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คํานาํ 

การกําหนดนโยบายการบริหารงาน ถือว่าเป็นหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานที่ดี เพ่ือให้การดําเนินงาน
บรรลุเป้าหมายและตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของนิสิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยจัดทําในแนว
ทางการจัดทําแผนยุทธศาสตร์องค์กร และกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ มีส่วนสําคัญอย่างย่ิง ในการทําให้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน บรรลุเป้าหมาย 

ดังนั้น เพื่อให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน มีแผนยุทธศาสตร์ท่ีทันสมัย สอดรับกับ
สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป และสามารถขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ตามที่ได้กําหนดไว้ 
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และคณะทํางานทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกําแพงแสน จึงได้นําข้อมูลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก  มาประกอบการกําหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์หลัก พร้อมท้ังกลไกการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สู่ความสําเร็จ 
การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ฉบับน้ีได้ระดมความร่วมมือ ความคิด ความเห็นของบุคลากรทุกระดับในการดําเนินการ 
กําหนดเป็นกรอบการดําเนินงานเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และพันธกิจต่อไป 

งานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ขอขอบพระคุณผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายท่ีได้
ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกําแพงแสน จึงได้แผนยุทธศาสตร์ฉบับสมบูรณ์ และหวังเป็นอย่างย่ิงว่าบุคลากรทุกท่านจะร่วมกันผลักดัน 
และขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมาย ตามที่ได้กําหนดไว้ต่อไป 

 
                        คณะทํางานฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ 

                       พฤษภาคม 2563  
 

 

กแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2563-2567)



 
   สารจากนายกสภามหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์

 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 

ถือเป็นวิทยาเขตแห่งแรกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ท่ีจะก้าวเข้าปีท่ี 42 ของการก่อตั้งวิทยาเขตกําแพงแสน 
ด้วยศักยภาพในทุก ๆ ด้าน มีชื่ อเสียงในระดับสากล 
ท้ั ง ท า งด้ า นกา รผ ลิ ตบั ณ ฑิ ตที่ มี คุ ณภาพ  การวิ จั ย  
และการบริการวิชาการ จึงทําให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกําแพงแสน เป็นท่ียอมรับในระดับสากล 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 
ตระหนักถึงกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 
ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยจึงได้ทบทวน
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567) เพื่อให้
สอดคล้องและเป็นกลไกลสําคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้บรรลุ
เป้าหมาย โดยคํานึงถึงบริบทการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ 
สังคม ตลอดจนบริบทต่าง ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการบริหาร
มหาวิทยาลัย และเพื่อการบริหารวิทยาเขตกําแพงแสน 
ให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างม่ันคงและย่ังยืน 

ในนามของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ข อ ข อบคุ ณ คณะ ผู้ บ ริ ห า ร วิ ท ย า เ ข ต กํ า แ พ ง แ ส น  
ผู้บริหารส่วนงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านท่ีมุ่งม่ัน ทุ่มเทพลังกาย พลังใจ ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี  
(พ.ศ. 2563 - 2567) เพื่อใช้พัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ให้เป็น “มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม 
การเกษตร สขุภาพ และสิ่งแวดล้อม” อย่างแท้จริง 

 
 
 

ดร.กฤษณพงศ์  กีรติกร 
นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

 

 

 

ข มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำาแพงแสน



 
   สารจากรักษาการแทนอธิการบดสีภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน

เป็นสถาบันการศึกษาท่ีมีชื่อเสียง เป็นท่ีรู้จักท้ังในและ
ต่างประเทศ ท้ั งทางด้านการเรียนการสอน การวิจัย  
การบริการวิชาการ และการบริหารจัดการ ท่ีทุกด้านมุ่งเน้น
ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยให้ความสําคัญกับการพัฒนาองค์
ความรู้ของนิสิตและบุคลากรไปพร้อม ๆ  กับการพัฒนาองค์กร 
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมสร้างสรรค์
ศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อการกินดีอยู่ดี ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย
สู่ความมั่นคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน และภายใต้แผนปฏิบัติการ 5 ปี 
(พ.ศ. 2561-2565) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท่ีสอดคล้อง
และเป็นกลไกลสําคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ให้
บรรลุเป้าหมาย โดยคํานึงถึงบริบทการเปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนบริบทต่าง ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการ
บริหารมหาวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน  
ได้ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567) 
เพ่ือการพัฒนาวิทยาเขตกําแพงแสน ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ 
และเป้าประสงค์ท่ีวางไว้ พร้อมกันนี้เพื่อความสอดคล้องใน
การพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามวิสัยทัศน์ 
“มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สร้างสรรค์ศาสตร์แห่งแผ่นดิน 
สู่สากล เพ่ือพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน” 
 ขอขอบคุณผู้บริหารวิทยาเขตกําแพงแสน รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการสํานัก และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ท่ีร่วมแรง ร่วมใจในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567) เพ่ือใช้พัฒนา
วิทยาเขตกําแพงแสน และพร้อมกันนั้นก็พัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไปพร้อม ๆ กันด้วย 

 
 
 

ดร.จงรัก  วัชรินทร์รัตน์ 
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

คแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2563-2567)



   สารจากรองอธิการบดีวทิยาเขตกําแพงแสน 

วิ ทยา เขตกํ า แพงแสน  เป็ นส่ วนหนึ่ ง ขอ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตลอดระยะเวลาเกือบ 42 ปี 
ของการดําเนินงานของวิทยาเขตกําแพงแสน คณะผู้บริหาร 
ได้ทุ่มเท แรงกาย แรงใจ ในการทํางาน รวมทั้งถ่ายทอด
ความรู้ ประสบการณ์ ข้อคิดในการปฏิบัติงานจากรุ่นสู่รุ่น  
จนวิทยาเขตกําแพงแสนเป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือและ
ไว้วางใจจากหน่วยงานต่าง ๆ ซ่ึงเห็นได้จากการที่ประชาชน
ส่งบุตรหลานเข้ามาเล่าเรียนจากทุกภาคของประเทศไทย  
ด้วยศักยภาพในทุก ๆ ด้าน ท้ังด้านการผลิตบัณฑิตท่ีมี
คุณภาพ การวิจัย และการบริการวิชาการ จึ งทํ าให้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน เป็นที่
ยอมรับในระดับสากล 

ภารกิจของวิทยาเขตกําแพงแสน ไม่เพียงแต่มี
เฉพาะในเรื่องการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ
วิชาการเท่านั้น ยังมีภารกิจสําคัญที่จะต้องดําเนินงานใน
เร่ืองของการบริหารจัดการวิทยาเขตให้เป็นไปตามนโยบาย
ของชาติและของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วย เครื่องมือ
ท่ีสําคัญในการมุ่งไปสู่ความสําเร็จก็คือแผนยุทธศาสตร์ 
ดังนั้น วิทยาเขตกําแพงแสน จึงได้ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567) เพื่อให้สอดคล้องและ 
เป็นกลไกลสําคัญในการขับเคล่ือนวิทยาเขตให้บรรลุเป้าหมาย โดยคํานึงถึงบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม ณ ปัจจุบัน ท่ีมีผลกระทบต่อการบริหารวิทยาเขต เพ่ือให้วิทยาเขตก้าวไปข้างหน้าอย่างม่ันคง
และยั่งยืน 

ในนามของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ขอขอบคุณคณะผู้บริหารวิทยาเขตกําแพงแสน 
ผู้บริหารส่วนงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านท่ีทุ่มเทพลังกาย พลังใจและเสียสละเวลา ในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567) สําหรับใช้พัฒนาวิทยาเขตให้เป็น “มหาวิทยาลัยชั้นนําและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากล” อย่างแท้จริง 

รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อนุชัย  ภิญโญภูมิมินทร์ 
รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน 

  

  

ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำาแพงแสน



สารจากผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายวางแผนยุทธศาสตร์องค์กร  
วิทยาเขตกําแพงแสน 

วิทยาเขตกําแพงแสน เป็นวิทยาเขตภายใต้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท่ีมีความสมบูรณ์ในทุกด้านท้ัง
ด้านการคมนาคม ทรัพยากร พ้ืนท่ีเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
การวิจัย การบริการวิชาการ อีกทั้งมีบุคลากรที่มีศักยภาพ
ในทุก ๆ ด้าน แต่ด้วยสถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว ทําให้วิทยาเขตกําแพงแสน ต้องปรับตัวให้ทันกับ
การเปลี่ยนแปลง ทิศทางของวิทยาเขตกําแพงแสนจึงเป็น 
สิ่งท่ีสําคัญ การทบทวนยุทธศาสตร์ของวิทยาเขตกําแพงแสน 
เพ่ือเป้าหมายในอนาคตจึงต้องเริ่มต้นจัดวางกลยุทธ์ใหม่ 

การวัดและประเมินความสําเร็จได้นําตัวชี้วัดผล
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาผสาน
เข้ากับตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ เพื่อนําทุกด้านก้าวเดิน
ไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาเป็นกลไกในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน
คุณภาพ เพื่อกระตุ้นการพัฒนาของวิทยาเขตกําแพงแสน
แบบก้าวกระโดดในทุกทิศทางให้บรรลุวิสัยทัศน์ต่อไป 

ในนามของฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์องค์กร 
หวังเป็นอย่างย่ิงว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นแนวทางในการ
วางแผนยุทธศาสตร์ของส่วนงานต่อไป ทั้งนี้ ขอขอบคุณ
คณะผู้บริหารวิทยาเขตกําแพงแสน ผู้บริหารส่วนงาน 
ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ท่ีทําให้หนังสือเล่มนี้สมบูรณ์แบบด้วยดี 

ดร.ศุภชัย  เหมือนโพธ์ิ 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์องค์กร วิทยาเขตกําแพงแสน  
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นโยบายอธิการบดีมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์
 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คือศาสตร์แห่งแผ่นดิน สิ่งท่ีจะต้องน้อมนําตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง 
ปรัชญาแห่งการดําเนินชีวิตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในหลวงรัชกาลท่ี 9  
เพราะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นรากฐานของประชาชน และในปีนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้โยกย้ายสังกัด 
ไปยังกระทรวงใหม่ จึงมีแนวทางในการบริหารตามหลักนโยบายรัฐบาลและกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ก่อเกิดเป็นแนวทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 
มุงสรางคนและนวัตกรรมศาสตรแหงแผนดนิสูสากลเพ่ือการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน 
ในบริบทของการเปลี่ยนแปลงอยางพลกิโฉมทางเทคโนโลยีดิจิทัล (Disruptive Technology)

นิเวศวิทยามนุษย (Human Ecology) และโลกหน่ึงเดียว (One World) 

 
ในประเด็นยุทธศาสตร์ต่าง ๆ จะมีหลักแนวคิดสําคัญ ๆ อันประกอบด้วยยุทธศาสตร์ท่ี 1 มีหลักสําคัญคือ 

สร้างคนที่ตื่นรู้และมีความคิดสร้างสรรค์ สร้างสังคมแห่งปัญญาและนวัตกรรม ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างความโดดเด่นทางวิชาการ 
และสร้างระบบนิเวศนานาชาติภายใน ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนแบบใหม่ การพัฒนานิสิตให้มี
ความพร้อมในยุคการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลในทุกส่วนงาน การสร้างความ
ภูมิใจของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน ชุมชน และศิษย์เก่า และ
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 มีหลักสําคัญคือการหารายได้ สร้างรายได้และกองทุนเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
อย่างย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2   
การพัฒนาสู่ความ
เป็นเลิศทางวิชาการ

ในระดับสากล

ยุทธศาสตร์ท่ี 3   
การเพ่ิมคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานตาม

ภารกิจ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1      
การสร้างสรรค์

ศาสตร์แห่งแผ่นดิน 
เพ่ือการพัฒนา
ประเทศท่ีย่ังยืน

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  
การใช้หลักธรรมา  
ภิบาลในการบริหาร
จัดการอย่างย่ังยืน

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  
การเพ่ิมศักยภาพใน

การบริหารและ
จัดการทรัพยากร
เพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลง
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ความเป็นมา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เปิดสอนหลักสูตร ทางการเกษตรเป็นแห่งแรกของประเทศไทย โดยถือกําเนิด
จากโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม เม่ือปี พ.ศ. 2460 และต่อมาขยายและยกฐานะข้ึนเป็น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ภายหลังต่อมาพ้ืนท่ีในการใช้ดําเนินการจัดการเรียนการสอนและการทําวิจัยไม่เพียงพอต่อการพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
จึงจัดทําโครงการขยายกิจการต่าง ๆ ในสาขาวิชาการเกษตรไปดําเนินการ ณ สถานท่ีเหมาะสมแห่งใหม่ เพ่ือตอบสนอง 
นโยบายของรัฐบาลในด้านการพัฒนาการเกษตรของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

การเปลี่ยนแปลงที่ย่ิงใหญ่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คือ การก่อตั้งวิทยาเขต เพ่ิมขึ้นอีกแห่งในท้องท่ี
ตําบลกําแพงแสน (เดิม คือ ตําบลทุ่งกระพังโหม) อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม เพ่ือสนองนโยบาลของรัฐบาล 
ในด้านการพัฒนาการเกษตรของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2504-2509 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เตรียมแผนตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2503 ในช่วงท่ีศาสตราจารย์ อินทรี  จันทรสถิตย์ ดํารงตําแหน่ง 
อธิการบดี 

โดยวางแผนเพ่ิมการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาการเกษตรและสาขาที่สนับสนุนการเกษตรให้มีปริมาณเพ่ิมขึ้น
และมีคุณภาพ แผนการนี้ต่อมาได้รับการสานต่อ โดยหม่อมหลวงชูชาติ กําภู อธิการบดีคนต่อมา ต่อมา ในปี พ.ศ. 2510  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดหาพื้นที่ในบริเวณตําบลทุ่งกระพังโหม อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม และจัดตั้ง
สถานีฝึกนิสิตของคณะเกษตร ภายใต้การดําเนินการของภาควิชาสัตวบาล นอกจากน้ีมูลนิธิร๊อกกี้เฟลเลอร์ ได้ให้การ
สนับสนุน ช่วยเหลือในการยกร่างโครงการพัฒนามหาวิทยาลัย สําหรับช่วง พ.ศ. 2511-2517 ในวันท่ี 24 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2515 รัฐบาลไทยกับธนาคารโลกได้ร่วมลงนามในข้อตกลงว่าด้วยโครงการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และเงินกู้
ธนาคารโลก กําหนดดําเนินการโครงการพัฒนา เป็นเวลา 20 ปี แบ่งเป็น 4 ระยะ ๆ ละ 5 ปี 
 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2519 ศาสตราจารย์ วัฒนา เสถียรสวัสด์ิ ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง 
รองอธิการบดี (กําแพงแสน) นับเป็นการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยประจําวิทยาเขตกําแพงแสน เป็นครั้งแรก 
ด้วยเหตุนี้กิจการด้านการเรียนการสอนจําเป็นต้องดําเนินไปพร้อม ๆ กับการวิจัยและการบริการวิชาการ แก่สังคม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดําเนินการขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลญ่ีปุ่น เพื่อสร้างความพร้อมด้านอาคารสถานที่ 
ครุภัณฑ์ อุปกรณ์และสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ สําหรับการวิจัยและงานบริการวิชาการท่ีวิทยาเขตกําแพงแสน  
ในปี พ.ศ. 2525 รัฐบาลญี่ปุ่นได้จัดเงินช่วยเหลือแบบให้เปล่าแก่ มหาวิทยาลัย จํานวน 4,100 ล้านเยน (ประมาณ 410 ล้านบาท 
ในขณะนั้น) เพ่ือก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์เครื่องจักรกล การเกษตรแห่งชาติ รวมทั้ง
งบประมาณสําหรับจัดหาครุภัณฑ์และเคร่ืองจักรกลการเกษตรที่จําเป็นในการปฏิบัติงาน เป็นเงิน 500 ล้านเยน 
(ประมาณ 50 ล้านบาท) รวมท้ังสิ้น 4,600 ล้านเยน (ประมาณ 460 ล้านบาท)  
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สําหรับการจัดการเรียนการสอนที่วิทยาเขตกําแพงแสน เริ่มขึ้นเมื่อวันท่ี 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2522 ซ่ึงเป็น

วันเปิดเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2522 โดยมีหน่วยงานท่ีทําหน้าท่ีจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย 4 คณะ ได้แก่ 
คณะเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตกําแพงแสน จัดการเรียนการสอนมาเป็นเวลา 40 ปี โดยปัจจุบันมีการจัดการเรียนการสอนท้ังสิ้น 7 คณะ 
ได้แก่ คณะเกษตร กําแพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะประมง และบัณฑิตวิทยาลัย 

ต่อมาในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1/2545 เม่ือวันท่ี 28 มกราคม 2545 มีมติให้
จัดตั้งสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน เพื่อทําหน้าท่ีประสานงานกลางในการบริหาร และการจัดการด้านการเรียน 
การสอน มีการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 2 กอง ประกอบด้วย กองธุรการ (กําแพงแสน) และกองบริการการศึกษา 
(กําแพงแสน) ซ่ึงทําให้งานด้านแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน มีผู้รับผิดชอบ
อย่างชัดเจน แต่ยังใช้แนวทางจัดทําแผนกลยุทธ์ ประกอบด้วยการกําหนดกรอบวิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย รวมท้ังกลยุทธ์และมาตรการต่าง ๆ ตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2545-2549) 
ท่ีทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้กําหนดไว้เช่นเดิม โดยสรุปเป็นลําดับ ดังนี้ 
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2552 

2555 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ฮงประยูร 
   รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน 
   จัดทําแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2552 - 2561) 

ระยะเร่ิมแรกงานวางแผน ระดมสมองตามกรอบ 
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 4  

(พ.ศ. 2520 - 2524) 

หัวหน้ากองแผนงาน แบ่งงานออกเป็น 4 งาน ได้แก่         
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานวิจัยสถาบันและ

สารสนเทศ งานวางผังแม่บท งานธุรการ ใช้แผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 - 2544) 

  จัดทําแผนกลยุทธ์ ตามแผนพัฒนาการศึกษา 
   ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 - 2549) 

    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน  
    ปรับวิสัยทัศน์ของวิทยาเขตกําแพงแสนคร้ังแรก 

    สภา มก. จัดต้ังสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน      
    โดยมีงานด้านแผนยุทธศาสตร์ ขับเคล่ือนด้านแผน  
    ของวิทยาเขตกําแพงแสน เป็นคร้ังแรก 

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ทุกหน่วยงาน          
   จัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ตามภารกิจหลัก  
   และกรอบยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยผนวกกับ 
   กรอบยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ฮงประยูร  
    รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน เร่ิมต้นดําเนินการ    
    จัดทําแผนยุทธศาสตร์ขึ้น เป็นคร้ังแรกของวิทยาเขต 
    กําแพงแสน 

2521 

2532 

2543 

2545 

2548 

2550 

2551 

   รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  ชิณะวงศ ์
   รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน 
   จัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555 - 2558) 

วิวัฒนาการและพัฒนาการด้านแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาเขตกําแพงแสน 
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วิสัยทัศน์ของวิทยาเขตกําแพงแสน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พ.ศ. 2548
• เป็นศูนย์กลางการศึกษา การวิจัย และการพัฒนาบุคลากรและนวัตกรรมด้านเกษตรศาสตร์ 

สิ่งแวดล้อม และวิทยาการเพื่อชุมชนของประเทศ

พ.ศ. 2552
• มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่มีความเป็นเลิศ 

ทางการเกษตรในระดับสากล

พ.ศ. 2559
• ศูนย์กลางการเรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตร เพ่ือความเป็นอยู่ท่ีดีอย่างย่ังยืน

พ.ศ. 2561
• ศูนย์กลางการเรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตร เพ่ือความเป็นอยู่ท่ีดีอย่างย่ังยืน

พ.ศ. 2563



9แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2563-2567)

 
กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ 

1. วัตถุประสงค์ของการจัดทาํแผนยุทธศาสตร์ 
1.1 เพื่อระดมความคิดหน่วยงาน ท้ังภายในและภายนอกหน่วยงานเพื่อกําหนดทิศทางของวิทยาเขต 

และตอบสนองต่อกระแสความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 
1.2 เป็นแผนแม่บท (Master Plan) เ พ่ือกําหนดกรอบแนวทางในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี 

และแผนปฏิบัติการ/แผนปฏิบัติราชการประจําปี (Action Plan) ของวิทยาเขต 
1.3  เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการจัดทําคําของบประมาณ 
 

2. กรอบการดาํเนนิงานทบทวนแผนยทุธศาสตร์  
เพ่ือให้การดําเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเป็นกระบวนการท่ีสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้รับบริการ

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดทั้งส่งผลต่อการขับเคลื่อนการบรรลุภารกิจและพันธกิจหลักของหน่วยงาน ซ่ึงจะส่งผลให้
เกิดกระบวนการเรียนรู้และปรับปรุงกระบวนการทํางานให้ดีย่ิงขึ้น ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์จึงต้องมีการวิเคราะห์
และพิจารณาปัจจัยสําคัญประกอบด้วย ผู้เรียน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว 
ข้อกําหนดที่สําคัญ (ความต้องการของผู้เรียน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
ความคุ้มค่าและการลดต้นทุน) และความสอดคล้องตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ อีกท้ังยังเป็นเครื่องมือ 
ในการกําหนดทิศทางความสําเร็จของวิทยาเขต การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567) ได้มีการแต่งตั้งคณะทํางานทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 
ท่ี 833/2562 ลงวันท่ี 20 ธันวาคม 2562 และใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูง 
คณาจารย์ บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดร่วมจัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567) และนําเสนอคณะกรรมการประจํา
วิทยาเขตกําแพงแสน และปรับแก้ไขจนกระทั่งได้เป็นแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ สรุปกรอบการดําเนินงานได้ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 กําหนดทิศทางองค์กร การดําเนินงานในข้ันตอนนี้ ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก คือ 
1) การวิเคราะห์องค์กร ทําการวิเคราะห์ทบทวนบริบทและสถานภาพปัจจุบันของวิทยาเขตกําแพงแสน 

โดยพิจารณาจากข้อมูลผลการดําเนินงานที่ผ่านความสําเร็จด้านยุทธศาสตร์ ด้านงบประมาณ ด้านภารกิจการท่ีวิทยาเขต 
ต้องดําเนินการ และการทบทวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
ภายในท้ังผู้บริหาร บุคลากร นิสิต ผู้เ ก่ียวข้องภายนอกท่ีเป็นผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ซ่ึงเป็นผู้ เกี่ยวข้องกับองค์กร  
รวมถึงนโยบายขององค์กร หลังจากวิเคราะห์สภาพแวดล้อมแล้วนําผลการวิเคราะห์มาสรุปเพ่ือประเมินสถานภาพ
องค์กร รวมถึงการวิเคราะห์ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Advantage) และความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategic Challenge) 

2) ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ โดยนําข้อมูลการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมจากข้อ 1 มากําหนดทิศทางองค์กร 
สิ่งท่ีองค์กรต้องการจะไปให้ถึงหรืออยากจะเป็นในอนาคต 

 
 



10 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำาแพงแสน

 

 

ขั้นตอนที่ 2 พัฒนายุทธศาสตร์ การดําเนินงานในข้ันตอนนี้ ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก คือ 
1) ทบทวนประเด็นยุทธศาสตร์ นําประเด็นยุทธศาสตร์เดิมทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ และใช้ข้อมูลขั้นตอนท่ี 1 

มาพิจารณาและกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ใหม่เป็นแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกําแพงแสน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567) 

2) แปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติโดยการกําหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ระยะเวลา รวมถึง 
การจัดทําแผนปฏิบัติการ ท่ีมีการกําหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ เม่ือดําเนินการ
เสร็จแล้ว ตามกระบวนการดังนี้ 

  -  ปรับปรุ ง /จัดทํ า ร่ า งแผน ยุทธศาสตร์  มหา วิทยาลั ย เกษตรศาสต ร์  วิทยา เขตกํ าแพงแสน  
เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาเขตกําแพงแสน พิจารณาข้อมูลในร่างแผนยุทธศาสตร์ 

  - จัดทําประชาพิจารณ์เสนอให้ทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในจัดทําแผนยุทธศาสตร์ และบุคลากรทุกระดับร่วมแสดง
ความคิดเห็นและเสนอแนะเพิ่มเติม  

  -  ปรับปรุ ง /จัดทํ า ร่ า งแผน ยุทธศาสตร์  มหา วิทยาลั ย เกษตรศาสต ร์  วิทยา เขตกํ าแพงแสน  
ตามข้อเสนอแนะที่ได้รับจากแบบประชาพิจารณ์ และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาเขตกําแพงแสน
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อร่างแผนยุทธศาสตร์ 

  -  นําเสนอแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563-
2567) ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาเขตกําแพงแสน เพ่ือให้ความเห็นชอบ และอนุมัติการนําแผนยุทธศาสตร์
ไปใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ขั้นตอนท่ี 3 ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติการ การดําเนินงานในขั้นตอนนี้ ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก คือ 
1) ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และแผนปฏิบัติการ ให้ส่วนงาน โดยจัดกิจกรรมการประชุม

ชี้แจงโดยผู้บริหารวิทยาเขตกําแพงแสนพบบุคลากรส่วนงานตามกําหนดการผู้บริหารวิทยาเขตพบส่วนงาน 
2) สื่อสารให้ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการ 

นําแผนยุทธศาสตร์ในระดับส่วนงานและแผนปฏิบัติการ การบริหารโครงการในแผน ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายระดับ
ปฏิบัติการ 

ขั้นตอนที่ 4 การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ การดําเนินงานในข้ันตอนนี้ ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก คือ 
1) ส่วนงานนําแผนยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แผนปฏิบัติการ ไปดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร์

ระดับส่วนงานให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2563-2567) 

2) บริหารโครงการในแผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ลงสู่การปฏิบัติในระดับหน่วยงาน และผู้รับผิดชอบ
รายบุคคล 

ขั้นตอนที่ 5 การติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ การดําเนินงานในขั้นตอนนี้ 
ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก คือ 

1) ระดับส่วนงาน กํากับติดตามและการประเมินผลที่มุ่งเน้นการประเมินเพ่ือการพัฒนา และปรับปรุง 
การดําเนินงานโดยมีการพัฒนาตัวชี้วัดผลสําเร็จการดําเนินงาน ท้ังในด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ กําหนดระยะเวลาใน
การประเมิน โดยอาจเป็นรายไตรมาส ตามรูปแบบที่กําหนด และรายงานผล 

2) จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานของโครงการในรอบปีงบประมาณเป็นรายเดือนต่อคณะกรรมการ
ประจําวิทยาเขตกําแพงแสน 

3) จัดทํารายงานสรุปผลตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร์ เป็นรายไตรมาส โดยคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน  และรายงานผลต่อผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง 
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กรอบแนวคิดในการจัดทาํแผนยุทธศาสตร์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะที่ 1 
กําหนดทิศทางองค์กร

การวิเคราะห์
ศักยภาพองค์กร 
และการวิเคราะห์
ปัจจัยแวดล้อม

ทบทวนวิสัยทัศน์    
พันธกิจ 

วัตถุประสงค์  
เชิงยุทธศาสตร์

ระยะที่ 2 
พัฒนายุทธศาสตร์

จัดทําประเด็น
ยุทธศาสตร์ และ

เป้าประสงค์

จัดทํากลยุทธ์  
ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด และ

โครงการกิจกรรม

ระยะที่ 3 
ถ่ายทอดแผน

ยุทธศาสตร์สู่ปฏิบัติการ

ถ่ายทอดตัวชี้วัด
และค่าเป้าหมาย
แผนปฏิบัติการ

สื่อสารส่วนงาน
และสร้างความรู้

ความเข้าใจ

ระยะที่ 4 
ขับเคล่ือนแผน

ขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตร์ 

นําแผนยุทธศาสตร์ 
วิทยาเขต

กําแพงแสน    
พ.ศ. 2563-2567     

สู่การปฏิบัติ

ระยะที่ 5 
ติดตามและประเมินผล

ติดตามผลการ
ดําเนินงาน

รายงาน
ประเมินผล   

การดําเนินงาน
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2562
การวิเคราะห
สภาพแวดลอม
ขององคกร
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การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมขององค์กร 
 การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ให้สอดรับการสถานการณ์โลกปัจจุบัน ท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี 
ท่ีเปลี่ยนแปลง จําเป็นต้องทําการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อหาจุดแข็ง จุดเด่น หรือข้อได้เปรียบ จุดอ่อนหรือ 
ข้อเสียเปรียบ โอกาสท่ีจะดําเนินการได้ และอุปสรรคท่ีอาจทําให้เป็นปัญหาในการดําเนินงานไม่บรรลุผลสําเร็จ จึงต้อง
ทําการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กรทั้งภายในและภายนอก 
 ปัจจัยภายใน (Internal factors) เป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลโดยตรงต่อการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ปัจจัย
ทางด้านโครงสร้างของหน่วยงาน ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านการเงิน และปัจจัยด้านการบริหารจัดการ ปัจจัยด้าน
การให้บริการ ความท้ายทาย และความได้เปรียบท่ีวิทยาเขตกําแพงแสนมีประกอบด้วย จุดแข็ง (Strengths) คือ ปัจจัย
ท่ีเกิดข้ึนภายในองค์กร องค์กรสามารถปรับเปล่ียนได้ และส่งผลดีต่อพัฒนาการบริหารองค์กร และ จุดอ่อน 
(Weaknesses) คือ ปัจจัยท่ีเกิดขึ้นภายในองค์กรสามารถปรับปรุงแก้ไขได้ อาจจะมีผลต่อทางลบในการพัฒนาการบริหารองค์กร 
 ปัจจัยภายนอกองค์กร (External factors) ประกอบด้วย ปัจจัยท่ีไม่ควบคุมไม่ได้ แต่ส่งผลกระทบท้ังทางตรง
และทางอ้อมต่อการปฏิบัติงานท่ีเป็นทั้งโอกาส (Threats) และอุปสรรค (Opportunities) ประกอบด้วย ปัจจัย 
ด้านเทคโนโลยี ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านกายภาพ ปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมาย  
 จากปัจจัยภายใน (Internal factors) และปัจจัยภายนอกองค์กร (External factors) นําไปสู่การกําหนด
สมรรถนะหลักขององค์กร ท่ีมุ่งเน้นการสร้างและเพ่ิมพูนขีดความสามารถภายในขององค์กร และเกิดจากการปรับและ
ใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์กับองค์กรภายนอกและกับพันธมิตร สามารถแสดงตําแหน่งการวิเคราะห์ SWOT
รายละเอียดการวิเคราะห์ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ และความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 
 

กราฟแสดงตาํแหน่งการวเิคราะห์ SWOT 
ภาพรวมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต 

กํ าแพงแสน  มีจุด อ่อน  (Weaknesses) มากกว่าจุดแข็ ง 
(Strengths) และอุปสรรค (Opportunities) มีมากกว่าโอกาส 
(Threats) จากภาพจะพบว่าตําแหน่งของกราฟ จะเบ้มาทาง
จุดอ่อนและอุปสรรค แสดงถึงว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกําแพงแสน สามารถกําหนดกลยุทธ์ เพ่ือลดจุดอ่อนท่ีมี
โดยใช้โอกาสจากแหล่งภายนอก พร้อมท้ังกําหนดกลยุทธ์เชิงรุก 
จากจุดแข็ ง ท่ี มี โดยใช้ โอกาสให้ เป็นประโยชน์มากที่สุด 
ซ่ึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน สามารถใช้
เครือข่ายความร่วมภายในวิทยาเขต ท่ีบุคลากรมีชื่อเสียงทาง
วิชาการ และยังมีพ้ืนท่ีจํานวนมากที่สามารถใช้เป็นแหล่งวิจัย
ทางการเกษตร พืช และสัตว์ ท่ีช่วยสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ 
การบริการวิชาการแก่กลุ่มเป้าหมาย และมีพ้ืนท่ีในการฝึกประสบการณ์ ทดลอง ปฏิบัติได้จริง สามารถสนับสนุนการ
ฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ จากการทดลองปฏิบัติจริง ได้ผลจริง และนําไปใช้ประโยชน์ในด้านการทํางาน
ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจน สามารถถ่ายทอดไปยังชุมชนตามความต้องการในแต่ละพื้นท่ีได้ 
ด้วยสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือในการวิจัย แล้วยังส่งผลให้เกิดองค์ความรู้ท่ีสามารถนําไปบูรณาการกับการเรียน การสอน 
บริการวิชาการ การวิจัย อันนําไปใช้ประโยชน์ในระดับประเทศและเชิงพาณิชย์ และควรมีการบูรณาการร่วมมือกันของคณะต่าง ๆ  
ในวิทยาเขต เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ และยังสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

