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เอกสำรงบปร ะมำณฉบับปร ะชำคมหำวิ ทยำลั ย
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งบประมำณตำมมิติต่ำงๆ รวมท้ังมีกำรน ำเสนอข้อมูลกำร
พัฒนำสังคม ชุมชน และมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ จำก
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“งบประมำณฉบับประชำคมมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร”์ 
จัดท ำในรูปแบบเอกสำรกำรน ำเสนองบประมำณในรูปแบบ
ท่ีเข้ำใจง่ำย เพ่ือให้ประชำคมมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์สำมำรถ
เข้ำถึงและเข้ำใจข้อมูลงบประมำณมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
ซ่ึงจะช่วยสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อกำรจัดท ำงบประมำณ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ไดง่้ำยย่ิงขึ้น 

กองบริหำรยุทธศำสตร์
ส ำนักงำนมหำวิทยำลัย

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
ธันวำคม 2565
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การจัดท างบประมาณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีบัญชี พ .ศ. 2566 เป็นการ
จัดท างบประมาณในภาพรวมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วยงบประมาณแผ่นดิน และ
งบประมาณเงินรายได้ เพื่อการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยภายใต้พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558 โดยมีแนวทางการจัดท างบประมาณ ดังนี้

1. น้อมน า “หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง”          
มาเปน็แนวทางในการจดัท างบประมาณ

2. สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรช์าต ิ               
และแผนในระดบัตา่งๆ

5. สอดคลอ้งกบัแผนปฏบิตัริาชการของ                   
กระทรวงการอดุมศกึษา วิทยาศาสตร ์วิจัย             

และนวตักรรม

6. สอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยั 
และแผนปฏบิตัริาชการของมหาวทิยาลยั

3. สอดคลอ้งกบัเปา้หมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื               
(SDGs)

4. สอดคลอ้งกบันโยบายการขบัเคลือ่น BCG                        
(Bio-Circular-Green Economy) ของรฐับาล
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ได้รับจัดสรร 5,078,824,000 บาท

งบประมาณเงินรายได้

จัดท าและจัดสรรตามนโยบายของภาครัฐ 

จัดท าค าขอในระบบ e-Budgeting 

ของส านักงบประมาณ 8,902,484,400 บาท 

ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ของสภา มก.          

ในการประชุมครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 

30 ส.ค. 64 และประกาศ มก. เรื่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท างบประมาณ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีบัญชี 

พ.ศ. 2566 

การจัดท างบประมาณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย 54 ส่วนงาน

บางเขน 

30 ส่วนงาน

วิทยาเขตก าแพงแสน 

11 ส่วนงาน

วิทยาเขตศรีราชา 

6 ส่วนงาน

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  

จังหวัดสกลนคร

5 ส่วนงาน

โครงการจัดตั้งวิทยาเขต

สุพรรณบุรี 

1 ส่วนงาน

สถาบันสมทบ มก.

1 ส่วนงาน

ส่วนงานจัดตั้งใหม่ จัดท างบประมาณเพิ่มจากปีบัญชี พ.ศ. 2565 จ านวน 3 ส่วนงาน           

ได้แก่ โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, โครงการจัดตั้ง                

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะอุตสาหกรรมบริการ

งบประมาณแผ่นดิน
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ภาพรวมงบประมาณรายรับ 15,120.5 ล้านบาท
จ าแนกตามประเภทรายรับ

เงินงบประมาณแผ่นดิน
5,078.8 ล้านบาท

เงินรายได้จากการบริการวิชาการ
2,379.7 ล้านบาท

เงินรายได้เพื่อการวิจัย
829.9 ล้านบาท

เงินรายได้จากการบริหารงานและอื่นๆ
2,457.3 ล้านบาท

15.7%

5.5%

16.3%

เงินรายได้จากการจัดการศึกษา
4,374.8 ล้านบาท

33.6%

28.9%
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11,115.5 ล้านบาท (73.5%)

2,442.8 ล้านบาท (16.2%)

1,013.7 ล้านบาท (6.7%)

512.2 ล้านบาท (3.4%)

16.9 ล้านบาท (0.1%)

19.4 ล้านบาท (0.1%)

บางเขน

วิทยาเขตก าแพงแสน

วิทยาเขตศรีราชา

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร

โครงการจัดตั้ง
วิทยาเขตสุพรรณบุรี

สถาบันสมทบ มก.

