเดิม ขาดจุดเน้นเชิงทักษะการสร้าง
นวัตกรรม 

๔. สถานที่ในการจัดกิจกรรมที่เป็นศูนย์รวมนิสิตขนาด
ใ ห ญ ่ ย ั ง ไ ม ่ ม ี  ถ ึ ง แ ม ้ บ า ง แ ห ่ ง ใ น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะมีพื้นที่หลายแห่ง แต่มี
ข้อจำกัดในการจัด เช่น การใช้เสียง หรือไม่เอื้อต่อ
การจัดในสภาพดินฟ้าอากาศที่เป็นอุปสรรค เช่น ฝน 
หรือแดด 

๕. การพัฒนานิสิตด้านพัฒนาศักยภาพสู่สากลยังอยู่ใน
ระหว่างเริ่มต้น นิสิตยังมีความสนใจในการพัฒนา ทั้ง
ภาษาน้อย งบประมาณในการสร้างผลงานนิสิตใน
การก้าวสู่สากล ยังมีจำนวนน้อย 

๖. การเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล หรือกลยุทธ์ด้านการ
นำนิสิตเก่า กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนานิสิตด้าน
ต่าง ๆ ยังมีข้อจำกัด   

๗. ระบบประกันสุขภาพ การจ่ายค่ารักษาพยาบาล และ 
ส่ิงอำนวยความสะดวกสำหรับนิสิตไม่เท่าเทียมกันใน
แต่ละวิทยาเขต  
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Opportunities (โอกาส) 
๑. เครือข่ายของมหาวิทยาลัยให้การสนับสนนุกจิกรรมนิสิตอยา่ง

ต่อเนื่อง ท้ังเครือข่ายหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ มูลนิธิ 
สมาคม สถานประกอบการ บริษัท ห้างร้าน  ชุมชน องค์กร
ท้องถิ่น ในการสนับสนุนดา้นทนุ อุปกรณ์ วัสดุ สถานที่ 
ข้อมูล หรือบุคลากรมาช่วยในกจิกรรมนิสิต 

๒. การประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใน
การรับน้อง ประชุมเชียร์ สอดคล้องกับนโยบายกิจการนิสิตใน
การจัดกิจกรรมรับนอ้งอย่างสร้างสรรค์ เป็นเครื่องมือในการ
กำกับดูแลแนวทางการจัดกิจกรรมรับน้องประชุมเชียร์ให้
ปรับเปล่ียนเป็นแนวทางที่สร้างสรรค์ได้อย่างสำเร็จไปส่วน
ใหญ่ 

๓. การให้ความสำคัญกับการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช และการนำศาสตร์พระราชา ใหน้ำมาใช้ใน
สถาบันการศึกษา ทำให้ ม.เกษตรศาสตร์นอ้มนำมาใช้ใน
กระบวนการจัดกิจกรรมนิสิตได้อย่างกลมกลืน โดยเฉพาะ
การ เข้าใจ เข้าถึง และการพัฒนา และการสร้างภูมิคุ้มกันให้
นิสิตในการสามารถนำไปดำเนนิชีวิตได้ 

๔. การให้ความสำคัญกับการออกกำลังกาย และสุขภาพของ
รัฐบาล มีอิทธิพลต่อการพัฒนาสุขภาพนิสิต การจุดกระแส
การออกกำลังกายอย่างแพร่หลาย การใช้อิทธิพลของส่ือ/
ต้นแบบนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จให้เกิดความสนใจของ
นิสิตในการออกกำลังกาย และการมาศึกษาต่อ  / ใช้โควต้า
นักกีฬาเข้า ม.เกษตรศาสตร ์

๕. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการส่ือสาร สามารถนำมา
ประยุกต์ใช้ในกิจกรรมนิสิตทั้งในด้านการประชาสัมพันธ์ การ
ถ่ายทอดกิจกรรม การประเมินผล ทำให้รวดเร็ว เข้าถึง และ
ทันสมัย รวมทั้งประหยัดงบประมาณ 

Threats (อุปสรรค/ภัยคุกคาม) 

๑. ส่ือสังคมออนไลน์ กระแส และแฟช่ัน  เข้ามามี
บทบาทต่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ  จิตสำนึกสาธารณะ และ
จิตสำนึกขัน้พื้นฐาน  และการพัฒนาภาวะความ
เป็นผู้นำ เพราะสามารถเข้าถึงง่ายและสะดวก
เกิดผลทั้งผลดี และผลเสีย รวดเร็วในการสืบค้น
ข้อมูล เพิ่มพูนความรู้และทักษะทางปัญญา แต่
นิสิตอาจใช้อย่างขาดการวิเคราะห์ แยกแยะ และ
ตระหนัก ทำให้อาจขาดการขวนขวายด้วยตนเอง 
การใช้ส่ือสารอย่างผิดๆ การควบคุมคุณธรรม 
จริยธรรมยาก และไม่สามารถกล่ันกรองความ
คิดเห็นได้ทันท่วงที  และใช้เวลาอยู่กับส่ือออนไลน์
มากเกินไปทั้งในและนอกหอ้งเรียน ดึงเวลาที่ควร
ใช้ในการพัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ และขาดการ
ออกกำลังกายและเล่นกีฬา เป็นต้น  

๒. เวลาปิด-เปิดภาคเรียน ฤดูกาลและสภาพอากาศมี
ผลต่อการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตร การออกกำลังกายและกีฬา 

๓. การมีสถานบันเทิงรอบมหาวิทยาลัย 
๔. สภาวะทางสังคมเศรษฐกิจส่งผลให้ครอบครัวต้อง

ประกอบอาชีพ การดำเนนิชีวิตอย่างเร่งรีบของ
ครอบครัว อาจส่งผลต่อเวลาในการอบรมส่ังสอน
ด้านคุณธรรม จริยธรรม จากครอบครัว ให้ช้ีแจง
การส่ังสอนเรื่องราวต่าง ๆ สังคมรอบตัว
ภาพลักษณ์การเมือง การคอรัปช่ัน ทำใหน้ิสิต
เลียนแบบ ขาดแบบอย่างที่ดี     
 
 

** ที่ประชุมเสนอให้นำข้อ 1 + 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

๖. วิสัยทัศน์ (VISION)  
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วิสัยทัศน์ : มุ่งสร้างบัณฑิต ด้วยศาสตร์แห่งแผ่นดิน สู่ความเป็นพลเมืองโลก 

 
๗. อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

อัตลักษณ์เป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการพัฒนานสิิตเกษตรศาสตร์ 
1) สำนึกดี (Integrity)  
2) มุ่งมั่น (Determination)  
3) สร้างสรรค์ (Knowledge Creation)  
4) สามัคคี (Unity) 

๘. พันธกิจ ( MISSION)  

“สรรสร้างนวัตกรรม  เสริมภูมิคุ้มกันตน  ปลูกจิตสาธารณะ 
พัฒนาทักษะข้ามวัฒนธรรม  ผลักดันกีฬาให้เป็นเป็นเลิศ” 

1) ส่งเสริมนิสิตให้มีการสร้างนวัตกรรม และมทีักษะทางปัญญา เพื่อการดำเนินชีวิตในสังคมโลก   

(Innovation Creation and wisdom for living) 

2) สร้างบัณฑิตให้มีภูมิคุ้มกัน มีความสามารถในการปรับตัว และมีคุณภาพชีวิตที่ดี (Self Regulation 

and  Adaptation for Well-being) 

3) สร้างจิตสาธารณะ พร้อมปลูกจิตสำนึกจริยธรรมสากล (Public Mind  

4) ส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมไทย พร้อมเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม (Cultural Heritance and Cross-

Cultural Learning) 

5) พัฒนานิสิตด้านการกีฬาสู่สากล  (Sport Excellent)  

๙. เป้าหมายของแผน (GOAL)  
พัฒนานิสิตให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (IDKU)  และพนัธกิจด้านการพัฒนานิสิตของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดยการส่งเสรมิการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมนอกหลักสูตร พรอ้มทั้งจัดระบบบริการนิสิตใน
ด้านต่างๆ ที่เอื้ออำนวยในการเรยีนรู ้การจัดกิจกรรม และการจัดสวัสดิการเพื่อการดำรงชีวิตในมหาวิทยาลัยไดอ้ย่าง
มีความสุข  เพื่อให้นิสิตเป็นพลเมืองโลกทีม่ีคุณภาพ มีคณุธรรม และมีความแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ 

ตัวช้ีวัดของแผน 
ความสอดคล้องกับ 

อัตลักษณ์ มก. 
สกอ. 