ภาพท่ี 1 กราฟแสดงตําแหน่งการวิเคราะห์ SWOT 
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ความได้เปรียบเชิงยทุธศาสตร์ และความท้าทายเชิงยทุธศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategic Advantage  (ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์) 
SA1 มก.กพส. มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ และการสร้างรายได้เพิ่มขึ้น 
SA2 เป็นศูนย์กลางทางด้านเกษตรในระดับประเทศ 
SA3 มีส่ิงแวดล้อมที่สวยงาม และการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ในภูมิภาคตะวันตก ที่เป็นที่รู้จัก เช่น ถนนชมพูพันธุ์ทิพย์ 
SA4 มีการคมนาคม และระบบโลจิสติกส์ ที่สําคัญในภูมิภาคตะวันตก (เส้นทางทวาย) 
SA5 เป็นวิทยาเขตท่ีมีองค์ความรู้รอบด้านทั้งการเกษตร อาหาร สุขภาพ และการท่องเท่ียว ที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ 
SA6 บุคลากรมีความเชี่ยวชาญและมีความพร้อมในการให้บริการ รวมถึงส่ิงสนับสนุนด้านการเกษตรได้อย่างครบวงจร 
SA7 เป็นวิทยาเขตท่ีมีชื่อเสียงในด้านการเกษตร วิศวกรรมชลประทาน เคร่ืองจักรกลการเกษตร องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ข้าว 

เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ฯลฯ   
SA8 มีพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และผลิตภัณฑ์ที่เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวทิยาลัย/วิทยาเขต 
SA9 เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านสัตวแพทยศาสตร์ และได้รับความนิยมในการใช้บริการที่เก่ียวข้องกับสัตว์ทุกประเภทอย่างครบวงจร 
SA10 มีศูนย์การเรียนรู้เฉพาะทาง/สาขาวิชา และบริการวิชาการที่หลากหลาย 
SA11 วิทยาเขตกําแพงแสนเป็นชุมชนขนาดใหญ่ 

Strategic Challenge (ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์) 
SC1 Smart Knowledge and Well being Campus (สังคมแห่งการเรียนรู้และการอยู่ดีกินดี) 
SC2 การบริหารสินทรัพย์ของวิทยาเขต ที่ยังไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ 
SC3 บัณฑิตและนิสิตมีความพร้อมด้านภาษาสากล            
SC4 มีระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ  
SC5 มีองค์ความรู้ นวัตกรรม ไอที และส่ือการเรียนการสอนที่ทันสมัย ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก  
SC6 เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และฝึกอบรมด้านการเกษตรในระดับสากล 
SC7 มีระบบการบริหารจัดการ การแสวงหาทุนวิจัย การบริการวิชาการเชิงรุก  
SC8 Smart Organization Management การปรับปรุงความพร้อมด้านเคร่ืองมือ และอุปกรณ์ ด้านส่ิงอํานวยความสะดวก 
      ที่ครบถ้วนทันสมัย 
SC9 Smart Campus   

   SC10 ผู้บริหารคณาจารย์ บุคลากรทุกคน มีความร่วมมือในการทํางาน  
   SC11 One Stop Service ด้านการเกษตร อาหาร สุขภาพ ส่ิงแวดล้อม และการท่องเท่ียว 
   SC12 มีระเบียบและข้อบังคับท่ีทันสมัย คล่องตัว และสนับสนุนงานบริหาร งานวิจัย งานบริการวิชาการ และอ่ืน ๆ   

SC13 ฐานข้อมูลสารสนเทศ ด้านการเกษตร อาหาร สุขภาพ ส่ิงแวดล้อมและการท่องเท่ียว 
SC14 สร้างมาตรฐานอาชีพด้านการเกษตร อาหาร สุขภาพ ส่ิงแวดล้อม และการท่องเที่ยว 

   SC15 เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้พลังงานทดแทนชั้นนําของประเทศ UI Green เป็นที่หนึ่ง South East Asia 
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2563 - 2567 แผน
ยุทธศาสตร
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1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 รวมถึงจัดการศึกษาที่มีมาตรฐาน 
   สําหรับคนทุกวัย เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2. ผลิตงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านเกษตร สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมในระดับสากล 
3. บูรณาการงานบริการวิชาการเชิงรกุครบวงจร เพ่ือการพ่ึงพาตนเองอย่างย่ังยืน 
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับเกณฑ์คณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินงานที่เป็นเลิศ 

MI
SS

IO
N 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 
พัฒนาและบริหารหลักสูตร 

นวัตกรรม เทคโนโลยี 
เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 
ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้การวิจัย 
และนวัตกรรมด้านเกษตร สุขภาพ 
และสิ่งแวดล้อมในระดับสากล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 
พัฒนาการบริการวิชาการ 

แบบครบวงจร  

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อ

ความเป็นเลิศ Str
ate

gy
 

เป้าประสงค์ที่ 1.1  มีหลักสูตร
ที่ครอบคลุม  ต่อการพัฒนา
ประเทศ และการเปล่ียนของ
สังคมโลก 
 

เป้าประสงค์ที่ 1.2  บัณฑิตที่มี
คุณภาพและตรงตามความ
ความต้องการ ของประเทศ 
 

เป้าประสงค์ที่ 2.1  สร้างผลงาน 
วิจัยและนวัตกรรมในระดับสากล
ด้ า น เ ก ษ ต ร  สุ ข ภ า พ  แ ล ะ
ส่ิงแวด ล้อม  เ พ่ือตอบสนอง
นโยบาย การพัฒนาประเทศ 
และต่อยอดในเชิงพาณิชย์ไ ด้
อย่างต่อเนื่อง 
 

เป้าประสงค์ที่ 2.2  มีส่วนร่วมใน
การกําหนดนโยบายทางการวิจัย
และนวัตกรรมเกษตร สุขภาพ
และส่ิงแวดล้อมในทุกระดับ 

เป้าประสงค์ที่ 3.1 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการบริการวิชาการ 
แบบครบวงจร 
 

เป้าประสงค์ที่ 3.2 พัฒนาคุณภาพ
ชี วิ ต  เ ศ รษฐกิ จ  สั ง คม  และ
ส่ิงแวดล้อม แก่ชุมชนและสังคม 
ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ 
 

เป้าประสงค์ที่ 3.3 มีกระบวนการ
ผลิต  และจําหน่ายผลิตภัณฑ์ 
KU KPS ตลอดห่วง โซ่ อุปทาน 
สู่เทคโนโลยีดิจิทัล 

เป้าประสงค์ที่ 4.1 พลิกโฉมการ
บริหารจัดการสู่การบริหารจัดการ
เชิงรุก และเกิดความคล่องตัว 
 

เ ป้ าป ระสงค์ ที่  4 . 2  ผลการ
ป ระ เ มิ น คุณภาพกา รศึ กษ า 
เ พ่ือการดํา เนินงานที่ เป็นเ ลิศ  
200  คะแนน 
 

เป้ าประสงค์ที่  4 .3  มีรายไ ด้
เ พ่ิมขึ้นจากการบริหารจัดการ
ท รั พ ย า ก ร ข อ ง วิ ท ย า เ ข ต
กําแพงแสน  
 

เป้าประสงค์ที่ 4.4  นิ สิตและ
บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 

เป้าประสงค์ที่ 4.5 เป็นมหาวิทยาลัย 
สีเขียว (UI GreenMetric)  
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Strategic Advantage  (ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์) 
SA1 มก.กพส. มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ  
      และการสร้างรายได้เพ่ิมข้ึน 
SA2 เป็นศูนย์กลางทางด้านเกษตรในระดับประเทศ 
SA3 มีสิ่งแวดล้อมท่ีสวยงาม และการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ในภูมิภาคตะวันตก ท่ีเป็นท่ีรู้จัก  
      เช่น ถนนชมพูพันธุ์ทิพย์ 
SA4 มีการคมนาคม และระบบโลจิสติกส์ ท่ีสําคัญในภูมิภาคตะวันตก (เส้นทางทวาย) 
SA5 เป็นวิทยาเขตท่ีมีองค์ความรู้รอบด้านท้ังการเกษตร อาหาร สุขภาพ และการท่องเท่ียว 
       ท่ีตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ 
SA6 บุคลากรมีความเช่ียวชาญและมีความพร้อมในการให้บริการ รวมถึงสิ่งสนับสนุนด้านการเกษตร 
      ได้อย่างครบวงจร 
SA7 เป็นวิทยาเขตท่ีมีช่ือเสียงในด้านการเกษตร วิศวชลประทาน เครื่องจักรกล การเกษตร  
      องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ข้าว เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ฯลฯ   
SA8 มีพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย/วิทยาเขต 
SA9 เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านสัตวแพทยศาสตร์ และได้รับความนิยมในการใช้ บริการท่ี 
      เก่ียวข้องกับสัตว์ทุกประเภทอย่างครบวงจร 

   SA10 มีศูนย์การเรียนรู้เฉพาะทาง/สาขาวิชา และบริการวิชาการท่ีหลากหลาย 
   SA11 วิทยาเขตกําแพงแสนเป็นชุมชนขนาดใหญ่ 
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Strategic Challenge (ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์) 
SC1 Smart Knowledge and Well being Campus (สังคมแห่งการเรียนรู้และการอยู่ดีกนิดี) 
SC2 การบริหารสินทรัพย์ของวิทยาเขต ท่ียังไม่ก่อให้เกิดประโยชน ์
SC3 บัณฑิตและนิสิตมีความพร้อมด้านภาษาสากล            
SC4 มีระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ  
SC5 มีองค์ความรู้ นวัตกรรม ไอที และสื่อการเรียนการสอนท่ีทันสมัย ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 
      ของสังคมโลก  
SC6 เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และฝึกอบรมด้านการเกษตรในระดับสากล 
SC7 มีระบบการบริหารจัดการ การแสวงหาทุนวิจัย การบริการวิชาการ เชิงรุก  
SC8 Smart Organization Management การปรับปรุงความพร้อมด้านเคร่ืองมือ และอุปกรณ์  
      ด้านสิ่งอํานวยความสะดวกที่ครบถ้วนทันสมัย 
SC9 Smart Campus   

    SC10 ผู้บริหารคณาจารย์ บุคลากรทุกคน มีความร่วมมือในการทํางาน  
     SC11 One Stop Service ด้านการเกษตร อาหาร สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และการท่องเท่ียว 
    SC12 มีระเบียบและข้อบังคบัท่ีทันสมัย คล่องตัว และสนับสนุนงานบริหาร งานวิจัย งานบริการวิชาการ และอ่ืน ๆ   

SC13 ฐานข้อมลูสารสนเทศ ด้านการเกษตร อาหาร สุขภาพ สิ่งแวดล้อมและการท่องเท่ียว 
SC14 สร้างมาตรฐานอาชีพด้านการเกษตร อาหาร สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และการท่องเท่ียว 

     SC15 เป็นมหาวิทยาลัยท่ีใช้พลังงานทดแทนชั้นนําของประเทศ UI Green เป็นท่ีหนึ่ง South East Asia 
  

ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตกําแพงแสน (Stakeholder) 

มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม การเกษตร สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม 
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แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน พ.ศ. 2563-2567 

ปรัชญา :  มุ่งเน้น ให้การศึกษาอุดมศึกษา สร้างสรรค์และพัฒนาความรู้ ให้บริการทางวิชาการ สืบสานและอนุรักษ์ 
 ศิลปวัฒนธรรม เพ่ือการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและทรัพยากรอย่างย่ังยืน 

 

วิสัยทัศน์ :  มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม การเกษตร สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม 
 

พันธกิจ : 
1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 รวมถึงจัดการศึกษา 

ท่ีมีมาตรฐานสําหรับคนทุกวัย เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2. ผลิตงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านเกษตร สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมในระดับสากล 
3. บูรณาการบริการวิชาการเชิงรุกครบวงจร เพ่ือการพึ่งพาตนเองอย่างย่ังยืน 
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินงานที่เป็นเลิศ 

 

ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน สืบสานสามัคคี มีคุณธรรม 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ : 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 :  พัฒนาและบริหารหลักสูตร นวัตกรรม เทคโนโลยี เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 :  ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้การวิจัย และนวัตกรรมด้านเกษตร สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม 

  ในระดับสากล 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 :  พัฒนาการบริการวิชาการแบบครบวงจร 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 :  พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือความเป็นเลิศ 
 

เป้าประสงค์ : 
1.1 มีหลักสูตรท่ีครอบคลุม ต่อการพัฒนาประเทศ และการเปลี่ยนของสังคมโลก 
1.2 บัณฑิตท่ีมีคุณภาพและตรงตามความต้องการของประเทศ 
2.1 สร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมในระดับสากลด้านเกษตร สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม เพ่ือตอบสนอง

นโยบาย การพัฒนาประเทศ และต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างต่อเนื่อง 
2.2 มีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายทางการวิจัย และนวัตกรรมเกษตร สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมในทุกระดับ 
3.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการบริการวิชาการแบบครบวงจร 
3.2 พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม แก่ชุมชนและสังคม ท้ังในระดับชาติ และนานาชาติ 
3.3 มีกระบวนการผลิต และจําหน่ายผลิตภัณฑ์ KU KPS ตลอดห่วงโซ่อุปทาน สู่เทคโนโลยีดิจิทัล 
4.1 พลิกโฉมการบริหารจัดการสู่การบริหารจัดการเชิงรุก และเกิดความคล่องตัว 
4.2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินงานที่เป็นเลิศ 200 คะแนน 

 4.3 มีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการบริหารจัดการทรัพยากรของวิทยาเขตกําแพงแสน 
 4.4 นิสิตและบุคลากรมีคุณภาพชวีิตท่ีดี 
 4.5 เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (UI GreenMetric)  
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แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map)
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ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2563 - 2567 

ยุทธศาสตร์ที ่1 

พัฒนาและบริหารหลักสูตร  
นวัตกรรม เทคโนโลยี เพ่ือการเรียนร้ตลอดชีวิต

กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการศึกษา และหลักสูตร นวัตกรรม 
เทคโนโลยี เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสร้างความร่วมมือทาง
วิชาการ วิชาชีพร่วมกับภาครัฐและเอกชน 

กลยุทธ์ที่ 2 บูรณาการรายวิชาร่วมกันด้านการเกษตร สุขภาพ 
และสิ่งแวดล้อม ทั้งระดับชาติ หรือนานาชาติ  

กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต มก. 
และตรงตามความต้องการของตลาดงานและผู้ใช้บัณฑิต  

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมระบบการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการ
ปฏิบัติ และส่งเสริมการพัฒนาทักษะที่เก่ียวข้องเพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

กลยุทธ์ที่ 5 เสริมสร้างกระบวนการ พัฒนาบัณฑิตสู่ผู้ประกอบการรุ่น
ใหม่ ด้านนวัตกรรมการเกษตร สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม 

1. โครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการกับภาครัฐหรือเอกชน 
2. โครงการจัดทําหลักสูตรระยะสั้นแบบบูรณาการ หรือ Non Degree 
3. โครงการส่งเสริมการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรเพื่อการสร้างนวัตกรรม 
4. โครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาต ิ
5. โครงการส่งเสริมหลักสูตรท่ีมีรายวิชาท่ีเปิดสอนมีการเรียนการสอนเป็น
ภาษาต่างประเทศ 
6. โครงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนิสิตในระดับนานาชาติ 

1. โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ 
2. โครงการส่งเสริมการบูรณาการรายวิชาข้ามศาสตร์ 

1. โครงการพัฒนานิสิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต มก. 