ภาพรวมงบประมาณรายรับ 15,120.5 ล้านบาท
จ าแนกตามวิทยาเขต

4



2,542.4 ล้านบาท

828.6 ล้านบาท

2,325.1 ล้านบาท

4,367.3 ล้านบาท

2,457.3 ล้านบาท

829.9 ล้านบาท

5,032.1 ล้านบาท

2,379.7 ล้านบาท

เงินรายได้จากการจัดการศึกษา

เงินรายได้จากการบริการวิชาการ

เงินรายได้เพ่ือการวิจัย

เงินรายได้จากการบริหารงานและอื่นๆ

5,078.8 ล้านบาท

4,374.8 ล้านบาท

2565

2565

2565

2565

2565

2566

2566

2566

2566

2566

ปีบัญชี พ.ศ. 2565

15,095.5 ล้านบาท ปีบัญชี พ.ศ. 2566

15,120.5 ล้านบาท

เงินงบประมาณแผ่นดิน
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ภาพรวมงบประมาณรายจ่าย 14,808.0 ล้านบาท
จ าแนกตามประเภทรายจ่าย

งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้

งบบุคลากร

งบด าเนินงาน

งบลงทุน

งบรายจ่ายอื่น

งบกลาง

3,573.2 ล้านบาท 

(70.4%)

118.3 ล้านบาท 

(2.3%)

1,171.2 ล้านบาท 

(23.1%)

216.1 ล้านบาท 

(4.2%)

1,399.9 ล้านบาท 

(14.4%)

2,674.8 ล้านบาท 

(27.5%)

755.3 ล้านบาท 

(7.8%)

3,526.8 ล้านบาท 

(36.2%)

1,114.9 ล้านบาท 

(11.5%)

257.5 ล้านบาท 

(2.6%)

9,729.2
ล้านบาท

5,078.8
ล้านบาท

งบเงินอุดหนุน
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บางเขน
10,938.4 ล้านบาท (73.9%)

วิทยาเขตก าแพงแสน
2,380.9 ล้านบาท (16.1%)

วิทยาเขตศรีราชา
920.2 ล้านบาท (6.2%)

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

513.2 ล้านบาท (3.5%)

สถาบันสมทบ มก.
30.4 ล้านบาท (0.2%)

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
24.9 ล้านบาท (0.1%)

ภาพรวมงบประมาณรายจ่าย 14,808.0 ล้านบาท
จ าแนกตามวิทยาเขต
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257.5 ล้านบาท254.5 ล้านบาท

1,641.6 ล้านบาท

3,530.1 ล้านบาท

1,790.3 ล้านบาท

2,779.5 ล้านบาท

1,114.9 ล้านบาท

3,742.9 ล้านบาท

4,900.5 ล้านบาท

1,926.5 ล้านบาท

งบบุคลากร

งบด าเนินงาน

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น

4,937.1 ล้านบาท

2,793.1 ล้านบาท

2565

2565

2565

2565

2565

2566

2566

2566

2566

2566

งบกลาง

2565 2566

14,896.5 ล้ านบาท

14,808.0 ล้านบาท

ปีบัญชี พ.ศ. 2565

ปีบัญชี พ.ศ. 2566
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หน่วย : ล้านบาท
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เงินสะสมจริง ประมาณการเงินสะสม
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งบประมำณ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