๑. นิสิตเกษตรศาสตร์มีผลงานนวัตกรรมระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ   

✓ Knowledge Creation 
✓ Determination 

✓ พัฒนาทักษะทาง
ปัญญา 

๒. นิสิตเกษตรศาสตร์มีความสามารถทางภาษาอังกฤษทั้งในการ
ดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพ พร้อมทั้งสามารถสร้าง
เครือข่ายกิจกรรมกับนิสิตต่างชาต ิ

✓ Determination ✓ พัฒนาทักษะทาง
ปัญญา 



6 
 

๓. นิสิตเกษตรศาสตร์มีภูมิคุ้มกันด้านสุขภาวะทางร่างกาย และจิตใจ
ที่ดี 

✓ Determination 
✓ Integrity 

✓ สุขภาพ 

๔. นิสิตเกษตรศาสตร์มีจิตสำนกึสาธารณะ ในระดับพื้นฐานและ
ระดับสากล และมีจิตอาสา 

✓ Integrity  
✓ Unity 

✓ คุณธรรม จริยธรรม 
✓ บำเพ็ญประโยชน์ 

๕. นิสิตเกษตรศาสตร์มีกีฬาเป็นเลิศในลำดับ ๑ ใน ๓ ของประเทศ ✓ Determination  
✓ Unity 

✓ สุขภาพ 

 

 

แผนงาน 

แผนงานที่ ๑ : การสร้างสรรค์และเพิม่ประสิทธิภาพกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ด้วยศาสตร์แห่งแผ่นดิน 

เพื่อพัฒนาสังคมไทยและสังคมโลกให้เกิดความยั่งยืน 

แผนงานที่ ๒ :  การสร้างระบบเพื่อการพัฒนานิสิตด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรม   
แผนงานที่ ๓ : การพัฒนาทักษะทางปัญญา เพื่อการดำเนินชีวิตในสังคมของการเป็นพลเมืองโลก 

แผนงานที่ ๔ : การส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมทางกาย เพื่อสุขภาพที่ดี 
แผนงานที่ ๕ : การสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้นิสิตมีความสามารถปรับตัวและมีความสุข 
แผนงานที่ ๖ : การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพือ่สร้างบัณฑติสู่ความเป็นพลเมืองโลก 
แผนงานที่ ๗ : การส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมไทย พร้อมทัง้การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม 

แผนงานที่ ๘ : การเสริมสร้างและพัฒนาระบบสวัสดิภาพและสวัสดิการ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของนิสิต 

แผนงานที่ ๙ : การส่งเสริมและสนับสนุนกีฬา เพื่อความเป็นเลิศ 
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ยุทธศาสตรท์ี ่1 การสรา้งสรรคศ์าสตรแ์หง่แผน่ดนิ 

เพือ่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื 

 
 

 

 

แนวปฏบิตัยิุทธศาสตร ์

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรเ์ป็นมหาวทิยาลัยทีม่นีสิติมากทีส่ดุใน

ประเทศไทย มชีมรมกจิกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หลากหลาย และมกีารท า

กจิกรรมในพืน้ทีท่ั่วประเทศตามความถนัดของนสิติ จงึควรสรา้งกลไก

ระดับมหาวทิยาลัยทีรั่บผดิชอบงานอาสาสมัครบ าเพ็ญประโยชน์ตาม

ความตอ้งการของสังคม สรา้งสังคมนักอาสา และสง่เสรมิใหน้สิติบูรณา

การองคค์วามรูไ้ปอาสาสมัครบ าเพ็ญประโยชน์ตอ่ชมุชน นอกจากน้ี ควร

มกีารพัฒนาตน้แบบการจัดกจิกรรมอาสาสมัครอยา่งมรีะบบ โดย

หน่วยงานหรอืผูเ้ชีย่วชาญ อกีทัง้ควรมกีารประชาสัมพันธใ์หน้สิติไดม้ี

ความเขา้ใจ ในการท ากจิกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ รวมทัง้ประชาสัมพันธ์

ไปสูส่ังคม เพือ่เป็นการสรา้งความภาคภูมใิจแกน่สิติ ประชาคม และเป็น

การประชาสัมพันธง์านความรับผดิชอบต่อสังคมของมหาวทิยาลัยดว้ย 

(Social Responsibility University) 

เป้าประสงค ์: นสิติมจีติสาธารณะและจรยิธรรมสากล 

  

ตวัชีว้ดั : 1.รอ้ยละของนสิติทีเ่ขา้ร่วมโครงการ/กจิกรรมจติอาสา

โดยสมัครใจ 

    2. รอ้ยละของนสิติทีเ่ขา้ร่วมโครงการ/กจิกรรมจติอาสาที่

เพิม่ขึน้ โดยเปรยีบเทยีบกับปีทีผ่่านมาโดยสมัครใจ 

กลยุทธท์ี ่1.๑  สรา้งกลไกระดบัมหาวทิยาลยัทีร่บัผดิชอบ

งานอาสาสมคัรบ าเพ็ญประโยชนต์ามความตอ้งการ

ของสงัคม 

 โครงการ 

๑) โครงการจัดตัง้ศนูยเ์กษตรศาสตรอ์าสา 

  ตวัชีว้ดั 
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๑) การกอ่ตัง้ศนูยเ์กษตรศาสตรอ์าสาทีว่ทิยาเขตบางเขน และ 

อกี ๓ วทิยาเขต 

กลยุทธท์ี ่1.๒ สรา้งสงัคมนกัอาสา และสง่เสรมิใหน้สิติบูรณา

การองคค์วามรูไ้ปอาสาสมคัรบ าเพ็ญประโยชนต์อ่

ชุมชน 

 โครงการ 

๑) โครงการจัดท าเครอืขา่ยนสิติอาสาสมัครทีม่กีารบูรณาการ

องคค์วามรูไ้ปจัดกจิกรรมบ าเพ็ญประโยชน์   

 

 

ตวัชีว้ดั 

๑)  จ านวนสมาชกิเครอืขา่ยนสิติอาสาสมัครทีห่ลากหลายใน

องคค์วามรู ้

๒)   จ านวนโครงการทีม่กีารบูรณาการองคค์วามรูไ้ปจัดกจิกรรม

อาสาสมัครบ าเพ็ญประโยชน์   

๓)   จ านวนเครอืขา่ยนสิติอาสาสมัครทีห่ลากหลายในองค์

ความรู ้

กลยุทธท์ี ่1.๓ สรา้งสรรคแ์ละพฒันาตน้แบบการจดักจิกรรม

อาสาสมคัร 

 โครงการ 
๑) โครงการ “รากแกว้นนทรี” (โครงการขับเคลือ่นปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียงดว้ยพลังนิสตินักศกึษา โดยศาสตร์แห่ง

