
รวมท้ังส้ิน ส่วนงาน/

ล าดับท่ี แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ ค่าใช้จ่าย
เงินอุดหนุน

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ครุภัณฑ์ ส่ิงก่อสร้าง รวมค่าใช้จ่าย
งบลงทุน

อุดหนุน

รวมแผนงานยุทธศาสตร์และบูรณาการ 164,570,400    59,738,000      224,308,400    201,543,400    425,851,800        

1 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 74,757,700      -                       74,757,700      13,141,200      87,898,900          

1.1) โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร 
(Food Innopolis) 

       59,562,200 -                       59,562,200      9,391,200        68,953,400          

1.1.1) กิจกรรม : พัฒนาและสร้างผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม
ของอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต เพ่ือการพัฒนา
เศรษฐกิจสร้างคุณค่าอย่างย่ังยืนภายใต้โครงการเมือง
นวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

       59,562,200 -                       59,562,200              9,391,200 68,953,400          

1.2) โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทางด้านการ
สร้างมูลค่าเกษตร อาหาร และเทคโนโลยี

15,195,500      -                       15,195,500      -                       15,195,500          

1.2.1) กิจกรรม : ต่อยอดและสร้างมูลค่าเพ่ิมจากเกษตรอัต
ลักษณ์พันธุกรรมผักไทยสู่เกษตรชีวภาพ

142,000           -                       142,000           142,000               คณะเกษตร ก าแพงแสน
ผศ.ดร.สุรพงษ์ ด ารงกิตติกุล
หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน
โทร. 089 166 6456

1.2.2) กิจกรรม : พัฒนาเล้ียงไหมอีร่ีตามมาตรฐานสินค้าเกษตร 
เพ่ือให้ตรงตามมาตรฐาน KU Standard และน าไปสู่
มาตรฐาน มกอช. แห่งชาติ ก่อเกิดรายได้จากการเล้ียง
ไหมอีร่ีและการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อย่างย่ังยืน

672,500           -                       672,500           672,500               สถาบันวิทยาการข้ันสูงแห่ง มก.
ผู้รับผิดชอบ : ผศ.รุ่งทิพย์ มาศเมธาทิพย์
ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไหม
โทร. 084 663 1377

1.2.3) กิจกรรม : พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและ
เพ่ิมมูลค่าสัตว์น้ าเศรษฐกิจ

2,400,000        -                       2,400,000        2,400,000            คณะประมง
ผู้รับผิดชอบ : ผศ.ดร.พงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล
หัวหน้าศูนย์บริหารงานวิจัยและสนับสนุน
วิชาการ
โทร. 081 840 5427

1.2.4) กิจกรรม : พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีปุ๋ยอินทรีย์ พืช 
สมุนไพร ผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์จากพืชผลทางการเกษตร 
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ

7,059,000        -                       7,059,000        7,059,000            คณะเกษตร ก าแพงแสน
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.ภคพร สาทลาลัย
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
โทร. 081 840 5427

1.2.5) กิจกรรม : การถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรทันสมัย เพ่ือ
เพ่ิมผลิตภาพการผลิตไม้ผลเขตร้อน : มังคุด ทุเรียน ส้มโอ

 และปาล์มน้ ามัน

4,922,000        -                       4,922,000        4,922,000            ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
ผู้รับผิดชอบ : นายพรชัย ไพบูลย์

โทร. 081 944 0041

1.3) โครงการใช้ AI และ Big Data ส าหรับการแจ้งเตือน
การรุกล้ าแนวเขตแม่น้ า ล าคลอง และแหล่งน้ า
ธรรมชาติ

-                       -                       -                       3,750,000        3,750,000            

1.3.1) กิจกรรม : ใช้ AI และ Big Data ส าหรับการแจ้งเตือน
การรุกล้ าแนวเขตแม่น้ า ล าคลอง และแหล่งน้ าธรรมชาติ

-                       -                       -                       3,750,000        3,750,000            