จ ำแนกตำมคณะ/หน่วยงำน

คณะ/ส่วนงำน
งบประมำณ
แผ่นดิน

งบประมำณ
เงินรำยได้

รวมท้ังส้ิน

ภำพรวมมหำวิทยำลัย 5,078.8240 9,729.2340 14,808.058

วิทยำเขตบำงเขน 3,586.6274 7,351.7917 10,938.4191

- ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 2.9104 12.5151 15.4255

- ส ำนักงำนมหำวิทยำลัย 610.5133 1,278.0150 1,888.5283

- คณะเกษตร 237.2230 305.4212 542.6442

- คณะประมง 138.2108 84.0365 222.2473

- คณะวนศำสตร์ 97.2223 102.4213 199.6436

- คณะวิทยำศำสตร์ 492.1828 229.4570 721.6398

- คณะวิศวกรรมศำสตร์ 296.8976 1,379.2034 1,676.1010

- คณะศึกษำศำสตร์ 273.6197 564.1535 837.7732

- คณะเศรษฐศำสตร์ 72.2403 309.0452 381.2855

- คณะสังคมศำสตร์ 71.2219 207.3004 278.5223

- คณะสัตวแพทย์ศำสตร์ 270.3125 596.9735 867.2860

หน่วย : ล้ำนบำท
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คณะ/ส่วนงำน
งบประมำณ
แผ่นดิน

งบประมำณ
เงินรำยได้

รวมท้ังส้ิน

- คณะอุตสำหกรรมเกษตร 239.6273 102.0118 341.6391

- คณะมนุษยศำสตร์ 136.0700 177.2053 313.2753

- คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ 66.5517 50.7520 117.3037

- คณะบริหำรธุรกิจ 56.1715 365.9129 422.0844

- เทคนิคกำรสัตวแพทย์ 47.3983 85.4336 132.8319

- คณะส่ิงแวดล้อม 55.7222 61.4454 117.1676

- บัณฑิตวิทยำลัย 24.6400 32.4432 57.0832

- สถำบันวิจัยและพัฒนำแห่ง
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

44.0081 572.0392 616.0473

- สถำบันค้นคว้ำและพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์อำหำร

65.7897 87.6303 153.4200

- สถำบันค้นคว้ำและพัฒนำ
ผลิตผลทำงกำรเกษตรและ
อุตสำหกรรมเกษตร

56.2943 165.4276 221.7219

- สถำบันวิทยำกำรข้ันสูงแห่ง
มหวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

36.5100 12.0307 48.5407

- ส ำนักส่งเสริมและฝึกอบอม 21.6530 53.5733 75.2263

หน่วย : ล้ำนบำท

11

งบประมำณ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ (ต่อ)

จ ำแนกตำมคณะ/หน่วยงำน



คณะ/ส่วนงำน
งบประมำณ
แผ่นดิน

งบประมำณ
เงินรำยได้

รวมท้ังส้ิน

- ส ำนักบริหำรกำรศึกษำ 25.4187 83.9901 109.4088

- ส ำนักหอสมุด 46.7592 73.1842 119.9434

- ส ำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ 69.6505 38.3860 108.0365

- ศูนย์นำนำชำติสิรินธรเพ่ือ
กำรวิจัยพัฒนำและถ่ำยทอด
เทคโนโลยี

1.4983 15.8730 17.3713

- วิทยำลัยบูรณำกำรศำสตร์ 14.7380 30.2902 45.0282

- โครกำรจัดต้ังวิทยำลัย
นำนำชำติ มหำวิทยำลัย
เกษตรศำสตร์

0.8167 13.1034 13.9201

- คณะแพทยำศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

14.7553 262.5171 277.2724

วิทยำเขตก ำแพงแสน 3,586.6274 1,477.0632 2,380.8758

- ส ำนักงำนวิทยำเขต
ก ำแพงแสน

181.3296 338.7829 520.1125

- คณะเกษตร ก ำแพงแสน 205.2942 123.7924 329.0866

- คณะวิศวกรรมศำสตร์
ก ำแพงแสน

120.0433 205.7839 325.8272

หน่วย : ล้ำนบำท
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งบประมำณ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ (ต่อ)