แผ่นดนิ) ในพืน้ทีเ่ป็นตน้แบบ 
๒) โครงการจัดท าตน้แบบกจิกรรมอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ 
๓) โครงการเชดิชบูคุคลตน้แบบกจิกรรมอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ 
(Volunteer Spirit Show day) 

 
ตวัชีว้ดั 

๑) จ านวนโครงการทีขั่บเคลือ่นปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

ดว้ยพลังนสิตินักศกึษา โดยศาสตรแ์หง่แผ่นดนิ) 

๒) ระดับความพงึพอใจของประชาชนในพืน้ทีต่น้แบบโครงการ 

“รากแกว้นนทร”ี 
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๓) ระดับคณุภาพชวีติทีส่งูขึน้ของประชาชนในพืน้ทีต่น้แบบ

โครงการ “รากแกว้นนทร”ี 

๔) จ านวนโครงการตน้แบบกจิกรรมอาสาสมัครบ าเพ็ญ

ประโยชน์ 

๕) จ านวนบคุคลตน้แบบกจิกรรมอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ 

๖) ระดับทัศนคตติอ่กจิกรรมอาสาสมัครบ าเพ็ญประโยชน์ 

๗) ระดับการส านกึดตีอ่การบ าเพ็ญประโยชน์ และผูกพันตอ่

การท าเพือ่สว่นรวม 

กลยุทธท์ี ่1.๔ สรา้งสรรคแ์ละพฒันาสือ่ประชาสมัพนัธใ์หน้สิติ

ไดม้คีวามเขา้ใจ ในการท ากจิกรรมบ าเพ็ญประโยชน ์

รวมท ัง้ประชาสมัพนัธไ์ปสูส่งัคม 

 โครงการ 

๑) โครงการพัฒนาทักษะการผลติสือ่อาสาสมัครบ าเพ็ญ

ประโยชน์อยา่งสรา้งสรรคแ์กบุ่คลากร/นิสติ 

๒) โครงการประกวดและแสดงสือ่บ าเพ็ญประโยชน์สูส่ังคม 

๓) โครงการพัฒนาระบบประชาสัมพันธ ์KU Surveillance 

(สรา้งพืน้ทีข่า่วให ้มก.) 

ตวัชีว้ดั 

๑) จ านวนโครงการอบรมทักษะการผลติสือ่บ าเพ็ญประโยชน์

อยา่งสรา้งสรรคแ์กบ่คุลากร/นสิติ 

๒) จ านวนสือ่อาสาสมัครบ าเพ็ญประโยชน์ทีน่สิติสามารถผลติ

ตอ่โครงการ 

๓) จ านวนโครงการประกวดและแสดงสือ่บ าเพ็ญประโยชน์สู่

สาธารณะ 

๔) จ านวนภาพขา่วของนสิติอาสาสมัครบ าเพ็ญประโยชน์

เกดิขึน้ในสือ่สาธารณะตอ่ปี  

๕) ระดับการส านกึดตีอ่การบ าเพ็ญประโยชน์ และผูกพันตอ่การ

ท าเพือ่สว่นรวมของนสิติ 

 

ยุทธศาสตรท์ี ่2 การพฒันาสูค่วามเป็นเลศิทาง

วชิาการในระดบัสากล 
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 แผนงานที่ 2  การสร้างระบบเพื่อการพัฒนานิสติด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรม   

 

แนวปฏบิตัยิุทธศาสตร ์ 

สรา้งระบบ และกลไกของการจัดกจิกรรมนสิติใหเ้กดิบรรยากาศ

ของการสรา้งสรรค ์และกระตุน้ใหเ้กดิการแขง่ขัน ผลงานทีเ่ป็นนวัตกรรม

ของแตล่ะศาสตร ์เพิม่โอกาสและเวทใีหเ้กดิการน าเสนอ และเผยแพร่

ผลงาน โดยผลงานนวัตกรรมสามารถน าไปใชไ้ดจ้รงิ ทัง้ประโยชน์เชงิ

พาณชิย ์และประโยชน์ตอ่สังคม  

เป้าประสงค ์: เพือ่พัฒนากจิกรรมนสิติดา้นนวัตกรรมเชงิบรูณา

การของนสิติ ใหน้สิติมทีักษะทางปัญญาเพือ่สามารถสรา้งสรรคน์วัตกรรม

เชงิบรูณาการหลากหลายสาขาและเป็นทีย่อมรับ สามารถแขง่ขันได ้และ

ใหป้ระชาคม/ สาธารณะเกดิการรับรูผ้ลงานหรอืรางวัลดา้นนวัตกรรมเชงิ

บรูณาการ 

ตวัชีว้ดั :   

๑) จ านวนโครงการทีม่คีวามร่วมมอืระหวา่งหน่วยงานทัง้ภายใน

หรอืภายนอก 

๒) จ านวนโครงการจัดแขง่ขันดา้นนวัตกรรมระดับชาตหิรอื

นานาชาต ิ(1 โครงการ) 

๓) จ านวนผลงานทีน่สิติไดรั้บรางวัลดา้นนวัตกรรมเชงิบรูณาการ 

(20 ผลงาน) 

๔) รอ้ยละของนสิติทีเ่ขา้ร่วมการแขง่ขันดา้นนวัตกรรมเชงิบูรณา

การ (รอ้ยละ 0.5) 

๕) จ านวนครัง้ในการแสดงผลงานหรอืรางวัลดา้นนวัตกรรม (2 

ครัง้) 

  กลยทุธท์ี ่2.๑  สง่เสรมิและสนบัสนุนกจิกรรมนสิติดา้น

นวตักรรมเชงิบูรณาการ 

โครงการ 

๑) โครงการจัดตัง้ทมีงาน /หน่วยงานสง่เสรมิการสรา้งและ

พัฒนานวัตกรรมของนสิติ 

๒) โครงการผลักดันการจัดตัง้ชมรมนสิติ Start Up 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์

๓) โครงการพัฒนาความคดิสรา้งสรรคเ์พือ่สรา้งนวัตกรรม

ส าหรับนสิติ 
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๔) โครงการ/ การท ากจิกรรมสรา้งสรรคจ์ากองคค์วามรูต้าม

ศาสตรท์ีเ่รยีนมา และมกีารบรูณาการขา้มคณะ   

๕) โครงการ /การท ากจิกรรม/การบรูณาการ ระหวา่ง

สถาบัน (ภายนอก มก.)  