1. โครงการความร่วมมือกับหน่วยงานผู้ประกอบการเพ่ือการพัฒนา 
 ด้านปฏิบัติการจริง 
2. โครงการพัฒนาอาจารย์ ส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอน และปรับปรุง
กระบวนการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับยุคดิจิทัล 
3. โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุยุคใหม่ 
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

1.  โครงการเสริมสร้างทักษะเพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่  
2.  โครงการจัดทํา Startup platform & Co-working space (วิทยาเขต) 

ยุทธศาสตร์ที ่2 

ส่งเสริมการสร้างองคค์วามรู้การวิจัย และ 
นวัตกรรมด้านเกษตร สขุภาพ และสิ่งแวดลอ้มในระดับสากล 

กลยุทธ์ที่ 1 แสวงหาทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ทั้ง
ในระดับชาติและนานาชาติ  

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและสิ่ง
สนับสนุนการผลิตงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการทํางานวิจัยที่ตอบสนองความ
ต้องการและนโยบายการพัฒนาประเทศและต่อยอดใน
เชิงพาณิชย์ 

กลยุทธ์ที่  4 ส่ ง เสริมการทํ าวิ จัย บูรณาการแบบ 
สหวิชาการร่วมกับภาครัฐและเอกชน ทั้งระดับชาติ 
นานาชาติ  

กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมอาจารย์/นักวิจัย ที่มีความ
เช่ียวชาญสู่เวทีการกําหนดนโยบายการพัฒนางานวิจัยเชิง
นโยบาย 

1. โครงการตลาดนัดวิจัยออนไลน์ 
2. โครงการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์นวัตกรรมแบบบูรณาการ 
3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม ่
4. โครงการจัดทําวารสารด้านสังคมและมนุษยศาสตร์ 
5.  โครงการยกระดับวารสารเผยแพร่งาน วิจั ยทางวารสาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
6. จัดตั้งคลินิกท่ีปรึกษาการตีพิมพ์วารสารนานาชาต ิ
7. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสนับสนุนงานวิจัยภายใต้เครือข่าย
ห้องปฏิบัติการวิจัยวิทยาเขตกําแพงแสน 

1. โครงการเสริมสร้างศักยภาพในการแสวงหาแหล่งทุนจาก 
หน่วยงานภายนอกเพ่ืองานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ 
2. โครงการส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากแหล่ง
ทุนภายใน 

1. โครงการส่งเสริมการเผยแพร่งานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ และ
งานสร้างสรรค์ 
2. จัดตั้งเมืองนวัตกรรมการเกษตร (Agro Innopolis) 
3. จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะธุรกิจจากงานวิจัยและนวัตกรรม 

1. โครงการส่งเสริมการวิจัยท่ีทําร่วมกับภาคอุตสาหกรรม 
2. โครงการส่งเสริมการวิจัยท่ีร่วมทํากับหน่วยงานระดับนานาชาติ  
3. โครงการส่งเสริมการบูรณาการงานวิจัยแบบสหวิชาการ 

1. โครงการส่งอาจารย์/นักวิจัย ท่ีมีความเชี่ยวชาญสู่เวทีการกําหนด
นโยบายการพัฒนางานวิจัยเชิงนโยบาย 
2. โครงการจัดทําฐานข้อมูลนักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญ 
3. จัดเวทีสาธารณะเพ่ือชี้นําทางวิชาการสอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน 
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ยุทธศาสตร์ที ่3 

พัฒนาการบริการวิชาการแบบครบวงจร 

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างศูนย์ประสานงานบริการ
วิชาการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)  

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือใน
ด้านบริการวิชาการ 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการบริการวิชาการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคมให้เกิดความ
เข้มแข็งอย่างยั่งยืน  

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการจัดการผลิตภัณฑ์ตลอด
ห่วงโซ่อุปทาน 

1.โครงการจัดตั้งศูนย์บริการวิจัยและบริการวิชาการ 
มก.กพส. 

1.โครงการจัดตั้ งศูนย์กีฬา สุขภาพบําบัดและการให้
คําปรึกษา 

1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ 
2. โครงการพัฒนาช่องทางการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์       
e-marketing 
3. โครงการจัดตั้งศูนย์จําหน่ายสินค้า 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกําแพงแสน  
(KU Premium Outlet) 

ยุทธศาสตร์ที ่4 

พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศส่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 

กลยุทธ์ที่ 2 ผลักดันให้มีการบริหารจัดการตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินงานท่ีเป็นเลิศ 

กลยุทธ์ที่ 3 สร้างรายได้ที่เข้มแข็งจากระบบเศรษฐกิจ
หมุนเวียน ภายในวิทยาเขต (Circular Economy)  

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อมและระบบการ
บริหารจัดการที่สนับสนุนการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี  

กลยุทธท์ี่ 5 ประยุกต์การบริหารจัดการตามเกณฑ์ 
UI GreenMetric  

1. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบปฎิบัติการ ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนเชิงรุกท่ีครอบคลุมทุกภารกิจ  
2.โครงการจัดทํานโยบายท่ีเกี่ยวข้องในการพลิกโฉม มก.กพส. 
(Reinventing Policy) 
3. โครงการการจัดการความรู้ มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้  

1. โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของนิสิตและ
บุคลากร 

1.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากร และ
สินทรัพย์ 

1.โครงการขับเคล่ือนการบริหารจัดการตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการดําเนินงานท่ีเป็นเลิศ EdPEx มีกิจกรรมสําคัญ
ดังนี้ 
    1.1 การพัฒนาระบบบริหารและพัฒนาบุคลากรท่ีตอบสนอง
ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย (HRM & HRD) 
    1.2 การพัฒนาระบบงาน กระบวน การทํางานโดยใช้การ
บริหารแบบลีน  
(LEAN Management)  
    1.3 การพัฒนาและปรับปรุงแนวปฏิบัติเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการเชิงรุก (กฎระเบียบ ข้อบังคับ)  

1.โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานตามแนวทาง
มหาวิทยาลัยสีเขียว 
2. โครงการจัดการพลังงานท่ีดี 
3. โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการขยะและของเสีย 





23แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2563-2567)

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาและบริหารหลักสูตร นวัตกรรม เทคโนโลยี เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567) 

 

 
เป้าประสงค์ 
 1. มีหลักสูตรท่ีครอบคลุม ต่อการพัฒนาประเทศ และการเปลี่ยนของสังคมโลก 
 2. บัณฑิตท่ีมีคุณภาพและตรงตามความต้องการของประเทศ 
 
กลยุทธ์ 
 1. ยกระดับคุณภาพการศึกษา และหลักสูตร นวัตกรรม เทคโนโลยี เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสร้างความ
ร่วมมือทางวิชาการ วิชาชีพร่วมกับภาครัฐและเอกชน 
 2. บูรณาการรายวิชาร่วมกันด้านการเกษตร สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม ท้ังระดับชาติ หรือนานาชาติ 
 3. เสริมสร้างคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของบัณฑิต มก. และตรงตามความต้องการของตลาดงานและผู้ใช้
บัณฑิต 
 4. ส่งเสริมระบบการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการปฏิบัติ และส่งเสริมการพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องเพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
 5. เสริมสร้างกระบวนการพัฒนาบัณฑิตสู่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ด้านนวัตกรรมการเกษตร สุขภาพ และ
สิ่งแวดลอ้ม 
 
ตัวชี้วัด 
 1. ร้อยละของหลักสูตรท่ีผ่านการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรอยู่ในระดับดี  
 2. จํานวนรายวิชาท่ีพัฒนาสื่อการเรียนการสอนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) 
 3. ร้อยละของหลักสูตรท่ีได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน 
 4. จํานวนนิสิตแลกเปลี่ยนท่ีเป็น Inbound  
 5. จํานวนนิสิตแลกเปลี่ยนท่ีเป็น Outbound  

6. ร้อยละของอาจารย์ต่างชาติต่ออาจารย์ประจําท้ังหมด 
7. ร้อยละของอาจารย์แลกเปล่ียนท่ีเป็น Inbound ต่ออาจารย์ประจําท้ังหมด 
8. จํานวนหลักสูตร/รายวิชาท่ีมีการบูรณาการ ท่ีส่งเสริมนวัตกรรม 
9. ร้อยละของนิสิตปริญญาตรีท่ีได้คะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ มากกว่า 50% ของคะแนนเต็ม 
10. จํานวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์หรือสิ่งประดิษฐ์ของนิสิตทุกระดับท่ีได้รับการตีพิมพ์ระดับชาติและ

นานาชาติ 
11. จํานวนรางวัลระดับชาติและนานาชาติท่ีได้รับจากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ของ

นิสิตทุกระดับ 
12. สัดส่วนของนิสิตท่ีเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ต่อจํานวนนิสิตท่ีเข้าร่วมโครงการ

ท้ังหมด 
13. ร้อยละของจํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาไปเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup) 
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ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้การวิจัย และนวัตกรรมด้านเกษตร สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม 
ในระดับสากล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
 
 
 

เป้าประสงค์ 
 1. สร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านเกษตร สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม เพ่ือตอบสนองนโยบายการพัฒนา
ประเทศ และต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างต่อเนื่อง 
 2. มีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายทางการวิจัย และนวัตกรรม เกษตร สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมในทุกระดับ 
 
กลยุทธ์ 
 1. แสวงหาทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
 2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและสิ่งสนับสนุนการผลิตงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. ส่งเสริมการทํางานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการและนโยบายการพัฒนาประเทศและต่อยอด 
ในเชิงพาณิชย์ 
 4. ส่งเสริมการทําวิจัยบูรณาการแบบสหวิชาการ ร่วมกับภาครัฐและเอกชน ท้ังระดับชาติ นานาชาติ 
 5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมอาจารย์/นักวิจัย ท่ีมีความเชี่ยวชาญสู่เวทีการกําหนดนโยบายการพัฒนางานวิจัย 
เชิงนโยบาย 
 
ตัวชี้วัด 
 1. สัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจําและนักวิจัยท้ังหมด 
 2. ร้อยละของเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายนอกต่อจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยท้ังหมด 
 3. จํานวนผลงานทางวิชาการทั้งหมดของอาจารย์ประจําและนักวิจัย 
 4. จํานวนบทความวิชาการและบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์อยู่ในวารสารระดับนานาชาติ ในฐานข้อมูล SCOPUS 
 5. จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยท่ีมีค่าเฉลี่ย H-index ในฐานข้อมูล SCOPUS 
 6. ร้อยละของบทความวิจัยที่ทําร่วมกับหน่วยงานหรือสถาบันในต่างประเทศท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
ต่อบทความวิจัยท้ังหมด 
 7. จํานวนผลงานนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ท่ีสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ แก้ไขปัญหาให้สังคมและ
ชุมชน ตอบสนองภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคการท่องเท่ียว หรืออ่ืน ๆ ซ่ึงตอบโจทย์ให้ประเทศ ตั้งแต่ระดับ TRL 
4 ขึ้นไป 
 8. ร้อยละของอนุสิทธิบัตร/ สิทธิบัตร/ความลับทางการค้า/ พันธุ์พืช/ พันธุ์สัตว์/จุลินทรีย์จากการวิจัยท่ีนําไป
ต่อยอดในเชิงพาณิชย์ต่ออนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตรท้ังหมด 
 9. จํานวนรายรับจากนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ท่ีสร้างความเข้มแข็งทาง เศรษฐกิจ แก้ไขปัญหาให้สังคม
และชุมชน ตอบสนองภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคการท่องเที่ยว หรืออ่ืนๆ 
 10. จํานวนผลงานวิจัยท่ีมีลักษณะบูรณาการข้ามสาขา 
 11. ร้อยละของเงินสนับสนุนงานวิจัยภายนอกเพิ่มข้ึน 
 12. สัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่องบประมาณเงินรายได้ท้ังหมด 
 13. จํานวนงานวิจัยเชิงนโยบาย 
 14. จํานวนประเด็นการเสนอเข้าร่วมกําหนดนโยบาย ในทุกระดับ 
 



25แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2563-2567)

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริการวิชาการแบบครบวงจร 
 
 

เป้าประสงค์ 
 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการการบริการวิชาการแบบครบวงจร 
 2. พัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม แก่ชุมชนและสังคมทั้งในระดับชาติ และนานาชาต ิ
 3. มีกระบวนการผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ KU KPS ตลอดห่วงโซ่อุปทาน สู่เทคโนโลยีดิจิทัล 
 
กลยุทธ์ 
 1. สร้างศูนย์ประสานงานบริการวชิาการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 
 2. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือในด้านบริการวิชาการ 
 3. ส่งเสริมการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคมให้เกิดความเข้มแข็งอย่างย่ังยืน 
 4. ส่งเสริมการจดัการผลิตภัณฑ์ตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
 
ตัวชี้วัด 
 1. ร้อยละของรายรับจากการบริการวิชาการแบบคิดค่าบริการ ท่ีได้จากภายนอกมหาวิทยาลัยต่ออาจารย์ประจํา 
ท้ังหมด 
 2. จํานวนโครงการบริการวิชาการท่ีสอดคล้องกับนโยบาย/ทิศทางการพัฒนา/ยุทธศาสตร์ระดับประเทศหรือ
ระดับนานาชาติ 
 3. จํานวนโครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า ท่ีสามารถนําไปใช้ประโยชน์และส่งเสริมความเข้มแข็งแก่
ชุมชนและสังคม 
 4. จํานวนประชาชน/เกษตรกร ท่ีเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า ท่ีสามารถนําความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในการประกอบอาชีพและสร้างรายได้ 
 5. ผลกระทบที่สําคัญของโครงการบริการวิชาการที่มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นท่ีส่งผลต่อการเพิ่มมูลค่าหรือ 
เกิดประโยชน์ในระดับประเทศในรอบปี 
 6. จํานวนองค์ความรู้ นวัตกรรมวิจัยและบริการวิชาการที่นําไปใชป้ระโยชน์ 
 7. จํานวนผลิตภณัฑ์ KU ท่ีมีการจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
 8. ร้อยละของรายได้จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ KU 

 
 
 
 
 

 

 



26 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำาแพงแสน

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือความเป็นเลิศ 
 

 
เป้าประสงค์ 
 1. พลิกโฉมการบริหารจัดการสู่การบริหารจัดการเชิงรุกและเกิดความคล่องตัว 
 2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินงานที่เป็นเลิศ 200 คะแนน 
 3. มีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการบริหารจัดการทรัพยากรของวิทยาเขตกําแพงแสน 
 4. นิสิตและบุคลากรมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 5. เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (UI GreenMetric) 
 
กลยุทธ์ 
 1. พัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 
 2. ผลักดันให้มีการบริหารจัดการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดาํเนินงานที่เป็นเลิศ 
 3. สร้างรายได้ท่ีเข้มแข็งจากระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ภายในวิทยาเขต (Circular Economy) 
 4. พัฒนาสภาพแวดล้อมและระบบการบริหารจัดการที่สนับสนุนการสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 5. ประยุกต์การบริหารจัดการตามเกณฑ์ UI GreenMetric 
 
ตัวชี้วัด 
 1. ร้อยละของความสําเร็จของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสนับสนุนทุกภารกิจ 
 2. คะแนนการประเมินผลระบบ EdPEx ของทุกส่วนงาน 
 3. ร้อยละของบุคลากรท่ีได้ตําแหน่งทางวิชาการ 
 4. จํานวนหลักสูตรท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานสากล 
 5. จํานวนแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีได้รับรางวัลในระดับมหาวิทยาลัย หรือระดับประเทศ 
 6. ร้อยละของรายได้อ่ืน ๆ ท่ีเพ่ิมขึ้นเทียบกับปีที่ผ่านมา (ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา) 
 7. ระดับความผาสุกของนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 
 8. ร้อยละของความสํา เร็จของการจัดกิจกรรมที่ตอบสนองต่อผลการจัดอันดับ  UI GreenMetric 
ระดับประเทศของมหาวิทยาลัย 
 9. ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตเพ่ิมข้ึนต่อการพัฒนาในด้านความปลอดภัย พ้ืนท่ีสีเขียว 
สภาพแวดล้อม สุขภาวะ ท้ังระดับคณะ วิทยาเขต หรือมหาวิทยาลัย    
 10. จํานวนผลงานวิจัย นวัตกรรมท่ีส่งเสริมวัฒนธรรมสีเขียว 
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2563 - 2567 ตัวชี้วัด
ภาพรวม



