
 
 
 
 

 
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 เรื่อง  วิธีการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
           ------------------------------------- 

  ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ประกอบด้วย 

1. รองศาสตราจารย์พีรเดช  ทองอ าไพ    ประธานกรรมการ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ     

2.  รองศาสตราจารย์บัญชา  ขวัญยืน    กรรมการ 
     กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจ า 
3. รองศาสตราจารย์สุตเขตต์  นาคะเสถียร   กรรมการ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์  ผู้แทน ก.บ.ม. 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิศิษฐ์  ลิ้มสมบุญชัย    กรรมการ 

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์  ผู้แทน ก.บ.ม. 
5. ศาสตราจารย์ศันสนีย์  ไชยโรจน์    กรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกด้านวิชาการท่ีอยู่ในแวดวงการศึกษา 
หรือวิชาการหรือวิชาชีพที่เก่ียวข้องกับสถาบัน 

6. นางสุนันทา  สมพงษ์      กรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกด้านวิชาการท่ีอยู่ในแวดวงการศึกษา 
หรือวิชาการหรือวิชาชีพที่เก่ียวข้องกับสถาบัน 

7. นางสาวรัชดา  คะดาษ     กรรมการ 
ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานที่สังกัดสถาบัน 

8. ผู้อ านวยการส านักงานกฎหมาย    เลขานุการ   

  โดยให้คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่ด าเนินการสรรหาบุคคลที่สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการก าหนด
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการ พ.ศ. 2562 จ านวนหนึ่งคน 
พร้อมจัดท าสรุปเสนอความเห็น ความเหมาะสม และเหตุผลประกอบการพิจารณาเพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาแต่งตั้งต่อไป 

คณะกรรมการสรรหาฯ จึงได้ก าหนดวิธีการสรรหาตามที่ระบุไว้ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการก าหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการ 
พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

1. คุณสมบัติ 
     ผู้ เหมาะสมด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 5 วรรคสอง ของข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการก าหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนผู้อ านวยการและรอง
ผู้อ านวยการพ.ศ. 2562 กล่าวคือ   
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                           1.1  เป็นบุคคลที่ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ท าการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารตั้งแต่หัวหน้า
งานขึ้นไป รวมแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามปีในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 
หรือ 
        1.2 เป็นบุคคลซึ่งส าเร็จการศึกษาปริญญาหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน 
อุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ท าการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารตั้งแต่หัวหน้าฝ่ายขึ้นไป 
รวมแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามปี หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารตั้งแต่หัวหน้างานขึ้นไป รวมแล้วเป็นเวลาไม่
น้อยกว่าห้าปีในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 

2. คุณลักษณะ 
     ผู้เหมาะสมด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ ต้องมีคุณลักษณะตามข้อ 7 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการก าหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการ 
พ.ศ. 2562 ดังตอ่ไปนี้ 

2.1  มีภาวะผู้น าที่กล้าเปลี่ยนแปลง สามารถระดมทรัพยากรและบุคคลเพ่ือร่วมกันพัฒนา
สถาบันหรือส านักให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 

2.2  มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ในการบริหาร
สถาบันหรือส านัก 

2.3   เป็นผู้ที่สามารถแสวงหารายได้และทรัพยากรอ่ืนเข้าสู่สถาบันหรือส านัก 
2.4   มีศักดิ์ศรีทางวิชาการ เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและสากล เป็นผู้แทนสถาบันหรือ

ส านักได้อย่างสมศักดิ์ศร ี
     2.5  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ส่งเสริมความสามัคคี มีศักยภาพในการจัดหาความร่วมมือในทาง

วิชาการและการวิจัย สามารถติดต่อประสานงานกับภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ 
2.6   มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีความยุติธรรม และมีความซื่อสัตย์สุจริต 
2.7   มีคุณลักษณะอ่ืนๆ อันพึงประสงค์ในการปฏิบัติหน้าที่ 

3. ลักษณะต้องห้าม 
     ผู้เหมาะสมด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 8 ของข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการก าหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนผู้อ านวยการและรอง
ผู้อ านวยการ พ.ศ. 2562  ดังต่อไปนี้ 

3.1 เป็นข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย หรือข้าราชการในสังกัดส่วนราชการอ่ืน เว้นแต่ได้
แสดงเจตนาที่จะบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานเต็มเวลาให้ไว้ต่อคณะกรรมการสรรหา หากได้รับ 
การพิจารณาแต่งตั้งด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ 

3.2 เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของ 
พรรคการเมือง 

3.3  เป็นผู้มีประโยชน์ขัดแย้งกับกิจการของมหาวิทยาลัยไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
3.4 เป็นผู้มีลักษณะการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของ

มหาวิทยาลัย 
3.5 เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ท ากับมหาวิทยาลัย เว้นแต่เป็นสัญญาที่

เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจการทางวิชาการ 
3.6 เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับมหาวิทยาลัย เว้นแต่

เป็นผู้ถือหุ้นเพื่อประโยชน์แห่งการลงทุนตามปกติ 
3.7 รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากมหาวิทยาลัย หรือเป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นในห้าง

หุ้นส่วนหรือบริษัทท่ีรับสัมปทานจากมหาวิทยาลัย 
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3.8  เคยถูกลงโทษทางวินัยในระดับโทษตั้งแต่ภาคทัณฑ์ขึ้นไปอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ 
3.9  เคยต้องโทษโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
3.10 เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย 

4. วิธีการสรรหา 
     คณะกรรมการสรรหา ได้ประชุมปรึกษาหารือกันแล้ว จึงก าหนดวิธีการสรรหาตามที่ระบุไว้ใน

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ว่าด้วยการก าหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และถอดถอน
ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการ พ.ศ. 2562  และแผนงานการสรรหาตามที่แนบไว้ท้ายประกาศ ดังนี้ 
      4.1  คณะกรรมการสรรหา น าหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาตามข้อบังคับจัดท าเป็นประกาศ
ของคณะกรรมการสรรหา พร้อมกับแผนงานการสรรหา โดยคณะกรรมการอาจก าหนดคุณลักษณะเพ่ิมเติมตาม 
ข้อ 7.7 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการก าหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และถอดถอน
ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการ พ.ศ. 2562 ได้ตามความเหมาะสมส าหรับการสรรหาในคราวนั้นโดยไม่ขัดกับ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และข้อบังคับดังกล่าว  
     4.2  คณะกรรมการสรรหา น าส่งประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องวิธีการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ และแผนการสรรหา เพ่ือให้สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์น าไปประชาสัมพันธ์
ให้กับผู้ปฏิบัติงานของสถาบันได้รับทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา และแผนงานการสรรหา 

4.3  คณะกรรมการสรรหา แสวงหาข้อมูลเพ่ิมเติมโดยวิธีให้ผู้ปฏิบัติงานของสถาบันวิจัยและ
พัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แก่ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ พนักงานราชการ 
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างของสถาบันแสดงความคิดเห็นตามก าหนดเวลาและแบบแสดงความคิดเห็นที่
คณะกรรมการสรรหาก าหนด 

       คณะกรรมการสรรหาให้แสวงหาข้อมูลเพ่ิมเติมจากผู้บริหารในต าแหน่ง หัวหน้าภาควิชา 
คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน/ ส านักในสังกัดของมหาวิทยาลัย รวมถึงบุคลากรของมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการและ
ประเภทนักวิจัยที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลระบบบริหารจัดการโครงการวิจัย (KURM) ของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ โดยใช้การสุ่มด้วยวิธีการจับฉลาก ดังนี้ 

- ประเภทวิชาการระดับรองศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์  ประเภทนักวิจัยระดับ  
ช านาญการพิเศษ/ เชี่ยวชาญ จ านวน 40 คน 

- ประเภทวิชาการระดับอาจารย์/ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเภทนักวิจัยระดับปฏิบัติการ/ 
ช านาญการ จ านวน 40 คน  

4.4  คณะกรรมการสรรหา ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหา โดยให้ผู้สมัครน าส่งข้อมูล
ประวัติ ผลงาน และแนวทางการบริหารจัดการสถาบันตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 
ที่สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก าหนดไว้  ทั้งนี้ตามรูปแบบและระยะเวลาที่คณะกรรมการสรรหาก าหนด  
ตั้งแต่วันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2565 
                               ผู้สมัครจะเป็นบุคคลภายในหรือภายนอกก็ได้ กรณีท่ีเป็นบุคคลภายนอก จะต้องแสดงเจตนา
ที่จะบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานเต็มเวลาต่อคณะกรรมการสรรหา หากได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการ 

