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แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)   
มติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาเขตก าแพงแสน 

เมื่อคราวประชุม ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันพุธที่ 16 มกราคม 2562 
***************************************** 

  
 เพ่ือให้การบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน เป็นไปตามวิสัยทัศน์และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา วิทยาเขตก าแพงแสน คณะกรรมการประจ าวิทยาเขตก าแพงแสน เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 
1/2562 เมื่อวันพุธที่  16 มกราคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบ แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตก าแพงแสน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) และได้น าเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ตามหนังสือที่  
ศธ 0513.20101(1)/ 1125 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ซึ่งมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ และเห็นควรให้ 
วิทยาเขตก าแพงแสนปรับทิศทางของแผนในระยะเวลาที่เหลือ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) โดยก าหนดวิสัยทัศน์ให้
สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และยังคงจุดเน้นในการที่จะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตร เพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน ตามความมุ่งหมายของวิทยาเขต ต่อไป 

 

ปรัชญา (philosophy) 

มุ่งเน้น ให้การศึกษาอุดมศึกษา สร้างสรรค์และพัฒนาความรู้ให้บริการทางวิชาการ สืบสาน และอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม เพ่ือการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและทรัพยากรอย่าง ยั่งยืน
       

วิสัยทัศน์ (Vision)       

ศูนย์กลางการเรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตร เพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน (Wisdom 
of learning Innovation and Agricultural technology for well-being and sustainability) 
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พันธกิจ (Mission)       

1. มุ่งผลิตบัณฑิตที่มี ความรู้ ความสามารถ  เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต  และเป็นที่ยอมรับในระดับ 
สากล       

2. มุ่งผลิตผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมเทคโนโลยีด้านอาหาร เกษตร และสุขภาพ ใน   
ระดับนานาชาติ        

3. มุ่งพัฒนานวัตกรรมการบริการวิชาการเชิงรุกครบวงจรด้วยการบูรณาการศาสตร์ของแผ่นดิน  เพ่ือ
การพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน       

4. มุ่งพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ เพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก และอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม 
ความเป็นไทยลงสู่ค่านิยมและวัฒนธรรมของการพัฒนาทุกระดับ     
 
   

ค่านิยม (Core Value)       

          มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  สืบสานสามัคคี มีคุณธรรม       

 
 

เอกลักษณ์ (Uniqueness)       

          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ   

 
 

อัตลักษณ์ (Identity)       

          ส านึกดี   มุ่งม่ัน   สรา้งสรรค์   สามัคคี  
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ตัวช้ีวัดภาพรวมของยุทธศาสตร์ (Key performance indicators) 

ภารกิจ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. มิติด้านต่าง ๆ 

2561 2562 2563 2564 2565 

การเรียน 
การสอน 

1. ศิษย์เก่าท่ีประสบความส าเร็จทุก
ระดับ (Successor Integrator) 

≥ 
30% 

≥ 
35% 

≥ 
40% 

≥ 
45% 

≥ 
50% 

Excellence 

  2. จ านวนหลักสูตร/รายวิชาทีม่ี
การบูรณาการ 

5 5 5 5 5 Multidisciplinarity 

  3. จ านวนบัณฑิตท่ีเป็นผู้ประกอบการ   6% 8% 10% 12% 15% Entrepreneurship 

  4. รอ้ยละการมีงานท าของบัณฑิต 85 90 95 97 100 Societal impact 

การวิจัย 5. ผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์/
สาธารณะ/นโยบาย 

          Excellence 

            - เชิงพาณิชย์ ≥ 60% ≥ 
60% 

≥ 
60% 

≥ 
60% 

≥ 
60% 

≥ 
60% 

  

            - เชิงสาธารณะ ≥ 30%  ≥ 
30%  

≥ 
30%  

≥ 
30%  

≥ 
30%  

≥ 
30%  

  

            - เชิงนโยบาย ≥ 10% ≥ 
10% 

≥ 
10% 

≥ 
10% 

≥ 
10% 

≥ 
10% 

  

  6. จ านวนผลงานวิจัยที่มีลักษณะ
บูรณาการข้ามสาขา 

10% 10% 12% 15% 15% Multidisciplinarity 

  7. ร้อยละของผลผลิตจากงานวิจัยเชิง
นวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์  

30 30 35 35 40 Entrepreneurship 

 8. ร้อยละของผลงานวิจัยที่น าไปใช้ได้
จริงในชุมชนหรือเชิงพาณิชย์ของ
จ านวนผลงานวิจัยทั้งหมด 

4 5 6 7 8 Societal impact 

การบริการ
วิชาการ 

9. จ านวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาจาก
ส่วนงานภายในวิทยาเขตก าแพงแสน  