28 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำาแพงแสน

 

มิติด้าน การเรียนการสอน 

มิติด้าน การบริหารจัดการ 

ตัวชีว้ัดภาพรวมยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตกําแพงแสน  
ปี 2563-2567 

 

 
ตัวชี้วัด หน่วย เป้าหมายตัวชี้วัด 

2563 2564 2565 2566 2567 
การเรียนการสอน 
1. ค่าเฉลี่ยผลการบริหารหลักสูตรภาพรวมวิทยาเขต ค่าเฉลี่ย 3.40 3.45 3.47 3.49 3.51 
2. จํานวนรายวิชาท่ีเปิดสอนมีการนํารูปแบบการเรียนการสอน
ออนไลน์ 

รายวิชา >10 >20 >30 >40 >50 

3. ร้อยละของหลักสูตรท่ีได้รับความร่วมมือจากภายนอกทั้ง 
ภาครัฐหรือเอกชน 

ร้อยละ - 22 25 35 40 

4. ร้อยละของหลักสูตรที่มีรายวิชาที่เปิดการเรียนการสอน 
เป็นภาษาต่างประเทศ 

ร้อยละ - 10 25 35 50 

5. จํานวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์หรือส่ิงประดิษฐ์ 
ของนิสิตทุกระดับได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ 

รางวัล 20 25 30 35 40 

6. สัดส่วนของนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมผู้ประกอบการ 
รุ่นใหม่ต่อจํานวนนิสิตท่ีเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 

ร้อยละ - 4 6 8 10 

7. จํานวนหลักสูตรท่ีมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ด้านการ
เป็น ผู้ประกอบการและ /หรือนํา ไปพัฒนาสร้างรายได้   
ระหว่างเรียน 

หลักสูตร - 2 4 6 10 

 

 

 

ตัวชี้วัด หน่วย เป้าหมายตัวชี้วัด 

2563 2564 2565 2566 2567 
การบริหารจัดการ 
1. คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน EdPEx ของทุกส่วนงานที่ 
เข้ารับการประเมิน 

คะแนน
เฉล่ีย 

150 170 180 190 200 

2. ร้อยละของรายได้ อ่ืน ๆ ที่ เ พ่ิมขึ้นเทียบกับปีที่ ผ่านมา  
(ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา) 

ร้อยละ >5 >5 >5 >5 >5 
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มิติด้าน การวิจัย 

มิติด้าน การบริการวิชาการ 

ตัวชีว้ัดภาพรวมยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตกําแพงแสน  
ปี 2563-2567 

 

 

ตัวชี้วัด หน่วย เป้าหมายตัวชี้วัด 

2563 2564 2565 2566 2567 
การวิจัย 
1. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิ จัยหรืองานสร้างสรรค์จาก
หน่วยงานภายนอก 

ล้านบาท 300 315 330 345 360 

2. จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ทั้งหมดภายในวิทยาเขต
กําแพงแสน 

ผลงาน 650 680 710 740 770 

3. จํานวนผลงานวิจัยที่มีลักษณะบูรณาการข้ามสาขา ผลงาน - 10 15 25 30 
 

 

 

 

ตัวชี้วัด หน่วย เป้าหมายตัวชี้วัด 

2563 2564 2565 2566 2567 
การบริการวิชาการ 
1. จํานวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาและสามารถพ่ึงพาตนเองได้ ชุมชน 2 4 6 8 10 
2. รายได้รวมจากการบริการวิชาการ ล้านบาท 12 14 16 18 20 
3. รายได้จากโครงการพัฒนาวิชาการทั้งหมด ล้านบาท 35 37 39 41 43 
4. จํานวนโครงการและงานวิจัยเชิงนวัตกรรมที่ ร่วมมือกับ
องค์กรต่าง ๆ เพ่ือพัฒนางานวิชาการท่ีนําไปใช้ประโยชน์ใน 
เชิงพาณิชย์ นโยบาย และสาธารณะ 

โครงการ 89 95 95 100 100 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาและบริหารหลักสูตร นวัตกรรม เทคโนโลยี เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

กลยุทธ์ ตัวชีว้ัด เป้าหมาย ตามแผนยทุธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) 

  

    

 

เป้าประสงค์ 1.1 มีหลักสูตรที่ครอบคลุม ต่อการพัฒนาประเทศ และการเปลี่ยนของสังคมโลก 

กลยุทธ ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมายตัวชี้วัด 
2563 2564 2565 2566 2567 

1 .  ยกระ ดับคุณภาพการศึ กษาและ 
หลักสูตร นวัตกรรม เทคโนโลยี เพ่ือการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต และสร้างความร่วมมือ
ทางวิชาการ วิชาชีพร่วมกับภาครัฐและ
เอกชน 

1. ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านการ
ประ เมินคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตรอยู่ในระดับดี 

85 87 89 90 92 

2. จํานวนรายวิชาท่ีพัฒนาส่ือการ
เ รี ย น ก า ร ส อ น รู ป แ บ บ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) 

> 2 > 4 > 6 > 8 > 10 

3. ร้อยละของหลักสูตรที่ ไ ด้ รับ
ความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน 

20 22 24 26 28 

4. จํานวนนิสิตแลกเปล่ียนท่ีเป็น 
Inbound 

120 130 140 150 160 

5. จํานวนนิสิตแลกเปล่ียนท่ีเป็น   
Outbound 

100 110 120 130 140 

6. ร้อยละของอาจารย์ต่างชาติต่อ
อาจารย์ประจําทั้งหมด 

4 5 5 7 7 

7. ร้อยละของอาจารย์แลกเปลี่ยนที่
เป็น Inbound ต่ออาจารย์ประจํา
ทั้งหมด 

1 2 3 4 5 

2. บูรณาการรายวิชาร่วมกันด้านการเกษตร 
สุขภาพ และส่ิงแวดล้อม ทั้งระดับชาติ 
หรือนานาชาติ 

1. จํานวนหลักสูตร/รายวิชาท่ีมี
การบูรณาการ ที่ส่งเสริมนวัตกรรม 

30 32 34 36 38 
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เป้าประสงค์ 1.2 บัณฑิตที่มีคุณภาพและตรงตามความต้องการของประเทศ   

กลยุทธ ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมายตัวชี้วัด 
2563 2564 2565 2566 2567 

3. เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
และตรงตามความต้องการของตลาด
งานและผู้ใช้บัณฑิต 

1. ร้อยละของนิสิตปริญญาตรีที่ได้
คะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ 
มากกว่า 50% ของคะแนนเต็ม 

>18 >20 >25 >30 >35 

4. ส่งเสริมระบบการจัดการเรียนการ
สอนโดยเน้นการปฏิบัติ และส่งเสริมการ
พัฒนาทักษะที่เก่ียวข้องเพ่ือการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

1 .  จํานวนผลงานวิ จัยและงาน
สร้างสรรค์หรือส่ิงประดิษฐ์ของนิสิต
ทุกระดับที่ได้รับการตีพิมพ์ระดับชาติ 
และนานาชาติ 

20 25 30 35 40 

2. จํานวนรางวัลระดับชาติและ
นานาชาติที่ได้รับจากผลงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ หรือส่ิงประดิษฐ์ 
ของนิสิตทุกระดับ 

20 25 30 35 40 

5. เสริมสร้างกระบวนการพัฒนาบัณฑิต
สู่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ด้านนวัตกรรม
การเกษตร สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม 

1. สั ด ส่ ว น ขอ งนิ สิ ต ที่ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการ/กิจกรรมผู้ประกอบการ
รุ่นใหม่ต่อจํานวนนิสิตที่ เข้าร่วม
โครงการทั้งหมด 

- 4 6 8 10 

2. ร้อยละของ จํานวนบัณฑิตที่
สํ า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า ไ ป เ ป็ น
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup) 

- 2 4 6 10 
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ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้การวิจัยและนวัตกรรมด้านเกษตร สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม 
ในระดับสากล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
 

 

เป้าประสงค์ 2.1  สร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมในระดับสากลด้านเกษตร สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม 
                      เพื่อตอบสนองนโยบาย การพัฒนาประเทศ และต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างต่อเนื่อง 
 

กลยุทธ ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมายตัวชี้วัด 
2563 2564 2565 2566 2567 

1. แสวงหาทุนวิจัยจากแหล่ง
ทุนภายนอกทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ 

1. สั ด ส่ ว น เ งิ น ส นั บ ส นุ น
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อ
อาจารย์ประจําและนักวิ จัย
ทั้งหมด 

670,000 700,000 750,000 800,000 850,000 

2. ร้อยละของเงินสนับสนุน
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์
จากภายนอกต่อจํานวนเงิน
สนับสนุนงานวิจัยทั้งหมด 

82 84 86 88 90 

2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัยและส่ิงสนับสนุนการ
ผลิตงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

1. จํานวนผลงานทางวิชาการ
ทั้ งหมดของอาจารย์ประจํา
และนักวิจัย 

650 680 710 740 770 

2. จํานวนบทความวิชาการ
และบทความวิจัยที่ตีพิมพ์อยู่
ในวารสารระดับนานาชาติ   
ในฐานข้อมูล SCOPUS 

380 390 400 410 420 

3. ส่งเสริมการทํางานวิ จัยท่ี
ตอบสนองความต้องการและ
นโยบายการพัฒนาประเทศ
และต่อยอดในเชิงพาณิชย์ 

1. จํานวนอาจารย์ประจําและ
นักวิจัย ที่มีค่าเฉล่ีย H-index 
ในฐานข้อมูล SCOPUS 

1 1 2 2 3 
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เป้าประสงค์ 2.1  สามารถสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมในระดับสากลด้านเกษตร สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม 
                      เพื่อตอบสนองนโยบาย การพัฒนาประเทศ และต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างต่อเนื่อง 
 

กลยุทธ ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมายตัวชี้วัด 
2563 2564 2565 2566 2567 

4. ส่ง เสริมการทําวิ จัยบูรณาการ
แบบสหวิชาการ ร่วมกับภาครัฐและ
เอกชนทั้งระดับชาติ นานาชาติ 

1 .  ร้อยละของบทความวิ จัยที่ทํ า ร่วมกับ
หน่วยงานหรือสถาบันในต่างประเทศท่ีได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ต่อบทความวิจัยทั้งหมด 

22 23 24 25 26 

2. จํานวนผลงานนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ 
ที่สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ แก้ไขปัญหา
ให้สังคมและชุมชน ตอบสนองภาคเกษตร 
ภาคอุตสาหกรรม ภาคการท่องเท่ียว หรืออ่ืน ๆ 
ซึ่งตอบโจทย์ให้ประเทศ ต้ังแต่ระดับ TRL 4 
ขึ้นไป 

7 10 12 14 16 

3. ร้อยละของอนุสิทธิบัตร/ สิทธิบัตร/ความลับ
ทางการค้า/ พันธุ์พืช/ พันธุ์สัตว์/จุลินทรีย์จาก
การวิ จัยที่นํ า ไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ ต่อ 
อนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตรท้ังหมด 

100 100 100 100 100 

4. จํานวนรายรับจากนวัตกรรมและงาน
สร้างสรรค์ ที่สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ 
แก้ไขปัญหาให้สังคมและชุมชน ตอบสนองภาค
เกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคการท่องเที่ยว 
หรืออ่ืน ๆ 

1 
ลบ. 

2 
ลบ. 

3 
ลบ. 

4 
ลบ. 

5 
ลบ. 

5. จํานวนผลงานวิจัยที่มีลักษณะบูรณาการ
ข้ามสาขา 

10 15 20 25 30 

6. ร้อยละของเงินสนับสนุนงานวิจัยภายนอก
เพ่ิมขึ้น 

1 2 3 4 5 

7. สัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่องบประมาณ
เงินรายได้ทั้งหมด 

2 4 6 8 10 

 

เป้าประสงค์ 2.2  มีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายทางการวิจัย และนวัตกรรม เกษตร สุขภาพและส่ิงแวดล้อม 
ในทุกระดับ 

กลยุทธ ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมายตัวชี้วัด 
2563 2564 2565 2566 2567 

5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมอาจารย์/
นักวิจัย ที่มีความเช่ียวชาญสู่เวทีการ
กําหนดนโยบายการพัฒนางานวิจัย
เชิงนโยบาย 

1. จํานวนงานวิจัยเชิงนโยบาย 4 6 8 10 12 
2. จํานวนประเด็นการเสนอเข้าร่วมกําหนด
นโยบาย ในทุกระดับ 

1 2 3 4 5 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริการวิชาการแบบครบวงจร 
 

 
 
เป้าประสงค์ 3.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการ การบริการวิชาการแบบครบวงจร 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมายตัวชี้วัด 
2563 2564 2565 2566 2567 

1. ส ร้ า งศู นย์ ป ระสานงาน
บริการวิชาการแบบเบ็ดเสร็จ 
(One Stop Service) 

1. ร้อยละของรายรับจากการบริการวิชาการ
แ บ บ คิ ด ค่ า บ ริ ก า ร ที่ ไ ด้ จ า ก ภ า ย น อ ก
มหาวิทยาลัยต่ออาจารย์ประจําทั้งหมด 

92 93 95 97 99 

2 .  ส่ ง เสริมการสร้างความ
ร่วมมือในด้านบริการวิชาการ 

1. จํานวนโครงการบริการวิชาการที่สอดคล้อง
กับนโยบาย/ทิศทางการพัฒนา/ยุทธศาสตร์
ระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ 

5 8 10 12 14 

2. จํานวนโครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า
ที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์และส่งเสริมความ
เข้มแข็งแก่ชุมชนและสังคม 

10 12 14 16 18 

3. จํานวนประชาชน/เกษตรกร ที่ เข้าร่วม
โครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า ที่สามารถ
นําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ
และสร้างรายได้ 

1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 

4. ผลกระทบท่ีสําคัญของโครงการบริการ
วิชาการที่มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นที่ส่งผลต่อการ
เพ่ิมมูลค่าหรือเกิดประโยชน์ในระดับประเทศ
ในรอบปี 

>5 >8 >10 >12 >14 

 
เป้าประสงค์ 3.2  พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชนและสังคมท้ังในระดับชาติ 

และนานาชาติ 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมายตัวชี้วัด 
2563 2564 2565 2566 2567 

3. ส่งเสริมการบริการวิชาการเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคม
ให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

1. จํานวนองค์ความรู้ นวัตกรรมวิจัยและบริการ
วิชาการที่นําไปใช้ประโยชน์ 

>3 >4 >5 >6 >7 

 
เป้าประสงค์ 3.3  มีกระบวนการผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ KU KPS ตลอดห่วงโซ่อุปทานสู่เทคโนโลยีดิจิทัล 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมายตัวชี้วัด 
2563 2564 2565 2566 2567 

4.  ส่ ง เส ริมการจัดการผลิตภัณฑ์ 
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

1. จํานวนผลิตภัณฑ์ KU ที่มีการจัดการตลอด 
ห่วงโซ่อุปทาน 

>1 >1 >2 >2 >3 

2. ร้อยละของรายได้จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ KU >5 >5 >10 >10 >15 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือความเป็นเลิศ 

 

 

 

เป้าประสงค์ 4.1 พลิกโฉมการบริหารจัดการสู่การบริหารจัดการเชิงรุกและเกิดความคล่องตัว 

กลยุทธ ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมายตัวชี้วัด 
2563 2564 2565 2566 2567 

1 .  พัฒน า ขี ด ค ว า ม ส า ม า ร ถ ด้ า น
เทค โน โ ลยี ส า ร สน เทศ สู่ ก า ร เ ป็ น
มหาวิทยาลัยดิจิทัล 

