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วิสัยทัศน์ประเทศไทย 2580
“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

ประเทศชาติมั่งคง
ประชาชนมีความสุข

ยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติ
เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง

พัฒนาคนในทุกมิติและในทกุช่วงวัย
ให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ

สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม

สร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม ภาครัฐของประชาชน

เพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

• มีความม่ังคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศ และมีความมั่นคงในทุกมิติ 
ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง

• ประเทศมีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย
• สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี ประชาชนมีความ

มั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคง มีที่อยู่อาศัยและความ
ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน

• มีความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ า

• ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างตอ่เน่ืองยกระดบั
เข้าสู่กลุม่ประเทศรายไดสู้ง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง 
ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียม

• เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สร้างเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส าคัญของการเชือ่มโยงในภูมิภาค
ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน 

• มีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเน่ือง อาทิ 
ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงินและทุนอื่น ๆ  

• การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญด้านรายได้และคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนอย่างตอ่เน่ือง โดยไม่ใช้
ทรัพยากรธรรมชาติเกนิพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม

• มีการผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
สอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลก

• คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่าง
ยั่งยืนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
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ระดับของแผนตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 4 ธันวาคม 2560
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2560

เห็นชอบการจ าแนกแผนออกเป็น 3 ระดับ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบ
ในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการ
กันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดนัร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกลา่ว

แผนระดับที่ 1

แผนระดับที่ 2 แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนการปฏิรูป
ประเทศ ด้าน .........

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วย

ความมั่นคงแห่งชาติ

แผนระดับที่ 3 คือ แผนที่จัดท าข้ึนเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของแผน
ระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 สู่การปฏิบัติให้บรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ หรือจัดท าข้ึนตามที่กฎหมาย
ก าหนด หรือจัดท าข้ึนตามพันธกรณีหรืออนุสัญญา
ระหว่างประเทศ รวมถึงแผนปฏิบัติการทุกระดับ
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แผนระดับที่ 3 
“แผนปฏิบัติการด้าน... 

ระยะท่ี .... (พ.ศ.....-........)”
แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ระยะ 5 ปีและรายปี แผนอื่น ๆ

แผนระดับที่ 2
แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนปฏิรูปประเทศ
ด้าน...

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วย

ความมั่นคง

แผนระดับที่ 1 

ยุทธศาสตร์ชาติ



ความเชื่อมโยง ระหว่าง ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(พ.ศ.2561-2580)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านการสร้างโอกาส

และความเสมอภาคทาง
สังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการภาครัฐ

(ร่าง) แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(พ.ศ.2566 – 2570) 
(ฉบับปรับปรุง)

1. ด้านการเกษตร 4.อุตสาหกรรมและ
การบริการแห่ง
อนาคต

5. การท่องเที่ยว 8. ผู้ประกอบการและ
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมยุคใหม่

11. การพัฒนา
ศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต

12. การ
พัฒนาการ
เรียนรู้

23. การวิจัย
และพัฒนา
นวัตกรรม

13. การเสริมสร้างให้
คนไทยมีสุขภาวะที่ดี

20. การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ
ภาครัฐ

21. การต่อต้าน
การทุจริตและ
ประพฤตมิิชอบ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม ฉบับท่ี 13

หมุดหมายที่ 1
ไทยเป็นประเทศชั้น
น ำด้ำนสินค้ำเกษตร
และเกษตรแปรรูป

มูลค่ำสูง

หมุดหมายที่ 4
ไทยเป็นศูนย์กลำง
ทำงกำรแพทย์และ
สุขภำพมูลค่ำสูง

หมุดหมายที่ 2
ไทยเป็นจุดหมำย
ของกำรท่องเท่ียว   
ท่ีเน้นคุณภำพและ
ควำมยั่งยืน

หมุดหมายที่ 7 ไทยมี
วิสำหกิจขนำดกลำงและ
ขนำดย่อมที่เข้มแขง็มี
ศักยภำพสูงและสำมำรถ
แข่งขันได้

หมุดหมายที่ 12 ไทยมีก ำลังคนสมรรถนะสงู มุ่งเรียนรู้
อย่ำงต่อเนื่อง ตอบโจทย์กำรพัฒนำแห่งอนำคต

หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภำครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภำพ และตอบ
โจทย์ประชำชน

ยุทธศาสตร์กระทรวงการ
อุดมศีกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2566 - 2570

กำรพัฒนำเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจ
สร้ำงคุณภำพและเศรษฐกิจสร้ำงสรรคใ์ห้
มีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและพึ่งพำ