จ ำแนกตำมคณะ/หน่วยงำน



คณะ/ส่วนงำน
งบประมำณ
แผ่นดิน

งบประมำณ
เงินรำยได้

รวมท้ังส้ิน

- คณะศึกษำศำสตร์
และพัฒนศำสตร์

115.3084 112.1995 227.5079

- คณะสัตวแพทยศำสตร์
ก ำแพงแสน

39.4235 321.3676 361.1911

- คณะศิลปศำสตร์และ
วิทยำศำสตร์

147.0292 169.1622 316.1914

- คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 45.5760 36.3179 81.8939

- คณะอุตสำหกรรมบริกำร 13.7198 94.1488 107.8686

- ส ำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
ก ำแพงแสน

21.2036 61.0762 82.2798

- ศูนย์เทคโนโลยีชีวภำพ
เกษตร

14.4850 14.4319 28.9169

วิทยำเขตศรีรำชำ 269.8768 650.3697 920.2465

- ส ำนักงำนวิทยำเขตศรีรำชำ 35.7996 230.4694 266.2690

- คณะวิทยำศำสตร์ ศรีรำชำ 65.5292 44.2895 109.8187

- คณะวิศวกรรมศำสตร์
ศรีรำชำ

62.7884 105.6248 168.4132

- คณะวิทยำกำรจัดกำร 54.7699 199.5705 254.3404

หน่วย : ล้ำนบำท
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งบประมำณ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ (ต่อ)

จ ำแนกตำมคณะ/หน่วยงำน



คณะ/ส่วนงำน
งบประมำณ
แผ่นดิน

งบประมำณ
เงินรำยได้

รวมท้ังส้ิน

- คณะพำณิชยนำวีนำนำชำติ 38.6607 37.5466 76.2073

- คณะเศรษฐศำสตร์ ศรีรำชำ 12.3290 32.8689 45.1979

วิทยำเขต เฉลิมพระเกยีรติ 
จังหวัดสกลนคร

307.5402 205.6838 513.2240

- ส ำนักงำนวิทยำเขตเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

38.2629 133.2780 171.5409

- คณะทรัพยำกรธรรมชำติ
และอุตสำหกรรมเกษตร

74.8624 17.7905 92.6529

- คณะวิทยำศำสตร์และ
วิศวกรรมศำสตร์

114.9124 27.3909 142.3033

- คณะศิลปศำสตร์และ
วิทยำกำรจัดกำร

45.4364 14.9847 60.4211

- คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 34.0661 12.2396 46.3057

โครงกำรจดัตัง้วิทยำเขต
สุพรรณบุรี

10.9670 13.9044 24.8714

- ส่วนกลำงโครงกำรจัดต้ัง
วิทยำเขตสุพรรณบุรี

10.9670 13.9044 24.8714

สถำบันสมทบ - 30.4213 30.4213

- วิทยำลัยกำรชลประทำน - 30.4213 30.4213

หน่วย : ล้ำนบำท
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งบประมำณ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ (ต่อ)

จ ำแนกตำมคณะ/หน่วยงำน



งบประมำณแผน่ดนิทีไ่ดร้บัจดัสรร
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โครงสร้ำงงบประมำณแผ่นดิน

จ ำแนกตำมประเภทงบรำยจ่ำย

งบประมำณ 5,078.8240 ล้ำนบำท

งบบุคลำกร

3,548.8337 ล้ำนบำท

(69.9%)

งบด ำเนินงำน

142.7468 ล้ำนบำท

(2.8%)

งบลงทุน

1,171.2021 ล้ำนบำท

(23.1%)

งบเงินอุดหนุน

216.0414 ล้ำนบำท

(4.2%)
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งบประมำณแผ่นดิน

จ ำแนกตำมยุทธศำสตรช์ำติ

งบประมำณ 5,078.8240 ล้ำนบำท

104.6455 ล้ำนบำท

(2.1%)

ยุทธศำสตรท์ี ่2

กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน

4,931.1789 ล้ำนบำท

(97.1%)

ยุทธศำสตรท์ี ่3

กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศกัยภำพ
ทรัพยำกรมนุษย์

ยุทธศำสตรท์ี ่4

กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำค
ทำงสังคม

42.9996 ล้ำนบำท

(0.8%)
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งบประมำณแผ่นดิน

จ ำแนกตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ

งบประมำณ 5,078.8240 ล้ำนบำท

กำรท่องเท่ียว 7.8830

ผู้ประกอบกำรและวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมยุคใหม่ 4.6836

แผนแม่บทฯ งบประมำณ (ล้ำนบำท)

เขตเศรษฐกิจพิเศษ 4.1800

กำรเกษตร 87.8989

1

2

3

4

กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 1,065.3545

234.9694

กำรด ำเนินภำรกิจยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนยุทธศำสตร์ 43.2373