5 5 5 5 5 Multidisciplinarity 

  10. รายได้จากผลงานที่เกิดจาก
การบูรณาการ 

20% 25% 30% 35% 40% Multidisciplinarity 

  11. จ านวนองค์กรที่ร่วมมือเพ่ือพัฒนา
งานวิจัยที่น าผลงานไปสู่เชิงพาณิชย์  
(บริษัท) 

4 5 6 7 8 Entrepreneurship 

  12. ร้อยละความส าเร็จของผลงาน
บริการวิชาการต่อชุมชน/เอกชน 

80 85 90 95 100 Societal impact 
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ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ปี 2561-2565   
          

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  สร้างนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Innovating for lifelong learning)  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยีด้านอาหาร เกษตรและสุขภาพ  

 (The research to create knowledge, innovation, food technology, agriculture and health)  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  การบริการวิชาการตลอดห่วงโซ่อุปทานด้านการเกษตรในภูมิภาคอาเซียน  

 (Academic service throughout the agriculture supply chain in ASEAN region)   

ยุทธศาสตร์ที่ 4 :  การบริหารจัดการมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization through 
Management Administration)         
    

เป้าประสงค์             

1. บัณฑิตมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล     
2. มีการพัฒนาหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการ     
3. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ     
4. ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ     
5. มีเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัย 
6. มีระบบและกลไกสนับสนุนงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ 
7. การบริการวิชาการได้รับการยอมรับในระดับชาติ  
8. มีระบบและกลไกสนับสนุนการบริการวิชาการท่ีมีประสิทธิภาพ 
9. การพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ 

10. มีระบบบริหารงานสนับสนุนและทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ 

11. มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการความรู้ 
12. มีงบประมาณรายได้เพ่ิมข้ึนจากการบริหารทรัพยากรของวิทยาเขต 

13. ชื่อเสียงด้านกายภาพเป็นที่ยอมรับ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :  สร้างนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Innovating for lifelong learning 

เป้าประสงค์ 
1. บัณฑิตมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

2. มีการพัฒนาหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการ 

3. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

 
 

ตัวชี้วัด 
หน่วยนับ 

เป้าหมายตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

2561 2562 2563 2564 2565 

1. ร้อยละของช่ือเสียงวิชาการเป็นที่ยอมรับขององค์กรทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 

คะแนนเฉลีย่ใน
ระดับดีขึ้น 

>80 >80 >85 >85 >90 

2. ร้อยละของการยอมรับสมรรถนะของบัณฑิตจากนายจ้าง  คะแนนเฉลีย่ใน
ระดับดีขึ้น 

>80 >80 >85 >85 >90 

3. ร้อยละของบัณฑติมีงานในภูมภิาคอาเซียน ร้อยละ >5 >5 >10 >10 >15 

4. ร้อยละของบัณฑติมีงานท าหลังจบการศึกษาภายใน 1 ปี ร้อยละ >85 >90 >95 >95 100 

5. หลักสูตรทุกหลักสูตรผ่านการประเมินมาตรฐานอยู่ใน 
TQR 

ร้อยละ >85 >90 >95 100 100 

6. ร้อยละของจ านวนนิสติที่จบการศึกษาตามแผนการผลิต
บัณฑิต 

ร้อยละของ
หลักสตูร 

>90 >95 100 100 100 

7. สัดส่วนของอาจารยต์่อนิสติทุกหลักสตูรตามมาตรฐาน 
สกอ. 

ร้อยละ >50 >75 100 100 100 

8. คุณวุฒิ ป.เอกของอาจารย์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า
ทั้งหมด 

ร้อยละ >65 >70 >75 >80 >90 

9. จ านวนต าแหน่งวิชาการของอาจารย์ต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าทั้งหมด 

ร้อยละ >65 >70 >75 >80 >85 

10. รายวิชาเปดิสอนออนไลน์ต่อจ านวนรายวิชาที่เปิดสอน
ทั้งหมด 

ร้อยละ >5 >7 >10 >15 >18 

11. คะแนนผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อ
การเรยีนการสอนและสิ่งแวดล้อมการเรยีนรู้ 

คะแนน >4.0 >4.0 >4.5 >4.5 5 

 

กลยุทธ์ 
1. สร้างหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัยและสอดคล้องและตอบสนองนโยบายของรัฐในระดับสากล 
2. สร้างหลักการคิดและกระบวนการเชิงนวัตกรรมในการศึกษา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยีด้านอาหาร เกษตรและสุขภาพ  
(The research to create knowledge, innovation, food technology, agriculture and health) 
 
เป้าประสงค์ 

1. ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
2. มีเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัย 

3. มีระบบและกลไกสนับสนุนงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด 
หน่วยนับ 