4.5 คณะกรรมการสรรหาก าหนดในใบสมัครให้มีการสอบถามผู้เข้ารับการสรรหาทุกคนว่ามี
ลักษณะต้องห้ามตามข้อ 8 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการก าหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ
แต่งตั้ง และถอดถอนผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการ พ.ศ. 2562 หรือไม่ และมีหรือเคยมีพฤติการณ์ หรือลักษณะอ่ืน
ใดที่ไม่เหมาะสมต่อการด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการหรือไม่ โดยให้ผู้เข้ารับการสรรหาแจ้งให้คณะกรรมการสรรหาทราบ
ตามรูปแบบและวิธีการ ภายในเวลาที่คณะกรรมการสรรหาก าหนด 
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     4.6  เมื่อครบก าหนดเวลาการรับสมัครแล้ว ให้ส านักงานสภามหาวิทยาลัยจัดส่งประวัติให้ 
กองทรัพยากรมนุษย์ด าเนินการตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและลักษณะต้องห้ามตาม 
ข้อ 8.1 และข้อ 8.8 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการก าหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง 
และถอดถอนผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการ พ.ศ. 2562 และให้กองทรัพยากรมนุษย์แจ้งผลการตรวจสอบคุณสมบัติ
ให้ส านักงานสภามหาวิทยาลัยทราบภายในระยะเวลาทีส่ านักงานสภามหาวิทยาลัยก าหนด 
     ในกรณีที่ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหา ประธานกรรมการสรรหาอาจแจ้งให้ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัยขยายเวลารับสมัครออกไปอีกก็ได้ ไม่เกินหนึ่งคราว คราวละไม่เกินสิบห้าวัน โดยให้ประธานกรรมการ 
สรรหารายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ ทั้งนี้ หากระยะเวลาในการด าเนินการสรรหาเกินก าหนดเวลาในข้อ 9.4.2 
ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการก าหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และถอดถอน
ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการ พ.ศ. 2562 ให้ประธานกรรมการสรรหามีหนังสือขอขยายเวลาต่อนายกสภา
มหาวิทยาลัยและให้รายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป 
                          4.7 ในกรณีที่ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเกินห้าคน ให้คณะกรรมการสรรหา กลั่นกรองผู้เข้ารับการ
สรรหาให้เหลือจ านวนผู้เข้ารับการสรรหาจ านวนไม่เกินห้าคน  โดยพิจารณาจากข้อมูลประวัติ ผลงาน แนวทางการบริหาร
จัดการสถาบันตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก าหนดไว้ 
                              การวินิจฉัยกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาตามวรรคหนึ่ง ให้ถือเป็นที่สุด 

4.8 คณะกรรมการสรรหา จัดให้ผู้เข้ารับการสรรหาทุกคนตามข้อ 4.6 หรือ 4.7  มาน าเสนอ
แนวทางการบริหารจัดการต่อคณะกรรมการสรรหาและผู้ปฏิบัติงานของสถาบันตามรูปแบบและวิธีการ 
ที่คณะกรรมการสรรหาก าหนด โดยใช้เวลาไม่เกิน 20 นาที พร้อมทั้งตอบค าถามโดยใช้เวลาไม่เกิน 20 นาที  
ในวันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2566  
                         4.9  คณะกรรมการสรรหา แสวงหาข้อมูลเพ่ิมเติมโดยวิธีให้ผู้ปฏิบัติงานของสถาบันวิจัยและ
พัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แก่ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ พนักงาน
ราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างของสถาบันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้สมัครเข้ารับ
การสรรหาตามข้อ 7 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการก าหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง 
และถอดถอนผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการ พ.ศ. 2562 และแนวทางการบริหารจัดการสถาบันที่ผู้สมัครเข้ารับ
การสรรหาน าเสนอ ตามแบบแสดงความคิดเห็นและก าหนดเวลาที่คณะกรรมการสรรหาก าหนด 

      คณะกรรมการสรรหาให้แสวงหาข้อมูลเพ่ิมเติมจากผู้บริหารในต าแหน่ง หัวหน้าภาควิชา 
คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน/ ส านักในสังกัดของมหาวิทยาลัย รวมถึงบุคลากรของมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการและ
ประเภทนักวิจัยที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลระบบบริหารจัดการโครงการวิจัย (KURM) ของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ โดยใช้การสุ่มด้วยวิธีการจับฉลาก ดังนี้ 

- ประเภทวิชาการระดับรองศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์  ประเภทนักวิจัยระดับ  
ช านาญการพิเศษ/ เชี่ยวชาญ จ านวน 40 คน 

- ประเภทวิชาการระดับอาจารย์/ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเภทนักวิจัยระดับปฏิบัติการ/ 
ช านาญการ จ านวน 40 คน  
                         4.10 คณะกรรมการสรรหาแสวงหาข้อมูลเพ่ิมเติม โดยเชิญผู้สมัครเข้ารับการสรรหา มาเข้ารับ
การสัมภาษณ์ เรื่องแนวทางการบริหารจัดการสถาบันในวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ตามกรอบเวลาที่
คณะกรรมการสรรหาก าหนด 

5. การพิจารณากลั่นกรอง 
     คณะกรรมการสรรหา พิจารณากลั่นกรองผู้ที่เหมาะสมด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ จ านวนหนึ่งคน 

พร้อมจัดท าสรุปเสนอความเห็น ความเหมาะสม และเหตุผลประกอบการพิจารณา เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งต่อไป เว้นแต่คณะกรรมการสรรหาพิจาณาแล้วเห็นว่าไม่มีผู้เหมาะสมด ารงต าแหน่ง
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ผู้อ านวยการอาจไม่ เสนอชื่อก็ ได้  แล้วให้ คณะกรรมการสรรหารายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบเพ่ือให้ 
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

    ข้อมูลประกอบการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย 
5.1  ประวัติและผลงานของผู้เข้ารับการสรรหา  
5.2  แนวทางการบริหารจัดการสถาบันตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 
 5.3  คุณลักษณะและลักษณะต้องห้ามตามข้อ 7 และข้อ 8 แห่งข้อบังคัมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ว่าด้วยการก าหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการ พ.ศ. 2562 
 5.4 ความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ตามข้อ 4.3 และ ข้อ 4.9 
 5.5 การสัมภาษณ์ผู้สมัครใจเข้ารับการสรรหาตามข้อ 4.10 

    คณะกรรมการสรรหาอาจก าหนดวิธีการได้มาซึ่งข้อมูลเพ่ือประกอบการพิจารณาได้ตามความเหมาะสม 
ข้อมูลประกอบการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหา จะน าไปใช้ประกอบการติดตาม

และประเมินผลการปฏิบัติงาน ภายหลังได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อ านวยการแล้วด้วย 

ก าหนดเวลาการประกาศรับสมัคร 
      คณะกรรมการสรรหา ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหา โดยประชาสัมพันธ์ไปยังคณะ 

สถาบั น  ส านั ก  ของมหาวิท ยาลั ย เกษตรศาสตร์  และสถาบั น อุดมศึ กษ าต่ างๆ  รวมทั้ ง เผยแพร่ท าง 
http://kucouncil.ku.ac.th และให้ผู้สนใจสมัครเข้ารับการสรรหา น าส่งข้อมูลประวัติ ผลงาน แนวทางการบริหาร
จัดการคณะตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก าหนดไว้โดย
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 – 
16.00 น. โดยผู้สมัครขอรับใบสมัครได้ที่ส านักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้น 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://kucouncil.ku.ac.th และยื่นใบสมัคร
ตามก าหนดเวลาดังกล่าว ช่องทางดังนี้ 

ช่องทางที่ 1 น าส่งที่ส านักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้น 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ช่องทางที่ 2 น าส่งทาง e-mail: kuc.mon@ku.ac.th และส่งไปรษณีย์ด่วนพิเศษ ภายในวัน
จันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2565  โดยจะถือตราประทับไปรษณีย์เป็นส าคัญ โดยจ่าหน้าซองถึงผู้อ านวยการ
ส านักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส านักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี ชั้น 9 
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โดยเอกสารน าส่งทางอีเมลล์และ
ทางไปรษณีย์ต้องเป็นฉบับเดียวกัน 

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน 

 ประกาศ  ณ  วันที่    ธันวาคม  พ.ศ. 2565 

 (รองศาสตราจารย์พีรเดช  ทองอ าไพ) 
        กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 ประธานคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันวิจัย 
 และพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

๖



คร้ังท่ี 1 อังคารท่ี 6 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการสรรหาประชุม ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา 
เวลา 09.30 น.  ณ ห้องประชุมส านักงานสภามหาวิทยาลัย ช้ัน 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
และประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom

อังคารท่ี 6 ธันวาคม 2565 ส่งหนังสือขอให้ส่วนงานประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อ านวยการ

ให้ผู้ปฏิบัติงานในส่วนงานทราบ
พุธท่ี 7 ธันวาคม 2565 เปิดรับสมัคร  ผู้สนใจเข้ารับการสรรหา ต้ังแต่เวลา 09.00 - 15.30 น.

โดยผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครท่ีส านักงานสภามหาวิทยาลัย ช้ัน 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. 
หรือดาวน์โหลดใบสมัครท่ี https://kucouncil.ku.ac.th
ย่ืนใบสมัครได้ท่ี 1. ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ช้ัน 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. 
                    2. น าส่งทาง E-mail: kuc.mon@ku.ac.th และส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือด่วนพิเศษ
                       ภายในวันจันทร์ท่ี 26 ธันวาคม  พ.ศ. 2565

วันศุกร์ท่ี 9 ธันวาคม 2565 ส่งแบบแสดงความคิดเห็น ให้ผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน ผู้บริหาร และกลุ่มนักวิจัยตามข้อ 4.3 และ 4.9 วรรคสอง
ผ่านทาง QR Code แสดงความคิดเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา (ตามข้อ 4.3) 

จันทร์ท่ี 19 ธันวาคม 2565 วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น
เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา (ตามข้อ 4.3) เวลา 16.00 น.