กำรด ำเนินภำรกิจพ้ืนฐำนเพ่ือสนับสนุนยุทธศำสตร์ 14.3992

5

6

7

8

9

3,573.2185

กำรเสริมสร้ำงให้คนไทยมีสุขภำวะท่ีดี

บุคลำกรภำครัฐ

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ
ทรัพยำกรมนุษย์ (4,931.1789 ล้ำนบำท)

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
(104.6455 ล้ำนบำท)

ควำมเสมอภำคและหลักประกันทำงสังคม10 42.9996

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำค
ทำงสังคม (42.9996 ล้ำนบำท)
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5 ล ำดับ ส่วนงำน 

ท่ีได้รับงบประมำณแผ่นดินสูงสุด

1

2

3

4

5

คณะวิทยำศำสตร์
492.1828 ล้ำนบำท

คณะวิศวกรรมศำสตร์
296.8976 ล้ำนบำท

คณะศึกษำศำสตร์
273.6197 ล้ำนบำท

คณะสัตวแพทยศำสตร์
270.3125 ล้ำนบำท

คณะอุตสำหกรรมเกษตร
239.6273 ล้ำนบำท
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งบประมำณกับกำรพัฒนำสังคม ชุมชน 

และมหำวทิยำลัยเกษตรศำสตร์
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ยุทธศำสตรท์ี ่2
ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน

สร้ำงรำยได้จำกกำรท่องเที่ยว

กำรเกษตรสร้ำงมูลค่ำ

พัฒนำพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ (EEC)

กำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำง
และขนำดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้

กำรพัฒนำทีส่อดคล้องกับยทุธศำสตรช์ำติ
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ยกระดับบริกำรควำมปลอดภยัและบริหำร
จัดกำรท่องเท่ียวให้ได้มำตรฐำน

โครงกำร

สร้ำงรำยได้จำกกำรทอ่งเทีย่ว

7.8830  ล้ำนบำท

งบประมำณ

• เพ่ิมรำยได้และเพ่ิมกำรกระจำยรำยได้จำกกลุ่ม
นัก ท่องเ ท่ียว คุณภำพสูง สู่ พ้ืน ท่ีท่ องเที่ ยว
ในภูมิภำค และกระตุ้นเศรษฐกิจภำคบริกำรและ
กำรท่องเท่ียวสู่ชุมชน ในพ้ืนที่ท่องเที่ยวจังหวัด
ภูมิภำคตะวันตก 3 จังหวัด เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 10

เป้ำหมำย

รำยได้จำกกำรท่องเท่ียวเชิงธุรกจิเพ่ิมขึ้น
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15.1955
ล้ำนบำท

พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทำงด้ำนกำรสร้ำง
มูลค่ำเกษตร อำหำร และเทคโนโลยี 

- ผู้เข้ำร่วมโครงกำรท่ีได้รบั
กำรพัฒนำ/ได้รับกำรบรกิำร
300 คน

โครงกำร

กำรเกษตรสรำ้งมลูค่ำ

โครงกำร เมืองนวัตกรรมอำหำร (Food Innopolis)

กำรพัฒนำและยกระดับผลิตภัณฑ์
นวัตกรรมอำหำรและบรรจุภณัฑ์ใน
ห่วงโซอุ่ปทำน 25 ผลงำน

สินค้ำเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์

มีมูลค่ำเพ่ิมขึ้น

เป้ำหมำย

68.9534
ล้ำนบำท

- ระบบอัตโนมัติในกำรกำรแจ้งเตือน
กำรรุกล ้ำแนวเขตแม่น ้ำ ล ำคลอง 
และแหล่งน ้ำธรรมชำติ 1 ระบบ

ใช้ AI และ Big Data ส ำหรับกำรแจ้งเตือน
กำรรุกล ้ำแนวเขตแม่น ้ำล ำคลอง และแหล่ง
น ้ำธรรมชำติ

3.7500
ล้ำนบำท

โครงกำร

ผลผลิตต่อหน่วยของฟำร์มหรือแปลงท่ีมีกำรใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม/่อัจฉริยะเพ่ิมขึ้น 

เป้ำหมำย
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พัฒนำพ้ืนทีเ่ขตเศรษฐกิจพิเศษ 

(EEC)