ตนเองได้อย่ำงยั่งยืน พร้อมสู่อนำคต

กำรพัฒนำก ำลังคน สถำบันอุดมศึกษำ และ
หน่วยงำนวิจัยให้เป็นฐำนกำรขับเคลื่อน     
กำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
แบบก้ำวกระโดดอย่ำงยั่งยืน

กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี กำรวิจัย และ
นวัตกรรมระดับขั้นแนวหน้ำเพื่อสร้ำงโอกำสใหม่และ
ควำมพร้อมของประเทศในอนำคต

กำรยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อมให้มีกำรพัฒนำอย่ำง
ยั่งยืน สำมำรถแก้ไขปัญหำท้ำทำยและปรับตัวให้ทันต่อ
พลวัตรกำรเปลี่ยนแปลงของโลก

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ระยะ 12 ปี 
(พ.ศ. 2560-2571) 

และแผนปฏิบัติการ 4 ปี 
(พ.ศ. 2564 – 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
กำรเพ่ิมคุณภำพ
และประสิทธิภำพ
กำรด ำเนินงำน
ตำมภำรกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
กำรใช้หลัก
ธรรมำภิบำลใน
กำรบริหำร
จัดกำรอย่ำง
ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
กำรเพิ่มศักยภำพ
ในกำรบริหำร
และจัดหำ
ทรัพยำกรเพื่อ
รองรับกำร
เปลี่ยนแปลง

3

ยุทธศาสตร์ที่ 1 กำรสร้ำงสรรค์ศำสตร์แห่งแผ่นดิน
เพ่ือกำรพัฒนำประเทศที่ย่ังยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำ
สู่ควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร
ระดับสำกล



แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2567

พันธกิจ

เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
มก. ระยะ 12 ปี 

(พ.ศ. 2560 – 2571)

ยุทธศาสตร์ตาม
แผนปฏิบัติการ มก. 4 ปี  
(พ.ศ. 2564 – 2567) 

ค่านิยมหลัก

4



• การสร้างสรรค์ศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อการพัฒนาประเทศทีย่ั่งยนื
ยุทธศาสตร์ที่ 1

• การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

• การเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการด าเนินงานตามภารกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

• การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการอย่างยั่งยนื

ยุทธศาสตร์ที่ 4

• การเพ่ิมศักยภาพในการบริหารและจัดการทรัพยากรเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ระยะ 12 ปี (พ.ศ.2560 – 2571) แผนปฏิบัติการ 4 ปี (พ.ศ.2564–2567)

22 
กลยุทธ์

28 
โครงการ

36 

ตัวชี้วัด

วิสัยทัศน์ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สร้างสรรค์ศาสตร์แห่งแผ่นดิน 
สู่สากล เพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

• การสร้างสรรค์ศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 1

• การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 

• การเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการด าเนินงานตามภารกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

• การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 

วิสัยทัศน์ : มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้วิจัย และสร้างนวัตกรรมระดับโลก 
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของศาสตร์แห่งแผ่นดิน

22 
แนวทาง

5



ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างสรรค์ศาสตร์แห่ง
แผ่นดินเพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการในระดับสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการด าเนินงานตามภารกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การใช้หลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพิ่มศักยภาพในการ
บริหารและจัดการทรัพยากรเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมคร้ังที่ 11/2563
เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563)
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22 กลยุทธ์    
28 โครงการ  
36 ตัวชี้วัด

• non degree / Credit Bank
• Upskill / Reskill / New skill
• U2T เชื่อมโยง BCG 
• Carbon neutral / SDG
• Smart Farmer / Entrepreneur 

• Happy Place สุขภาวะนิสิต
• เพิ่มประสิทธิภาพทุกภารกิจ 
• การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ/วิชาชีพ

• ความเป็นนานาชาติ นิสิต/อาจารย์
ชาวต่างชาติ 

• การตีพิมพ์ผลงาน / QS Ranking 
• ประชุม/วิจัย ความร่วมมือ นานาชาติ

• การมีส่วนร่วม ความโปร่งใส
• การรับรองงบการเงิน
• EdPEx

• Business unit 
• Kuniverse
• กองทุนวิจัยและนวัตกรรม

แผนปฏิบัติการ 4 ปี (พ.ศ.2564 – 2570)

6



ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างสรรค์ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน
กลุยทธ์ 1.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน และศิษย์เก่า เพื่อร่วมพัฒนาหลักสูตรงานวิจัยและบริการวิชาการ

การพัฒนาหลักสูตรที่มีคุณภาพ

จ านวนหลักสูตรใหม่ หรือ หลักสูตรปรับปรุง เช่น Double 
Degree/Joint Degree/Duo Degree/Non-Degree /
หลักสูตร GSPP/หลักสูตร Flagship Module Degree