จันทร์ท่ี 26 ธันวาคม 2565 1. ปิดรับสมัคร   ผู้สนใจเข้ารับการสรรหา ภายในเวลา 15.30  น.
๒. ส่งแบบประวัติผู้สมัครเข้ารับการสรรหาให้กองทรัพยากรมนุษย์ตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติ

พฤหัสบดีท่ี 29 ธันวาคม 2565 ส่งหนังสือเชิญผู้สมัครใจเข้ารับการสรรหาท่ีผ่านการตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติ
น าเสนอแนวทางการบริหารจัดการต่อคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน

คร้ังท่ี 2 จันทร์ท่ี 9 มกราคม 2566 1. คณะกรรมการสรรหาประชุม รับฟังการน าเสนอวิสัยทัศน์และแนวทาง
การบริหารจัดการพร้อมกับบุคลากรของสถาบัน และฟังการตอบข้อซักถามของบุคลากรในสถาบัน เวลา 09.30 น.
ณ  ห้องประชุม ช้ัน 9 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ส าหรับผู้บริหารและกลุ่มนักวิจัย ตามข้อ 4.3 และ 4.9 วรรคสอง สามารถรับฟังการน าเสนอวิสัยทัศน์ผ่าน Nontri Live
2. ส่งแบบแสดงความเห็นให้ผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน ผู้บริหาร และกลุ่มนักวิจัยตามข้อ 4.3 และ 4.9 วรรคสอง
ผ่านทาง QR Code แสดงความคิดเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา (ตามข้อ 4.9) 

จันทร์ท่ี 16 มกราคม 2566 วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น
เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา (ตามข้อ 4.๙) เวลา 16.00 น.

คร้ังท่ี 3 พฤหัสบดีท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2566 คณะกรรมการสรรหาประชุม เพ่ือสัมภาษณ์ผู้สมัครใจ  ตามกรอบเวลาท่ีคณะกรรมการก าหนด
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมก าพล อดุลวิทย์ ช้ัน 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะกรรมการสรรหาประชุม เพ่ือรวบรวมข้อมูลและสรุปผล

หมายเหตุ   แผนการสรรหาน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม
      

  แผนงานการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 



 

 
 

วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ระยะ ๑๒ ปี 
(พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๑) 

มติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ในการประชุมครั้งที่ ๒/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25๖๓ 

 
************************************************ 

 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ วิจัย และสร้างนวัตกรรมระดับโลก เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนบน
พ้ืนฐานของศาสตร์แห่งแผ่นดิน 
 
พันธกิจ (Mission) 

1. สร้างองค์ความรู้จากงานวิจัย นวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาและเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

2. สร้างสมรรถนะก าลังคนเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของประเทศและของโลกในทุกช่วงวัย 
3. สร้างต้นแบบสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน 

 
ค่านิยมหลัก (Core Value) 
           มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน สืบสานสามัคคี มีคุณธรรม 
 
เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพ่ือความกินดีอยู่ดีของชาติ 
 
อัตลักษณ์ (Identity) 
 สร้างสรรค์ศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพ่ือการกินดีอยู่ดีของชาติและของประชาคมโลก 
 
เป้าประสงค์  (Goal) 

1. งานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ที่มีคุณภาพ มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และได้รับการ
ยอมรับในระดับนานาชาติ และมีศักยภาพสามารถตอบโจทย์การพัฒนาทางการเกษตร อาหาร ป่าไม้ ประมง 
สัตวแพทย์ และอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทย 

2. บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และเป็นมหาวิทยาลัยของปวงชนที่เปิดโอกาสให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการพัฒนา 

3. มหาวิทยาลัยแห่งสังคมฐานความรู้บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงความรู้ได้อย่างหลากหลายรูปแบบ 
 
 

ฉบบัแก้ไขตามมติสภา มก. (๒๔ ก.พ.63) 

 



๒ 

 

เป้าหมาย (Target) 
 พัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้เป็น “มหาวิทยาลัยของศาสตร์แห่งแผ่นดิน” ที่เข้มแข็งอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน โดยเชื่อมโยงกับศาสตร์การเกษตรซึ่งเป็นพื้นฐานของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งน้อมน าศาสตร์
แห่งพระราชา ศาสตร์ชุมชน และศาสตร์สากล มาผสมผสานในการสร้างสรรค์วิชาการและน าไปสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยชั้นน าอันประกอบด้วย 

(๑) มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) 
(๒) มหาวิทยาลัยแห่งเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital University)  
(๓) มหาวิทยาลัยวิจัย (Research University)  
(๔) มหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class University)  
(๕) มหาวิทยาลัยที่มีความรับผิดชอบต่อรัฐและสังคม (Social Responsibility University) 
(๖) มหาวิทยาลัยแห่งความผาสุก (Happiness University) 

 
ยุทธศาสตร์ (Strategies) 
ยุทธศาสตร์ที ่๑ การสร้างสรรค์ศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อการพัฒนาประเทศที่ย่ังยืน 
แนวทางการบริหารและพัฒนา 
 ๑.๑  มุ่งสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการด้านการเกษตร อาหาร และป่าไม้  
 ๑.๒ มุ่งให้บริการประชาชนและเกษตรกรอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๑.๓ ส่งเสริมให้นิสิตน าองค์ความรู้ของตนเองไปสร้างชุมชนต้นแบบในท้องถิ่นเกิดของตน หรือชุมชน
โดยรอบมหาวิทยาลัย วิทยาเขต หรือศูนย์/สถานีวิจัย 
 ๑.๔ มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์โดยรวมพลังศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้งแผ่นดิน ร่วม
พัฒนามหาวิทยาลัยและพัฒนาประเทศ 
 ๑.๕ สนับสนุนการพัฒนาวิทยาเขตเพ่ือตอบสนองการพัฒนาในพ้ืนที่ 

๑.๖ ส่งเสริมการบริการทางวิชาการ เช่น 
  ๑.๖.๑ สร้างความพร้อมในการผลักดันผลงานของมหาวิทยาลัยสู่สังคมเชิงพาณิชย์เชิง
สาธารณะและเชิงนโยบาย 
  ๑.๖.๒  พัฒนาระบบการให้บริการทางวิชาการสู่สังคมเชิงรุก 
  ๑.๖.๓  สนับสนุนโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบ โดยบูรณาการองค์ความรู้ในสาขาวิชาที่
หลากหลาย มาส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการด ารงชีวิตภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง ให้ชุมชนสามารถยกระดับ
รายได้ให้ก้าวข้ามจากระดับต่ าสู่ระดับปานกลาง และจากระดับปานกลางสู่ระดับสูง  
  ๑.๖.๔  สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ และการออกสื่อสาธารณะ เพ่ือให้มหาวิทยาลัย
ได้แสดงบทบาทที่โดดเด่น ในการเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาสังคม ปัญหาสาธารณะ หรือวิกฤตระดับชาติ 
รวมทั้งแนวทางการพัฒนาในด้านต่างๆ ของประเทศ 
 
 
 
 
 



๓ 

 

 
ยุทธศาสตร์ที ่๒ การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับสากล 
แนวทางการบริหารและพัฒนา 

๒.๑  ด้านการวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เช่น 
๒.๑.๑  สนับสนุนการวิจัยที่จะน าไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
๒.๑.๒  แสวงหาและระดมทุนวิจัยจากภายนอกที่มุ่งเน้นงานวิจัยซึ่งเป็นทิศทางหลักของ

ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านการเกษตรอาหารและป่าไม้ 
๒.๑.๓  ใช้งานวิจัยชี้น าสังคม เสริมสร้างบทบาทผู้น าสร้างสรรค์ศาสตร์แห่งแผ่นดิน โดย

สนับสนุนการตีพิมพ์เอกสารวิชาการเพ่ือเป็นแหล่งอ้างอิง และเอกสารวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ 

๒.๑.๔  วิจัยในศาสตร์แห่งแผ่นดินที่ตอบสนองต่อเป้าหมายอย่างรวดเร็วและจริงจัง เพ่ือพัฒนา
ขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริง 

๒.๒  ด้านบุคลากร เช่น 
๒.๒.๑ ส่งเสริมให้บุคลากรมีโอกาสแสดงผลงานในเวทีระดับโลก 

๒.๓  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเช่น 
๒.๓.๑ จัดให้มีห้องปฏิบัติการข้ันสูงที่มีความพร้อมในการสร้างผลงานระดับสากล ตามความ

พร้อมของคณะนักวิจัยหรือยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
๒.๓.๒  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการความเป็นเลิศทางวิชาการ 

๒.๔  ด้านความร่วมมือทางวิชาการ เช่น 
๒.๔.๑ สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานระดับชาติและนานาชาติ 

๒.๕  ด้านการบริหารงานวิจัย เช่น 
   ๒.๕.๑  เพ่ิมขีดความสามารถด้านการวิจัยของบุคลากรและนิสิต 

๒.๕.๒  สนับสนุนงานวิจัยที่มีศักยภาพน าไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ รวมทั้งเชิงพาณิชย์ 
๒.๕.๓  จัดระบบสนับสนุนเช่น การให้รางวัล การเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากร การ

จัดระบบที่เอ้ือต่อการวิจัย 
 

ยุทธศาสตร์ที ่๓ การเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการด าเนินงานตามภารกิจ 
แนวทางการบริหารและพัฒนา 