เป้าหมายตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

2561 2562 2563 2564 2565 

1. ร้อยละจ านวนบทความวิจัยที่อยู่ในฐาน 
Scopus/ISI ต่อ จ านวนงานวิจัยท้ังหมด 

ร้อยละ >25 >30 >35 >40 >45 

2. ร้อยละของบทความวิจัยทีไ่ด้รบัการอ้างอิงต่อ
จ านวนบทความวิจัยทั้งหมด 

ร้อยละ >15 >20 >25 >30 >35 

3. จ านวนอาจารย์/นักวิจยัที่ไดร้ับรางวัลจาก
ผลงานวิจัยในระดับชาติขึ้นไป 

คน >5 >7 >10 >15 >20 

4. ร้อยละงานวิจัยทีไ่ด้น าไปใช้ประโยชน์จริงจาก
องค์กรภายนอก ต่อจ านวนงานวิจยัทั้งหมด 

ร้อยละ >50 >60 >70 >80 >90 

5. จ านวนอาจารย์และนักวิจัยร่วมเป็นนักวิจัยกับ
องค์กรภายนอกระดับชาติขึ้นไป 

ร้อยละ >5 >10 >15 >20 >25 

6. จ านวนงานวิจัยท่ีร่วมมือกับองค์กรระดับชาติ
เพื่อแก้ปัญหาสังคมและชุมชนต่อจ านวนงานวิจัย
ทั้งหมด 

ร้อยละ >10 >15 >20 >25 >30 

7. จ านวนเงินทุนวิจัยภายนอกต่อจ านวนอาจารย์
และนักวิจัยทั้งหมด 

บาท/คน > 
20,000 

> 
250,000 

> 
300,000 

> 
350,000 

> 
400,000 

 

กลยุทธ์ 

1.  สร้าง Cluster งานวิจัยด้านอาหาร เกษตร และสุขภาพ  
2. สร้างพันธมิตรภาครัฐ และเอกชน ในด้านอาหาร เกษตร และสุขภาพ 

3. สร้างระบบการบริหารจัดการงานวิจัยเชิงรุก   
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การบริการวิชาการตลอดห่วงโซ่อุปทานด้านการเกษตรในภมิูภาคอาเซียน  
                             (Outreach throughout the agriculture supply chain in ASEAN region) 
 

เป้าประสงค์ 

1. การบริการวิชาการได้รับการยอมรับในระดับชาติ 
2. มีระบบกลไกสนับสนุนการบริการวิชาการท่ีมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด 
หน่วยนับ 

เป้าหมายตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1.ร้อยละความส าเร็จของผลกระทบ
(outcome) ของโครงการที่มีต่อกลุ่ม 
เป้าหมายที่เข้ารับบริการวิชาการเพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ >10 >15 >15 >20 >20 

2. ร้อยละของการยอมรับชื่อเสียงด้าน
บริการวิชาการจากองค์กรระดับชาติใน
ระดับดีข้ึนไป 

ร้อยละ >85 >85 >85 >85 >85 

3. จ านวนเงินทุนที่ใช้บริการวิชาการจาก
ภายนอกต่อจ านวนบุคลากรทั้งหมด 

บาท/คน >100,000 >150,000 >200,000 >250,000 >300,000 

 

กลยุทธ์ 
1. ยกระดับการบริหารจัดการงานบริการวิชาการ พัฒนาวิชาการและงานวิจัย แบบครบวงจร 

2. สร้างระบบสารสนเทศท่ีเชื่อมโยงงานด้านบริการวิชาการและงานวิจัย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  การบริหารจัดการมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้   
                   (Learning Organization through Management Administration) 

เป้าประสงค์ 

1. การพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ 

2. มีระบบบริหารงานสนับสนุนและทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ 

3. มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการความรู้ 
4. มีงบประมาณรายได้เพ่ิมข้ึนจากการบริหารทรัพยากรของวิทยาเขต 

5. ชื่อเสียงด้านกายภาพเป็นที่ยอมรับ 
 

 
กลยุทธ์ 

1. พัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลตามสมรรถนะ 
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
3. ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารและระเบียบเพ่ือให้การจัดการบริหารทรัพย์สินเกิดประโยชน์สูงสุด 

 

 

ตัวชี้วัด หน่วย
นับ 

เป้าหมายตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะหลัก ร้อยละ > 75 >80 > 85 > 90 > 95 

2. ร้อยละความส าเร็จของการจัดการความรู้ตามแผน KM ร้อยละ > 95 100 100 100 100 

3. มีงบประมาณรายได้เพิ่มข้ึนจากการบริหารทรัพยากรของ
วิทยาเขต 

ร้อยละ > 15 > 15 > 15 > 15 > 15 

4. ร้อยละความส าเร็จของการจัดกิจกรรมที่ตอบสนองต่อผลการ
จัดอันดับ UI Green Metric ระดับประเทศของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ > 85 >90 >95 100 100 