กำรลงทุนในเขตพัฒนำเศรษฐกจิ
พิเศษชำยแดนท่ีเพ่ิมขึ้น

เป้ำหมำย

โครงกำรพัฒนำบุคลำกรสู่เศรษฐกิจมูลค่ำสูงท่ีเปน็มิตร

ต่อส่ิงแวดล้อมในเขตเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก

4.1800 ล้ำนบำท

• แรงงำนท่ีได้รับกำรพัฒนำ
ทักษะท่ีสูงขึ้น 150 คน
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ต่อยอดองค์ควำมรู้จำกงำนวิจัยและทรัพย์สินทำงปัญญำ
เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำทำงธุรกจิของผลิตภณัฑ์โปรตีนทำงเลือกสู่
ผู้ประกอบกำรยุคใหม่

โครงกำร

• ผู้ประกอบกำรวิสำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม
ยุคใหม่ได้รับกำรพัฒนำเพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถ

10

รำย

กำรขยำยตัวของวิสำหกิจเริ่มตน้ในประเทศไทยเพ่ิมขึ้น

เป้ำหมำย

กำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำง
และขนำดย่อมทีเ่ข้มแข็ง แข่งขันได้ส่งเสรมิวิสำหกิจขนำดกลำง
และขนำดย่อมทีเ่ขม้แขง็ แข่งขันได้

4.6836 ล้ำนบำท

งบประมำณ
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ยุทธศำสตรท์ี ่3
ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ

ทรัพยำกรมนุษย์

พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต

เสริมสร้ำงให้คนมีสุขภำวะที่ดี

พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ
ทรัพยำกรมนุษย์

สนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำง
ศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
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พัฒนำศกัยภำพคนตลอดช่วงชวีิต

ด้ำนวิทยำศำสตร์
สุขภำพ

ด้ำนวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี

ด้ำน
สังคมศำสตร์ 

134.5796
ล้ำนบำท

38.8544
ล้ำนบำท

891.9205
ล้ำนบำท

วัยเรียน/วัยรุ่น มีควำมรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 ครบถ้วน 
รู้จักคิด วิเครำะห์ รักกำรเรียนรู้ มีส ำนึกพลเมือง มีควำมกล้ำหำญ
ทำงจริยธรรม มีควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ปรับตัว ส่ือสำร 
และท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น

เป้ำหมำย

 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์ 4,677 คน

 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี7,621 คน

 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์สุขภำพ 701 คน
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เสริมสร้ำงให้คนมีสุขภำวะที่ดี

โครงกำรผลติแพทย์เพ่ิม 

 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 80 คน
 นักศึกษำท่ีคงอยู่ 400 คน

178.2878
ล้ำนบำท

โครงกำรสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภยั จำกโรคพิษสุนัขบำ้
ตำมพระปณธิำน ศำสตรำจำรย์ ดร.สมเดจ็เจำ้ฟำ้ฯ 
กรมพระศรสีวำงควฒัน วรขตัตยิรำชนำร ี

 สัตว์ท่ีเข้ำรับบริกำร 10,000 ตัว
 ผู้เข้ำรับบริกำร 3,000 รำย

30.0000
ล้ำนบำท

เป้ำหมำย

มีระบบสำธำรณสุขท่ีได้มำตรฐำน
ท่ีประชำกรทุกระดับเข้ำถึงได้ดีขึ้น

โครงกำรสรำ้งควำมรอบรูด้ำ้นกำรผลติวคัซนีชนดิ 
Autogenous vaccine เพ่ือปศสัุตวป์ลอดภยั
และกำรควบคุมปจัจยัเส่ียงที่คกุคำมสุขภำวะ

 ประชำชนได้รับกำรอบรมถ่ำยทอดควำมรู้ 
เพ่ือน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ 1,200 คน

26.6816
ล้ำนบำท
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พัฒนำและเสรมิสรำ้งศกัยภำพ

ทรัพยำกรมนษุย์

งบประมำณ 

13.9717
ล้ำนบำท

ผลงำนกำรให้บรกิำรวชิำกำร

กำรด ำเนินภำรกิจพ้ืนฐำนเพ่ือสนับสนุนยุทธศำสตร์
ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์