๓.๑  ด้านการเรียนการสอน เช่น 
๓.๑.๑  การพัฒนาบุคลากร เช่น 

 ๑) เสริมทักษะด้านภาษาให้แก่บุคลากร 
 ๒) มอบหมายงานให้บุคลากรอย่างเป็นธรรมและเป็นระบบ สามารถวัดผลงานได้ 

๓) เพ่ิมบุคลากรระดับหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral) เพ่ือเร่งผลิตผลงานทาง 
วิชาการท่ีมีคุณภาพและมีคุณประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ  
๔) พัฒนาระบบการรักษา สืบทอด และต่อยอดองค์ความรู้ที่ส าคัญของบุคลากรใน 

แต่ละสาขาวิชา รายวิชา และหลักสูตร เพ่ือไม่ให้สูญหายพร้อมการเกษียณอายุ 
 



๔ 

 

๓.๑.๒  การพัฒนาหลักสูตร เช่น 
    ๑) สนับสนุนการท าหลักสูตรนานาชาติ 
    ๒) พัฒนาหลักสูตรใหม่ให้ทันสมัย 
    ๓) พัฒนารายวิชาให้ทันสมัยจากผลงานวิจัยและวิชาการของมหาวิทยาลัย และสามารถ

ดึงดูดผู้สนใจเข้าศึกษาทั้งในรูปแบบหลักสูตร Non–Degree และ Degree 
    ๔) จัดท าสื่อการเรียนการสอนและเผยแพร่องค์ความรู้แบบอิเลกทรอนิกส์ เพ่ือเพ่ิม

ศักยภาพการเป็นผู้น าด้านการน าเสนอด้านการเรียนการสอนให้กับมหาวิทยาลัย 
    ๕) สร้างแรงจูงใจและพัฒนาหลักสูตรที่เอ้ือต่อการดึงดูดนักเรียนต่างชาติเข้ามาศึกษา 

ต่อที่มหาวิทยาลัย 
๖) ยกระดับคุณภาพมาตรฐานทางวิชาการให้เท่าเทียมในทุกวิทยาเขต 

๓.๑.๓  การพัฒนาคุณภาพนิสิต เช่น 
๑) สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนและนิสิตเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
๒) ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรและเสริมหลักสูตรที่มุ่งให้นิสิตมีโอกาส

ร่วมกิจกรรมเพ่ือสังคมมากข้ึน 
๓) สนับสนุนให้นิสิตมีความรู้ภาษาต่างประเทศมากกว่า ๑ภาษา 
๔) สนับสนุนกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะวิชาชีพ เพ่ือเตรียมนิสิตให้มีวุฒิภาวะทางอาชีพ

พร้อมสู่โลกการท างาน 
๕) พัฒนานิสิตให้มีความรู้ที่ก้าวหน้าทันสมัย มีคุณธรรมและจริยธรรมตามอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย มีจิตส านึกสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ 
๖) พัฒนานิสิตให้มีวินัยในตนเอง มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย จิตใจ พร้อมรับการ

เปลี่ยนแปลง 
๓.๒  ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เช่น 

๓.๒.๑ สร้างจิตส านึกความเป็นไทย ร่วมกันอนุรักษ์และท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาให้มั่นคงและยั่งยืน 

๓.๒.๒ ส่งเสริมการสร้างแรงบันดาลใจและอุดมคติที่สร้างสรรค์และเหมาะสมให้กับบุคลากร
และนิสิต 

๓.๒.๓ จัดให้มีหน่วยงานเฉพาะดูแลด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยให้เป็น
เจ้าภาพหลักรับผิดชอบ 
 
ยุทธศาสตร์ที ่๔ การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน 
แนวทางการบริหารและพัฒนา 

๔.๑  ด้านการปรับโครงสร้างองค์กร เช่น 
๔.๑.๑  จัดโครงสร้างองค์กรเพ่ือให้บรรลุพันธกิจและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
๔.๑.๒  ควบรวมหน่วยงานที่มีภารกิจใกล้เคียงกันให้อยู่ด้วยกัน และยุบรวมหน่วยงานย่อยที่มี

บุคลากรน้อยให้เป็นหน่วยเดียวกัน 
๔.๑.๓  พิจารณาทบทวนการปรับโครงสร้างองค์กรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย  
 



๕ 

 

๔.๒  ด้านกายภาพ เช่น 
๔.๒.๑  พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว(Green University) 

๔.๓  ด้านการเงินและการบัญชี เช่น 
๔.๓.๑  การจัดท าระบบการเงินและการบัญชีที่โปร่งใส ตรวจสอบได ้มีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผล 
๔.๔  ด้านทรัพยากรบุคคล เช่น 

๔.๔.๑  พัฒนาระบบประเมินผลที่เป็นธรรมในทุกระดับ 
๔.๔.๒  วิเคราะห์ภาระงานที่เป็นระบบและเป็นธรรม 
 

๔.๕  ด้านการบริหารงานทั่วไป เช่น 
๔.๕.๑เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบบริหารงานทั้งระบบ บริหารจัดการแบบองค์รวมเชิงรุก 
๔.๕.๒พัฒนาผู้บริหารทุกระดับเข้าสู่ความเป็นธรรมาภิบาล 
๔.๕.๓  ส่งเสริมให้หน่วยงานระดับคณะ สถาบัน ส านัก มีบทบาทในการพัฒนาและสร้างสรรค์

ผลงานที่เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 
๔.๕.๔  ให้ความส าคัญกับการท างานวิจัยสถาบันเพ่ือการพัฒนาองค์กร 
๔.๕.๕  บูรณาการการท างานระหว่างส่วนงานที่มีภารกิจใกล้เคียงกันบูรณาการข้อมูลและองค์

ความรู้มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล  
๔.๕.๖  ปรับระบบและวิธีการท างานให้รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได ้ สร้างรายได้ของ

หน่วยงานลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานที่ไม่จ าเป็นใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
๔.๕.๗  รักษาเอกลักษณ์และการสื่อสารของมหาวิทยาลัยเพ่ือสังคม ปรับภาพลักษณ์ใหม่ 

(Rebranding) 
๔.๕.๘  การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 

๔.๖  ด้านการจัดการทรัพย์สิน เช่น 
๔.๖.๑  พัฒนาทรัพย์สินเพ่ือสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย 

๔.๗  ด้านสารสนเทศ เช่น 
๔.๗.๑  จัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารของทั้งมหาวิทยาลัย 
๔.๗.๒  พัฒนาเข้าสู่ส านักงานอิเล็กทรอนิกส์(e-Office) 

๔.๘  ด้านจุดเน้นของวิทยาเขตและส่วนงานเช่น 
๔.๘.๑  ก าหนดภารกิจหลักท่ีเป็นจุดเน้นระดับวิทยาเขตให้ชัดเจนตามภูมิสังคม โดยเชื่อมโยง

กับศาสตร์การเกษตรซึ่งเป็นพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัย และค านึงถึงภารกิจเชิงพ้ืนที่ที่เชื่อมโยงกับภารกิจอื่นที่
เข้มแข็งและสอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอนด้วย 

๔.๘.๒  ก าหนดจุดเน้นและเอกลักษณ์ของส่วนงานให้ชัดเจน เพ่ือน าไปสู่การจัดท าแผนปฏิบัติ
การ (Action Plan) ที่ปฏิบัติได้จริงสอดคล้องกับพันธกิจของส่วนงานและสามารถติดตามประเมินผลได้อย่าง
เป็นรูปธรรม 

๔.๙ ด้านการประเมินการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ส่วนงาน ผู้บริหาร และบุคลากรทุกระดับ
เพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 

----------------------------- 



กลยุทธ์
(จ ำนวน)

โครงกำร/กิจกรรม
(จ ำนวน)

ตัวช้ีวัด
(จ ำนวน)

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 4 8 11
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 4 5 8
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 5 5 6
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 4 5 5
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 5 5 6

รวม 22 28 36

ส่วนท่ี 1 แผนปฏิบัติงำนตำมยุทธศำสตร์

รวม/เฉล่ีย/สะสม
2564 2565 2566 2567 2564 - 2567

๑. กำรสร้ำงสรรค์
ศำสตร์แห่งแผ่นดิน 
เพ่ือกำรพัฒนำประเทศ
ท่ีย่ังยืน

๑.๑ สร้ำงเครือข่ำยควำม
ร่วมมือและเสริมสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงศิษย์เก่ำ
 หน่วยงำนภำยใน
มหำวิทยำลัย หน่วยงำน
ภำยนอกท้ังภำครัฐและเอกชน
 กลุ่มอุตสำหกรรมเครือข่ำย  
และภำคประชำชน เพ่ือ
พัฒนำหลักสูตรบูรณำกำร 
หลักสูตรตำมควำมโดดเด่น
ของคณะและวิทยำเขต และ
พัฒนำหลักสูตรเพ่ือกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิต

๑. โครงการพัฒนาหลักสูตรท่ีมี
คุณภาพ หลักสูตรพิเศษ 
หลักสูตรท่ีพัฒนาศักยภาพทาง
วิชาชีพบัณฑิตศึกษา การพัฒนา
ระบบการจัดการศึกษาข้ามวิทยา
เขต สถาบันและประเทศ โดย
การมีส่วนร่วมของนิสิตเก่า 
ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน และมุ่งเน้น Double
 Degree, Joint Degree, Duo 
Degree, Non-Degree, Upskill,
 Reskill, New skill, หลักสูตร 
GSPP, หลักสูตร Flagship 
Module Degree, หลักสูตร
พัฒนาศักยภาพวิชาชีพ
บัณฑิตศึกษา