          ตวัชีว้ดั 

๑) กองกจิการนสิติจัดตัง้ทมีงาน /หน่วยงานสง่เสรมิการสรา้ง

และพัฒนานวัตกรรมของนสิติ 

๒) มกีารตัง้ชมรม start up  ๑ ชมรมส าเร็จ  
๓) จ านวนผลงานจากชมรมนสิติ Start Up  
๔) ระดับทักษะทางปัญญาในการคดินวัตกรรมทีส่ามารถใช ้

ประโยชน์เชงิพาณชิย ์หรอืเชงิวชิาการ 
๕) จ านวนโครงการ / นสิติร่วมท ากจิกรรมสรา้งสรรค ์โครงการ/
การบรูณาการ ระหวา่งคณะ 

๖) จ านวนโครงการ / นสิติร่วมท ากจิกรรมสรา้งสรรค ์โครงการ/

การบรูณาการ ระหวา่งสถาบัน/เครอืขา่ยหลายสาขาวชิาชพี
ในศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

 
 

กลยุทธท์ี ่2.๒  เพิม่โอกาสและสรา้งบรรยากาศในการแขง่ขนั

ดา้นนวตักรรมเชงิบรูณาการ 

โครงการ 

๑) โครงการจัดแขง่ขันดา้นนวัตกรรมเชงิวชิาการ เชงิพาณชิย ์และ
เชงิสังคมระดับคณะและระดับมหาวทิยาลัย 

๒) โครงการจัดแขง่ขันดา้นนวัตกรรมเชงิวชิาการ เชงิพาณชิย ์
และเชงิสังคมระดับนานาชาต/ิประเทศ 

    ตวัชีว้ดั 

๑) จ านวนผลงานดา้นนวัตกรรมทีเ่ป็นผลผลติระดับคณะ  
๒) จ านวนผลงานดา้นนวัตกรรมทีส่ง่เขา้ประกวดระดับ
มหาวทิยาลัย  

๓) จ านวนผลงานดา้นนวัตกรรมทีส่ง่เขา้ประกวดระดับประเทศ 
และนานาชาต ิ

๔) จ านวนรางวัลผลงานดา้นนวัตกรรมทีไ่ดรั้บระดับประเทศ  
๕) จ านวนรางวัลผลงานดา้นนวัตกรรมทีไ่ดรั้บระดับนานานาชาต ิ
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กลยุทธท์ี ่2.๓  ประชาสมัพนัธผ์ลงาน นวตักรรม เพือ่สรา้ง

แรงจูงใจในการสรา้งนวตักรรมเชงิวชิาการ เชงิ

พาณิชย ์และเชงิสงัคม 

โครงการ 

๑) โครงการสรา้งพืน้ทีห่รอืชอ่งทางการน าเสนอผลงาน

นวัตกรรมนสิติสูส่าธารณะ 

๒) โครงการสง่เสรมิศักยภาพนสิตินักประชาสัมพันธ ์(ทตู

นวัตกรรม – KU Innovative Ambassador) เพือ่สง่เสรมิ

ศักยภาพนสิติในการประชาสัมพันธแ์ละเผยแพร่นวัตกรรมสู่

สาธารณะ 

ตวัชีว้ดั 

๑) มชีอ่งทางการน าเสนอผลงานนวัตกรรมนิสติสูส่าธารณะ 

๓) จ านวนนสิติทตูนวัตกรรม ในการประชาสัมพันธแ์ละเผยแพร่

นวัตกรรมสูส่าธารณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ยุทธศาสตรท์ี ่3 การเพิม่คณุภาพและประสทิธภิาพ

การด าเนนิงานตามภารกจิ 

 

 

 

 

แนวปฏบิตัยิุทธศาสตร ์
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สรา้งระบบ และสรา้งบรรยากาศของความเป็นสากล ความเป็น

พลเมอืงโลก เนน้ทีก่ารใชภ้าษาเป็นเบือ้งตน้กอ่น  ดว้ยการสรา้ง

สิง่แวดลอ้มทีเ่ป็นภาษาอังกฤษ การพัฒนานสิติดา้นภาษาอังกฤษในเชงิ

ของการสือ่สารในชวีติประจ าวัน การสือ่สารเพือ่การน าเสนอ การสือ่สาร

เพือ่การประกอบอาชพี และการเรยีนรูว้ชิาชพีทีจ่ าเป็นในยุคปัจจุบัน และ

ในการกา้วสูยุ่ค Digital ผูท้ีม่คีวามรูด้า้นน้ี ส าเร็จการศกึษาออกไปจะ

ไดเ้ปรยีบในการแขง่ขันทัง้ในประเทศ และประเทศ ASEAN กระบวนการ

เหลา่น้ีตอ้งจัดสรรองคค์วามรูท้ัง้ในหอ้งเรยีนและนอกหอ้งเรยีนผ่าน

กจิกรรมทัง้การอบรม การทัศนศกึษา การสรา้งเครือขา่ยกับนสิติตา่งชาต ิ

เรยีนรูข้า้มวัฒนธรรม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการเป็น Digital University   

เป้าประสงค ์: นสิติมทีักษะทางปัญญา  ภาษาอังกฤษเพือ่การ

สือ่สาร และสามารถอยูร่่วมกันในสังคมโลกได ้

ตวัชีว้ดั :    

๑) จ านวนโครงการ/กจิกรรมทีส่ง่เสรมิทักษะการใชภ้าษาอังกฤษ 

๒) รอ้ยละของนสิติทีส่อบผ่านเกณฑวั์ดมาตรฐานดา้น

ภาษาอังกฤษ 

กลยุทธท์ี ่3.๑   สง่เสรมิกจิกรรมการเรียนรูแ้ละใชภ้าษาอังกฤษ

ใหกั้บนสิติ 

โครงการ 

๑) โครงการปรับปรุง/สรา้ง/จัดตัง้สภาพแวดลอ้ม/บรรยากาศใน

การเรยีนรูท้ีเ่อือ้โอกาสในการเรยีนรูแ้ละความเป็นสากลแก่

นสิติ 

๒) โครงการ Thai Buddy for foreign students 

๓) โครงการพัฒนาทักษะการสือ่สารดว้ยภาษาอังกฤษแกน่สิติ 

๔) โครงการการจัดอบรมภาษาตา่งประเทศทีจ่ าเป็นในการ

ประกอบอาชพี เชน่ภาษาจนี ฯ 

๕) โครงการการจัดอบรม Digital Technology  

๖) โครงการจัดอบรมทักษะทางวชิาชพี (เชน่ มัคคุเทศ/

การเกษตร/งานชา่ง/วทิยาศาสตรส์ขุภาพ เป็นตน้) 

๗) โครงการมัชฌมินเิทศแกน่สิติ โดยผูเ้ชีย่วชาญในศาสตร/์

สาขาทีเ่กีย่วขอ้ง  
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๘) โครงการทัศนศกึษา ณ หน่วยงาน/สถานประกอบการทีม่ี

ความจ าเพาะกับองคค์วามรูข้องนสิติ (บรูณาการการทัศน

ศกึษาจากหลากหลายศาสตร)์ 

 

 

 

ตวัชีว้ดั 

๑) จ านวนโครงการ/พืน้ทีป่รับปรุงเพือ่การเรียนรูค้วามเป็นสากล

ของนสิติ 

๒) จ านวนกลุม่นสิติทีจ่ัดตัง้ขึน้เพือ่เป็น Buddy กับนสิติต่างชาต ิ

๓) ระดับความสามารถในการสือ่สารดว้ยภาษาอังกฤษของนสิติ 

๔) ระดับความสามารถในภาษาตา่งประเทศของนสิติมกีาร

พัฒนาสงูขึน้ 

๕) ระดับความสามารถ Digital Technology ของนสิติมกีาร
พัฒนาสงูขึน้ 

๖) จ านวนนสิติทีม่คีวามรูท้ักษะวชิาชพีทีห่ลากหลาย 

๗) ระดับความรูจ้ากศาสตรท์ีน่สิติไดรั้บการอบรมมากขึน้ 

๘) ระดับความรู ้และประสบการณ์ทีน่สิติไดรั้บจากการทัศน
ศกึษามากขึน้ 

๙) ระดับความสามารถในการน าเสนอความรู ้และประสบการณ์

ถา่ยทอดแกผู่อ้ืน่ตอ่ได ้
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    ยุทธศาสตรท์ี ่3 การเพิม่คณุภาพและประสทิธภิาพ

การด าเนนิงานตามภารกจิ 
 
 
 
 

แนวปฏบิตัยิุทธศาสตร ์

 