งบประมำณ

0.4275
ล้ำนบำท

ผลงำนท ำนบุ ำรงุศลิปวฒันธรรม

 ด ำเนินกำรส่งเสริมและท ำนุบ ำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย 100%

แผนแม่บทยอ่ย

 ให้บริกำรวิชำกำร
แก่สังคม 100%
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วิธีการเรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพ ก่อนการ

สอบ

สนับสนนุดำ้นกำรพัฒนำและเสรมิสรำ้ง

ศักยภำพทรพัยำกรมนษุย์

โครงกำรยกระดบัคณุภำพและเพ่ิมประสิทธภิำพ
กำรจดักำรศกึษำสู่ควำมเป็นเลศิ 

37.3813
ล้ำนบำท

แผนแม่บทยอ่ย

กำรด ำเนินภำรกิจยุทธศำสตรเ์พ่ือ
สนับสนุนยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำ

และเสริมสร้ำงศักยภำพทรพัยำกรมนุษย์ 

 อันดับของ QS World University 
Rankings ของมหำวิทยำลัย 
สำขำวิชำ Agriculture & Forestry 

ไม่เกินอันดับท่ี 60

โครงกำรขบัเคลือ่นกำรวจิยัและพัฒนำนวตักรรม
ขั้นแนวหนำ้เพ่ือควำมเป็นผูน้ ำดำ้นกำรเกษตรของอำเซยีน

5.8560
ล้ำนบำท

 นักวิจัยพ้ืนฐำนและวิจัยขั้นแนวหน้ำ

ท่ีได้รับกำรพัฒนำศกัยภำพ จ ำนวน 8 คน
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ยุทธศำสตรท์ี ่4
ด้ำนกำรสร้ำงโอกำส

และควำมเสมอภำคทำงสังคม

สร้ำงควำมเสมอภำคทำงสังคม
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สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแตร่ะดบั
อนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน

โครงกำร

คนไทยทุกคนโดยเฉพำะกลุ่มด้อยโอกำสและกลุ่มเปรำะบำง
ได้รับกำรคุ้มครองและมีหลักประกันทำงสังคมเพ่ิมขึ้น

เป้ำหมำย

42.9996 ล้ำนบำท

งบประมำณ

สร้ำงควำมเสมอภำคทำงสังคม

นักเรียนท่ีได้รับ
กำรสนับสนุนตำมโครงกำร 

8,259 คน

ค่ำใช้จ่ำยท่ีผู้ปกครองสำมำรถ
ลดค่ำใช้จ่ำยตำมรำยกำร
ท่ีได้รับกำรสนับสนุน 100%
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งบประมำณเพ่ือกำรส่งเสริมหรือสนับสนุนงำนวิจัย
มำกกว่ำ 10% ของงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีบัญชี 
พ.ศ. 2566

2 งบประมำณเงินอุดหนุนบริหำรวิชำกำร มำกกวำ่ 5%
ของงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปบีัญช ีพ.ศ. 2566 

1

3

4

เงินรำยได้สมทบ ส่ิงก่อสร้ำง ผูกพัน ของงบประมำณ

แผ่นดิน ประจ ำปีบัญชีพ.ศ. 2566 (40%)

โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพนิสิต
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตรสู่์สำกล

งบประมำณกบักำรพัฒนำ และตอบสนองพันธกจิ
ของมหำวทิยำเกษตรศำสตร์

1,134.0358 ล้ำนบำท (11.7%)

1,227.2905 ล้ำนบำท (12.6%)

87.0371 ล้ำนบำท

มำกกว่ำ 8.0000 ล้ำนบำท

เพ่ือสนับสนุนศักยภำพนิสิตสู่สำกล 
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6

5

7

8

สนับสนุนทุนกำรศึกษำนิสิต (กลุ่มประเทศ CLMV, 
กลุ่มอำเซียน ฯลฯ)

โครงกำรสนับสนุนคุณภำพงำนวิจัยระดับบณัฑิตศกึษำ 

สนับสนุนกำรจัดประชุมนำนำชำติ

โครงกำร BUSINESS UNIT

1.1495 ล้ำนบำท

15.0000 ล้ำนบำทมำกกว่ำ

มำกกว่ำ

2.0000 ล้ำนบำทมำกกว่ำ

5.2120 ล้ำนบำท
(ปี 2565)