1. จ านวนหลักสูตรใหม่/
หลักสูตรท่ีมีการปรับปรุงและ
พัฒนาข้ึน จากการมีส่วนร่วม
จากนิสิตเก่า ผู้ประกอบการ 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

30 30 40 40 140 คณะ/วิทยาลัย รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ

หัวหน้ำผู้รับผิดชอบปีบัญชี พ.ศ. ผู้รับผิดชอบยุทธศำสตร์ท่ี กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม ตัวช้ีวัด

เป้ำหมำยตัวช้ีวัด

แผนปฏิบัติกำร 4 ปี (พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖7) มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
(มติสภำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ในกำรประชุมคร้ังท่ี 11/2563 เม่ือวันจันทร์ท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563)

ยุทธศำสตร์

ภำพรวม 

วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ วิจัย และสร้างนวัตกรรมระดับโลก เพ่ือการพัฒนา

อย่างยั่งยืนบนพ้ืนฐานของศาสตร์แห่งแผ่นดิน
(มติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ในการประชุมครั้งที่ ๒/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25๖๓)

เอกสารแนบ 1

1



รวม/เฉล่ีย/สะสม
2564 2565 2566 2567 2564 - 2567

หัวหน้ำผู้รับผิดชอบปีบัญชี พ.ศ. ผู้รับผิดชอบยุทธศำสตร์ท่ี กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม ตัวช้ีวัด

เป้ำหมำยตัวช้ีวัด

2. จ านวนผู้เรียน ประชาชน วัย
ท างาน และผู้สูงอายุ ท่ีศึกษาใน
หลักสูตร Double Degree, 
Joint Degree, Duo Degree, 
Non-Degree, Upskill/ 
Reskill/New skill, หลักสูตร 
GSPP, หลักสูตร Flagship, 
Module Degree หลักสูตรท่ี
พัฒนาศักยภาพวิชาชีพบัณฑิต 
ศึกษา ท่ีพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพ

2,000 2,500 3,500 4,000 12,000 คณะ/วิทยาลัย รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ

3. จ านวนมาตรฐานวิชาการ/
วิชาชีพ/อุตสาหกรรม/
ปฏิบัติการ ในระดับชาติและ
นานาชาติ (KU Standard)

10 10 10 10 40 คณะ/วิทยาลัย/ 
สถาบัน/ส านัก

รองอธิการบดีฝ่าย
วางแผนและวิจัย 
/รองอธิการบดีฝ่าย

นวัตกรรมและกิจการ
เพ่ือสังคม

พัฒนำงำนวิจัยและงำน
บริกำรวิชำกำร รวมท้ัง
ผลักดันผลงำนของ
มหำวิทยำลัยเพ่ือกำรถ่ำยทอด
เทคโนโลยี สู่กำรขับเคล่ือน
เศรษฐกิจ ท่ีตอบสนอง
นโยบำยของรัฐในกำรแก้ไข
ปัญหำด้ำนกำรเกษตร อำหำร
 ป่ำไม้ ประมง ทรัพยำกร 
ธรรมชำติ ส่ิงแวดล้อม 
วิศวกรรมศำสตร์ พลังงำน
และวิทยำศำสตร์สุขภำพ แก่
ชุมชนและสังคม

2



รวม/เฉล่ีย/สะสม
2564 2565 2566 2567 2564 - 2567

หัวหน้ำผู้รับผิดชอบปีบัญชี พ.ศ. ผู้รับผิดชอบยุทธศำสตร์ท่ี กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม ตัวช้ีวัด

เป้ำหมำยตัวช้ีวัด

1. ผลงานวิจัย ผลงาน
สร้างสรรค์ และผลงาน
นวัตกรรมท่ีช่วยแก้ไขปัญหา 
และน ามาใช้อันก่อให้เกิด
ประโยชน์อย่างชัดเจน

260 280 300 360 1,200 คณะ/สถาบัน/ส านัก รองอธิการบดีฝ่าย
วางแผนและวิจัย 
/รองอธิการบดีฝ่าย

นวัตกรรมและกิจการ
เพ่ือสังคม

๒. การประชุมสัมมนา Focus 
Group ร่วมกับ
ภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือ
แก้ปัญหาและสร้างความม่ันคง
ทางเศรษฐกิจและสังคม

30 30 30 30 120 คณะ/วิทยาลัย/ 
สถาบัน/ส านัก

รองอธิการบดีฝ่าย
วางแผนและวิจัย 
/รองอธิการบดีฝ่าย

นวัตกรรมและกิจการ
เพ่ือสังคม

3. โครงการส่งเสริมความ
ร่วมมือทางวิชาการกับนิสิตเก่า
และสถานประกอบการ เพ่ือการ
พัฒนา Talent Mobility และ
สนับสนุนกิจกรรมของนิสิตเก่า 
ตลอดจนสมาคมนิสิตเก่า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ โดยมุ่งเน้น
นวัตกรรมหลักสูตร การสร้าง
อาชีพและรายได้

1. ผลกระทบของความร่วมมือ
กับนิสิตเก่า องค์กรภาครัฐและ
ภาคเอกชน ตลอดจนสถาน
ประกอบการ 
 - นิสิตเก่าร่วมพัฒนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

100,000

 

150,000

 

200,000

 

200,000

 

160,000
(เฉล่ีย)

คณะ/สถาบัน/ส านัก รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร/

รองอธิการบดีฝ่าย
นวัตกรรมและกิจการ

เพ่ือสังคม

2. โครงการผลักดันผลงานวิจัย
เชิงบูรณาการศาสตร์ ด้าน
การเกษตร อาหาร ป่าไม้ ประมง
 ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม
 วิศวกรรมศาสตร์ พลังงาน และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ สู่การใช้
ประโยชน์ ร่วมกับอุตสาหกรรมท่ี
มีศักยภาพสูงในการผลักดัน
งานวิจัยของส่วนงานสู่ภาคการ
ผลิตและร่วมมือท าวิจัยท่ี
แก้ปัญหาเร่งด่วนกับภาคเอกชน 
ชุมชน และสังคม

3



รวม/เฉล่ีย/สะสม
2564 2565 2566 2567 2564 - 2567

หัวหน้ำผู้รับผิดชอบปีบัญชี พ.ศ. ผู้รับผิดชอบยุทธศำสตร์ท่ี กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม ตัวช้ีวัด

เป้ำหมำยตัวช้ีวัด

1.๒ พัฒนำระบบกำรศึกษำ 
กำรเรียนกำรสอนให้มีควำม
ยืดหยุ่น รองรับกลุ่มเป้ำหมำย

1. โครงการพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้น
การพัฒนาอุปกรณ์การสอน ส่ือ
การสอน หลักสูตร Sandbox ใน
รูปแบบต่าง ๆ ท่ีรองรับ
กลุ่มเป้าหมาย

1. พัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอนสมัยใหม่ ยืดหยุ่น การเรียน
การสอนออนไลน์ การปรับ
โครงสร้างการเรียนการสอน
แบบหลายทางเลือก การจัดการ
เรียนการสอนแบบ 
Work-based Learning หรือ 
Project-Based Learning 
ระบบการเรียนการสอน Free 
Shopping จัด Learning 
Material ให้มีความหลากหลาย
และการใช้ IT ส่งเสริมการเรียน
 และการจัดสร้างห้องเรียน 
Living Class Room 
 - นวัตกรรมการเรียนการสอน 
(หลักสูตร)

 

50

 

100

 

200

 

250

 

600

คณะ/วิทยาลัย/ 
สถาบัน/ส านัก

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ

4



รวม/เฉล่ีย/สะสม
2564 2565 2566 2567 2564 - 2567

หัวหน้ำผู้รับผิดชอบปีบัญชี พ.ศ. ผู้รับผิดชอบยุทธศำสตร์ท่ี กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม ตัวช้ีวัด

เป้ำหมำยตัวช้ีวัด

๑. โครงการส่งเสริมการบริการ
วิชาการท่ีเน้นการท างานร่วมกับ
ชุมชน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต
 ความเป็นอยู่ โดยมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ การเพ่ิม
รายได้ การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และคุณภาพส่ิงแวดล้อม

1. ศักยภาพการยกระดับการ
พัฒนาอย่างย่ังยืนให้แก่ชุมชน ท่ี
ส่วนงานและหน่วยงานเป็น
ศูนย์กลางในการบริการวิชาการ
 การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม
และประชาชน เพ่ือพัฒนาอาชีพ
และยกระดับคุณภาพชีวิต และ
ส่ิงแวดล้อม 
 - จ านวนต าบลท่ีมหาวิทยาลัย
ด าเนินการพัฒนา ถ่ายทอดองค์
ความรู้

 

140

 

100

 

20

 

20

 