30 / 130 หลักสูตร

2,000 / 7,603 คน

30 / 212 หลักสูตร

2,500 / 9,963 คน

เป้าหมาย / ผล 2564

เป้าหมาย / ผล 2564

เป้าหมาย / ผล 2565

เป้าหมาย / ผล 2565
จ านวนผู้เรียน ประชาชน วัยท างานและผู้สูงอายุที่ศึกษาใน
หลักสูตร Double Degree Joint Degree Duo Degree

การพัฒนามาตรฐานวิชาการ 
วิชาชีพ KU Standard

10 / 11
standard

10 / 50
standard

เป้าหมาย / ผล 2564 เป้าหมาย / ผล 2565

จ านวนมาตรฐานวิชาการ หรือวิชาชีพ หรืออุตสาหกรรม 
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ (KU Standard)

ค่าเป้าหมาย 2566 40 หลักสูตร 

ค่าเป้าหมาย 2566 3,500 คน 

ค่าเป้าหมาย 2566 10 มาตรฐาน 

7

ผลการด าเนินงานปี 2564 และปี 2565 และเป้าหมายการด าเนินงานปี 2566



ผลงานวิจัย หรือผลงานสร้างสรรค์ หรือผลงาน
นวัตกรรม ที่ช่วยแก้ไขปัญหาชุมชน สังคม 
ภาคเอกชนและมีการน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์
อย่างชัดเจน

ประชุมสัมมนาร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อแก้ปัญหาและสร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม

ผลักดันผลงานวิจัยเชิงบูรณาการศาสตร์

ค่าเป้าหมาย 2566 300 ผลงาน ค่าเป้าหมาย 2566 30 ครั้ง

260 / 314 ผลงาน 280 / 291 ผลงาน

เป้าหมาย / ผล 2565เป้าหมาย / ผล 2564

30 / 88 ครั้ง 30 / 68 ครั้ง

เป้าหมาย / ผล 2564 เป้าหมาย / ผล 2565

8ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างสรรค์ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน
กลุยทธ์ 1.1 ต่อ

ผลการด าเนินงานปี 2564 และปี 2565 และเป้าหมายการด าเนินงานปี 2566



โครงการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับศิษย์เก่าและ
สถานประกอบการ เพื่อการพัฒนา Talent Mobility 
และสนับสนุนกิจกรรมของศิษย์เก่า

50,000 / 31,020 คน

50,000 / 9,080 คน

เป้าหมาย  / ผล 2564

เป้าหมาย / ผล 2565

ผลกระทบของความร่วมมือกับนิสิตเก่า องค์กรภาครัฐ
และเอกชน ตลอดจนสถานประกอบการ
- นิสิตเก่าร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ค่าเป้าหมาย 2566 50,000 คน

9ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างสรรค์ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน
กลุยทธ์ 1.1 ต่อ

ผลการด าเนินงานปี 2564 และปี 2565 และเป้าหมายการด าเนินงานปี 2566



การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน
การสอนรูปแบบต่างๆ ที่รองรับกลุ่มเป้าหมาย

นวัตกรรมการเรียนการสอน เช่น online learning, 
Work-based Learning, Project-Based 
Learning, Free Shopping Learning, Active 
Learning, Living Classroom, Smart 
Classroom, Virtual Classroom หรือ Sandbox 
เป็นต้น

50 / 160 หลักสูตร

การบริการวิชาการเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตชุมชน สังคมอย่าง
มีส่วนร่วม

จ านวนพ้ืนที่ หรือ ผลสัมฤทธิ์ของ
การพัฒนา เช่น คุณภาพชีวิต
ชุมชน เศรษฐกิจชุมชน ศูนย์
เรียนรู้ชุมชน หรือสิ่งแวดล้อม
ชุมชน โครงการมหาวิทยาลัยสู่
ต าบล (U2T)

การเสริมสร้างชุมชนต้นแบบและ
เศรษฐกิจชุมชน พ้ืนที่รอบมหาวิทยาลัย 
ร่วมกับภาครัฐและเอกชน

จ านวน Smart Farmers หรือ 
Start Up หรือ Entrepreneur 
หรือ ผลิตภัณฑ์ หรือ นวัตกรรม 
หรือ รายได้ เป็นต้น