นสิติเกษตรตอ้งเป็นนสิติทีม่สีขุภาพร่างกายแข็งแรง มแีรงจูงใจและ

คา่นยิมตอ่การออกก าลังกายอยา่งสม ่าเสมอ หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งตอ้งมี

การจัดระบบ สถานทีเ่พยีงพอ ทันสมัย ทีเ่อือ้อ านวยแกน่สิติใหส้ามารถ

ออกก าลังกาย รวมทัง้มกีารพัฒนานวัตกรรมทางวทิยาศาสตรก์ารกฬีาที่

เหมาะสม ทีช่ว่ยใหก้ารออกก าลังกาย หรอืกจิกรรมทางกายทีม่คีณุภาพ 

และมกีารจัดการฐานขอ้มลูสุขภาพทางกายแกน่สิติอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

สง่ผลใหน้สิติเกดิการเรยีนและใชช้วีติอยู่ในมหาวทิยาลัยอยา่งมี

ความสขุ (Happy University) 

เป้าประสงค ์: นสิติมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรส์ขุภาพด ี

ตวัชีว้ดั : ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมมBีMI ลดลงจากเดมิ  

กลยุทธท์ี ่4.๑  สง่เสรมิกจิกรรมทางกายเพือ่สุขภาพ 

โครงการ  
๑) โครงการออกก าลังกายเพือ่สขุภาพ 

ที่ 4  การส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมทางกาย เพื่อสุขภาพที่ดี 
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ตวัชีว้ดั 

๑) จ านวนโครงการออกก าลังกายเพือ่สขุภาพ 

๒)   จ านวนนสิติทีเ่ขา้ร่วมโครงการออกก าลังกายเพือ่สขุภาพ 

๓)   ระดับสมรรถภาพทางกายของนสิติทีเ่ขา้ร่วมโครงการออก

ก าลังกายเพือ่สขุภาพ 

กลยุทธท์ี ่4.๒  ปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มทีเ่อ ือ้ตอ่การออก
ก าลงักาย  

  โครงการ  

๑) โครงการกอ่สรา้งสนามกฬีาหลังที ่๒ (ยมิเนเซยีม ๒) 

๒) โครงการปรับปรุงสนามกฬีาภายใน

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรเ์พือ่ความเป็นมาตรฐาน 

๓) โครงการปรับปรุงสถานทีอ่อกก าลังกายเพือ่สขุภาพ 

(Fitness) 

  ตวัชีว้ดั 

๑) รอ้ยละความกา้วหนา้ของการกอ่สรา้งสนามกฬีาหลังที ่๒ 

(ยมิเนเซยีม ๒) 

๒) รอ้ยละความกา้วหนา้ของการปรับปรุงสนามกฬีาของแตล่ะ

สนาม 

๓) รอ้ยละความกา้วหนา้ของการปรับปรุงสถานทีอ่อกก าลังกาย

เพือ่สขุภาพ (Fitness) 

๔)   ระดับความพงึพอใจตอ่สถานทีอ่อกก าลังกายและ
สภาพแวดลอ้ม ของผูใ้ชบ้รกิาร  

 

 

 

กลยุทธท์ี ่4.๓   พฒันานวตักรรมและหรอืเทคโนโลยทีี่

เก ีย่วขอ้งกบักจิกรรมทางกาย 

  โครงการ 
๑) โครงการพัฒนานวัตกรรมและหรอืเทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้งกับ

กจิกรรมทางกาย  

๒) โครงการจัดท าฐานขอ้มลูสขุภาพส าหรับนสิติและบคุลากร

โดยใชร้ะบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์
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  ตวัชีว้ดั 

๑) จ านวนนวัตกรรมและเทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้งกับกจิกรรมทาง

กาย 

๒) รอ้ยละความกา้วหนา้ของจัดท าฐานขอ้มูลสขุภาพส าหรับนสิติ

และบคุลากรโดยใชร้ะบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์

๓) ระดับความพงึพอใจของผูใ้ชฐ้านขอ้มลูสุขภาพส าหรับนสิติ

และบคุลากรโดยใชร้ะบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

   ยุทธศาสตรท์ี ่3 การเพิม่คณุภาพและประสทิธภิาพ

การด าเนนิงานตามภารกจิ 

 

 

 

 

 
 
 
 

แนวปฏบิตัยิุทธศาสตร ์

  สนับสนุนใหม้กีจิกรรมสง่เสรมิสขุภาพจติอยา่งตอ่เน่ืองทัง้ใน

รูปแบบการสรา้งเครอืขา่ยความร่วมมอืกับ  หน่วยงาน ทัง้ภายในและ

ภายนอกทีเ่กีย่วขอ้งกับการสง่เสรมิสขุภาพจติ  อกีทัง้การใหค้วามรู ้

ความเขา้ใจแกน่สิติดา้นสขุภาพจติ และปัจจัยเสีย่งตอ่การเกดิปัญหา

สขุภาพจติ นอกจากน้ีตอ้งมกีารพัฒนาระบบการใหค้ าปรกึษา  การคัด

กรอง  การก ากับตดิตาม และการใหค้วาม อกีทัง้การพัฒนาบคุลากรที่

เกีย่วขอ้งกับการชว่ยเหลอืนสิติเมือ่เกดิปัญหาสขุภาพจติ ทัง้ในระดับ

คณะ และระดับมหาวทิยาลัย สง่ผลใหน้ิสติเกดิการเรยีนและใชช้วีติอยู่

ในมหาวทิยาลัยอยา่งมคีวามสขุ (Happy University) 

เป้าประสงค ์: เพือ่ใหน้สิติปรับตัวในการใชช้วีติในรัว้มหาวทิยาลัย
อยา่งมคีวามสขุ 

ตวัชีว้ดั :   

๑) จ านวนนสิติทีถ่กูวนิจิฉัยวา่เป็นปัญหาทางสขุภาวะทางจติ

ลดลง 
๒) นสิติสามารถส าเร็จการศกึษาในระยะเวลาทีห่ลักสตูรก าหนด  

 
กลยุทธท์ี ่5.๑ สนบัสนุนใหม้กีจิกรรมสง่เสรมิสุขภาพจติ โดย

ความรว่มมอืกบัหนว่ยงาน ท ัง้ภายในและภายนอก 

โครงการ 

๑) โครงการเสรมิสรา้งความสัมพันธร์ะหวา่งนสิติ กับอาจารยท์ี่

ปรกึษา 

- นสิติพบทีอ่าจารยป์รกึษา เพือ่รายงานความกา้วหนา้ใน

การเรยีน วางแผนการเรยีน 

- นสิติพบทีป่รกึษาเพือ่ปรกึษาเรือ่งการใชช้วีติใน

มหาวทิยาลัย ปัญหา อุปสรรค และการแกไ้ข 

๒) โครงการสง่เสรมิสขุภาพจติ โดยผูเ้ชีย่วชาญจากภายใน 

และภายนอกมหาวทิยาลัย 

- สง่เสรมิดา้นการปรับตัว  

ที่ 5  การ   
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- การจัดการความเครยีด 

- การใชเ้วลาวา่งใหเ้กดิประโยชน์  

- Safe sex 

- Positive thinking 

๓) โครงการจัดสิง่แวดลอ้มเพือ่เอือ้ต่อการส่งเสรมิคณุภาพชวีติ

ทีด่ ี 

- โครงการจัดตัง้ศนูยส์ขุภาวะ (Happy  Place Center) 

- โครงการสนับสนุนการจัดพืน้ทีภ่ายในคณะเพือ่การพัฒนา

สขุภาวะนสิติ 
 
 
 
 
 
 

ตวัชีว้ดั 

๑) จ านวนครัง้ของการพบอาจารยท์ีป่รกึษาอยา่งนอ้ย ๒ ครัง้ตอ่

ภาคการศกึษา 

๒) ระดับความพงึพอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการตอ่อาจารยท์ี่

ปรกึษา 

๓) รอ้ยละของนสิติทีเ่ขา้ร่วมโครงการ 

๔) ระดับความรูค้วามเขา้ใจเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกับสขุภาวะตา่ง ๆ 

(Safe Sex etc.) 