240

คณะ/วิทยาลัย/ 
สถาบัน/ส านัก

รองอธิการบดีฝ่าย
วางแผนและวิจัย/
รองอธิการบดีฝ่าย

นวัตกรรมและกิจการ
เพ่ือสังคม/

รองอธิการบดี
วิทยาเขต

๒. โครงการสร้างความร่วมมือ
และพัฒนาวิทยาเขต/สถานีวิจัย 
ให้เช่ือมโยงกับชุมชนและร่วมกัน
พัฒนาต้นแบบชุมชน ตลอดโซ่
อุปทานเกษตรกรท่ีประสบ
ความส าเร็จ การสร้างงานพัฒนา
กับกลุ่มจังหวัด โดยพัฒนาความ
ร่วมมือกับกับวิสาหกิจชุมชนและ
เอกชนในพ้ืนท่ี รวมท้ังสร้าง
แรงจูงใจให้กับบุคลากรและนิสิต
ในการร่วมพัฒนาชุมชน โดย
มุ่งเน้นการสร้างรายได้ การ
พัฒนาผู้ประกอบการ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และสร้างนวัตกรรม

1. Smart Farmers/Start 
Up/Entrepreneur

500 1,000 1,500 2,000 5,000 คณะ/วิทยาลัย/ 
สถาบัน/ส านัก

รองอธิการบดีฝ่าย
นวัตกรรมและกิจการ

เพ่ือสังคม/ 
รองอธิการบดี

วิทยาเขต

1.3 สนับสนุนให้คณำจำรย์ 
นักวิจัย นิสิต และบุคลำกรใน
ส่วนงำนต่ำง ๆ ของ
มหำวิทยำลัยเข้ำไปเป็นก ำลัง
หลักในกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมของชุมชน สร้ำง
กำรมีส่วนร่วมของชุมชน 
และสร้ำงชุมชนต้นแบบ 
พัฒนำคุณภำพชีวิตควำม
เป็นอยู่ของประชำชนบริเวณ
โดยรอบมหำวิทยำลัย วิทยำ
เขต ศูนย์ และสถำนี 
ตลอดจนจังหวัดใกล้เคียง ให้
ดีย่ิงข้ึนพัฒนำสถำนีวิจัยของ 
มก.ให้เป็นศูนย์ถ่ำยทอดองค์
ควำมรู้
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รวม/เฉล่ีย/สะสม
2564 2565 2566 2567 2564 - 2567

หัวหน้ำผู้รับผิดชอบปีบัญชี พ.ศ. ผู้รับผิดชอบยุทธศำสตร์ท่ี กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม ตัวช้ีวัด

เป้ำหมำยตัวช้ีวัด

1. โครงการพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศจากองค์ความรู้ท่ี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มี
ความเช่ียวชาญ

1. ข้อมูลสารสนเทศท่ีเผยแพร่
ให้ประชาชนใช้ประโยชน์ (Big 
Data)

3 7 10 20 20
(สะสม)

คณะ/วิทยาลัย/ 
สถาบัน/ส านัก

รองอธิการบดีฝ่าย
เทคโนโลยีดิจิทัล

2. โครงการน าองค์ความรู้
ส่ือสารสู่ประชาชน ชุมชน และ
สังคม เพ่ือพัฒนา แก้ไขปัญหา
และช้ีน าประเทศ โดยมุ่งเน้นการ
น าไปใช้ประโยชน์ และน าองค์
ความรู้สู่การก าหนดนโยบายเพ่ือ
ช้ีน าประเทศ

1. การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่
ประชาชน ชุมชน และสังคม 
เพ่ือพัฒนา แก้ไขปัญหา และ
ช้ีน าประเทศ 
 - จ านวนโครงการตามแผนงาน
บูรณาการและแผนงาน
ยุทธศาสตร์

 

10

 

10

 

15

 

15

 

50

คณะ/วิทยาลัย/ 
สถาบัน/ส านัก

รองอธิการบดีฝ่าย
วางแผนและวิจัย 
/รองอธิการบดีฝ่าย

นวัตกรรมและกิจการ
เพ่ือสังคม  

/รองอธิการบดี
วิทยาเขต

รวม 4 กลยุทธ์ 8 โครงกำร 11 ตัวช้ีวัด

1.4 พัฒนำฐำนข้อมูล
สำรสนเทศจำกองค์ควำมรู้ท่ี
มหำวิทยำลัย
เกษตรศำสตร์ มีควำม
เช่ียวชำญ พัฒนำ
ระบบส่ือสำรสังคมในทุก
ศำสตร์และทุกด้ำนเพ่ือช้ีน ำ
ประเทศ โดยมุ่งเน้นด้ำน
กำรเกษตร อำหำร ป่ำไม้ 
ประมง ส่ิงแวดล้อม 
สัตวแพทยศำสตร์ 
ทรัพยำกรธรรมชำติ 
วิศวกรรม พลังงำนและ
วิทยำศำสตร์สุขภำพ เพ่ือใช้
ในกำรเผยแพร่ 
ประชำสัมพันธ์ และถ่ำยทอด
สู่ประชำชนและสังคม
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รวม/เฉล่ีย/สะสม

2564 2565 2566 2567 2564 - 2567

1. โครงการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านการเรียนการสอน 
การวิจัย และการบริการวิชาการ
 ข้ามศาสตร์เพ่ือให้มีความ
หลากหลาย และมีมาตรฐาน
วิชาการในระดับสากล

1. ผลสัมฤทธ์ิการ บูรณาการการ
เรียนการสอนและการวิจัยข้าม
ศาสตร์ ร่วมกับส่วนงาน/
หน่วยงาน ท่ีมีมาตรฐานวิชาการ
ในระดับสากล

5 10 15 20 50 คณะ/วิทยาลัย/ 
สถาบัน/ส านัก

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ

๑. บุคลากรด้านการวิจัยข้ันสูง 
สู่การเป็นมหาวิทยาลัยช้ันน า
ของโลก

300 350 400 500 500
(สะสม)

คณะ/วิทยาลัย/ 
สถาบัน/ส านัก

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ/ 

รองอธิการบดีฝ่าย
วางแผนและวิจัย/ 

รองอธิการบดี
วิทยาเขต

๒. ผลงานตีพิมพ์ในระดับ
นานาชาติ

2,500 3,000 3,500 4,000 13,000 คณะ/วิทยาลัย/ 
สถาบัน/ส านัก

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ/ 

รองอธิการบดีฝ่าย
วางแผนและวิจัย/ 

รองอธิการบดี
วิทยาเขต

หัวหน้าผู้รับผิดชอบยุทธศาสตร์ท่ี กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ปีบัญชี พ.ศ. ผู้รับผิดชอบ

๒.๑ การบูรณาการการเรียน
การสอนและการวิจัยข้าม
ศาสตร์เพ่ือให้มีความ
หลากหลายและมีมาตรฐาน
วิชาการในระดับสากล

๒. การพัฒนาสู่ความ
เป็นเลิศทางวิชาการใน
ระดับสากล

เป้าหมายตัวช้ีวัด

2. โครงการเพ่ิมศักยภาพและขีด
ความสามารถข้ันสูงของก าลังคน
ทางด้านการเกษตร อาหาร 
ป่าไม้ ประมง ส่ิงแวดล้อม 
สัตวแพทยศาสตร์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ วิศวกรรม 
พลังงาน และวิทยาศาสตร์
สุขภาพ สู่การเป็นมหาวิทยาลัย
ช้ันน าของโลก 
(World Class University)
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รวม/เฉล่ีย/สะสม

2564 2565 2566 2567 2564 - 2567

หัวหน้าผู้รับผิดชอบยุทธศาสตร์ท่ี กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ปีบัญชี พ.ศ. ผู้รับผิดชอบ

เป้าหมายตัวช้ีวัด

๓. ผลการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยระดับโลก 
 - QS Ranking by Subject 
1) ด้านการเกษตรและป่าไม้ 
(Agri & Forest)
2) ด้านสัตวแพทยศาสตร์ (Vet)

๓) ด้านเศรษฐศาสตร์และ
บริหารธุรกิจ (Econ & Bus. 
MGMT) 
4) ด้านชีววิทยา (Bio Sci) 
๕) ด้านวิศวกรรมเคร่ืองกล 

 

ไม่เกิน 50

1 ใน 3 ของ
ประเทศไทย
1 ใน 3 ของ
ประเทศไทย

ไม่เกิน 350
ไม่เกิน 350

 

ไม่เกิน 40

1 ใน 3 ของ
ประเทศไทย
1 ใน 3 ของ
ประเทศไทย

ไม่เกิน 350
ไม่เกิน 350

 

ไม่เกิน 30

1 ใน 3 ของ
ประเทศไทย
1 ใน 3 ของ
ประเทศไทย

ไม่เกิน 350
ไม่เกิน 350

 

ไม่เกิน 30

1 ใน 3 ของ
ประเทศไทย
1 ใน 3 ของ
ประเทศไทย

ไม่เกิน 350
ไม่เกิน 350

 

ไม่เกิน 30

1 ใน 3 ของ
ประเทศไทย
1 ใน 3 ของ
ประเทศไทย

ไม่เกิน 350
ไม่เกิน 350

คณะ/วิทยาลัย/ 
สถาบัน/ส านัก

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ/ 

รองอธิการบดีฝ่าย
วางแผนและวิจัย/ 

รองอธิการบดี
วิทยาเขต

๖) ด้านวิศวกรรมการบิน (Aero) 
๗) ด้านเคมี (Chem.)
๘) ด้านศึกษาศาสตร์ 
(Education)
๙) ด้านส่ิงแวดล้อม (Env.) 
๑๐) ด้านสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์ (Comp & IT)