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
ผู้รับผิดชอย : รศ.ดร.ชัชพล ชังชู
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)
โทร. 081 702 3917
ผู้ประสาน : น.ส.อารีรัตน์ วงศ์สถิตย์
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไปช านาญการ 
โทร. 092 651 5624

สรุปโครงการท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์และบูรณาการ 

งบเงินอุดหนุน

ค่าใช้จ่ายลงทุน

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
รศ.ดร.อนุวัตร แจ้งชัด
(คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร)
โทร. 081 430 2903
ผู้ประสาน : ผศ.ดร.กิติพงษ์ รัตนาภรณ์
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 
โทร. 063 669 8999

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  



รวมท้ังส้ิน ส่วนงาน/

ล าดับท่ี แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ ค่าใช้จ่าย
เงินอุดหนุน

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ครุภัณฑ์ ส่ิงก่อสร้าง รวมค่าใช้จ่าย
งบลงทุน

อุดหนุน

งบเงินอุดหนุน

ค่าใช้จ่ายลงทุน

2 แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมท่ีเข้มแข็ง แข่งขันได้

-                       -                       -                       4,683,600        4,683,600            

2.1) โครงการต่อยอดองค์ความรู้จากงานวิจัยและทรัพย์สิน
ทางปัญญาเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางธุรกิจของผลิตภัณฑ์
โปรตีนทางเลือกสู่ผู้ประกอบการยุคใหม่

-                       -                       -                       4,683,600        4,683,600            

2.1.1) กิจกรรม : ต่อยอดองค์ความรู้จากงานวิจัยและทรัพย์สิน
ทางปัญญาเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางธุรกิจของผลิตภัณฑ์โปรตีน
ทางเลือกสู่ผู้ประกอบการยุคใหม่

-                       -                       -                       4,683,600        4,683,600            

3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ -                       -                       -                       4,180,000        4,180,000            

3.1) โครงการพัฒนาบุคลากรสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงท่ีเป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดล้อมในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

-                       -                       -                       4,180,000        4,180,000            

3.1.1) กิจกรรม : พัฒนาบุคลากรสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงท่ีเป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดล้อมในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

-                       -                       -                       4,180,000        4,180,000            

4 แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

-                       37,381,300      37,381,300      5,856,000        43,237,300          

4.1) โครงการยกระดับคุณภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

-                       37,381,300      37,381,300      -                       37,381,300          

4.1.1) กิจกรรม : ยกระดับคุณภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

-                       37,381,300      37,381,300      -                       37,381,300          

  1) อาคารปฏิบัติการการเรียนการสอนและ
       การวิจัยด้านการเกษตร
(ใช้แบบฟอร์ม 2 รายงานผลการด าเนินงาน)

-                       10,248,100      10,248,100      -                       10,248,100          คณะเกษตร
รศ.ดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย
คณบดีคณะเกษตร
โทร. 081 390 0091

  2) อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้
(ใช้แบบฟอร์ม 2 รายงานผลการด าเนินงาน)

-                       27,133,200      27,133,200      -                       27,133,200          คณะศึกษาศาสตร์
อ.ดร.ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์
ผอ.รร.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 02 942 8800

4.2) โครงการขับเคล่ือนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมข้ัน
แนวหน้าเพ่ือความเป็นผู้น าด้านการเกษตรของอาเซียน

-                       -                       -                       5,856,000        5,856,000            

4.2.1) กิจกรรม : ขับเคล่ือนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมข้ัน
แนวหน้าเพ่ือความเป็นผู้น าด้านการเกษตรของอาเซียน

-                       -                       -                       5,856,000        5,856,000            

5 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะท่ีดี 89,812,700      22,356,700      112,169,400    122,800,000    234,969,400        

5.1) โครงการผลิตแพทย์เพ่ิม  75,631,100      22,356,700      97,987,800      80,300,000      178,287,800        