๕) มศีนูยด์แูลสขุภาวะ ครบทกุวทิยาเขต 

๖) ระดับความพงึพอใจของนสิติผูม้าใชบ้รกิาร ศนูยส์ขุภาวะ 

(Happy  Place Center) 

 

กลยุทธท์ี ่5.๒ รณรงคส์ง่เสรมิกจิกรรมใหค้วามรูค้วามเขา้ใจ

เกีย่วกบัสุขภาพจติ และปจัจยัเสีย่งตอ่การเกดิปญัหา

สุขภาพจติ 

 โครงการ 

๑) โครงการผลติสือ่เพือ่ใหค้วามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับสขุภาพจติ 

และปัจจัยเสีย่งตอ่การเกดิปัญหาสขุภาพจติ  

๒) โครงการสง่เสรมิใหค้วามรูเ้กีย่วกับสขุภาพจติและปัจจัยเสีย่ง

ตอ่การเกดิปัญหาสขุภาพจติ 

ตวัชีว้ดั 
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๑) จ านวนโครงการรณรงคส์ง่เสรมิกจิกรรมใหค้วามรูค้วามเขา้ใจ

เกีย่วกับสขุภาพจติ 

๒) ระดับความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับสขุภาพจติ  

 

กลยุทธท์ี ่5.๓  พฒันาระบบการใหค้ าปรกึษา  การคดักรอง  

การก ากบัตดิตาม และการใหค้วาม     

 ชว่ยเหลอืนสิติ 

โครงการ 

๑) โครงการพัฒนาระบบคัดกรองนสิติเกีย่วกับปัญหาทาง

สขุภาพจติ (online, face to face)  

๒) โครงการพัฒนาระบบใหค้ าปรกึษา ใหค้วามชว่ยเหลอื และ

ก ากับตดิตามนสิติ (hotline, online, face to face, 

Application) 

ตวัชีว้ดั 

๑) มรีะบบคัดกรองนสิติเกีย่วกับปัญหาทางสขุภาพจติ 

๒) ความพงึพอใจตอ่การใชร้ะบบคัดกรองของนสิติทีม่าใชบ้รกิาร  

๓) มรีะบบใหค้ าปรกึษา ใหค้วามชว่ยเหลอื และก ากับตดิตามนสิติ 
 

กลยุทธท์ี ่5.๔ พฒันาอาจารยท์ีป่รกึษา บุคลากรทีเ่ก ีย่วขอ้ง 
ใหม้ทีกัษะการใหค้ าปรกึษา และคดักรองสุขภาพจติ

เบือ้งตน้ 

 โครงการ 
๑) โครงการอบรมเชงิปฏบัิตกิารส าหรับอาจารยท์ีป่รกึษา และ

บคุลากรทีเ่กีย่วขอ้ง เกีย่วกับคัดกรองสขุภาพจติเบือ้งตน้ และ

ทักษะการใหค้ าปรกึษา  

๒) โครงการจัดท าคู่มอืส าหรับอาจารยท์ีป่รกึษา และบคุลากรที่

เกีย่วขอ้ง เกีย่วกับคัดกรองสขุภาพจติเบือ้งตน้ และทักษะการ

ใหค้ าปรกึษา 

 

ตวัชีว้ดั 

๑) จ านวนครัง้ของการจัดโครงการ อบรมเชงิปฏบัิตกิารส าหรับ

อาจารยท์ีป่รกึษา และบคุลากรทีเ่กีย่วขอ้ง เกีย่วกับคัดกรอง

สขุภาพจติเบือ้งตน้ และทักษะการใหค้ าปรกึษา  

๒) จ านวนคูม่อือาจารยท์ีป่รกึษา 
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     ยุทธศาสตรท์ี ่3 การเพิม่คณุภาพและประสทิธภิาพ

การด าเนนิงานตามภารกจิ 

 

 

 

           แนวปฏบิตัยิุทธศาสตร ์

การอยูร่่วมกันของบคุคล มใิชเ่พียงแคเ่พื่อนร่วมชัน้เรยีน เพือ่นร่วม

คณะ มหาวทิยาลัย หรอืสังคมไทย แตปั่จจุบันการใหค้วามส าคัญตอ่การ

อยูร่่วมกัน การเคารพในศักดิศ์รีความเป็นมนุษยข์องพลเมอืงทัง้โลกเป็น

สิง่ส าคัญ ดังนัน้การปลกูฝังคณุธรรม จรยิธรรมทีเ่ป็นสากล นสิติเกษตร

จะตอ้งเป็นผูท้ีม่คีวามเป็นพลเมอืงโลก มคีวามรู ้ความเขา้ใจคณุลักษณะ

ของความเป็นพลเมอืงโลก ไมก่ระท าความผดิ ไม่ละเมดิสทิธผูิอ้ืน่ และ

ด ารงตนตามระเบยีบขอ้บังคับของมหาวทิยาลัย ของสังคม และของความ

เป็นพลเมอืงโลก การปลกูฝังจงึควรเนน้การกจิกรรมทัง้ในหลักสตูร ในชัน้

เรยีน และกจิกรรมเสรมิหลักสูตรนอกชัน้เรยีน รวมทัง้การชีใ้หเ้ห็นตัวแบบ

ทีไ่ดรั้บการเชดิช ูและประสบความส าเร็จทีม่คีณุธรรม จรยิธรรม 

เป้าประสงค ์: นสิติ บคุลากร และศษิยเ์กา่ มคีณุธรรมจรยิธรรม 

ตวัชีว้ดั : จ านวนนสิติ บคุลากร และศษิยเ์กา่ทีไ่ดรั้บการเชดิชดูา้น

คณุธรรม จรยิธรรม 

กลยุทธท์ี ่6.๑  สง่เสรมิบุคลากร นสิติ และศษิยเ์กา่ใหม้ี

คณุธรรม จรยิธรรมและพรอ้มทีจ่ะเป็นตน้แบบดา้นคณุธรรมจรยิธรรม 

โครงการ 

๑) โครงการสง่เสรมิ เชดิช ูบคุคลตน้แบบดา้นคณุธรรม 

(บคุลากร นสิติ และนสิติเกา่)  

ตวัชีว้ดั 

๑) จ านวนบคุคลตน้แบบดา้นคณุธรรม 

กลยุทธท์ี ่6.๒  สรา้งรายวชิาตน้แบบดา้นคณุธรรมจรยิธรรม 

และสง่เสรมิใหน้ าเทคนคิกระบวนการสอนไปปรบัใช ้ในรายวชิา

อืน่ๆ  

โครงการ 

ที่ 6  
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๑) โครงการสรา้งและพัฒนารายวชิาตน้แบบดา้นคณุธรรม

จรยิธรรม 

๒) โครงการพัฒนาเทคนิคการสอน เพือ่สอดแทรก ทักษะดา้น

คณุธรรม จรยิธรรม 

ตวัชีว้ดั 

๑) จ านวนรายวชิาทีเ่ปิดใหม่ 

๒) จ านวนรายวชิาทีไ่ดรั้บการพัฒนาดา้นคุณธรรมจรยิธรรม 

๓) จ านวนรายวชิาทีเ่ขา้ร่วมโครงการ 

 