140 /140 ต าบล 500 / 804 คน100 / 230 หลักสูตร 1,000 / 3,997 คน100 / 243 ต าบล

ค่าเป้าหมาย 2566 200 หลักสูตร

เป้าหมาย / ผล 2564 เป้าหมาย / ผล 2565 เป้าหมาย / ผล 2565เป้าหมาย / ผล 2564

ค่าเป้าหมาย 2566 20 ต าบล ค่าเป้าหมาย 2566 1,500 คน

เป้าหมาย / ผล 2565เป้าหมาย / ผล 2564

10ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างสรรค์ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน
กลุยทธ์ 1.2 พัฒนาระบบการศึกษา การเรียนการสอนให้มีความยืดหยุ่น รองรับกลุ่มเป้าหมาย
กลยุทธ์ 1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร นิสิตมีส่วนในการพัฒนาชุมชน สังคม

ผลการด าเนินงานปี 2564 และปี 2565 และเป้าหมายการด าเนินงานปี 2566



การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศจากองค์ความรู้ที่
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์มีความเชี่ยวชาญ

ข้อมูลสารสนเทศที่เผยแพร่ให้ประชาชน
ใช้ประโยชน์ (Big Data)

3 / 25 ระบบ 7 / 29 ระบบ 10 / 11 โครงการ 10 / 10 โครงการ

ค่าเป้าหมาย 2566 10 ระบบ ค่าเป้าหมาย 2566 15 โครงการ

เป้าหมาย / ผล 2564 เป้าหมาย / ผล 2565 เป้าหมาย / ผล 2564 เป้าหมาย / ผล 2565

11

โครงการตามแผนงานบูรณาการ
และยุทธศาสตร์

การน าองค์ความรู้สื่อสารสู่ประชาชน ชุมชน และสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างสรรค์ศาสตร์แห่งแผน่ดินเพือ่การพฒันาประเทศที่ย่ังยืน
กลุยทธ์ 1.4 พัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศจากองค์ความรู้ที่มีความเชี่ยวชาญ พัฒนาระบบสื่อสารสังคมในทุกศาสตร์

ผลการด าเนินงานปี 2564 และปี 2565 และเป้าหมายการด าเนินงานปี 2566



ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับสากล
กลยุทธ์ 2.1 การบูรณาการการเรียนการสอนและการวิจัยข้ามศาสตร์ เพื่อให้มีความหลากหลายและมีมาตรฐานวิชาการในระดับสากล

สร้างเครือข่ายการบูรณาการการเรียนการสอน 
การวิจัยและการบริการวิชาการข้ามศาสตร์

ผลสัมฤทธิ์ของการบูรณาการการเรียนการสอนและ
การวิจัยข้ามศาสตร์ ร่วมกับส่วนงาน/หน่วยงาน 
ที่มีมาตรฐานวิชาการในระดับสากล

การเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถขั้นสูงของ
ก าลังคนทางด้านเกษตร วิทยาศาสตร์ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม สู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าของโลก 

บุคลากรด้านการวิจัยขั้นสูง สู่การเป็นมหาวิทยาลัยช้ัน
น าของโลก เช่น Professor, Outstanding 
Professor, Adjunct Professor, Ph.D. Student

5 / 5 
หลักสูตร

300 / 361 คน

10 / 132
หลักสูตรหรือชุดวิชา

350 / 352 คน

ผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ 2,500 / 1,841 ผลงาน

3,000 / 1,205 ผลงาน

ค่าเป้าหมาย 2566 15 หลักสูตร

ค่าเป้าหมาย 2566 400 คน

ค่าเป้าหมาย 2566 3,500 ผลงาน

เป้าหมาย / ผล 2564 เป้าหมาย / ผล 2565

เป้าหมาย / ผล 2564

เป้าหมาย / ผล 2565

เป้าหมาย / ผล 2564

เป้าหมาย / ผล 2565
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ผลการด าเนินงานปี 2564 และปี 2565 และเป้าหมายการด าเนินงานปี 2566



การเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถขั้นสูงของก าลังคนทางด้านเกษตร วิทยาศาสตร์ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม สู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าของโลก 

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก เช่น QS World University Ranking, Times Higher 
Education, UI Green Metric World University, Webometrics และอื่นๆ เป็นต้น

ผลการจัดอันดับ 
QS World University Ranking ในด้าน

เป้าหมาย
ปี 2566

ผลการจัดอันดับ
ปี 2565

1) ด้านการเกษตรและป่าไม้ (Agri & Forest) ไม่เกิน 30 53
2) ด้านสัตวแพทยศาสตร์ (Vet) ไม่เกิน 100 74
3) ด้านสิ่งแวดล้อม ไม่เกิน 200 310
4) ด้านบริหารธุรกิจ (Business) ไม่เกิน 350 463
5) ด้านชีววิทยา (Bio Sci) ไม่เกิน 350 443
6) ด้านวิศวกรรมเคร่ืองกลและการบิน 