ไม่เกิน 350
ไม่เกิน 350
ไม่เกิน 350

ไม่เกิน 200
ไม่เกิน 400

ไม่เกิน 350
ไม่เกิน 350
ไม่เกิน 350

ไม่เกิน 200
ไม่เกิน 400

ไม่เกิน 350
ไม่เกิน 350
ไม่เกิน 350

ไม่เกิน 200
ไม่เกิน 400

ไม่เกิน 350
ไม่เกิน 350
ไม่เกิน 350

ไม่เกิน 200
ไม่เกิน 400

ไม่เกิน 350
ไม่เกิน 350
ไม่เกิน 350

ไม่เกิน 200
ไม่เกิน 400
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รวม/เฉล่ีย/สะสม

2564 2565 2566 2567 2564 - 2567

หัวหน้าผู้รับผิดชอบยุทธศาสตร์ท่ี กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ปีบัญชี พ.ศ. ผู้รับผิดชอบ

เป้าหมายตัวช้ีวัด

๑. โครงการพัฒนางานวิจัยสู่การ
ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ี
สร้างมูลค่าในเชิงพาณิชย์และเชิง
นโยบายท้ังภาคการเกษตรและ
ภาคอุตสาหกรรม รวมท้ังตอบ
โจทย์ประเทศ

1. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ี
สร้างมูลค่าในเชิงพาณิชย์และ
เชิงนโยบาย ท้ังภาคการเกษตร 
และภาคอุตสาหกรรม รวมท้ัง
ตอบโจทย์ประเทศในภาพรวม
- จ านวนนวัตกรรม / สิทธิบัตร
และอนุสิทธิบัตร

 

50

 

70

 

80

 

100

 

300

คณะ/วิทยาลัย/ 
สถาบัน/ส านัก

 รองธิการบดีฝ่าย
วางแผนและวิจัย/
รองอธิการบดีฝ่าย

นวัตกรรมและ
กิจการเพ่ือสังคม

2. จ านวนการได้รับเชิญเป็น
วิทยากร ผู้เช่ียวชาญ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิในเวทีนานาชาติ

30 50 75 100           255 คณะ/วิทยาลัย/ 
สถาบัน/ส านัก

รองธิการบดีฝ่าย
วางแผนและวิจัย/
รองอธิการบดีฝ่าย

วิชาการ

๒.2 พัฒนางานวิจัยสู่การ
ผลิตผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมท่ีสร้างมูลค่าในเชิง
พาณิชย์และในเชิงนโยบาย 
สามารถตอบโจทย์ท่ีเป็น
ประเด็นเด่นของไทย พร้อม
ท้ังตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
นวัตกรรมสู่สาธารณะได้อย่าง
กว้างขวาง ท้ังในระดับชาติ
และระดับสากล
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รวม/เฉล่ีย/สะสม

2564 2565 2566 2567 2564 - 2567

หัวหน้าผู้รับผิดชอบยุทธศาสตร์ท่ี กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ปีบัญชี พ.ศ. ผู้รับผิดชอบ

เป้าหมายตัวช้ีวัด

2.3 พัฒนาศักยภาพและ
ความพร้อม (Mobility) ของ
อาจารย์ บุคลากรและนิสิตสู่
สากล พัฒนาทักษะทางภาษา
เพ่ือรองรับการบริการนิสิต
ต่างชาติและบุคลากรต่างชาติ

1. โครงการส่งเสริมการ
แลกเปล่ียนนิสิตและบุคลากรใน
ระดับสากล

1. ศักยภาพความพร้อมของ
อาจารย์บุคลากร และนิสิต 
ในระดับสากล 
 - จ านวนนิสิตท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมสร้างศักยภาพนิสิต มก. สู่
สากล / Online International
 Conference
 - จ านวนผู้รับทุน Inbound 
และ Outbound

 

5,000

80

 

10,000

100

 

15,000

120

 

20,000

150

 

50,000

360

คณะ/วิทยาลัย/ 
สถาบัน/ส านัก

อธิการบดี/ 
รองอธิการบดีฝ่าย

วิเทศสัมพันธ์

2.4 สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือ (Networking) ทาง
การศึกษา และการวิจัยกับ
สถาบันการศึกษาต่างประเทศ 
 และส่งเสริมให้นิสิตชาว
ต่างประเทศมาศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1. โครงการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทางการศึกษา และการ
วิจัย กับสถาบันการศึกษา
ต่างประเทศ

1. เครือข่ายความร่วมมือกับ
องค์กรต่างประเทศในภูมิภาค
ต่าง ๆ ท่ีด าเนินการอยู่ (Active)

400 500 600 700 700
(สะสม)

คณะ/วิทยาลัย/ 
สถาบัน/ส านัก

อธิการบดี/ 
รองอธิการบดีฝ่าย

วิเทศสัมพันธ์

รวม 4 กลยุทธ์ 5 โครงการ 8 ตัวช้ีวัด
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รวม/เฉล่ีย/สะสม

2564 2565 2566 2567 2564 - 2567

1. โครงการพัฒนาการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารส่วน
งานและทรัพยากรบุคคลอย่าง
เป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้น
ประสิทธิภาพงาน ความรวดเร็ว 
ความโปร่งใส ความถูกต้อง และ
เช่ือถือได้

1. ร้อยละของประสิทธิภาพการ
มอบหมายงาน

80 90 90 90 90 คณะ/วิทยาลัย/ 
สถาบัน/ส านัก

รองอธิการบดีฝ่าย
บริหาร/ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล

2. การพัฒนาบุคลากรในทุก
ระดับ
- จ านวนบุคลากรท่ีเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการและวิชาชีพ

 

400

 

400

 

450

 

500

 

1,750

คณะ/วิทยาลัย/ 
สถาบัน/ส านัก

รองอธิการบดีฝ่าย
บริหาร/ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล

๓.๒ พัฒนาความ
สอดล้องและความ
เช่ือมโยงกระบวนการ
ท างานแต่ละภาระกิจ
 ท้ังระบบ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพของ
หน่วยงาน

1. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
กระบวนการท างาน ให้มีความ
เช่ือมโยงและสอดคล้องกันในแต่
ละภารกิจ โดยมุ่งเน้นความ
รวดเร็ว ความคล่องตัว ความ
ถูกต้อง ระยะเวลา การลด
ข้ันตอน การใช้เทคโนโลยี และ
ระบบฐานข้อมูล

1. ประสิทธิภาพกระบวนการ
ท างาน
 - จ านวนเร่ืองท่ีมีปรับปรุง
ประสิทธิภาพกระบวนการ
ท างาน 

 

15

 

15

 

15

 

15

 

60

คณะ/วิทยาลัย/ 
สถาบัน/ส านัก

รองอธิการบดีฝ่าย
บริหาร/ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล/รอง
อธิการบดีฝ่ายพัฒนา

คุณภาพ

เป้าหมายตัวช้ีวัด

ผู้รับผิดชอบ หัวหน้าผู้รับผิดชอบ

๓.๑ พัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลเพ่ือ
การบริหารจัดการ 
การมอบหมายภาระ
งาน และการประเมิน
บุคลากรอย่างเป็น
ธรรมและเป็นระบบ 
สามารถวัดผลได้ 
รวมท้ังสร้าง 
Well-being การ
ท างานอย่างมีความสุข

๓. การเพ่ิมคุณภาพ
และประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานตามภารกิจ

ปีบัญชี พ.ศ.ยุทธศาสตร์ท่ี กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด
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รวม/เฉล่ีย/สะสม

2564 2565 2566 2567 2564 - 2567

เป้าหมายตัวช้ีวัด

ผู้รับผิดชอบ หัวหน้าผู้รับผิดชอบปีบัญชี พ.ศ.ยุทธศาสตร์ท่ี กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด

3.3 สร้างจิตส านึก
ความเป็นไทยร่วมกับ
การอนุรักษ์และท านุ
บ ารุงศิลปะ 
วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาให้ม่ันคงและ
ย่ังยืน

1. โครงการเสริมสร้างจิตส านึก
ความเป็นไทย ร่วมกันอนุรักษ์
และท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาให้ม่ันคงและย่ังยืน
 โดยมุ่งเน้นความภาคภูมิใจ 
ความรู้  ภูมิปัญญา และ
วัฒนธรรมท้องถ่ิน

 1. ผลสัมฤทธ์ิการท านุบ ารุง
ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ของชาติ
 - ร้อยละของโครงการท่ีบรรลุ
เป้าหมายในการอนุรักษ์การ
ท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาไทย

 

75

 

80

 

80

 

80

 

80

คณะ/วิทยาลัย/ 
สถาบัน/ส านัก

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
 / รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนาอย่างย่ังยืนและ

ส่ือสารองค์กร

3.4 สร้างสรรค์
นวัตกรรมเชิงสังคม 
เพ่ือส่งเสริมการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาไทย

1. โครงการส่งเสริมนวัตกรรม
เพ่ือการท านุบ ารุงศิลปะ 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
โดยมุ่งเน้นการการใช้ประโยชน์

1. นวัตกรรมเพ่ือการท านุบ ารุง
ศิลปะ วัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาไทย 
 - จ านวนนวัตกรรมเพ่ือการ
ท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาไทย

 

5

 

10

 

20

 

30

 