1. ร้อยละของความสําเ ร็จของการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนทุกภารกิจ 

- 20 50 60 80 

 

เป้าประสงค์ 4.2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินงานท่ีเป็นเลิศ 200 คะแนน 

กลยุทธ ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมายตัวชี้วัด 
2563 2564 2565 2566 2567 

2. ผลักดันให้มีการบริหารจัดการตาม
เกณฑ์คุณภาพการศึ กษา เพื่ อ การ
ดําเนินงานที่เป็นเลิศ 

1 .  คะแนนการประเมินผลระบบ  EdPEx  
ของทุกส่วนงาน 

150 170 180 190 200 

2. ร้อยละของบุคลากรที่ ไ ด้ ตําแหน่งทาง
วิชาการ 

50 50 52 52 55 

3. คะแนนเฉลี่ยของผลการบริหารจัดการ
หลักสูตร 

3.39 3.40 3.43 3.45 3.50 

4 .  จํ านวนหลั ก สู ต ร ท่ี ไ ด้ รั บ กา ร รั บ รอ ง
มาตรฐานสากล 

1 2 2 3 3 

5. จํานวนแนวปฏิบัติที่ดีที่ได้รับรางวัลในระดับ
มหาวิทยาลัยหรือระดับประเทศ 

18 20 22 24 26 

 

เป้าประสงค์ 4.3 มีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการบริหารจัดการทรัพยากรของวิทยาเขตกําแพงแสน 

กลยุทธ ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมายตัวชี้วัด 
2563 2564 2565 2566 2567 

3. สร้างรายได้ที่เข้มแข็งจากระบบ
เศรษฐกิจหมุนเวียนภายในวิทยาเขต 
(Circular Economy) 

1. ร้อยละของรายได้อ่ืน ๆ ที่เพ่ิมขึ้น
เทียบกับปีที่ผ่านมา  
(ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา) 

>5 >5 >5 >5 >5 
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เป้าประสงค์ 4.4 นิสิตและบุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

กลยุทธ ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมายตัวชี้วัด 
2563 2564 2565 2566 2567 

4. พัฒนาสภาพแวดล้อมและระบบ
การบริหารจัดการที่สนับสนุนการ
สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี 

1. ระดับความผาสุกของนิสิตและ
บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกําแพงแสน 

>3.51 >3.51 >3.70 >3.70 >4.00 

 

เป้าประสงค์ 4.5 เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (UI GreenMetric) 

กลยุทธ ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมายตัวชี้วัด 
2563 2564 2565 2566 2567 

5.  ประยุก ต์การบริหารจัดการ 
ตามเกณฑ์ UI GreenMetric 

1 .  ร้อยละความสํา เ ร็จของการ จัด
กิจกรรมท่ีตอบสนองต่อผลการจัดอันดับ 
UI GreenMetric ระดับประเทศของ
มหาวิทยาลัย 

- 20 50 60 80 

2. ผลการประเมินความพึงพอใจของ
นิสิตเพ่ิมขึ้นต่อการพัฒนาในด้าน ความ
ปลอดภัย พ้ืนที่สีเขียว สภาพแวดล้อม 
สุขภาวะ  ทั้ งระดับคณะ  วิทยาเขต 
หรือมหาวิทยาลัย 

>4.1 >4.2 >4.3 >4.4 >4.5 

3. จํานวนผลงานวิ จัย  นวัตกรรมที่
ส่งเสริมวัฒนธรรมสีเขียว 

10 15 20 25 30 
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2563 - 2567 โครงการ/กิจกรรม
ขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร 



38 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำาแพงแสน

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาและบริหารหลักสูตร นวัตกรรม เทคโนโลยี เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

โครงการ/กิจกรรมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  
 

 

 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมายตัวชี้วัด 
2563 2564 2565 2566 2567 

1. โ ค ร งการ ส่ ง เ ส ริ มความ ร่ วม มือ 
ด้านวิชาการกับภาครัฐหรือเอกชน1 

ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับความ
ร่วมมือจากภายนอกทั้งภาครัฐหรือ
เอกชน 

22 25 30 35 40 

2. โครงการจัดทําหลักสูตรระยะส้ันแบบ
บูรณาการ หรือ Non Degree1 

จํานวนหลักสูตร 4 6 8 10 12 

3. โครงการส่งเสริมการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือการสร้างนวัตกรรม1 

ร้อยละหลัก สูตร เ พ่ือการส ร้าง
นวัตกรรม 

10 20 30 40 50 

4 .  โครงการส่ ง เสริ มความร่ วมมือ 
ด้านวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ1 

1. จํานวนโครงการความร่วมมือฯ 6 7 8 9 10 
2. จํานวนหลักสูตรท่ีมีความร่วมมือ
ระดับนานาชาติ 

2 2 3 3 4 

5. โครงการส่งเสริมหลักสูตรที่มีรายวิชา
ที่ เปิดสอนมีการเ รียนการสอนเป็น
ภาษาต่างประเทศ1  

ร้อยละของหลักสูตรที่ เปิดสอน 
มีการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ 

10 20 30 40 50 

6. โครงการส่งเสริมการแลกเปล่ียนนิสิต
ในระดับนานาชาติ1 

จํานวนนิสิตแลกเปล่ียน Inbound 
และ Outbound 

210 220 240 260 280 

7. โครงการจัดต้ังคณะแพทยศาสตร์2 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนิน 
งานตามแผนฯ 

20 40 60 80 100 

8. โครงการส่ ง เส ริมการบูรณาการ
รายวิชาข้ามศาสตร์1 

ร้อยละความสําเร็จของแผนการ
ส่งเสริมบูรณาการรายวิชาข้ามศาสตร์ 

20 40 60 80 100 

9. โครงการพัฒนานิสิตตามคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์3 

ร้อยละของนิสิตที่เข้าร่วมท่ีผ่านตาม
เกณฑ์คุณลักษณะนิสิตที่พึงประสงค์ 

60 70 80 85 90 

10. โครงการความร่วมมือกับหน่วยงาน
ผู้ประกอบการเ พ่ือการพัฒนาด้าน
ปฏิบัติการจริง1 

จํานวนความร่วมมือฯ 12 14 16 18 20 

 

 

 

                                                            
1 ผู้รับผิดชอบ คณะ 
2 ผู้รับผิดชอบ วิทยาเขตกําแพงแสน 
3 ผู้รับผิดชอบ คณะ และ วิทยาเขตกําแพงแสน 



39แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2563-2567)

 

 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมายตัวชี้วัด 
2563 2564 2565 2566 2567 

11. โครงการพัฒนาอาจารย์ ส่ิงสนับสนุน 
การ เ รี ยนกา รสอน  และปรั บป รุ ง
กระบวนการเรียน รู้ที่สอดคล้องกับ 
ยุคดิจิทัล3 

1. ร้ อยละของอาจารย์ ประจํ า 
ที่ได้รับการพัฒนา  

20 20 20 20 20 

2. จํานวนรายวิชาท่ีมีการพัฒนา
ปรับปรุงฯ 

>10 >20 >30 >40 >50 

3. จํานวนห้องเรียนอัจริยะ (Smart 
Classroom) หรือห้องจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ 

1 2 3 4 5 

12. โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุยุคใหม่ 
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต4 

จํานวนโครงการ/กิจกรรม 5 10 15 20 25 

13. โครงการ เส ริมส ร้างทักษะเพื่ อ
พัฒนาผู้ประการการรุ่นใหม่5 

1. ร้อยละของนิสิตที่ เข้าร่วมตาม
เป้าหมายโครงการฯ 

 - 80 80 80 80 

2. ร้อยละของจํานวนบัณฑิตที่เข้า
ร่ ว ม โ ค ร ง ก า ร ส า ม า ร ถ เ ป็ น 
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 

 - 2 4 6 10 

14. โครงการจัดทํา start up platform 
& Co-working space (วิทยาเขต)5 

ร้อยละความสําเร็จของการจัดทํา 
start up platform ตามเป้าหมาย 

- >20 >50 >70 100 

 

 
 

 

   

 

 

   

 

 

 

     

   

                                                            
3 ผู้รับผิดชอบ คณะ และ วิทยาเขตกําแพงแสน 
4 ผู้รับผิดชอบ คณะ และ สํานัก 
5 ผู้รับผิดชอบ คณะ สํานัก และ วิทยาเขตกําแพงแสน  



40 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำาแพงแสน

 

ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้การวิจัยและนวัตกรรมด้านเกษตร สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม 
ในระดับสากล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
 
 

 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมายตัวชี้วัด 
2563 2564 2565 2566 2567 

1. โครงการเสริมสร้างศักยภาพในการ
แสว งห าแห ล่ งทุ น จ ากห น่ ว ย ง าน
ภายนอกเพื่องานวิจัย นวัตกรรม และ
งานสร้างสรรค์4 

จํานวนเงินสนับสนุนวิจัยภายนอก - 300 
ลบ. 

310 
ลบ. 

320 
ลบ. 

330 
ลบ. 

2. โครงการส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์จากแหล่งทุนภายใน4 

สัดส่วนงบประมาณที่ ไ ด้ รับการ
สนับสนุนต่องบประมาณเงินรายได้
ทั้งหมด 

- 2.0 2.5 3.0 3.5 

3. โครงการตลาดนัดวิจัยออนไลน์4 จํานวนผลงานวิ จัยที่ แสดงผ่าน
ระบบออนไลน์ 

100 110 120 130 140 

4. โครงการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
นวัตกรรมแบบบูรณาการ1 

จํานวนผลงานที่มีการบูรณาการ - 160 >10 >10 >10 

5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัยรุ่นใหม่1 

จํานวนข้อเสนองานวิจัยของนักวิจัย
รุ่นใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ 

30 35 40 45 50 

6. โครงการจัดทําวารสารด้านสังคมและ
มนุษยศาสตร2์  

ร้อยละความสําเร็จของแผนการ
จัดทําวารสาร 

- 30 100 - - 

7. งานวิจัยทางวารสารวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี2  

ระ ดับผลการประ เมินคุณภาพ
วารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI 

3 3 2 2 1 

8. จัด ต้ังค ลินิกที่ป รึกษาการตี พิมพ์
วารสารนานาชาติ2 

ร้อยละความสําเร็จของแผนการ
จัดทําวารสาร 

- 50 100 - - 

9. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสนับสนุน
งานวิจัยภายใต้เครือข่ายห้องปฏิบัติการ
วิจัยวิทยาเขตกําแพงแสน4 

1. จํานวนงบประมาณรวมจากทุก
ส่ ว น ง า น ท่ี ไ ด้ รั บ ก า ร พั ฒ น า
โครงสร้างพ้ืนฐานฯ 

- 30 ลบ. 31 ลบ. 32 ลบ. 33 ลบ. 

2. จํานวนห้องปฏิบัติการท่ีเข้าร่วม
ภาย ใต้ เ ค รื อข่ า ยฯ  ไ ด้ รั บก า ร
สนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ
งานวิจัย 

- 10 13 17 20 

3. จํ านวน ห้อ งปฏิ บั ติ ก า รที่ ไ ด้
มาตรฐานเพ่ือการบริการ 

2 3 4 5 6 

4. จํานวนห้องปฏิบัติการ/ศูนย์วิจัย 
ด้ า น เ ก ษ ต ร  สุ ข ภ า พ  แ ล ะ
ส่ิงแวดล้อม 

1 2 3 4 5 

 
 
 
 
1 ผู้รับผิดชอบ คณะ 
2 ผู้รับผิดชอบ วิทยาเขตกําแพงแสน 
3 ผู้รับผิดชอบ คณะ และ วิทยาเขตกําแพงแสน 
4 ผู้รับผิดชอบ คณะ และ สํานัก 



41แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2563-2567)

 

 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมายตัวชี้วัด 
2563 2564 2565 2566 2567 

10.  โครงการส่ง เส ริมการเผยแพร่
งานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ และ
งานสร้างสรรค์1 

1. จํานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการ
เผยแพร่และถูกนําไปใช้ประโยชน์
ใน เ ชิ งพาณิ ชย์  น โยบาย  และ
สาธารณะ 

25 30 35 40 45 

2. จํานวนการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารระดับชาติและนานาชาติ 
ที่ถูกนําไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
นโยบาย และสาธารณะ 

50 60 70 80 90 

11. จัดต้ังเมืองนวัตกรรมการเกษตร 
(Agro Innopolis)2 

จํานวนโครงการ/กิจกรรม 2 4 6 8 10 

12. จั ด ต้ั ง ศู น ย์ บ่ ม เ พ าะธุ ร กิ จ จ าก
งานวิจัยและนวัตกรรม2 

ร้อยละความสําเร็จของแผนจัดต้ัง
ศูนย์บ่มเพาะ 

- 20 60 100 - 

13. โครงการส่งเสริมการวิ จัยที่ทํ า
ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม1 

จํานวนผลงานวิจัยที่ทํ า ร่วมกับ
ภาคอุตสาหกรรม 

10 15 20 25 30 

14. โครงการส่งเสริมการวิจัยที่ร่วมทํา
กับหน่วยงานระดับนานาชาติ1 

จํ า น ว น ผ ล ง า น ท่ี ร่ ว ม ทํ า กั บ
หน่วยงานระดับนานาชาติ 

4 5 6 7 8 

15. โครงการส่งเสริมการบูรณาการ
งานวิจัยแบบสหวิชาการ5 

จํานวนผลงานวิจัย 
แบบสหวิชาการฯ 

4 6 8 10 12 

16. โครงการส่งอาจารย์/นักวิจัย ที่มี
ค ว าม เ ช่ี ย วชาญ สู่ เ ว ทีการ กํ าหนด
นโยบายการพัฒนางานวิจัยเชิงนโยบาย5 

จํานวนอาจารย์/นักวิจัยที่เข้าร่วม
กําหนดนโยบายระดับชาติ 

2 4 6 8 10 

17. โครงการจัดทําฐานข้อมูลนักวิจัย/
ผู้เชี่ยวชาญ2 

ร้อยละความสําเร็จของแผนจัดทํา
ฐานข้อมูล 

- 40 100 - - 

18. จัด เว ทีสาธารณะเ พ่ือชี้ นํ าทาง
วิชาการสอดคล้อง กับสถานการณ์
ปัจจุบัน5 

จํานวนเวทีสาธารณะ 2 4 6 8 10 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
1 ผู้รับผิดชอบ คณะ 
2 ผู้รับผิดชอบ วิทยาเขตกําแพงแสน 
5 ผู้รับผิดชอบ คณะ สํานัก และ วิทยาเขตกําแพงแสน 



42 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำาแพงแสน

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริการวิชาการแบบครบวงจร 
 

 

 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมายตัวชี้วัด 
2563 2564 2565 2566 2567 

1. โครงการจัดต้ังศูนย์บริการวิจัยและ
บริการวิชาการ มก.กพส.2 

ร้อยละความสําเร็จตามแผนฯ - 50 100 - - 

2. โครงการส่งเสริมการสร้างความ
ร่วมมือด้านบริการวิชาการ2 

จํานวนโครงการด้านบริการวิชาการ 10 15 20 25 30 

3. โครงการจัด ต้ังศูนย์ กีฬา สุขภาพ
บําบัดและการให้คําปรึกษา6 

ร้ อ ย ล ะ ค ว า ม สํ า เ ร็ จ ใ น ก า ร
ดําเนินการตามแผน 

- 50 100 - - 

4. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการตลาด
ผลิตภัณฑ์5  

จํานวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา
และส่งเสริมทางด้านการตลาด 

10 12 14 16 18 

5. โครงการพัฒนาช่องทางการจั ด
จําหน่ายผลิตภัณฑ์ e-marketing5 

1. ร้ อ ยละคว าม สํ า เ ร็ จ ใ นก า ร
ดําเนินการตามแผน 

- 20 50 100 - 

2. ร้อยละผลิตภัณฑ์ที่ ไ ด้ รับการ
พัฒน า แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม ท า ง ด้ า น
การตลาด 

- 10 50 100 - 

6. โครงการจัดต้ังศูนย์จําหน่ายสินค้า
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์วิทยาเขต
กําแพงแสน (KU Premium Outlet)2 