5.1.1) กิจกรรม : การผลิตแพทย์เพ่ิม 75,631,100      22,356,700      97,987,800      80,300,000      178,287,800        

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
ดร.พิศมัย ศรีชาเยช
ผู้อ านวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร
โทร. 081 909 0962
ผู้ประสาน : ดร.ประมวล ทรายทอง
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิจัย
โทร. 086 779 4123

ส านักงานวิทยาเขตศรีราชา
ผศ.น.สพ.ดร.เสรี กุญแจนาค
รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา
โทร. 034 341 1555 
ผู้ประสาน : ผศ.ดร.อุเทน สุปัตติ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
โทร. 085 929 4336

สถาบันวิทยาการข้ันสูงแห่ง มก.
รศ.ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์
โทร. 089 770 7331
ผู้ประสาน : ผศ.ธนพล ไชยเสน

คณะวิทยาศาสตร์
ดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
โทร. 02 562 5444
พ.ท.หญิง ขนิษฐา ลือนาม
หน.ฝงป.กอ.วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎ
เกล้า
โทร. 089 698 3982
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รวมท้ังส้ิน ส่วนงาน/

ล าดับท่ี แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ ค่าใช้จ่าย
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ค่าใช้จ่ายลงทุน

5.2) โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ 
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

-                       -                       -                       30,000,000      30,000,000          

5.2.1) กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาทางด้านสัตวแพทย์เพ่ือ
จัดการโรคพิษสุนัขบ้า

-                       -                       -                       30,000,000      30,000,000          

5.3) โครงการสร้างความรอบรู้ด้านการผลิตวัคซีนชนิด  
Autogenous vaccine เพ่ือปศุสัตว์ปลอดภัยและ
การควบคุมปัจจัยเส่ียงท่ีคุกคามสุขภาวะ

14,181,600      -                       14,181,600      12,500,000      26,681,600          

5.3.1) กิจกรรม : สร้างความรอบรู้ด้านการผลิตวัคซีนชนิด  
Autogenous vaccine เพ่ือปศุสัตว์ปลอดภัยและ
การควบคุมปัจจัยเส่ียงท่ีคุกคามสุขภาวะ

14,181,600      -                       14,181,600      12,500,000      26,681,600          

6 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา -                       -                       -                       42,999,600      42,999,600          

6.1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

-                       -                       -                       42,999,600      42,999,600          

6.1.1) กิจกรรม : จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน -                       -                       -                       42,999,600      42,999,600          

  1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน 21,752,800 บาท
  1.2) ค่าหนังสือเรียน 7,021,800 บาท
  1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน 3,244,400 บาท
  1.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน 3,357,200 บาท
  1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
       6,180,400 บาท

7 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเท่ียว -                       -                       -                       7,883,000        7,883,000            

7.1) โครงการยกระดับบริการ ความปลอดภัย และการ
บริหารจัดการท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐาน

-                       -                       -                       7,883,000        7,883,000            

7.1.1) กิจกรรม : การพัฒนายกระดับมาตรฐานการบริการและ
ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพวิถีธรรมชาติสู่
มาตรฐานสากลเพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับกลุ่ม
นักท่องเท่ียวคุณภาพสูง เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน และ
เพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันพ้ืนท่ีท่องเท่ียวจังหวัด
ภูมิภาคตะวันตก

-                       -                       -                       7,883,000        7,883,000            

คณะศึกษาศาสตร์
อ.ดร.ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์
ผอ.รร.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 02 942 8800
น.ส.รัชดา แสงทองล้วน
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
โทร. 086 881 2114

คณะอุตสาหกรรมบริการ
อ.ดร.ดนุพล แสงนาค 
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
โทร. 083 312 4719

คณะสัตวแพทยศาสตร์
ผศ.น.สพ.ดร.คงศักด์ิ เท่ียงธรรม
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
โทร. 087 909 9209
น.ส.วัชรี จันทร์จ านงค์
หัวหน้างานแผนและประกันคุณภาพ
โทร. 094 236 3951
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