(En- Mechanical, Aeronautical & 
Manufacturing)

ไม่เกิน 350 477

ผลการจัดอันดับ 
QS World University Ranking ในด้าน

เป้าหมาย
ปี 2566

ผลการจัดอันดับ
ปี 2565

7) ด้านเคมี (Chem.) ไม่เกิน 350 427

8) ด้านวิศวกรรมเคมี ไม่เกิน 350 321

9) ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ไม่เกิน 350 468

10) ด้านศึกษาศาสตร์ ไม่เกิน 350 611

11) ด้านสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ไม่เกิน 400 663

12) ด้านเศรษฐศาสตร(์Economics) ไม่เกิน 500 585

13ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับสากล
กลยุทธ์ 2.1 การบูรณาการการเรียนการสอนและการวิจัยข้ามศาสตร์ เพื่อให้มีความหลากหลายและมีมาตรฐานวิชาการในระดับสากล

ผลการด าเนินงานปี 2565 และเป้าหมายการด าเนินงานปี 2566



การพัฒนางานวิจัยสู่การผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สร้าง
มูลค่าในเชิงพาณิชย์และเชิงนโยบาย

การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนิสิตและบุคลากรในระดับสากล

50 / 79 ผลงาน 5,000 / 2,820 คน

จ านวนการได้รับเชิญเป็นวิทยากร 
ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิใน
เวทีนานาชาติ

30 / 129 คน
จ านวนผู้รับทุน Inbound 
และ Outbound

80 / 94 คน

100 / 205 คน

ค่าเป้าหมาย 2566 80 ผลงาน

ค่าเป้าหมาย 2566 75 คน

ค่าเป้าหมาย 2566 15,000 คน

ค่าเป้าหมาย 2566 120 คน

เป้าหมาย / ผล 2564

เป้าหมาย / ผล 2565
70 / 92 ผลงาน

เป้าหมาย / ผล 2564

เป้าหมาย / ผล 2565
50 / 165 คน

เป้าหมาย / ผล 2564

เป้าหมาย / ผล 2565
10,000 / 995 คน 

จ านวนนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรม
เสริมสร้างศักยภาพนิสิต มก. สู่สากล / 
Online International Conference

เป้าหมาย / ผล 2564

เป้าหมาย / ผล 2565

งานวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างมูลค่า
ในเชิงพาณิชย์ เช่น ผลงานวิจัย
นวัตกรรม สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร 

14ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับสากล
กลยุทธ์ 2.2 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าในเชิงพาณิชย์ 
กลยุทธ์ 2.3 พัฒนาศักยภาพและความพร้อมอาจารย์ บุคลากร และนิสิตสู่สากล

ผลการด าเนินงานปี 2564 และปี 2565 และเป้าหมายการด าเนินงานปี 2566



การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา 
และการวิจัย กับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ

เครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศ
ในภูมิภาคต่าง ๆ

400 / 564 เครือข่าย 500 / 503 เครือข่าย

ค่าเป้าหมาย 2566 600 เครือข่าย

เป้าหมาย / ผล 2564 เป้าหมาย / ผล 2565

15ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับสากล
กลยุทธ์ 2.4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา วิจัย ร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ

ผลการด าเนินงานปี 2564 และปี 2565 และเป้าหมายการด าเนินงานปี 2566



ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มคุณภาพและประสทิธิภาพการด าเนินงานตามภารกิจ
กลยุทธ์ 3.1 พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและเป็นธรรม

การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
ส่วนงาน/ทรัพยากรบุคคล

จ านวนบุคลากรที่เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการและวิชาชีพ

ร้อยละของประสิทธิภาพการมอบหมายงาน

400 / 544 คน

ร้อยละ 90 /  86.9

400 / 310 คน

ร้อยละ 90 / 87

ค่าเป้าหมาย 2566 450 คน

ค่าเป้าหมาย 2566 ร้อยละ 90

เป้าหมาย / ผล 2564 เป้าหมาย / ผล 2565

เป้าหมาย / ผล 2564 เป้าหมาย / ผล 2565

16

ผลการด าเนินงานปี 2564 และปี 2565 และเป้าหมายการด าเนินงานปี 2566



การสร้างจิตส านึกความเป็นไทย

15 / 190 กระบวนงาน ร้อยละ 75 / 82.715 / 143 กระบวนงาน ร้อยละ 80 / 93

ค่าเป้าหมาย 2566 15 กระบวนงาน ค่าเป้าหมาย 2566 ร้อยละ 80

เป้าหมาย / ผล 2564 เป้าหมาย / ผล 2565

จ านวนเรื่องที่มีการปรับปรุง
ประสิทธิภาพกระบวนการ

ท างาน

ผลสัมฤทธิ์การท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาของชาติ 
- ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายของการอนุรักษ์
การท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย

เป้าหมาย / ผล 2564 เป้าหมาย / ผล 2565

17

การพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการท างาน
ให้เชื่อมโยงสอดคล้องกันในแต่ละภารกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการด าเนินงานตามภารกิจ
กลยุทธ์ 3.2 พัฒนาความสอดคล้องและความเชื่อมโยงกระบวนการท างานของภารกิจท้ังระบบ
กลยุทธ์ 3.3 สร้างจิตส านึกความเป็นไทย ร่วมอนุรักษ์และท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม

ผลการด าเนินงานปี 2564 และปี 2565 และเป้าหมายการด าเนินงานปี 2566



การส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อการท านุบ ารุงศิลปะ 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย

5 / 22 ผลงาน 10 / 33 ผลงาน
ดัชนีความสุขของบุคลากรและนิสิต

ร้อยละ 50 / 74.2

ร้อยละ 60 / 70

ร้อยละ 60 / 77.0

ร้อยละ 65 / 66.04

ค่าเป้าหมาย 2566 20 ผลงาน

ค่าเป้าหมาย 2566
ร้อยละ 80

ค่าเป้าหมาย 2566
ร้อยละ 70

นวัตกรรมเพื่อการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
จ านวนนวัตกรรมเพื่อการท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม

และภูมิปัญญาไทย (เรื่อง)

เป้าหมาย / ผล 2564 เป้าหมาย / ผล 2565

ร้อยละของบุคลากรและนิสิตที่เข้าร่วม
กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความ 
เข้มแข็งทางร่างกายและอารมณ์

เป้าหมาย / ผล 2564

เป้าหมาย / ผล 2565

เป้าหมาย / ผล 2564

เป้าหมาย / ผล 2565

18

การเสริมสร้างสุขภาวะทางกายและจิตใจให้แก่บุคลากรและนิสิต

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการด าเนินงานตามภารกิจ
กลยุทธ์ 3.4 สร้างสรรค์นวัตกรรมเชิงสังคม เพื่อส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
กลยุทธ์ 3.5 เสริมสร้างสุขภาวะทางกายและจิตใจให้แก่บุคลากรและนิสิต

ผลการด าเนินงานปี 2564 และปี 2565 และเป้าหมายการด าเนินงานปี 2566



ยุทธศาสตร์ที่ 4 การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ 4.1 การปรับโครงสร้างองค์กรท่ีเหมาะสมกับภารกิจหลักของส่วนงาน

กลยุทธ์ 4.2 การจัดระบบการเงินและบัญชี การบริหารงบประมาณที่โปร่งใส ตรวจสอบได้

การบูรณาการโครงสร้างและภารกิจให้เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ร้อยละ 80 / 75.5 ร้อยละ 80 / 75.1

การปรับปรุง พัฒนาระบบการเงินและบัญชี 
ที่มีมาตรฐาน มีความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้

ผลการรับรองงบการเงิน ตามมาตรฐานของ สตง.

รับรอง / รับรอง รับรอง / อยู่ระหว่างด าเนินการ
(แล้วเสร็จ ก.พ.66)

ค่าเป้าหมาย 2566 ร้อยละ 80 ค่าเป้าหมาย 2566 รับรอง

เป้าหมาย / ผล 2564 เป้าหมาย / ผล 2565
เป้าหมาย / ผล 2564 เป้าหมาย / ผล 2565

19

ร้อยละของผลสัมฤทธิ์การบูรณาการ
โครงการและภารกิจ

ผลการด าเนินงานปี 2564 และปี 2565 และเป้าหมายการด าเนินงานปี 2566



การส่งเสริมการขับเคลื่อน 
EdPEx ในการบริหารงาน

ส่วนงานที่ใช้ EdPEx ในการ
บริหารงานและผ่านการประเมิน

การบริหารงานมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
มีความโปร่งใส เป็นธรรมในการ
ปฏิบัติงาน

ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย

ร้อยละ 30 / 100 ร้อยละ 70 / 100

การติดตามประสิทธิภาพการ
ถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ

ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ในการ
ปฏิบัติงานตามแผน

ร้อยละ 80 / 88.9 ร้อยละ 90 / 90.7ร้อยละ 94 / 90.1 ร้อยละ 95 / 90.54

ค่าเป้าหมาย 2566 ร้อยละ 100 ค่าเป้าหมาย 2566 ร้อยละ 95

เป้าหมาย / ผล 2564 เป้าหมาย / ผล 2565 เป้าหมาย / ผล 2564 เป้าหมาย / ผล 2565 เป้าหมาย / ผล 2564 เป้าหมาย / ผล 2565