34

งบประมำณกบักำรพัฒนำ และตอบสนองพันธกจิ
ของมหำวทิยำเกษตรศำสตร ์(ต่อ)



คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

270.7316 ล้ำนบำทงบประมำณ ปี พ.ศ. 2566 มำกกวำ่
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เน้นอัตลกัษณ์ เวชศำสตร์กำรเกษตรและชีวนวัตกรรม 

(Agro-Medicine and Bio-Innovation) ที่เชื่อมโยง

ควำมรู้ขั้นสูง ด้ำนกำรเกษตร อำหำร ป่ำไม้ ส่ิงแวดล้อม 

ไปสู่กำรแพทย ์เป็นแหง่แรกของประเทศไทยและเอเชีย



KUniverse

• Platform โครงกำรออกแบบและพัฒนำแพลตฟอรม์

สำธติ ส ำหรบัรำ้น The Premium @KU

0.3995 ล้ำนบำท

• ทุนจดทะเบยีนบรษิทั 1.0000 ล้ำนบำท

• ปรับปรุงพ้ืนที่ งบประมำณ 0.6300 ล้ำนบำท
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• เปิดตัวร้ำน the premium @ KU 
และ ร้ำน KU Kindee U-dee 
เป็น นโยบำยที่ใช้สินค้ำและบริกำร
คุณภำพท่ีจะเชื่อมโยงกับกำรเรียน
กำรสอน กำรวิจัย และกำรบรกิำร
วิชำกำร 

• ภำยใต้โครงกำร KUniverse
ท่ีมีท้ัง platform จริง และ
เสมือน เพ่ือส่งเสริมกำรเปน็
ศูนย์กลำงของประเทศและ
นำนำชำติ ด้ำน BCG ท้ังสินค้ำ 
บริกำรและ เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอด
ชีวิต เป็นกำรบรูณำกำรกำรเรียนรู้
และเปล่ียนรูปแบบกำรเรียนรู้ของ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

The premium@KU
and KU Kindee U-dee 
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สนับสนุน

พัฒนำหลกัสูตรเศรษฐกิจแนวใหม่

BCG

งบประมำณ 1.5000 ล้ำนบำท

ปีงบประมำณ พ.ศ 2565
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โครงกำรจดัตัง้วทิยำลัยนำนำชำติ

เพ่ือรับผิดชอบกำรด ำเนินงำนของหลักสูตร

นำนำชำติแบบบูรณำกำรข้ำมศำสตร์ในระดับปริญญำตรี 

ระดบับณัฑติศกึษำ หลักสูตรนำนำชำต ิแบบ Non-Degree

และในรูปแบบธนำคำรหน่วยกิต และกำรให้บริกำรนิสิต

ต่ำงชำติแบบครบวงจร

งบประมำณ พ.ศ. 2565

13.1034 ล้ำนบำท
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KU SDGs

KU SDGs การพัฒนาอย่างยั่งยืนแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สนับสนนุงบประมำณ 
เพ่ือตอบรับนโยบำยตำ่งๆ ของมหำวทิยำลยั
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การเข้าร่วมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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งบประมำณ 

1.1706
ล้ำนบำท

กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบรหิำรจดักำร

(Management Information System : MIS)

ข้อมูลเพ่ือกำรบรหิำรจดักำรหลกั
ของมหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์ได้แก่

1. ระบบงำนดำ้นกำรเรยีนกำรสอน (นิสิตและหลกัสูตร)

2. กำรบรหิำรงำนบคุคล 3. กิจกรรมนิสิต

7. อำคำรสถำนที่และพ้ืนที่6. กำรบริกำรวชิำกำร

5. กำรวจิยั4. กำรบรหิำรงบประมำณและกำรเงนิ

KU MIS
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งบประมำณฉบบัประชำคม

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

ประจ ำปีบญัชี พ.ศ. 2566

สำมำรถดำวนโ์หลดไฟลไ์ดท้ี่
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จัดท ำโดย

งำนงบประมำณ

มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์

(02) 942 8158

(02) 942 8200 ต่อ 644704 - 5

โทร :

E – mail : budget@ku.th

กองบริหำรยทุธศำสตร ์ส ำนักงำนมหำวทิยำลยั
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