ร้ อ ย ล ะ ค ว า ม สํ า เ ร็ จ ใ น ก า ร
ดําเนินการตามแผน 

- 20 50 100 - 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 ผู้รับผิดชอบ วิทยาเขตกําแพงแสน 
5 ผู้รับผิดชอบ คณะ สํานัก และ วิทยาเขตกําแพงแสน 
6 ผู้รับผิดชอบ วทิยาเขตกําแพงแสน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา และคณะศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร ์



43แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2563-2567)

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือความเป็นเลิศ 

 
 

 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมายตัวชี้วัด 
2563 2564 2565 2566 2567 

1. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและ
ระบบป ฎิบั ติ ก า ร  ด้ าน เทค โน โลยี
ส า ร ส น เ ท ศ ท่ี ส นั บ ส นุ น เ ชิ ง รุ ก ที่
ครอบคลุมทุกภารกิจ5  

ร้อยละความสําเร็จตามแผนพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล 

- 30 50 70 100 

2. โครงการจัดทํานโยบาย (เฉพาะด้าน
บริหาร ) ที่ เ ก่ียวข้องในการพลิกโฉม 
มก.กพส. (Reinventing Policy)2  

ร้อยละการดําเนินการตามนโยบาย - 20 40 60 90 

3. โครงการการจัดการความรู้ มุ่งสู่การ
เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้5  

จํานวนนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่
ดีจากการจัดการความรู้ 

- 18 20 22 26 

4. โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการ
ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ดําเนินงานที่เป็นเลิศ EdPEx มีกิจกรรม
สําคัญดังนี้5 
    4.1 การพัฒนาระบบบริหารและพัฒนา
บุคลากรที่ ต อบสนองทิ ศทา งการ พัฒนา
มหาวิทยาลัย (HRM & HRD) 
    4.2 การพัฒนาระบบงาน กระบวน การ
ทํ า งานโดยใ ช้การบริหารแบบลีน  ( LEAN 
Management) 
    4.3 การพัฒนาและปรับปรุงแนวปฏิบัติเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการเชิงรุก (กฎระเบียบ 
ข้อบังคับ) 

ผลการประเมินของวิทยาเขตและ
ส่วนงานที่รับการประเมิน EdPEx 

150 170 180 190 200 

5. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการทรัพยากร และสินทรัพย์2 

ร้อยละของรายได้ที่เพ่ิมขึ้นจากปีที่
ผ่ านมา  (ยกเว้ นค่ า ธรรม เ นียม
การศึกษา) 

>5 >5 >5 >5 >5 

6. โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของนิสิตและบุคลากร5 

ร้อยละของระดับความสําเร็จตาม
แผนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตฯ 

- 60 70 80 100 

7. โครงการสํารวจความพึงพอใจและ
ความผูกพันองค์กร5 

ระดับความพึงพอใจและความ
ผูกพัน 

>3.51 >3.51 >3.70 >3.70 >4.00 

 

 

 

 
 

2 ผู้รับผิดชอบ วิทยาเขตกําแพงแสน 
5 ผู้รับผิดชอบ คณะ สํานัก และ วิทยาเขตกําแพงแสน 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมายตัวชี้วัด 
2563 2564 2565 2566 2567 

8. โครงการส่ ง เส ริมสนับสนุนการ
บริหารงานตามแนวทางมหาวิทยาลัยสี
เขียว5 

ร้อยละความสําเร็จของแผนฯ - 20 50 60 80 

9. โครงการจัดการพลังงานที่ด2ี 1. ร้อยละพลังงานต่อหน่วยพ้ืนที่ 
ลดลงเทียบกับปีฐาน (ปี 2562) 

5 6 7 8 9 

2. ร้อยละความสําเร็จของแผนการ
จัดการพลังงานทดแทน (โซล่าฟาร์ม) 

- 20 40 60 100 

10. โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ
การจัดการขยะและของเสีย2 

1. อัตราการใช้น้ํ าประปาต่อคน
ลดลง เทียบกับปีฐาน (ปี 2562) 

5 5 10 10 15 

2. อัตราการก่อขยะต่อคนลดลง 
เทียบกับปีฐาน (ปี 2562) 

5 5 10 15 20 

3. อัตราการก่อขยะพลาสติกต่อคน
ลดลง เทียบกับปีฐาน (ปี 2562) 

- 20 40 50 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 ผู้รับผิดชอบ วิทยาเขตกําแพงแสน 
5 ผู้รับผิดชอบ คณะ สํานัก และ วิทยาเขตกําแพงแสน 
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2563 ภาคผนวก
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48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำาแพงแสน

รายช่ือผู้เข้าร่วม การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 

กิจกรรมท่ี 1 ทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
    ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหน่ง 
1 รศ.น.สพ.ดร.อนุชัย  ภิญโญภูมิมินทร ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน 
2 ผศ.ดร.สุกัญญา  รัตนทับทิมทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และประกันคุณภาพ วิทยาเขตกําแพงแสน 
3 ผศ.ดร.นรุณ  วรามิตร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและวิเทศสมัพันธ ์วิทยาเขตกําแพงแสน 
4 ผศ.ดร.นันทวัฒน์  ขมหวาน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสทิธิประโยชน์ วิทยาเขตกําแพงแสน 
5 ผศ.ดร.อมรฤทธิ ์ พุทธพิิพัฒน์ขจร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ วิทยาเขตกําแพงแสน 

คณะเกษตร กําแพงแสน 
6 รศ.ดร.ปภพ  สินชยกุล คณบดีคณะเกษตร กําแพงแสน 
7 ผศ.ดร.ศุภชัย  อําคา รองคณบดีฝ่ายพฒันาทรัพยากรบุคคลและวิเทศสัมพันธ ์
8 อ.ดร.ธวัชชัย  อินทร์บุญช่วย รองคณบดีฝ่ายพฒันานิสิต 
9 ผศ.ดร.เชิดพงษ์  ขีระจิตต์ รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์กําแพงแสน 
10 รศ.ดร.สมชาย  ดอนเจดีย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
11 ผศ.ดร.หทยัเทพ  วงศ์สวุรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
12 ผศ.ดร.ฐิติพงษ์  สถิรเมธีกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
13 ผศ.ดร.สิรพิร  ศศิมณฑลกุล คณบดีคณะวทิยาศาสตร์การกีฬา  
14 ผศ.ดร.อรอุมา  บุณยารมย ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
15 ดร.อิษฎี  กุฏอินทร ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย บรกิารวิชาการ และพัฒนาธุรกิจ 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
16 ผศ.ดร.อนามยั  ดําเนตร คณบดีคณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์
17 ผศ.ดร.ปิยะพงษ์  เลาศรีรัตนชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
18 ผศ.ดร.พิเชษฐ์  อนุรักษอ์ุดม รองคณบดีฝ่ายวิจัย 
19 ผศ.ดร.พจมาน  พูลม ี รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร ์
20 รศ.ดร.วินัย พลูศร ี คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร ์
21 รศ.น.ท.ดร.สุมิตร สุวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
22 รศ.ดร.ต่อศักด์ิ  แก้วจรสัวิไล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
23 ผศ.ดร.วทิัศน์  ฝักเจริญผล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

คณะสิ่งแวดล้อม 
24 ผศ.ดร.สุรัตน์  บัวเลศิ คณบดีคณะสิ่งแวดลอ้ม 
25 ผศ.ดร.อรอนงค์  ผิวนิล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/การศึกษา 
26 อ.ดร.กิตติชัย  ดวงมาลย์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ 
27 ผศ.ดร.ภาสณิี  วรชนะนันท์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการ 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 
28 รองคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพงแสน 
29 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร กําแพงแสน 
30 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 
31 

ผศ.น.สพ.ณัฐวุฒิ  รัตนวนิชย์โรจน์  
อ.น.สพ.พิชัย  จิรวัฒนาพงศ์  
อ.สพ.ญ.ดร.ปริญทิพย์  วงศ์ไทย 
ผศ.สพ.ญ.ดร.สุนทรี  เพ็ชรดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 
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ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหน่ง 
ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว 

32 ศ.ดร.อภิชาติ  วรรณวิจิตร ผู้อํานวยการศูนยว์ิทยาศาสตร์ข้าว 
ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 

33 รศ.ดร.รัชนี  ฮงประยูร รองผูอ้ํานวยการฝ่ายบรหิาร  
34 ผศ.ดร.เสรมิศิริ  จันทร์เปรม รองผูอ้ํานวยการฝ่ายการศึกษา 

สถานีวิจัยประมง กําแพงแสน 
35 นายณัฐพงษ์  ปานขาว หัวหน้าสถานีวิจัยประมง กําแพงแสน 

บัณฑิตวิทยาลัย 
36 ผศ.น.สพ.ดร.สุเจตน์  ช่ืนชม รองคณบดีวิทยาเขตกําแพงแสน  

สํานักงานวิทยาเขตศรีราชา 
37 นายอุกฤษฏ์  มนูจันทรถั ผู้อํานวยการสํานักงานวทิยาเขตศรีราชา/ รักษาการแทนผูอ้ํานวยการกองบริหารทรัพย์สิน 

สํานักหอสมุด กําแพงแสน 
38 นายเรวัติ  อ่ําทอง ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด กําแพงแสน 
39 นางฐิตวดี  เพลงปาน รักษาการหัวหน้าสาํนักงานเลขานุการ 
40 นางสาววิไล  สีดาจันทร ์ ผู้ช่วยผูอ้ํานวยการด้านงานคลังและพสัดุ 
41 นางสาวสุมลฑา  สังใจสม ผู้ช่วยผูอ้ํานวยการด้านบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล 

สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน 
42 นางสาวกันยารัตน์  เช่ียวเวช ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน 
43 นางสาวนิลุบล  สุขภาพ หัวหน้าฝ่ายการศึกษา วจัิย และพัฒนา 
44 นางพาณี  สวาสด์ิ หัวหน้าฝ่ายสือ่การส่งเสริม 
45 นายธีระยทุธ  พงศ์เลิศฤทธ์ิ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริม เผยแพร่และฝึกอบรม 

สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 
46 นายวโิรจน์  ทองสพุรรณ ผู้อํานวยการสํานักงานวทิยาเขตกําแพงแสน 
47 นายชัยวฒัน์  เทพสาร ผู้ช่วยผูอ้ํานวยการสํานกังานวิทยาเขตกําแพงแสน 
48 นายศักดิเดช  อุบลสิงห์ ผู้อํานวยการกองบริหารทั่วไป 
49 นายสมเกียรติ  ไทยปรชีา ผู้อํานวยการกองบริหารการศึกษา 
50 นายเตชทัต  ศุภสินอธิกา ผู้อํานวยการกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ 
51 นายสทุธิชัย  อินนุรักษ ์ ผู้อํานวยการกองบริการกลาง 
52 นายพรีะภัทร  ตามประดิษฐ์ ผู้อํานวยการกองบริหารกิจการนิสิต (แทน) 
53 นางสาวจันทรา  เป่ียมคล้า คณะทํางาน 
54 นางศรญัญา  คล้ายสอน คณะทํางาน 
55 นางรวิภา  สัจจาพทิักษ์ คณะทํางาน 
56 นางสาวทิพวลัย์  ดวงพาเพ็ง คณะทํางาน 
57 นางสาวสุภาวดี  แก้วสด คณะทํางาน 
58 นางสาวปวณีา  บุศดา คณะทํางาน 
59 นางสุนทรี  กลิ่นบุปผา คณะทํางาน 
60 นางสาวเยาวภา  มณีเนตร คณะทํางาน 
61 นายจีระพันธ์  มะโนรมณ ์ คณะทํางาน 
62 นางสาวกนกวรรณ  เล้าอรุณ คณะทํางาน 
63 นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์  คณะทํางาน 
64 นายคมพพิัฒน์  คมอมรสังข ์ คณะทํางาน 
65 นายพลัลภ  สุวรรณฤกษ์ คณะทํางาน 

วิทยากร 
66 อ.ดร.ศุภชัย  เหมือนโพธ์ิ วิทยากร 
67 อ.ทาริกา  สระทองคาํ วิทยากร 
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รายช่ือผู้เข้าร่วม การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน

กิจกรรมท่ี 1 ทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
    ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหน่ง 
1 รศ.น.สพ.ดร.อนุชัย  ภิญโญภูมิมินทร ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน 
2 ผศ.ดร.สุกัญญา  รัตนทับทิมทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และประกันคุณภาพ วิทยาเขตกําแพงแสน 
3 ผศ.ดร.นรุณ  วรามิตร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและวิเทศสมัพันธ ์วิทยาเขตกําแพงแสน 
4 ผศ.ดร.ธารินทร ์ ก้านเหลือง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กีฬา และทํานบํุารุงศิลปวฒันธรรม วิทยาเขตกําแพงแสน 
5 ผศ.ดร.นันทวัฒน์  ขมหวาน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสทิธิประโยชน์ วิทยาเขตกําแพงแสน 
6 ผศ.ดร.อมรฤทธิ ์ พุทธพิิพัฒน์ขจร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ วิทยาเขตกําแพงแสน 

คณะเกษตร กําแพงแสน 
7 รศ.ดร.ปภพ  สินชยกุล คณบดีคณะเกษตร กําแพงแสน 
8 ผศ.ดร.ศุภชัย  อําคา รองคณบดีฝ่ายพฒันาทรัพยากรบุคคลและวิเทศสัมพันธ ์
9 อ.ดร.ธวัชชัย  อินทร์บุญช่วย รองคณบดีฝ่ายพฒันานิสิต 
10 ผศ.ดร.เชิดพงษ์  ขีระจิตต์ รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์กําแพงแสน 
11 รศ.ดร.เชาว์  อินทร์ประสิทธิ ์ คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน 
12 รศ.ดร.สมชาย  ดอนเจดีย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
13 ผศ.ดร.หทยัเทพ  วงศ์สวุรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
14 ผศ.ดร.นที  อธิกคณุากร รองคณบดีฝ่ายยทุธศาสตร์และกิจการพิเศษ 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
15 ผศ.ดร.สิรพิร  ศศิมณฑลกุล คณบดีคณะวทิยาศาสตร์การกีฬา  
16 ผศ.ดร.อรอุมา  บุณยารมย ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
17 ดร.อิษฎี  กุฏอินทร ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย บรกิารวิชาการ และพัฒนาธุรกิจ 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
18 ผศ.ดร.อนามยั  ดําเนตร คณบดีคณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์
19 ผศ.ดร.ปิยะพงษ์  เลาศรีรัตนชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
20 ผศ.ดร.ศุภเดช  สุจินพรหัม รองคณบดีฝ่ายการศึกษา 
21 ผศ.ดร.พจมาน  พูลม ี รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร ์
22 รศ.ดร.วินัย พลูศร ี คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร ์
23 รศ.น.ท.ดร.สุมิตร สุวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
24 รศ.ดร.ต่อศักด์ิ  แก้วจรสัวิไล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
25 ผศ.ดร.วทิัศน์  ฝักเจริญผล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 
26 รองคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพงแสน 
27 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร กําแพงแสน 
28 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 
29 

ผศ.น.สพ.ณัฐวุฒิ รัตนวนิชย์โรจน์  
อ.น.สพ.พิชัย จิรวัฒนาพงศ์  
อ.สพ.ญ.ดร.ปริญทิพย์ วงศ์ไทย 
ผศ.สพ.ญ.ดร.สุนทรี เพ็ชรดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 

คณะสิ่งแวดล้อม 
30 ผศ.ดร.ภาสณิี  วรชนะนันท์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการ 
31 ผศ.ประไพพิศ  ชัยรัตนมโนกร ประธานสาขาหลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยสีิ่งแวดลอ้ม) 

คณะวนศาสตร์ 
32 ผศ.ดร.ววิัฒน์  หาญวงศ์จิรวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายประสานโครงการพิเศษ 

ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 
33 รศ.ดร.รัชนี  ฮงประยูร รองผูอ้ํานวยการฝ่ายบรหิาร  
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ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหน่ง 
34 รศ.ดร.จุลภาค  คุ้นวงศ ์ รองผูอ้ํานวยการฝ่ายวิชาการ 