ค่าเป้าหมาย 2566 ร้อยละ 90

20
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ 4.3 การบริหารงานมุ่งสู่ความเป็นเลิศและการขับเคลื่อน EdPEx อย่างเป็นรูปธรรม พัฒนาระบบ KU-IQA
กลยุทธ์ 4.4 การติดตามประสิทธิภาพการถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ

ผลการด าเนินงานปี 2564 และปี 2565 และเป้าหมายการด าเนินงานปี 2566



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพิ่มศักยภาพในการบริหารและจัดการทรัพยากรเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ 5.1 จัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ 5.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

การจัดต้ังกองทุนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย

กองทุน Endowment Fund

ค่าเป้าหมาย 2566 500 ล้านบาท

กองทุนเพ่ือการวิจัยและนวัตกรรม

ค่าเป้าหมาย 2566 100 ล้านบาท
อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

การพัฒนาระบบบริหารทรัพย์สินทางปัญญา

รายได้จากนวัตกรรมและ
การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

ค่าเป้าหมาย 2566 130 ล้านบาท 120 / 553 ลบ.

100 / 541 ลบ.
เป้าหมาย / ผล 2564

เป้าหมาย / ผล 2565

500 /  431 ลบ.

500 / 534 ลบ.

เป้าหมาย / ผล 2564

เป้าหมาย / ผล 2565

21

ผลการด าเนินงานปี 2564 และปี 2565 และเป้าหมายการด าเนินงานปี 2566



ค่าเป้าหมาย 2566 1,200 ล้านบาท

เป้าหมาย / ผล 2564

การพัฒนาการยกระดับผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมผ่าน
กระบวนการสร้างมูลค่าเพ่ิมแบบครบวงจรขึ้นสู่

ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน

ผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมของ
มหาวิทยาลัย (รายได้จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์)

1,000 / 1,047 ลบ.800 / 1,140 ลบ.
เป้าหมาย / ผล 2564 เป้าหมาย / ผล 2565

22ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพิ่มศักยภาพในการบริหารและจัดการทรัพยากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ 5.3 พัฒนาการจัดหารายได้ การใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

ผลการด าเนินงานปี 2564 และปี 2565 และเป้าหมายการด าเนินงานปี 2566



การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรั้พยากรที่ดิน 
พื้นที่ใช้สอย สิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สิน

อัตราการคงอยู่ของผู้ประกอบการ
(เปลี่ยนแปลงการวัดผลเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19)

การบริหารเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและภาวะวิกฤต
อย่างฉับพลันภายใต้โควิด 19 และ Digital Disruption

ร้อยละของความส าเร็จในการบริหารโครงการเพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลงและภาวะวิกฤตอย่างฉับพลัน

ค่าเป้าหมาย 2566 ร้อยละ 100 ค่าเป้าหมาย 2566 ร้อยละ 80

- / 96.3 - / 100
เป้าหมาย / ผล 2564 เป้าหมาย / ผล 2565

ร้อยละ 80 / 100 ร้อยละ 80 / 95
เป้าหมาย / ผล 2564 เป้าหมาย / ผล 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพิ่มศักยภาพในการบริหารและจัดการทรัพยากรเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ 5.4 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรที่ดิน พ้ืนที่ใช้สอย สิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สิน

กลยุทธ์ 5.5 การบริหารเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและรองรับภาวะวิกฤติอย่างฉับพลัน

23

ผลการด าเนินงานปี 2564 และปี 2565 และเป้าหมายการด าเนินงานปี 2566



m

ทิศทางการพัฒนา

ทิศทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปีที่ 80 ทศวรรษที่ 9
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KUniverse เป็นนโยบายที่สนับสนุนการเรียนรู้ อย่างมีส่วนร่วม 
เชื่อมโยงกับการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ 

นโยบายเชิงรุก KUniverse

สนับสนุน

25



สร้างองค์ความรู้ ให้นิสิต เกษตรกร
และผู้ประกอบการ

จัดตั้ง Spin-off Company ภายใต้ KU 
Holding Company เพื่อขับเคลื่อนการ

ด าเนินงานที่สนับสนุนภาคเอกชนได้สะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

บริการรับรองคุณภาพและมาตรฐาน
สินค้า เพื่อยกระดับความน่าเชื่อถือ

ของสินค้าและบริการ

ติดอาวุธให้เกษตรกร และผู้ประกอบการ
ผ่านงานบริการวิชาการและให้

ค าปรึกษา

บทบาทส าคัญ 7 ประการ

มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนา ที่ผ่านนวัตกรรม
และเทคโนโลยีมาช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มของ