65

คณะ/วิทยาลัย/ 
สถาบัน/ส านัก

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
 /รองอธิการบดีฝ่าย

พัฒนาอย่างย่ังยืนและ
ส่ือสารองค์กร

3.5 เสริมสร้างสุข
ภาวะทางกายและ
จิตใจให้กับบุคลากร
และนิสิต

1. โครงการเสริมสร้างสุขภาวะ
ทางกายและจิตใจให้กับบุคลากร
และนิสิต

1. สุขภาพกายและสุขภาพจิต
ใจของบุคลากรและนิสิต
 - ร้อยละของบุคลากรและนิสิต
ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งทางร่างกายและอารมณ์
- ดัชนีความสุขของบุคลากร
และนิสิต

 

50

60

 

60

65

 

80

70

 

90

75

 

90

75

คณะ/วิทยาลัย/
กองกิจการนิสิต/
ส านักการกีฬา

อธิการบดี/ 
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
อย่างย่ังยืนและส่ือสาร

องค์กร

รวม 5 กลยุทธ์ 5 โครงการ 6 ตัวช้ีวัด

๓. การเพ่ิมคุณภาพ
และประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานตามภารกิจ
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รวม/เฉล่ีย/สะสม

2564 2565 2566 2567 2564 - 2567

4.1 การปรับปรุงโครงสร้าง
องค์กร ท่ีเหมาะสมกับภารกิจ
หลักของส่วนงาน เพ่ือการ
บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ

1. โครงการบูรณาการโครงสร้าง
และภารกิจให้เหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
โดยมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากร 
บุคลากร และงบประมาณร่วมกัน

1. ร้อยละของผลสัมฤทธ์ิใน
การบูรณาการโครงการและ
ภารกิจ

80 80 80 80 80 คณะ/วิทยาลัย/ 
สถาบัน/ส านัก

รองอธิการบดีฝ่าย
วางแผนและวิจัย

4.2 การจัดระบบการเงิน
และบัญชี การบริหาร
งบประมาณ ท่ีโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

1. โครงการปรับปรุง พัฒนา
ระบบการเงินและบัญชี ท่ีมี
มาตรฐาน มีความถูกต้อง โปร่งใส
 สามารถตรวจสอบได้

1. ผลการรับรองงบการเงินตาม
มาตรฐานของส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน

งบการเงิน
ได้รับการ

รับรอง

งบการเงิน
ได้รับการ

รับรอง

งบการเงิน
ได้รับการ

รับรอง

งบการเงิน
ได้รับการ

รับรอง

งบการเงินได้รับ
การรับรอง

กองคลัง รองอธิการบดีฝ่าย
การเงินและ
ทรัพย์สิน

1. โครงการส่งเสริมการ
ขับเคล่ือน EdPex ในการ
บริหารงาน

1. ส่วนงานท่ีใช้ EdPex ในการ
บริหารงานและผ่านการประเมิน 
 - ร้อยละของส่วนงานท่ีผ่าน
การประเมินด้วยระบบ EdPex

 

30

 

70

 

100

 

100

 

100

ส านักงานพัฒนา
คุณภาพและบริหาร

ความเส่ียง

รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนาคุณภาพ

2. โครงการบริหารงานมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศ มีความโปร่งใส เป็น
ธรรมในการปฏิบัติงาน

1. ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย

94 95 95 96 96 คณะกรรมการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
ในการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

รองอธิการบดีฝ่าย
บริหาร

4.4 การติดตาม
ประสิทธิภาพการถ่ายทอด
แผ่นสู่การปฏิบัติ

1. การติดตามประสิทธิภาพการ
ถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ

1. ร้อยละของผลสัมฤทธ์ิในการ
ปฏิบัติงานตามแผน

80 90 90 90 90 กองแผนงาน รองอธิการบดีฝ่าย
วางแผนและวิจัย

รวม 4 กลยุทธ์ 5 โครงการ 5 ตัวช้ีวัด

ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด

เป้าหมายตัวช้ีวัด

หัวหน้าผู้รับผิดชอบ

4. การใช้หลักธรรมาภิ
บาลในการบริหาร
จัดการอย่างย่ังยืน 

4.3 การบริหารงานมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศ และการขับเคล่ือน 
EdPEx อย่างเป็นรูปธรรม 
และพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร (KU-IQA)

ปีบัญชี พ.ศ.ยุทธศาสตร์ท่ี กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
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รวม/เฉล่ีย/สะสม

2564 2565 2566 2567 2564 - 2567

1. กองทุนเพ่ือการพัฒนา
มหาวิทยาลัย
 - กองทุน Endowment Fund 
(บาท)

500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000 2,500,000,000 กองคลัง รองอธิการบดีฝ่าย
การเงินและ
ทรัพย์สิน  

๒. กองทุนเพ่ือการวิจัยและ
นวัตกรรม (บาท)

100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 400,000,000 สวพ.มก./ 
กองคลัง

รองอธิการบดีฝ่าย
วางแผนและวิจัย/
รองอธิการบดีฝ่าย

การเงินและ
ทรัพย์สิน

5.2 พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการทรัพย์สินทางปัญญา

1. โครงการพัฒนาระบบบริหาร
ทรัพย์สินทางปัญญา

1.พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
 ทรัพย์สินทางปัญญา
- รายได้จากนวัตกรรม และ
การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
(บาท)

 

100,000,000

 

120,000,000

 

130,000,000

 

150,000,000

 

500,000,000

ส านักงานบริการ
วิชาการ

รองอธิการบดีฝ่าย
นวัตกรรมและ

กิจการเพ่ือสังคม

5.3 พัฒนาการจัดหารายได้
โดยเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้
ทรัพยากรและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย

1. โครงการพัฒนาการยกระดับ
ผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมของ
มหาวิทยาลัยผ่านกระบวนการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมแบบครบวงจรข้ึน
สู่ผลิตภัณฑ์มาตรฐานระดับ
พรีเม่ียม

1. ผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก
นวัตกรรมของมหาวิทยาลัย
- รายได้จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์
(บาท)

 

800,000,000

 

1,000,000,000

 

1,200,000,000

 

1,500,000,000

 

4,500,000,000

คณะ/วิทยาลัย/ 
สถาบัน/ส านัก

รองอธิการบดีฝ่าย
การเงินและ
ทรัพย์สิน/ 

รองอธิการบดีฝ่าย
วางแผนและวิจัย/
รองอธิการบดีฝ่าย

นวัตกรรมและ
กิจการเพ่ือสังคม

ผู้รับผิดชอบ

เป้าหมายตัวช้ีวัด

หัวหน้าผู้รับผิดชอบ

5. การเพ่ิมศักยภาพใน
การบริหารและจัดหา
ทรัพยากรเพ่ือรองรับ
การเปล่ียนแปลง

ปีบัญชี พ.ศ.

5.1 จัดต้ังกองทุนเพ่ือการ
พัฒนามหาวิทยาลัย

1. โครงการจัดต้ังกองทุนเพ่ือ
การพัฒนามหาวิทยาลัย โดย
มุ่งเน้นการจัดสรรทุนและการ
ระดมทุน

ยุทธศาสตร์ท่ี กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด
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รวม/เฉล่ีย/สะสม

2564 2565 2566 2567 2564 - 2567

ผู้รับผิดชอบ

เป้าหมายตัวช้ีวัด

หัวหน้าผู้รับผิดชอบปีบัญชี พ.ศ.ยุทธศาสตร์ท่ี กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด

5.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้
ทรัพยากรท่ีดิน พ้ืนท่ีใช้สอย 
ส่ิงปลูกสร้าง และทรัพย์สิน

1. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ใช้ทรัพยากรท่ีดิน พ้ืนท่ีใช้สอย 
ส่ิงปลูกสร้าง และทรัพย์สิน 

1. ผลการพัฒนาประสิทธิภาพ
การใช้ทรัพยากรท่ีดิน พ้ืนท่ีใช้
สอย ส่ิงปลูกสร้าง และทรัพย์สิน 
 - ร้อยละของความส าเร็จในการ
พัฒนาการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรท่ีดิน พ้ืนท่ีใช้สอย ส่ิง
ปลูกสร้าง และทรัพย์สิน 
(Creative Innovation)

 

30

 

50

 

70

 

100

 

100

ส านักงาน
ทรัพย์สิน/กองคลัง/

กองแผนงาน/
ส านักงานวิทยาเขต

รองอธิการบดีฝ่าย
บริหาร/รอง

อธิการบดีฝ่าย
วางแผนและวิจัย/
รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนาอย่างย่ังยืน
และส่ือสารองค์กร/

รองอธิการบดี
วิทยาเขต

5.5 การบริหารเพ่ือรองรับ
การเปล่ียนแปลงและภาวะ
วิกฤต อย่างฉับพลัน

1. โครงการการบริหารเพ่ือ
รองรับการเปล่ียนแปลงและ
ภาวะวิกฤต อย่างฉับพลันภายใต้
สถานการณ์ Covid-19 และ 
Digital Disruption

1. ร้อยละของความส าเร็จใน
การบริหารโครงการเพ่ือรองรับ
การเปล่ียนแปลงและภาวะวิกฤต
อย่างฉับพลัน

80 80 80 80 80 อธิการบดี และ
ผู้บริหาร

มหาวิทยาลัย

รวม 5 กลยุทธ์ 5 โครงการ 6 ตัวช้ีวัด

5. การเพ่ิมศักยภาพใน
การบริหารและจัดหา
ทรัพยากรเพ่ือรองรับ
การเปล่ียนแปลง
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