 

กลยุทธท์ี ่6.๓  สรา้งกจิกรรมเสรมิหลกัสูตรเพือ่สรา้งความ

เขา้ใจ และปลูกฝงัจติส านกึจรยิธรรมสากล 

โครงการ 

๑) โครงการ KU Protect (รณรงค ์อบรม ใชส้ือ่ใหค้วามรู ้

คณุธรรม จรยิธรรม สากล แกน่สิติ) 

๒) โครงการ KU Renew (ส าหรับนสิติท าผดิวนัิย)  

ตวัชีว้ดั 

๑) ระดับความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับคณุธรรม จรยิธรรมสากลของ

นสิติ 

๒) ระดับความส านกึด ีการเห็นความส าคัญ และความพรอ้มของ

นสิติ ในการน าความรูเ้กีย่วกับคณุธรรม จรยิธรรมสากล จาก

การอบรมหรอืการรณรงค ์ ไปใชป้ระโยชน์  

๓) จ านวนนสิติทีล่ดลงในการท าความผดิวนัิยตามขอ้บังคับ

ปรญิญาตรฯี  

๔)  จ านวนโครงการ/กจิกรรมทีร่่วมรณรงค ์อบรม ใชส้ือ่ใหค้วามรู ้

คณุธรรม จรยิธรรม สากล แกน่สิติ 

๕)  จ านวนนสิติทีล่ดลงของการท าความผดิวนัิยซ า้ ตามขอ้บังคับ

ปรญิญาตรฯี  
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      ยุทธศาสตรท์ี ่3 การเพิม่คณุภาพและประสทิธภิาพ

การด าเนนิงานตามภารกจิ 

 

 

 

 

 

 

แนวปฏบิตัยิุทธศาสตร ์

การมคีณุลักษณะของการเป็นพลเมอืงโลก จ าเป็นตอ้งมคีวาม

เขา้ใจวัฒนธรรมทัง้ของประเทศไทย และตา่งชาต ิการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้

และสรา้งประสบการณ์ทัง้ทางตรง และทางออ้ม เรยีนรูจ้ากการพูดคยุ 

จากสือ่ หรอื เรยีนรูจ้ากการไปศกึษาจากสถานทีจ่รงิ การสนับสนุนใหเ้กดิ

ชอ่งทางตา่ง ๆ ในการแลกเปลีย่นวัฒนธรรม จะเป็นการสนับสนุนใหน้สิติ

เกดิความม่ันใจ เกดิวสิัยทัศน์ เปิดตนเองสูโ่ลกกวา้ง และเตรยีมพรอ้ม

ตนเองสูก่ารประกอบอาชพีในอนาคต ไดอ้ยา่งมคีวามเป็นสากล 

ที่ 
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เป้าประสงค ์:  นสิติเห็นความส าคญัของการธ ารงวฒันธรรม

ไทย และยอมรบัวฒันธรรมหลากหลาย 

ตวัชีว้ดั : จ านวนโครงการพัฒนานสิติสูส่ากล โดยแลกเปลีย่นนสิติ

เพือ่ทัง้ inbound และ outbound 

กลยุทธท์ี ่7.๑ สนบัสนุนนสิติใหม้โีอกาสแลกเปลีย่นและ

เรยีนรู ้ดา้นศลิปวฒันธรรมไทย และขา้มวฒันธรรม

   

โครงการ 

๑) โครงการพัฒนานสิติสูส่ากล โดยแลกเปลีย่นนสิติทัง้ 

inbound และ outbound  

๒) โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรูข้า้มวัฒนธรรม ดา้นแลกเปลีย่น

ศลิปวัฒนธรรมไทย 

๓) โครงการสง่เสรมิการจัดตัง้ชมรม Cross- Culture 

ตวัชีว้ดั 

๑) โครงการจัดตัง้ศนูยพั์ฒนาศักยภาพนสิติสูส่ากล 

(International Hub) 

๒) จ านวนโครงการพัฒนานสิติสูส่ากล โดยแลกเปลีย่นนสิติ

เพือ่ทัง้ inbound และ outbound 

๓) จ านวนนสิติที ่outbound เพือ่การเรยีนรูข้า้มวัฒนธรรมตอ่

ปี 

๔) ระดับความรูว้ัฒนธรรมทีไ่ปแลกเปลีย่น และการเล็งเห็น

ประโยชน์หลังการเขา้ร่วม 

๕) ระดับความพงึพอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการแลกเปลีย่น

เรยีนรูข้า้มวัฒนธรรม ดา้นแลกเปลีย่นศลิปวัฒนธรรมไทย 

๖) ความส าเร็จในการจัดตัง้ ชมรม Cross- Culture 

กลยุทธท์ี ่7.๒ สนบัสนุนใหบุ้คลากรเกดิการเรยีนรูด้า้น

ศลิปวฒันธรรมไทย และขา้มวฒันธรรม โดยสรา้งความรว่มมอืกบั

นสิติ 

โครงการ 

๑) โครงการสง่เสรมิการบรหิารจัดการวัฒนธรรมของ

บคุลากรเพือ่เป็นตน้แบบใหน้สิติ 

ตวัชีว้ดั 
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๑) จ านวนโครงการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมไทยทีม่กีารบรูณา

การกับกจิกรรมนสิติ 

 

 ยุทธศาสตรท์ี ่3 การเพิม่คณุภาพและประสทิธภิาพ

การด าเนนิงานตามภารกจิ 

 

 

 

 

แนวปฏบิตัยิุทธศาสตร ์

มหาวทิยาลัยควรเป็นสถานทีท่ีม่คีวามปลอดภัยของนสิติ 

นอกเหนือจากบา้น นสิติควรใชช้วีติภายในมหาวทิยาลัยอยา่งสบายใจ 

และไวว้างใจในระบบสวัสดภิาพ และสวัสดกิาร นอกจากน้ี การสรา้งการ

มสีว่นร่วม และผูกพันตอ่มหาวทิยาลัยของนสิติเกา่ และนสิติปัจจุบันใน

การมชีอ่งทางการการชว่ยเหลอืแกน่สิติขาดแคลนทรัพย ์หรือ การ

พัฒนาระบบสวัสดกิาร และระบบการจัดกจิกรรมตา่ง ๆ อกีทัง้การจัด

พืน้ทีใ่หแ้กน่สิติในการจัดกจิกรรมร่วมกัน โดยบรูณาการศาสตรต์่าง ๆ สู่

กจิกรรมตา่ง ๆ ร่วมกัน จะท าใหน้สิติเกดิความรักและผูกพันตอ่

มหาวทิยาลัยมากขึน้ และเกดิการเรยีนและใชช้วีติอยู่ในมหาวทิยาลัย

อยา่งมคีวามสขุ (Happy University) 

 เป้าประสงค ์: นสิติมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรม์คึณุภาพชวีติทีด่ ี

 ตวัชีว้ดั : รอ้ยละของเรือ่งรอ้งเรยีนเรือ่งสวัสดภิาพจากนสิติลดลง 

กลยุทธท์ี ่8.๑ สง่เสรมิและสรา้งความรว่มมอื ระหวา่ง

มหาวทิยาลยั กบัหนว่ยงานภายนอก ในการพฒันา

สวสัดภิาพและสวสัดกิารของนสิติ 

โครงการ 

๑) โครงการบรูณาการฐานขอ้มลูศษิยเ์กา่ จากสมาคมนสิติเกา่

มหาวทิยาลัย และคณะตา่ง ๆรวมทัง้หน่วยงานภายนอกที่

เกีย่วขอ้ง เพือ่ทราบขอ้มูลพืน้ฐานในการสรา้งความร่วมมอื

ในการพัฒนาสวัสดภิาพ/สวัสดกิารนสิติปัจจุบัน 

๒) โครงการระดมทนุนสิติเกา่เพือ่ชว่ยเหลอืนสิติปัจจุบันทีข่าด

แคลนทรัพย ์และทนุสนับสนุนการปรับปรุงสวัสดกิารหอพัก 

และอาคารกจิกรรมนสิติ 

ที่ 



27 
 

ตวัชีว้ดั  

๑)  