สินค้าและบริการของ SMEs และ
เกษตรกรรม

สร้าง KU Market Place 
ที่ใช้หลักการเศรษฐกิจ

สีเขียว (Green Economy)

สร้าง KU Business Ecosystem พร้อม
ทั้งผนึกก าลังการส่งเสริมผ่านทุก

วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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The premium@KU and KU Kindee U-dee 

• เปิดตัวร้าน the premium @ KU และ ร้าน KU Kindee U-
dee เป็น นโยบายที่ใช้สินค้าและบริการคุณภาพที่จะเชื่อมโยงกับ
การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

• ภายใต้โครงการ KUniverse ที่มีทั้ง platform จริง และ เสมือน 
เพื่อส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางของประเทศและนานาชาติ ด้าน 
BCG ทั้งสินค้า บริการและ เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็น
การบูรณาการการเรียนรู้และเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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บริษัทร่วมทุนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ ากัด พ.ศ.2565
KU Holding Company Limited

• สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ได้ให้ความเห็นชอบจัดตั้ง
บริษัทร่วมทุนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ ากัด พ.ศ.2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
รวมตลอดถึงลงทุนหรือร่วมลงทุนเพื่อประโยชน์แก่กิจการของมหาวิทยาลัยและเพื่อเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย ในเรื่องดังต่อไปนี้

3. กิจการที่ใช้ทรัพย์สินและ
ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย 

1. กิจการที่น าเทคโนโลยี
นวัตกรรม หรือองค์ความรู้ใน

ระดับสากลที่เกิดจากงานวิจัยไป
ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรอืเพ่ือ

ประโยชน์ต่อประเทศ

2. กิจการที่ใช้องค์ความรู้
ของมหาวิทยาลัย 

4. กิจการอื่นใดที่เก่ียวกับหรือ
ต่อเนื่องกับกิจการของมหาวิทยาลัย

โครงการ Business Unit ปี 2565 งบประมาณ 5.2120 ล้านบาท
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เน้นอัตลักษณ์ เวชศาสตร์การเกษตรและชีวนวัตกรรม 
(Agro-Medicine and Bio-Innovation) ที่เชื่อมโยง
ความรู้ขั้นสูงด้านการเกษตร อาหาร ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม 
ไปสู่การแพทย์ เป็นแห่งแรกของประเทศไทยและเอเชีย

คณะแพทยศาสตร์

งบประมาณ ปี พ.ศ.2565  มากกว่า 270.7316 ล้านบาท
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คณะแพทยศาสตร์ 32

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



โครงการจัดต้ังวิทยาลัยนานาชาติ

รับผิดชอบการด าเนินงานของ หลักสูตรนานาชาติ
แบบบูรณาการข้ามศาสตร์ ในระดับปริญญาตรี 
และระดับบัณฑิตศึกษา 

หลักสูตรนานาชาติ แบบ Non-Degree และในรูปแบบ
ธนาคารหน่วยกิต 

การให้บริการนิสิตต่างชาติแบบครบวงจร

งบประมาณ พ.ศ. 2565

13.1034 ล้านบาท
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1. ระบบงานด้าน
การเรียนการสอน 

(นิสิตและหลักสูตร)

6. การวิจัย

3.  กิจกรรมนิสิต

7. การบริหาร
งบประมาณ
และการเงิน

4. อาคารสถานที่และพื้นที่

5. การบริการวิชาการ

2. การบริหารงานบุคคล

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (Management Information System : MIS)

KU MIS

ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการหลักของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แก่

งบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 1.1706 ล้านบาท

33



Greencampus 34



Greencampus

2017 
อันดับที่ 96 ของโลก 
อันดับที่ 3 ของไทย 

2018 
อันดับที่ 89 ของโลก
อันดับที่ 2 ของไทย 

2019 

อันดับที่ 81ของโลก 
อันดับที่ 2 ของไทย 

2020

อันดับที่ 73 ของโลก
อันดับที่ 2 ของไทย 

20222021

อันดับที่ 45 ของโลก
อันดับที่ 1 ของไทย อันดับที่ 40 ของโลก 

อันดับ 1 ของไทย 
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KU SDGs
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KU SDGs การพัฒนาอย่างยั่งยืนแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 37



งานแผนและยุทธศาสตร์
กองบริหารยุทธศาสตร ์ส านักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร 02 942 8200 ต่อ 644703
E-mail : pbas@ku.th

จัดท าโดย
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