สถานีวิจัยประมง กําแพงแสน 
35 นายณัฐพงษ์  ปานขาว หัวหน้าสถานีวิจัยประมง กําแพงแสน 

บัณฑิตวิทยาลัย 
36 ผศ.น.สพ.ดร.สุเจตน์  ช่ืนชม รองคณบดีวิทยาเขตกําแพงแสน  

สํานักงานวิทยาเขตศรีราชา 
37 นายอุกฤษฏ์  มนูจันทรถั ผู้อํานวยการสํานักงานวทิยาเขตศรีราชา รักษาการแทนผูอ้ํานวยการกองบริหารทรัพย์สิน 

สํานักหอสมุด กําแพงแสน 
38 นายเรวัติ  อ่ําทอง ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด กําแพงแสน 
39 นางฐิตวดี  เพลงปาน รักษาการหัวหน้าสาํนักงานเลขานุการ 
40 นางสาววิไล  สีดาจันทร ์ ผู้ช่วยผูอ้ํานวยการด้านงานคลังและพสัดุ 
41 นางสาวสุมลฑา  สังใจสม ผู้ช่วยผูอ้ํานวยการด้านบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล 

สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน 
42 นางสาวกันยารัตน์  เช่ียวเวช ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน 
43 นางสาวนิลุบล  สุขภาพ หัวหน้าฝ่ายการศึกษา วจัิย และพัฒนา 
44 นางพาณี  สวาสด์ิ หัวหน้าฝ่ายสือ่การส่งเสริม 
45 นายธีระยทุธ  พงศ์เลิศฤทธ์ิ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริม เผยแพร่และฝึกอบรม 

สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 
46 นายวโิรจน์  ทองสพุรรณ ผู้อํานวยการสํานักงานวทิยาเขตกําแพงแสน 
47 นายชัยวฒัน์  เทพสาร ผู้ช่วยผูอ้ํานวยการสํานกังานวิทยาเขตกําแพงแสน 
48 นายศักดิเดช  อุบลสิงห์ ผู้อํานวยการกองบริหารทั่วไป 
49 นายสมเกียรติ  ไทยปรชีา ผู้อํานวยการกองบริหารการศึกษา 
50 นายเตชทัต  ศุภสินอธิกา ผู้อํานวยการกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ 
51 นายสทุธิชัย  อินนุรักษ ์ ผู้อํานวยการกองบริการกลาง 
52 นายพรีะภัทร  ตามประดิษฐ์ ผู้อํานวยการกองบริหารกิจการนิสิต (แทน) 
53 นางสาวจันทรา  เป่ียมคล้า คณะทํางาน 
54 นางศรญัญา  คล้ายสอน คณะทํางาน 
55 นางรวิภา  สัจจาพทิักษ์ คณะทํางาน 
56 นางสาวทิพวลัย์  ดวงพาเพ็ง คณะทํางาน 
57 นางสาวสุภาวดี  แก้วสด คณะทํางาน 
58 นางสาวปวณีา  บุศดา คณะทํางาน 
59 นางสุนทรี  กลิ่นบุปผา คณะทํางาน 
60 นางสาวเยาวภา  มณีเนตร คณะทํางาน 
61 นายจีระพันธ์  มะโนรมณ ์ คณะทํางาน 
62 นางสาวกนกวรรณ  เล้าอรุณ คณะทํางาน 
63 นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์  คณะทํางาน 
64 นายคมพพิัฒน์  คมอมรสังข ์ คณะทํางาน 
65 นายพลัลภ  สุวรรณฤกษ์ คณะทํางาน 
66 นายพเินต  ศรีวพิัฒน์ คณะทํางาน 

วิทยากร 
67 อ.ดร.ศุภชัย  เหมือนโพธ์ิ วิทยากร 
68 อ.ทาริกา  สระทองคาํ วิทยากร 



52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำาแพงแสน

รายช่ือผู้เข้าร่วม การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน

กิจกรรมท่ี 2 การกําหนดกลยุทธ์ โครงการหลัก /กิจกรรม ในวันที่ 4 มีนาคม 2563 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหน่ง 
1 รศ.น.สพ.ดร.อนุชัย  ภิญโญภูมิมินทร ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน 
2 ผศ.ดร.สุกัญญา  รัตนทับทิมทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และประกันคุณภาพ วิทยาเขตกําแพงแสน 
3 ผศ.ดร.นรุณ  วรามิตร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและวิเทศสมัพันธ ์วิทยาเขตกําแพงแสน 
4 ผศ.ดร.ธารินทร ์ ก้านเหลือง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กีฬา และทํานบํุารุงศิลปวฒันธรรม วิทยาเขตกําแพงแสน 
5 ผศ.ดร.นันทวัฒน์  ขมหวาน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสทิธิประโยชน์ วิทยาเขตกําแพงแสน 
6 ผศ.ดร.อมรฤทธิ ์ พุทธพิิพัฒน์ขจร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ วิทยาเขตกําแพงแสน 
7 ผศ.ดร.ศิริชัย  ศรพีรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบรหิาร วิทยาเขตกําแพงแสน 
8 อ.ดร.กิตติพจน์  เพิ่มพูล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ วิทยาเขตกําแพงแสน 
9 อ.ดร.ศุภชัย  เหมือนโพธ์ิ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนยทุธศาสตรอ์งค์กร วิทยาเขตกําแพงแสน 

คณะเกษตร กําแพงแสน 
10 ผศ.ดร.ศุภชัย  อําคา รองคณบดีฝ่ายพฒันาทรัพยากรบุคคลและวิเทศสัมพันธ ์

คณะวิศวกรรมศาสตร ์กําแพงแสน 
11 รศ.ดร.เชาว์  อินทร์ประสิทธิ ์ คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน 
12 ผศ.ดร.ฐิติพงษ์  สถิรเมธีกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
13 ผศ.ดร.สิรพิร  ศศิมณฑลกุล คณบดีคณะวทิยาศาสตร์การกีฬา  
14 ผศ.ดร.อรอุมา  บุณยารมย ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
15 อ.ดร.วุฒไิกร  น้อยพันธ ์ ภาควิชาวทิยาศาสตร์การฟ้ืนฟแูละการเคลือ่นไหว 
16 นางมณฑนี  อุบลสิงห์ หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
17 ผศ.ดร.อนามยั  ดําเนตร คณบดีคณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์
18 ผศ.ดร.ปิยะพงษ์  เลาศรีรัตนชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
19 ผศ.ดร.พิเชษฐ์  อนุรักษอ์ุดม รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
20 ผศ.ดร.พจมาน  พูลม ี รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
21 ผศ.ดร.วรีมลล์ ไวลิขิต ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
22 นางสุวรรณี  ศรีนวล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
23 นางสาวอรอนงค์  อู่ตะเภา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร ์
24 รศ.ดร.วินัย พลูศร ี คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร ์
25 รศ.น.ท.ดร.สุมิตร สุวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
26 รศ.ดร.ต่อศักด์ิ  แก้วจรสัวิไล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
27 ผศ.ดร.วทิัศน์  ฝักเจริญผล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
28 นางศิรมิา  เนียมมศีร ี หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ 
29 นางสาวทองวาท  ราชชารี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 
30 อ.น.สพ.พิชัย จิรวัฒนาพงศ์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร กําแพงแสน 
31 ผศ.สพ.ญ.ดร.สุนทรี เพช็รดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 
32 นางสาวชนัฎดา ใจดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

คณะสิ่งแวดล้อม 
33 อ.ดร.นฤชิต  ดําปิน หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดลอ้ม 

คณะวนศาสตร์ 
34 ผศ.ดร.ววิัฒน์  หาญวงศ์จิรวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายประสานโครงการพิเศษ 
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ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหน่ง 
ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 

35 รศ.ดร.รัชนี  ฮงประยูร รองผูอ้ํานวยการฝ่ายบรหิาร  
36 รศ.ดร.จุลภาค  คุ้นวงศ ์ รองผูอ้ํานวยการฝ่ายวิชาการ 

สํานักงานวิทยาเขตศรีราชา 
37 นายอุกฤษฏ์  มนูจันทรถั ผู้อํานวยการสํานักงานวทิยาเขตศรีราชา รักษาการแทนผูอ้ํานวยการกองบริหารทรัพย์สิน 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว 
38 ศ.ดร.อภิชาติ  วรรณวิจิตร ผู้อํานวยการศูนยว์ิทยาศาสตร์ข้าว 

สถานีวิจัยประมง กําแพงแสน 
39 นายณัฐพงษ์  ปานขาว หัวหน้าสถานีวิจัยประมง กําแพงแสน 

บัณฑิตวิทยาลัย 
40 ผศ.น.สพ.ดร.สุเจตน์  ช่ืนชม รองคณบดีวิทยาเขตกําแพงแสน  

สํานักหอสมุด กําแพงแสน 
41 นายเรวัติ  อ่ําทอง ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด กําแพงแสน 
42 นางฐิตวดี  เพลงปาน รักษาการหัวหน้าสาํนักงานเลขานุการ 
43 นางสาววิไล  สีดาจันทร ์ ผู้ช่วยผูอ้ํานวยการด้านงานคลังและพสัดุ 
44 นางสาวสุมลฑา  สังใจสม ผู้ช่วยผูอ้ํานวยการด้านบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล 

สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน 
45 นางสาวกันยารัตน์  เช่ียวเวช ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน 
46 นางสาวนิลุบล  สุขภาพ หัวหน้าฝ่ายการศึกษา วจัิย และพัฒนา 
47 นางพาณี  สวาสด์ิ หัวหน้าฝ่ายสือ่การส่งเสริม 
48 นายธีระยทุธ  พงศ์เลิศฤทธ์ิ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริม เผยแพร่และฝึกอบรม 

สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 
49 นายวโิรจน์  ทองสพุรรณ ผู้อํานวยการสํานักงานวทิยาเขตกําแพงแสน 
50 นายชัยวฒัน์  เทพสาร ผู้ช่วยผูอ้ํานวยการสํานกังานวิทยาเขตกําแพงแสน 
51 นายศักดิเดช  อุบลสิงห์ ผู้อํานวยการกองบริหารทั่วไป 
52 นายสมเกียรติ  ไทยปรชีา ผู้อํานวยการกองบริหารการศึกษา 
53 นายเตชทัต  ศุภสินอธิกา ผู้อํานวยการกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ 
54 นายสทุธิชัย  อินนุรักษ ์ ผู้อํานวยการกองบริการกลาง 
55 นายพรีะภัทร  ตามประดิษฐ์ ผู้อํานวยการกองบริหารกิจการนิสิต (แทน) 
56 นางสาวจันทรา  เป่ียมคล้า คณะทํางาน 
57 นางศรญัญา  คล้ายสอน คณะทํางาน 
58 นางรวิภา  สัจจาพทิักษ์ คณะทํางาน 
59 นางสาวทิพวลัย์  ดวงพาเพ็ง คณะทํางาน 
60 นางสาวสุภาวดี  แก้วสด คณะทํางาน 
61 นางสาวปวณีา  บุศดา คณะทํางาน 
62 นางสุนทรี  กลิ่นบุปผา คณะทํางาน 
63 นางสาวเยาวภา  มณีเนตร คณะทํางาน 
64 นายจีระพันธ์  มะโนรมณ ์ คณะทํางาน 
65 นางสาวกนกวรรณ  เล้าอรุณ คณะทํางาน 
66 นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์  คณะทํางาน 
67 นายพลัลภ  สุวรรณฤกษ์ คณะทํางาน 
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รายช่ือนิสิตผู้เข้าร่วม ประชุม (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 
 

 

กิจกรรมท่ี 4 รับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้แทนนิสิต ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 
 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหน่ง 
1 รศ.น.สพ.ดร.อนุชัย  ภิญโญภูมิมินทร ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน 
2 อ.ดร.ศุภชัย  เหมือนโพธ์ิ ประธานโครงการจัดต้ังภาควิชาการตลาดและโลจิสติก 
3 นายศักดิเดช  อุบลสิงห์ ผู้อํานวยการกองบริหารทั่วไป 
4 นางสาวจันทรา  เป่ียมคล้า รักษาการแทนหัวหน้างานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ 
5 นางสาวทิพวลัย์  ดวงพาเพ็ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
6 นางสาวสุภาวดี  แก้วสด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
7 นางสาวปวณีา  บุศดา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
8 นางสุนทรี  กลิ่นบุปผา พนักงานธุรการ 
9 นายจีระพันธ์  มะโนรมณ ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
10 นางสาวแพรว  เกียรติกําจาย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
11 นางสาวสุวนันท ์ จวงเจิม ประธานสภาผู้แทนนสิิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 
12 นางสาวปัญญมล  ต้ังเทียนทอง ผู้ช่วยเลขานุการ สภาผูแ้ทนนิสิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 
13 นายมานพ  อร่ามดวง เหรัญญิก สภาผู้แทนนสิติมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตกําแพงแสน 
14 นายชินวัฒน์  เมืองมัจฉา องค์การบริหารองค์การนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 
15 นายณัฐวฒุ ิ คงตะโก นายกสโมสรนิสิตคณะเกษตร กําแพงแสน 
16 นายธนานพ  ครองชีพ กรรมการ สโมสรนิสิตคณะวศิวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน 
17 นายธัชธรรม  คงเพ็ชรศกัด์ิ นายกสโมสรนิสิตคณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
18 นางสาวจุฑามาศ  มิ่งสงค ์ สโมสรนิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
19 นายยศกร  ลิตวริิยานันท์ สโมสรนิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
20 นายวิสุทธิ ์ สาเจรญิ นายกสโมสรนิสิตคณะศกึษาศาสตร์และพฒันศาสตร ์
21 นายนครินทร์  ศรีภ ู สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร ์
22 นายเอกรินทร ์ ทิศกระโทก รองนายกสโมสรนิสิตคณะวทิยาศาสตร์การกีฬา 
23 นางสาวศิรริัตน์  สาล ี สโมสรนสิิตคณะวทิยาศาสตร์การกีฬา 
24 นายพรีะ  สมสยาม รองนายกสโมสรนิสิตคณะประมง 
25 นางสาวชนกนันท ์ สินธพุรหม สโมสรนสิิตคณะประมง 
26 นายชัชพงศ ์ น่ิมอุดมสขุ สโมสรนสิิตคณะประมง 
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คณะผู้จัดทํา  
 

 

ที่ปรึกษา :  

 รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนชัุย  ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธกิารบดีวิทยาเขตกาํแพงแสน 
 อาจารย์ ดร.ศุภชัย      เหมือนโพธ์ิ   ผูช่้วยอธิการบดฝ่ีายวางแผนยุทธศาสตร์องค์กร  

วทิยาเขตกําแพงแสน 
 นายวิโรจน ์      ทองสพุรรณ   ผูอ้ํานวยการสํานกังานวิทยาเขตกาํแพงแสน 
 นายศกัดิเดช      อบุลสิงห์   ผูอ้ํานวยการกองบริหารทั่วไป 
 

จัดพิมพ์ต้นฉบับ/สรุปข้อมูล :  

 นางสาวจันทรา      เปี่ ยมคล้า   รักษาการแทนหวัหนา้งานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ 
 นางรวิภา       สัจจาพิทกัษ์   นักวเิคราะห์นโยบายและแผนชาํนาญการพเิศษ 
 นางศรัญญา      คล้ายสอน   นักวเิคราะห์นโยบายและแผนชาํนาญการ 
 นางสาวทิพวลัย ์      ดวงพาเพ็ง   นักวเิคราะห์นโยบายและแผนชาํนาญการ 
 นางสาวสภุาวด ี      แกว้สด   นักวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 นางสาวปวีณา      บุศดา   นักวเิคราะห์นโยบายและแผน 
 นางสาวเยาวภา      มณีเนตร   นักวชิาการศกึษา 
 นางสุนทรี      กล่ินบุปผา   พนกังานธุรการ 
 นายจีระพันธ์      มะโนรมณ์   เจ้าหน้าท่ีบรหิารงานทั่วไป 

 
ออกแบบปก :  

 นายจีระพันธ์      มะโนรมณ์   เจ้าหน้าท่ีบรหิารงานทั่วไป 
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