จ านวนขอ้มลูนสิติเกา่ และหน่วยงานภายนอกทีเ่กีย่วขอ้ง ที่

ยนิดใีหค้วามร่วมมอื 

๒)  

จ านวนทนุทีน่สิติเกา่ทีแ่สดงความจ านงในการชว่ยเหลอื 

กลยุทธท์ี ่8.๒ ปรบัปรงุและพฒันาระบบการใหบ้รกิารดา้น

สวสัดภิาพ และสวสัดกิารของนสิติ  

โครงการ 

๑)  โครงการส ารวจความคดิเห็น และความพงึพอใจของ

ผูใ้ชบ้รกิารตอ่ระบบการใหบ้รกิาร และประชาสัมพันธ ์ดา้น

สวัสดภิาพ และสวัสดกิาร  

๒) โครงการพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัย (จราจร, 

อาชญากรรม) ทีท่ันสมัย และทันตอ่เหตุการณ์ 

๓) โครงการขยายพืน้ทีก่ารจัดกจิกรรมร่วม (Co-Working Space) 

ส าหรับนสิติภายใน  มหาวทิยาลัย 

 

              ตวัชีว้ดั 

๑) รอ้ยละทีล่ดลงของขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกับระบบการใหบ้รกิาร 

และประชาสัมพันธ ์             

ดา้นสวัสดภิาพ และสวัสดกิารของนสิติ 

๒) ระดับความพงึพอใจตอ่ระบบการใหบ้รกิาร และประชาสัมพันธ ์

ดา้นสวัสดภิาพ และสวัสดกิารของนสิติ 

๓) รอ้ยละทีล่ดลงของสถติทิีเ่กดิเหตกุารณ์ไมป่ลอดภัย (จราจร, 

อาชญากรรม)  

๔) จ านวนสถานที ่และขนาดของพืน้ทีท่ีเ่พิม่ขึน้การจัดกจิกรรม

ร่วม (Co-Working Space) ส าหรับนสิติภายในมหาวทิยาลัย 

 

 

 

 



28 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรท์ี ่3 การเพิม่คณุภาพและประสทิธภิาพการ

ด าเนนิงานตามภารกจิ 
 

 
 
 
แนวปฏบิตัยิุทธศาสตร ์

การมุง่สูค่วามเป็นเลศิทางการกฬีาของ

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์มอีงคป์ระกอบหลายดา้น ไดแ้ก ่งบประมาณ 

สนับสนุน เทคโนโลยกีารกฬีาทีส่ามารถพัฒนา และดแูลนักกฬีาไดอ้ยา่ง

ถกูตอ้งตามหลักวชิาการ และวทิยาศาสตรก์ารกฬีา รวมทัง้การมนัีกกฬีา

ทีม่คีวามสามารถเขา้มาศกึษาในมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์และไดรั้บ

ที่ ๙  การส่งเสริมและสนับสนุนกีฬา เพือ่ความเป็นเลิศ  
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การดแูลทีด่ทีัง้ดา้นการเรยีน และสวัสดกิารการมรีะบบการดแูลนักกฬีา

มหาวทิยาลัยทัง้ในระดับคณะ และระดับมหาวทิยาลัย  

 เป้าประสงค ์:  

๑) เพือ่พัฒนาความสามารถทางกฬีาของนสิติ สูร่ะดับชาติ

และนานาชาต ิ

๒) เพือ่พัฒนาผลการเรยีนนักกฬีา พรอ้มๆ กับการสนับสนุน

สง่เสรมิขวัญ และก าลังใจนักกฬีา 

ตวัชีว้ดั :   

๑) อันดับของกฬีามหาวทิยาลัย 

๒) จ านวนนสิติทีไ่ดรั้บการคัดเลอืกเป็นตัวแทนทมีชาต ิ 

๓) จ านวนนสิติทีไ่ดรั้บรางวัลการแขง่ขันในระดับนานาชาต ิ 

๔) ผลสัมฤทธิท์างการเรียนนักกฬีามหาวทิยาลัย 

กลยุทธท์ี ่๙.๑  การบรหิารจดัการดา้นการกฬีาอยา่งมี

ประสทิธภิาพ 

โครงการ 

๑) โครงการจัดตัง้กองทนุพัฒนากฬีา มก.  

๒) โครงการสง่เสรมิและสนับสนุนอปุกรณ์และสิง่อ านวย

ความสะดวกทีท่ันสมัยใหแ้กช่มรมกฬีา 

๓) โครงการสง่เสรมิศักยภาพบคุลากรทางการกฬีา 

ตวัชีว้ดั 

๑) มกีองทนุพัฒนากฬีา มก.   

๒) จ านวนเงนิในกองทนุไมน่อ้ยกวา่ ๒ ลา้นบาทตอ่ปี 

๓) งบประมาณทีไ่ดรั้บจัดสรรเพือ่สนับสนุนอปุกรณ์และสิง่

อ านวยความสะดวก มากกวา่  

4 ลา้นบาทตอ่ปี 

๔) บคุลากรไดรั้บการพัฒนาอยา่งนอ้ย 1 โครงการตอ่ปี  
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กลยุทธท์ี ่9.2 พฒันาระบบการรบัเขา้ การดแูล และสวสัดกิาร 

ของผูม้คีวามสามารถดา้นการกฬีา 

โครงการ 

๑) โครงการเรยีนลว่งหนา้ “KU Sport Hero” ร่วมกับเครอืขา่ย

ดา้นกฬีา 

๒) โครงการดแูลชว่ยเหลอืนักกฬีามหาวทิยาลัยทัง้ในระดับ

คณะ และระดับมหาวทิยาลัย 

๓) โครงการสนับสนุนสวัสดกิารนักกฬีา มก. 

ตวัชีว้ดั 

๑) จ านวนผูเ้รยีน   

๒) จ านวนเหรยีญทองของนสิติจากกฬีามหาวทิยาลัยทีผู่เ้ขา้

โครงการไดรั้บ 

๓) จ านวนรางวัลระดับชาต/ินานาชาต ิของนสิติผูเ้ขา้โครงการ

ไดรั้บ 

๔) ผลสัมฤทธิท์างการเรียนนักกฬีามหาวทิยาลัย 

๕) ระดับความพงึพอใจของอาจารยท์ีป่รกึษาตอ่นักกฬีา

มหาวทิยาลัย 

๖) รอ้ยละของคา่ธรรมเนียมการศกึษาทีตั่วแทนนักกฬีา

มหาวทิยาลัยไดรั้บการลดหยอ่น  

(รอ้ยละ 50 ) 

๗) รอ้ยละของตัวแทนนักกฬีามหาวทิยาลัยไดรั้บการจัดสรรที่

พักโดยไมเ่สยีคา่ใชจ้่าย   

๘) รอ้ยละของนักกฬีาทีส่ าเร็จการศกึษาในระยะเวลาที่

หลักสตูรก าหนด (รอ้ยละ 80) 

 
 

……………………………………………………………………………………………………. 
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คณะกรรมการจดัท ายุทธศาสตรก์ารพฒันานสิติ 


